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واشنطن، الدوحة ـ العربي الجديد

املتالحقة  الــردود  املتحدة حملة  الــواليــات  تّوجت 
ــتــي تــحــاصــر قــطــر،  ــت الـــــدول األربـــــع ال

ّ
عــلــى تــعــن

األميركي  الخارجية  وزيــر  بدعوة  الجمعة،  أمــس 
ريكس تيلرسون )الــصــورة(، إلــى رفــع الحصار 
املتحدة »راضية  الواليات  بأن  عن قطر، معترفًا 
عن جهود الدوحة لتنفيذ اتفاق مكافحة تمويل 
اإلرهــاب« الذي وقع األسبوع املاضي بني أميركا 
وقطر. ودعا تيلرسون، قبل لقائه بوزير الشؤون 
بن علوي،  ُعمان، يوسف  الخارجية في سلطنة 

فــي واشــنــطــن، الـــدول األربـــع إلــى »رفـــع الحصار 
البري«. وأضاف أن قطر »مستعدة للتفاوض مع 
الدول األربع ومناقشة مطالبها، لكن من املهم أن 
باالحترام  الخمس  الــدول  تحظى سيادة وكرامة 
يندرج  تيلرسون  كــالم  املــنــاقــشــات«.  تلك  خــالل 
في خانة ما سبق وأعلنه خالل جولته الخليجية، 
ــك حـــتـــى، عــنــدمــا  ــ ــا ســبــق ذل قــبــل أســـبـــوعـــني، ومــ
ـــ13 بــأنــهــا يصعب  ــ وصـــف عــــددًا مـــن املــطــالــب الـ
بنود من »خارطة  تم تسريب  تنفيذها، وبعدها 
ـــ بــريــطــانــيــة لـــدعـــم الــوســاطــة  ــريـــق« أمــيــركــيــة ــ طـ
املعنية  ــــدول  ال إلقــنــاع  مــلــمــوس  بشكل  الكويتية 

باألزمة بالجلوس على طاولة مفاوضات إليجاد 
 يرضي الجميع.

ّ
حل

ــر  ــه رد عـــلـــى وزيــ ــأنــ وبــــــدا كـــــالم تـــيـــلـــرســـون وكــ
أعلن،  الـــذي  الجبير،  عـــادل  الــســعــودي  الخارجية 
مــن الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة رومــــا، أنـــه »لــيــس هناك 
لألزمة  حل  إليجاد  قطر  مع  للمفاوضات  مجال 

الدبلوماسية مع دول الخليج«.
الجبير  عن  اإليطالي  الحكومي  التلفزيون  ونقل 
القول خالل مؤتمر صحافي مع نظيره اإليطالي 
أنجيلينو ألفانو، في مقر وزارة الخارجية أنه »ليس 
هــنــاك مــجــال للمفاوضات مــع قطر ألن األمـــر ال 

يتعلق بمفاوضات، بل بمسألة مفادها: هل هناك 
دعم لإلرهاب أم ال«. وتابع الجبير الذي وصل إلى 
إيطاليا في زيارة تستمر بضع ساعات، أن الدول 
األربع »لديها مبادئ واضحة أعلنت عن ضرورة 
تنفيذها وهي الكف عن دعم أو تمويل اإلرهــاب، 
وعـــدم تــوفــيــر مـــأوى لــإلرهــابــيــني، ووقـــف خطاب 
الكراهية«. واعتبر رئيس الدبلوماسية السعودية 
يونيو/   13 فــي  املــقــدمــة  الطلبات  مــن  »ثمانية  أن 
حزيران املاضي إلــى قطر لحل األزمــة، كانت قد 

قبلتها بالفعل في عام 2014 ولكن لم تنفذها«. 
]التفاصيل ص. 4، 12ـ13[
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القدس: نفير ما قبل االنتفاضة
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

شهداء ومواجهات ورفض لشروط االحتالل 
اإلسرائيلي وحشود غير مسبوقة منذ فترة 
طويلة في القدس املحتلة. هكذا كانت أجواء 
األقصى،  ومسجدها  الفلسطينية  العاصمة 
ــذي كــان  ــ ــوم الــنــفــيــر، الـ أمــــس الــجــمــعــة، فـــي يــ
انــتــفــاضــة مــــحــــدودة، مـــن غــيــر املــســتــبــعــد أن 

نتيجة  ثالثة،  شاملة  انتفاضة  إلــى  تتحول 
محاولة تل أبيب تغيير األوضاع في املسجد 
األقــــصــــى، بـــعـــنـــوان الـــبـــوابـــات اإللــكــتــرونــيــة. 
وظهرت نوايا االحتالل أمس في النقاط التي 
الــوصــول  مــن  املقدسيني  ملنع  إقفالها  حـــاول 
الفلسطينية  املناطق  املسجد، ومن هذه  إلى 
انتهجت  وقــد  ثالثة.  ارتقى شهداء  املقدسية 
يبدو  الجمعة، خطة  أمس  االحتالل  سلطات 

ــة، لـــيـــس فـــقـــط فــي  ــ ــــدروسـ ــانـــت مـ ــا كـ ــهـ اآلن أنـ
ومنع  تحديدًا،  القديمة  والبلدة  املدينة  عــزل 
الوصول إليها، بل رافق ذلك، على مدار األيام 
الــســابــقــة، أيــضــا عـــزل ومــحــاصــرة وتضييق 
على سكان القرى املحيطة في القدس وعلى 
أطـــرافـــهـــا، بـــــدءًا مـــن الــعــيــســاويــة عــلــى جبل 
املـــشـــارف، ومــــرورًا بــالــطــور، وحـــي الــصــوانــة، 
إلــى جبل املكبر، في  الــجــوز، وصـــواًل  ووادي 

الـــدائـــرة األولــــى املــحــيــطــة بــالــقــدس الــقــديــمــة، 
ليتوسع منها باتجاه الدائرة الثانية شمااًل 
في بيت حنينا وشعفاط والــرام. ولم تتأخر 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة عــــن اســـتـــحـــقـــاق مـــواجـــهـــة 
ــهــــدت عــــواصــــم عــربــيــة  ــذلــــك شــ االحــــــتــــــالل، كــ
رافضة  حــاشــدة  تــظــاهــرات  إسالمية  وعاملية 

النتهاكات االحتالل.
]التفاصيل ص. 2ـ3[  
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23
سياسة

االنفجار آٍت

القدس المحتلة، غزة
العربي الجديد

حــلــقــة جــــديــــدة مــــن الــتــطــبــيــع اإلمــــاراتــــي 
مــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، كــشــفــت عنها 
ــآرتــــس« اإلســرائــيــلــيــة أمــس  صــحــيــفــة »هــ
الجمعة، تعود إلى العام 2012، الذي شهد 
لقاء سريًا جمع رئيس حكومة االحتال 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، ووزيـ
ــــق  ــــن زايـــــــــد. ووفـ ــه بـ ــلــ اإلمـــــــاراتـــــــي عـــبـــد الــ
الـــذي جرى  الــســري  اللقاء  فــإن  الصحيفة 
في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام 
2012، في نيويورك، من اللقاءات النادرة 
التي عقدها نتنياهو مع شخصية رفيعة 
يه 

ّ
املستوى من الدول الخليجية منذ تول
منصب رئيس الحكومة في عام 2009.

ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية 
نتنياهو  نظر  وجــهــات  إن  قولها  غربية 
ــة املــلــف  ــألـ وبــــــن زايـــــــد تـــطـــابـــقـــت فــــي مـــسـ
ــرانــــي، لــكــن بـــن زايــــد أوضـــح  ــنـــووي اإليــ الـ
ــه ال يــمــكــن لــبــاده  فـــي الـــلـــقـــاء املــــذكــــور أنــ
»تــســخــن« عــاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل طاملا 
بد األخــيــرة تقدمًا فــي عملية السام 

ُ
لــم ت

الصحيفة،  وأضــافــت  الفلسطينين.  مــع 
 عن مصدرين دبلوماسين، قولهما 

ً
نقا

على  28 سبتمبر/أيلول  في  تم  اللقاء  إن 
هامش الجلسة العامة لألمم املتحدة في 
نتنياهو خطاب  ألقى  أن  بعد  نــيــويــورك، 
ــع فـــيـــه رســمــًا  ــ ــذي رفـ ــ »الــــخــــط األحــــمــــر« الــ
بــالــلــون  خــطــًا  عليها  خــط  يــدويــة  لقنبلة 
التي  الحمراء  للخطوط  كــإشــارة  األحــمــر، 
أمـــام خــطــط تخصيب  إســرائــيــل  تضعها 
الــيــورانــيــوم اإليـــرانـــيـــة، مــطــالــبــًا املجتمع 
ــدولـــي يــومــهــا بــوضــع خـــط أحــمــر أمـــام  الـ

طموحات إيران في املجال النووي.
وبــحــســب الــصــحــيــفــة، فــقــد كـــان نتنياهو 
من بادر لعقد اللقاء مع بن زايد، إذ سعى 
منذ عودته لديوان رئاسة الحكومة، بعد 
لتنظيم   ،2009 عـــام  الــعــامــة  االنــتــخــابــات 
ــاءات مـــع مـــســـؤولـــن كـــبـــار مـــن الــــدول  ــقــ لــ
الخليجية، التي ال تملك إسرائيل عاقات 
أن  الصحيفة  وأكـــدت  معها.  دبلوماسية 
عبر  رســائــل  توجيه  على  عكف  نتنياهو 
وسطاء لكبار مسؤولي حكومة اإلمارات، 

وتــــم االتـــفـــاق عــلــى لــقــاء مـــع بـــن زايــــد في 
فندق ريجنسي في شارع 61، عند مفترق 
متنزه في نيويورك، حيث مكث نتنياهو 

أثناء تواجده في املدينة.
 عــن املــصــادر 

ً
وأوضــحــت الصحيفة، نــقــا

الغربية، أن بن زايد وصل للقاء نتنياهو 
العتيبة،  اإلماراتي يوسف  السفير  برفقة 
للفندق ســرًا عبر موقف  االثــنــان  وأدخـــل 
هـــنـــاك  ومــــــن  األرض،  تـــحـــت  لــــلــــســــيــــارات 
أخـــــــذ االثــــــنــــــان إلـــــــى مـــصـــعـــد الــــخــــدمــــات 
الخاصة فــي الــفــنــدق، صــعــودًا إلــى جناح 
اللقاء، بحسب املصادر  نتنياهو. وجــرى 
الــدبــلــومــاســيــة، وســــط أجــــــواء إيــجــابــيــة، 
وتمحور حول امللف اإليراني، لكنه تطرق 
أيـــضـــًا لــلــمــلــف الــفــلــســطــيــنــي. وأعــــــرب بن 
زايـــد عــن تــقــديــره لــخــطــاب نتنياهو أمــام 
الجمعية العامة لألمم املتحدة، وساد بن 

االثنن توافق على أمور كثيرة.
إلــى أن بن  فــي املقابل، أشـــارت الصحيفة 
 نتنياهو على التقّدم في املسار 

ّ
زايد حث

أن  اللقاء  فــي  زايـــد  بــن  الفلسطيني. وأكـــد 
بــاده معنية جــدًا بتحسن العاقات مع 
علنًا،  ذلـــك  تستطيع  ال  لكنها  إســرائــيــل، 
طاملا استمر الجمود في العملية السلمية 

مع الفلسطينين.
مشابهة  رســالــة  أن  الصحيفة  وأضـــافـــت 

ــــى مــــوظــــف إســـرائـــيـــلـــي رفــيــع  ــلــــت إلــ وصــ
املــســتــوى قبل أشــهــر، وتــحــديــدًا فــي شهر 
2016، حن  الـــعـــام  مـــن  ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــرة الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــيــة  ــ شـــاركـــت وزيـ
ــــداء في  الــســابــقــة، تــســيــبــي لــيــفــنــي، فـــي غـ
نــيــويــورك كــان ضيفه الرئيسي بــن زايــد. 
بــــاده ودواًل خليجية  أن  زايــــد  بــن  وأكــــد 
ــا مــع  ــهـ ــاتـ أخـــــــرى مــعــنــيــة بـــتـــطـــويـــر عـــاقـ
إسرائيل، لكنها لن تتخذ خطوات تطبيع 
رغبة حقيقية  إسرائيل  تبد  لم  ما  علنية 
باتجاه  السياسية  العملية  فــي  بالتقدم 

حل الدولتن.
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة إلــــى أن الـــلـــقـــاء بن 
نتنياهو وبن زايد كان الوحيد بينه وبن 
مـــســـؤول رفــيــع فـــي حــكــومــة اإلمــــــارات في 
الــســنــوات الــخــمــس األخـــيـــرة. فــي السياق 
وفـــي مـــا بـــدا ردًا عــلــى هـــذه الــتــســريــبــات، 
دعـــــا رئـــيـــس املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
»حــــمــــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي خطبة 
الجمعة أمــس، الــدول العربية التي تسير 
في طريق االعتراف والتسوية والتطبيع 
مـــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي إلـــى الــتــوقــف، 
 االحــتــال ال يــؤمــن إال بالعنف 

ّ
مــؤكــدًا أن

والــغــطــرســة، مــحــذرًا فــي الــوقــت ذاتــــه من 
التطبيع  الفلسطيني عبر  الشعب  خذالن 

مع »العدو الصهيوني«.

63 فلسطينيًا 
استشهدوا بمذبحة 

األقصى الثانية

للحديث تتمة...

شهداء ورفض 
شروط في 

نفير األقصى

3 شهداء وعشرات الجرحى، حصيلة يوم النفير لألقصى، أمس الجمعة، في القدس 
على  بالتجّمع  وقاموا  اإلسرائيلي،  االحتالل  إجراءات  الفلسطينيون  رفض  المحتلة. 
مداخل األقصى، مؤدين الصالة والتكبير، قبل اندالع االشتباكات مع جنود االحتالل، 

ليسقط 3 شهداء حتى العصر، ولتُستعاد روحية االنتفاضة األولى

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لــــم يـــكـــن صـــدفـــة أن قـــتـــل االحـــتـــال 
ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــن أمــــــــــس الــ
ــــي أطـــــــــراف الـــقـــدس  بــــالــــرصــــاص فـ
تابعة  يومًا  كانت  التي  الــقــرى  فــي  املحتلة، 
ملــحــافــظــة الـــقـــدس وأعــلــنــهــا االحـــتـــال جـــزءًا 
مــن »املــديــنــة الــكــبــرى«، طمعًا فــي أراضيها، 
الـــتـــي بــنــى عــلــيــهــا بـــــؤرًا اســتــيــطــانــيــة. فقد 
ســـقـــط 3 شـــــهـــــداء أمــــــس فـــــي كـــــل مـــــن رأس 
بــاتــت حيًا يستوطنه  الــتــي  القرية  الــعــمــود، 
غـــاة الــيــمــن بتمويل الــيــهــودي األســتــرالــي 
الــطــور املطلة  إيــرفــن ميسكوفيتش، وقــريــة 
وتحتضن مستشفى  األقصى  املسجد  على 
املقاصد اإلسامية، وفــي أبــو ديــس، شرقي 
القدس. وقد انتهج االحتال أمس الجمعة، 
مــدروســة، ليس  أنها كانت  اآلن  خطة يبدو 
فقط في عزل املدينة والبلدة القديمة تحديدًا، 
ومــنــع الـــوصـــول إلــيــهــا، بــل رافـــق ذلـــك، على 
مــدار األيــام السابقة، أيضًا عزل ومحاصرة 
وتــضــيــيــق عــلــى ســكــان الــقــرى املــحــيــطــة في 
العيساوية  بــدءًا من  القدس وعلى أطرافها، 
على جبل املــشــارف، ومـــرورًا بالطور، وحي 
الصوانة، ووادي الــجــوز، وصــواًل إلــى جبل 
بالقدس  املحيطة  األولــى  الحلقة  املكبر، في 
الــقــديــمــة، لــيــتــوســع مــنــهــا بــاتــجــاه الـــدائـــرة 
الــثــانــيــة شـــمـــااًل فـــي بــيــت حــنــيــنــا وشــعــفــاط 
والــــــــرام. ويـــبـــدو أن الــفــلــســطــيــنــيــن أدركـــــوا 
خــطــة االحــتــال تــلــك، فــــزادوا حــشــودهــم في 
أمــس، ربما،  يــوم  نفير  ليكون  املناطق،  تلك 
الــبــعــض أنـــه قد  تمهيدًا لغضب أكــبــر، يـــرى 
يصل إلى ما وصلت إليه انتفاضة األقصى 

عام 2000.
ودلــت أحــداث األمــس على أن االحــتــال، عمد 
فــــي تـــوزيـــعـــه آلالف عـــنـــاصـــره مــــن الــشــرطــة 
وحــرس الحدود، إلى تقسيم املدينة وأحياء 
الدائرة األولى املحيطة بالبلدة القديمة بعد 
عـــزل األخـــيـــرة، إلـــى »مـــربـــعـــات« لــيــتــســنــى له 
يستطيع  مــن  جموع  على  الكاملة  السيطرة 
الــوصــول إلــى املدينة إلقــامــة صــاة الجمعة، 
فــي أقــــرب نــقــطــة عــلــيــه مــن املــســجــد األقــصــى. 
وبهذه الطريقة ضمن االحتال وجود ثاثة 
تجّمعات أساسية في املدينة نفسها، وعلى 
مقربة من أسوار البلدة القديمة شارك في كل 
العمود،  بــاب  فــي  املقدسين،  مــن  آالف  منها 
ــن، عـــلـــى مـــشـــارف  ــ ــديـ ــ ــارع صـــــاح الـ ــ ــ وفـــــي شـ
بــاب األســبــاط، حيث صلى مــن يسكن داخــل 

األسوار القديمة، وعند باب املجلس.
ــز الــتــي  ــــاق والـــحـــواجـ ــإن اإلغــ فـــي املـــقـــابـــل، فــ
نشرها في محيط املدينة، والتي شّكلت طوقًا 
عسكريًا، حاصر سكان قرى القدس الـ28 التي 
ضمها ملنطقة نفوذ القدس، مّكنت االحتال 
ــتــــراق« صــغــيــرة  مـــن اإلبـــقـــاء عــلــى »نـــقـــاط اخــ
الــحــجــم، تــحــول دون تــجــّمــع املــصــلــن بنسب 
كــبــيــرة فــيــهــا. وبــالــتــالــي لـــم يــعــد بــإمــكــانــهــم 
الـــوصـــول إلـــى املــديــنــة، فــلــو تــم إبــقــاؤهــم في 
شـــارعـــي صـــاح الـــديـــن والــســلــطــان سليمان 
وصواًل لباب العمود وباب الجديد، لحصلت 
ـــدس ال يـــمـــكـــن لـــاحـــتـــال  ــقــ ــــي الـــ ــة فـ ــاومــ ــقــ مــ
ــتـــال  ـــل االحـ

ّ
الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا. وبــــذلــــك فـــض

وجود بؤر مقاومة وصاة صغيرة ومتفرقة. 
الــــذي كــان  وحــــرص رغـــم العنجهية والــغــلــو 
بارزًا وظاهرًا من عيون قواته، أال يقطع خطًا 
أحمر داخل مدينة القدس، فيما لم يمتنع عن 
ذلك في القرى التي كان حاصرها بالحواجز.
لكن سقوط الشهداء الثاثة، لن يكون كغيره 
من حاالت استشهاد عرفتها القدس املحتلة 
في العامن األخيرين، ألن سياق االستشهاد 
جــــاء مــشــحــونــًا بــالــنــفــيــر لــلــمــســجــد األقــصــى 
وبــتــعــبــئــة فــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــقـــدس، مطّعمة 
بـــالـــدافـــع الـــديـــنـــي والـــعـــقـــائـــدي فـــي مــواجــهــة 
محاوالت االحتال إذالل جموع املصلن في 
دخولهم لألقصى. وعلى مدار األيام األخيرة، 
 

ّ
املــشــتــق الفلسطيني  ــرار  ــ اإلصـ واضــحــًا  كـــان 
من فهم ديني، بأن الهدف من وراء البوابات 
هــو أواًل االنــتــقــام مــن أهــالــي املدينة املقدسة 
من مقتل عنصرين في شرطة االحتال، في 
األسبوع  مــن  الجمعة  يــوم  ح 

ّ
املسل االشتباك 

املـــاضـــي فـــي األقــــصــــى. واألهــــــم مـــن ذلــــك هو 
بأن  املقدسين،  الراسخة في نفوس  القناعة 
االحــتــال يسعى إلذاللــهــم، رجــااًل ونساء في 

ــد املــقــدســيــن،  ــال أحــ ــ دخــولــهــم لــألقــصــى. وقـ
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ إيــهــاب،  أبــو  ويدعى 
بــوابــات  أو  أمــنــي  لتفتيش  »عــنــدمــا نخضع 
إلكترونية في مراكز ومؤسسات إسرائيلية، 
فهو ألنــهــا مــراكــز احــتــال نــعــرف أنــهــا عــدوة 
فــي دخولنا  ذلــك  أن يفرضوا علينا  أمــا  لنا. 

ف 
ّ
ملــســجــدنــا، فـــإن هـــذا لــن يــحــصــل، مــهــمــا كل

الثمن«.
التصميم على رفض شروط االحتال املذلة 
هو السائد في القدس، مع بلوغ حالة الغضب 
ــا فـــي اســتــعــادة لــشــعــارات وهــتــافــات  ذروتـــهـ
لـــــم تـــســـمـــعـــهـــا الـــــقـــــدس مـــنـــذ أيــــــــام الــشــهــيــد 

الديني  املــــوروث  عــرفــات، وزاد عليها  يــاســر 
شهداء  رايحن  »عاألقصى  جديدة:  هتافات 
بــاملــايــن«، تــرديــدًا لــنــداءات أبــو عــمــار خال 
حــصــاره فــي املــقــاطــعــة. وبـــن شــعــار عــرفــات 
أيام  أيضًا شعارات  عــادت  الديني،  والشعار 
ــــى: »حـــط الــخــايــن والعميل  االنــتــفــاضــة األولـ

املتزايدة  املــدفــع«. وحالة االحتقان  بــوز  على 
لشرطة  واالســتــفــزازات  الــيــومــي  القمع  بفعل 
االحتال عند بوابات املدينة وعند مداخلها، 
ى باستفزازات قذرة للمسنن والنساء 

ّ
تتجل

والفتيات عند كل مناسبة، ناهيك عن تسلط 
في  والسائقن  الركاب  على  البلدية  موظفي 

كل مكان.
فــي صــبــاح يـــوم النفير أمـــس، كـــان كــل شــيء 
هادئًا وبدا وكأن االحتال قد نجح في عزل 
املدينة وترهيب أهلها. ثم عند الساعة 12.15 
فجأة  الناس  تدفق  املحتلة،  القدس  بتوقيت 
الــشــارع  ليمأل  جـــارف  كتيار  عــفــوي  وبشكل 
ويــكــتــظ بــأكــثــر مــن عــشــرة آالف مــصــل. وهــو 
ما حدث تماما في باب العمود. ومع اقتراب 
ــارع صــاح  ــ مـــوعـــد صــــاة الــجــمــعــة امـــتـــأل شـ
الــديــن بــاملــصــلــن، وكــــان االحـــتـــال، قــبــل ذلــك 
بــدقــائــق، بــدأ بــدفــع الــنــاس إلــى قلب الــشــارع 
إلبــعــادهــم عــن املـــخـــارج الــجــانــبــيــة عــنــد بــاب 
الــســاهــرة وتــلــك املـــؤديـــة لـــشـــارع أبـــو عبيدة 
عامر بن الجراح وشــارع الــزهــراء، وحشرهم 
في شارع ال مخرج منه. مع ذلك تمّرد الناس 
بكل  االحتال  فهجم  والتكبير،  الصاة  بعد 
همجيته بالغاز والقنابل الصوتية، ثم الحق 
الناس بالعصي والهراوات، ثم بسيارة مياه 
الصرف الصحي التي يتقصد منها إذالل من 

تصيبه منهم.
القرى املحاصرة،  املدينة وعند  أطــراف  وفــي 
اندلعت املــواجــهــات فــي أحــيــاء كــان االحتال 
الخميس  الليل  إغــاقــهــا منذ ســاعــات  أحــكــم 
الــجــمــعــة، ملــنــع وصـــــول أهــلــهــا إلــــى الـــقـــدس. 
والــطــور ورأس  العيساوية  أحــيــاء،  وعــاشــت 
العمود ساعات من املواجهات مع االحتال، 
بــــرصــــاص  الــــعــــمــــود  رأس  ــد  ــيـ ــهـ شـ ــــط  ــقـ ــ وسـ
مــســتــوطــن اســتــوطــن فــي الــحــي تــحــت حــراب 

االحتال وحراسته.
الــقــدس أمـــس، تشي  مشاهد يــوم النفير فــي 
الــفــلــســطــيــنــي  املــــــارد  ــفـــجـــار آت وأن  االنـ بــــأن 
بــدأ يتململ إيــذانــًا بــالــنــهــوض. هــي مشاهد 
تغذيها أيضًا املرجعيات الدينية في املدينة 
بعد أن خفت صــوت ما تبقى من مرجعيات 
ــر بـــــتـــــرداد هـــتـــافـــات  ــ ــّسـ ــ ـ

ُ
ــا ف ــ ــيــــة. وهــــــو مـ ــنــ وطــ

ــًا لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة.  مـــنـــاهـــضـــة أيــــضــ
االنتفاضة الفلسطينية باتت قاب قوسن أو 
أدنى، في مواجهة احتال يبدو أنه مستكن 
إلــى غــزل أنظمة الــعــرب التي تــدعــوه لصفقة 

القرن وهو يتمنع.

باالختناق،  فلسطينيًا   26 أصيب 
مــســاء أمـــس الــجــمــعــة، جــراء 
اإلسرائيلي  االحتالل  جيش  إطالق 
للدموع،  المسيل  الــغــاز  قنابل 
الحدود  على  متظاهرين  تجاه 
الفاصلة مع قطاع غزة. وقال 
الصحة  وزارة  باسم  المتحدث 
ــقــدرة  بــقــطــاع غـــزة، أشـــرف ال
 26« إن  ــول«،  ــ ــاض ــ »األن لــوكــالــة 
فلسطينيًا أصيبوا بحاالت اختناق 
ــالق جــنــود االحــتــالل  ــراء إطـ جـ
ــدود  ــح الــمــتــمــركــزيــن عــلــى ال
الغاز  قنابل  غزة  لقطاع  الشرقية 
أن  ــاف  وأض للدموع«.  المسيل 
مسعفين،   6 المصابين  بين  »من 
أصيبوا بحالة اختناق تم نقلهم 
وكان  القطاع«.  لمستشفيات 
تظاهرات  شهد  قــد  القطاع 
ــذي  ال للحصار  رفــضــًا  ــدة  ــاش ح

يعاني منه المسجد األقصى.

إصابات في غزة

تعرض املسجد األقصى في القدس، 
يونيو/حزيران   10 في  احتاله  منذ 
1967، لسلسلة طويلة من االنتهاكات 
ــرز ما  اإلســرائــيــلــيــة. وفـــي مـــا يــلــي أبــ
تــقــاريــر صــحــافــيــة وحقوقية  وثــقــتــه 
جمعتها »مؤسسة القدس الدولية«: 
عــقــب احـــتـــال الـــقـــدس ومـــن ضمنها 
املسجد األقصى عام 1967، استولت 
ــــال عـــلـــى مــفــاتــيــح  ــتــ ــ ســـلـــطـــات االحــ
ــة، وهـــــو أحـــــد األبــــــواب  ــاربــ ــغــ بـــــاب املــ
األقصى.  باملسجد  املفتوحة  العشرة 
لدخول  اليوم  الباب  هــذا  ويخصص 
إلى املسجد األقصى وكذلك  السياح 
 21 له. وفي  املستوطنن  القتحامات 
أغــســطــس/آب 1969، قــام األســتــرالــي 
بإشعال  روهـــن،  دينس  الصهيوني، 
ــران فـــي الـــجـــامـــع الــقــبــلــي، أحــد  ــيـ ــنـ الـ
مــصــلــيــات املــســجــد األقـــصـــى. وشــهــد 
الثمانينيات  خــال  األقصى  املسجد 
ــاوالت عــــديــــدة مــــن مــجــمــوعــات  ــ ــحـ ــ مـ
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة لــتــنــفــيــذ مــــجــــازر فــيــه 
ــرة. وعـــــام  ــ ــخـ ــ ــــصـ الـ ــة  ــبــ قــ تـــفـــجـــيـــر  أو 
املــجــمــوعــات  إحـــــدى  حـــاولـــت   ،1982
الـــســـريـــة الـــيـــهـــوديـــة تــفــجــيــر مصلى 
قـــبـــة الــــصــــخــــرة، ولـــكـــن هـــــذه الــخــطــة 
أفشلت عندما تم اكتشاف املتفجرات 

ــي نـــفـــس الـــعـــام  ــ قـــبـــل انـــفـــجـــارهـــا. وفـ
ــي اقــتــحــام  نـــجـــح أحـــــد املـــتـــطـــرفـــن فــ
ــــق  ــلـ ــ ــة الــــــصــــــخــــــرة، وأطـ ــ ــبـ ــ ــى قـ ــلــ مــــصــ
املـــوجـــوديـــن، فاستشهد  عــلــى  الـــنـــار 
ــيــــان اثــــــــنــــــــان. وشـــــهـــــدت  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ فــ
ســـنـــوات تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي 
العربي  الــوجــود  آخــر ضــّد  تصعيدًا 
ــي »األقـــــــصـــــــى«، فــقــد  ــ واإلســــــامــــــي فـ
أكتوبر/ فــي  الفلسطينيون  احتشد 
تشرين األول 1990، في املسجد لصّد 
املستوطنن الذين أعلنوا عن نيتهم 
وضـــع حــجــز األســــاس لــبــنــاء الهيكل 
الثالث داخل املسجد. وفتحت شرطة 
االحتال نيرانها على الفلسطينين 
بكثافة، مما أوقع 21 شهيدًا. وعرفت 
ــة بـــمـــذبـــحـــة األقـــصـــى  ــمـ ــريـ هــــــذه الـــجـ
الثانية،  أما مذبحة األقصى  األولــى. 
فــقــد وقــعــت فـــي 25 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

1996، عندما أعلن عن فتح نفق في 
محيط املسجد األقصى، وقد اندلعت 
عــلــى إثـــر ذلـــك هــبــة الــنــفــق، استشهد 

فيها 63 فلسطينيًا.
أما في سنوات الـــ2000، فقد اندلعت 
شـــــــــرارة االنــــتــــفــــاضــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــثــانــيــة مـــن قــلــب املــســجــد األقــصــى، 
عـــنـــدمـــا اقــتــحــمــه رئـــيـــس املـــعـــارضـــة 
فــي الكنيست عــن حـــزب »الــلــيــكــود«، 
ــل شــــــــارون. وعـــمـــلـــت إســـرائـــيـــل  ــيــ أريــ
ــة الـــثـــالـــثـــة عــلــى  ــيــ ــفــ ــة األلــ ــ ــدايـ ــ مـــنـــذ بـ
تـــكـــثـــيـــف مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا الـــتـــهـــويـــديـــة 
حول املسجد األقصى وفي محيطه. 
وحـــســـب تـــقـــاريـــر »مـــؤســـســـة الــقــدس 
الدولية«، يعتبر عام 2010 »املنعطف 
ــو شـــــــروع )االحـــــتـــــال(  ــحـ ــر نـ ــ ــــطـ األخـ
اليهودية الضخمة في  ببناء املعالم 
محيط األقصى«. فقد افتتح »كنيس 
الخراب« وهو أكبر كنيس في البلدة 
منعطفًا   2015 عام  ويعتبر  القديمة. 
آخر في ما يتعلق باالعتداء  خطيرًا 
عـــلـــى املـــســـجـــد األقــــصــــى، بــاعــتــبــاره 
الـــعـــام الـــــذي شــهــد أشـــــرس مــحــاولــة 
التقسيم  مخطط  لفرض  إسرائيلية 

الزماني واملكاني على املسجد.
)األناضول(

االحتالل يحاول تكريس معادلة جديدة في القدس 
لوأد المقاومة واحتماالت اندالع انتفاضة ثالثة

حشود كبيرة في القدس أمس )العربي الجديد(

)Getty( أكد عبداهلل بن زايد أن بالده معنية بتحسين العالقات مع إسرائيل

نضال محمد وتد

كل من تابع األوضاع في القدس 
املحتلة على مر أيام األسبوع، 

واإلصرار املقدسي على رفض 
البوابات املعدنية، يدرك أن االنفجار 

في القدس آٍت، وهو انفجار لن يكون 
بمقدور املرجعيات الدينية للمدينة 

التي نجحت لغاية اآلن بضبط حركة 
املرابطني واملصلني إلى حد ما، 

منعه. أحداث ومواجهات يوم أمس 
الجمعة، تعيدك مباشرة للمشاهد 

ذاتها: الغضب املتولد من القهر 
واالستخفاف باملقدسيني في أيام 

االنتفاضة األولى. حالة الغضب 
نفسها، ومالمح التحدي واإلصرار 
نفسها في وجوه شبان ولدوا ليس 

فقط بعد االنتفاضة األولى، وسمعوا 
عنها القليل، بل حتى من مواليد 

جيل أوسلو، ومواليد جيل االنتفاضة 
الثانية. منع املقدسيني من دخول 
املسجد األقصى، واإلصرار على 

إذاللهم وإخضاعهم للتفتيش، أعاد 
القدس إلى أجواء االنتفاضة األولى، 
بفارق مهم هو تراجع دور الحركات 

الوطنية في املدينة. كثيرة هي 
العبارات الرافضة للواقع الفلسطيني 

ولهوان السلطة الفلسطينية 
وابتعادها، أو غيابها عن القدس، 
وهي تنذر ببركان قد ينفجر في 

كل لحظة، في وجه صلف االحتالل 
واستفزازات جنوده وعناصر 

حرس الحدود فيه للناس، عند كل 
شاردة وواردة. فالحكاية ال تقف 

فقط عند منع املرابطني وأهل القدس 
من الدخول إلى مسرى الرسول، 

أولى القبلتني، وثالث الحرمني، هي 
أيضًا تراكمات الحياة اليومية في 

اضطهاد متواصل، وسط غياب كلي 
ألي بصيص أمل في األفق، جعلت 
الخطيب الذي أّم بالناس في صالح 

الدين يقول للجموع املصلني، أنتم 
األمل املنشود والجيش املوعود. هو 
كالم يدخل في النفوس، نفوس من 

فقدوا النصرة والنصير لكنهم لم 
يفقدوا األمل، فهم أهل القدس. لكنهم 

يفقدون اليوم سلطة أو مرجعية 
وطنية تخاطبهم وتتولى أمرهم، 

لم يعد ملنظمة التحرير أو السلطة 
الوطنية ولو حتى جزء من ألفية 

ما كان لها من نفوذ معنوي قبل 
االنتفاضة األولى، وفي ظل االنتفاضة 

الثانية، وبعد رحيل فارس القدس 
فيصل الحسيني. واقع املدينة املؤلم، 

يكشفه تغّول نشاط التهويد الرسمي 
للمدينة والتصّدع في هوية وطنية 
مع بذور تخلخل واهتزاز لصالح 
سيرورة أسرلة تهدد املدينة. لكن 

القمع والغرور، والخنق االقتصادي 
وسياسة الهدم، هي الكفيلة، وليس 

وجود خطة فلسطينية لحماية 
املدينة، هي الكفيلة بتغذية غضب 
تراكم منذ ما بعد عهد االنتفاضة 

الثانية وال يزال يتراكم في النفوس، 
في مدينة باتت معزولة ومنسية من 

محيطها.
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ــزة ومــــدن  ــ شـــهـــدت الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وغــ
عربية عدة، إضافة إلى تركيا وماليزيا 
مـــســـيـــرات تــضــامــنــيــة مع  ــرى،  ــ أخــ ودول 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن فـــــي الـــــقـــــدس املـــحـــتـــلـــة 
ــــى ورفـــضـــًا  ــــصـ  لــلــمــســجــد األقـ

ً
ونـــــصـــــرة

الــتــي نصبتها  لــلــبــوابــات اإللــكــتــرونــيــة 
ــة عــــلــــى مــــداخــــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة اإلســ ــرطــ ــشــ الــ
ــر يـــــهـــــدف لـــتـــشـــديـــد  ــيــ ــدبــ ــتــ املـــــســـــجـــــد، كــ
إجراءات تفتيش املصلن، وهو أمر أثار 
السياسية  القيادة  غضبًا واسعًا، ودفــع 
وفصائل،  وأحــزابــًا   

ً
سلطة الفلسطينية، 

االحتال  الطارئ للضغط على  للتحرك 
اته التي قد  وإلزامه بالتراجع عن إجراء
واملــقــدســيــن  الفلسطينين  رّد  يــتــطــور 
عليها ويــخــرج عــن الــســيــطــرة، وهـــو ما 
تحذير  عباس  محمود  الرئيس  يحاول 
ها تفرض على 

ّ
اإلدارة األميركية منه، عل

االحتال خطوات تراجعية.
بجراح  الفلسطينين  عــشــرات  وأصــيــب 
وحــاالت اختناق، إثر استنشاقهم الغاز 
املــســيــل لـــلـــدمـــوع، أمــــس الــجــمــعــة، خــال 
مــواجــهــات انــدلــعــت فـــي مـــواقـــع متفرقة 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة. وأعــلــنــت جمعية 
بــيــان،  فــي  الفلسطيني،  األحــمــر  الــهــال 
أن طــواقــمــهــا تــعــامــلــت مـــع 39 مــصــابــًا 
نقل عدد منهم للعاج في املستشفيات. 
وأضافت أن 29 أصيبوا بحاالت اختناق 
للدموع  املــســيــل  الــغــاز  استنشاقهم  إثـــر 
خال مواجهات على مدخل مدينة بيت 
لحم الشمالي، وأكدت وجود 10 مصابن 
الفاصل  الــعــســكــري  قلنديا  حــاجــز  عــلــى 
بــن الــقــدس ورام الــلــه. وأوضــــح الــبــيــان 
أن من بن املصابن على حاجز قلنديا 
شابًا أصيب بقنبلة غاز في الرأس بشكل 
مباشر، وتسعة آخرين إثر استنشاقهم 
للعاج  نقلهم  تم  للدموع،  املسيل  الغاز 
ــــرام الــلــه.  فـــي مــجــمــع فــلــســطــن الــطــبــي بـ
ــيـــب مـــواطـــن بـــجـــراح فـــي قــدمــه إثــر  صـ

ُ
وأ

تعرضه إلطــاق نــار مــن نــوع الرصاص 
املــتــفــجــر، خـــال مــواجــهــات انــدلــعــت مع 
النبي صالح،  فــي بلدة  جيش االحــتــال 
صيب 40 فلسطينيًا 

ُ
غربي رام الله. كما أ

الغاز  استنشاقهم  إثر  اختناق،  بحاالت 
ــي بـــلـــدة الـــعـــيـــزريـــة،  املـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع فــ
شــرقــي الـــقـــدس، فــيــمــا أصــيــب مــواطــنــان 
بجراح إثر إصابتهما بالرصاص الحي، 
و10 آخـــرون بــالــرصــاص املــطــاطــي. وفي 
الــخــلــيــل، أصــيــب مــواطــنــان بــالــرصــاص 
الــحــي و4 آخـــرون بــالــرصــاص املطاطي، 
فيما أصيب 6 مواطنن بحاالت اختناق. 
وأصيب مواطن بحروق بمواجهات قرب 
مواطن  أصــيــب  قلقيلية،  وفــي  طــولــكــرم. 
بالرصاص املطاطي و3 بحاالت اختناق.

وشارك اآلالف من الفلسطينين في غزة 
بمسيرات، رفضًا لإلجراءات اإلسرائيلية 
بــاملــســجــد األقـــصـــى. ونــظــمــت املــســيــرات 
بدعوة من 4 فصائل، هي حركة حماس 
الشعبية  والجبهة  اإلســامــي  والــجــهــاد 
والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطن.

ــات الـــتـــضـــامـــنـــيـــة  ــركــ ــحــ ــتــ وفـــــــي إطــــــــار الــ
ــرات  ــاهـ ــظـ ــيـــا تـ ــركـ ــهــــدت تـ ــــارج، شــ ــــخـ ــالـ ــ بـ
حاشدة في عموم الباد، رفضًا للحصار 

على املسجد األقصى. وتدفق اآلالف على 
عـــدد مـــن مــيــاديــن إســطــنــبــول ومختلف 
املدن التركية بما فيها أنقرة. وفي عمان 
ــــرى، عــّبــر آالف األردنـــيـــن عن  ــدن أخـ ومــ
املنتفضن  الفلسطينين  مع  تضامنهم 
ــتـــظـــاهـــرون بــطــرد  ــالــــب مـ بــــالــــقــــدس. وطــ
السفير اإلسرائيلي من عمان، واستدعاء 
الــســفــيــر األردنــــــي مـــن تـــل أبـــيـــب. وخـــرج 
مئات التونسين بعد صاة الجمعة في 
 لألقصى وتنديدًا 

ً
مسيرات غضب نصرة

بإغاقه وفرض بوابات إلكترونية ملرور 
فعاليات  مصر  وشهدت  منها.  املصلن 
ــارضـــون لــلــنــظــام  ــعـ ــدودة نــظــمــهــا مـ ــحــ مــ
املصري، احتجاجًا على هذه املمارسات 
اإلسرائيلية. وخرج عشرات السودانين 
بتظاهرة  الخرطوم،  في  والفلسطينين 
رفضًا ملا يحصل باملسجد األقصى. وفي 
الــكــويــت، ركـــز خــطــبــاء مــســاجــد الــكــويــت 
على املسألة، مشيرين إلى مكانة املسجد 
األقـــصـــى فـــي قــلــوب الــكــويــتــيــن. وخـــرج 
مئات املاليزين في كواالملبور، بتظاهرة 
ــتــــال  ــلـــى اعــــــتــــــداءات االحــ ــًا عـ ــتـــجـــاجـ احـ

وتضامنًا مع املسجد األقصى.
الفلسطينية  السلطة  تــحــاول  سياسيًا، 
احتواء الوضع املتفجر. وطالب الرئيس 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ اإلدارة  عـــــبـــــاس،  مــــحــــمــــود 
والــــرئــــيــــس دونــــالــــد تــــرامــــب، بــالــتــدخــل 
الــعــاجــل إللــــزام إســرائــيــل بــالــتــراجــع عن 
خطواتها في املسجد األقصى، بما فيها 
إزالة البوابات اإللكترونية. وشدد عباس 
ــااًل هــاتــفــيــًا مـــع كبير  خــــال تــلــقــيــه اتـــصـ
ومبعوثه  األميركي  الرئيس  مستشاري 
إلــــى الـــشـــرق األوســــــط، جـــاريـــد كــوشــنــر، 
الخطورة، وقد  األمــور في غاية  أن  على 
تخرج عن السيطرة إذا لم تقم إسرائيل 
 
ً
اتــــــهــــــا، مـــحـــمـــا ـــع عـــــن إجــــــراء ــراجـ ــتــ ــالــ بــ

التداعيات  مسؤولية  االحــتــال  حكومة 
املستقبلية نتيجة املمارسات التي قامت 

بها في القدس.
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عــبــاس  ودعـــا 
املركزية  واللجنة  الفلسطينية،  التحرير 
لحركة فتح الجتماع عاجل، مساء أمس 
الله، من  بــرام  الرئاسة  الجمعة، في مقر 
أجــــل مــنــاقــشــة الــتــصــعــيــد اإلســـرائـــيـــلـــي. 
الثاني  الــطــارئ  االجــتــمــاع  هــذا  ويعتبر 
الذي تدعو إليه القيادة الفلسطينية منذ 
عامن، إذ كان آخر اجتماع مشابه بعد 
مــأســاة عــائــلــة دوابـــشـــة فــي قــريــة دومـــا، 

ــام مــســتــوطــنــون  شــــرق نــابــلــس، حــيــث قــ
بــحــرق أفــــراد الــعــائــلــة وهـــم نــيــام فــي 31 
عــضــو  ــــت  ــالـ ــ وقـ  .2015 ــمــــوز  تــ ــيــــو/  يــــولــ
التحرير«،  »منظمة  لـ التنفيذية  اللجنة 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حنان عشراوي، 
»االجــتــمــاع الــطــارئ للقيادة يــهــدف إلى 
مـــراجـــعـــة كـــل الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتـــخـــذت، 
وتـــقـــديـــم اقـــتـــراحـــات وخــــطــــوات جــديــدة 
ــيــــرة فـــي املــســجــد  حــــول الـــتـــطـــورات األخــ

األقصى«.
»منظمة  وقال عضو اللجنة التنفيذية لـ
»العربي  التحرير«، واصل أبو يوسف، لـ
الجديد«، إنه »من الواضح من التطورات 
ذاهبة  االحتال  أن حكومة  األرض  على 
نحو التصعيد وليس التهدئة، وعبر ما 
جرى )أمس( من قمع وحشي للمصلن، 
ــإن حــكــومــة االحـــتـــال تــريــد أن توصل  فـ
رسالة من شقن، األول أنها لن تستجيب 
وتعتبر  الفلسطيني،  الشعبي  للضغط 
أن هــــذا الـــتـــحـــرك الــشــعــبــي قــــــادرة على 
قــمــعــه؛ واألمــــر الــثــانــي أن تــوجــه رســالــة 
لــألمــة الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة واملــجــتــمــع 
الــدولــي بــأنــهــا مــاضــيــة فــي ممارساتها 

ضد القدس«.
وكـــان أبــو مـــازن اجتمع، فجر أمـــس، مع 
ــارات الـــعـــامـــة  ــبــ ــخــ ــتــ رئــــيــــس جــــهــــاز االســ
الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، الذي قدم 
للرئيس »تقريرًا تفصيليًا عن األوضاع 
األمــــنــــيــــة فــــي األراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــًا الــــوضــــع املــــتــــوتــــر بـــالـــقـــدس  خـــصـــوصـ
واملسجد األقصى، والتداعيات املتوقعة 
ــة  ــرار االحـــتـــال بـــعـــدم إزالــ ــ ــوء قـ عــلــى ضــ
البوابات اإللكترونية وكاميرات املراقبة 
والــحــواجــز، واســتــمــراره بــإغــاق أبـــواب 

املسجد األقصى أمام املصلن«.
ــنـــيـــة  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــومـــــة الـ ــكـــ وجــــــــــــــددت الـــــحـــ
ــلــــعــــالــــم بـــــالـــــوقـــــوف عــنــد  ــا لــ ــهـ ــتـ ــبـ ــالـ ــطـ مـ
مــســؤولــيــاتــه والـــتـــحـــرك الــعــاجــل لــوقــف 
ــقــــدس. ودان  الــتــصــعــيــد الــخــطــيــر فـــي الــ
ــم الـــحـــكـــومـــة،  املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــــاســ
ــمــــود، حـــمـــلـــة االعــــتــــقــــاالت  ــحــ يــــوســــف املــ
ــاولـــت شــخــصــيــات  ــقـــات الـــتـــي طـ واملـــاحـ

وطنية وقيادات مقدسية. 
ودعــــا رئــيــس املــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
حــــمــــاس، إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، الــفــصــائــل 
ــتــــمــــاع  ــة واإلســـــــامـــــــيـــــــة لــــاجــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
لبنان، لاتفاق  أو  فــي مصر  »الــفــوري«، 
ــراءات  ــ عــلــى اســتــراتــيــجــيــة ملــواجــهــة اإلجـ
اإلسرائيلية في املسجد األقصى. وتابع 
هــنــيــة، خــــال خــطــبــة جــمــعــة ألــقــاهــا في 
االجتماع  »هــذا  بــغــزة:  العمري،  املسجد 
يهدف إلى وضع سياسة واستراتيجية 
ملواجهة املخططات الصهيونية الرامية 

لاستياء على املسجد األقصى«.
وأكدت املرجعيات الدينية الفلسطينية، 
ولــجــنــة املــتــابــعــة الــعــربــيــة فـــي الـــداخـــل 
 ،1948 عــــــــــام  املـــــحـــــتـــــل  ــنــــي  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
وشخصيات سياسية وقوى فلسطينية، 
بالقدس، على  خــال مؤتمر عاجل عقد 
تجديد رفض البوابات اإللكترونية التي 

وضعها االحتال.
)العربي الجديد، األناضول(

هنيّة يدعو الفصائل 
لالجتماع ووضع 

استراتيجية للمواجهة

عباس يطالب ترامب 
بإلزام االحتالل بالتراجع 

عن إجراءاته

اشتباكات في الضفة الغربية
وتضامن شعبي دولي

  شرق
      غرب

السعودية: مقتل ثالثة 
مطلوبين في القطيف

السعودية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمـــس الــجــمــعــة، أن ثــاثــة أشــخــاص 
قــتــلــوا فــي تــبــادل إلطـــاق الــنــار مع 
رجـــال األمــــن، فــي 14 يــولــيــو/تــمــوز 
تاحقهم  السلطات  كانت  الحالي، 
لـــتـــورطـــهـــم بــهــجــمــات »إرهــــابــــيــــة«، 
الباد.  القطيف شــرق  في محافظة 
وصــرح متحدث باسم الـــوزارة بأن 
»الجهات األمنية تمكنت من رصد 
وجود ثاثة من املطلوبن في بلدة 
ســيــهــات الــتــابــعــة لــلــقــطــيــف«، الفتًا 
إلى أنهم قتلوا خال اشتباك قوات 
بعدما رفضوا تسليم  األمــن معهم 

أنفسهم.
)فرانس برس(

الفروف: انتهاء 
بحث ضوابط  تهدئة 

جنوب سورية

أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
ســيــرغــي الفــــــروف )الـــــصـــــورة(، في 
تصريحات صحافية أمس الجمعة، 
الضوابط  بحث  عملية  انتهاء  عــن 
منطقة  بإنشاء  املتعلقة  األساسية 
تخفيف التصعيد بجنوب سورية. 
وقال إن »عملية إنشاء هذه املنطقة 
مــســتــمــرة بــعــد االنـــتـــهـــاء مـــن بحث 
الــــضــــوابــــط األســــاســــيــــة الـــخـــاصـــة 
بــهــا«، الفــتــًا إلـــى أنـــه يــجــري حاليًا 
تسوية التفاصيل املرتبطة بكيفية 
عملها بشكل مفصل وذلك من أجل 
مراقبة االلتزام بنظام وقف األعمال 
القتالية وتأمن وصول املساعدات 
اإلنسانية للمدنين دون أية قيود.
)قنا(

السيستاني يطالب 
بعدم اإلساءة لمعتقلي 

الموصل
ــي، عـــلـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــديـ ــ ــ طــــــالــــــب املـــــــرجـــــــع الـ
فــي خــطــبــة الجمعة،  الــســيــســتــانــي، 
»عدم اإلساءة«  السلطات العراقية بـ
لــلــمــعــتــقــلــن، إثــــر ســيــطــرة الـــقـــوات 
العراقية على مدينة املوصل. وقال 
ممثل السيستاني، أحمد الصافي، 
ــد عــلــى  ــربـــاء »نــــؤكــ ــكـ فــــي خــطــبــة بـ
ضــرورة التعامل الحسن مع الذين 
يتم اعتقالهم وعدم اإلساءة إليهم«. 
ــه »يـــتـــعـــن أن يــحــالــوا  ــ وأضـــــــاف أنـ
ــاذ  ــخـ إلــــــى الــــجــــهــــات املـــخـــتـــصـــة التـ
اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــقــهــم من 

غير تعسف«.
)فرانس برس(

واشنطن تمنع السفر 
إلى كوريا الشمالية

ــات املـــتـــحـــدة أنــهــا  ــ ــــواليــ ــلـــنـــت الــ أعـ
ســتــمــنــع رعـــايـــاهـــا مـــن الــســفــر إلــى 
كوريا الشمالية، بحسب ما أفادت 
ــغ بــايــونــيــر  ــا الـــســـفـــر »يــــونــ ــتـ ــالـ وكـ
تـــورز« و»كــوريــو تـــورز«، فــي بكن 
الــقــرار بعد  أمــس الجمعة. ويــأتــي 
ــح األمــــيــــركــــي أوتـــــو  ــائــ ــســ وفــــــــاة الــ
ورامــبــيــر، فــي 13 يــونــيــو/حــزيــران 
املـــاضـــي، والـــــذي أعـــيـــد إلــــى بـــاده 
ــو بــحــالــة غــيــبــوبــة،  مــنــذ فـــتـــرة وهــ
وبعد توقيفه ملدة 18 شهرًا بكوريا 

الشمالية.
)فرانس برس(

اجتماع أفريقي 
لمناقشة  اتفاق سالم 

جنوب السودان
تستضيف دولـــة جــنــوب الــســودان، 
ــٍد اإلثـــنـــن، اجــتــمــاع مجلس  بــعــد غـ
للتنمية  الــحــكــومــيــة  الــهــيــئــة  وزراء 
ــاد( بــهــدف  ــغـ ــرق أفــريــقــيــا )إيـ فـــي شـ
مناقشة عملية إعادة إحياء »اتفاق 
الــــــســــــام« املـــــوقـــــع بـــــن الـــحـــكـــومـــة 
واملعارضة في أغسطس/آب 2015، 
بــحــســب مـــا أعـــلـــن املـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــســـودان،  وزارة خــارجــيــة جــنــوب 
ماوين ماكول إريــك، أمس الجمعة. 
وقال إن »االجتماع سيهتم بكيفية 
تنفيذ توصيات قمة وزراء خارجية 
إيغاد التي دعت إلى ضرورة إعادة 

إحياء اتفاقية السام«.
)األناضول(
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ارتفاع عدد األحزاب 
في تونس إلى 206

ارتــفــع عــدد األحـــزاب السياسية في 
إعــــان وزارة  مـــع  إلـــى 206،  تــونــس 
الــعــاقــة مـــع الــهــيــئــات الــدســتــوريــة 
اإلنسان،  وحقوق  املدني  واملجتمع 
أمس الجمعة، في بيان لها، تأسيس 
حــــزب ســيــاســي جـــديـــد، هـــو »حـــزب 
ومـــؤســـســـه  أواًل«،  ــونــــس  تــ ــة  ــركــ حــ
املــســتــشــار الــرئــاســي الــســابــق رضــا 
بالحاج، املنشق عن »نــداء تونس«. 
»العربي  وقال بالحاج في تصريح لـ
الــنــاشــطــة  ــديــــد«، إن األحــــــــزاب  الــــجــ
منها  الــثــاثــن،  تتعدى  ال  سياسيًا 
10 أحزاب ممثلة في مجلس النواب، 
معتبرًا أن حزب »حركة تونس أواًل« 
ليس ولــيــد الــيــوم بــل لــديــه 3 نــواب، 
مــؤكــدًا أن إمــكــانــيــات نــجــاح الحزب 

متوفرة.
)العربي الجديد(

استنفار مغربي لمنع 
تسلل المهاجرين األفارقة

رفـــع املــغــرب درجـــة االســتــنــفــار على 
ــــن خـــال  ــر، مـ ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــع الـ ــ حـــــــــدوده مـ
الــدرك  إرســال تعزيزات من عناصر 
والــجــيــش، بــهــدف مــحــاولــة مــنــع أي 
لتسلل مهاجرين سرين  محاوالت 
قــادمــن مــن بــلــدان أفــريــقــيــا جنوب 
املغربي  التحرك  ويــأتــي  الــصــحــراء. 
بعد تقارير تشير إلى وجود اآلالف 
من هؤالء املهاجرين غير النظامين 
وينتظرون  النيجر،  فــي  يستقرون 
الفرصة املواتية للتوّجه إلى املغرب 

عبر الجزائر.
)العربي الجديد(

الجزائر تنفي اإلفراط 
في الحبس المؤقت 

عــلــى  الـــجـــزائـــريـــة  ــة  ــيـ ــارجـ الـــخـ ردت 
ــيـــركـــي الـــســـنـــوي حــول  الــتــقــريــر األمـ
مــكــافــحــة اإلرهـــــاب، ونــفــت فــي بــيــان، 
املؤقت،  الحبس  إلــى  املــفــرط  اللجوء 
األميركي  التقدير  هــذا  أن  واعتبرت 
»يــرتــكــز إلـــى مــصــادر غــيــر مــؤكــدة«. 
ــة املـــــوقـــــف  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ وهــــــاجــــــمــــــت الــ
األميركي بشأن النزاع في الصحراء، 
وأوضحت أن »رفــض املوقف الداعم 
الــصــحــراوي لحقه  الشعب  ملــمــارســة 
فــي تــقــريــر املــصــيــر هــو الــــذي يشكل 
الثنائي  الــتــعــاون  تــطــور  أمـــام  عائقًا 
ــال مـــكـــافـــحـــة  ــ ــجـ ــ واإلقــــلــــيــــمــــي فــــــي مـ
اإلرهاب، وليس الخاف بن الجزائر 

واملغرب حول هذا املوضوع«.  
)العربي الجديد(

األمم المتحدة تحّمل 
»التحالف« مسؤولية 

غارة في تعز

حّملت األمم املتحدة، أمس الجمعة، 
التحالف العربي بقيادة السعودية 
مسؤولية شن غــارة جوية تسببت 
بمقتل نحو 20 مدنيًا هذا األسبوع 
فـــي الــيــمــن. ولـــقـــي حـــوالـــى عــشــريــن 
ــيـــم  ــًا مـــــصـــــرعـــــهـــــم فــــــــي مـــخـ ــ ــيــ ــ ــدنــ ــ مــ
للنازحن في منطقة موزع القريبة 
مــن تــعــز. وذكــــرت املــفــوضــيــة العليا 
ــان الـــتـــابـــعـــة لــأمــم  ــ ــــسـ لـــحـــقـــوق اإلنـ
املتحدة، في بيان، أنه »لم يكن هناك 
أي هدف عسكري قرب املنازل التي 

ُدمرت على ما يبدو«.
)فرانس برس(

مصر: »حسم« تتبنى 
اعتداًء على الشرطة 

المصرية
ــلــــنــــت جــــمــــاعــــة »حــــــســــــم«، أمــــس  أعــ
الــجــمــعــة، مــســؤولــيــتــهــا عــن هجوم 
عــلــى ســـيـــارة شــرطــة فـــي محافظة 
ــقـــاهـــرة،  ــي الـ ــربـ ــنـــوب غـ الـــفـــيـــوم، جـ
ــابـــة  ــفـــر عــــن مــقــتــل مــجــنــد وإصـ أسـ
ثـــــــاثـــــــة. ووقـــــــــــع الـــــهـــــجـــــوم مــــســــاء 
الخميس، وهو الخامس عشر الذي 
تعلن الحركة مسؤوليتها عنه منذ 
ظهورها قبل عام. وأعلنت »حسم«، 
فـــي بــيــان نــشــر عــلــى اإلنـــتـــرنـــت، أن 
قواعدهم«  »إلـــى  عـــادوا  مسلحيها 
بعد الــهــجــوم الـــذي قــالــت إنــه أوقــع 

 وثاثة مصابن.
ً
قتيا

)رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

يتحدث مصدر دبلوماسي مصري عن وجود 
اخـــتـــافـــات تـــقـــتـــرب مــــن مـــســـتـــوى الـــخـــافـــات 
داخــل معسكر الــدول األربــع املحاصرة لقطر، 
وتــــحــــديــــدًا بــــن مـــصـــر واإلمـــــــــــارات مــــن جــهــة، 
والــســعــوديــة مــن جــهــة أخــــرى، حـــول مستقبل 
التعامل مع األزمة، ومدى إمكانية املضي قدمًا 
في استخدام ساح الحصار من دون فتح أفق 
لحلحلة األزمة، وفق أفكار الوساطة األميركية 
ــة والـــجـــهـــود الــكــويــتــيــة املـــبـــذولـــة  ــ ــيــ ــ واألوروبــ
لتقريب وجهات النظر بن الطرفن. ويوضح 
املصدر أن امللفات األهم بالنسبة للسيسي هي 
ووسائل  الصحف  إغــاق  أواًل  الترتيب:  على 
اإلعام التي تهاجم النظام املصري، ثم تسليم 
ــم الـــداعـــيـــة يــوســف  ــهــ املـــطـــلـــوبـــن وعـــلـــى رأســ
القرضاوي، ثم كشف املعلومات التي يتصور 

القاهرة ـ العربي الجديد

يتقدم املستشار يحيى دكــروري، أقدم قضاة 
م 

ّ
مجلس الدولة املصري، خال ساعات، بتظل

إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، 
مــن الــقــرار الــجــمــهــوري الـــذي أصــــدره األخــيــر 
بتعين املستشار أحمد أبو العزم، رابع أقدم 
قـــضـــاة املـــجـــلـــس، رئــيــســًا لــلــمــجــلــس، ضــاربــًا 
ــرار الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  ــ بـــعـــرض الــحــائــط قـ
ملستشاري املجلس بترشيح دكروري منفردًا 
املطلقة  األقدمية  لقاعدة  وتــجــاوزًا  للرئاسة، 
للمرة األولى منذ إنشاء املجلس قبل 70 عامًا.
في هذا السياق، أفادت مصادر قضائية مقربة 
»العربي الجديد«، بأن »التظلم  من دكروري لـ

أنــهــا بـــحـــوزة قــطــر عـــن قـــنـــوات دعـــم وتــمــويــل 
تنظيم »داعش« في سيناء، ثم إغاق القاعدة 
التركية، بينما ال يهتم السيسي كثيرًا بمسألة 
قطع العاقات مع إيران، خصوصًا أنه ال يريد 
الــصــدام مع طهران في ظل اختافه سياسيًا 

مع السعودية بن الحن واآلخر.
»الــعــربــي الــجــديــد« أسباب  ويــشــرح املــصــدر لـــ
 إنه على الرغم من التصريحات 

ً
الخاف، قائا

ــر  ــ ــان وزيــ ــ ــسـ ــ ــى لـ ــلــ ــة عــ ــيــ ــمــ ــرســ الــــســــعــــوديــــة الــ
خارجيتها، عــادل الجبير، عن ضــرورة تلبية 
قطر للشروط التي وضعتها الدول األربع منذ 
أن مصر واإلمــــارات تاحظان  إال  نحو شهر، 
أكثر  السعودي على  املوقف  تراجعًا في حدة 
ــاه املـــســـؤولـــن  ــتـــوى؛ األول هــــو اتــــجــ مــــن مـــسـ
السعودين لأخذ بأفكار الوساطة الكويتية 
بالعودة إلى الشروط التي سبق وضعها عام 
بالخطوط  قطر  تلتزم  بــأن  التمسك  أو   2014
أي  عشر،  الثاثة  للشروط  املشّكلة  العريضة 
باألحرى املبادئ الستة التي تضمنها البيان 
األخــيــر الــصــادر عــن اجــتــمــاع وزراء خارجية 
الدول األربع في القاهرة منذ أسبوعن. وجاء 
كـــام الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى األمـــم املــتــحــدة، 
من  الــثــاثــاء-األربــعــاء  ليل  املعلمي،  الــلــه  عبد 
باملبادئ  قطر  بالتزام  االكتفاء  عن  نيويورك، 
الــســت بـــدل اإلمـــــاءات الـــــ13، ومــســارعــة وزيــر 
الخارجية املصري، سامح شكري من بغداد، 
ـــ13  لــلــرد عــلــيــه فــعــلــيــًا، بــتــمــســكــه بــاملــطــالــب الــ
كاملة، ليكشف عن وجود وجهتي نظر داخل 
أنه  املــصــدر  الــحــصــار. ويضيف  معسكر دول 
داخل الغرف املغلقة ال تبدو السعودية مهتمة 
كثيرًا بتلبية بعض الشروط، كما أنها تتجه 

ــــن الــتــنــظــيــمــن  واملــــقــــاربــــة بــــن اإلخـــــــــوان وبــ
املـــذكـــوريـــن وبــــن داعـــــش والـــقـــاعـــدة، هـــو أمــر 
غير دقيق، ال سيما أن السعودية يوجد فيها 
ــوان، تقدره  بالفعل عــدد كبير مــن رمـــوز اإلخــ
العدد  أكــبــر بكثير مــن  بــأنــه  مــصــادر مصرية 
املوجود في قطر«. وفي هذا املوضوع تحديدًا، 

الذي سيقدمه للرئاسة لن يقبل بالطبع، لكن 
تقديمه واجب كإجراء أولي إلقامة طعن على 
القرار أمام املحكمة اإلدارية العليا، الستيفاء 
الطريق  ولــقــطــع  لــلــطــعــن،  الشكلية  ــاع  ــ األوضـ
على أي قــرار من املحكمة بعدم قبول الطعن 

 لوجود أخطاء في إقامته«.
ً
شكا

وأضافت املصادر أن »دكروري سيشرف على 
مــجــمــوعــة مـــن كــبــار املــحــامــن املتخصصن 
لن  لكنه  الطعن،  لكتابة  اإلداري  القانون  فــي 
يتعجل فــي إقــامــتــه، فــأمــامــه نــحــو أسبوعن 
لكتابة الدفوع القانونية«، مشيرة إلى أنه »لن 
قــانــون تنظيم  إحــالــة  يركز على مسألة طلب 
لــه قــرار  الــذي استند  تعين رؤســـاء الهيئات 
الــدســتــوريــة، حــتــى ال  املحكمة  إلـــى  السيسي 
يتطلب األمر مزيدًا من الوقت. ولكنه سيطلب 
ــدار قـــرار  ــ فـــي شـــق مستعجل مـــن الــطــعــن إصـ
أبوالعزم رئيسًا ملجلس  تنفيذ تعين  بوقف 
الدولة. وهو ما ينبئ بمنافسة قانونية حادة 
ــــروري ومــحــامــيــه وبــن  أمـــام املــحــكــمــة بــن دكـ
هيئة قضايا الدولة التي ستنوب عن رئيس 

الجمهورية«.
لـــن يلتفت  املـــصـــادر أن »دكـــــــروري  وأكـــــدت 
إلــــى الــضــغــوط الــتــي حــــاول بــعــض زمــائــه 
ممارستها عليه إلقناعه بعدم الطعن، وأنه 
حتى  نهايته  إلـــى  القضية  طــريــق  سيكمل 
إذا بــلــغ ســـن الــتــقــاعــد قــبــل صــــدور الــحــكــم. 
وســـيـــصـــّر بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــلـــى أن تــلــزم 
عن  باإلفصاح  الجمهورية  رئاسة  املحكمة 
األســـبـــاب الــتــي اســتــنــدت إلــيــهــا فــي تــجــاوز 
أقدميته ومخالفة قرار الجمعية العمومية، 
ــبــــاب تــتــمــثــل في  ومــــا إذا كـــانـــت هــــذه األســ

تقارير أمنية أم تحريات أم مجرد تفضيل 
شــخــصــي مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي لم 
لــســنــة 2017  الـــجـــديـــد 13  ــانـــون  ــقـ الـ يــلــزمــه 

بإشهار أسباب اختياراته«.
وفي السياق ذاته، سادت حالة من االستنكار 
ــبـــاب قـــضـــاة مــجــلــس الـــدولـــة  ــفـــوف شـ فــــي صـ
ــن دكــــــــــــــروري، بـــســـبـــب حــــرص  ــ واملـــــقـــــربـــــن مــ
املستشار محمد حسام الدين، رئيس الدائرة 
الثانية باملحكمة اإلدارية العليا التي ستنظر 
طــعــن دكـــــــروري، عــلــى زيـــــارة رئـــيـــس مجلس 
ــة املــــعــــن يـــــوم الـــخـــمـــيـــس وبــصــحــبــتــه  ــ ــدولـ ــ الـ
عـــدد مــن أعــضــاء دائـــرتـــه. وهـــي الـــزيـــارة التي 
تكاملت مــع مــعــلــومــات مــتــداولــة فــي مجلس 
الــدولــة، أكــدت أن حسام الدين ســوف يتنحى 
عن نظر الطعن استشعارًا للحرج بحجة أنه 
كـــان مــعــارضــًا لــلــقــانــون الـــذي اســتــنــد لــه قــرار 

التعين.
وأوضـــحـــت املـــصـــادر الــقــضــائــيــة أن »تــنــّحــي 
حسام الدين سيؤدي بالتأكيد لتعطيل نظر 
الطعن  سينقل  التنحي  ألن  دكـــــروري،  طــعــن 
إلــى الــدائــرة األولــى باملحكمة اإلداريـــة العليا 
التي يرأسها أبو العزم رئيس مجلس الدولة 

لــن يــكــون صالحًا  أنـــه  الــجــديــد شخصيًا، أي 
ــالـــي ســيــضــطــر  ــتـ ــالـ ــعـــن، وبـ أيـــضـــًا لــنــظــر الـــطـ
ــــروري لــانــتــظــار حــتــى تــحــديــد أبـــو الــعــزم  دكـ

دائرة أخرى لنظر الطعن«.
ــــرت املـــصـــادر أن »حـــســـام الـــديـــن وبــاقــي  وذكــ
ــبــــن فــــي الـــنـــأي  ــبــــدون راغــ أعــــضــــاء دائــــرتــــه يــ
القضية، نظرًا  الفصل في هــذه  بأنفسهم عن 
األول  املــــرشــــح  ــكـــون  ــيـ سـ الــــديــــن  حــــســــام  ألن 
لــرئــاســة املــجــلــس فــي يــونــيــو/حــزيــران 2019 
حريصًا  يجعله  مما  الــعــزم،  أبــو  تقاعد  بعد 
الحالية، حتى  األزمــة  في  نفسه  على تحييد 
ال يكون لها أثر على فرصته في تولي رئاسة 

.»
ً
املجلس مستقبا

أمــــا عــلــى مــســتــوى تــنــظــيــم الــعــمــل بمجلس 
الــدولــة فــي عــهــده الــجــديــد، فكشفت تحركات 
وعــاقــات أبـــو الــعــزم الــنــيــة بــإجــراء تغييرات 
ــــي تـــشـــكـــيـــل أهــــــم دوائـــــــــر املــجــلــس  ــة فـ ــ ــعـ ــ واسـ
إلبـــعـــاد املــقــربــن مـــن دكــــــروري عـــن الــقــضــايــا 
للتغيير  املرشحة  الدوائر  البارزة، على رأس 
بالكامل في الدائرة األولى باملحكمة اإلدارية 
الــعــلــيــا الـــتـــي أصـــــدرت حــكــم بـــطـــان الــتــنــازل 
من  واملشّكلة  تــيــران وصنافير،  عــن جزيرتي 
لـــدكـــروري وكــانــت  قــضــاة جميعهم مــقــربــون 
لهم مواقف واضحة برفض القانون األخير«.

كما يطاول التغيير، بحسب املصادر، األمانة 
الـــعـــامـــة واألمــــانــــة الــفــنــيــة لـــشـــؤون األعـــضـــاء 
والـــلـــتـــن تــخــتــصــان بـــــــإدارة شـــــؤون املــحــاكــم 
وتــوزيــع  القضائية  الــحــركــة  وتنظيم  املــالــيــة 
املختلفة، والتي  أقسام املجلس  القضاة على 
كان معظم العاملن بها مقربن من دكروري 

أيضًا.

 هــي ال تمانع 
ً
اآلخـــر، فمثا البعض  لتخفيف 

ــروط الـــخـــاصـــة بــــإغــــاق بــعــض  ــشــ تــخــفــيــف الــ
قطر  بتعهد  االكتفاء  إلــى  والصحف  القنوات 
بـــعـــدم الـــتـــعـــرض لــهــا ولـــبـــاقـــي الــــــدول األربــــع 
فــي املــــواد اإلعــامــيــة الــتــي تــبــث عــبــر وســائــل 
إلى  املــصــدر  قطريًا. ويشير  املدعومة  اإلعـــام 
أن السعودية ليست مهتمة كمصر واإلمارات 
بمستقبل العاقة بن قطر وجماعة »اإلخوان 
بــضــرورة  تتمسك  لكنها  تــحــديــدًا،  املسلمن« 
»حزب الله«  قطع ما تدعي أنه »عاقة قطر« بـ
و»فتح الشام«، الفتًا إلى أن »الرؤية السعودية 
ــــول واشــنــطــن والــعــواصــم  الـــجـــديـــدة بــعــد دخـ
األوروبية على الخط ترى أن الصيغة الحالية 
لشرط قطع عاقة قطر بالتنظيمات اإلرهابية 

أفكارًا عن  املصدر،  السعودية، بحسب  تطرح 
أخـــذ تــعــهــدات عــلــى قــطــر بتسليم املــطــلــوبــن 
أمنيًا واملدانن في قضايا للحكومة املصرية، 
حسب القواعد الدولية العامة في هذا الشأن، 
مع التعهد بإخماد أي تحركات إخوانية ضد 
مصر أو اإلمــارات، وبأن يوقف »اإلخــوان« أي 
نــشــاط ســيــاســي داخـــل قــطــر، تــمــامــًا كــمــا حــال 
»اإلخوان« املقيمن في السعودية. أما املستوى 
في  السعودية  رغبة  فهو  الخاف  من  الثاني 
حــل األزمــــة داخــــل مــنــظــومــة مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي، فــبــحــســب املـــصـــدر نــفــســه تتمسك 
ــارات والــبــحــريــن بــأن  ــ ــ ــريـــاض أكــثــر مـــن اإلمـ الـ
تنفرج األزمة داخل منظومة خليجية حفاظًا 
على صورة السعودية كأقوى وأكبر دولة في 
مجلس التعاون، وهي ال تريد أيضًا تعريض 
استمرت  إذا  ، حتى 

ً
للتفكك مستقبا املجلس 

الخافات عاصفة بهذا الشكل.
من جهتها، تعتبر القاهرة هذا االتجاه تخليًا 
عنها وتمييزًا للدول الثاث الخليجية، وهو 
ــا يـــدعـــم احـــتـــمـــال أن تــجــد نــفــســهــا ُمــطــالــبــة  مـ
بـــالـــتـــقـــارب مــــع قـــطـــر أو الـــتـــنـــازل عــــن بــعــض 
السعودي  الضغط  تحت  الــخــاصــة  شــروطــهــا 
أو األمــيــركــي، األمـــر الـــذي ال يقبله حــتــى اآلن 
الــذي  السيسي،  عبدالفتاح  املــصــري  الرئيس 
إلى حالة ما قبل »املقاطعة«،  العودة  أن  يرى 
بتعبير املصدر، في 5 يونيو/حزيران املاضي 
ــًا، ألن  ــيـ ــارجـ ــه داخـــلـــيـــًا وخـ ــورتـ ــضــعــف صـ

ُ
ســت

الخافات  تبارح خانة  الدوحة ال  العاقة مع 
مــنــذ 4 ســـنـــوات، وتــخــفــيــف الـــشـــروط الحالية 
عدم  عمليًا  بــل سيعني  فــي حلها،  يسهم  لــن 

تحقيق القاهرة ألي مكسب.

واشنطن تريد 
رفع الحصار

التقرير 
األميركي 

عن اإلرهاب

»إنـــهـــم يــنــفــذون )الــقــطــريــون( االتـــفـــاق بكل 
هــّمــة، لــذا أعتقد أنــنــا راضـــون عــن الجهود 
التي يبذلونها«. وأضاف أن قطر »مستعدة 
ــفـــاوض مــــع الــــــــدول األربــــــــع ومــنــاقــشــة  ــتـ ــلـ لـ
سيادة  تحظى  أن  املــهــم  مــن  لكن  مطالبها، 
وكرامة الدول الخمس باالحترام خال تلك 
املناقشات«. كام تيلرسون يندرج في خانة 
الخليجية،  خــال جولته  وأعــلــنــه  مــا سبق 
قبل أسبوعن، وما سبق ذلك حتى، عندما 
وصف عددًا من املطالب الـ13 بأنها يصعب 
تــنــفــيــذهــا، وبــعــدهــا تـــم تــســريــب بـــنـــود من 
لدعم  بريطانية  ــ  أميركية  »خارطة طريق« 
إلقناع  ملموس  بشكل  الكويتية  الوساطة 
الدول املعنية باألزمة بالجلوس على طاولة 

 يرضي الجميع.
ّ

مفاوضات إليجاد حل
ــاء ردًا عــلــى وزيــر  وكــــأن كـــام تــيــلــرســون جـ
ــادل الــجــبــيــر، من  ــ الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي عـ
ــه لــيــس هـــنـــاك مــجــال  ــا، حــيــث أعـــلـــن أنــ ــ رومــ

الــتــشــريــعــات  و2014  و2010   2004 أعـــــــوام 
القانونية الازمة، التي تتعامل مع مكافحة 
لفت  كما  تمويله.  عمليات  وتمنع  ــاب  اإلرهــ
القطري ووزارة  الــدولــة  أمــن  إلــى دور مكتب 
الداخلية واملــؤســســات األخـــرى فــي رصــد أي 
خطر إرهابي في الداخل ومراقبة أي أنشطة 

مرتبطة باإلرهاب على األراضي القطرية.
وذكــــر الــتــقــريــر أن الــســلــطــات الــقــطــريــة أبــدت 
رغــبــتــهــا فــي املــشــاركــة فــي بــرنــامــج مكافحة 
التابع للخارجية األميركية. وأشار  اإلرهاب 
العديد مــن األنشطة  الــدوحــة  إلــى استضافة 
واملؤتمرات في إطار الجهود الدولية ملحاربة 
اإلرهـــاب. وأشــاد بفعالية اإلجـــراءات األمنية 
املستخدمة  الحديثة  والتجهيزات  املتخذة، 
فـــي تــفــتــيــش املــســافــريــن فـــي مـــطـــار الـــدوحـــة 
الدولي )مطار حمد(، وتعاون شركة الطيران 
املــطــارات في كافة دول  القطرية مع سلطات 
اإلرهابية  األعــمــال  مكافحة  إطــار  فــي  العالم 
باعتماد  أشــاد  كما  املسافرين.  أمــن  وضمان 
سلطات الهجرة في قطر على معايير أمنية 
فــعــالــة تـــقـــوم عــلــى الــكــشــف األمـــنـــي املــســبــق 

واشنطن، الدوحة ـ العربي الجديد

ـــ48 املــاضــيــة،  ظــهــر فــي الــســاعــات الــ
كأن الــرد األقــوى على تعنت الدول 
األربــــــع الـــتـــي تــحــاصــر قــطــر صــار 
ــنـــطـــن، قــبــل الــــدوحــــة. آخــر  يـــصـــدر مـــن واشـ
ــاء، أمــــس الــجــمــعــة، عــلــى لــســان  ــ الـــــــردود، جـ
وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون، 
والــــــذي دعــــا إلــــى رفــــع الـــحـــصـــار عـــن قــطــر، 
واعـــتـــرف بــــأن الــــواليــــات املــتــحــدة »راضـــيـــة 
عــن جــهــود الــدوحــة لتنفيذ اتــفــاق مكافحة 
ــوع  ــبــ تـــمـــويـــل اإلرهــــــــــــاب« الــــــــذي وقــــــع األســ
املاضي بن أميركا وقطر. ودعا تيلرسون، 
قــبــل لــقــائــه بــوزيــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة في 
ــــوي، فــي  ــلـ ــ ــن عـ ــ ســـلـــطـــنـــة ُعـــــمـــــان، يــــوســــف بـ
واشنطن، الــدول األربــع إلــى »رفــع الحصار 
البري«. وقال تيلرسون للصحافين قبل أن 
الخارجية:  يجتمع مع بن علوي في وزارة 

واشنطن ـ أحمد األمين

شّككت وزارة الخارجية األميركية 
اإلرهــاب  السنوي عن  في تقريرها 
بـــــاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة 
واإلمـــــــــارات املــعــلــنــة فـــي مـــحـــاربـــة اإلرهـــــاب 
ومــكــافــحــة تــمــويــل املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة. 
ــارات املـــتـــكـــررة  ــ ــزيــ ــ وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى الــ
ــان«، املـــــا مـــنـــصـــور،  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ لـــقـــائـــد حــــركــــة »طـ
ــبـــرعـــات  إلـــــــى اإلمـــــــــــــارات مـــــن أجـــــــل جــــمــــع تـ
ــتـــمـــرار قـــيـــام ســعــوديــن  مـــالـــيـــة. ورجـــــح اسـ
املالي  الــدعــم  بتقديم  سعودية  ومؤسسات 
ملنظمات إرهابية خارج اململكة، كما تبنى 
منظمات حقوق  التي وجهتها  االنــتــقــادات 
الرياض وأبو  إلــى كل من  الدولية  اإلنسان 
مكافحة  قــوانــن  استخدامهما  بشأن  ظبي 
اإلرهـــــــــاب مــــن أجـــــل كــــم أفــــــــواه املـــعـــارضـــن 
السياسين وتبرير اعتقال الناشطن على 
التواصل االجتماعي. في املقابل،  صفحات 
بدا واضحًا الحرص األميركي على اإلشادة 
بـــالـــدور األســـاســـي الــــذي تــؤديــه دولــــة قطر 
الواليات  تقودها  التي  الدولية  الحرب  في 

املتحدة ضد تنظيم »داعش«.
ــاء فـــي الــتــقــريــر األمــيــركــي أن »الـــواليـــات  وجــ
املــتــحــدة وقــطــر حــافــظــتــا عــلــى شـــراكـــة قــويــة 
فـــي الـــحـــرب ضـــد اإلرهــــــاب وعــمــلــتــا مــعــًا من 
إقليمي ودولـــي ملكافحة  إقــامــة تحالف  أجــل 
اإلرهـــــــــــــاب. وأجــــــــــرت الـــــــوكـــــــاالت األمـــيـــركـــيـــة 
ــا  ــهـ ــراتـ ــيـ ــظـ ــة حــــــــــــوارًا بــــــنــــــاًء مــــــع نـ ــتــــصــ املــــخــ
املتعلقة  املعلومات  وتقييم  لتبادل  القطرية 
ــاف أن »قــطــر شــريــك كامل  بـــاإلرهـــاب«. وأضــ
ومساهم فعال في التحالف الدولي للقضاء 
عــلــى داعـــش وقــدمــت دعــمــًا كــبــيــرًا للعمليات 
العسكرية األميركية في املنطقة. وباإلضافة 
أميركي،  عسكري  أالف  عشرة  استقبال  إلــى 
ــاعــــدة عــســكــريــة  عـــرضـــت قـــطـــر اســـتـــضـــافـــة قــ
لتدريب فصائل املعارضة السورية املعتدلة«، 

وفق التقرير.
بقوانن  األميركية  الخارجية  تقرير  وأشــاد 
الــهــجــرة وكـــفـــاءة األجـــهـــزة األمــنــيــة القطرية 
ودورهــا في حماية أمن الباد من الهجمات 
اإلرهـــابـــيـــة وجــعــلــهــا مـــن الـــــدول الــقــلــيــلــة في 
الــعــالــم الــتــي لـــم تــحــصــل عــلــى أراضـــيـــهـــا أي 
ــار  ــ ــام 2016. وأشـ ــ عـ ــــال  أعــــمــــال إرهـــابـــيـــة خـ
الــتــقــريــر إلـــى إصــــدار الــحــكــومــة الــقــطــريــة في 

لــلــمــفــاوضــات مــع قــطــر إليــجــاد حــل لــأزمــة 
ــيـــج. ونــقــل  ــلـ الـــخـ مــــع دول  ــة  ــيـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
الجبير  عن  اإليطالي  الحكومي  التلفزيون 
ــقـــول خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي جــمــعــه مع  الـ
صباح  ألفانو  أنجيلينو  اإليــطــالــي  نظيره 
في  أجرياها  محادثات  ختام  فــي  الجمعة، 
مقر وزارة الخارجية أنه »ليس هناك مجال 
لــلــمــفــاوضــات مــع قــطــر ألن األمــــر ال يتعلق 
بمفاوضات، بل بمسألة مفادها: هل هناك 
الــذي  الجبير  أم ال«. وتــابــع  لــإرهــاب  دعـــم 
ــل إيـــطـــالـــيـــا فــــي زيـــــــارة تــســتــمــر بــضــع  ــ وصـ
ــع »لــديــهــا مــبــادئ  ــ ــــدول األربـ ســـاعـــات، أن الـ
واضحة أعلنت عن ضــرورة تنفيذها وهي 
الــكــف عـــن دعـــم أو تــمــويــل اإلرهــــــاب، وعـــدم 
تــوفــيــر مــــأوى لــإرهــابــيــن، ووقــــف خــطــاب 

الكراهية«. 
أن  السعودية  الدبلوماسية  رئيس  واعتبر 
»ثمانية من الطلبات املقدمة في 13 يونيو/ 
حزيران املاضي إلى قطر لحل األزمة، كانت 
لم  عــام 2014 ولــكــن  فــي  بالفعل  قــد قبلتها 
تنفذها أبدًا«. وأشار إلى أن »الحل بالتالي 
أن تلتزم بمبادئنا  بسيط، يجب على قطر 
أن  التنفيذ«. وشــدد على  وتضعها موضع 
قـــرار حــصــار قــطــر مــن جــانــب الــــدول األربـــع 
»كان خطوة مؤملة، ولم تتخذ إليذاء قطر«، 

لــطــالــبــي تـــأشـــيـــرات الـــدخـــول إلــــى قـــطـــر. كما 
ثـــّمـــن الــتــقــريــر األمـــيـــركـــي الـــجـــهـــود الــقــطــريــة 
فـــي مــكــافــحــة تــمــويــل الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة 
الدولية  الهيئات  بكافة  البناءة  ومشاركتها 
املشبوهة.  املالية  العمليات  بمراقبة  املعنية 
ولــفــت إلـــى األحـــكـــام الــتــي أصــدرتــهــا محاكم 
قطرية خال عامي 2015 و2016 ضد متهمن 

معربًا عن األمل في أن »تسود الحكمة وأن 
يــفــعــل إخـــوانـــنـــا الـــشـــيء الــصــحــيــح لــوضــع 
املنطقة في اتجاه أفضل«. وحول العاقات 
»إيــــران تتدخل  أن  الجبير  أّكـــد  مــع طــهــران 
فـــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــلــبــلــدان األخـــــرى، 
وتــشــعــل نــــار الــطــائــفــيــة، وتـــدعـــم اإلرهـــــاب 
وتزرع خاياه في بلدان أخرى في املنطقة، 
كــمــا تــرســل الــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي إلــى 
األسلحة  وتدخل  واليمن،  والــعــراق  سورية 
بهدف  والبحرين  الكويت  إلــى  واملتفجرات 
زعزعة االستقرار في املنطقة«. في السياق، 
ــة اإلمـــــاراتـــــي لــلــشــؤون  ــدولــ اعــتــبــر وزيـــــر الــ
الــخــارجــيــة، أنــــور قـــرقـــاش، أن تــعــديــل قطر 
ــاب، يــــوم الــخــمــيــس،  ــ ــ قـــانـــون مــكــافــحــة اإلرهـ
»خطوة إيجابية للتعامل الجاد مع القائمة 
الــربــاعــيــة لـــإرهـــاب الــتــي أصــدرتــهــا الـــدول 
األربــــع املــقــاطــعــة الــدوحــة الــشــهــر املــاضــي«. 
وقـــال قــرقــاش فــي تــغــريــدة عبر حسابه في 
القطري بتعديل قانون  » املرسوم  »تويتر«: 
للتعامل  إيجابية  اإلرهــاب خطوة  مكافحة 
الــجــاد مــع قائمة 59 إرهــابــيــًا«. وكـــان أمير 
ــد أصـــــدر مــرســومــًا  قــطــر تــمــيــم بـــن حـــمـــد، قـ
بــقــانــون يــنــص عــلــى تــعــديــل بــعــض أحــكــام 
املرسوم  اإلرهـــاب. وتضمن  مكافحة  قانون 
»تــعــريــف اإلرهـــابـــيـــن والـــجـــرائـــم واألعـــمـــال 
والـــكـــيـــانـــات اإلرهـــابـــيـــة وتــجــمــيــد األمـــــوال 
ــم بــمــوجــب  ــ ــك تـ ــذلــ ــمــــويــــل اإلرهـــــــــــــاب«. كــ وتــ
ــام الــقــائــمــتــن  ــظــ ــداث نــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـــــرســـــوم »اسـ
اإلرهــابــيــة،  والــكــيــانــات  لــأفــراد  الوطنيتن 
وتحديد إجــراءات إدراج األفــراد والكيانات 
على أي منهما، وبيان اآلثــار املترتبة على 
ذلــك، وتثبيت حق ذوي الشأن بالطعن في 
قــرار اإلدراج أمــام محكمة التمييز«. وتأتي 
من  أســبــوع  نحو  بعد  الجديدة  التعديات 
توقيع قطر وأميركا، في 12 يوليو/ تموز 
الــــجــــاري، مـــذكـــرة تــفــاهــم بــيــنــهــمــا ملــكــافــحــة 

تمويل اإلرهاب.
ــــت الـــســـلـــطـــات املـــصـــريـــة تــمــســكــهــا  ــلـ ــ وواصـ
الخليجي،  امللف  في  التصعيدي  بخطابها 
فـــاتـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الـــقـــطـــريـــة »بـــانـــتـــهـــاج 
ســـيـــاســـة داعــــمــــة لــــــإرهــــــاب«. وقـــــــال نــائــب 
السفير املــصــري فــي األمـــم املــتــحــدة إيــهــاب 
مصطفى إنه »من املشن أال يحمل مجلس 
األمــــن الـــدولـــي قــطــر املــســؤولــيــة«. ورفــضــت 
علياء  املتحدة  باألمم  الدائمة  قطر  مندوبة 
أحــمــد بــن سيف آل ثــانــي »االتــهــامــات التي 
ال أساس لها«. وكأن في كام الدبلوماسي 
ذلك  بالخسارة،  الشعور  من  نوعًا  املصري 
خصوصًا،  واألميركية  الدولية،  املواقف  أن 
ــة، إذ ســبــقــت دعــوة  ــ تــتــجــه إلـــى تــبــريــد األزمـ
الحصار،  فــك  إلــى  الجمعة،  يــوم  تيلرسون، 
الــخــارجــيــة  تــقــريــر وزارة  الــحــمــلــة،  ــــف  ووقـ
األميركية حول اإلرهــاب، والــذي وردت فيه 
إشادة بما سماها الجهود القطرية األمنية 
تمويل  ملكافحة  واالقــتــصــاديــة  والــتــربــويــة 

اإلرهاب. 
على صعيد آخـــر، أّكـــد املــركــز اإلعــامــي في 
ــة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة أن الــرئــيــس  رئـــاسـ
رجــب طيب أردوغــــان، سيبحث فــي جولته 
خطوات  اتــخــاذ  إمكانية  املقبلة  الخليجية 
من شأنها حل األزمة بن الدول الخليجية. 
 أردوغان سيزور في 
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وقــطــر. وسيلتقي  والــكــويــت  السعودية  مــن 
فـــي مــديــنــة جــــدة الــســعــوديــة املـــلـــك ســلــمــان 
ــعـــود، وولـــــي الــعــهــد  ــن عــبــد الـــعـــزيـــز آل سـ بـ
الــــوزراء، وزيــر الــدفــاع، محمد  نائب رئيس 
آل سعود. وفي  العزيز  عبد  بن  بن سلمان 
العاصمة الكويتية، سيلتقي أردوغان، أمير 
الــكــويــت صــبــاح األحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
ليتوجه بعدها الى قطر للقاء أميرها تميم 
ــيـــان، من  ــبـ بـــن حــمــد آل ثـــانـــي. وبــحــســب الـ
املنتظر أن يبحث أردوغـــان مع قــادة الــدول 
املـــذكـــورة، الــعــاقــات الــثــنــائــيــة والــتــطــورات 
على الساحة اإلقليمية والدولية، وفي هذا 
اإلطــار سيتم الــتــداول حــول إمكانية اتخاذ 
خــطــوات مــن شــأنــهــا حــل األزمــــة بــن الـــدول 

الخليجية.

بــتــمــويــل اإلرهــــــاب. وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن 
محاربة  فــي  القطرية  االستراتيجية  جــوهــر 
الــعــنــف املــتــطــرف تــقــوم بشكل أســاســي على 
ــرًا أن الــشــراكــة  ــ االســتــثــمــار فـــي الــتــعــلــيــم، ذاكـ
العالي  والتعليم  التربية  وزارة  بن  القائمة 
في قطر والواليات املتحدة من خال برامج 
ــة مـــوجـــهـــة لــلــشــبــاب هــدفــهــا  ــاصـ تـــربـــويـــة خـ
نشر قيم حقوق اإلنــســان. كما أشــاد بالدعم 
الكبير الذي تقدمه قطر لبرامج األمم املتحدة 

واملنظمات اإلنسانية التابعة لها.

السعودية
شـــهـــدت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة خــال 
استهدفت  إرهــابــيــًا،  هــجــومــًا   34  ،2016 عـــام 
ــن الـــســـعـــودي واألقــلــيــة  ــ ــوات األمـ ــ مــعــظــمــهــا قـ
الــشــيــعــيــة فـــي املــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة. واعــتــقــلــت 
الــســلــطــات الــســعــوديــة خـــال الـــعـــام املــاضــي، 
تــتــعــلــق  بـــتـــهـــم  املـــمـــلـــكـــة  فــــي  1390 شـــخـــصـــًا 
الرغم  وعلى  967 سعوديًا.  بينهم  باإلرهاب 
من إشــارة تقرير وزارة الخارجية األميركية 
إلـــى اســتــمــرار الــعــاقــة الــقــويــة بــن الحكومة 
وتعاونهما  األمــيــركــيــة  واإلدارة  الــســعــوديــة 
من أجل مكافحة اإلرهاب، إال أنه توقف أمام 
الــســعــوديــة حول  الــداخــلــيــة  أعلنته وزارة  مــا 
صفوف  فــي  يقاتلون  سعوديًا   2093 وجـــود 
التنظيمات اإلرهابية، خصوصًا في سورية. 
ــى الــتــقــريــر انــتــقــادات مــنــظــمــات حقوق 

ّ
وتــبــن

التي  السعودية  للسلطات  الدولية  اإلنــســان 
ــاب بــهــدف  ــ تــســتــخــدم قـــوانـــن مــكــافــحــة اإلرهــ
إسكات اآلراء السياسية املعارضة ومحاكمة 
الــنــاشــطــن واملـــدونـــن الــذيــن يــنــتــقــدون حكم 
االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  آل سعود 
وشكك التقرير األميركي بطريقة غير مباشرة 
ملكافحة  املعلنة  السعودية  باالستراتيجية 
اإلرهــاب وقال إنها جاءت ردًا على انتقادات 
وسائل اإلعام الدولية التي تتهم السعودية 
الــرغــم من  املتطرفة. وعــلــى  األفــكــار  بتصدير 
جهود الحكومة السعودية واإلجراءات التي 
تتخذها على صعيد منع عمليات تمويل، إال 
وجــود  رجــح  األميركية  الخارجية  تقرير  أن 
أفــــراد ومــؤســســات ســعــوديــة ال تــــزال تعتبر 
مــصــدرًا لتمويل املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة في 

مناطق مختلفة بالعالم.

اإلمارات
ط التقرير األميركي الضوء على عشرات 

ّ
سل

األحكام التي صــدرت عن محكمة الدولة في 
اإلمارات ضد أشخاص ومجموعات تتهمهم 
ســلــطــات األمـــن فــي أبـــو ظــبــي بــاالنــتــمــاء إلــى 
تــنــظــيــمــي »داعــــــــش« و»الــــقــــاعــــدة« و»جــبــهــة 
النصرة« و»حزب الله« و»اإلخوان املسلمن«. 
لــكــن عــلــى غـــــرار مـــا يـــجـــري فـــي الــســعــوديــة، 
أن  الدولية  اإلنــســان  حقوق  منظمات  تعتقد 
سلطات أبو ظبي تستخدم القوانن املتعلقة 
باإلرهاب واألمن اإللكتروني-الرقمي كغطاء 
لـــقـــمـــع الـــــــــرأي اآلخــــــــر واعــــتــــقــــال الـــنـــاشـــطـــن 
املــعــتــرضــن عــلــى انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان 
في اإلمــارات. وأشار التقرير إلى أن اإلمارات 
إقليميًا ودولــيــًا.  مــركــزًا ماليًا  تـــزال تشكل  ال 
أن عــددًا من املنظمات اإلرهابية  إلــى  ويلفت 
تــســتــغــل الــقــوانــن اإلمـــاراتـــيـــة والــتــســهــيــات 
اإلمـــارات  وتستخدم  األمـــوال  لحركة  املعطاة 
كــمــحــطــة أســـاســـيـــة فــــي تـــمـــويـــل عــمــلــيــاتــهــا 
ــرب تــقــريــر وزارة الــخــارجــيــة  اإلرهــابــيــة. وأعــ
األمــيــركــيــة عــن الــقــلــق مــن اســتــمــرار عمليات 
تمويل اإلرهاب وتبييض األموال عبر النظام 
ــارات  ــزيــ املـــصـــرفـــي اإلمـــــاراتـــــي. ولـــفـــت إلــــى الــ
املتعددة التي قام بها قائد حركة طالبان املا 
وتمويل  التبرعات  لجمع  دبــي  إلــى  منصور 

حركته.

من االجتماع الرباعي في القاهرة في 5 يوليو الحالي )فرانس برس(

أشاد التقرير باإلجراءات المعمول بها في مطار الدوحة )أحمد عبدالرحيم/األناضول(

تيلرسون ويوسف بن علوي في واشنطن أمس )بول ريتشاردز/فرانس برس(

صدرت، أمس 
الجمعة، دعوة 

أميركية هي 
األكثر وضوحًا 

حتى اآلن لرفع 
الحصار عن دولة 
قطر التي تشعر 

واشنطن بالرضى 
عن جهودها في 

مكافحة اإلرهاب 
وتمويله، بحسب وزير 

الخارجية األميركي، 
ريكس تيلرسون، بينما 

ظهرت معالم مرارة 
على لسان مسؤولي 

الدول األربع

اإلرهاب،  عن  السنوي  تقريرها  في  األميركية،  الخارجية  وزارة  شّككت 
اإلرهاب،  مكافحة  في  واإلمــارات  السعودية  من  كل  خطة  بفعالية 

وركزت على متانة التعاون القطري-األميركي في هذا المجال
قضيةالحدث

تيلرسون راٍض عن التزامات 
قطر بمكافحة اإلرهاب

قوانين في اإلمارات 
والسعودية لقمع المعارضين

خاصتقرير

سباق 
على الصين

تصّدرت األزمة الخليجية 
مباحثات وزير الخارجية 

القطري، محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني، ووزير 

الدولة اإلماراتي سلطان بن 
أحمد الجابر، في لقاءات 
منفصلة مع مسؤولين 

صينيين في بكين. ويقوم 
المسؤولون الدبلوماسيون 

من قطر ومن دول 
الحصار، بجوالت مكوكية 

للدفاع عن موقف 
بالدهم.

أردوغان سيدرس مع 
مضيفيه »إمكانية اتخاذ 

خطوات لحل األزمة«

استمرار تمويل اإلرهاب 
عبر النظام المصرفي 

اإلماراتي

الجبير يعتبر أنه ال مجال 
للتفاوض... والقاهرة 

تعتب على مجلس األمن

كالم المعلمي ورّد 
شكري عليه يؤكد وجود 

اختالفات في المقاربة

دكروري سيشرف على 
مجموعة قانونيين 

ستتولى كتابة الطعن

االستراتيجية القطرية 
تقوم بشكل أساسي على 

االستثمار في التعليم

يثير مستقبل التعامل 
مع الحصار على قطر، 

اختالفات بين مصر 
واإلمارات من جهة، 

والسعودية من جهة 
أخرى، في ظل رفض 

القاهرة وأبوظبي 
تخفيف الشروط

بات ملف مجلس 
الدولة المصري، في 

محطات حاسمة، مع 
اقتراب تقّدم يحيى 

دكروري، أقدم قضاة 
المجلس، بتظلّم إلى 

رئيس الجمهورية لوقف 
عملية تعيين أحمد أبو 

العزم، رابع أقدم القضاة، 
رئيسًا للمجلس
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سياسة

  شرق
      غرب

أردوغان: 
ألمانيا لن تخيفنا 

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي، رجــب طيب 
أردوغــان )الــصــورة(، أمس الجمعة، 
ــا  ــيـ ــركـ تـ ــيــــف  تــــخــ لــــــن  »أملــــــانــــــيــــــا  أن 
بتهديداتها«، مدافعًا عن استقاللية 
الـــــقـــــضـــــاء الـــــتـــــركـــــي فــــــي مــــواجــــهــــة 
بـــرلـــن. وأضـــــاف تعليقًا  انـــتـــقـــادات 
عــلــى اتـــهـــامـــات الــحــكــومــة األملــانــيــة 
لبالده، أنه »ال توجد قوة بإمكانها 
تــشــويــه صـــورة تــركــيــا«. مــن جهته، 
أفاد مصدر أمني أملاني، أن »تركيا 
قـــدمـــت لــلــســلــطــات األملـــانـــيـــة قــائــمــة 
تــضــم أكــثــر مـــن 680 شــركــة أملــانــيــة 
يشتبه في أنها تدعم اإلرهاب، وهو 
عـــشـــرة أمـــثـــال الـــرقـــم الـــــذي أوردتـــــه 

وسائل إعالم أملانية«.
)فرانس برس، رويترز(

اجتماع تركي ـ أوروبي 
في بروكسل

ذكرت وزارة الخارجية التركية، أمس 
ــًا بن  ــ  »اجــتــمــاعــًا وزاريـ

ّ
الــجــمــعــة، أن

األوروبــــي سيعقد  واالتــحــاد  تركيا 
مطلع األسبوع املقبل في العاصمة 
ــــف  ــــل«. ووصـ ــــسـ ــــروكـ الــبــلــجــيــكــيــة بـ
ــادر عـــن الـــــــوزارة، بــأنــه  الــبــيــان الـــصـ
سيبحث  سياسي«  حــوار  »اجتماع 
االتحاد  إلــى  تركيا  انضمام  مسألة 
ــا املــتــعــلــقــة  ــايــ ــقــــضــ األوروبــــــــــــــي، والــ
ــارة،  ــتـــجـ بـــاالقـــتـــصـــاد والــــطــــاقــــة، والـ
ومــكــافــحــة اإلرهـــــاب، بــاإلضــافــة إلــى 
املواطنن  الهجرة، وتأشيرة دخــول 

األتراك إلى دول االتحاد.
)األناضول(

فنزويال: مقتل متظاهرين
معارضين لمادورو

تل متظاهران في اإلضراب العام، 
ُ
ق

الـــذي تــشــهــده فــنــزويــال مــنــذ مساء 
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى خـــطـــة الـــرئـــيـــس 
ــيــــكــــوالس مــــــــــادورو )الــــــصــــــورة(،  نــ
ــيــــة  ــيــــســ ــة تــــأســ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــل جـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــشـ تـ
ــالــــي،  ــمــــوز الــــحــ ــة يــــولــــيــــو/تــ ــايــ ــهــ نــ
إلعــــــادة صــيــاغــة الـــدســـتـــور. وذكـــر 
بـــيـــان صـــــادر عـــن الــنــيــابــة الــعــامــة 
أنه »تم  الفنزويلية، أمس الجمعة، 
متظاهر  مقتل  بشأن  تحقيق  فتح 
في واليــة كارابوبو )وســط(، وآخر 
فـــي مــنــطــقــة لــــوس تــيــغــويــس على 
ــاراكــــاس«. من  ــــراف الــعــاصــمــة كــ أطـ
جانب آخر، أعلن املسؤول في بعثة 
فنزويال باألمم املتحدة، إيساياس 
ميدينا، استقالته من منصبه، عبر 
نشره على اإلنترنت مقطعًا مصورًا 

لقراره من مقر األمم املتحدة.
)األناضول(

ترامب: »داعش« ينهار 
بسرعة

ــيـــركـــي، دونـــالـــد  أعـــلـــن الــرئــيــس األمـ
ترامب، مساء الخميس، أن »تنظيم 
داعــش ينهار بسرعة«، وذلــك خالل 
لقاء مع مسؤولن في وزارة الدفاع 
األمـــيـــركـــيـــة )بـــنـــتـــاغـــون( لــلــتــبــاحــث 
فــي الــحــمــالت الــعــســكــريــة لــلــواليــات 
تحقيقه  تــم  الــذي  والتقدم  املتحدة، 
ــل الـــقـــضـــاء عـــلـــى »اإلرهـــــــاب  ــ مــــن أجـ
املــتــطــرف«. واعــتــبــر أنــه »نبلي بالء 
ينهار  التنظيم  داعـــش.  حسنًا ضــد 

بسرعة، بل بسرعة كبيرة«.
)فرانس برس(

... واستقالة مسؤول 
في فريقه القانوني

أعـــــلـــــن مــــــــــارك كــــــــورالــــــــو، املـــــســـــؤول 
ــي لــلــفــريــق  ــ ــــالمـ عــــن الــتــنــســيــق اإلعـ
القانوني للرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، أمس الجمعة، استقالته من 
لترامب  صــدمــة  يشكل  مــا  منصبه، 
الذي يواجه اتهامات بالتأثير على 
التحقيقات  ملــكــتــب  الــســابــق  املـــديـــر 
ــفـــدرالـــي فـــي قــضــيــة الـــتـــواطـــؤ مع  الـ
روســـيـــا، جــيــمــس كــومــي. ولـــم يعط 
ــاب لـــــقـــــراره، لــكــن  ــبــ ــــو أي أســ ــــورالـ كـ
خطوته تأتي بعد دخول ترامب إلى 
منطقة قانونية محفوفة باملخاطر، 
التفتيش  املحققن من  إثر تحذيره 

في السجالت املالية ألسرته.
)فرانس برس(

عدنان علي

تــجــددت االشــتــبــاكــات فــي قـــرى وبــلــدات عــدة 
بريف إدلــب في الشمال الــســوري، خصوصًا 
 محاولة 

ّ
تركيا، في ظل الحدودية مع  القرى 

»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« الـــوصـــول إلـــى معبر 
ــرار  ــ ــــدت »حــــركــــة أحـ ــــذي أكــ ــاب الــــهــــوى« الــ ــ »بــ
فــي وقت  اســتــمــرار سيطرتها عليه،  الــشــام« 
بـــرزت تــســاؤالت حـــول مــوقــف تــركــيــا إزاء ما 
يـــجـــري، ومــــا إذا كـــانـــت ســتــســمــح بــســيــطــرة 
ــفــة فـــي خــانــة 

ّ
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، املــصــن

اإلرهـــــاب عــلــى املــعــبــر الــــذي يــعــتــبــر بــوابــتــهــا 
الرئيسية إلى الشمال السوري. ومع تسارع 
الــتــطــورات واالصــطــفــافــات، دخــلــت دفــعــة من 
الــفــرات« العاملة فــي ريــف حلب  قـــوات »درع 
الشمالي، إلى محافظة إدلب، عبر معبر باب 

الهوى الحدودي مع تركيا.
في هذا السياق، أفاد املتحدث باسم »حركة 
أحرار الشام« محمد أبو زيد، في تصريحات 
صحافية بأن »دفعة أولى من عناصر الحركة 
دخلوا إلى إدلب عبر األراضي التركية، وهم 
دفعات  وصـــول  متوقعًا   ،»

ً
مــقــاتــال  150 نحو 

ــــرى. كــمــا كــشــفــت »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«،  أخـ
أن عــنــاصــرهــا ســيــطــرت عــلــى »نــقــطــة 106« 
الــحــدود  الــهــوى عند  بــاب  املطلة على معبر 
إن  محلية  مصادر  وقالت  التركية.  السورية 
»االشــتــبــاكــات انــتــقــلــت إلـــى نــقــاط قــريــبــة من 
املعبر الذي باتت الهيئة تحاصره من جميع 
ــافــــت املــــصــــادر أن »الــهــيــئــة  الـــجـــهـــات«. وأضــ
استعادت السيطرة أيضًا على نقطة حطن، 
ــام عــلــيــهــا  ــشــ بـــعـــد ســـيـــطـــرة حـــركـــة أحـــــــرار الــ

صنعاء ـ العربي الجديد

يــســتــأنــف مــجــلــس الـــنـــواب الــيــمــنــي، الــســبــت، 
جــلــســاتــه االعــتــيــاديــة فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
بـــعـــد أزمـــــــة حـــــــادة كـــــــادت أن تـــمـــثـــل مـــســـمـــارًا 
ــان، الـــــــذي انــتــهــت  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــــي نـــعـــش الـ ــدًا فـ ــ ــديـ ــ جـ
يستمد  لكنه  ســنــوات،  منذ  األســاســيــة  فترته 
ــرج زعــيــم  ــتـــور، فــيــمــا خــ ــراره مـــن الـــدسـ ــمـ ــتـ اسـ
جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه« )الــحــوثــيــن( عبدامللك 
الحوثي، بتصريحات الفتة، كشفت جانبًا من 
األزمة الصامتة بن الجماعة وحليفها حزب 
ــــذي يــتــرأســه الــرئــيــس  »املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي« الـ
عن  بالحديث  صــالــح،  عبدالله  علي  املــخــلــوع 
استقطاب يطاول كوادر في حزبه، وصواًل إلى 

انتقاد أنشطة الحزب.
وكشفت مصادر سياسية يمنية في العاصمة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أزمـــة حــادة  صنعاء لـــ
عــصــفــت فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة بــالــبــرملــان الــذي 
يــحــتــفــظ صـــالـــح بــــــوالء جـــــزء غـــيـــر قــلــيــل مــن 
أعضائه، في ظل معلومات عن نجاح الحكومة 
الــشــرعــيــة والـــســـعـــوديـــة بــاســتــقــطــاب أعــضــاء 
إضافين من املجلس، غادروا اليمن في اآلونة 
األخيرة، بالتزامن مع مساٍع حثيثة للشرعية 
للبرملان  بدعم عقد جلسة  العربي  والتحالف 
فــي مــديــنــة عــــدن، وهـــو مــا كــانــت مــصــادر في 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة أعــلــنــت عــنــه بالفعل منذ 

أسابيع، وأن مجلس النواب سيجتمع قريبًا.
السعودية،  إلــى  برملانين  مــغــادرة  وتسّببت 
أخيرًا، بأزمة جعلت البرملان في صنعاء أمام 
املطلوب لعقد  النصاب«  اكتمال  »تهديد عدم 
الــلــوائــح حضور  تتطلب  إذ  بــرملــانــيــة،  جلسة 
50 في املائة من األعضاء كحد أدنى للنصاب 
املطلوب، من بن نحو 275 عضوًا )بعد إعالن 
نحو 26 دائرة انتخابية مواقع شاغرة بسبب 
وفــاة األعــضــاء(. وكــان حــزب صالح وحلفاؤه 
تــمــكــنــوا فــــي الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة، مــــن جـــمـــع مــا 

بلدتي  على  سيطرتها  أعلنت  كما  لــيــومــن، 
أطــمــة وبــابــســقــا، مـــن دون الــتــعــرض ملــقــرات 

الفصائل األخرى فيهما«.
مـــن جــهــتــه، أوضــــح مــتــحــدث عــســكــري بــاســم 
ــــام« أن »مـــســـتـــودعـــات تــحــوي  ــــشـ »أحـــــــــرار الـ
املعبر،  األزرق ضمن  إغاثية في معمل  مــواد 
»هيئة  االشتباكات وقصف  نتيجة  احترقت 
تحرير الشام بقذائف الدبابات والرشاشات 
الثقيلة«، نافيًا أن »تكون الحركة قامت بحرق 

املستودعات عمدًا قبل انسحابها منها«.
وكــــان مــديــر الــعــالقــات اإلعــالمــيــة فـــي »هيئة 
تحرير الشام« عماد الدين مجاهد، قد أعلن أن 
»الهيئة طلبت تسليم إدارة املعبر لجهة مدنية 
ــرار  ــــذي رفــضــتــه حـــركـــة أحــ ــر الـ ــ مــســتــقــلــة، األمـ
الـــشـــام«. وقـــد وّجــهــت »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام«، 
نداء إلى قادة ومقاتلي »حركة أحــرار الشام« 
في معبر باب الهوى، لترك املعبر والعودة إلى 
بيوتهم متعهدة بأال يمسهم أي ضرر. وبدأت 
التقدم نحو  الــشــام« مــحــاوالت  »هيئة تحرير 
 
ً
املــعــبــر، يـــوم الــخــمــيــس، بــعــد رفــضــهــا مــبــادرة
أطــلــقــهــا بــعــض عــلــمــاء الـــديـــن مـــن أجــــل وقــف 
القتال. وأصيب مدنيون بجروح جراء سقوط 
قـــذائـــف أطــلــقــتــهــا الــفــصــائــل املــتــقــاتــلــة، على 
مــخــيــمــات الــنــازحــن فــي بــابــســقــا، وعــقــربــات، 
ــة، والــــنــــواعــــيــــر،  ــســ ــمــ ــريــ ــتــ وكــــفــــرلــــوســــن، والــ
ــــب الــشــمــالــي، وســط  والـــعـــاصـــي فـــي ريــــف إدلـ
اتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة بـــن الـــطـــرفـــن املــتــقــاتــلــن 

باملسؤولية عن استهداف املخيمات.
في غضون ذلــك، أعلنت فصائل من الجيش 
الــســوري الــحــر اســتــعــدادهــا للتدخل كــقــوات 
فــصــل بــن الــجــانــبــن. وأبــــدى كــل مــن »فيلق 
ــام« وحـــركـــة »نـــــور الـــديـــن الـــزنـــكـــي« في  الــــشــ
بــيــان مــشــتــرك، اســتــعــدادهــمــا لــلــتــحــّرك تجاه 
املــعــبــر مـــن أجــــل الــفــصــل بـــن الــجــانــبــن، من 
ــاطـــق الــتــي  ــنـ ــــك واملـ دون تـــوضـــيـــح آلــــيــــات ذلـ
ســيــنــتــشــرون فــيــهــا. كــمــا قــــال نـــاشـــطـــون إن 
لقوات   

ً
رتــال استهدفت  الــشــام  تحرير  »هيئة 

الــفــصــل الــتــابــعــة لــفــيــلــق الـــشـــام وحـــركـــة نــور 
الــديــن الــزنــكــي، فــي قــريــة مــعــارة األتــــارب، في 
الــغــربــي، بينما خــرجــت تظاهرة  ريــف حلب 

في مدينة األتارب منددة بهذا االستهداف. 
ورّحبت »أحرار الشام« بالبيان الذي أصدره 
املــواجــهــة  الــفــصــيــالن، معتبرة أن »اســتــمــرار 
سيكون  الــشــام،  تحرير  هيئة  مــع  العسكرية 
ــلـــى قــــوات  مـــرتـــبـــطـــًا بــــوقــــف بـــغـــي الـــهـــيـــئـــة عـ
الــحــركــة فــي الــشــمــال الـــســـوري«. كــمــا رّحــبــت 
الحركة بانسحاب »حركة نور الدين الزنكي« 

يزيد عن نصف األعــضــاء، في ظل غياب عدد 
فــي ذلــك كتلة حزب  البرملانين بما  مــن  كبير 
»اإلصـــالح« التي يزيد عــدد أعضائها عن 40 
 عــن العشرات مــن حــزب صالح 

ً
عــضــوًا، فضال

والذين أيدوا الشرعية.
وفــي الوقت الــذي لم تحدد فيه املــصــادر عدد 
األعــضــاء املتغيبن الــذيــن غــــادروا فــي اآلونــة 
املــرتــقــبــة أهمية  الــجــلــســات  األخـــيـــرة، تكتسب 
ملدى  معيارًا  ستكون  باعتبارها  استثنائية 
قــدرة املجلس فــي صنعاء على الــوصــول إلى 
النصاب. ويوم الخميس املاضي، عقد صالح 
ــح 

ّ
اجــتــمــاعــًا مــع الكتلة الــبــرملــانــيــة لــحــزبــه، ومل

إلى إمكان لجوء حزبه لدعم انتخاب أعضاء 
الذين  أولــئــك  مــن  »يتمنى  إنــه  بالقول  بديلن 
اخــــتــــاروا أن يــكــون نــهــجــهــم عــكــس تــوجــهــات 
املؤتمر«، أن »يستغلوا هذه الفرصة السانحة 
لعودتهم إلى الصواب حتى ال يضطر مجلس 
الــنــواب إلــى إعـــالن دوائــرهــم شــاغــرة وتجرى 
وهــذا  عنهم،  بــدالء  النتخاب  انتخابات  فيها 
مــا ال نــتــمــنــاه، ألن األمــــل ال زال كــبــيــرًا فــي أن 

يراجعوا أنفسهم ويحددوا مواقفهم«.
ــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة ســـعـــت الــفــتــرة  وكــ
املـــاضـــيـــة، الســـتـــقـــطـــاب أعــــضــــاء مــــن الـــبـــرملـــان 
لتتمّكن من عقد جلسة  املقيمن في صنعاء، 
لــلــبــرملــان فـــي عــــدن، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــوائــق 
القانونية التي تواجهها هذه الخطوة، والتي 

للحركة  اإلعــالمــي  املكتب  بثه  فيديو  شريط 
يوم الجمعة، على أحد محاور االشتباك مع 
هيئة تحرير الــشــام فــي ريــف إدلـــب. وكشف 
تـــؤكـــد تجهيز  مــعــلــومــات  »لـــديـــه  أن  الــعــمــر 
ــام لــلــهــجــوم عــلــى الـــحـــركـــة منذ  ــشـ تــحــريــر الـ
أكــثــر مــن شــهــر، مــع إقــامــة معسكرات خاصة 
الشعب  مطالبًا  ذلــــك«،  أجـــل  مــن  لعناصرها 

»الدفاع عن الثورة«. السوري بـ
في  يلماظ،  اوكتاي  التركي  الصحافي  وقــال 
ف 

ّ
»العربي الجديد«، إن »تركيا تصن حديث لـ

وإذا  إرهابية،  منظمة  الشام«  تحرير  »هيئة 
الفصيل من توسيع سيطرته  هــذا  تمّكن  ما 
في إدلب أو السيطرة على معبر باب الهوى، 
فهذا بالتأكيد لن يريح تركيا التي ال يمكن 
أن تتعامل معه«. وعن احتمال تحرك تركيا 
استبعد  االحتماالت،  هــذه  ملواجهة  عسكريًا 
ــنــــاك عــمــلــيــة عــســكــريــة  ــكــــون هــ ــمـــاظ أن تــ ــلـ يـ
أولــويــات أخرى  مباشرة ألنــقــرة، »ألن لديها 
مــتــعــلــقــة بــمــواجــهــة املــلــيــشــيــات الـــكـــرديـــة في 

صالح الذي يمتلك الغالبية من األعضاء فيه، 
مــن أبـــرز املــتــضــرريــن مــنــه. وقــد تمّكن األخير 
فـــي وقــــت الحــــق، مـــن إعـــــادة الـــبـــرملـــان بــاتــفــاق 
ــل مــصــدر قلق 

ّ
مــع الــحــوثــيــن، األمــــر الــــذي مــث

للحكومة الشرعية، على الرغم من أنه، ووفقًا 
التي  التنفيذية  وآليتها  الخليجية  للمبادرة 
عام  اليمن  فــي  السلطة  نقل  بموجبها  جــرى 
2011، يكون اتخاذ قــرارات املجلس بالتوافق 

بن الكتل وليس باألغلبية.
ــح زعــيــم جماعة »أنــصــار 

ّ
فــي الــســيــاق ذاتـــه، مل

الــلــه« عــبــداملــلــك الــحــوثــي، فــي خــطــاب لــه يــوم 
الخميس املاضي، بمناسبة »الذكرى السنوية 
ألســبــوع الــصــرخــة«، إلـــى انــتــقــال أعــضــاء في 
البرملان إلى السعودية، حن تحدث عن نشاط 
الــريــاض، يستهدف حزب  قبل  مــن  استقطاب 
»املؤتمر«، في سياق تحذيرات ورسائل مبطنة 
عكست خــالفــاتــه مــع صــالــح، إذ قــال الحوثي 
التحالف  قبل  من  االستقطابي«  »النشاط  إن 
النواب، واإلخــوة في  يطاول »أعضاء مجلس 
املؤتمر الشعبي العام مستهدفون استقطابيًا 
بشكل كبير جدًا«، مضيفًا »ذهب البعض من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب إلــــى الــــريــــاض، وهــم 
ــريــــاض، فــهــنــاك شــغــل كــبــيــر في  ــيـــوم فـــي الــ الـ

مسألة االختراق واالستقطاب«.
وأعـــلـــن الـــحـــوثـــي اســـتـــعـــداده ملـــســـاعـــدة حــزب 
»املــؤتــمــر« ملــواجــهــة »الــحــالــة االســتــقــطــابــيــة«، 
لكنه في الخطاب نفسه، أفصح عن توجسه من 
التنظيمية فــي األشــهــر األخــيــرة من  األنشطة 
قبل حــزب صالح. وقــال الحوثي: »لسنا أمام 
انتخابات مقبلة، لسنا على أعتاب انتخابات، 
حتى ينشغل البعض بشغل انتخابي، تشهير 
باملكونات األخرى، وإســاءات ممنهجة إليها، 
ومــحــاولــة دائــمــة للتشويه لــهــا، وكــأنــنــا أمــام 
 
ً
انـــتـــخـــابـــات فــيــأتــي الــبــعــض لــيــشــتــغــل شــغــال

انتخابيًا، يشتغل ليل نهار بتشويه اآلخرين، 
ــا هـــنـــاك  ــ ــــوم مـ ــيـ ــ ــه، الـ ــفــــســ ــلـــمـــيـــع جـــهـــتـــه ونــ وتـ

انتخابات، هناك اقتحامات لألعداء«.
وجاء حديث الحوثي ليعّبر بشكل واضح عن 
توجس الجماعة من أنشطة حزب صالح، بما 
فيها استقطاب أعضاء لالنتساب إلى الحزب 
مــع تسريبات  بالتزامن  املاضية،  األشــهــر  فــي 
حــول وجـــود تــوّجــه ســعــودي - إمــاراتــي لدعم 
ــؤدي فــيــهــا حــــزب صـــالـــح دورًا في  ــ تــســويــة يـ
املــرحــلــة املــقــبــلــة. ولـــم تــكــن الــتــســريــبــات ســوى 
واسعة،  وخالفات  تباينات  حلقات  من  حلقة 
عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد بــن الــحــلــيــفــن الــلــذيــن 

جمعتهما الحرب واألهداف املؤقتة.

أن تكون  ت 
ّ
الــشــام«، وتمن مــن »هيئة تحرير 

هـــــذه الـــخـــطـــوة »عـــــــودة إلـــــى حـــضـــن الـــثـــورة 
بـــزخـــم وقــــــوة«. مـــع الــعــلــم أن عـــديـــد عــنــاصــر 
ــكـــي« نــحــو 8 آالف  ــزنـ »حـــركـــة نــــور الـــديـــن الـ
عنصر. ومع االنتقادات املوجهة إلى »أحرار 
السياسي  الــشــام«، بسبب ضعف حضورها 
واالعــالمــي فــي هــذه الــتــطــورات، وّجـــه القائد 
العام للحركة، علي العمر كلمة قال فيها إن 
»اعـــتـــداء هيئة تــحــريــر الــشــام يــهــدف إلنــهــاء 
الثورة السورية وتحويل مناطق أهل السنة 
إلــى رقــة وموصل جــديــدة«. وظهر العمر في 

لــجــأت إلــيــهــا الــشــرعــيــة/ الــتــحــالــف بــاألصــل، 
بــعــد أن وجــــدت عــوائــق دســتــوريــة تــمــنــع حل 
البرملان، الذي أعاده الحوثيون وحزب صالح 
إلى االنعقاد، في أغسطس/ آب العام املاضي. 
وبمواجهة شرعيته والدستور الذي ال يسمح 
لرئيس الجمهورية بحله إال بشروط ال تتوفر 
ــدر الـــرئـــيـــس عــبــدربــه  ــ حـــالـــيـــًا لــلــشــرعــيــة، أصــ
منصور هادي، منذ أشهر، قرارًا رئاسيًا بنقل 

مقر البرملان إلى عدن.
وُيــــعــــّد الـــبـــرملـــان الــيــمــنــي األطـــــــول عـــمـــرًا بــن 
تـــجـــري  أن  ــــرر  ــقـ ــ املـ ــــن  مـ كــــــان  إذ  الــــبــــرملــــانــــات، 
أنــهــا تأجلت  إال  الــعــام 2009،  فــي  انــتــخــابــات 
بــاتــفــاق بـــن األحــــــزاب الــســيــاســيــة، جــــرى من 
الــذي يستمد  الــنــواب،  التمديد ملجلس  خالله 
بقاءه من مادة دستورية تسمح له باالستمرار 
فــي حـــال »الـــظـــروف الـــقـــاهـــرة«. وفـــي فــبــرايــر/ 
شباط 2015، أعلن الحوثيون حل البرملان مع 
مؤسسات الدولة األخرى، في إجراء كان حزب 

الــشــمــال الـــســـوري الــتــي تــهــدد األمـــن التركي 
إلى  تركيا  تلجأ  أن  مرجحًا  مباشر«،  بشكل 
دعم حركة »أحرار الشام« والفصائل األخرى 
ــــب والـــشـــمـــال الـــســـوري  الــحــلــيــفــة لــهــا فـــي إدلـ
أن  وأضـــاف  الــشــام«.  تحرير  »هيئة  ملواجهة 
هــنــاك مــشــاورات مــع روســيــا لتطبيق اتفاق 
أستانة حول »مناطق خفض التصعيد« في 
إدلــب، وفــي حــال تم االتــفــاق قد ترسل تركيا 
د 

ّ
قــوات إلــى إدلـــب، لكن مــا يجري حاليًا يعق

املوقف.
فــي غــضــون ذلـــك، يغيب صــوت الــقــائــد العام 
)أبو  الشيخ  الــشــام«، هاشم  لـ »هيئة تحرير 
جابر(، حول ما يجري من اقتتال في الشمال 
السوري، وسط شائعات عن منعه من اتخاذ 
القرارات من ِقبل فريق أبو محمد الجوالني 
ــل الــهــيــئــة. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر االئـــتـــالف  ــ داخـ
الــوطــنــي الـــســـوري أن »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
ارتــكــبــت أعــمــال قــتــل بــحــق املــدنــيــن، إضــافــة 

للتضييق واملالحقة«.

آخر معارك الحدود

اللبناني.  الجيش  مواقع متقدمة على مواقع 
ومــا إعـــالن »اإلعــــالم الــحــربــي« عند منتصف 
املــعــركــة، ســوى  بــدايــة  الجمعة  الخميس  لــيــل 
تـــهـــمـــيـــش رســــمــــي مـــــن حـــــــزب الــــلــــه لــلــجــيــش 
ــتــــي تــحــدث  ــة الــ ــكـــومـ الـــلـــبـــنـــانـــي ولـــــقـــــرار الـــحـ
ــأن، في  ــمــ بــاســمــهــا رئــيــســهــا، الـــحـــريـــري، وطــ
اللبناني وحــده من  إلــى أن الجيش  الــبــرملــان، 
أمــس  بـــدت محتدمة  الــتــي  املــعــركــة،  سيتولى 
قتلى وجرحى  أنباء عن سقوط  مع  الجمعة، 
في صفوف »داعش« و»فتح الشام«، فيما أفيد 

عن سقوط 3 قتلى من »حزب الله«.
ــدء املــعــركــة  وتــســارعــت وتـــيـــرة الــحــديــث عـــن بـ
ــاع وتـــــيـــــرة الــتــجــيــيــش  ــ ــفــ ــ ــزامــــن مـــــع ارتــ ــتــ ــالــ بــ
العنصري الحاد ضد الالجئن السورين في 
لبنان، مع تحّول عملية »أمنية« للجيش في 
تل 

ُ
بلدة عــرســال قبل 3 أسابيع إلــى مــجــزرة ق

على أثــرهــا حــوالــي 11 الجــئــًا ســوريــًا )بينهم 
طفلة واحدة و10 الجئن ماتوا تحت التعذيب 
وهم قيد التوقيف بعد العملية(، ومرّد حملة 
الــعــنــصــريــة تــفــجــيــر 5 انــتــحــاريــن ألنــفــســهــم 
بــقــوات الــجــيــش الــتــي كــانــت تــداهــم مخيمن 
لالجئن السورين عند أطــراف بلدة عرسال، 
ما أدى إلى إصابة 7 عسكرين بجروح. ظّهرت 
هــــذه الــعــمــلــيــة بــشــكــل واضــــح وراثـــــة الــجــيــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي ألزمــــــة املـــخـــيـــمـــات الــــســــوريــــة بــعــد 
اللبناني  السياسي  الفشل  تراكم  من  سنوات 
ــة مـــوّحـــدة لــلــتــعــامــل مـــع هــذه  فـــي تــكــويــن رؤيــ
املخيمات العشوائية، ورفض إنشاء مخيمات 
ــراف بــصــفــة الــلــجــوء  ــتــ نــظــامــيــة، ورفـــــض االعــ
يترتب عن  للتهرب مما  لبنان  للسورين في 
هذه الصفة من واجبات على الدولة اللبنانية. 
وتــزامــنــت هـــذه الــحــالــة مـــع اســتــغــالل »هيئة 
تحرير الشام« و»داعش« للمخيمات في بلدة 

عرسال ألغراض أمنية وعسكرية. 

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

يخوض »حزب الله« اللبناني آخر 
معاركه على حدود لبنان الشرقية 
مــع ســوريــة، وتــحــديــدًا فــي الجرود 
وجراجير  وفليطة  قـــارة  بــلــدات  بــن  املتصلة 
اللبنانية،  عرسال  بلدة  جــرد  وبــن  السورية، 
»داعــش«  تنظيمي  مقاتلي عناصر  بمواجهة 
و»جبهة فتح الشام« )النصرة سابقًا( فعليًا، 
كانوا منضوين  الذين  املقاتلن  بقية  أن  ذلــك 
في فصائل من »الجيش الحر« قضى عليهم 
»داعش« في السنوات الثالث املاضية في تلك 
املنطقة، وبعض من بقي منهم موجودًا في تلك 
»النصرة«،  جانب  إلــى  يقاتل  أصبح  املنطقة، 
»داعش«.  لـ الرئيسي  الغريم  كونها  إلى  نظرًا 
وهي معركة جديدة للحزب اللبناني يتجاوز 
لنزع سالحه،  الداعية  الدولية  املــقــررات  فيها 
وقـــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي كــلــفــت 
املنطقة  فــي  عسكرية  عملية  بتنفيذ  الجيش 

الجردية اللبنانية.
ــتــــظــــرت الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة كـــمـــا بــقــيــة  انــ
ــن ِقــبــل  املــــواطــــنــــن تـــحـــديـــد ســـاعـــة الـــصـــفـــر مــ
»حزب الله« املنتشر شمالي وجنوبي منطقة 
ــديـــدة فـــي املـــنـــاطـــق الــجــرديــة  الــعــمــلــيــات الـــجـ
املتداخلة بن لبنان وسورية، والتي تمتد من 
جرود بلدات جراجير وفليطة وقارة السورية 
لتصل إلى جرود بلدة عرسال التي تبعد عن 
قلب البلدة مسافة حوالي 20 كيلومترًا. وقال 
رئـــيـــس الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري األســـبـــوع 
املاضي، إن حكومته »كلفت الجيش اللبناني 
بتنفيذ عملية عسكرية نظيفة في جرود بلدة 
 

ّ
امليدانية تدل املعطيات  أن كل  عــرســال«، ولــو 
لعناصر  هــي  الــوحــيــدة  التحضيرات  أن  على 
الــحــزب املنتشرين بــن حـــدود الــبــلــديــن، وفي 

الــرأي الرسمي في لبنان على  وبعد استقرار 
ــى »املـــنـــاطـــق  ــ ــئـــن الـــســـوريـــن إلـ إعـــــــادة الـــالجـ
السيطرة  السوري  النظام  أعــاد  )التي  اآلمنة« 
عليها( في القلمون، كان »حزب الله« متقدمًا 
في هذه النقطة أيضًا، على الرغم من النتائج 
املـــتـــواضـــعـــة الــــتــــي حــقــقــهــا فــــي املـــفـــاوضـــات 
غــيــر املــبــاشــرة الــتــي رعــاهــا إلقــنــاع الالجئن 
بـــالـــعـــودة إلــــى بــلــداتــهــم مـــن تــلــقــاء أنــفــســهــم. 
وقــد عــادت عشرات العائالت إلــى بلدة عسال 
الورد قبل أسبوع من بدء العملية العسكرية 

للحزب، التي أقفلت الباب مؤقتًا أمام أي مرور 
للمدنين في الجرود ولو لفترة مؤقتة. علمًا 
قّدر عدد الالجئن 

ُ
أن مصادر إغاثية محلية ت

ــارة -  الــســوريــن املــقــيــمــن فـــي مــثــلــث جــــرود قــ
فليطا - عرسال بحوالي 20 ألف مدني.

وإلى جانب املفاوضات ذات الطابع املدني مع 
الالجئن، حاول »حزب الله« فتح تواصل غير 
مباشر مع »أمير فتح الشام« في القلمون، أبو 
مــالــك الــتــلــي، عبر »ســرايــا أهــل الــشــام«، وهي 
تنظيم مسلح كان أحد فصائل الجيش الحر 

ويملك اليوم قنوات تواصل ثابتة مع النظام 
الـــســـوري وحــــزب الــلــه فـــي الــقــلــمــون الــغــربــي. 
وشملت املفاوضات، بحسب ما أفادت مصادر 
عــودة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ متابعة  لبنانية 
بلدة  فــي  املقيمن  الالجئن  مــن  كبيرة  أعـــداد 
عرسال إلى بلدات محددة في القلمون، كفليطة 
الـــورد، مع استثناء  وجراجير وقــارة وعسال 
الــالجــئــن مـــن مــحــافــظــة حــمــص وريــفــهــا من 
العودة بعد أن حّول »حزب الله« بلداتهم إلى 
املفاوضات  وشملت  مغلقة.  عسكرية  مناطق 

أيضًا تحديد شــروط انسحاب عناصر »فتح 
الــشــام« إلــى الــداخــل الــســوري، وتحديد مسار 
انـــتـــقـــال عــنــاصــر »فـــتـــح الــــشــــام« مـــن الـــجـــرود 

اللبنانية والسورية إلى الشمال السوري.
- الجمعة، وهــي آخر  وسجلت ليلة الخميس 
لــيــالــي املـــفـــاوضـــات بـــن الـــحـــزب والــتــلــي عبر 
وسطاء، زيارة مفاجئة قام بها شقيق رئيس 
ــال الـــســـابـــق، الـــشـــيـــخ مــصــطــفــى  بـــلـــديـــة عــــرســ
إلى  »أبــو طاقية«،  املــعــروف باسم  الحجيري، 
جرود عرسال، حيث التقى التلي وعاد لينقل 

نيته  وإعـــالن  التفاوض  استمرار  رفضه  عنه 
أشهرًا  امتدت  التي  املفاوضات  ولكن  القتال. 
ــب املـــعـــركـــة، نتيجة 

ّ
عــــديــــدة، فــشــلــت فـــي تــجــن

رفض متبادل للشروط بشأن تسليم السالح 
الــشــام« وتحديد مسار  »فتح  قبل  مــن  الثقيل 

انسحاب عناصر التنظيم.
راقب عناصر الجيش اللبناني حركة موفدي 
»ســـرايـــا أهـــل الـــشـــام« الـــذيـــن غـــــادروا عــرســال 
ــادوا مــنــهــا مــــرارًا خــالل  ــ بــاتــجــاه جـــرودهـــا وعـ
من  دفعتن  انتقال  وواكبوا  املاضية،  األشهر 

الــالجــئــن الــســوريــن إلـــى بــلــدة عــســال الـــورد 
فيقتصر  اليوم  أمــا  لبنانية.  نقطة  آخــر  حتى 
دور الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي فــــي مـــعـــركـــة جــــرود 
عرسال على منع لجوء مقاتلي »فتح الشام« 
و»داعــــش« إلــى داخـــل الــبــلــدة نتيجة الضغط 
الناري الكثيف من راجمات »حزب الله« على 

مناطق انتشارهم في الجرود.
التي  للحرب  امتدادًا  الحالية  املعركة  شكل 

ُ
وت

ــلــــه« فــــي ســـوريـــة  ــزب الــ ــ خـــاضـــهـــا مــقــاتــلــو »حــ
انــطــالقــًا مــن مدينة القصير فــي ريــف حمص 

الجنوبي التي سيطر عليها الحزب عام 2013، 
لينتقل بــعــدهــا املــســلــحــون الــســوريــون الــذيــن 
فصائل  إلــى  وينتمون  فيها  ينتشرون  كانوا 
الــجــيــش الـــســـوري الــحــر وإلــــى »فــتــح الــشــام« 
إلــى جــرود منطقة القلمون الــســوري وجــرود 
املناطق  شّكلت  الحدودية.  اللبنانية  البلدات 
وبعدها  الــشــام«  »فــتــح  عليها  الــتــي سيطرت 
املـــقـــاتـــلـــون الـــذيـــن بـــايـــعـــوا تــنــظــيــم »داعــــــش«، 
منطلقًا لتجهيز وإرسال سيارات ُمفخخة إلى 
لبنان، بالتزامن مع استمرار مشاركة الحزب 
فــي الــقــتــال إلـــى جــانــب الــنــظــام الـــســـوري على 

طول الخارطة السورية.
كـــمـــا أطـــلـــق عـــنـــاصـــر »داعــــــــش« و»الـــنـــصـــرة« 
بلدات  على  املوّجهة  غير  الصواريخ  عشرات 
ــزب الــلــه«  ــ ــــوالــــي »حـ

ُ
الـــبـــقـــاع الــشــمــالــي الـــتـــي ت

من  وزاد  مقاتليه.  مــن  اآلالف  إليها  وينتمي 
للبلدة عام 2014،  التنظيمن  اجتياح  النزاع، 
إثر  بعد اختراق مواقع الجيش على الحدود 
التي  الــســوريــة  الفصائل  إحــدى  قائد  توقيف 
بايعت »داعــــش«. غــّيــرت املــعــركــة األحــــوال في 
بلدة عرسال، وانقلب اإلهمال الرسمي )أمنيًا 
أمــنــيــة مــشــددة  إلـــى قبضة  للبلدة  وإنــمــائــيــًا( 
تــقــّدمــت مــعــهــا »األولــــويــــة األمـــنـــيـــة« عــلــى كل 

االعتبارات اإلنسانية.
ــيــــوم أصـــغـــر بــاملــعــنــى  ــة الــ ــركـ ــعـ وإن كـــانـــت املـ
الــلــه على  العسكري واملــيــدانــي )سيطر حــزب 
ألــف كيلومتر مربع خــالل املــعــارك بــن عامي 
املــعــركــة  مــســاحــة  تــبــلــغ  بــيــنــمــا  و2015،   2013
ــع(، فــــإن الــحــزب  ــربـ الــحــالــيــة 300 كــيــلــومــتــر مـ
ســيــحــرص عــلــى تــضــخــيــم الــنــجــاح املــفــتــرض 
لــعــمــلــيــاتــه. ولـــن يــكــون »تــطــهــيــر جــــرود بــلــدة 
»إغالق  وإنما  االنتصار،  عرسال« هو عنوان 
ــحــــدود الــشــرقــيــة مـــع ســـوريـــة بشكل  مــلــف الــ
ــامـــل«. وهــــو هــــدف عــســكــري حــــدده الــحــزب،  كـ
ــون نـــتـــائـــجـــه رهـــيـــنـــة الـــتـــفـــاهـــمـــات  ــكــ ــا تــ ــمــ ربــ
الــواليــات  بــن  فــي ســوريــة  الكبرى  السياسية 

املتحدة األميركية وروسيا.

اتهمت »أحرار الشام« الهيئة بالتجهيز للهجوم منذ فترة )عمر حج قدور/فرانس برس(

يخشى االنقالبيون فقدان السيطرة على البرلمان اليمني )محمد حويس/فرانس برس(

عشرات العائالت عادت إلى بلدة عسال الورد أخيرًا )فرانس برس(

بين قارة  الجرود  الشرقية مع سورية، في  لبنان  أطلق »حزب اهلل« آخر معاركه على حدود 
مسلحي  مع  فاشلة  مفاوضات  بعد  اللبنانية،  عرسال  وبلدة  السورية،  وجراجير  وفليطة 
»داعش« و»فتح الشام«، فيما بدا أن دور الجيش اللبناني يقتصر على منع لجوء المسلحين 

إلى عرسال. هذه المعركة التي ُتشكل امتدادًا للحرب التي يخوضها »حزب اهلل« في سورية 
وبدأها من مدينة القصير التي سيطر عليها عام 2013، لن تكون بالنسبة للحزب مجرد »تطهير 

جرود عرسال«، وإنما إغالق ملف الحدود الشرقية مع سورية بشكل كامل
الحدث

»حزب اهلل« يطلق حرب الجرود 
الشرقية المحاذية لسورية

دور الجيش منع لجوء 
مقاتلي »فتح الشام« 
و»داعش« إلى عرسال

بدأت العملية بعد فشل 
مفاوضات بين الحزب 

و»أمير فتح الشام«

فصائل من الجيش الحر 
أعلنت استعدادها للتدخل 

كقوات فصل

حاولت الحكومة عبر 
االستقطاب عقد جلسة 

للبرلمان في عدن

اقتربت »هيئة تحرير 
الشام« من معبر باب 

الهوى، على الحدود 
السورية ـ التركية، في 

معاركها مع »أحرار 
الشام« في إدلب، ومن 

المتوقع أن ترفض 
تركيا وجود الهيئة 

على المعبر

يواجه االنقالبيون في 
اليمن تحديًا جديدًا يتمثّل 

في أزمة حادة بسبب 
استقطاب الحكومة 
الشرعية والسعودية 

ألعضاء من البرلمان

أكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، في بيان أمس، أن »الوضع داخل 
البلدة مستقر، فيما النازحون السوريون يالزمون المخيمات«، بعد ساعات 
إطــالق  اهلل«  »حـــزب  إعـــالن  على 
إلى  البيان  وأشــار  الجرود.  معركة 
العائالت  الجيش لعدد من  »سماح 
في  المقيمة  الــنــازحــة  الــســوريــة 
منطقة وادي حميد على أطراف 
االشتباك  مــواقــع  وقـــرب  البلدة 
المقامة  المخيمات  إلى  بالدخول 
مصير  يُعرف  ولم  البلدة«.  داخــل 
مخيمات  في  تقيم  التي  العائالت 

عشوائية في جرود عرسال.

هدوء في عرسال
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تحّوالت الرئيس الفرنسي في الداخل والخارج

الوجه اآلخر إليمانويل ماكرون

هل يكون لدوفيلييه مستقبل سياسي؟

استهجن كثر موقف 
ماكرون شبه المتواطئ 

مع النظام السوري

باريس ـ محمد المزديوي

ــل فتــرة الغــزل والــود بــن 
ُ
ط

َ
لــم ت

الفرنســين ورئيســهم الجديــد. 
ماكــرون  إيمانويــل  بــدأ  فقــد 
علــى  شــهرين  مــن  أقــل  وبعــد  ســريعًا، 
وجــه  عــن  بالكشــف  الرئاســة،  تســلمه 
آخــر فــي تعاطيــه مــع الداخــل الفرنســي، 
ومــع  وقائدهــا،  الجيــش  مؤسســة  ومــع 
املعارضة بشكل عام، وفي توسيع نطاق 
)خطــاب  اســتفزازي  بشــكل  حضــوره 
فرســاي األخيــر( وفــي مواقــف خارجيــة 
»معــاداة  أن  اعتبــاره  فــي  أكان  نافــرة، 
الســامية«،  ملعــاداة  امتــداد  الصهيونيــة 
الفرنســية  السياســة  أن  اعتبــاره  فــي  أو 
في السنوات الست املاضية، في مقاطعة 
ودعــم  ســورية  فــي  األســد  بشــار  نظــام 
كانــت  سياســيًا،  األقــل  علــى  املعارضــة، 

فاشلة.
حــاول  ملــا  معاكــس  أنــه  كثــر  رأى  وجــه 
الرئاســية  حملتــه  خــال  بــه  يوحــي  أن 
الناجحة، كوجه شاب متواضع وصريح 
وعفوي يريد إنجاز تسوية تاريخية بن 
ماكــرون  راح  ســريعًا،  واليمــن.  اليســار 
يكتشــف كم هو صعب ممارســة الســلطة 
وتطبيــق الوعــود االنتخابيــة. وبالتالــي 
بــدأت شــعبيته فــي التراجــع، علــى الرغــم 
من أنها ال تزال فوق الخمسن في املائة، 
وهــي مرشــحة للمزيد مــن االنحدار. وقد 
بدأ الرئيس الذي انتخب بأغلبية كبيرة، 
الفرنســيون  الناخبــون  منحــه  والــذي 
بــأن  يشــعر  ومريحــة،  مطلقــة  أغلبيــة 
القلــق والتذمــر بدأا ينتابان قطاعات من 

الفرنسين.
وعلى الرغم من أنه راهن، من أجل تطبيق 
الصعبــة،  االقتصاديــة  خياراتــه  بعــض 
علــى مــا يســميه »صدمــة الثقــة«، إال أن 
الضريبــي  الجــدول  تطبيــق  فــي  تــردده 
أصــاب دافعــي الضرائــب، كذلــك الراغبن 
فــي االســتثمار، بأزمــة ثقــة. أمــا رأســمال 
التعاطــف مــع املؤسســة العســكرية التــي 
لــه خــارج  زيــارة  أول  مــن خــال  ــنها 

ّ
دش

فرنســا بعد انتخابــه، لتناول الطعام مع 
جنــوده فــي مالــي، فقــد بــّدد كثيــرًا منــه، 
دو  بيــار  الجنــرال  مــع  تصرفــه  بســبب 
فيلييــه، مهــددًا بكســر شــهر العســل بــن 

املاضــي(. كذلــك يحظــى بتأييــد كبير لدى 
السياســية  واألحــزاب  الحــركات  جميــع 
الخاضعــة«  غيــر  »فرنســا  باســتثناء 
و»الجبهة الوطنية«، إال أن القلق الحقيقي 
ُيســاور املقربــن منــه، مــن انفصــام ســريع 
للــود مــع الفرنســين، بســبب تذمــر فئــات 
طبقيــة عديــدة، وبســبب التناقضــات التي 
أنصــاره  بــن  وهنــاك،  هنــا  تظهــر،  بــدأت 

وبن أغلبيته الرئاسية.
 ماكــرون ال يتوجــب عليه فقط إقناع 

ّ
لكــن

الرئيــس والجيــش، كمــا كتــب الصحافي 
في صحيفة »لوفيغارو«، غيوم تابارد.

الرئيــس  مســارعة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الستعادة الثقة، من خال زيارته القاعدة 
مــع  العاقــة  أن  إال  إيســتر،  فــي  الجويــة 
الجيش لم تتحّسن. مع ذلك، فإن ماكرون، 
للــرأي  اســتطاع  وفــق  يحظــى،  يــزال  ال 
نشرته »لوفيغارو«، يوم الجمعة املاضي، 
بشــعبية كبيــرة )66 فــي املائــة، فــي مقابــل 
حلفائه من اليمن ويمن الوســط، بل إن 69 فــي املائــة فــي شــهر يونيــو/ حزيــران 

عليه أن يوحد حركته نفسها، كما ذكرت 
صحيفــة »لوكنــار أنشــينيه«، فــإن »كمــا 
كان لفرانســوا هوالنــد متمــردون عليــه، 
األمــام(  إلــى  )الجمهوريــة  لحركــة  فــإن 
الصحيفــة  ونقلــت  متمّردوهــا«.  أيضــًا، 
مــن  املقربــة  الدائــرة  مــن  »قلقــًا  ثمــة  أن 
ماكــرون مــن النــواب البرملانيــن الهــواة، 
ــم السياســة 

َ
والذيــن وصلــوا حديثــًا لعال

)البرملــان(«.  الوطنيــة  وللجمعيــة 
واســتعرضت الصحيفــة نقاشــات جــرت 
يومي 11 و12 يوليو/تموز الحالي، بن 
أعضــاء »الجمهوريــة إلــى األمــام«، حــول 
قانون الحياة السياسية، وخال مرتن، 
اضطــر رئيــس مجموعــة نــواب ماكــرون، 
لنوابــه  ليشــرح  للتدخــل  فيــران،  ريشــار 
وافــق  ذاتــه  حــّد  فــي  القانــون  نــّص  أن 
يه في 

ّ
عليــه رئيــس الجمهوريــة، وتــّم تبن

مجلس الحكومة.
وإذا كان الرئيــس مضطــرًا لبــذل جهــود 
العســكرية  املؤسســة  إلرضــاء  كبيــرة 
بشــعبية  تحظــى  والتــي  الفرنســية، 
األحــزاب  وبــن  الفرنســي  الشــارع  فــي 
السياســية، بعد »اشــتباك«، دام أسبوعًا، 
مــع رئيــس األركان بيــار دوفيلييــه، خرج 
منه هذا األخير، منتصرًا، على الرغم من 
تقديم استقالته، فإن قراره إعفاء ماين 
مــن الفرنســين مــن دفــع ضريبة الســكن، 
ابتداء من سنة 2018، يحرم البلديات من 
مصــدر دخــل ضــروري فــي ميزانياتهــا، 

ويجلب عليه تذمرها وغضبها.
السياســية،  مواقفــه  هــذا  إلــى  ضيــف 

ُ
وأ

مــع  »قطيعــة«  كـ هــا 
َ

بعض أراَد  والتــي 
تثيــر  لكنهــا  هوالنــد،  ســلفه  سياســات 
ســخرية وغضــب كثيريــن، فحرصه على 
دعــوة الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب 
إلــى فرنســا، علــى الرغــم مــن مواقــف هــذا 
األخيــر، وإصــراره علــى وضــع يــده علــى 
ســخرية  أثــار  األميركــي،  الزعيــم  كتــف 

كثيرين.
للسياســة  كثيريــن  اســتهجان  وازداد 
موقفــه  بخصــوص  ملاكــرون،  الخارجيــة 
الســوري،  النظــام  مــع  املتواطــئ  شــبه 
شــرطًا  رحيلــه  وضــع  عــدم  لناحيــة 
فرانســوا  يصــّر  كان  كمــا  للمفاوضــات، 
هوالنــد، وأيضــًا مــن التأســف على غياب 
والــذي  ســورية،  فــي  »الطويــل«  فرنســا 
يرون فيه انهيارًا أخاقيًا فرنسيًا، تجاه 
بالحريــة  يطالــب  أعــزل  ســوري  شــعب 

والديمقراطية.
الــذروة فــي نكــوص السياســة  ووصلــت 
كانــت  والتــي  الفرنســية،  الخارجيــة 
فخــورة بموقفهــا املتــوازن، عبــر توجيــه 
الــوزراء  ماكــرون دعــوة رســمية لرئيــس 
نتنياهــو،  بنيامــن  اإلســرائيلي، 
داخليــة.  فرنســية  ذكــرى  فــي  للمشــاركة 

علــى  ماكــرون،  الرئيــس  فيهــا  وحــرص 
الرغم من أن الوضع في الشــرق األوســط، 
علــى شــفا بــركان، إن فــي قطــاع غــزة أو 
ينــادي  أن  علــى  األقصــى،  املســجد  فــي 
لــم  وأمامــه  تحبّبــًا.  »بيبــي«  بـ نتنياهــو 
يتــورع الرئيــس الفرنســي أن يصّرح، من 
دون ذرة خجل، بأن »معاداة الصهيونية 
هــو الشــكل الــذي تــم اختراعــه مــن جديد، 
رســمي  موقــف  فــي  الســامية«،  ملعــاداة 
فرنسي غير مسبوق، على هذا املستوى، 
إذ كان رئيــس الحكومــة مانويــل فالــس، 

يقول مثل هذا الكام.
وفــي هــذا الصــدد، وبســبب هــذا املوقــف 
الخطير، وّجه املؤرخ اإلسرائيلي شلومو 
ماكــرون،  إلــى  مفتوحــة  رســالة  صانــد 
تســاءل فيهــا: »هــل قــرأ التلميــذ الســابق 
 ،

ً
في الفلســفة ومســاعد بول ريكور، قليا

كــون  تجاهــل  درجــة  إلــى  تاريــخ،  كتــب 
مــن  املنحدريــن  ومــن  اليهــود  مــن  عــدد 
الصهيونيــة،  أصــول يهوديــة، عارضــوا 
بشــكل دائــم، مــن دون أن يكونوا معادين 
رســالته  فــي  املــؤرخ  وأعلــن  للســامية؟«، 
للرئيــس: »إننــي توقفــت عــن فهمــك وأنــا 

أسمع منك الجملة السالفة«.
وختــم رســالته: »أنــا مواطــن راغب في أن 
تكــون الدولــة التــي أقيــم فيهــا جمهورية 
طائفيــة  دولــة  وليســت  إســرائيلية 
يهــود  مــن  أنحــدر  يهوديــة. وباعتبــاري 
أعيــش  أن  أريــد  ال  التمييــز،  مــن  عانــوا 
التعريــف  وفــق  منــي،  تجعــل  دولــة،  فــي 
الــذي تمنحــه لنفســها، مواطنــًا متمتعــًا 
بامتيــازات. فهــل يجعــل هــذا، فــي رأيكــم، 
سيدي الرئيس، مني معاديًا للسامية؟«.

ولــم يكــن املــؤرخ شــلومو صانــد وحــده 
لنتنياهــو  ماكــرون  اســتقبال  دان  مــن 
ومواقــف.  تصريحــات  مــن  رافقهــا  ومــا 
فقــد كتــب دنيــس ســييفير، مديــر مجلــة 
»أخطــاء  بعنــوان:  مقــااًل  »بوليتيــس«، 
إن  فيــه  قــال  وأخاقيــة«،  سياســية 
نتنياهــو  بدعــوة  يكتــف  لــم  »ماكــرون 
إلــى حفــل، ال مــكان لــه فيهــا، بل اســتعار، 

وبوقاحة، بروباغاندا نتنياهو«.
هــو،  »النفــاق  أن  ســييفير  وأضــاف 
فــي  ضــروري   

ٌ
ُمكــّون بالتأكيــد، 

كمــا  حــدود.  توجــد  لكــن  الدبلوماســية. 
علــى  النقــر  لدبلوماســية  حــدوٌد  توجــد 
الظهــر. ها نحن لدينا رئيس لجمهورية 
مألوفة مع )الرئيس الروســي فاديمير( 
بوتن، ووّدية مع ترامب. وفي ما يخص 
العنــاق الطويــل مــع نتنياهــو، فلــم يكــن 
فقــط مثيــرًا للســخرية والضحــك، بل كان 
تعانــي  التــي  للشــعوب  هــًا  ُموجَّ جرحــًا 
مــن هــذا الرجــل. هــل كان للرئيــس وعــي 
باألمر؟ يقال إن لديه نزوعًا للتركيز على 
األشــخاص. فهــل هــو بصــدد االعتقاد أن 
العاقات الشخصية املبالغ في إظهارها 
ــم؟ بوتــن 

َ
يمكنهــا أن تحــل مشــاكل العال

تحديــدًا،  ليســوا،  ونتنياهــو  وترامــب 
ــع 

ّ
أناســًا لديهــم نيــات حســنة. وإن تصن

بســرعة  يقــود  أن  يمكــن  بهــذا  االعتقــاد 
إلــى دفــع ثمن سياســي باهظ. إن مســرح 
دون  مــن  يحــّرك،  املغلوطــة  الصداقــات 
شــك، الداخــل الجديــد. ولكنــه ُيهن أيضًا 
ضحايــا مــن يتلقــى املدائــح. وهــذا ليــس 

جّيدًا لبلدنا«.

سياسة
أضحى الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون أســير التحّوالت الجديدة، خصوصًا على مســتوى شــخصي، إذ أظهرت األيام األخيرة أن 
الرجل لم يعد كما كان قبل االنتخابات الرئاسية، ال بل إن مواقفه بدأت تناقض ما وعد به في ملفات عدة. في الملف السوري بات 

أقرب إلى روسيا، كما تحّول إلى »صديق« للرئيس األميركي دونالد ترامب

ماكرون خالل زيارته القاعدة الجوية في إيستر )أرنولد جيروكي/فرانس برس(

نبيل الخوري

األزمة التي وصفتها صحيفة »لوموند« 
الفرنســية بأنهــا »أزمة تاريخيــة«، وغير 
الخامســة،  الجمهوريــة  فــي  مســبوقة 
ديغــول  شــارل  الجنــرال  أرســاها  التــي 
مؤاتيــة  فرصــة  تشــكل  قــد   ،1958 عــام 
لرئيــس األركان املســتقيل، الجنــرال بيــار 
فــي  سياســي  دور  لتأديــة  دوفيلييــه، 
املســتقبل، يســنده التضامــن الــذي نالــه 
الرئيــس  تعاطــي  بســبب طريقــة  الرجــل 
تحمــل  وعــدم  معــه  ماكــرون،  إيمانويــل 
ســيد اإلليزيه رأيه املخالف حول موازنة 
مجــرد  تــزال  ال  وهــي  املســلحة،  القــوات 
إلــى  فرضيــة يســتبعدها كثيــرون نظــرًا 
أن الثقافة السياســية الفرنســية ال تحّبذ 
مجــيء شــخصيات عســكرية إلــى الحياة 
السياســية، وهــو مــا لــم يحصــل بشــكل 
ربمــا.  ديغــول  الجنــرال  عهــد  منــذ  بــارز 
 19 األربعــاء  يــوم  دوفيلييــه  واســتقال 
يوليو/تمــوز، فــي أعقــاب خافــه الحــاد 
مــع ماكــرون الذي يريــد فرض اقتطاعات 
ميزانيــة  فــي  يــورو  مليــون   850 بقيمــة 
الدفــاع الفرنســية. انتقــد رئيــس األركان 
علنًا، خال جلسة استماع له أمام لجنة 
الدفــاع فــي الجمعية الوطنية الفرنســية، 
حّجتــه  الجمهوريــة.  رئيــس  توجهــات 
تتمثل في أن الجيش لن يستطيع تأدية 
فــي  أكمــل وجــه  العســكرية علــى  مهامــه 
ماكــرون،  فــرّد  ميزانيتــه.  تقليــص  ظــل 
ملغــادرة  دوفيلييــه  بدعــوة  أيضــًا،  علنــًا 
موقعــه. واتســم كام رئيــس الجمهوريــة 
بنبرة غير مألوفة في مخاطبة الرؤســاء 
لجنــراالت الجمهوريــة الخامســة، وأثــار 
تحفظات واسعة في األوساط الفرنسية.
من املنظار املؤسســاتي البحت، استقالة 
غريبــة  ليســت  جنــرال  برتبــة  موظــف 
بحــد ذاتهــا. وكان يمكــن أن تمــر مــن دون 
للكبــاش  العلنــي  الطابــع  لــوال  ضجــة، 
املهــن  األســلوب  ولــوال  الرجلــن،  بــن 
الــذي اســتخدمه ماكــرون فــي تعاملــه مع 
رئيــس أركان الجيــوش. وبمــا أن األزمــة 
أزمــة  أول  باعتبارهــا  فــت 

ّ
وصن وقعــت، 

كبــرى فــي عهــد ماكــرون الرئاســي، بــات 
البــاب بالتالــي مفتوحــًا أمــام تفســيرات 
وتأويــات تتجاوز الحدود املؤسســاتية 

للمســألة. وإذا كانــت األزمــة الحــادة بــن 
الجيــش والرئاســة مســتبعدة، والتمــرد 
الــذي  الســيناريو  هــو  فمــا   ،

ً
مســتحيا

؟ 
ً
ومحتمــا مطروحــًا  يكــون  أن  يمكــن 

اقتراحــه  يمكــن  الــذي  الوحيــد  الجــواب 
يتعلق بمستقبل دوفيلييه.

هــذا  عنــد  يكتفــي  أن  لدوفيلييــه  يمكــن 
الحد، أن يعتزل الشأن العام، وأن يتقاعد. 
األضــواء؟  عــن  يبتعــد  لــم  لــو  مــاذا  لكــن 
طموحــات  الرجــل  لــدى  كان  لــو  ومــاذا 
سياســية؟ أال يدفعــه ذلــك، منطقيــًا، إلــى 
اســتغال األزمــة مــع ماكــرون لتحويلهــا 
إلــى فرصــة وقفزة إلى األمام باتجاه أفق 
سياســي واعــد؟ فرضيــة كهــذه تكتســب 
 مــن خــال التوقــف عنــد املاضــي 

ً
شــرعية

القريب للرجل، الذي لم يتردد في إطاق 
معتــادة  غيــر  وإعاميــة،  علنيــة  مواقــف 
 
ً
عنــد كبــار ضبــاط الجيــش، محــذرًا تــارة
مرشــحي الرئاســة مــن تقليــص موازنــة 
 أخرى إلــى مكافحة 

ً
الدفــاع، وداعيــًا تــارة

ال  شــاملة  اســتراتيجية  وفــق  اإلرهــاب 
تكتفي بالخيارات العســكرية، بل تشــمل 
أيضــًا معالجــة جــذور املشــكلة بواســطة 
ة تدابير تطاول املســتويات التربوية 

ّ
ســل

والتنمية والحوكمة، إلخ....
وهناك ســؤال يســتحضر نفســه ويسمح 
بالتكهــن بشــأن دور مســتقبلي للجنــرال 
التــي  »اإلهانــة«  لـ يمكــن  أال  املســتقيل: 
تعــرض لهــا دوفيلييــه أن تدفعه للســعي 
إلــى »االنتقــام«؟ وإذا تأكــدت، في املرحلة 
املقبلــة، رغبــة دوفيلييــه بدخــول املعترك 

السياســي، ثمــة عامــل داخلــي قــد يصــب 
بشــعور  األمــر  يتعلــق  صالحــه.  فــي 
الفرنســين بفراغ في القيادة السياســية 
العليــا للبــاد، وهــو شــعور تفاقــم منــذ 
وفرانســوا  ســاركوزي  نيكــوال  عهــدي 
يراهــن  أن  لدوفيلييــه  ويمكــن  هوالنــد. 
اختبــار  فــي  ماكــرون  نجــاح  عــدم  علــى 
 ،

ً
 مقبــا

ً
مــلء الفــراغ، ليطــرح نفســه بديــا

خصوصــًا إذا أفــرط رئيــس الجمهوريــة 
فــي األخطــاء والتصرفات املثيرة للجدل. 
بالطبــع، الرهــان ليــس بســيطًا. وشــروط 
تتوفــر  أن  يجــب  عديــدة  موضوعيــة 
عنــد  محتمــل  سياســي  طمــوح  أي  فــي 
دوفيلييــه، أهمهــا الحاضنــة السياســية 
والتنظيميــة التــي يحتاجهــا الرجــل فــي 
حال قرر أداء دور سياسي. لكن التجربة 
أثبتــت أن توفيــر حاضنــة كهــذه ليســت 
مســتحيلة. وخير دليل على ذلك مســيرة 
ماكرون نفســه وســرعة تحوله إلى زعيم 
سياســي. يبقــى أن هنــاك شــروطًا ذاتيــة 
مــن  شــأنها  مــن  دوفيلييــه،  بهــا  يتمتــع 
تعــزز حظوظــه باحتال موقــع مهم على 
الســاحة السياســية. فالجنرال الفرنســي 
التــي منحــه إياهــا  يســتفيد مــن الهيبــة 
الــذي  التقديــر  ومــن  العســكري،  موقعــه 
الســنتن  فــي  دوره،  خــال  مــن  كســبه، 
وقيــادة  اإلرهــاب  بمحاربــة  األخيرتــن، 
فــي  الفرنســية  العســكرية  العمليــات 
الخــارج، ومــن التعاطــف الــذي حظــي بــه 
إثــر األزمــة مع ماكــرون، واســتقالته التي 
عززت صدقيته لدى األوساط الفرنسية.
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شركة موبايل إليران في سورية
عدنان عبد الرزاق

مــن دمشــق  كشــف مصــدر مطلــع 
شــركة  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ
ســتبدأ  اإليرانيــة،  آي«  ســي  »إم 
قريبــًا باالســتثمار فــي قطــاع الخليــوي فــي 
شــركتي  إلــى جانــب  ثالــث  كمشــغل  ســورية 
»سيرتيل« و»94« التي يمتلك رامي مخلوف 
ابــن خــال رئيــس النظــام بشــار األســد، معظــم 
أســهمهما. وأضــاف املصــدر أن ثمــة توجيهــًا 
مؤخــرًا،  املعنيــة  للــوزارات  وصــل  حكوميــًا 
التــي  االتفاقــات  تنفيــذ  بســرعة  يوصــي 
وقعهــا رئيــس حكومة األســد، عمــاد خميس، 
املاضــي  الثانــي  يناير/كانــون  منتصــف 
إيرانيــة  فــي طهــران، وتضمنــت اســتثمارات 
فــي الزراعــة والثــروة الحيوانيــة والصناعــة 
كمشــغل  االتصــاالت  إلــى  والدخــول  والنفــط 
طلــب  الــذي  املصــدر  وقــّدر  للخليــوي.  ثالــث 

املشــغل  اســتثمار  حجــم  اســمه،  ذكــر  عــدم 
الثالــث بنحــو 300 مليــون دوالر، ســتحصل 
نتيجــة  منــه  جــزء  علــى  الســورية  الحكومــة 
تأهيل البنى التحتية، مشــيرًا إلى أن األرباح 
الســنوية املتوقع تحقيقها للشــركة اإليرانية 
وقــال  ســورية.  ليــرة  مليــار   12 بنحــو  تقــدر 
وزيــر االتصــاالت والتقانــة في حكومة بشــار 
الث 

ّ
ل الث

ّ
األسد، علي الظفير، إن إدخال املشغ

قانــة 
ّ
والت صــاالت 

ّ
االت وزارة  أولوّيــات  مــن 

توســيع  وبهــدف  الــوزارة  علــى  كاســتحقاق 
تــّم توقيــع مذّكــرة تفاهــم  نافســّية، حيــث 

ّ
الت

ثالــث  ل 
ّ
اإليرانــي إلدخــال مشــغ الجانــب  مــع 

صاالت ويوســع من 
ّ
ــاع االت

ّ
يحقــق تطويــر قط

اســتكمال  علــى  العمــل  ويجــري  نافســّية 
ّ
الت

إجــراءات هــذه املذّكــرة.  وأشــار الوزيــر خــال 
لقــاء بثتــه الفضائيــة الســورية، إلــى أنــه منــذ 
قانــة 

ّ
صــاالت والت

ّ
2015 اســتطاعت وزارة االت

كنولوجي وإدخال تقنيات 
ّ
طور الت

ّ
مواكبة الت

جديدة لسورية غير موجودة في بعض دول 
الجــوار. بــدوره، اعتبــر مديــر الهيئــة الناظمة 
فــي تصريحــات  إبــاء عويشــق،  لاتصــاالت، 
ســابقة، أن إدخــال املشــغل الخليــوي الثالــث 
أصبــح قريبــًا، مــع احتمــال دخــول مشــغات 
الشــبكات  اســتئجار  طريــق  عــن  افتراضيــة 
دون  ســورية  فــي   

ً
فعــا املوجــودة  القائمــة 

الحاجة لبناء شبكات جديدة، لكن بعد مرور 
مــدة زمنيــة علــى عمــل املشــغل الثالــث والتــي 
تحدد الحقًا بمدة أدناها 3 ســنوات وأعاها 
أن  ســوريون  اقتصاديــون  ورأى  ســنوات.   5
حكومــة  منحتهــا  التــي  واالتفاقــات  العقــود 
بشــار األســد إلى إيران، تتضمن اســتثمارات 
رابحة ودورة رأســمالها ســريع، كاالســتثمار 
بقطــاع االتصــاالت أو الفوســفات والكهربــاء. 
ع االقتصادي السوري، محمود حسن، 

ّ
وتوق

أن يتم تنفيذ االتفاقات مع إيران سريعًا، بما 
فيهــا اســتثمار مرفــأ بمدينــة الاذقيــة )غــرب 

ســورية(، معتبــرًا خــال تصريــح لـــ »العربــي 
اســترداد  هــو  االتفاقــات  هــدف  أن  الجديــد« 
الديــون التــي منحتهــا طهــران لنظــام األســد 
خــال الحــرب، بما فيها الخطــوط االئتمانية 

بحوالى 5 مليارات دوالر.
»منحــت  الســوري،  االقتصــادي  وأضــاف 
إليــران  الخليــوي  اســتثمار  األســد  حكومــة 
بعــد  ســنوات،  لخمــس  حصــري  وبشــكل 
كثيــرة  وعــروض  عقــود  ورفــض  مماطلــة 
تقدمــت بهــا دول، مثــل الصــن وروســيا. رغم 
أن قانــون االتصــاالت بدمشــق صدر منذ عام 
2010 ومضت ســنوات على الفترة الحصرية 
التــي منحــت لرامــي مخلــوف، الــذي يســتأثر 
بهذا االستثمار منذ عام 2001 وفق عقد )بي 
أو تــي ( ملــدة 10 ســنوات مــددت الحقــًا إلى 15 
ســنة، وذلــك، قبــل تعديــل قانــون االتصــاالت 
العــام املاضــي وتمليــك مخلــوف هــذا القطاع، 

بعد تنازل الدولة عن الخليوي«.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ى االقتصاد الســوداني ضربة جديدة هذا األســبوع 
ّ
تلق

بعدمــا أرجــأت الواليــات املتحــدة قــرارًا برفــع العقوبات 
املفروضــة علــى البــاد، وهــو مــا أدى إلى هبــوط العملة 
املحلية وارتفاع األســعار وتوقف مبيعات شــركات، ما 
زاد األزمــة تفاقمــًا. وقامــت الواليــات املتحــدة األســبوع 
املاضي بتأجيل قرار بشــأن ما إذا كانت ســترفع بشــكل 
دائــم عقوبــات اقتصاديــة مســتمرة منــذ عشــرين عامــًا 
أم ال، وذلــك ملــدة ثاثــة أشــهر، علمــًا بــأن هــذه العقوبات 
أضرت باقتصاد السودان وعزلته عن النظام املصرفي 

العاملــي. وقــال رجــال أعمــال فــي الخرطــوم إن التأجيــل 
اضطــراب  مــن  يعانــي  القتصــاد  شــكل ضربــة جديــدة 
منذ عام 2011 حينما انفصل الجنوب آخذا معه ثاثة 
أربــاع إنتــاج البــاد مــن النفــط، املصدر الرئيســي للنقد 
األجنبــي وإيــرادات الحكومــة.  وفقــد الجنيه الســوداني 
مــا يزيــد عــن 13% مــن قيمتــه مقابل الدوالر في الســوق 
غير الرسمية، على مدى األسبوع السابق فقط، ليهبط 
إلى 21.5 جنيهًا مقابل العملة األميركية مقارنة مع 19 
جنيهــًا مــن قبــل.  ودفــع نقــص حاد في العملــة الصعبة 
ألشــهر أنشــطة األعمــال إلــى اللجــوء للســوق الســوداء 
وفــق  لاســتيراد،  الازمــة  الــدوالرات  علــى  للحصــول 

تقريــر وكالــة »رويتــرز«، بعدمــا هبط الجنيــه بما يزيد 
عــن النصــف مقابل الدوالر فــي العام املاضي. وارتفعت 
الوقــود  علــى  الدعــم  خفــض  بفعــل  أيضــًا  األســعار 

والكهرباء مع محاولة الحكومة لتوفير السيولة. 
لجنــة  عمــل  البشــير  عمــر  الســوداني  الرئيــس  وجمــد 
رفــع  علــى  للتفــاوض  املتحــدة  الواليــات  مــع  تشــكلت 
العقوبــات، بعــد قــرار التأجيــل مباشــرة، وهــو مــا يزيــد 
من الغموض حول ما إذا كانت العقوبات سترفع خال 

ثاثة أشهر أم ال. 
الســودان،  فــي  املركــزي لإلحصــاء  الجهــاز  بيــان  وقــال 
الشــهر  وصــل  التضخــم  معــدل  إن  املاضــي،  الثاثــاء 

املاضي إلى 32.63% مقارنة بـ 35.52 % في الشهر الذي 
ســبقه.  وانتقــد خبــراء بيــان الجهــاز املركــزي لإلحصاء 
مشيرين إلى عدم دقة بياناته وأن الرقم املذكور يتنافى 
مــع الحقيقــة، التي يعيشــها املواطن في الســودان حيث 
شــهدت األســواق ارتفاعــا فــي األســعار. وقــال الخبيــر 
»كيــف  الجديــد«:  »العربــي  لـــ  آدم،  أحمــد  االقتصــادي، 
ينخفــض معــدل التضخــم فــي الوقــت الــذي ترتفــع فيــه 
األســعار ويحدث ركود في األســواق؟«. وأضاف: »يجب 
علــى اإلحصــاء أن يعتمــد علــى بيانــات موضوعيــة«، 
مؤكــدًا أن معــدل التضخــم فــي الســودان حــال اعتمــاده 

على بيانات حقيقية ربما يصل إلى أكثر من %50.

ضربة لالقتصاد السوداني مع إرجاء رفع العقوبات

ازدياد االستثمارات 
اليابانية في بريطانيا

أعلن وزير الخارجية البريطاني، 
بوريس جونسون، أمس الجمعة أن 
االستثمارات اليابانية في بريطانيا 

بلغت »مستوى قياسيًا« منذ 
التصويت العام املاضي على خروج 
البالد من االتحاد األوروبي. ويمكن 

أن تتأثر الشركات اليابانية، ومن 

بينها مصنعو السيارات نيسان 
وتويوتا وهوندا، إذا أدى بريكست 
إلى زيادة التعريفات على الواردات 

بعد العام 2019. 

نمو كبير لالقتصاد 
الكوري الشمالي 

رغم العقوبات الدولية حول برنامج 
األسلحة الكوري الشمالي، فإن 
اقتصاد هذا البلد سّجل أسرع 

وتيرة نمو له في غضون 17 عامًا 
بفضل زيادة كبيرة في الصادرات 

وفي إنتاج املناجم، وغيرها من 
الصناعات، بحسب ما أعلن 

املصرف املركزي. وقال بنك كوريا 
إن إجمالي الناتج الداخلي في 

الشمال ازداد بنسبة 3.9% العام 
املاضي، وهي الوتيرة األسرع منذ 

1999 عندما بلغت %6.1. 

الصين ترفع أسعار البنزين 
والديزل

قالت لجنة التنمية الوطنية 
واإلصالح الصينية في بيان 
بموقعها على اإلنترنت، أمس 

الجمعة، إن الصني سترفع أسعار 
بيع البنزين والديزل بالتجزئة 

11.08 دوالرا للطن بدءًا من اليوم 
السبت. وتلك هي الزيادة الخامسة 

منذ بداية العام الحالي.

غرامة بمليوني دوالر على 
»إيكسون موبيل«

فرضت الحكومة األميركية غرامة 
تبلغ مليوني دوالر على املجموعة 

النفطية العمالقة »ايكسون موبيل« 
النتهاكها عقوبات متعلقة بالنزاع 

في أوكرانيا، عندما كان وزير 
الخارجية الحالي، ريكس تيلرسون، 

ال يزال رئيسًا ملجلس إدارتها. 
وأعلنت وزارة الخزانة األميركية 

أن »ايكسون« عقدت صفقات مع 
إيغور سيشني، رئيس شركة النفط 

الحكومية الروسية »روسنفت« 
واملستشار السابق للرئيس 

الروسي، فالديمير بوتني.

االستثمارات األلمانية 
مضمونة بتركيا

قال وزير االقتصاد التركي إن 
االستثمارات األملانية في بالده 

تضمنها الحكومة والقانون بشكل 
كامل، نافيًا تقارير بأن أنقرة قدمت 

لبرلني قائمة بشركات تستهدفها 
لالشتباه في عالقتها باملحاولة 

االنقالبية الفاشلة قبل عام. وسعى 
الوزير نهاد زيبكجي في مقابلة 

مع رويترز إلى تهدئة التوترات 
املتصاعدة بني البلدين العضوين 
 
ً
في حلف شمال األطلسي، قائال

إن األزمة مع أملانيا مؤقتة وإن على 
كال الطرفني تجنب التصريحات، 

التي قد تتسبب في أضرار 
اقتصادية طويلة األمد.

أخبار

قرض 
جديد 

لليونان

وافــق صنــدوق النقــد الدولــي علــى منــح اليونــان قرضــًا بقيمــة 1.8 مليار يــورو، دون اإلفراج الفوري عن املبلغ حتى توافق منطقة اليــورو على خطة لتخفيف الديون، 
ما يشير إلى بدء رحلة تقشف جديدة تلقى معارضة ضخمة في الشارع اليوناني، نتيجة اإلجراءات القاسية التي تطاول العمال واالستثمارات والقطاع املصرفي. 
وقــال الصنــدوق فــي بيــان إن املوافقــة تعنــي أن القــرض »ســوف يصبــح فعــااًل فقــط بعــد أن يحصــل الصنــدوق علــى ضمانــات مــن شــركاء اليونان األوروبيــن لضمان 
تســديده، شــرط اســتمرار برنامــج اليونــان االقتصــادي«. واألســبوع املاضــي تلقــت اليونــان 8.5 مليــارات يــورو كدفعــة مــن برنامــج منطقــة اليورو، لتفــادي العجز عن 

تسديد دفعة بقيمة 7 مليارات يورو من ديونها املستحقة.  

اقتصاد
السبت 22  يوليو/ تموز  2017 م  28 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1055  السنة الثالثة
Saturday 22 July 2017

)لويزا غولياماكي/ فرانس برس(
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ ــــع املــــــغــــــرب إلــــــــى جــــــــذب اســ
ّ
ــل يــــتــــطــ

أكثر  تحويالتهم  يــوجــهــون  الــذيــن  املغتربني 
لـــالســـتـــهـــالك، وعـــنـــدمـــا يــســتــثــمــرون يــفــكــرون 
العامة  الفيدرالية  م 

ّ
وتنظ العقارات.  في  أكثر 

لــشــركــات املــغــرب النسخة األولــــى مــن مؤتمر 
»موركن بيزنس بريدج«، الذي يراد من ورائه 
املــغــتــربــني، حيث  مــن  املستثمرين  اســتــقــطــاب 
يشارك في هذا املؤتمر ثالثمائة من املغتربني 
املغاربة الذين أنجزوا استثمارات في اململكة 
مـــن أجــــل الـــحـــديـــث عـــن تــجــاربــهــم فـــي مــجــال 
األعمال بها. ويــراد من وراء املؤتمر توضيح 
التدابير التي وضعها املغرب من أجل مواكبة 
ــن يـــرغـــبـــون فــــي االســـتـــثـــمـــار  ــذيــ املـــغـــتـــربـــني الــ
فــــي املـــمـــلـــكـــة. ويــــجــــري تــنــظــيــم هـــــذا املــؤتــمــر 
بتنسيق مع الوزارة املكلفة باملغاربة املقيمني 
بــالــخــارج، والــتــي تتطلع إلــى جــذب الكفاءات 

واملستثمرين وتسهيل عودتهم إلى اململكة.
ــــودة  ــع عـ ــ ــلـــتـــقـــى مـ ويــــتــــزامــــن تـــنـــظـــيـــم هــــــذا املـ
مــنــتــظــرة ألكــثــر مــن مــلــيــونــني ونــصــف مليون 
مــغــتــرب إلــــى املـــغـــرب مـــن أجــــل قـــضـــاء عطلة 

تونس ـ فرح سليم

أمام  الدينار عائقًا حقيقيًا  بــات سعر صــرف 
سفر التونسيني بعد أن فقد قرابة ربع قيمته 
مقابل العمالت األجنبية، وفق بيانات حديثة 

لصندوق النقد الدولي.
تراجع سعر  قبل  إنها  أميرة محمدي  وتقول 
الدينار كانت تقوم بتحويل مبلغ ال يتجاوز 
ألفي دينار لقضاء أسبوع في إحدى العواصم 
األوروبـــيـــة، وهـــو مــا كـــان يــعــادل تقريبا 800 
يــورو، باعتبار أن الدينار كان في حــدود 2.2 

الصيف، خاصة من البلدان األوروبية. وتشير 
الـــتـــقـــديـــرات إلــــى أن عــــدد املــغــتــربــني املــغــاربــة 
يــصــل إلـــى خــمــســة مــاليــني مــغــتــرب، يــتــواجــد 
أغلبهم بــالــبــلــدان األوروبـــيـــة. وتــذهــب دراســة 
من   %90 أن  إلــــى  الـــهـــجـــرة،  وزارة  أنــجــزتــهــا 
اســتــثــمــارات املــغــتــربــني تعتمد عــلــى أمــوالــهــم 
الذاتية. والحظت أن الطلب على القروض من 
املصارف ما زال ضعيفا، حيث ال يغري سوى 
املغتربون  يــوجــه  املــســتــثــمــريــن. وال  مــن   %15
تحويالتهم الــبــالــغــة أكــثــر مــن ســتــة مــلــيــارات 
دوالر لــالســتــثــمــار، الــــذي ال يــســتــوعــب ســوى 
10% منها، حيث استمروا في توظيف %70 
من تحويالتهم إلى اململكة لالستهالك، بينما 
يـــدخـــرون 20% مــنــهــا. وتــســعــى شـــركـــات إلــى 
جذب الكفاءات من املغتربني الذين درسوا في 
الجامعات األوروبية، غير أن قصص النجاح 
فــي هـــذا الــبــاب مــا زالــــت قــلــيــلــة. وكــــان املــغــرب 
أنـــشـــأ صــنــدوقــًا ملــتــابــعــة مــشــاريــع املــغــتــربــني 
املغاربة، غير أن النتائج لم تكن في مستوى 
التطلعات. ويميل املغتربون لالستثمار أكثر 
في العقارات، حيث تمثل نسبة 70%، بينما ال 
تحظى الصناعة والسياحة سوى بنحو %20. 

يورو، غير أن انزالق سعر العملة املحلية إلى 
ــيـــة  حــــدود 2.8 ديـــنـــار مــقــابــل الــعــمــلــة األوروبـ
ــدة، يــضــطــرهــا حــالــيــا إلــــى تــحــويــل ما  املــــوحــ
ــعــــة آالف ديـــنـــار لــقــضــاء إجــــازة  يـــقـــارب األربــ

أسبوع في إحدى الدول األوروبية.
ــيـــر أمــــيــــرة فــــي حـــديـــثـــهـــا مــــع »الـــعـــربـــي  وتـــشـ
الـــجـــديـــد« إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن مــعــارفــهــا ممن 
إلى  للسفر  الصيفية  العطل  يستغلون  كانوا 
إحدى العواصم األوروبية للترفيه والتسوق 
في موسم التنزيالت، لم يعد بإمكانهم التردد 
على هذه الوجهات نظرا الرتفاع تكلفة السفر 
ومـــوجـــة الـــغـــالء فـــي أوروبـــــا أيـــضـــا. وتضيف 
أميرة محمدي أنه يمكن للتونسي شراء رحلة 
باألقساط من شركات السفر، لكنه ال يستطيع 
ــح مــن  ــبــ الـــســـفـــر دون بـــــــدل، وهــــــو مـــبـــلـــغ أصــ
االقتصادي  الــوضــع  فــي ظــل  الصعب توفيره 
الحالي، بحسب قولها. ويسعى البنك املركزي 
الــتــونــســي مـــن خـــالل تــعــديــالت فـــي سياسته 
املــالــيــة إلـــى مــنــع الــديــنــار مــن الــســقــوط الــحــر، 
بالرغم من أن كل املؤشرات االقتصادية تشير 
عافيتها  تسترجع  لن  املحلية  العملة  أن  إلــى 
القصير واملتوسط. وأكــد محافظ  املــدى  على 

مغتربني  آراء  الجديد«،  »العربي  واستطلعت 
حــــول ســبــب الــتــركــيــز عــلــى الــــعــــقــــارات، حيث 
أجـــاب أغلبهم بــأن ذلــك أكــثــر أمــانــا. ويوضح 
حسن بلفاطمي، املغترب سابقا بإيطاليا، أن 
كــان في وقــت سابق  العقارات  االستثمار في 
أكــثــر مــردوديــة وغــيــر خــاضــع كثيرا لتقلبات 
املهاجر  شــاهــد،  العالي  عبد  ويشير  الــســوق. 
يفكرون  املــغــاربــة  املهاجرين  أن  إلــى  بأملانيا، 
أكثر في الصعوبات اإلدارية وضعف تجاوب 
أهمية ودائعهم  املصارف مع تطلعاتهم رغم 
لديها. ووصلت ودائع املغتربني )املهاجرين( 
إلــى حوالي 18  املحلية  املغاربة في املصارف 
البنك  عنه  كشف  تقرير  حسب  دوالر،  مليار 
ــومـــني. وتــشــكــل تلك  املــــركــــزي املـــغـــربـــي قــبــل يـ
الــودائــع أكثر مــن خمس مجمل الــودائــع لدى 
املصارف في اململكة، والتي تصل إلى حوالي 

87 مليار دوالر. 
التي  املالية  املــوارد  وفطنت املصارف ألهمية 
تنظم  إذ  املــغــاربــة،  املــغــتــربــون  يــتــوفــر عليها 
ــل اســتــقــطــابــهــم.  ــ ــيـــة مــــن أجــ ــلـ حــــمــــالت تـــواصـ
إلــى فتح فروع  اململكة،  وعمدت املصارف في 
لها في العديد من عواصم البلدان األوروبية.

فــي تقرير  الــعــيــاري،  الشاذلي  املــركــزي،  البنك 
حديث حول الوضع االقتصادي على اعتماد 
املــركــزي سياسة استباقية وحــذرة في  البنك 

املجال النقدي والصرف.
ــع هـــذه الــســيــاســة، ضـــرورة  وتــشــمــل أهـــم دوافــ
واالستجابة  األســعــار  اســتــقــرار  على  الحفاظ 
اآلنية لحاجيات االقتصاد من السيولة، وذلك 
تحت طائلة مخاطر تعثر اإليفاء بالتعهدات 
ــة. وال تــقــف  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ الــــتــــجــــاريــــة واملـ الــــخــــارجــــيــــة 
مــصــاعــب الــســفــر عــنــد عــمــوم الــتــونــســيــني، بل 
قلقها  التي عبرت عن  السفر  وكــاالت  طاولت 
مــن ضــعــف قــيــمــة الــتــحــويــل الــتــي يــســمــح بها 
البنك املركزي سنويا لكل وكالة، ما أدى إلى 
تعطل أنشطتهم املهددة بالتوقف بسبب نفاد 

للعام  بالخارج  للتحويالت  املخصص  املبلغ 
الجاري 2017. ومنذ 11 يوليو/تموز الجاري، 
أعلمت وزارة السياحة جامعة وكاالت األسفار 
عــن نــفــاد املــبــلــغ املــخــصــص لــنــشــاط الــرحــالت 
العالم،  بــلــدان  بقية  تــونــس نحو  مــن  املنظمة 
وذلــــك بــعــد أن وقـــع تــجــاوز املــبــلــغ املخصص 
بنحو 15 مليون دينار بامللفات املودعة لدى 
الـــــوزارة، فــي حــني أن املــبــلــغ املــخــصــص لسنة 
 10.5( ديــــنــــار  مـــلـــيـــون   25 يـــتـــجـــاوز  ال   2017
ماليني دوالر(.  ودعــا رئيس جامعة وكــاالت 
األســـفـــار، مــحــمــد عــلــي الــتــومــي، فـــي تصريح 
»العربي الجديد« إلى ضرورة إيجاد حلول  لـ
سريعة قبل تعقد الوضع، مشيرا إلى أن نحو 
200 وكــالــة سفر مــهــددة بــإلــغــاء الــعــقــود التي 
أبرمتها مــع وكـــالء فــي الــخــارج فــي حــال عدم 
تمكنها من الحصول على التمويالت الالزمة 

في ظرف وجيز.
حلول  إيــجــاد  على  السياحة  وزارة  وتعمل 
لهذا اإلشكال، في ظل ضغوطات تمارسها 
الخوف  بــدعــوى  السياحي  القطاع  نقابات 
على الوظائف في شركات السياحة املهددة 

باإلفالس.

الدينار يحِرم التونسيين من السفرالمغرب يستغل الصيف إلغراء المغتربين باالستثمار

تأّخر الحكومة في صرف 
تعويضات فروق أسعار 
مواد البناء فاقم األزمة

إبراهيم حسونة

تصاعدت حدة األزمة التي تعيشها 
ــمــــار  ــثــ ــتــ شـــــركـــــات املـــــــقـــــــاوالت واالســ
الــعــقــاري املــصــريــة، نتيجة الــزيــادات 
ــار مـــــواد الــبــنــاء  ــعـ ــاولـــت أسـ ــيــــرة الـــتـــي طـ األخــ
الوقود الصادر في  تأثرا بقرار زيــادة أسعار 
يونيو/ حزيران املاضي، وهو األمر الذي أدى 
إلى تعثر قرابة خمسة آالف شركة للمقاوالت 
لثي مشروعات 

ُ
ث أكثر مــن  فــي  العمل  وتــوقــف 

الطرق واإلسكان. 
وأثــار تأخير صرف تعويضات فــروق أسعار 
مـــواد الــبــنــاء الــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة املصرية 
ــرار تــعــويــم الــجــنــيــه، حــالــة من  عــقــب تطبيق قـ
الغضب الشديد في أوساط شركات املقاوالت 
املـــتـــعـــاقـــدة مــــع الـــحـــكـــومـــة، حـــيـــث لـــجـــأت إلـــى 
تسريح العديد من العاملني لديها بعد تنامي 

األزمة املالية التي تواجهها.
 ووفــقــًا ملــســؤولــني فــي الــغــرف الــتــجــاريــة، فــإن 
مـــشـــروعـــات الـــطـــرق تــعــد األكـــثـــر تـــضـــررا من 
قرار خفض دعم الوقود نتيجة زيادة أسعار 
ــات الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا بــنــســبــة %50،  ــامـ ــخـ الـ
مشيرين إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية 
بنسبة تراوح بني 15% و20% في ظل ارتفاع 

كلفة أعمال البناء والتشييد.    
وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا 
بعد خفض دعم املواد البترولية، حيث ارتفع 
ســعــر الــحــديــد مــن 9.7 اآلف جــنــيــه لــلــطــن في 
شــهــر يــونــيــو/ حـــزيـــران إلـــى 11.3 ألـــف جنيه 
خـــالل يــولــيــو/ تــمــوز الــحــالــي. وارتـــفـــع سعر 
إلى 860 جنيها مقابل 650 جنيها  اإلسمنت 

خالل الفترة ذاتها.  

أزمة تشغيل
وكــشــف املـــســـؤول بــإحــدى شــركــات املــقــاوالت 
االجتماعي،  اإلســكــان  مشروعات  في  العاملة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  أحــمــد عــبــدالــبــاقــي، لـــ
العمالة  مــن   %50 بتسريح  قــامــت  شــركــتــه  أن 
واملــهــنــدســني املــعــمــاريــني لــديــهــا بــعــد تصاعد 
أزمة السيولة وزيادة الخسائر التي منيت بها 
نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء، مشيًرا إلى 
أن شركته قلصت أعمالها في مجال اإلسكان 
وأصبحت مهددة بالتوقف عن العمل، خاصة 

إذا استمرت األزمة الراهنة.
ــدى  ــي إحــ كـــمـــا كـــشـــف املـــهـــنـــدس املــــعــــمــــاري فــ
شــــركــــات املـــــقـــــاوالت، مـــحـــمـــود ســـلـــيـــمـــان، أنـــه 
لـــم يــتــقــاض مـــع زمـــالئـــه رواتـــبـــهـــم مــنــذ ثــالثــة 
أشهر بسبب عدم وجود سيولة لدى شركته 
الـــحـــربـــي مــن  اإلنــــتــــاج  مــــع وزارة  املـــتـــعـــاقـــدة 
الـــبـــاطـــن لــتــطــويــر عــــدد مـــن مــحــطــات الــســكــك 
الــحــديــديــة نــتــيــجــة تــأخــر الــــــوزارة فـــي صــرف 
ا إلى أن هذه 

ً
الدفعات املستحقة للشركة، الفت

األزمة انعكست على أنشطة الشركة وتسببت 
فــي عــدم قدرتها على إنــجــاز أعــمــال املحطات 

املتعاقدة على تطويرها. 
 وأكــــد مــصــدر مــســؤول فــي االتـــحـــاد املــصــري 
ملقاولي التشييد والبناء، رفض اإلفصاح عن 
»العربي الجديد«، أن قرار الحكومة  هويته، لـ
ــادة أســعــار الــوقــود الــصــادر فــي 29  بــشــأن زيــ
يونيو/ حزيران املاضي، أثر سلبا على قطاع 
املـــقـــاوالت، حــيــث دخــلــت 5 آالف شــركــة تعمل 
في هذا القطاع دائرة التعثر نتيجة الخسائر 
التي تكبدتها بعد ارتفاع أسعار مواد البناء 

بمتوسط 25% خالل يوليو/ تموز الجاري.
وفي تصريحات له في يناير/ كانون الثاني 

االتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  كشف  املــاضــي، 
املصري ملقاولي التشييد والبناء، حسن عبد 
املسجلة  املــقــاوالت  أن جميع شركات  العزيز، 
في االتحاد املصري ملقاولي التشييد والبناء، 
لخطر  معرضة  30900 شركة  عددها  والبالغ 
ــا لــلــمــصــدر، فـــإن قــطــاع إنــشــاء 

ً
اإلفــــالس. ووفــق

الـــطـــرق يــعــد األكـــثـــر تـــضـــررا مـــن قــــرار خفض 
ــات، حــــيــــث ارتــــفــــعــــت أســــعــــار  ــ ــروقــ ــ ــحــ ــ ــم املــ ــ ــ دعـ
الخامات التي تستخدم في مشروعات الطرق، 
الــبــيــتــومــني، بــنــســبــة 50%، إضــافــة  وأهـــمـــهـــا 
إلــى زيــادة أسعار السوالر الــذي تعتمد عليه 
تلك  فــي  املستخدمة  املــعــدات  أســاســي  بشكل 
املــشــروعــات.  وقــال املهندس سهل الــدمــراوي، 
عضو اتحاد مقاولي التشييد والبناء، أخيرا، 
إن شـــركـــات املـــقـــاوالت فـــي كـــارثـــة حــقــيــقــة وال 
إلى  تمتد  بل  فقط،  املستثمرين  على  تقتصر 
كافة العاملني لتصل إلى ما بني 8 و10 ماليني 
عامل في قطاع املــقــاوالت، مشيًرا إلــى خروج 
أكثر من ألفي شركة مقاوالت من السوق، وأن 

معدل تسريح العمالة في ازدياد مستمر.
وكــشــف املــصــدر عــن أن 70% مــن مــشــروعــات 
اإلســـكـــان والـــطـــرق تــوقــف الــعــمــل فــيــهــا خــالل 
األزمــة  فــي ظــل تنامي  املاضية  القليلة  األيـــام 
املالية الطاحنة التي تعاني منها، فضال عن 
فــروق أسعار مواد  تأخير صــرف تعويضات 
البناء التي أقرتها الحكومة املصرية ملعالجة 
الخلل في التعاقدات مع املقاولني بعد تطبيق 

قرار تعويم الجنيه. 
املصري  االتــحــاد  مــن  املشّكلة  اللجنة  وقـــدرت 
ــاولـــي الــتــشــيــيــد والـــبـــنـــاء لــتــحــديــد قــيــمــة  ــقـ ملـ
لها  املستحقة  املــقــاوالت،  شركات  تعويضات 
الــــدوالر، بنحو 10 مليارات  عــن ارتــفــاع سعر 
ــار املـــصـــدر إلـــى أن الــعــقــود الــتــي  ــ جــنــيــه. وأشـ
تنفذها معظم شركات املقاوالت خالل الفترة 
الــحــالــيــة تــم إبــرامــهــا مــع الــجــهــات الحكومية 
الــكــلــفــة  فــــإن  فـــي 2013، وبـــالـــتـــالـــي  املــخــتــلــفــة 
وتعويضات   %100 تتجاوز  بنسبة  ارتفعت 
فروق األسعار تمثل 25% فقط، ورغم ذلك فإن 
التعقيدات اإلدارية ما زالت تحول دون صرف 

التعويضات. 
ويقول املهندس داكر عبد الاله، عضو مجلس 
الــتــشــيــيــد  ــقـــاولـــي  ملـ املــــصــــري  االتــــحــــاد  إدارة 
والـــبـــنـــاء، إن شـــركـــات املـــقـــاوالت الــتــي أبــرمــت 
عقودا منذ مارس/ آذار 2016، ستواجه أعباء 
إضافية، خاصة بعد ارتفاع أسعار املحروقات 

أخيرا، مؤكدا أن شركات املقاوالت تعاني من 
عــام ونصف،  التعويضات، منذ  تأخر صــرف 
والــــــذي تــســبــب فـــي تــعــثــر الـــشـــركـــات وتـــراكـــم 
األعباء املالية، ما يعوق سرعة إنجاز العقود، 
خــاصــة مـــع الــتــغــيــرات املــتــالحــقــة فـــي أســعــار 

الخامات وتضاعف بعضها.
ــار فــي تصريح ســابــق، إلــى أن الشركات  وأشـ
الــعــامــلــة بــالــطــرق هـــي األكـــثـــر تـــضـــررا، حيث 
ارتفع البيتومني - املادة املستخدمة في رصف 

الطرق - بمعدل ثالثة أضعاف.

غالء العقارات
وعــلــى صعيد متصل، قــال مــســؤول بـــارز في 
شــعــبــة االســتــثــمــار الــعــقــاري بــاتــحــاد الــغــرف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن أســعــار  الـــتـــجـــاريـــة، لــــ
الوحدات السكنية في املشروعات التي يجري 
ــتـــرة الـــحـــالـــيـــة ســتــرتــفــع  ــفـ ــــالل الـ إنـــشـــاؤهـــا خـ
بنسبة تراوح بني 15% و20% نتيجة الزيادات 
الجديدة التي طــرأت على أسعار مــواد البناء 
بعد تحريك أسعار الــوقــود، وهــو األمــر الذي 

ينعكس على كلفة أعمال البناء والتشييد.  
ورّجــــــــح املـــــســـــؤول زيــــــــادة حــــــدة الـــــركـــــود فــي 
الــفــتــرة املقبلة نتيجة  الــعــقــارات خـــالل  ســـوق 
ارتــفــاع األســعــار، إضافة إلــى لجوء املواطنني 
البنوك  فــي  فــائــض مــدخــراتــهــم  إلــى استثمار 
لــالســتــفــادة مــن قـــرار الــبــنــك املـــركـــزي الــصــادر 
في السادس من يوليو/ تموز الجاري بشأن 
رفع سعر الفائدة بنسبة 2% وذلك كبديل عن 

االستثمار في العقارات.  
إلــى أن االستثمار العقاري  املــســؤول   وأشـــار 
لم يلتقط أنفاسه من تداعيات تعويم الجنيه 
وزيادة أسعار الوقود حتى أدخلته الحكومة 
في دائــرة جديدة وهــي رفــع سعر الفائدة، ما 
الــتــي يعاني  الــركــود  أزمـــة  فــي تفاقم  يتسبب 
منها. وكشف املسؤول عن أن قرارات الحكومة 
األخـــيـــرة ســتــدفــع الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات إلــى 

إرجاء خططها التوسعية وإرجاء املشروعات 
الجديدة، وسيقتصر نشاطها على استكمال 

مشروعاتها التي بدأت العمل فيها.  
ــابــــل، يــــقــــول مـــهـــنـــيـــون إنـــــه رغـــــم تــلــك  ــقــ فــــي املــ
ــار أراضـــــي  ــعــ ــي أســ ــة فــ ــيـ ــوالـ ــتـ االرتــــفــــاعــــات املـ
الــســوق بصورة  الطلب على  تــواصــل  الــبــنــاء، 
كــبــيــرة كــمــخــزن للقيمة فــي ظــل عـــدم وضــوح 
الرؤية بشأن الدوالر وتقلبات أسعار الذهب، 
املــالذ اآلمــن ملدخرات  العقار في مصر  ليبقى 
املــواطــنــني القلقني مــن ســيــاســة الــحــكــومــة في 
جــذب السيولة مــن األفـــراد مــن خــالل مسلسل 
تشهده  الــذي  املتوالي  الفائدة  أسعار  ارتــفــاع 
ــع الـــبـــنـــك املــــركــــزي املــــصــــري ســعــر  ــ مـــصـــر ورفــ
الفائدة مجددا األسبوع املاضي بنحو مائتي 
نقطة. ورفعت شركات اإلسمنت أسعار الطن 
فــي أعــقــاب زيـــادات البنزين، وتــوالــت شركات 
الـــحـــديـــد فــــي رفـــــع أســــعــــار الــــطــــن عـــلـــى مـــدى 
مرتقبة  بارتفاعات  لتنذر  الــجــاري،  األســبــوع 

جديدة بالسوق العقاري.
املــتــزايــد على السوق  الطلب  ويــبــدو أن حــالــة 
لتحدث  تفتر  أن  تلبث  ال  ثــم  لفترة  ستتوالى 
هـــزة قــويــة لــالقــتــصــاد املـــصـــري، بــاعــتــبــار أنــه 
ــد حــالــيــا والــــــذي يــضــم داخــلــه  ــرائــ الـــقـــطـــاع الــ
ــددا مـــن الــصــنــاعــات الــوســيــطــة الــتــي تعمل  عــ
على تحريك االقــتــصــاد، وفــق مــا يــذهــب إليه 

مراقبون.
وقال املهندس رئيس غرفة التطوير العقاري 
باتحاد الصناعات، طــارق شكري، إن السوق 
بعد  الطلب  في  كبيرا  تناميا  العقاري يشهد 
ــات عــلــى الــــــــدوالر، الـــــذي كــان  ــاربـ هـــــدوء املـــضـ
مجاال الستثمار كافة القطاعات العام املاضي، 
إال أنه بعد استقرار أسعاره عاد الطلب بقوة 

على العقار كمخزن للقيمة. 
وأضـــاف أنــه رغــم رفــع كــافــة الــشــركــات أسعار 
العقارات بنسب متباينة بعد خفض الجنيه 
ــواد الـــبـــنـــاء  ــ ــ ــكــــاس ذلـــــك عـــلـــى أســــعــــار مـ ــعــ وانــ
والقرارات االقتصادية األخرى التي أصدرتها 
الحكومة العام املاضي وتواصلها حاليا، إال 
»العربي  أن الطلب متزايد. وأوضــح شكري، لـ
الـــجـــديـــد«، أن خــفــض قــيــمــة الــجــنــيــه يــقــابــلــه 
طلب متزايد على شراء العقارات، ألنها املالذ 

اآلمن واألفضل استثماريا بني أوعية االدخار 
األخــرى، إال أن االرتفاعات املتتالية والكبيرة 
قد تؤثر على معدالت الشراء وترفع من أعباء 
الــشــركــات الــعــقــاريــة وقــدرتــهــا عــلــى التسويق 

خالل الفترة املقبلة.
الــطــلــب عند  يــســتــمــر  أن  يــتــوقــع شـــكـــري  وال 
ــه الــحــالــيــة وبــالــتــالــي تــتــجــلــى تــوقــعــات  ــ ذروتـ
الــكــســاد لــعــدد مــن املــشــروعــات الــجــديــدة التي 
يـــجـــري الـــتـــرويـــج لــهــا حــالــيــا، مـــع احــتــمــاالت 
تعثر العمالء الــجــدد فــي ظــل ارتــفــاع معدالت 
التضخم، قائال إن هذا هو ما يجب أن تتحوط 
مــنــه الـــشـــركـــات الـــعـــقـــاريـــة، خـــاصـــة مــتــوســطــة 
الــحــجــم الــتــي تــعــتــمــد عــلــى الــتــمــويــل البنكي 

والحجوزات في إتمام مشاريعها.
»العربي  وقال الخبير العقاري حسني صبور، لـ
الجديد«، إن ارتفاع أسعار العقارات في مصر 
ــقــــرارات األخــيــرة  مــرهــون بــارتــفــاع الــكــلــفــة والــ

التي تم اتخاذها من ضرائب وتقليص دعم.
 ويــرى صبور أن مصر بعيدة كل البعد عما 
أسعار  أن  خاصة  العقارية،  بالفقاعة  يسمى 
أقل من دول  السكنية رغم جودتها  الوحدات 

الخليج أجمعها. 
وارتــفــعــت أســعــار الــعــقــارات فــي مصر بــني 40 

إلى 50% خالل العامني املاضيني.
 وقال عضو شعبة االستثمار العقاري، ماجد 
حلمي، إن اإلفالت من حدوث الفقاعة العقارية 
الــزيــادة  الــشــركــات حصر  املتوقعة هــو تحمل 
في األسعار على نسبة الزيادة في الكلفة فقط 

والتقليل من هوامش الربح.
القرارات األخيرة ستنعكس بصورة  وأكــد أن 
مباشرة على كلفة تنفيذ املشروعات العقارية، 
وهــو ما سيتسبب حينها في ركــود حــاد في 
لعدم  والشراء  البيع  عمليات  وتوقف  القطاع 
الشرائية  الــقــوة  مــع  عندئذ  األســعــار  تناسب 

للمواطنني.
ودعــــا حــلــمــي الــقــطــاع الــعــقــاري إلـــى ضـــرورة 
الــتــكــاتــف لــلــعــبــور مـــن هــــذه األزمـــــة وذلــــك من 
خالل تحمل النسبة األكبر من زيادة تكاليف 
التنفيذ، وذلك عن طريق التنازل عن جزء من 
هامش الربح، وبهذا يحافظ القطاع العقاري 

على أدائه.

شركة مقاوالت مصرية أسعار الوقود توقف 5 آالف 

السوق  داخل  التباطؤ  وتيرة  تسارعت 
العقاري في مصر والذي يشهد متغيرات 
بأزمة كبيرة  لينبئ  الماضي  العام  عدة منذ 

يعيشها   التي  التحديات  رحم  من  تخرج 
القطاع منذ قرارات التعويم وارتفاع أسعار 
الوقود، األمر الذي ألقى بظالله على أسعار 

مواد البناء، حيث سّجلت ارتفاعات متوالية 
في غضون تلك األشهر القليلة، مدفوعة 
بارتفاع الكلفة، وهو ما انعكس سلبًا على 

وأدى  العقارات  لشركات  المالية  السيولة 
لتسريح مزيد من العمالة فضال عن خروج 

عديد الشركات من السوق

وكاالت السفر عبّرت عن 
قلقها من ضعف قيمة 

التحويالت التي تصلها

مؤشرات
األسواق

معادن
ــب أعـــلـــى  ــ ــذهـ ــ ســـجـــل الـ
مــســتــويــاتــه فـــي ثــاثــة 
الجمعة،  أمــس  أسابيع 
ليتجه صوب تحقيق مكاسب 
التوالي  على  الــثــانــي  لــأســبــوع 
ــدوالر إلــى أقل  ــ مــع انــخــفــاض ال

سعر له في 13 شهرًا.
الــفــوري للذهب  وارتــفــع السعر 
دوالرا   1247.17 ــــى  إل  %0.2
ــة(، بــعــد أن  ــ ــــصـ لــأوقــيــة )األونـ
ســجــل أعـــلـــى مــســتــويــاتــه منذ 
عــنــد  حــــــزيــــــران  يــــونــــيــــو/   29
السعر  وزاد  دوالرا.   1248.30
ــبــــوع  األســ بــــدايــــة  ــذ  ــنـ مـ  %1.5
املاضي. وارتفعت عقود الذهب 
األمــيــركــيــة تــســلــيــم أغــســطــس/
آب 0.1% إلى 1246.50 دوالرا 

لأوقية.
فــي   %0.6 ــة  ــفــــضــ ــ ال وزادت 
املــعــامــات الــفــوريــة إلــى 16.38 
دوالرا لأوقية، بعد أن المست 
الــجــلــســة  فــــي  دوالرا   16.42
ــلــــى ســعــر  ــو أعــ ــ الـــســـابـــقـــة، وهــ
مــنــذ الــثــالــث مـــن يــولــيــو/تــمــوز. 
إلى   %0.4 الباتني  وانخفض 
جه 

ّ
923 دوالرًا لأوقية، لكنه يت

صوب مكاسب أسبوعية.

عمالت
قــــــفــــــز الــــــــــيــــــــــورو إلــــــى 
أعـــــــلـــــــى مــــســــتــــويــــاتــــه 
ــــني  ــامــ ــ فـــــــــــي نـــــــحـــــــو عــ
الــــدوالر أمـــس، مــع قيام  مقابل 
املــســتــثــمــريــن بــتــغــطــيــة املــراكــز 
ــوعـــني بــانــتــعــاش  ــدفـ ــة مـ ــنـ ــديـ املـ
املــوحــدة هـــذا األســبــوع.  العملة 
مــتــجــاوزا   %0.3 الـــيـــورو  وزاد 
املــعــامــات  فــي  دوالر   1.1650
املــــــبــــــكــــــرة أمــــــــــــس، مـــــــا وضـــــع 
العملة  تـــراجـــع  املــراهــنــني عــلــى 
ــركـــزي  ــتـــمـــاع الـــبـــنـــك املـ ــر اجـ ــ إثـ
ــوم الــخــمــيــس أمـــام  األوروبــــــي يـ
كبيرة.  خسائر  تكبد  احتمال 
الهدف  فإن  املحللني،  وبحسب 
الــتــالــي لــلــيــورو ســيــكــون ذروة 
الــبــالــغــة   2015 أغــــســــطــــس/آب 
1.17150 دوالر. وارتفع اليورو 
إلى 1.16765 دوالر مع مراهنة 
األسواق على أن البنك املركزي 
األوروبـــــــــــي ســيــغــيــر ســيــاســة 
الــخــريــف، رغم  التحفيز خــال 
حــرص رئيسه مــاريــو دراغــي 
التلميحات  االقتصاد في  على 
للبنك  التالية  بالخطوة  املتعلقة 

بعد اجتماع الخميس.
ــوة الــــيــــورو مــؤشــر  ــ ــعــــت قـ ودفــ
الدوالر إلى أدنى مستوياته في 

11 شهرًا عند 93.994.

بورصات
 تــراجــع املــؤشــر نيكي 
لأسهم اليابانية أمس، 
املستثمرين  قــيــام  مــع 
بالبيع لجني األرباح في ُصناع 
الصلب مما أبطل أثر املكاسب 
في ياسكاوا إلكتريك وآخرين 

من مصنعي اآلالت.
وأغــــــلــــــق املــــــؤشــــــر الـــقـــيـــاســـي 
عـــنـــد   %0.2 ـــــا 

ً
مـــــنـــــخـــــفـــــض

مدى  وعلى  نقطة.   20099.75
األسبوع نزل نيكي %0.1.

وتأثرت املعنويات سلبا أيضا 
ــرار  ــمـ ــتـ ــني مــــع اسـ ــ ــ ــاع ال ــفــ ــارتــ بــ
انـــحـــســـار زخــــم الــــــــدوالر، لكن 
مــكــاســب  إن  قــــالــــوا  املـــحـــلـــلـــني 
محدودة للعملة لن تقوض دعم 
العشرين  مستوى  عند  نيكي 

ألف نقطة املهم نفسيا.

سيارات
لــصــنــاعــة  أودي  قـــالـــت 
ــارات الـــفـــاخـــرة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــا أطـــلـــقـــت  ــ ــهـ ــ أمـــــــــس، إنـ
استدعاء ملا يصل إلى 850 ألف 
سيارة تعمل بالديزل لتحديث 
برنامج التحكم في االنبعاثات، 
ــادي  ــفـ ــتـ ــعـــى لـ وذلــــــــك فـــــي مـــسـ
تلك  قــيــادة  حظر محتمل على 
السيارات. وأوضحت أودي، أن 
أيضا  متاحة  التحديث  خــدمــة 
لــلــســيــارات مــن نــوعــي بــورشــه 
تستخدم  الــتــي  وفولكسفاغن 
الــســت  ذات  املـــحـــركـــات  نـــفـــس 

والثماني أسطوانات.

يشكو التونسيون من 
تضخم كبير في كلفة 

السفر نتيجة تراجع 
سعر الدينار، مما جعل 

مصاريف تنقالتهم خارج 
البلد تتضاعف تقريبًا

متفرقات

)Getty( تتجه أغلب استثمارات المهاجرين المغاربة إلى العقارات

)Getty( ارتفعت أسعار العقارات في مصر بين 40 و50% خالل العامين الماضيين

ارتفاع كبير في أثمان مواد البناء )األناضول(

تقرير

المصري  االتحاد  إدارة  مجلس  عضو  الــاله،  عبد  داكــر  المهندس  يقول 
منذ  عقودا  أبرمت  التي  المقاوالت  شركات  إن  والبناء،  التشييد  لمقاولي 
أسعار  ارتــفــاع  بعد  خاصة  إضافية،  أعباء  ستواجه   ،2016 ــارس/أذار  ــ م
صرف  تأخر  من  تعانى  المقاوالت  شركات  أن  مؤكدا  مؤخرا،  المحروقات 
وتراكم  الشركات  تعثر  في  تسبب  والذى  ونصف،  عام  منذ  التعويضات، 
التغيرات  مع  خاصة  العقود،  إنجاز  سرعة  يعوق  ما  المالية،  األعباء 
المتالحقة في أسعار الخامات وتضاعف بعضها. وأشار في تصريح سابق، 
 - البيتومين  ارتفع  األكثر تضررا، حيث  بالطرق هي  العاملة  الشركات  أن  إلى 

المادة المستخدمة في رصف الطرق - بمعدل ثالثة أضعاف.
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اقتصاد

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تــــواصــــل دولـــــــة قـــطـــر مــشــاريــعــهــا 
الــــتــــطــــويــــريــــة فــــــي قـــــطـــــاع الــــغــــاز 
ــال، بـــالـــتـــزامـــن مع  ــســ الــطــبــيــعــي املــ
إعــــان رفـــع إنــتــاجــهــا لــلــحــفــاظ عــلــى حصتها 
الــســوقــيــة الــعــاملــيــة وزيـــــادة هـــذه الــحــصــة في 
السنوات املقبلة. وقال الخبراء إن إعان قطر 
ــادة إنــتــاجــهــا مـــن الـــغـــاز إلــــى 100 مــلــيــون  ــ زيــ
 ال يـــدع مــجــااًل لــلــشــك أن 

ٌ
طــن ســنــويــا، بـــرهـــان

لاقتصاد  الكبرى  والــركــيــزة  األبـــرز  العنصر 
الـــقـــطـــري، بـــمـــنـــأى عــــن أيـــــة آثــــــار ســلــبــيــة، قــد 
يخلفها الحصار املفروض على قطر من قبل 
السعودية واإلمــارات والبحرين ومصر، منذ 
الخامس من يونيو/ حزيران املاضي، والذي 
طاول املنافذ البحرية والبرية واملجال الجوي.
أن توقيت  اقتصاديون وخبراء طاقة،  وشرح 
اإلعان عن رفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي 
املسال يعطي طمأنة لألسواق العاملية، الفتني 
إلى أن اإلعان يؤكد أن قطر ماضية في خططها 
االستثمارية، وأن مشاريعها املبرمجة تسير 
وفق ما هو مخطط له سابقا، وال أثر للحصار 

على النشاط االقتصادي القطري.

ال تداعيات للحصار
وتضاعف قطر أصولها الرئيسية، معلنة عن 
خطط لزيادة اإلنتاج في أكبر مخزن للغاز في 
اإلنتاج  وسيصل  الشمال،  حقل  وهــو  العالم، 
إلـــى ســتــة مــايــني بــرمــيــل نــفــط مــكــافــئ يوميا 
بــعــد خــمــس أو ســبــع ســـنـــوات، وفــقــا للرئيس 
شريدة  سعد  للبترول  قطر  لشركة  التنفيذي 
الكعبي. وردًا عن سؤال بشأن الضغوط التي 
يــمــكــن أن تــمــارســهــا الــــدول املــحــاصــرة لــدولــة 
قطر على شركاء قطر للبترول لوقف نشاطها 
أكد الكعبي، في مؤتمر صحافي عقده مؤخرًا، 
أعمالها  فــي  لــلــبــتــرول مستمرة  قــطــر  أن  عــلــى 
لــن يؤثر عليها  تحت أي ظــرف وأن الحصار 
بــأي شكل مــن األشــكــال. وأضـــاف أنــه فــي حال 
انــســحــاب أي مــن الــشــركــاء أو الــشــركــات التي 
 لها 

ً
بــديــا فــإن هناك  تعمل مــع قطر للبترول 

وأنـــه حتى فــي أحــلــك الــظــروف تستطيع قطر 
بكافة  والقيام  العمل كشركة وطنية  للبترول 
املهام املطلوبة بنسبة 100% من أجل ضمان 
استمرار عملها دون توقف. وبدوره، قال وزير 
بن صالح  القطري، محمد  والصناعة  الطاقة 
السادة، إن الحصار املفروض على قطر أظهر 
مـــقـــدار مـــا يــتــمــتــع بـــه االقـــتـــصـــاد املــحــلــي من 
ــام مــؤتــمــر النفط  صــابــة وتــنــوع. وأضــــاف أمـ
التركية  الــذي عقد بمدينة إسطنبول  العاملي 
في العاشر من الشهر الحالي، أن صادرات قطر 
وكوريا  والهند  اليابان  إلــى  املسال  الغاز  من 
أربــاع  قــرابــة ثاثة  والــصــني تشكل  الجنوبية 
إجمالي صــادرات الدولة، وأن تلك الصادرات 
لم تتأثر بالحصار. وأشــار إلى أن الصادرات 
إلى اإلمارات والسعودية والبحرين تشكل أقل 

من 8% من إجمالي الصادرات.

طمأنة األسواق العالمية
ــة، وشـــركـــة  ــريـ ــقـــطـ ــاقــــات الـ ــلــــت شـــركـــة نــ ودخــ
النرويجية للشحن، مؤخرًا في مشروع  هوغ 
مشترك لفتح أسواق جديدة لقطر لبيع الغاز 
إنــتــاجــهــا عــبــر محطات  املــســال مــن  الطبيعي 
اســـتـــيـــراد عـــائـــمـــة. وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــوغ » الــتــي  ــ ــهـــوغ ســفــيــنــون ســـتـــولـــي إن »هــ لـ
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ تـــطـــور مـــحـــطـــات اســـتـــيـــراد الــ
املسال تتوقع بدء العمل في مشروع محطات 
ــاف أن  ــ ــهـــور. وأضــ ــيـــراد فـــي غـــضـــون شـ ــتـ االسـ
ــتـــي تــشــغــل أســـطـــواًل  ــــات«، الـ ــاقــ ــ »هـــــــوغ« و»نــ
ضخما من ناقات الغاز، تقّيمان الــدول التي 
وإنهما  فيها  عائمة  محطة  إنــشــاء  يمكنهما 
اختارتا أميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا 
ــال املـــديـــر الــعــام  كــأفــقــني جـــاذبـــني. فـــي حـــني قــ
لشركة ناقات، عبد الله بن فضاله السليطي، 
إن االتفاقية مع شركة هوغ للغاز النرويجية 
تأتي كنقطة انطاق محورية وهامة لتحقيق 
مجال  في  والتطور  والتقدم  النمو  من  املزيد 
الخدمات والحلول البحرية. وأكد أن االتفاقية 
املسال  الطبيعي  الغاز  ملــوردي  الطريق  تمهد 
لاستفادة من هذه التقنية التي ستساهم في 

الدوحة ـ العربي الجديد

الــتــنــمــوي واإلحــصــاء  أكـــد وزيـــر التخطيط 
النابت،  محمد  بن  الدكتور صالح  القطري 
املركز  الدولي، تحتل قطر  للبنك  »وفقا  أنه 
مــتــوســط نصيب  مـــؤشـــر  فـــي  عــاملــيــا  األول 
الــفــرد مــن الــنــاتــج املحلي اإلجــمــالــي، )وفقا 
لتعادل القوة الشرائية باألسعار الجارية(، 
حــيــث بــلــغ مــتــوســط نــصــيــب الـــفـــرد حــوالــي 
74 ألف دوالر عام 2016، وبلغ معدل النمو 

عامليا،  النظيفة  الطاقة  توفير  مصادر  زيــادة 
ــة قــطــر كــمــركــز متميز  وتـــعـــزز مـــن مــكــانــة دولــ
ونــاقــات هي  املنطقة.  في  البحرية  للصناعة 
شركة مساهمة مدرجة في بورصة قطر لنقل 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال، وتــشــكــل حــلــقــة نقل 
مهمة ورئيسية في سلسلة اإلمداد والتوريد 
الخاصة بالغاز الطبيعي املسال بدولة قطر، 
ويعتبر أسطولها الذي يتألف من 63 سفينة 
أكبر أسطول لنقل الغاز الطبيعي املسال على 
 4 وتشغل  الشركة  تدير  كما  العالم،  مستوى 

سفن كبيرة لنقل غاز البترول املسال.

متانة االقتصاد
واســـتـــنـــادًا إلــــى هــــذه املـــعـــطـــيـــات، أكــــد خــبــراء 
مــتــانــة  ـــن  مـ زاد  الـــحـــصـــار  أن  ــاديــــون،  ــتــــصــ اقــ

وصــابــة االقــتــصــاد الــقــطــري، ونــفــوا بالوقت 
نفسه أية آثار تذكر للحصار على إنتاج الغاز 
والنفط القطري. وفي هذا السياق، قال الخبير 
االقــتــصــادي واملــصــرفــي، قــاســم محمد قاسم، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، اإلنـــتـــاج يــتــأثــر نتيجة 
لعوامل هامة، في مقدمتها األعمال الحربية، 
اإلنــتــاج، وانقطاع  العنف في مناطق  وأعمال 
طــرق اإلمـــداد، وكذلك فــرض الحصار الشامل 
بقرارات من مجلس األمن أو لجان العقوبات 
واملنظمات الدولية، إضافة إلى ضعف املناعة 
لدى الدولة املصدرة، أمام تهديدات دول قوية 
املــشــهــد  ــا  ــرأنـ قـ مـــشـــاطـــئـــة... وإذا  أو  مــــجــــاورة 
الحالي الذي تعيشه دولة قطر، ال نجد أيا من 
الــصــادرات  ليعرقل  الطريق  في  العوامل  هــذه 
الــقــطــريــة. وتــابــع قاسم،  النفطية  واإلمـــــدادات 

ــوالـــي %2.2،  ــام حـ ــعـ ــادي لــنــفــس الـ ــتـــصـ االقـ
ومن املتوقع أن يرتفع قليا إلى 2.8% هذا 

العام«.  
وشرح النابت أمام املنتدى السياسي رفيع 
املــســتــوى بــشــأن الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة لــعــام 
الــذي عقد فــي مقر األمــم املتحدة في   2017
نيويورك، أنه وفقا لتقرير التنمية البشرية، 
الصادر عن برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
عام 2016، احتلت قطر املرتبة الـ33 عامليا من 
أصل 188 دولة في مؤشر التنمية البشرية. 

وقال »بهذا تكون دولتنا قد تصدرت قائمة 
التنمية طبقا  فــي مــؤشــرات  العربية  الـــدول 
للتقرير املذكور«.  ولفت، وفق وكالة األنباء 
الــقــطــريــة، إلـــى أن مــعــدل املــشــاركــة فـــي قــوة 
الــعــمــل ملــن هــم فــي الــفــئــة الــعــمــريــة 15 سنة 
في   ،2016 عــام   %84.6 نسبة  سجل  فأعلى 
حني انخفض معدل البطالة بني الشباب في 
عام   %1.1 من  )15-24 سنة(  العمرية  الفئة 
2015 إلــى أقــل من 1% عــام 2016، وارتفعت 
نسبة مستخدمي اإلنترنت من 91.5% عام 
2015 إلى 92.9% عام 2016. وقال إنه بهذه 
املعطيات تقترب دولة قطر في هذا املؤشر 
فنلندا  على  وتتفوق   ،)%93.1( هولندا  من 

)92.7%(، واململكة املتحدة )%92.0(. 
وأوضح أنه »على صعيد مؤشر التنافسية 
ــة  دولـ احــتــلــت  فــقــد   ،2017/  2016 الـــعـــاملـــي 
عشرة  والثامنة  عربيا  الثانية  املرتبة  قطر 
على الصعيد الدولي، وفقا لتقرير املنتدى 
االقــــتــــصــــادي الــــعــــاملــــي«، مــعــتــبــرًا أن »هــــذه 
ــرات تــمــثــل خـــيـــر دلـــيـــل عـــلـــى نــجــاح  املـــــؤشـــ
الــســيــاســات االقــتــصــاديــة والــتــنــمــويــة التي 
ساهمت بشكل مباشر في تعزيز تنافسية 

االقتصاد الوطني«. 
وشرح وزير التخطيط التنموي واإلحصاء 
أنــه »منذ أن أطلقت دولتنا عــام 2008 رؤية 
ركــائــز هي:  أربـــع  وفــق   ،2030 الوطنية  قطر 
البشرية،  والتنمية   ، االقــتــصــاديــة  التنمية 
البيئية،  والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، والــتــنــمــيــة 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــة الــتــنــمــيــة واالرتـ ــتــــدامــ ســـعـــت إلـــــى اســ
الرخاء بني السكان  الحياة وتعزيز  بنوعية 
ــاف:  ــ ــيـــني« وأضـ ــن والـــســـلـــم الـــدولـ ــم األمـــ ــ ودعـ
»بغية تحقيق هذه الرؤية اعتمدت حكومتنا 
وبدأت بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية 

األولى لألعوام بني 2016-2011«.

مــا يعوض  أفريقيا، وهــو  فــي  الجديد  الطلب 
وبــزيــادة عــن التراجع فــي شحنات الــغــاز إلى 
الــيــابــان. وُيــرجــح أن يتعزز موقف دولــة قطر 
أكــثــر بـــقـــرارهـــا األخـــيـــر بــشــأن زيـــــادة اإلنــتــاج 
بنسبة 30% على مدى السنوات الخمس إلى 
السبع املقبلة.  وفي خضم تحوالت بالسوق، 
في  منتج  كأكبر  مكانتها  على  قطر  حافظت 

العالم، وأكثر منتج فعالية من حيث التكلفة، 
فقد أسهمت بنسبة 30.1% من العرض العاملي 
واستحوذت على جزء من نمو الطلب الجديد 
ــتــــاج طــويــل  ــتــــزام قــطــر بـــرفـــع اإلنــ وســـيـــعـــزز الــ
الطبيعي  للغاز  رائـــد  كمنتج  مكانتها  األمـــد 
املــســال عــلــى مــســتــوى الــعــالــم.  وأكــــدت شركة 
لم  الحصار  أن  للتجارة،  العاملية  تــرافــيــغــورا 
يؤثر على صادرات قطر من الغاز. وقال املدير 
»لــم تؤثر  املــالــي للشركة، كريستوف ســاملــون 
التجارية  أنشطتنا  على  قطر  فــي  الــتــطــورات 
نهائيا«، وفقا لوكالة رويترز. وأضاف، »بشكل 
عــــام نــــرى أن أي حــــدث جــيــوســيــاســي فــرصــة 
للتجارة وليس للتهديد«. وفي السياق ذاته، 
األسترالية،  بتروليوم  وودســايــد  رئيس  قــال 
التي تدير أكبر محطة للغاز الطبيعي املسال 

في الباد، بيتر كوملان، إن خطة قطر أكبر بلد 
مصدر للغاز املسال في العالم لزيادة اإلنتاج 
ستعرقل النمو املتوقع في صادرات الواليات 
املـــتـــحـــدة مـــنـــه. وأكـــــد كـــوملـــان فـــي مــقــابــلــة مع 
رويترز الخميس املاضي أن التوسع القطري 
»ســـيـــكـــبـــح الـــتـــوســـعـــات األمـــيـــركـــيـــة ألن تــلــك 

التوسعات تواجه تحديات تتعلق بالنقل«.

تعزيز الموارد المالية
وعــمــلــت األزمــــة الخليجية عــلــى تــســريــع نمو 
اإلنـــتـــاج الــقــطــري فــي كــل مــجــاالت االقــتــصــاد، 
والــدولــة بــدورهــا ال تــتــرك جــهــدًا فــي رفــد هذا 
واملساندة  واملشورة  والخبرة  بالدعم  القطاع 
املــالــيــة. ورأى قـــاســـم، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«، أن إنــتــاج وتصدير الــغــاز يعزز من 

املــوارد املالية لدولة قطر، في وقت تشتد فيه 
ــذه املــــــوارد بــســبــب ارتـــفـــاع  الــضــغــوط عــلــى هــ
في  يهم  مــا  الــحــصــار،  عــن  الناتجة  التكاليف 
التي بدورها  املـــوارد  املرحلة هو تعزيز  هــذه 
تــعــزز مـــن قــــدرة الـــبـــاد عــلــى تـــجـــاوز األزمــــات 

املرتدة الناتجة عن الحصار.
وتــابــع قــاســم، رأيــنــا أواخــــر رمــضــان املــاضــي 
الضغوط على  الطويلة، حجم  العيد  وإجــازة 
الـــريـــال الــقــطــري، وعــلــى احــتــيــاطــيــات الــدولــة 
ــان لــســامــة تخطيط  مـــن الــنــقــد األجــنــبــي، وكــ
الــســيــاســات الــنــقــديــة وكــفــايــة االحــتــيــاطــيــات 
واستمرار الصادرات الدور األكبر في التعامل 
مع هذه الضغوط وحماية سعر صرف الريال 
الـــقـــطـــري، وحـــمـــايـــة مــــدخــــرات مــــن يــحــمــل أو 

يستثمر بالريال.

غاز قطر

مؤشرات عالمية في التنمية والتنافسية

)Getty( الغاز يدعم النمو االقتصادي القطري

االستراتيجيات التنموية انعكست على رفاه السكان )العربي الجديد(السعودية واإلمارات ترفعان إنتاجهما )فرانس برس(

)Getty( الرقابة تطاول كافة األسواق لضمان التنمية

رفع اإلنتاج إلى 100 
مليون طن يرفع 

التحديات بالسوق

يضاف إلى ذلك، أن عقود الغاز طويلة األجل، 
املستهلكة  لــلــدول  واملــصــالــح االســتــراتــيــجــيــة 
الــتــصــرف بموضوعية  إلـــى  قــطــر تدفعها  مــع 

لحماية هذه املصالح. 

الالعب األساسي
ــا لــبــنــك قــطــر الـــوطـــنـــي، فــــإن دولـــــة قطر  ــقـ ووفـ
ستحافظ على هيمنتها على السوق العاملي 
للغاز الطبيعي، فهي ما تزال الاعب رقم واحد 
فــي الــســوق الــعــاملــي لــلــغــاز الطبيعي املــســال، 
بــالــرغــم مـــن الــــزيــــادة فـــي إمـــــــدادات أســتــرالــيــا 
والــواليــات املتحدة األميركية. وأوضــح البنك 
فـــي تــحــلــيــلــه األســـبـــوعـــي، أن حــصــة قــطــر من 
إمدادات الغاز الطبيعي املسال العاملية بلغت 
من   %70 نــحــو  عــلــى  اســـتـــحـــوذت  إذ   ،%30.1

مشاريع توسعية وزيادة اإلنتاج برغم الحصار

ناقش رئيس ديــوان املحاسبة القطري 
ــنــــدر بــــن مـــحـــمـــد بــــن ســعــود  ــيـــخ بــ الـــشـ
ــاع املـــشـــتـــرك  ــمــ ــتــ ــــال االجــ آل ثــــانــــي، خــ
»تنمية  املتحدة ومبادرة  األمــم  ملنظمة 
املتحدة  األمــم  انتوساي« بمقر منظمة 
ــــوع »جـــاهـــزيـــة  ــــوضـ ــــورك، مـ ــويـ ــ ــيـ ــ ــي نـ ــ فـ
األجهزة العليا، في الرقابة على تنفيذ 

أهداف التنمية املستدامة 2030«. 
وتم خال جلسات هذا االجتماع طرح 
الــعــمــل  املـــوضـــوعـــات وأوراق  مـــن  عــــدد 
حــــول مــــدى جـــاهـــزيـــة األجــــهــــزة الــعــلــيــا 
الــحــكــومــي  فـــي مــراقــبــة األداء  لــلــرقــابــة 
ــيـــق أهـــــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة  ــقـ ــاه تـــحـ ــ ــــجـ ــاتـ ــ بـ
ــثـــر مــن  ــــال أكـ املـــســـتـــدامـــة 2030 مــــن خـ
ــقــــاش مـــوضـــوع  ــنــ ــنــــظــــور. وطـــــــــاول الــ مــ
تــأهــيــل املــدقــقــني، وتــكــامــل الــســيــاســات 

واإلجــراءات الحكومية، ودور أصحاب 
ــالـــح فــــي تــحــقــيــق تـــلـــك األهـــــــداف.  املـــصـ
تسخير  كيفية  املجتمعون  ناقش  كما 
أهـــداف  ــــوارد واإلمــكــانــيــات لتحقيق  املـ
ومؤشرات وبيانات التنمية األساسية، 
ودور األجهزة العليا للرقابة في متابعة 
تنفيذ تلك اإلجـــراءات. وتأتي املشاركة 
فــي هــذا االجــتــمــاع، وفــق وكــالــة األنــبــاء 
الــقــطــريــة، كــتــأكــيــد الســتــمــراريــة ونــهــج 
الفعالة  املــشــاركــة  فــي  املحاسبة  ديـــوان 
فــــي املـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة وفــعــالــيــاتــهــا 
االجتماع  هــذا  في  وأنشطتها. وشــارك 
قــــيــــادات األجــــهــــزة الــعــلــيــا لــلــرقــابــة من 
مختلف دول العالم وقيادات املنظمات 

الدولية واإلقليمية املتخصصة.
)العربي الجديد(

تنفيذ  ملراقبة  املشتركة  اللجنة  تعقد 
إنــــتــــاج دول »أوبـــــــك«  ــفـــض  اتــــفــــاق خـ
األحــد  الــيــوم  اجتماعا  ومــن خارجها، 
ويــســتــمــر حــتــى الـــثـــاثـــاء املـــقـــبـــل، في 
ــة.  ــيـ مـــديـــنـــة ســـــان بـــطـــرســـبـــرغ الـــروسـ
ــذا الــلــقــاء، فـــي ظـــل تــطــورات  ويـــأتـــي هـ
تــشــهــدهــا الـــســـوق الــنــفــطــيــة مـــن حيث 
ــفــــاع إمــــــــدادات كـــل مـــن الــســعــوديــة  ارتــ
واإلمارات بما يخالف االتفاق النفطي 
ــة، وكــــــذا اســـتـــمـــرار الــحــصــار  ــهـ مــــن جـ
ــفـــروض عــلــى قــطــر،  غــيــر الــقــانــونــي املـ
اقتصادها  عرقلة  إلــى  يسعى  والـــذي 
والــتــأثــيــر عــلــى مـــواردهـــا وإمــداداتــهــا 
مـــن جــهــة أخــــــرى. وقـــــال وزيـــــر الــنــفــط 
ووزير الكهرباء واملاء الكويتي عصام 
االجتماع  إن  الجمعة،  أمــس  املــــرزوق، 
سيناقش الخطوات املستقبلية لتنفذ 

اتفاق خفض اإلنتاج. واتفقت »أوبك« 
ودول أخرى غير أعضاء أواخر مايو/ 
أيار املاضي، على تمديد خفض إنتاج 
النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، 
لــتــســعــة أشـــهـــر إضــافــيــة حــتــى نــهــايــة 
آذار 2018، إلعــادة االستقرار  مــارس/ 

ألسواق النفط.
ــــن مــع  ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ويــــــأتــــــي االجـــــتـــــمـــــاع بـ
تــقــريــر أعــلــنــتــه أمــــس شـــركـــة »بـــتـــرو-
زيــــــــادة  أن  يـــــؤكـــــد  ــكــــس«،  ــتــ ــيــــســ لــــوجــ
نــفــط أوبــــك فــي يــولــيــو/ تــمــوز تــقــوده 
الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــــارات ونــيــجــيــريــا 
ــاق(، لــيــرتــفــع إنــتــاج  ــفـ )مــعــفــيــة مــن االتـ
يوميا،  برميل  ألــف   145 املنظمة  نفط 
مــا يشير إلــى تــراجــع االلــتــزام باتفاق 

خفض اإلنتاج. 
)العربي الجديد(

آليات تسّخر الموارد لتعزيز 
الرقابة

»أوبك« تجتمع على 
وقع األزمة

تحقيق

يعتبر الغاز الطبيعي من أبرز الموارد التي تتمتع بها دولة قطر، لتسيطر 
العالمية. إال أن هذه  الكبرى من السوق  عبر إمداداتها على الحصة 
الثروة تخضع لمشاريع تطويرية متواصلة تجعل منها رافدًا استثماريًا 

ال ينضب

تتمتع قطر باحتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي تقدر بحوالى 24.7 
المسال  الطبيعي  للغاز  مصّدر  أكبر  تعد  كذلك  مكعب،  متر  ترليون 
العام  صــدرت  حيث  العالم،  في 
الماضي نحو 77 مليون طن تمثل 
استيراده  تم  ما  إجمالي  من   %30
إلى  القطري  الغاز  ويصل  عالميًا. 
27 دولة تقريبًا أبرزها اليابان، وكوريا 
ــد، والــصــيــن،  ــهــن الــجــنــوبــيــة، وال
وبلجيكا،  وفــرنــســا،  وبــريــطــانــيــا، 
ــارات،  واإلمـ والكويت،  وإيطاليا، 
ومصر، واألردن، ويذهب 60% من 

الصادرات إلى آسيا.

احتياطات ضخمة

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

يكتسب اإلنفاق الحكومي قدًرا كبيًرا من االهتمام، في دوائر 
عــدة، أبــرزهــا املــواطــن ليطمئن على أن ما يتحقق من ثــروات 
مستدامة،  تنمية  لتحقيق  صحيح  بشكل  توظيفه  يتم  عامة 
يدفعه  مــا  أن  وليعرف  املقبلة.  األجــيــال  وبــمــا يضمن حــقــوق 
مــن ضــرائــب ورســـوم يتم التصرف بــه بشكل صحيح، دون 

إسراف وضمن اهتمامات أجندة االحتياجات العامة.
الــخــاص، بــاإلنــفــاق الحكومي ومــســارات  الــقــطــاع  كــذلــك يهتم 
القطاع  لنشاط  املتاحة  بالفرص  اإلنفاق  هذا  الرتباط  إنفاقه، 
الــخــاص، وبــخــاصــة فــي دولـــة مــثــل الــســعــوديــة، عـــاش القطاع 
الخاص لفترة طويلة، وال يزال، على اإلنفاق العام في مجاالت 
العام ما  العامة. وُيظهر اإلنفاق  البنية األساسية أو الخدمات 
في  الدولة  دور  اتجاهات  وتحديد  املــوارد  بتخصيص  يعرف 
املجالني االقتصادي واالجتماعي، هل هي تتجه نحو القطاع 

العام أم الخاص، أو عبر الجمع بينهما.
ملا  الــدراســة  تستحق  حالة  السعودية  العربية  اململكة  ل 

ّ
وتمث

للنفط على  األول  ــصــدر 
ُ
امل به من ميزة خاصة كونها  تتمتع 

مالية جراء  العالم، واستفادت غير مرة من طفرات  مستوى 
على  يساعد  ومما  العاملية.  السوق  في  النفط  أسعار  ارتــفــاع 
أن موقع  بالسعودية،  اإلنفاق  لكفاءة تخصيص  قــراءة جيدة 
وزارة املالية يتيح بيانات تقديرات امليزانية للفترة من 2002 – 

2013، وهي الفترة التي شهدت الطفرة النفطية الثالثة.   
وتعتبر القاعدة الحاكمة لكفاءة تخصيص اإلنفاق بامليزانية 
العامة للدولة، هي العائد من هذا اإلنفاق، وتحقيقه املستهدف 
منه، وليست العبرة بحجم اإلنفاق كبر أو صغر. فقد يكون 
مبلغ اإلنفاق غاية في الصغر، ولكنه أنفق في غير وجهه، أو لم 

يحقق املستهدف منه، فيكون إنفاقا غير كفء.
للميزانية  الفترة من 2002 – 2013  بيانات  وبــاالطــاع على 
السعودية وجد، أن قيمة اإليرادات العامة بلغت 4.9 تريليونات 
ريال )1.3 تريليون دوالر( كما بلغت قيمة اإلنفاق العام خال 

نفس الفترة 5.1 تريليونات ريال )1.4 تريليون دوالر(.
مثل اإلنفاق العام على األمن والدفاع القيمة األعلى بني البنود 
الـ 10 لإلنفاق بامليزانية السعودية، وبشكل عام استحوذ على 
نسبة 30% في املتوسط خال الفترة 2002 – 2013، وارتفع 
إلى 251 مليار ريال في 2013 بعدما كان 69 مليار ريال في 

2002. وتمثل الزيادة بني عامي املقارنة %360.
وفي أول اختبار لهذا اإلنفاق، أظهر عدم كفاءته، ففي مارس/ 
الحرب على  أخــرى  السعودية ومعها دول  أعلنت  آذار 2015 
الحوثيني في اليمن، ولم تستطع أن تحسم الحرب هناك على 
ــدار عــامــني، ومـــازالـــت الــحــرب مــفــتــوحــة. وتــكــلــف السعودية  مـ
جـــراء حــربــهــا فــي الــيــمــن مــيــزانــيــة كــبــيــرة، واألخــطــر كمعيار 
لكفاءة اإلنفاق على األمن والدفاع، أن أمن السعودية الداخلي 
أصبح مهدًدا بشكل كبير من قبل الحوثيني، حيث استطاعوا 
بالسكان  مأهولة  مدنية  مناطق  إلى  أن يصلوا بصواريخهم 

داخل اململكة العربية السعودية. 
بطالة  استمرار  السعودي،  للمجتمع  املؤرقة  املشكات  ومــن 
املواطنني السعوديني من دون حل، بل وتزايد أعداد العاطلني 
الــدول  أكبر  السعودية تعد من  أن  الرغم من  العمل، على  عن 
املستوردة للعمالة، حيث يبلغ عدد العاملني األجانب قرابة 10 

مايني عامل.
فــي عام  البشرية  املـــوارد  تنمية  بند  اإلنــفــاق على  ارتــفــع  لقد 
بـــ 47 مليار  ــال، مــقــارنــة  2013 ليصل إلــى 203 مــلــيــارات ريـ
ريال فقط في 2002، وبلغت نسبة الزيادة بني عامي املقارنة 
431%، ومع ذلك ظلت البطالة بني املواطنني السعوديني، عند 

نسبة 12.3% في نهاية عام 2016.
ــوارد الــبــشــريــة،  ــ واملــفــتــرض أن زيــــادة اإلنـــفـــاق عــلــى تنمية املـ
املــوارد  على  اإلنفاق  يفتقد  ولكن  البطالة،  مواجهة  تستهدف 
أنه ال توجد سياسة  البشرية لتحقيق نتائج إيجابية بسبب 
أن  عــن   

ً
العمل. فضا احتياجات ســوق  مــع  تتواكب  تعليمية 

السعودي تجاه  الشباب  لم يحدث تغيرا في مفاهيم  التعليم 
ثقافة العمل، والتوجه للتعليم الفني الذي يحتاجه سوق العمل 
الــعــمــل املــائــم بالقطاع  بشكل كــبــيــر. كــمــا أن غــيــاب ظـــروف 
الخاص يدفع السعوديني لتفضيل القطاع الحكومي، ملا يتمتع 
به من مزايا عمل أفضل من القطاع الخاص. كما أن التعليم لم 
يؤد إلى تغيير ثقافة املجتمع تجاه العادات والتقاليد الخاصة 

بعمل املرأة. 
وترصد إحصاءات وزارة املالية السعودية اإليرادات التقديرية 
خال الفترة 2002 – 2013 بحوالي 1.3 تريليون دوالر، وال 
يزال التدفق النقدي للنفط مستمرا، في ظل تصدر السعودية 
الــدول املصدرة للنفط على مستوى العالم، على الرغم  قائمة 
ــة انــهــيــار أســعــار الــنــفــط مــنــذ عـــام 2014. ولــكــن رغــم  مــن أزمـ
النفطية،  العوائد  تدفق  مــن  عقود  قبلها  ومــن  التدفقات  هــذه 
في  فهي  التنموي،  بوضعها  االرتــقــاء  السعودية  تستطع  لــم 
نامية، وإن كانت تصنف على  دولــة  الدولي  البنك  تصنيفات 

أنها من الدول ذات الدخول املرتفعة.
والعبرة في معيار التقدم والتخلف، هو مصدر الحصول على 
بينما  ريعية،  الــثــروة  مــصــادر  السعودية  الحالة  ففي  الــثــروة، 
املضافة،  والقيمة  اإلنتاج  عبر  ثرواتها  تحقق  املتقدمة  الــدول 
 عـــن زيـــاد 

ً
وهـــو مـــا تــفــتــقــده الــســعــوديــة بــشــكــل عــــام، فــضــا

من  العديد  فــي  كبير  بشكل  الــخــارج  على  السعودية  اعتماد 
احتياجاتها، مثل الغذاء أو الدواء أو الساح، حتى اليد العاملة، 

تمثل أحد أهم مظاهر ضعف اقتصاد السعودية.
وإذا كــانــت الــســعــوديــة تفتقد ملــقــومــات االعــتــمــاد عــلــى الـــذات 
املياه  من  الــزراعــة  ملقومات  نظًرا الفتقادها  الــغــذاء،  إنتاج  في 
الــدول  فــإن غيرها مــن  لــلــزراعــة،  العذبة، واألراضـــي الصالحة 
اعــتــمــدت فــي نهضتها على الــصــنــاعــة، حتى ولــو اســتــوردت 
الخام، لتضفي عليها قيمة مضافة وتحولها ملنتجات  املــواد 
 

ً
السعودية تمتلك سجا أو نهائية. ولكن  صناعية متوسطة 

ــواردات يــضــم الــعــدد واآلالت ووســـائـــل اإلنـــتـــاج وكــذلــك  ــ ــ مــن ال
أو  الحديد  أو  البتروكيماويات  صناعات  فحتى  مستلزماته، 
اإلسمنت، ال تعتمد محلًيا إال على املواد الخام والطاقة، بينما 
تكنولوجيا الصناعة وكذلك العدد واآلالت وقطع الغيار فيتم 

استيرادها من الخارج.  
)باحث اقتصادي مصري(

اإلنفاق السعودي 
بال كفاءة
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سمير سعيفان

بــــرز عــلــى نــحــو واضــــــح، فـــي مــؤتــمــر قمة 
الــعــشــريــن أخــيــرًا فــي هــامــبــورغ، اســتــمــرار 
الـــصـــن فـــي الـــصـــعـــود. بـــل كــــان الفـــتـــا بــدء 
ــات  ــ ــــواليـ الـ وبــــــن  بـــيـــنـــهـــا  األدوار  ــادل  ــ ــبـ ــ تـ
املــتــحــدة، فبينما أكـــد الــرئــيــس األمــيــركــي، 
دونالد ترامب، الذي يمثل اليمن األميركي 
ــات  ــ ــواليـ ــ ــاب الـ ــحــ ــه الــــفــــّجــــة، انــــســ بــــصــــورتــ
املــتــحــدة مــن اتفاقية بــاريــس حــول املــنــاخ، 
وأنـــــه يـــريـــد زيــــــادة إنـــتـــاج الــفــحــم مــصــدرًا 
وطــنــيــا ورخــيــصــا لــلــطــاقــة، ولــكــنــه مــلــوث 
كــبــيــر لــلــبــيــئــة؛ تـــابـــعـــت الـــصـــن تــأيــيــدهــا 
اتفاقية باريس، ودافعت عن حماية البيئة، 
ــيــــن الــذيــن   بــحــمــاٍس أقـــل مـــن األوروبــ

ْ
وإن

ــذه الــجــبــهــة. ولــم  يــــقــــودون الـــعـــالـــم عــلــى هــ
تبِد الصن كبير اهتماٍم بمشكلة الهجرة، 
ــرٍة غــيــر شــرعــيــة،  فــهــي ال تــعــانــي مـــن هـــجـ
أي مهاجر  تقمع  ولديها سياسة صارمة، 
غير شــرعــي، بــل تعد الــصــن بــلــًدا مــصــدًرا 
لــقــوة الــعــمــل بــأعــداد كــبــيــرة، بينما تشكل 
 حادة ألوروبا، 

ً
الهجرة غير الشرعية أزمة

حيث يتجه نحو شواطئها عشرات اآلالف 
ــنـــوب، وبـــمـــا يــزيــد  شــهــريــا مـــن أبـــنـــاء الـــجـ
عــن مــلــيــون ســنــوًيــا، كــمــا تــعــانــي الــواليــات 
ــن أزمـــــة مــشــابــهــة. لــكــن الــصــن  املـــتـــحـــدة مـ
شاركت بقية دول قمة العشرين اهتمامها 
وقلقها من موضوع اإلرهــاب الــذي تحول 
ــا إلــى كــابــوس يــومــي، مــع تزايد  فــي أوروبــ
األعــمــال اإلرهــابــيــة، وتنويع أساليبها من 
التفجير إلى الدهس بالسيارات. ويخشى 
ــال اإلرهــــــاب،  ــمـ ــن تـــطـــور أعـ األوروبـــــيـــــون مـ
لتصبح أعمال تخريب، وخطرها هنا أكبر. 

منى عبد الفتاح

ــه، فــي الــقــرن الــرابــع املــيــادي، 
ّ
وفــقــا ملــا خــط

ــي فـــيـــجـــيـــنـــيـــوس: »مـــن  ــ ــانـ ــ ــرومـ ــ ــاتــــب الـ ــكــ الــ
مستعّدًا  يــكــون  أن  يــجــب  الــســام  يستحق 
أنفسهم  واملسلمون  العرب  وجــد  للحرب«. 
فــي مــقــاعــد املــتــفــرجــن عــلــى إغـــاق املسجد 
يــبــّررون  األقــصــى، فصّكوا وجوههم، وهــم 
ــذه إحــــــدى ضـــرائـــب  ــ  هـ

ّ
عـــلـــى اســـتـــحـــيـــاء أن

اتــفــاقــيــات الــســام مــع الــكــيــان الصهيوني. 
السام الذي لم يحّول الجدل حول الحريات 
ع عن انتهاك 

ّ
إلى عاقٍة اعتبارية، ولم يترف

ل بنوده 
ّ
خصوصية دين أو فكر، ولم تتنز

على احترام القيم اإلنسانية.
ليس غريبا أن يستمر اإلجــراء اإلسرائيلي 
بـــإغـــاق األقـــصـــى، وقـــد جـــرى أول مـــرة في 
الــفــعــل  ردود   

ّ
أن وجــــد  حــيــث   ،1969 الـــعـــام 

العربية الخجولة ترسل ضوءها األخضر 
الفلسطيني  الــشــعــب  أرض  عــلــى  لــلــتــمــادي 
ــان بــاإلمــكــان الــتــعــامــل مع  ومــقــّدســاتــه. وكــ
ــة عـــلـــى جــنــديــن  ــثــــاثــ ــوم الــــشــــّبــــان الــ ــجــ هــ
إسرائيلين حــاالت فردية، ال يعّم بسببها 
 أن 

ّ
الــشــّر. ولــكــن أبـــت ســلــطــات االحــتــال إال

تفرض تدابيرها العقابية، بشكٍل يفوق ما 
ارتــكــابــه، وذلــك بالقتل والتنكيل ملجرد  تــم 
االشـــتـــبـــاه وإغـــــاق املــســجــد األقـــصـــى أمـــام 
واعتباره منطقة عسكرية، ومنع  املصلن، 
إقــامــة صـــاة الــجــمــعــة فــي الــحــرم الــقــدســي 
للمرة األولــى منذ 48 عاما، واحتجاز عدد 
مــــن حـــــــّراس املـــســـجـــد الـــتـــابـــعـــن لـــأوقـــاف 
الــوراء  إلى  بالتاريخ  اإلسامية. وإذا عدنا 
 ما تم في السنوات األخيرة 

ّ
، نجد أن

ً
قليا

 
ّ

إال ليس  فظاعته،  مــن  الــرغــم  على  القريبة، 
قة 

ّ
جّس نبض وقياسا لرنن األجراس املعل

على أعناق العرب، وما يمكن أن تحدثه من 
ثــورٍة من أجــل الِحمى والـــذود عن األقصى 
 هذا الهوان، ال نستغرب أن 

ّ
الشريف. ولكل

تعود إســرائــيــل إلــى مــا ارتكبته فــي 1969، 
عــنــدمــا الــتــهــمــت الــنــيــران فــي ذلـــك الــحــريــق 

محمد سي بشير

انــتــهــت املـــطـــالـــبـــات الـــعـــربـــيـــة، بــعــد قــرابــة 
خمس ســنــوات مــن انـــدالع موجة »الربيع 
العربي«، إلى اختصار شعارات الجماهير 
مــن »عــيــش، حــريــة، عــدالــة اجتماعية« إلى 
مطالبٍة واحــدٍة »عيش« فقط، إثر »ثــورات 
مــضــاّدة«... وانحسار كل الجهد الثوري - 
فــي غضون  جــائــع،  االنتفاضي على بطن 
تدخل أجنبي وكرسي ملستبد ال يريد عنه 
فكاكا، حتى و لو على جماجم اآلالف، بل 

املاين، من أبناء شعبه.
من أكثر املفردات تــرّدًدا، منذ العام 2011، 
الثورة واالنتفاضة، وكلتاهما تعّبران عن 
ــص بـــه الــحــاالت 

ّ
ــٍع ال يــصــح أن تــشــخ وضــ

ــا أن تــصــلــح ويــطــرح  الــعــربــيــة، إذ إنــهــا إمـ
األســــــوأ مــنــهــا، وهـــنـــا الــتــوصــيــف الــائــق 
هــو »االنــتــفــاضــة«، أو أن تــكــون األوضـــاع 
 وتحتاج إلــى إعـــادة نظر 

ً
، مــتــرّديــة

ً
فــاســدة

ــة لـــيـــكـــون الــــوضــــع، هـــنـــا، »ثـــــــورة«،  جــــذريــ
ــود الــحــاجــة  ــ بــاملــعــنــى الــــيــــســــاري، أي وجــ
ــة، عـــلـــى األوضــــــــاع  ــيـ ــلـ ــكـ ــالـ لـــــاســـــتـــــدارة، بـ
الــحــالــيــة، واالســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا بـــأوضـــاع 

جديدة بالكلية.
العربي  العالم  إلى ما حدث في  بالرجوع 
في عام 2011، كان الوضع ال يكاد يتجاوز 
 تــعــرف نقصا فــي »الــحــريــة« 

ً
حــالــة عــربــيــة

)تــقــريــر األمــــم املــتــحــدة فـــي بـــدايـــة األلــفــيــة 
الــثــالــثــة(، وغــيــابــا كليا لـــدور مــا »لــلــمــرأة« 
)تــقــريــر آخــر لنفس املــنــظــمــة(، إضــافــة إلى 
ــاٍب لــلــتــنــافــســيــة، نــقــص فـــي مـــؤشـــرات  غـــيـ
ــى حــالــة  ــ الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة، وصـــــــوال إلــ
ترقب من القوى الكبرى في العالم بسبب 
و»استعصاء  العربية  األنظمة  »هشاشة« 
ر 

ّ
املجتمعات العربية عن التغيير«، وتجذ

ــر فـــي املــرجــعــيــة الــحــضــاريــة  ــ »رفـــــض اآلخـ
العربية -اإلسامية«...إلخ.

وقـــد تــرجــمــت حـــاالت الـــحـــراك الــعــربــي في 
ــاع بــرفــعــهــا شــعــار  ــ عـــام 2011 تــلــك األوضــ
»عــيــش، حــريــة وعــدالــة اجــتــمــاعــيــة«، وهي 
كلمات عفوية تلخص الوعي الجماهيري 
وعلى  برمته،  للوضع  العربي  العالم  فــي 
املــســتــويــات كـــافـــة، إذ إن الـــوضـــع الــعــربــي 
هو، في األصل، حصيلة لنقص في نوعية 
)أطعمهم  الرغيدة  الحياة  بغياب  الحياة 

من جوع وآمنهم من خوف(.
وليس مستغربا أن يكون ذلك منطلق حراك 
»انــتــفــاضــة الــزيــت والــســكــر« فــي الــجــزائــر، 
والتي تزامنت مع حرق محمد البوعزيزي 
نفسه في تونس، غير أن الفارق، في الحالة 
الجزائرية، هــو فــي قــرب تلك األحـــداث من 
مــخــيــلــة »الــعــشــريــة الـــحـــمـــراء« الــتــي ذهــب 
ضحيتها مئات اآلالف من الجزائرين، في 
كــان كابحا  املــاضــي. ما  القرن  تسعينيات 
املـــدنـــي«  الــتــصــعــيــد مـــن »املــجــتــمــع  إلرادة 
دعــم جديد  بقرار  الوضع  وحّجة الحتواء 
ـــر 

ّ
ــة، عـــلـــى خــلــفــيــة تـــوف ــيــ ــاســ ــواد األســ ــمـ ــلـ لـ

مــوارد ضخمة من عــائــدات ارتــفــاع أسعار 
النفط، آنذاك. إنها انتفاضة »عيش« فقط، 
مــن دون أبــعــاد ســيــاســيــة، عــلــى الــرغــم من 
مــســارعــة السلطات إلــى اتــخــاذ حــزمــٍة من 
القرارات اإلصاحية، بعد التغييرات التي 
شهدتها كل من تونس وليبيا ومصر في 

األشهر األولى من عام 2011.
والتونسية  املــغــربــيــة  لــلــحــاالت،  بالنسبة 
مــســاراٍت مختلفة،  أخــذت  فإنها  والليبية، 
العد  بــن علي، وبــدء  العابدين  رحيل زيــن 
ــاء دعــائــم لــنــظــام سياسي  الــتــنــازلــي إلرســ

شورش درويش

 فــي ما 
ً
لــم تــكــن اللحظة الــتــركــيــة مــنــاســبــة

خــــّص إعــــان الـــحـــرب عــلــى قــــوات ســوريــة 
الديمقراطية في عفرين وأكنافها، ذلك أنه 
، أو ما يشبهها، لجهة تسعير 

ٌ
ثّمة مكيدة

حرٍب تركية، بشروط قاسية، داخل منطقة 
والتقاطعات  بالتناقضات  ومليئة  وعــرة 
الــســيــاســيــة والـــعـــســـكـــريـــة، بـــل ومــزدحــمــة 
بالقوى العسكرية املحلية والدولية. وفوق 
ذاك، فـــي لــحــظــة ســعــيــدة لـــقـــوات ســوريــة 
)قسد(، حيث تخوض حربا  الديمقراطية 
الّرقة تحظى من خالها بدعم دولــي،  في 
وتغطية إعامية مهولة، وربٍت دوليٍّ على 
هذه  تركيا  اختارت  فلَم  مقاتليها،  أكتاف 
الــلــحــظــة غــيــر املــنــاســبــة، ولـــم تــدخــلــهــا با 
مـــوجـــبـــاٍت حــقــيــقــيــة، أي أســـبـــاب مــبــاشــرة 
)قريبة( مقنعة، إال تذّرعها بحوادث إطاق 
نــــاٍر اســتــهــدفــت جــنــودهــا داخــــل الــشــريــط 
بالخطر  أو تصريحها  لتركيا،  الــحــدودي 
الــكــردي املــحــدق بأمنها الــقــومــي، علما أن 
لحليفها  الكثير  يعني  ال  الــقــومــي  أمــنــهــا 
األطلسي )الواليات املتحدة( وال شريكها 

االقتصادي املهم )روسيا(؟ 
جــهــدت روســـيـــا إلعـــــادة عــفــريــن، بــمــا هي  
ــي لــلــمــنــاطــق الــتــي  ــ ــافـ ــ ثــــالــــث أحــــجــــار األثـ
الديمقراطي،  االتحاد  يعتمد عليها حزب 
إلى  الــعــرب(  الجزيرة وكوباني )عــن  بعد 
حظيرة النظام السوري، تلويحا بإمكانية 
وبسط  حلب،  استعادة  ُبعيد  استعادتها 
السيطرة عليها، وتخويفا من إمكانية أن 
التركية واملعارضة السورية  القوات  تشن 
ــقـــة عـــلـــيـــهـــا، قــد  املـــســـلـــحـــة هـــجـــمـــات صـــاعـ
تــودي بما تحقق للحزب ولأكراد هناك، 
أدى  الديمقراطي«  »االتــحــاد  عناد  أن  بيد 
إلــــى تـــراجـــع الــــــروس عـــن مــطــالــبــهــم الــتــي 
 ملشاعره 

ً
 ومهينة

ً
قــاســيــة الــحــزب  وجــدهــا 

الـــذي يعتبر  لــلــحــزب  وتــضــحــيــاتــه، فكيف 
ــه الــبــشــريــة،  ــاتـ انـ

ّ
ــز عــفــريــن إحـــــدى أكـــبـــر خـ

ــيـــة داخــــل  ــاريـــخـ ــتـ ــم مـــنـــاطـــقـــه الـ ــ وأحـــــــد أهــ
سورية تنظيميا أن يوافق على رفع العلم 
النظام( على مضض، وفي  السوري )علم 
لحظة »ابتزاز« من شريٍك يرقى إلى مرتبة 

الحليف، مثل روسيا. 
إلــى ذلــك أدت طبيعة الــعــاقــة الــروســيــة – 

أما من جهة الصن فتشكل قومية اإليغور 
الصن  غــرب  فــي شمال  الصغيرة  املسلمة 
مــصــدر قــلــق لــلــحــكــومــة، إذ انــتــســب بعض 
من أبنائها إلى املجموعات اإلرهابية، كما 
جاء منهم مقاتلون إلى سورية ضد نظام 
األسد، وُيعرف هؤالء بتشّددهم وتطّرفهم، 
وتخشى الصن من عودتهم إليها. وعكس 
الواليات املتحدة، استمّرت الصن في عدم 
اهــتــمــامــهــا كــثــيــرًا بــاملــشــكــات الــســيــاســيــة 
الـــذي  ــارج محيطها اإلقــلــيــمــي  الــعــاملــيــة خــ
ــد بــدأت  تــحــرص عــلــيــه حــرصــا شـــديـــدًا، وقـ
ــــات  ــــواليـ حــــــدة الـــتـــنـــافـــس بـــيـــنـــهـــا وبــــــن الـ

املتحدة بالسخونة في تلك املنطقة.
بــرز تــبــادل األدوار بــوضــوح بــن الــواليــات 
املــــتــــحــــدة والــــــصــــــن، فـــــي واحــــــــــٍد مـــــن أهــــم 
القضايا االقتصادية والسياسية  العاملية، 
التجارة وحرية حركة رؤوس  وهــي حرية 
األمــوال، فبينما رفع ترامب شعار »أميركا 
تجارية حمائية،  إلى سياسة  داعيا  أواًل«، 
واســتــعــادة الــصــنــاعــات وفـــرص العمل إلى 
أمــيــركــا مـــجـــّدًدا، مــتــراجــعــا عــن السياسية 
التقليدية األميركية الليبرالية القائمة على 
الحماية وحرية  السلع ومنع  تــداول  حرية 
حركة رؤوس األموال، بينما انضمت الصن 
إلى االتحاد األوروبي وبقية دول العشرين، 
فــي دفــاعــهــا عــن حــريــة الــتــجــارة، ووقــوفــهــا 
ضـــد الــحــمــائــيــة الــجــديــدة الــتــي يــدعــو لها 
تـــرامـــب، والــتــمــّســك بــحــريــة الـــتـــجـــارة، على 
الــرغــم مــن أنــهــا كــانــت، قبل ســنــوات قليلة، 
تدافع عن الحمائية، وتعادي حرية التجارة 
التبدل  هــذا  األمــــوال.  وحــريــة تنقل رؤوس 
في السياسات يعكسه تبدل املصالح الذي 
سّببته نتائج سياسات العوملة والسياسة 

العربية  الــبــلــدان  عــجــزت  بينما  وغــيــرهــا، 
ــة، عــــدا مــالــيــزيــا، عـــن االنــتــفــاع  ــيـ واإلســـامـ

بهذه الفرصة.
التبّدل في موقف الصن، علينا  كي نفهم 
أن نــعــلــم أن الــصــن أضــحــت الـــيـــوم الــقــوة 
االقتصادية الثانية بعد الواليات املتحدة، 
يـــقـــدر ب 11.19  ــالـــي  ــمـ إجـ مــحــلــي  بـــنـــاتـــج 
مــقــابــل  فــــي   2016 لـــعـــام  دوالر  تـــريـــلـــيـــون 
تــريــلــيــون دوالر.  األمــيــركــي 18.57  الــنــاتــج 
بــل إن حــجــم االقــتــصــاد الصيني أكــبــر من 
األميركي، فمقارنة الناتج املحلي محسوًبأ 
سيكون   )PPP( املقارنة  الشرائية  بالقدرة 
تــرلــيــون   21.41 الـــصـــيـــنـــي  ــج  ــاتـ ــنـ الـ قــيــمــة 
تــرلــيــون   18.57 ــركـــي  ــيـ األمـ مـــقـــابـــل  دوالر 
دوالر. ويبقى الناتج الصيني الذي يحتل 

املـــرتـــبـــة الــثــانــيــة يـــزيـــد عـــن نـــاتـــج الــيــابــان 
محلي  بناتج  الثالثة  املــرتــبــة  تحتل  الــتــي 
قيمة  أن  أي  دوالر،  تريليون   4.91 بـــ  يقدر 
الناتج  مــرة   2.26 تــعــادل  الصيني  الــنــاتــج 
الياباني. وتعمل الصن على كل مجاالت 
ذلــك غزو  فــي  بما  املــتــقــّدمــة،  التكنولوجيا 
الـــفـــضـــاء، وصـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران واألســـلـــحـــة. 
وتــنــفــق عــلــى الــبــحــث والــتــطــويــر مـــا يــزيــد 
إنفاق  ويأتي  املحلي،  ناتجها  من  عن %2 
األمــيــركــي،  اإلنــفــاق  العسكري بعد  الــصــن 
 2016 لعام  العسكرية  موازنتها  بلغت  إذ 
نحو 1.9% من ناتجها املحلي، أي ما يزيد 
عن 200 مليار دوالر مقابل 3.3% للواليات 
املتحدة، أي ما يزيد عن 600 مليار دوالر. 
عملتها  دور  تــوســيــع  إلــــى  تــســعــى  وهــــي 
العاملية،  التبادالت  في  )الزيميني(  اليوان 

بما يعود عليها بفوائد كثيرة. 
والقوة  الجديد،  العاملي  املــنــاخ  هــذا  ضمن 
املــتــصــاعــدة لــلــصــن الـــتـــي مـــازالـــت تحقق 
معدل نمو سنوي بــن 6-7%، وهــو معدل 
هائل، وخصوصا بالنسبة القتصاد بهذا 
الــحــجــم، وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــوقــع تــراجــعــه 
ــــال الـــعـــقـــديـــن املـــقـــبـــلـــن، بـــمـــا يــعــنــي أن  خـ
ناتجها املحلي سيتجاوز الناتج األميركي 
الحزام  مــشــروع  الــجــاريــة. ويعد  باألسعار 
والــطــريــق الــــذي طــرحــه الــرئــيــس الصيني 
فــي 2013 مــن أكثر املــشــروعــات التي تعبر 
عن سياسة الصن الجديدة، وطموحاتها 

العاملية املستقبلية.
ببساطة، تسعى الصن إلى مغادرة نادي 
دول العالم الثالث )نادي الفقراء(، وتنضم 
ــادي الـــكـــبـــار، لــتــلــعــب وفــــق الــقــواعــد  ــ إلــــى نـ
نــفــســهــا الــــتــــي كــــانــــت تــنــاصــبــهــا الــــعــــداء، 

تــنــمــوي  نـــــمـــــوذٍج  تــــطــــرح أي  ــالـــصـــن ال  فـ
جـــديـــد، يــخــتــلــف عـــن الــنــظــام االقــتــصــادي 
الــعــاملــي الــســائــد، ويــســهــم فــي تنمية دول 
العالم الثالث، ويخفف من تطّرف التبادل 
غــيــر املــتــكــافــئ بــن الــــدول الــنــامــيــة والـــدول 
املـــتـــقـــدمـــة، والـــقـــائـــم عـــلـــى تـــقـــاســـم الــنــفــوذ 
مــقــّدرات  قــويــة قليلة عــلــى  وســيــطــرة دول 
بقية بلدان العالم، ما ينتج مزيدًا من الفقر، 
ومزيدًا من املهاجرين »غير الشرعين«، بل 
تسعى الصن إلى زيادة حصتها في هذه 
القسمة، معتمدة على اقتصاد قوي وحجم 
ونزعة  نسمة(  مليار   1.38( كبير  سكاني 
حكومية  اقــتــصــاديــة  وإدارة  قــويــة،  قومية 

وخاصة بارعة في استغال الفرص.
ــار، وقــمــة  ــبـ ــكـ قــمــة الــعــشــريــن هـــي نـــــادي الـ
الــشــركــات الــكــبــرى وقــمــة الــاعــبــن الــكــبــار 
في العالم، يجتمعون لينسقوا سياساتها 
وتـــفـــاهـــمـــاتـــهـــم لـــخـــدمـــة مــصــالــحــهــم عــلــى 
حــســاب بــقــيــة دول الــعــالــم، وتــشــكــل الـــدول 
الـــعـــشـــرون املـــشـــاركـــة فـــي الــقــمــة نــحــو ثلث 
ســكــان الــبــشــريــة، ولــكــنــهــا تــنــتــج 80% من 
الــنــاتــج املــحــلــي الــعــاملــي )الـــدخـــل الــعــاملــي(، 
العاملية،  التجارة  من   %75 على  وتسيطر 
الـــدول السبع األكــبــر بينها  وتــكــاد تحتكر 
البحث العلمي واالبتكار. وبالتالي، فإن ملا 
تأثيرًا مباشرًا  الكبار  يتوافق عليه هــؤالء 
على السياسة العاملية واالقتصاد العاملي، 
وعلى النمو والركود، وزيادة الصراعات أو 
إلى  فقط  ليس  تسعى،  والصن  تراجعها. 
أن تكون أحد أعضاء هذا النادي وحسب، 
بــل تعمل ألن تــكــون فــي مقعد الــقــيــادة في 

أمٍد غير بعيد.
)كاتب وباحث سوري(

محتويات جناح كامل من املسجد.
أحـــدثـــت تــلــك الــجــريــمــة املـــدبـــرة مـــن مايكل 
من  الـــقـــادم   )1995  –  1941( روهــــن  ديــنــس 
ــّجـــرت  ــا، فـــوضـــى فــــي الـــعـــالـــم، وفـ ــيـ ــرالـ ــتـ أسـ
ثــورة غاضبة، خصوصا في أرجــاء العالم 
اإلسامي. وفي اليوم التالي للحريق، أدى 
الساحة  فــي  الجمعة  املسلمن صــاة  آالف 
الــــخــــارجــــيــــة لــلــمــســجــد األقـــــصـــــى، وعـــّمـــت 
املظاهرات القدس بعد ذلك، احتجاجا على 
الحريق، وكان من تداعياته عقد أول مؤتمر 
قمة إسامي في الرباط نتج عنه تأسيس 
التي  )الــتــعــاون( اإلســامــي  منظمة املؤتمر 
تــنــّدد اآلن بــإغــاق األقــصــى. وبعد كــل هذه 
 حــاجــة الــــدول اإلســامــيــة 

ّ
الــســنــن، نــجــد أن

 فــي الــتــزايــد لــوحــدٍة 
ٌ
تــتــجــّدد، بــل هــي آخـــذة

ــقـــودة. ومــــا زالـــــت املـــبـــادئ  ــفـ وحــســاســيــة مـ
الدفاع  فــي  لة 

ّ
واملتمث وقتها،  ــرحــت 

ُ
ط التي 

في  املتمثلة  املسلمن وكرامتهم  عن شرف 
الــقــدس وقــبــة الــصــخــرة، مــاثــلــة أمــامــنــا. بل 
تنهش  أخــرى،  وقضايا  مشكات  تناسلت 

في شرف األمة اإلسامية وكرامتها.
الدالئل إلى محاوالت إسرائيل بناء  تشير 
وتم  املــقــدســة«،  اليهودية  »املدينة  مــشــروع 
تبرير ما يقوم به جنودها في التصّور العام 
ــه ألسباب دفاعية، وإذا كــان األمــر كذلك، 

ّ
أن

باحة  فــي  القتلى  تــجــريــم   دعــايــة  فتصبح 
األقــصــى دفــاعــا عــن النفس، بحيث يصبح 
الحق دائما في جانب الظالم وخصما على 
املظلوم. ومن أجل تقسيم املسجد األقصى، 
وتثبيت حق إسرائيل فيه أمــرا واقــعــا،  تم 
الــتــرويــج عــاملــيــا لــفــكــرة الــتــعــّدديــة الدينية 
ولــم يجرؤ  مفتوحة،  الــقــدس، بجعلها  فــي 
أصـــحـــاب املـــشـــروع عــلــى تــســمــيــتــهــا حــريــة 
ــه ال التعّدد املزعوم وال الحرية 

ّ
األديــان، ألن

ما ينغمس 
ّ
هي شغل إسرائيل الشاغل، وإن

ــه ال بـــد لــهــا مـــن »عــاصــمــٍة  ــ
ّ
تــفــكــيــرهــا فـــي أن

الجزء  إليها حتى  تضم  مقّدسة«،  يهوديٍة 
لم  القديمة.  والبلدة  الــقــدس  داخــل  العربي 
الــدولــي إسرائيل  يحدث أن صــّور املجتمع 

جــديــد فــي تــونــس، وقــيــام حــرب أهلية في 
ليبيا ما زالت مستعرة، مع احتمال تقسيـــم 
الــبــاد وازديـــــاد وتــيــرة الــتــدخــل األجــنــبــي 
ــيـــركـــي( لــتــحــريــك املـــســـارات  )أوروبـــــــي وأمـ
وفق ما تمليه املصالح، وخصوصا منها 
النفطيـة والغازية. أما الحالة املغربية فقد 
ـــع« نفسه 

ّ
ســــارت بــخــطــى »اإلصــــــاح املـــقـــن

أنه  الرغم من  الجزائر، على  الــذي شهدته 
كانت لحراك »20 فبراير« أرضية مطالب، 
ــاء  ــان يــمــكــن لــهــا أن تــعــد مــنــطــلــقــا إلرســ كــ

ة.
ّ
دعائم »امللكية الدستورية« الحق

 هذا الحراك املغاربي، يمكن 
ّ

على خلفية كل
ماحظة اشتراكه في املنطلقات، واختافه 
ــيـــث إن الــــشــــعــــارات الــتــي  فــــي املـــــــــآالت، حـ
بالجانب  البتة،  لها عاقة،  يكن  لم  رفعت 
جميعها  املنطلقات  كــانــت  بــل  السياسي، 
أبعاد  لها  منحت  ثــم  خالصة،  اقتصادية 
ــــراك  ــّرد حـ ــ ــــجـ ــــن مـ ــا مـ ــهـ أخـــــــــرى، انـــتـــقـــلـــت بـ
والــعــيــش  بــالــعــمــل  للمطالبة  احــتــجــاجــي، 
استحوذت  الــتــي  اللقمة  وبتوفير  الــكــريــم 
ــّربـــن من  ــقـ  مـــن الـــفـــاســـديـــن املـ

ٌ
ــلـــة عــلــيــهــا ثـ

املغرب  الحاكمة، هنا وهناك، في  السلطة 
خلفيٍة سياسيٍة  ذي  ــراٍك  حــ إلـــى  الــعــربــي، 
 األنظمة 

ّ
بدون تحضير األجــواء لذلك، ألن

االستقال،  موجة  منذ  عملت،  السياسية 
عــلــى تــجــســيــد الــحــكــم فـــي نــخــٍب مـــحـــّددة، 
ــتــــصــــاديــــة،  ــة اقــ ــبـ تــــوســــعــــت لـــتـــصـــبـــح نـــخـ
الحكم  دوالــيــب  بذلك، بشدة على  وتحكم، 
مـــن دون فـــضـــاء لـــــــدوران نـــخـــٍب، كــــان من 
املمكن أن يعمل على االستفادة من الفضاء 
السياسي الذي فتح ليقلب األوضاع رأسا 
عــلــى عــقــب، ويــحــول الــحــراك االحتجاجي 

إلى ثورة حقيقية.
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة، تــــكــــون االحــــتــــجــــاجــــات كــلــهــا 
ذات خــلــفــيــة اقـــتـــصـــاديـــة، حـــاولـــت الــنــظــم 
السياسية ركوب موجتها إلدخال جرعاٍت 
مـــن اإلصــــاحــــات، لــكــن بــالــنــخــب نــفــســهــا، 
الــعــزل السياسي،  ولــم تنفع معها قــوانــن 
وال محاوالت تغيير مسار النظام بفرض 
مـــنـــحـــى املـــجـــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي، ثــــم إقـــــرار 
دســتــور جــديــد، وإجــرائــيــة انــتــخــابــيــة من 

القمة إلى القاعدة، كما تم في تونس.
النتيجة األخرى أن تلك املطالبات التي لم 
إلـــى منحًى  تــكــن سياسية ذهــبــت، أيــضــا، 
ــك فــي  ــ ــــرى ذلــ ــر تـــعـــرفـــنـــا مــــعــــه، كـــمـــا جــ ــ آخــ
الحقيقية  املعاني  على  الجزائرية،  الحالة 
و»الــثــورة  العميقة«  »الــدولــة  ملصطلحات 
املــضــاّدة«، بل وتعّرفنا على الحدود التي 
يــســمــح بــهــا لــإصــاحــات أن تــدركــهــا في 

بيئتنا العربية.
ما بن عفوية املنطلقات وعبقرية املآالت، 
 
ً
تــقــع االســتــحــالــة الـــتـــي أصــبــحــت مـــازمـــة
لــلــعــالــم الــعــربــي، بــخــصــوص الــنــجــاح في 
تغيير نحو  تــحــول/  انــتــقــال/  أيـــة عملية 
الــشــعــار انحسر  إن  الــديــمــقــراطــيــة، حــيــث 
لــيــبــقــى مــنــحــصــرًا فـــي املــطــالــبــة بــالــعــيــش، 
تــاركــا الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة والــكــرامــة ملن 
»يتصّدقون« بها على املجتمعات العربية 
مــن نــخــٍب محلية، وأنــظــمــة/ قــوى عاملية، 
وأخرى إقليمية، كتب لها أن تكون الحائط 
الـــذي تصطدم بــه أيــة مــطــالــبــات، تتجاوز 
الــــحــــدود املـــســـمـــوح بـــهـــا )لـــقـــمـــة الــعــيــش( 
فيه شمس  بيوم تسطع  الحلم  عن  بعيدا 
الــحــريــة )الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة والــكــرامــة( 

على اإلنسان العربي.
ثورات مضاّدة، دول عميقة، حروب أهلية، 
فــي معادلة  الــبــديــل  مـــآالت أصبحت  كلها 
حفظها العرب جميعهم، تتكون من طرٍف 

الــتــركــيــة إلـــى قــلــٍق، طــــاول قـــيـــادات الــحــزب 
الكردي في عفرين وســواهــا، في ما خص 
إمــكــانــيــة أن يـــؤدي هـــذا الــتــاقــي الــروســي 
– الــتــركــي إلـــى الــســمــاح لــتــركــيــا بالتوغل 
عميقا شــمــال حــلــب، مــعــطــوفــا األمــــر على 
ــــي صـــــريـــــح عــــــن األعـــــمـــــال  ــركـ ــ ــيـ ــ ــت أمـ ــمــ صــ
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة شــمــالــي حــلــب، وعــن 
التابعة  للمناطق  املــتــواصــلــة  تهديداتها 

لحزب االتحاد الديمقراطي. 
الــوقــائــع عــلــى األرض، فـــي األيـــام  بــيــد أن 
ــيــــة، أفـــصـــحـــت عــــن خـــاف  الــقــلــيــلــة املــــاضــ
مـــا كـــان يــتــم تـــداولـــه بــخــصــوص إمــكــانــيــة 
اإلحاطة بعفرين، ومن ثم عزلها، وإدخالها 
ضمن معادلتن متعاكستن، تصبان في 
مصلحة تركيا وأمنها القومي، وقد كانت 
املــعــادلــتــان: إمـــا عــــودة عــفــريــن وجـــوارهـــا 
إلــــى حــظــيــرة الـــنـــظـــام، وهــــذا مــقــبــول على 
بحيث  الــتــركــي،  للجانب  بالنسبة  ســوئــه 
أبـــرز معاقله،  أحــد  الــكــردي  يخسر غريمه 
أو أن تصبح املعادلة بشكل معكوس، أي 
الــقــوات  لسيطرة  املنطقة  هــذه  تخضع  أن 
أيضا  وبـــذا  وتــركــيــا،  املتحالفة  املــعــارضــة 
 أخـــرى، فــواقــع الــحــال، 

ً
يخسر الــحــزب مـــرة

ومــــا نــجــم عـــن أولـــــى املــــعــــارك الـــتـــي دارت 
بــن »قــســد« والــجــيــش الــتــركــي، مصحوبا 
بقوات من املعارضة السورية املسلحة في 
ــت 

ّ
شمالي حلب فــي محيط عــن دقــنــة، دل

املــواجــهــات؛ فوفق ما نشره  على صعوبة 
ــعــــارك أودت  ــــوري«، فــــإن املــ ــــسـ »املــــرصــــد الـ
إلــــى قــتــل وجـــــرح مــقــاتــلــي الـــطـــرفـــن، وأن 
الجرحى  »لسحب  روســيــا  وّســطــت  تركيا 
إلى  التوصل  عبر  الــعــاج،  لتلقي  ونقلهم 
تــهــدئــة شــامــلــة ومــؤقــتــة، أو وقـــف الــقــتــال 
فـــي مـــوقـــع وجـــــود الـــجـــرحـــى«، بــمــا يفيد 
ــات، ومــنــذ بــدايــتــهــا، ســتــكــون  ــهـ أن املـــواجـ
قد  األرض  عــلــى  الـــتـــطـــورات  وأن  شـــرســـة، 
تــكــون بــخــاف املــتــوقــع تــركــيــا، خصوصا 
أن الطرف التركي غير قادر على استخدام 
ــم فــــــي مــــثــــل هــــذه  ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ســــــــاح الـــــجـــــو الـ
 على 

ّ
املــعــارك واالشــتــبــاكــات. وفــي مــا يـــدل

أن الــــــروس واألمـــيـــركـــان غــيــر مــســتــعــديــن 
 « الكردية  »القوات  ملنح تركيا نصرًا على 
و»قسد«، بقدر ما يرغبان في إرباك تركيا 

وتوريطها في العمق السوري!
)كاتب سوري(

االقتصادية الليبرالية في التجارة العاملية 
ــــوال واالســتــثــمــار الــتــي جــاءت  وحــركــة األمـ
الواليات  األكبر،  مخططها  توقعات  عكس 

املتحدة. 
وقـــبـــل عـــقـــود قــلــيــلــة، كـــانـــت الـــصـــن تتبع 
ــة، بــيــنــمــا بـــدأت  ــارمــ ســيــاســة حــمــائــيــة صــ
الواليات املتحدة تقود حملة عاملية جديدة 
لـــتـــرويـــج الـــعـــوملـــة وســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة 
والــدولــة  والخصخصة  واملــالــيــة  التجارية 
النحيلة، وبدأت البلدان املتقدمة بالتخلص 
مــن الــصــنــاعــات كثيفة الــعــمــالــة، واملــلــوثــة 
الثالث،  العالم  بلدان  إلى  وتنقلها  للبيئة، 
بما تخلقه هذه السياسة من فوائد وأرباح 
أكبر لرأس املال. ولكنها، وفي املقابل، تنقل 
املصانع وفرص العمل من البلدان املتقدمة 
إلى الصن والهند واملكسيك واألرجنتن، 
ــدأت  بــ ــة أخــــــــرى. وقـــــد  ــازغــ بــ نـــامـــيـــة  ودول 
الــصــن، منذ 1978، مــع قــيــادة دينغ تشاو 
بينغ اســتــغــال هــذه الــفــرصــة، واســتــخــدام 
األربــاح التي حققتها منها بذكاء وبراعة، 
وحــقــقــت نــتــائــج غــيــر مــحــســوبــة مــن الـــدول 
املـــتـــقـــدمـــة، فــقــد اســتــطــاعــت الـــصـــن إتــقــان 
ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ قــــواعــــد لـــعـــبـــة الـــــســـــوق، واالسـ
ســيــاســة الـــعـــوملـــة، وأن تـــزيـــد مـــن قــدرتــهــا 
الــعــلــمــيــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، وتـــصـــنـــع ســلــًعــا 
أعلى،  وتكنولوجي  معرفي  ملكون  تحتاج 
ــلـــى. وبـــرعـــت في  وتــنــتــج قــيــمــا مــضــافــة أعـ
تــوطــن املـــعـــرفـــة، بــحــيــث اســتــطــاعــت، بعد 
عقود، أن تقفز لتكون االقتصاد الثاني في 
ملنتجات  منافسٍة  منتجاٍت  وتنتج  العالم، 
 أخرى 

ٌ
الدول املتقدمة. كما استفادت بلدان

ــة، وحـــقـــقـــت نـــجـــاحـــاٍت  ــاسـ ــيـ ــن هـــــذه الـــسـ مــ
واملكسيك  والبرازيل  الهند  مثل  ملحوظة، 

في صورة املعتدي، فعندما تهاجم وتقتل 
تـــرســـل الـــــــدول نــفــســهــا املـــبـــعـــوثـــن إلنـــقـــاذ 
ــال تــلــك الــــذرائــــع هي  ــثـ عــمــلــيــة الـــســـام. وأمـ
التي أعانت إسرائيل في التباهي بالعدوان 
 غاية دولة االحتال 

ّ
بمسمياٍت كذوبة. وألن

لم يتم تحقيقها بعد، ال ُيستبعد أن تستمر 
أعمال العنف، ومن ذلك ما نشرته في مجلة 
وفيه:  ونيف،  قــرن  منذ  اليهودية  الجامعة 
»نصادف في كل التغييرات الفكرية الكبرى 
 يهوديا، ظاهريا كان أو جليا 

ً
ترقيبا عما

ــلــــى هـــــــذا، فـــالـــتـــاريـــخ  أو خـــفـــيـــا ســــريــــا. وعــ
العاملي  الــتــاريــخ  بــامــتــداد  الــيــهــودي يمتد 
بجميع مجاالته، حيث يتغلغل فيه بآالف 

الدسائس«.
وبــالــنــظــر إلـــى مــا هــو أبــعــد مــن السياسي، 
 الخطة أكبر وأخطر. ففيما يراه 

ّ
يتضح أن

 ثــمــة صــحــوة قــومــيــة يهودية  
ّ
املــراقــبــون أن

ى من بن ثنايا هذه الحادثة بالذات، 
ّ
تتجل

في الحزن على خراب الهيكل. هذه الصحوة 
العلمانية،  الــصــهــيــونــيــة  الــحــركــة  تــغــذيــهــا 
مــدعــومــة بــالــغــرب مــن أجـــل إقــامــة مجتمع 
متحّرر من قيود إرث »الطائفة اليهودية«، 

باستغال العاطفة الدينية. 
)كاتبة سودانية(

التغيير،  بــل حتمية  الــحــاجــة  هــو  مــعــلــوم 
ومجهول هو استحالة/ استعصاء تجاوز 
حجم التغيير الحدود املسموح بها دوليا 

وإقليميا. 
أن تصبح  الجزائر،  في حالة  يمكن،  كيف 
القرن  تسعينيات  فــي  بالتغيير  املطالبة 
املـــاضـــي ذاكــــــرة مــحــمــلــة بــجــمــاجــم مــئــات 
أهليٍة، نعرف  القتلى في حــرٍب  اآلالف من 
كيف انطلقت )توقيف املسار االنتخابي(، 
د عنها جنون الذبح، 

ّ
لكن ال نعرف ملاذا تول

الجماعية واالعــتــقــاالت  املــجــازر  الــقــنــابــل، 
القسرية واالختفاءات بعشرات اآلالف...؟

كيف يمكن، في الحالة الليبية، أن يصبح 
مجرد املطالبة بالتغيير، في إطــار موجة 
االنــتــفــاضــة »الـــعـــفـــويـــة« مــشــروعــا لــحــرب 
لــلــبــاد: برملانان  انــقــســام/ تقسيم  أهــلــيــة، 
وحــكــومــتــان ومـــشـــروع دســتــور فــيــدرالــي، 
برعاية  مــنــاطــق  ثـــاث  إلـــى  ليبيا  لتفجير 
ــى بــعــض  ــلــ ــقــــف عــ ــة، نــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ دولــــــيــــــة وإقــ
من  كثير  علينا  تخفى  ولــكــن  تفاصيلها، 

مخططاتها؟
كـــيـــف يـــمـــكـــن، فــــي الـــحـــالـــة الـــتـــونـــســـيـــة، أن 
ضائقٍة  إلى  التغييري«  »النموذج  ينتهي 
اقتصاديٍة، يتمنى معها بعض التونسين 
املشهد  مــع زوال ضبابية  بــن علي،  عــودة 
أمـــنـــيـــا، ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا بــقــتــامــتــه، 
وشــبــح انــبــعــاث الــحــالــة الــتــي ثـــار عليها 

التونسيون، من أجل أن يتغيروا؟
كيف يمكن، في الحالة املغربية، أن تنحسر 
جبال »نموذج االستقرار املغربي« في ظل 
االنفجار املتنوع في املنطقة، على »حراك 
الــــريــــف« بــشــعــار بــكــلــمــة واحـــــــدة، ال غــيــر، 

»لقمة العيش«...؟
كــل عبقرية  بــالــنــتــيــجــة، إذن، وبــعــيــدًا عــن 
في التحليل، هي حالة عــوٍد على بدء إلى 
املنطلقات، مع الجزم بأنه ليس ثّمة مآالت 
غير التي رسمت للمنطقة برمتها، لتبقى 
في ظام االستبداد، وال تبقى في مخيلة 
ذكريات  إال  التغيير،  إلــى  التواق  الشباب، 
بــالــتــغــيــيــر ليس  بــاملــطــالــبــة  املـــجـــازفـــة  أن 
الـــدول، مع  لتهديم  إال مشاريع  لها نهاية 
جمل تبقى خالدة الذكر »اإلمارة ولو على 

الحجارة«.
ميكانيزمات  في وجــود  اإلشكالية  ليست 
على  طريقن  للحوكمة،  ونماذج  للتغيير 
ــود  ــل فــــي وجــ الـــجـــمـــيـــع الـــســـيـــر فـــيـــهـــمـــا، بــ
حجم للتغيير ال يمكن تجاوزه، ونموذج 
للحوكمة هو »قــدر« من األقــدار املحتومة 
ــا...  ــهـ ــانـ ــكـ ــة مــــن مـ ــلـــزحـــزحـ ــة لـ ــلـ ــابـ ــقـ ــر الـ ــيـ غـ
اإلشكالية، في النهاية، في أن لقمة العيش 
النخب  ودوران  الــعــربــي،  مــخــّيــلــة  أقــصــى 

»مكتوب على الجبن العربي«.
)أستاذ جامعي جزائري(

قمة العشرين وصعود الصين

اإلرهاب في إغالق األقصى

المغرب العربي ضّد أوضاع االستبداد

هل نصبت روسيا 
وأميركا فخاخًا لتركيا؟

استطاعت الصين 
إتقان قواعد لعبة 

السوق، واالستفادة 
من العولمة، لتزيد 

قدرتها العلمية 
والصناعية

ألّن غاية دولة 
االحتالل لم يتم 

تحقيقها بعد ال 
يُستبعد أن تستمر 

أعمال العنف

الشعارات لم تكن 
لها عالقة بالجانب 
السياسي بل كانت 

المنطلقات جميعها 
اقتصادية خالصة

آراء

معن البياري

الحنق على صمت  وأمزجتنا بتصريف مشاعر  أعصابنا  أن نستنزف  ال يحُسن 
هنا، وتخاذل هناك، وتواطؤ هنا وهناك، بشأن حال القدس الذي نعلم، وأوضاع الحرم 
القدسي الشريف الذي نرى على الهواء مباشرة على الشاشات. ذلك أن املوضوع صار 
أبعد وأبعد من أشياء كهذه، صار يعني أن طورا جديدا وشديد الخطورة تعبر إليه 
مسألة القدس كلها، باملقدسات اإلسالمية واملسيحية فيها، بعروبتها وفلسطينيتها 
أصال وأساسا، يتطلب أوال وأخيرا اإلعالن صراحة أن النظام الرسمي العربي، وفي 
مقدمته الفلسطيني الذي نعرف، ال جدوى منه، وال طائل، وال رجاء يعول عليه، ال في 
قضية القدس وال في غيرها. وتاليا اإلقرار للمرة املليون ربما أن القاع الذي يقيم فيه 
الحال الفلسطيني، فصائليا مثال، ال يمكن له أن يسعف بشيء بصدد االستفراد 
اإلســرائــيــلــي املــاثــل بــالــقــدس واألقـــصـــى، وهـــو اســتــفــراد يــنــهــض عــلــى استضعاف 
الفلسطينيني، وقيادتهم إياهم، وعمقهم العربي واإلسالمي املعلوم الحال. وما يجدر 
أن يظل قناعة متوطنة ومركزية أن سلطات االحتالل ال تعمل على منع املصلني من 
أداء فريضة الصالة في األقصى املبارك، ال ليس هذا غرضها، وال يشغل بالها أصال، 
وإنما هي فرض السيادة اإلسرائيلية املطلقة على الحرم القدسي كله، وتغيير معامله، 
وكذا معالم محيطه وجواره، بتقسيم يتعزز على األرض، وفي املكان، بني مسلمني 
الروحية  ورعايتهم  دولتهم،  بمدينتهم وعاصمة  الفلسطينني  ولضرب حق  ويهود، 
أمــر واقــع، لم  البوابات األلكترونية ال تعنى ســوى إقامة  املــقــدس. وهــذه بدعة  املكان 
قــال إن  لغة دبلوماسية بصدده، ملا  أردان، أي  الداخلي، جلعاد  األمــن  يتوسل وزيــر 
السيادة على املسجد األقصى إلسرائيل، وليس ألي أحد، فلسطينيا كان أم أردنيا. 

األمر الذي لم تعترف به أي دولة، ولم يتأتى للمحتل أي تأييد له. 
هــنــا مــوضــع املــوضــوع كــلــه، هــنــا مــطــرح املــعــركــة الــتــي يخوضها املــقــدســيــون وأهــل 
التي تستقوي  القدس مع سلطة االحتالل  فلسطني، في كل جــوالت الصراع بشأن 
القدس يشهد على  صالفتها بما لديها من إمكانات عسكرية وأمنية، وهذا تاريخ 
أن مربط الفرس هنا، منذ ثورة البراق في 1929 التي كانت ردا على ادعاءات حركة 
صهيونية بملكية حائط البراق، وهو الحائط الغربي للمسجد األقصى، لليهود الذين 
يسمونه حائط املبكى. وفي البال أن سجاالت التفاوض املرير في كامب ديفيد برعاية 
بيل كلينتون، بني ياسر عرفات وإيهود بــاراك، إنما تحطمت بسبب رفض الجانب 

الفلسطيني اإلقرار برعاية إسرئيلية على مطارح في الحرم القدسي الشريف. 
ليواصل هذا الزعيم العربي وذاك اتصاالته الهاتفية مع األميركان، ومع اإلسرائيليني، 
وال مفاجأة من أخبار تواترت عن موافقة بعض هؤالء على »البوابات اإللكترونية« 
الــوقــت، يتم فيه نسيان قصة  أو يهدئه، في رهــان على  الحاصل،  التوتر  حال ينزع 
الــقــدس كلها، وإزاحــتــهــا عــن صـــدارة نــشــرات األخــبــار. ليصنع الــزعــمــاء الــعــرب ما 
ملتابعة  الــوطــن،  إلــى  الصني، عائدا  زيــارتــه  الرئيس محمود عباس  يــريــدون، وليقطع 
األوضاع واألحوال )!(، فهذا كله ليس موضع اكتراث إسرائيل التي ما حفلت يوما 
بزعل حاكم عربي، استراتيجيا كان أو بعض استراتيجي. البادي قدامنا أن الناس، 
الدينية  وبمشاعرهم  الشعبية،  بفاعلياتهم  ومسيحييها،  مسلميها  فلسطني،  أهــل 
األقوى من كل شيء، هم الذين يختارون طرائق املواجهة وأساليبها، هم الذين يتولون 
أمر رد التدبير اإلسرائيلي إلى أوهامه الفاشلة. وما شوهد أمس، من حشد املصلني 
موصول  نفسه،  األقصى  من  أحيانا  مقربة  وعلى  وشوارعها،  القدس  ميادين  في 
أساسا بكفاح مديد، تكابر إسرائيل، وتضحك على نفسها، عندما تتوهم أنه يمكن 
أن يتوقف، أو يضعف، كرمى لعني فالن أو عالن، لم ير ضيرا في العبور إلى الصالة 

من بوابة إلكترونية إسرائيلية. 
هل في وسع هذه الحالة الفلسطينية أن تقوى، وتستثمر كل إمكانات القوة الداخلية 
أن  وأخــرى مجّربة،  وميدانية، شبابية  أهلية وروحية  قيادات  في مقدور  فيها؟ هل 
تأخذ هذه الحالة الفلسطينية التي تجلت صورة بديعة منها أمس إلى أطوار أخرى 
مرابطة  ــة،  ودؤوبـ صبورة  وسلمية،  مدنية  ثــوريــة،  انتفاضية  كفاحية  تنويعات  من 
ومثابرة؟ هل سنعاين ظرفا فلسطينيا مستجدا يبدأ في تكسير ما تراكم طويال 

من جدران اليأس واإلحباط؟ هي أسئلة برسم األيام املقبلة، والتفاؤل قائم بداهة.

محمد أبو الغيط

آٍه، يا مصعب، يا أخي املغدور.
مــات مصعب عــّزو، الناشط اإلعــالمــي الــســوري في مدينة ســراقــب، بفعل رصــاٍص 
انهال على مظاهرٍة وقفت بصدور عارية حرفيًا لتهتف: »سراقب حّرة حّرة.. الهيئة 
ى تحته جبهة النصرة 

ّ
تطلع بّرة«. والهيئة هي هيئة تحرير الشام، االسم الذي تتخف

)أو تنظيم القاعدة(، والتي كانت تحاول االستيالء على املدينة في إطار قتالها العنيف 
حاليًا ضد حركة أحــرار الشام. هذه الحرب بني اإلخــوة األعــداء التي بدأت شرارتها 

بارتكاب مواطٍن في بلدة جزارين جريمة خطيرة: رفع علم الثورة السورية! 
قبل مقتله مباشرة، ظهر مصعب في فيديو يقول فيه بحماس: »في مدينة سراقب، 
الُحكم رح يبقى مدني، وما رح نقبل العسكر يحكمونا، إحنا طلعنا ضد الطاغي، وما 
نقبل أي طاغي«. كلمات كان ثمنها الحياة، والحياة كان ثمنها رصاصة خرجت في 

لحظة واحدة. ما أغلى كلماتك عندنا، وما أرخص حياتك عندهم، يا مصعب.
على صفحته في »فيسبوك«، نشاهد مقاطع لحملة »سراقب مدينتي«، تظهر شبابًا 

.
ً
سعداء يجمعون القمامة، يزرعون أشجارًا، ُيصلحون األرصفة، يالعبون أطفاال

قصة مصعب ومدينته الحبيبة نموذج متكّرر. بدأ كل شيء باملظاهرة األولى، جمعة 
25 مارس 2011، واحتاج األمر أشهرًا من السلمية التامة التي سقط خاللها مئات 
الشهداء واملصابني واألســرى، واقتحم الجيش املدينة. وأخيرًا، ظهر السالح تلقائيًا 

في البداية، ثم تأسست جبهة ثوار سراقب في مطلع 2012.
يتم  بانتخابها لجنة تنسيٍق،  األولــى، قدمت سراقب نموذجًا مختلفًا  اللحظة  ومنذ 
تغييرها كل شهر ونصف الشهر. وبعدها تحولت إلى مجلس محلي، يتم انتخابه 

باقتراع ديموقراطي عام. لكن من يحمي الحلم من جنود السواد؟
سرعان ما ظهر املسلحون املنتمون ألحرار الشام اإلسالمية، ثم جبهة النصرة، ثم 
استولت »داعش« على مكان »النصرة« منذ أبريل/ نيسان 2013، واحتاجت املدينة 
إلى التحرير مرة أخرى، وتم ذلك في ديسمبر/ كانون األول 2014، وخسر »داعش« 

أميره أبو البراء البلجيكي ثمنًا ملن أعدمهم من أبناء املدينة.
مشهد القتل ألجل علم الثورة متكّرر. نشاهد على موقع »يوتيوب« عشرات الوقائع، 
تــمــزيــق عــلــم الــثــورة أو إلــقــائــه أو دهــســه بـــاألقـــدام، أو إطـــالق الــنــار عــلــى مــن يحمله، 

واملرتكبون قد يرتدون مالبس الجيش العربي أو الكتائب اإلسالمية.
الثورة،  يكرهون  لهم.  بديٍل  لتشكيل  أي محاولة  يعادون  ره؟ ألنهم 

ُ
الك ملــاذا كل هذا 

اإلمــارة اإلسالمية  إقامة  »النصرة«  يريد مقاتلو  ألن مشروعها عكس مشروعهم. 
.. في  ــكــابــرة. 

ُ
امل ثــم على  الفشل،  ثــم على  الظلم،  لينافسوا »داعـــش« على  إدلـــب،  فــي 

شهادٍة ُمطولة، نشرت العام املاضي، لحذيفة نجل الشيخ عبدالله عــّزام، يحكي عن 
 ثوريًا، أغلبها في إدلب. واألتباع العميان وقوٌد 

ً
صرة« ثالثة عشر فصيال

ُ
سحق »الن

أباه  امتدح قتل سفاٍح  الــذي  الفلسطيني  أبو قتادة  أمثال  يتبعون  ال ينتهي، مازالوا 
وأمه، في أثناء »الجهاد الجزائري«، واعتبر ذلك فعل الصحابة األطهار. واليوم مازال 
ر، ومازال العميان بالجهل يهللون ملن دّمروا كل بلٍد حلت عليه لعنتهم.

ّ
يحّرض وُيكف

ار أيضًا، اعتقلوا وعذبوا واغتالوا، وبعضها كانت ممارسات سلطٍة بحتٍة، 
ّ

ومثل بش
بض عليه بجنايٍة، وليس معارضة 

ُ
مثل قصة الشاب املسكني، صفوان بوابة، الذي ق

لقداستهم، ثم قالت الجبهة، في بيانها الرسمي، ببساطة إن »أفرادًا في املخفر قاموا 
بالتحقيق معه، واملبالغة في ضربه، ما كان أحد األسباب بوفاته«.

كان »أحرار الشام«، في مرحلة سابقة، على الطريق نفسه، منعوا علم الثورة، رفضوا 
الــقــضــاء املــدنــي، وأّســســوا الــقــضــاء الــشــرعــي. كــان يجب أن يــجــّربــوا بأنفسهم نار 

الجنون، ليظهر قائدهم مع علم الثورة، ويعلنوا قبولهم بالقانون العربي املوحد.
القصة مــكــّررة مــن الجزائر إلــى الــســودان، ومــن اليمن إلــى الــعــراق، حــني تصبح كل 
الخيارات الواقعية سوداء، تختار بني السيئ واألسوأ، بني املوت برصاص عسكري 
وسيٍف إسالمي، وبني ظلم الغريب وظلم القريب. ولهذا أشعر أن مصعب أخي، وأخ 
ا »عرايا 

ّ
مسك بالحلم الذي مّسنا، حتى لو كن

ُ
كل من هو مثلنا، ليس بيدنا إال أن ن

حّرر املدينة من 
ُ
آٍه، يا مصعب، كم مــّرة سن  يغطينا، وال قبٌر يوارينا«. 

ٌ
نحن، ال أفــق

خطئنا الرصاصة، حتى تصيبنا؟
ُ
محتليها، ثم من محّرريها؟ وكم مرة ست

بيار عقيقي

أن يقول رئيس حركة أمل، رئيس املجلس النيابي اللبناني نبيه بري، هذا األسبوع، إن 
ش عن الذين يريدون الُغنم، وال يقبلون 

ّ
»حيتان املال تتحّرك في بحر لبنان الهادئ. فت

حتى باملساهمة في الُغرم«، من الطبيعي، في هذا السياق، أن تقف مشدوهًا وعاجزًا 
عن الكالم. ذلك ألن الرجل هو أحد أبرز أمراء الحرب اللبنانية )1975ـ  1990(، ورئيس 
املجلس النيابي منذ عام 1992. هو نفسه القائل في صيف 2015: »لوال الطائفية في 
لبنان لَسَحبنا املحتجون من بيوتنا«، خالل الحراك الشعبي ضد النفايات في البالد.
موقع  على  جنبالط،  وليد  النائب  االشتراكي،  التقدمي  الحزب  رئيس  يغّرد  بــدوره، 
تويتر، هذا األسبوع أيضًا: »يا لها من مهزلة أن تلحق غرامة ملرة واحدة باملعتدين 
على األمالك البحرية. يبدو أن النواب لم يالحظوا التعّديات املتعّددة. إن إقرار السلسلة 
من دون إصــالح جــدي وضبط الهدر هو هــروب إلــى األمـــام. الشعبوية طغت، كون 
االنتخابات على األبــواب. مسكني لبنان«. هنا، وأمام تلك التحف التويترية، ال بّد لك 
أن تقف »احترامًا« لرجل كان ركنًا أساسيًا في الحرب اللبنانية، وجزءا أساسيا في 

سالم ما بعد تلك الحرب، حتى أنه وصف نفسه يوما: »أنا من حيتان املال العام«.
حسنًا، موقفان في أسبوع واحد ألميري حرٍب قديمنْي، كفيالن في نسف الذاكرة 
وضرب البنية العقلية واملنطقية في التفكير السليم واملنهجية الصحيحة. األقبح من 
املوقفني مواقف أنصارهما الذين يجعلونك تظّن أنك وسط غابة غرائزية كبيرة، ال 
ُيمكن للعقل، وال للمحاسبة، وال لإلصالح، وال للمصارحة، إيجاد مكاٍن لهم فيها. 
الشيعية«  الطائفة  تلك  »ذاك حمى  عقد:  وكــل  زمــن  كل  في  تتكّرر  نفسها  التعابير 
الدرزية«. وهما في منطق »الدفاع عن حقوق طوائفهما«  الطائفة  و»اآلخــر دافع عن 
مستفيدين  اللبناني،  الدولتي  النظام  في  متغلغل  فاسد  كأخطبوط  نفسيهما  ثّبتا 
مع أتباعهم من كل قرش متاح. تمامًا كما زعماء الطوائف املسيحية والسنية الذين 
حملوا شعار »حقوق الطائفة« و»غبنها« ردحًا من الزمن، قبل أن ندرك، متأخرين، 
 للمسيحيني، و»الغنب« زال بمجّرد عودة 

ً
أن »الحقوق« هي لفريٍق يعتبر نفسه ممثال

ي محّدد إلى رئاسة الحكومة.
ّ
شخٍص سن

فون أنفسهم 
ّ
نعرفهم أمراء الحرب. لكن، ماذا عن قواعدهم هم وغيرهم مّمن يصن

»مستقلني« و»محايدين«؟ تكفي بعضهم صورة لهم مع »الزعيم«، حتى ُيغدق عليه 
كل الصفات الحسنة. يشكو بعضهم، ببراءة األطفال، وزيرًا أمام »الزعيم«، متناسيًا 

أن هذا »الزعيم« أتى بأكثر مما فعله الوزير، في الحرب والسلم.
أّي لبنان نريد، حني نرى الخضوع والخنوع ألمراء الحرب وزعماء املافيات في البالد، 
بأبهى تجلياته؟ أي وطٍن نسعى إليه في وقٍت نجد فيه أن املواطن املديون، وقبل أن 
لكتابة عبارٍة على  الوقت  يكفي من  ما  الليل، و»خوفًا على طائفته«، يجد  في  ينام 
»فيسبوك« يبّجل فيها زعيمه، الذي بالتأكيد ال ينام الليل من أجل معالجة مشكلة 
البيئة  وحماية  النظيف،  والــغــذاء  املجاني،  والتعليم  املجانية،  الطبابة  وتأمني  السير، 

الطبيعية، ورفع النفايات من الشوارع والبحر.
في الواقع، استولدنا عاملًا من »الفانتازيا« الخاص بنا، نتماهى فيه مع أمراء حربنا 
إلــى درجــة أننا نصبح »هـــم«، مــن دون أن يصبحوا »نــحــن«. نكتفي فــي هــذا العالم 
بصورة مع زعيٍم ننشرها على مواقع التواصل االجتماعي، مع عبارات »مليانة حّب 
وحنني«. مجّرد نشر تلك الصورة يكّرس خطيئتنا في دفاعنا في الوعينا عن زعيم 
 من الصحافيني الذين يلّبون 

ٌ
ـ أمير حرب، فكيف إذا نشر مثل تلك الصورة جيش

دعوة زعيم ـ أمير حرب، ويخرجون »مبتهجني به«، وداعــني له بطول العمر »ملا فيه 
د 

ّ
خير لبنان ونهضته«. وفي وقٍت يلتهون فيه بتوزيع الصورة، يمنة ويسرة، يتفق

الزعيم ـ أمير الحرب، حساباته املالية، املنبثقة عن مشروٍع ُبني على ركائز الفساد. 
يهّم؟ ال يهّم، املهم الصورة.

القدس تحيي التحّدي لماذا قتلت جبهة النصرة أخي؟

لبنان... صورة مع »الزعيم«
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مؤكــد أّن عشــراٍت، إن لــم نقــل مئــات 
العاملــن  الســودانين  مــن  اآلالف 
حقائبهــم  يحزمــون  الســعودية  فــي 
للعــودة  اســتعدادًا  أســرهم  وحقائــب 
بــّد أّن طالئعهــم قــد  إلــى بلدهــم. وال 
وصلت في األيام الفائتة، وذلك بسبب 
الظــروف االقتصاديــة الضاغطــة فــي 
الخليج، وبسبب اإلجراءات املالية التي 
فرضتهــا الســلطات الســعودية أخيرا 
علــى العاملــن األجانــب لديهــا، وعلــى 

أسرهم وذويهم. 
الــذي  الكبيــر  الفضــل  أحــد  ينكــر  ال 
قّدمته الجاليات السودانية في الخارج 
الســنوات،  عشــرات  ومنــذ  لوطنهــا، 
الكبيــرة  الســودانية  الجاليــة  ولعــل 
الفضــل  صاحبــة  الســعودية  فــي 
الوطــن، ومســاندته  فــي دعــم  األعلــى 
بالتحويــالت، وبتحّمــل أعبــاء ماليــن 
األســر الســودانية في الداخل ســنوات 
طويلــة، وفي أصعب األوقات وأكثرها 
الســودان منــذ  بهــا  مــّر  والتــي  شــّدة، 
ســبعينات القــرن املاضــي، فــال يخلــو 
بيت أو منزل في السودان من مغترٍب 
أو مغتربة في السعودية، قدم ألسرته 

وأهلــه ووطنــه الكثير. وقد حان الوقت 
لتــرد الحكومة شــيئًا مــن هذا الجميل 
لألجيــال التي هاجرت، منذ منتصف 
هــذه  والثمانينــات.  الســبعينات 
األجيــال التي ضحــت وصبرت ورّبت 
مت، وتمّددت أســرها في ســنوات 

ّ
وعل

والبنــات،  باألبنــاء  الطويلــة  االغتــراب 
ومســاعدة  حقيقيــة  لوقفــة  بحاجــٍة 
ســريعة مــن الحكومــة، فــي ظــل ظرف 
العودة الطارئ الذي ألّم بهم، وأجبرهم 
الســودان  إلــى  العــودة  وأســرهم علــى 

اآلن.  
وال تحتــاج الحكومــة لتبحــث وتنقــب 
وتعقــد املؤتمــرات، لتبحــث عــن ماهية 
هــذا الدعــم الــذي يحتاجونــه، فاملؤكــد 
لــكل  الســكن  توفيــر  هــو  األولويــة  أّن 
األسر العائدة، ولدى أسر كثيرة قطع 
أراضــي، وبحاجــة للتمويــل للبنــاء أو 
إكمال البناء، وبما أّن التمويل العقاري 
 ففي وسع الحكومة استثناء 

ٌ
موقوف

الســعودية،  مــن  العائــدة  األســر  هــذه 
وفتــح باب التمويــل العقاري لها حتى 

ن من االستقرار أوال. 
ّ
تتمك

كمــا بإمــكان الحكومــة، عبــر جهازها 

)جهــاز  العتيــق  البيروقراطــي 
املغتربــن( إعــداد خطــة طارئــة، تتيــح 
لهــذه األســر إمكانيــة إعفــاءات أكبــر، 
ملوديــالت  ســيارات  إدخــال  مثــال 
مســتقبل  فــي  تعينهــم  قليــال  أقــدم 
وتخفيــض  الســودان،  فــي  إيامهــم 
القيمــة الجمركيــة العالية، والتي تفوق 
طاقتهــم فترة مؤقته لهؤالء العائدين، 
وتوفيــر  تمامــا،  إلغاءهــا  يكــن  لــم  إن 
مقاعد دراســية في املراحل التعليمية 
العائديــن  هــؤالء  ألبنــاء  املختلفــة 
إعــداد برنامــج  وبناتهــم. كمــا يمكــن 
عاجــل الســتيعاب أربــاب هــذه األســر 
في وظائف تعاني نقصًا في السودان 
وتســتفيد  والصحــة  التعليــم  مثــل 
مــن خبراتهــم الطويلــة والغنيــة . عــدم 
تقديم مســاعدة حقيقية لهذه األعداد 
لــه  ســتكون  العائديــن  مــن  الكبيــرة 
عواقــب اجتماعية واقتصادية مكلفة، 
بها من اآلن في خطة عمل 

ّ
يمكن تجن

واضحــة ومعلنــة، وذلــك بتقديــم دعــم 
حقيقي وملموس، وإال فعلى نفســها 

ستجني براقش.
لؤي عبد الرحمن )السودان(

جدعــون  اإلســرائيلي  الصحفــي  ســأل 
املســجد  علــى  الســيطرة  هــل  ليفــي: 
الباهــظ؟  الثمــن  هــذا  تســتحق  األقصــى 
القاتــل واملقتــول فــي العمليــة التــي حدثت 
إسرائيلي. ليس سؤال ساذجا كما يبدو، 
بل هو يطرح في الصميم موضوع الهوية، 
الهويــة اإلســرائيلية مقابل الهوية العربية 
الفلســطينية اإلســالمية واملســيحية التي 
من املفترض أنها في ذهن ليفي، ومن هم 
على شاكلته، محيت بل انسحقت، بفعل 
أجبــر  التــي  الزرقــاء  اإلســرائيلية  الهويــة 
عليهــا الفلســطينييون، بقــوة االحتــالل. 
وســؤالي لــه فــي املقابــل، ملــاذا حتــى اآلن 
األقصــى  املســجد  هــدم  تســتطيعوا  لــم 
تســتطيعوا  لــم  وملــاذا  الهيــكل؟  وبنــاء 
بالكامــل؟  اإلبراهيمــي  الحــرم  احتــالل 
وملاذا وملاذا؟ أليس من املفترض أّن الذين 
إســرائيليون؟  الزرقــاء  الهويــة  يحملــون 
ملــاذا يعاندونكــم، ويقاومونكم، ويقولون 
بســرقة  ويتهمونكــم  »محتلــن«،  عنكــم 
األرض؟ ملــاذا لــم يتطبعــوا بطبعكم؟ ملاذا 
اندلعــت انتفاضــة األقصــى عــام 2000؟ 
عــام  القــدس  انتفاضــة  اندلعــت  وملــاذا 
2015؟ أال يعنــي هــذا شــيئا لكــم؟ وملــاذا 

املرابطــون واملرابطــات؟ انتفاضتــان مــن 
أجــل األقصــى، قــدم فيهــا الفلســطينيون 
الغالــي والنفيــس مــن املهــج واألرواح، مــن 
فلــذات أكبادهــم، مــن شــيبهم وشــبانهم، 
يحّرضهــم  لــم  وأطفالهــم،  نســائهم  مــن 
الهويــة  الفلســطينية.  هويتهــم  إال  أحــد 
وأّن  األرض،  صاحــب  أنــي  تقــول  التــي 
األقصــى للفلســطينين املســلمن، ليــس 
لليهــود فيهــا حق كما قالت اليونيســكو، 
وأّن كنيســة القيامــة وكنائــس فلســطن 
ليــس  املســيحين،  للفلســطينين  هــي 
عّبــر  مــا  هــذا  أراضيهــا.  ســرقة  لكــم 
الــذي  الجمعــة  يــوم  الفلســطينيون  عنــه 
أغلقــت فيــه أبــواب املســجد األقصى، فلم 
إحراقــه  منــذ  الجمعــة  صــالة  فيــه  تقــم 
األقصــى  خــارج  فصلــوا   ،1969 عــام 
عنــد البوابــات التــي أمــر رئيــس حكومــة 
بإقامــة  نتنياهــو،  بنيامــن  االحتــالل، 
بوابات إلكترونية عليها، أعجبني إطالق 
املقدســين عليهــا اســم »بوابــات العــار«. 
هــي عــار على كل مــن يوافق الدخول من 
خاللها إلى املسجد األقصى، فهذا لسان 
واملقدســين،  اإلســالمية  األوقــاف  حــال 
وليس لســان حــال العرب، الذين ينعمون 

بعالقات دافئة مع نتنياهو، وباردة حتى 
الصقيع مع الفلسطينين، بحيث أن الدم 
تجمد في عروقهم فلم نسمع إال إدانات 
خجولــة، ففقــدوا هويتهــم العربية، بل قد 

فقدوها منذ زمن بعيد. 
العبريــة،  الصحــف  علــى  جولــة  وخــالل 
خرجت أصوات عديدة تنادي باستغالل 
املوقف للســيطرة على املسجد األقصى، 
فقرأنــا »يــا ليــت هذا هــو الوقت ألن نأخذ 
منهم املفاتيح ونقلصهم من ألف حارس 
إلــى عشــرة حــراس«. ويــا ليتهــم توقفــوا 
األصــوات  بــل خرجــت  الحــد،  هــذا  عنــد 
اليــوم  إســرائيل  صحيفــة  مــن  املهــددة 
العــرب مــن  ر 

ّ
ويديعــوت أحرونــوت تحــذ

اللعــب بالنــار، وتتهــم الشــيخ رائد صالح 
محمــود  اتهمــوا  وآخــرون  بالتحريــض، 
مطرقــة  تحــت  العمليــة  بإدانــة  عبــاس 
الضغوط األميركية األردنية، وختم قائد 
شرطة االحتالل في القدس، يورام ليفي، 
املشــهد بالقــول »الفصل« كمــا يظن، »إن 
األجهزة ستبقى في مكانها، سيفهمون 
مع مرور الوقت أن األمر ليس ســيئا الى 

هذه الدرجة، وال يجب القلق منه«.
أحمد الصباهي )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

عبد الوهاب األفندي

فــي مثــل هــذه األيــام قبــل أربعــة أعــوام، وبعــد 
ثالثة أسابيع من انقالبه الذي قاده في الثالث 
عبــد  املشــير  ألقــى   ،2013 تمــوز  يوليــو/  مــن 
الشــعب  الفتــاح السيســي خطابــا، طالــب فيــه 
تمنحــه  مظاهــراٍت  فــي  بالخــروج  املصــري 
تفويضــا ملحاربــة اإلرهــاب. واشــتمل الخطــاب 
مــع  املســؤولية  »تحمــل  لـــ  للشــعب  مناشــدة 
الجيــش والشــرطة فــي مواجهــة مــا يحــدث فــي 
الشــارع«. وكان هــذا الطلــب غريبــا من أكثر من 
وجــه. أواًل ألن محاربــة اإلرهــاب ال عالقــة لهــا 
بمــا »يحــدث فــي الشــارع«، كمــا أنهــا ال تحتاج 
إلــى تفويــض. فهــي بالعكــس، واجــب الرجــل، 
حتــى حــن كان مجــّرد وزيــر دفــاع. وقد أصبح 
الواجــب أوجــب بعــد أن أعلــن نفســه رئيســا ال 
للمســاءلة   

ٌ
معــّرض بهــذا  وهــو  فوقــه.  ســلطة 

إذا قّصــر فــي محاربــة اإلرهــاب. فكيــف يطلــب 
يطلــب  هــل  وواجبــه؟  مهمتــه  ألداء  تفويضــا 
الطبيــب تفويضــا ملعالجــة املرضــى، أو املعلــم 
الشــرطي  أو  للتالميــذ،  الــدروس  إلعطــاء 
فــإن  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الجريمــة؟  ملحاربــة 
الرجــل طالــب عامــة النــاس بتحمــل املســؤولية 
معــه حــول »مواجهــة مــا يحــدث فــي الشــارع«. 
ومــا كان يحــدث في الشــارع املصــري وقتها لم 
يكن إرهابا، وإنما كان مظاهراٍت واعتصامات 

سلمية.
فهمهــا  رســالة  هنــاك  أن  إذن،  واضحــا،  كان 
كان  املطلــوب  أن  هــي  ومناصــروه،  السيســي 
الســلمية  للمعارضــة  بالتصــّدي  تفويضــا 
القمــع  إجــراءات  أقصــى  واتخــاذ  بالعنــف، 
ضدها باسم مكافحة اإلرهاب. فهذا هو مغزى 

محمود الريماوي

تراوحــت ردود املعارضــة الســورية بــن مؤيٍد 
ــع 

ّ
ومعــارٍض التفــاق الجنــوب الســوري، املوق

واألردن.  وروســيا  املتحــدة  الواليــات  بــن 
وهــذا االنقســام فــي الــرأي مفهــوم، فــي ضــوء 
وواقــع  لالتفــاق.  الرســمي  النــص  نشــر  عــدم 
الحــال أن االتفــاق يجّمــد الوضــع فــي جنــوب 
ســورية )درعا وحوران والســويداء(، ويكّرس 
وقــف إطــالق النــار، ويثّبــت الوجود الروســي، 
فصــل  قــوات  نشــر  عبــر   

ً
أفضليــة ويمنحــه 

روســية )زهــاء 400 جنــدي روســي في مرحلة 
أولية(.

حيــث  مــن  لــأردن  مكاســب  االتفــاق  يحقــق 
إبعــاده قــوات »داعــش« اإلرهابيــة واملنظمــات 
عــدم  يضمــن  كمــا  التنظيــم.  لهــذا  املبايعــة 
تسّرب املقذوفات واملقاتلن مجهولي الهوية 
مليشــيات  إبعــاد  ويضمــن  الحــدود.  عبــر 
إيــران اللبنانيــة والعراقيــة وســواها إلــى 40 
كيلومتــرًا بعيــدًا عــن الحــدود األردنيــة. ومــا 
زال االتفــاق بشــأن تشــغيل املركــز الحــدودي 
نصيــب غامضــا. ومن حق األردن إبداء الحذر 
الشــديد إزاء هــذه املســألة، فمــع التوافــق علــى 
أن يكــون الســوريون وحدهــم مــن يتمركــزون 
فــي هــذا املركــز، فــإن أي عــودة لنظــام دمشــق 
أمــام  األبــواب  تفتــح  ســوف  املركــز  هــذا  إلــى 
بلبــاس  )ربمــا  إيرانيــة  مليشــيات  تســّرب 
مدنــي( نحــو الحــدود األردنية. وذلــك تحقيقا 
لحلــٍم توّســعي قديــم للجمهوريــة اإلســالمية 

مــع  »املســؤولية«  لتحمــل  املناصريــن  دعــوة 
السيســي ونظامــه. ألن قيــام الدولــة بمهامهــا 
العاديــة فــي حفــظ األمــن ال يتطلــب مثــل هــذا 
»التفويض«، أو املشــاركة في املســؤولية، حتى 
تكــون  وإنمــا  الفاعــل.  مــع  »التــوّرط«  نقــول  ال 
يخــرج  فيمــا  املســؤولية،  تحّمــل  إلــى  الدعــوة 
إلــى  الحاجــة  كانــت  وقــد  واملشــروع.  املألــوف 
 فــي اســتراتيجية 

ً
مثــل هــذا التوريــط واضحــة

بيــان  تــالوة  مــن   
ً
بدايــة االنقالبــي،  املخطــط 

يــوم  مرســي  محمــد  الرئيــس  علــى  االنقــالب 
الثالث من يوليو/ تموز، حيث ظهر السيســي 
محاطا بشــخصياٍت، مثل شــيخ األزهر وزعيم 
الكنيســة القبطيــة البابــا تواضــروس الثانــي، 
وعدد من قادة األحزاب والشــخصيات العامة. 
ومثــل هــذه الشــخصيات ال تظهــر، فــي العــادة، 
توريــط  القصــد  وكان  االنقــالب.  بيانــات  فــي 
هــؤالء فــي العمليــة، حتــى يتفــّرق دم الضحايا 

بن القبائل والطوائف واألحزاب. 
املفارقــة أن السيســي الــذي حــّرم كل نــوع مــن 
التظاهــر، دعــا )بالتزامــن مع االحتفــال بذكرى 
إلــى التظاهــر وشــغل املياديــن.  ثــورة يوليــو( 
وبالفعل، اســتجاب كثيرون للدعوة، وخرجوا 
اإلعــالم  وســائل  معظــم  وســاهمت  وفّوضــوا. 
الرســمية وشــبه الرســمية )وبعضهــا رســمية 
كمــا  التجييــش،  فــي  »الرســمية«(  مــن  أكثــر 
انصــاع زعمــاء دينيــون، وعديد مــن »املثقفن« 
والسياســين وزعمــاء األحــزاب )بما فيها عدة 
أحزاب ذات دعاوى إسالمية، بل وحتى سلفية 
فيمــن  وفّوضــوا  ــة، 

ّ
الزف هــذه  فــي  متشــّددة( 

 
ّ

فوض. وكانت النتيجة، كما هو معلوم، الفض
العنيــف لالعتصــام فــي ميدان رابعــة العدوية، 
واعتقــال  موقــع،  كل  فــي  املتظاهريــن  وقمــع 

السياســي  والتموضــع  األردن،  اختــراق  فــي 
واملذهبي واإلعالمي على بعض أراضيه، كما 
أن ســجل  نظام دمشــق في تســريب األســلحة 
واملســلحن إلــى داخــل األردن طويــل وحافــل، 
ويعود إلى ما قبل الحراك السوري عام 2011 
بفترة طويلة، وكذلك خالل فترة الحراك الذي 

.
ً
ما زال متواصال

وعــدا مــا تقــّدم، فــإن االتفــاق )مــا تســّرب مــن 
الالجئــن  تمكــن  بعــد  يضمــن  ال  بنــوده( 
بصــورة  العــودة  مــن  األردن  فــي  الســورين 
فقــوات  ســورية،  جنــوب  مناطــق  إلــى  آمنــة 
بإيــذاء  حافــل  ســجل  ذات  الروســية  الفصــل 
مخابــز  )اســتهداف  بهــم  والتنكيــل  املدنيــن 
املدنــي  للدفــاع  ومراكــز  وأســواق  ومشــاٍف 
بصــورة وحشــية طــوال العــام 2016(. وبينمــا 
يشــّدد األردن علــى أنــه ال يعتــزم إرســال قوات 
إلــى جنــوب ســورية، أو أي منطقــة أخــرى فــي 
ســورية، فإن من الواجب عدم ترك األمور بيد 
الــذي يعمــل ضمــن  الروســي وحــده  الجانــب 
الــدوام  علــى  ويبــدي  دمشــق،  نظــام  أجنــدة 
ازدراًء تامــا للمدنيــن ولحقوقهــم فــي الحيــاة 
والكرامة على أرض وطنهم. ناهيك عن العداء 
الروســي للمعارضــة الســورية. وهــذا يتطلــب 
آليــة رقابــٍة فعالــٍة علــى الوجود الروســي، كما 
على وجود األطراف األخرى. فخالل السنتن 
مــن  جــزء  أنهــا  موســكو  أثبتــت  املاضيتــن، 
املشــكلة ال الحلــول. وأنهــا فــي ســبيل تأمــن 
مصالحهــا ال تتوانــى عــن تدميــر املــدن )حلب 
خصوصا( والتغطية الحثيثة على استخدام 

لأزمــة  الســلمي  الحــل  محــاوالت  إلفشــال  تــم 
املصريــة، وحجــم التضليــل الــذي راح ضحيته 
حتــى قطــاع واســع من أنصــار االنقــالب. هناك 
أبريــل،   6 حركــة  قــادة  بعــض  مثــل  آخــرون، 
إلــى  تابــوا وأنابــوا بعــد أن تحّولــوا بدورهــم 
ضحايــا للوحش الــذي أطعموه دماء األبرياء، 
 حول 

ٌ
و»فّوضــوه« فيمــن فــّوض. وهنــاك ســؤال

 من اإلثم، أم 
ٌ
صحــة هــذه التوبــة، وهل هي توبة

رّدة فعل تجاه خيانة الشريك في اإلثم.
وفــي حقيقــة األمــر، لم يكن األمر في حاجٍة إلى 
بياناٍت أو كشــف ما خفي، ألن طلب التفويض 
والتبعــات.  والــدالالت  املعانــي  واضــح  كان 
وقــد ســبقت طلــب التفويــض، وحتــى االنقــالب 
ملقــار  وحــرق  ومجــازر  بشــعة  جرائــم  نفســه، 
األحــزاب واملؤسســات املدنيــة، واعتقــاالت )بــل 
واملصوريــن  للصحافيــن  اغتيــال(  وعمليــات 
والناشــطن، وذلك كله على مســمع ومرأى من 
العالــم كلــه. وإذا كان مــن فــّوض وأفتــى ونظــر 
 عــن ذلــك، ومــن الســذاجة بحيث لــم يعلم 

ً
غافــال

لــب التفويــض له 
ُ
أن هــذه املمارســات هــي مــا ط

جهــاٌت  تبــدي  أن  املفهــوم  مــن  كمــا  إيــران. 
ظهــا علــى االتفــاق، 

ّ
أخــرى فــي املعارضــة تحف

وخصوصا في ما يتعلق باالنتشار الروسي 
الذي ســيكون مهجوســا فقط بتمكن النظام، 
الســورين،  صــدور  علــى  مجــّددًا  يجثــم  كــي 
وإعــادة املشــكلة إلــى نقطــة الصفــر، بــداًل مــن 
وضعهــا علــى ســكة حلــوٍل جديــة، تســتجيب 
لتطلعات السورين. ومن املالحظ أن موسكو 
مفاعيــل  مــن  أبيــب  تــل  طمأنــة  علــى  واظبــت 
االتفــاق، لكنهــا ال تبدي أدنــى اهتمام لطمأنة 
صياغــة  فــي  بحقهــم  واالعتــراف  الســورين، 
مستقبلهم. والرهان هو على أن االتفاق، على 
الرغم من سريانه قبل نحو أسبوعن، ما زال 
في مراحله األولية، وأنه يجب أن يكون ُحكما 
 للتعديــل فــي ضــوء مجريــات الوقائــع 

ً
قابــال

تأمــن  هــدف  إلــى  واســتنادًا  األرض،  علــى 

واالســتزادة منــه، فهــو غيــر مؤهــٍل ألن يلعــب 
يعلــم  كان  وإن  العامــة.  الســاحة  فــي  دورًا 
ويمالــئ، وهــو األرجــح، فــإن مســؤوليته أمــام 
الله واألمة ال تقل عن مسؤولية القاتل املباشر. 
فــي  البرادعــي  موقــف  فــإن  املنطلــق،  هــذا  مــن 
التبــرؤ مــن الجريمة، وكشــف وإدانــة من قاموا 
بهــا، وتوّرطــوا ووّرطــوا، يعتبــر نقطــة البدايــة 
السياســي  الجســم  إلــى  العافيــة  إعــادة  فــي 
املصــري، ذلــك أن التوبــة مــن الجرائــم املنكــرة 
التــي ارتكبــت وترتكــب فــي حــق شــعب مصــر 
والتبــرؤ  باملســؤولية،  االعتــراف  تســتلزم 
كاملــٍة  مصارحــٍة  إلــى  والدعــوة  الجــرم،  مــن 
ومصالحــة وطنيــة حقيقية. ويحمد للبرادعي 
أنــه »ســحب التفويــض« مــن القتلــة ومحترفــي 
الديــن،  برجــال  األحــرى  وكان  الشــعب.  خــداع 
وفــي مقدمتهــم شــيخ األزهــر، ومــن التحــق بــه 
ممــن يســمون أنفســهم العلمــاء وعلمــاء الدين، 
أن يســبقوا البرادعــي إلــى التوبــة والتطّهر من 

دماء األبرياء، قبل فوات األوان. 
وال ُيعفــي مــن هــذا مــا ذكــره البرادعــي، عقــب 
أعلــى  مــن  إليــه  وصلــت  تهديــدات  مــن  بيانــه 
 

ّ
املســتويات فــي مصــر بـ »تدميــره«، إذا لم يكف

عــن فضــح جرائــم النظــام. وال شــك أن كثيريــن 
مــن تواطــأوا فــي الجــرم املشــهود يتعّرضــون 
لضغــوط وابتــزاز مــن هــذا النــوع. ولكــن هــذا 
هــذه  مثــل  ألن  التوبــة،  تعجيــل  إلــى  أدعــى 
األخــرى،  املمارســات  إلــى   

ً
إضافــة التهديــدات، 

تكشــف أننــا أمام نظــام إرهابي بحق وحقيقة. 
وأن الجرائم التي تواطأ املتواطئون بصددها 
ممــا  تعــد  ولــم  الكبائــر،  كبائــر  مــن  أصبحــت 

يسهل التجاوز عنه.
)أكاديمي سوداني(

وجود املعارضة، وعودة الالجئن الســورين 
تباعــا مــن األردن، فــي ظــروٍف آمنــة، ال تجعــل 
منهم ُمجّددًا لقمة سائغة في أفواه من قاموا 
باقتالعهــم وتهجيرهــم، وبما قد ُيجّدد خطر 
التهجيــر اإلجبــاري علــى أيــدي مــن يحلمــون 
بســورية أخرى، تعاد فيها صياغة الهندســة 
الديمغرافية، ويتم تدمير الحواضر السورّية 

التاريخية!.
وبالنظــر إلــى ما تقّدم، يشــكل االتفاق بالفعل 
امتحانــا وتحّديــا لــكل مــن روســيا وأميــركا، 
األردنــي،  االتصــال  وزيــر  ذلــك  أوضــح  كمــا 
محمــد املومنــي، في تصريحــاٍت أخيرة له في 
18 يوليو/ تموز الجاري. وفي التعقيب على 
ذلــك، يكمــن التحــّدي أمــام روســيا فــي وقــف 
عدائها للشعب السوري، والتوقف عن عرقلة 
التحــّدي  يتمثــل  بينمــا  جنيــف،  مفاوضــات 
للتطلعــات  االســتجابة  فــي  أميــركا  أمــام 
نحــو  الطريــق   

ّ
وشــق للســورين،  األساســية 

تســويٍة شــاملٍة وجديــٍة تســتند إلــى املرجعية 
الدوليــة والقرارات ذات الشــأن، وعدم االكتفاء  
بالتصــّدي لداعــش اإلرهابيــة، علــى الرغم من 
األهميــة الحاســمة لذلــك، وبحيــث ُيصــار إلــى 
النصــرة  وجبهــة  إيــران  مليشــيات  مكافحــة 
جنبــا إلــى جنــب، بالوتيــرة نفســها واألولوية 
 ملفاوضاٍت 

ً
 مواتية

ً
ذاتها، وهو ما يهيئ بيئة

مثمرٍة في جنيف، تمّكن السورين من تقرير 
مصيرهــم بأنفســهم، واالنطــالق نحــو إعــادة 

اإلعمار على جميع املستويات.
)كاتب من األردن(

ومحاكمــات  الناشــطن،  مــن  اآلالف  عشــرات 
جماعيــة أصــدرت مئــات أحــكام اإلعــدام علــى 
خذ 

ّ
ناشطن من كل التوجهات. وفي سيناء، ات

ر، 
ّ
اٍت كان السيســي نفســه قد حذ النظــام إجــراء

عندمــا كان وزيــرًا للدفــاع، من عواقبها املدمرة 
تحقــق  وبالفعــل،  االجتماعــي.  الســلم  علــى 
املشــكلة  وتحولــت  السيســي،  منــه  ر 

ّ
حــذ مــا 

اإلرهابيــة فــي ســيناء إلــى حرٍب أهليــة، جعلت 
سيناء أشبه بدارفور. 

هنــا:  املحــوري  الســؤال  إلــى  يقودنــا  وهــذا 
»تفويــض«  باشــر  مــن  يتحّمــل  حــدٍّ  أي  إلــى 
ســفكت،  التــي  الدمــاء  عــن  املســؤولية  املشــير 
واألســر التــي شــّردت، والحريــات التــي غيبــت، 
بــد أن مــن جلســوا  الــذي دمــر؟ ال  واالقتصــاد 
حــول املنّصــة فــي الثالــث من يوليــو، ومن لّبوا 
دعــوة التظاهــر، ومــن خطبــوا ونظــروا وكتبوا 
وأفتوا، كانوا على علٍم كاٍف بالنتائج املترتبة 
علــى مواقفهــم، وليــس أقلهــا وأد الديمقراطيــة 
عبر إغراق مصر بالدماء. وهم بهذا يتحملون 
عــن  واألخرويــة  الدنيويــة  املســؤولية  كامــل 
إزهاق األرواح وتدمير املجتمع وإرجاع مصر 

قرونا إلى الوراء.
صحيــٌح أن بعضهــم قــد يحتــّج بأنــه قــد غــّرر 
بــه، ومــن هــؤالء نائــب رئيــس الجمهوريــة فــي 
الــذي  البرادعــي،  محمــد  االنقــالب،  حكومــة 
ُيحمد له أنه اســتقال من منصبه غداة مجزرة 
»رابعــة«، وتبــرأ منهــا. ولكــن البرادعــي نفســه 
مــن  مــا كان يعلمــه  تمتــرس بالصمــت بشــأن 
تجــاوزاٍت ســبقت االنقــالب ورافقتــه وتبعتــه، 
حتى مطلع نوفمبر/ تشــرين الثاني من العام 
الشــهير. عندهــا  بيانــه  أصــدر  حــن  املاضــي، 
الــذي  التآمــر  حجــم  البرادعــي  فضــح  فقــط، 

النظام البراميل املتفجرة واألسلحة املحّرمة. 
ديارهــم  إلــى  الالجئــن  عــودة  فــإن  وعليــه، 
قــوات  وربمــا  إضافيــة،  ضمانــاٍت  تتطلــب 
مباشــرة  ورعايــة  أخــرى،  دول  مــن  إضافيــة 
عــن   

ً
فضــال ومنظماتهــا،  املتحــدة  األمــم  مــن 

الحاجــة إلــى إعــادة بناء ما دمرتــه الحرب من 
مســاكن ومرافــق مدنيــة، وهــو آخــر مــا  يعنــي 
روســيا التي ال تمانع في رؤية ســورية بدون 

السورين، إذا ضمن ذلك مصالحها.
أمــا وجــود مليشــيات إيــران، وبخاصــة حــزب 
اللــه، فإنــه يظــل خطــرًا قائمــا، إذ ســوف تظــل 
هــذه املليشــيات تتحــّن الفــرص للتســلل إلــى 
 من 

ً
مناطــق الجنــوب بصور شــتى، مســتفيدة

حــرص موســكو علــى التنســيق معهــا، ومــن 
تفــادي واشــنطن االحتــكاك بهــذه املليشــيات، 

إال على أضيق نطاق. 
علــى األرض  االتفــاق  األغلــب، ســيظل  وعلــى 
ــا، بــدون آليــات رقابــة فعالــة علــى األرض، 

ّ
هش

بــأن  يشــي  مــا  اإلطــالق  علــى  هنــاك  وليــس 
ســبيلها  فــي  الســورين  علــى  إيــران  حــرب 
إلــى التوقــف. وليــس أدل علــى ذلــك مــن تدفــق 
مــن  إيــران  وتمولهــم  تســلحهم  مقاتلــن، 
الحدود العراقية عبر البادية السورية، وغير 

بعيٍد عن الجنوب السوري. 
فــي   

ٌ
رئيســية جهــاٌت  توافــق  أن  املفهــوم  مــن 

املعارضــة، مثــل الهيئــة العليــا للمفاوضــات، 
علــى االتفــاق، ســعيا نحــو وقــف شــالل الــدم، 
والتوقــف عــن  تدميــر مــا لــم يدّمــر بعــد علــى 
أرض الجنــوب، ومــن أجــل إقصــاء مليشــيات 

القاتل والمقتول والمفّوض في بر مصر

رقابة دولية على اتفاق جنوب سورية

الجرائم التي تواطأ 
المتواطئون بصددها 

أصبحت من كبائر 
الكبائر، ولم تعد مما 

يسهل التجاوز عنه
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القاهرة ـ العربي الجديد

ارتفع عدد الغرقى من املصطافن املصرين 
غريقــا   21 إلــى  اإلســكندرية  شــواطئ  علــى 
منهــم   15 الجــاري،  الصيــف  موســم  خــالل 
بمعظمهــم  وهــؤالء  املاضيــة.  األربعــة  األيــام  خــالل 
مــن شــباب أبنــاء محافظــات أخــرى قصــدوا املدينــة 
انتقــد  وقــد  الصيفيــة.  إجازتهــم  لقضــاء  الســاحلية 
لعــدم  املحافظــة  فــي  املســؤولة  األجهــزة  البعــض 
تأمــن  وعــدم  الصيــف  ملوســم  جيــدًا  اســتعدادها 
منقذيــن بحريــن، وكذلك عدم توفير إشــارات إرشــاد 
البحــر  ميــاه  فــي  وجودهــم  خــالل  الســّباحن  تنّبــه 

األبيض املتوسط.
وطالــب عــدد مــن نــواب محافظــة اإلســكندرية بغلــق 
علــى  خطــرة  أصبحــت  هــا 

ّ
إن إذ  الشــواطئ  بعــض 

املصطافــن، خصوصــا مصيــف النخيــل فــي منطقــة 
عــّد أشــهر مناطق اإلســكندرية. وهو 

ُ
العجمــي التــي ت

دائــرة  عــن  النــواب  مجلــس  عضــو  أخيــرًا  أّكــده  مــا 
ســيدي جابــر، حســني حافــظ، واصفــا هــذا الشــاطئ 
بـ«املقبرة« ال سّيما بعد تكّرر حوادث الغرق األخيرة 
فــي نطاقــه، نظــرًا إلــى عــدم وجــود أّي فــرق إنقــاذ فيــه 
فــي ظــل ارتفــاع حركــة األمواج. وقد شــّدد حافظ على 
ضــرورة تأمــن أفــراد مدّربــن علــى عمليــات اإلنقــاذ 
تطويــر  إلــى  باإلضافــة  اإلســكندرية،  شــواطئ  علــى 
وتزويدهــا  هنــاك  األوليــة  واإلســعافات  العيــادات 
ه ال بّد من وضع 

ّ
بسيارات إسعاف مجّهزة. أضاف أن

إرشــادات وإشــارات اســتدالل على الشــاطئ لإلشــارة 
األمــان  توفيــر  بهــدف  وذلــك  الخطــرة،  املناطــق  إلــى 
علــى  والحفــاظ  الغــرق  مــن  للمواطنــن  والحمايــة 

أرواحهم.
فــي الســياق، أطلــق ناشــطون علــى موقع »فيســبوك« 
خاللهــا  مــن  روا 

ّ
حــذ حملــة  االجتماعــي  للتواصــل 

 على البحر. 
ّ

23 دوالرًا( فــي اليــوم. وهــذه الشــقق تطــل
أّما في منطقة بير مســعود التي تقع على مقربة من 
منطقــة ميامــي، تبــدأ أســعار الشــقق فيهــا مــن 150 
جنيها في اليوم لأسرة الكاملة، وينشط هناك عدد 

من السماسرة الذين يتواصلون مع املصطافن.
إلــى مناطــق الغالبة تأتي املناطق الخاصة باألثرياء، 
منها منطقة ستانلي التي تضّم شاطئا خاصا يشمل 
 علــى كوبــري )جســر( ســتانلي 

ّ
كبائــن متمّيــزة تطــل

وهــي كبائــن مســتأجرة منــذ ســنوات مــن املحافظــة. 
كذلــك ثّمــة كبائــن أخــرى تملكها بعــض النقابات مثل 
نقابة الصحافين واملوســيقين والسينمائين، تبدأ 
بــدالت إيجــار الكابيــة الواحــدة فيهــا مــن 400 جنيــه 
فــي اليــوم. وثّمــة كبائــن قريبة من البحــر تصل بدالت 
إيجارهــا إلــى 600 جنيــه )نحــو 34 دوالرًا( فــي اليــوم. 
أّما بدالت إيجار الشــقق املفروشــة املطلة على كوبري 
ســتانلي فتبــدأ مــن 500 جنيــه )نحــو 28 دوالرًا( فــي 
 بعــض أصحــاب الشــقق 

ّ
اليــوم. تجــدر اإلشــارة إلــى أن

ل التعامل بالدوالر 
ّ

في عدد من األبراج الجديدة يفض
األميركي وليس بالجنيه املصري.

فــي  الشــواطئ  بحــوث  معهــد  فــي  الخبيــر  ويقــول 
اإلســكندرية الدكتــور محــب مينا إســكندر لـ »العربي 
النجــاة مــن نحــو 30 نقطــة  ــه »ال يمكــن 

ّ
إن الجديــد« 

غرق في مياه شــواطئ اإلســكندرية، حتى وإن حاول 
 »تلك 

ّ
املنقذون البحريون إنقاذ الضحية«. ويشرح أن

النقاط تقع في نطاق جغرافي شديد الخطورة، تزداد 
نتيجــة  والغربيــة،  الشــرقية  املناخيــة  التيــارات  فيــه 
تغّير درجات الضغط والحرارة وتغّير حركة الرياح. 
وهــو األمــر الــذي يؤّدي إلى ارتفاع األمواج في البحر 
 »دور املحليــات 

ّ
بســرعة كبيــرة«. ويلفــت مينــا إلــى أن

ــق بمنــع وقــوع تلك الحــوادث، 
ّ
كبيــر هنــا فــي مــا يتعل

مــن خــالل وضــع تعليمــات مشــّددة وإشــارات خاصة 
بعدم تجاوز نقاط معّينة لتفادي أّي أخطار ممكنة«.

املصطافن من نوع من الدّوامات يســّمى »الســاحبة« 
عنــد شــاطئ النخيــل نتيجــة وجــود حفــر عميقــة فــي 
رمــال البحــر. وقــد تســببت تلــك الدّوامــات فــي غــرق 
عــدد كبيــر مــن املصطافــن، األمــر الــذي دفــع هــؤالء 
الناشــطن إلــى املطالبــة بإغــالق الشــاطئ ملــا يمثلــه 
مــن خطــورة علــى أرواح مرتاديــه. وأشــار هــؤالء إلــى 
فــي املحافظــة يعلمــون بتلــك الكارثــة   املســؤولن 

ّ
أن

هــم »ودن مــن طــن وأخرى مــن عجن«، خصوصا 
ّ
لكن

 الشاطئ مهمل منذ عام 2004.
ّ
أن

في كل عام، يقصد اإلســكندرية آالف من املصطافن، 
األمــر الــذي يــؤّدي إلى ارتفاع أســعار الشــقق وتعرفة 
الشــواطئ  اختفــاء  بعــد  ســّيما  الشــواطئ، ال  دخــول 
 ســوى 

َ
ــه لــم يتبق

ّ
املجانيــة بصــورة واضحــة. ُيذكــر أن

خمسة شواطئ تديرها املحافظة بعدما جرى تأجير 
الشواطئ كلها للمستثمرين. في منطقة أبو قير على 
ســبيل املثــال، شــاطئان همــا »شــاطئ البحــر الحــي« 
و«شــاطئ برديــس« تديرهمــا وزارة اإلنتاج الحربي، 
 منهما خمسة جنيهات 

ّ
فتبلغ تذكرة الدخول إلى كل

محــّددة  كانــت  بعدمــا  الواحــد  للشــخص  مصريــة 
 مــن 

ّ
ــن خــالل العــام املاضــي. ويضــّم كل

َ
بجنيَهــن اثن

إيجــار  ويتــراوح  باليــوم،  تؤّجــر  كبائــن  ن 
َ
الشــاطئ

اليوم الواحد ما بن 70 جنيها )نحو أربعة دوالرات 
أميركيــة( و150 جنيهــا )نحــو تســعة دوالرات(. إلــى 
ن، يأتــي شــاطئ خالــد بــن الوليــد فــي 

َ
يــن الشــاطئ

َ
هذ

منطقــة ميامــي، حيــث نجــد فنــادق شــعبية رخيصــة 
التكلفــة تتحــّول في الصيف إلى وحدات لالصطياف 
وفــي الشــتاء إلــى وحــدات ســكنّية للطــالب املغتربن. 
 بدالت اإليجار تبدأ من 70 جنيها في اليوم. 

ّ
ُيذكر أن

كذلــك، تقــع فــي شــارع خالــد بــن الوليد أشــهر األبراج 
التــي يقصدهــا املصطافون وهي أبــراج »أمون« التي 
تتــراوح بــدالت إيجــار الشــقة الســكنية الواحــدة فيها 
مــا بــن 150 جنيهــا لتصــل حتــى 400 جنيــه )نحــو 

مجتمع
نشــئ فــي مدينــة مراكــش املغربيــة أّول بنــك لــدم الحبــل الســري يعتمــد علــى اســتخالص الخاليــا 

ُ
أ

الجذعيــة مــن دم الحبــل الســري )املشــيمة( بهــدف محاربــة الســرطان، بحســب مــا جــاء ذلــك فــي بيــان 
صــادر عــن املركــز االستشــفائي محمــد الســادس فــي مراكــش )وســط(. وأوضــح املســؤول عــن بنــك دم 
 
ّ
الحبل الســري في مركز األبحاث الســريرية التابع للمركز االستشــفائي في مراكش، أنس بلبشــير، أن

جــرى عليهــا فحوصــات وتحاليل وتحفــظ في مكان آمن 
ُ
»دم املشــيمة غنــّي بالخاليــا الجذعيــة التــي ت

)األناضول( بهدف استخدامها من قبل أحد املرضى الذي تتوفر فيه شروط مطابقة الخصائص«. 

أعلــن برنامــج األمــم املتحــدة املشــترك املعنــي بفيــروس نقــص املناعــة البشــرية »اإليــدز« فــي تقريــر 
ه في عام 

ّ
 53 فــي املائــة مــن املصابــن حــول العالم يحصلون على العالج. وأفاد التقرير بأن

ّ
جديــد أن

2016، حصل 19.5 مليون شــخص من املصابن بفيروس نقص املناعة البشــرية املكتســب والبالغ 
عددهم 36.7 مليون شخص. كذلك انخفضت الوفيات املرتبطة باإليدز من 1.9 مليون في عام 2005 
هم يسيرون 

ّ
إلى مليون وفاة في عام 2016. ولفت املدير التنفيذي للبرنامج ميشال سيديبي إلى أن

)قنا( »على الطريق الصحيح« بهدف تأمن العالج لـ 30 مليون شخص بحلول عام 2020. 

53% من مصابي اإليدز يحصلون على العالجأّول بنك مشيمة في المغرب لمحاربة السرطان

محمد كريم

عادة ما يستخدم املصرّيون كلمة »العظام« 
للتعبيــر عــن العمــر أو الحالــة الصحيــة، أو 
لتبريــر بــطء الحركــة، أو عــدم القــدرة علــى 
كبــرت«  »العضمــة  يقولــون  األلــم.  احتمــال 
أو »عضمــة كبيــرة« )لوصــف كبيــر الســن(. 
يقــاس  أخــرى،  فــي مصــر، وبلــدان  فالعمــر 

بالصحة وليس باألرقام.
أعّدهــا  دراســة  تشــير  الســياق،  هــذا  فــي 
»ســتوني  جامعــة  فــي  االقتصــاد  أســتاذ 
بــروك«، وارن ساندرســون، إلــى أن تعريــف 

الشــيخوخة فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
يجــب أن يســتند إلــى عــدد الســنوات التــي 
ُيحتمل أن يعيشــها اإلنســان في بلد معّن، 
 
ّ
وليــس علــى املرحلــة العمريــة، مــا يعنــي أن
الشيخوخة يمكن أن تبدأ في عمر 70 عاما 
فــي بلــد مــا، وتكــون 60 عامــا فــي بلــد آخــر. 
أن  للشــيخوخة  يمكــن  الدراســة،  وبحســب 
تنتهــي في الواليــات املتحدة وبلدان أخرى 

قبل نهاية القرن.
فــي  ــع 

ّ
املتوق العمــر  متوّســط  يرتفــع  حــن 

الخصوبــة،  معــدالت  وتنخفــض  مــا،  بلــد 
تصبــخ الشــيخوخة مصــدر قلــق بالنســبة 

 االعتقــاد بأنهــا تــؤدي 
ّ

إلــى الــدول، فــي ظــل
ســن  فــي  األشــخاص  عــدد  انخفــاض  إلــى 
»تختلــف  ساندرســون:  ويوضــح  العمــل. 
الدراســات.  مــن  غيرهــا  عــن  الدراســة  هــذه 
املتحــدة  األمــم  إحصائّيــات  اســتخدمنا 
ودمجنــا  الســكان،  بشــيخوخة  قــة 

ّ
املتعل

األرقام مع مقاييسنا الجديدة للشيخوخة. 
تنتهــي  أن  توقعنــا  الدمــج،  لهــذا  ونتيجــة 
الشــيخوخة فــي الصــن والواليــات املتحدة 
وأملانيــا قبــل نهايــة القــرن. من جهــة أخرى، 
عــدم  مــن  ســيعاني  إيــران  مثــل  بلــدًا  فــإن 
االســتقرار فــي مــا يتعلــق بتوزيــع األعمــار، 

وقــد شــهد انخفاضــا فــي معــّدل الخصوبــة 
خالل الســنوات العشــرين املاضية«. ويؤّكد 
 نتائــج الدراســة تشــير إلــى 

ّ
ساندرســون أن

 زيــادة معــّدالت العمــر ســتكون مترافقــة 
ّ
أن

قــدرات  مــع  فــي الصحــة،  أكبــر  مــع تحّســن 
إدراكيــة أكبــر لــدى كبار الســن، ما سيســمح 
للبلــدان بتعديــل سياســاتها العامة بشــكل 
يتناســب مــع مفهــوم الشــيخوخة الجديــد. 
قــد  الشــيخوخة  فــإن  الدراســة،  وبحســب 
تصــل إلــى ذروتهــا بحلــول عــام 2040 فــي 
أملانيــا، وبحلــول عــام 2070 فــي الصــن، ثــم 

تبدأ في االنخفاض قبل نهاية القرن.

مرحلــة  بدايــة  يعــد   65 عمــر  كان  ســابقا، 
وزيــادة  التطــّور  مــع  لكــن  الشــيخوخة. 
العمــر املتوقــع، فــإن األشــخاص في عمر 65 
ســيكونون أكثر صحة ونشــاطا وإنتاجية. 
ويقول املؤلف املشارك في الدراسة سيرغي 
البلــدان، إضافــة  هــذه  »اخترنــا  شــيربوف: 
وتوقعــات  هيــاكل  لديهــا   

ّ
ألن إيــران،  إلــى 

فــي مــا يخــص الشــيخوخة. بالتالــي، يمكن 
وضع آالف السيناريوهات املحتملة لتغير 

مفهوم الشيخوخة والتقدم الصحي«. 
البحــوث  مجلــس   

ّ
أن إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

األوروبي ساهم في تمويل الدراسة.

الشيخوخة لم تعد مقلقة

ربى أبو عمو

سؤال ُمربك: ما هي الزاوية األنسب للنظر 
إلى حياتنا؟ وكيف نختارها؟ سؤال آخر 
مربك: ماذا نريد منها؟ في أحيان كثيرة، 
ننظر إلى حياتنا بعن املاضي، ثم ننتقل 

بالعن إلى الحاضر، فيما تعمينا عن 
املستقبل. ها نحن نرى بعيون كثيرة، من 
دون أن نكون قادرين على وصف ما نراه. 
أسئلة ُمربكة. ننتهي من امتحان لنختبر 

ه ال بّد لالمتحانات من أن 
ّ
نا أن

ّ
آخر. ظن

تنتهي يومًا ما. لكّن قواعد الحياة مختلفة 
ها ال تشبع من طرح 

ّ
تمامًا. ويبدو أن

األسئلة، ورؤيتنا نرتبك ونتعّرق. وبعد 
مرور بعض الوقت، نضحك على ارتباكاتنا 
هذه. لو أّن هذا الوقت ال ينتظر، فال نرتبك، 

وتكون االمتحانات أكثر سالسة.
سابقًا، كان الوقت ملكًا لنا. وقد سمحنا 

ألنفسنا بأن نفشل. ألم يكن لصالحنا؟ هذه 
خدعته التي نستسلم لها غير مدركن، قبل 

أن تظهر أنيابه، ويبدأ في مالحقتنا مثل 
خيال، ليسيطر على حياتنا تمامًا. كيف 
كانت ستبدو حياتنا لو أننا أجبنا على 

األسئلة بطريقة مختلفة؟ 
ا التعبير عن حياتنا 

ّ
وإذا ما طلب من

في رسم، فسنختار غيومًا في الوسط، 
وشمسًا في زاوية. هذه قاعدة ورثناها، 

حتى باتت ثابتة. وما زالت لبيوتنا مدخنة. 
وبعد؟ نحن في قلب بيوت بال حراك. نثّبت 

في أمكنتنا للحظة، نطهو أم ننظف أم 
نشاهد التلفزيون. نتحّول إلى مشهد من 

دون أي مشاعر أو تفاعل مع الصورة، أو مع 
ا عليه فيها.

ّ
ما كن

وفي التعبير اإلنشائي، نحكي عن ضياٍع 
وسخٍط وحزٍن إلى أن نحصل على ذلك 
 هذا 

ّ
الصفر. ال رغبة ألحد في قراءة كل

تب بلغة أدبيٍة 
ُ
اليأس، ولو كان موقفًا أو ك

جميلة. الضحك، ولو كذبًا، بات مطلبًا. 
يمكنِك أن تضحكي إذًا، وأنت وأنتم. تخّيلوا 

رموزًا صفراء ضاحكة، وصّدقوا أن مصّمم 
هذه الرموز لم يرسم احتماالت أخرى، وهذا 

يعني أنه ليس أمامكم بدائل.
حيواتنا في قلوبنا، في ذلك الكنز الذي 

ينفض غباره كل بضع سنوات. حيواتنا 
مثل فيلم شاهدناه في مراهقتنا، نعود إليه 

إذا ما باغتنا الحنن. حيواتنا أرق يمنعنا 
من النوم، واالستيقاظ في اليوم التالي. وإن 
بدت عيوننا مفتوحة، فذلك ألننا مثل رسم 

جامد يلي رسمًا إلكمال مشهد. 
على الورقة البيضاء غيوم جديدة وشمس 

في الزاوية وبيت مع مدخنة في الوسط. 
صاغ. حياة 

ُ
وفي قلب الورقة حياة ال ت

جامدة ُمِنع أصحابها من الحركة. ال بد من 
 بيت والصراخ. ال 

ّ
تشغيل املوسيقى في كل

 رأس 
ّ

بّد من ثورة على الورقة، عسى أن يطل
من شباك، أو ُيفتح الباب املوصد غالبًا. ال 

بّد أن تمحى الغيوم، وتظهر أكثر من شمس 
ليخرج نور من البيت. 

لم تكن أسئلة االمتحانات صعبة يومًا. 
نحن الذين أخطأنا التقدير. والبيوت ال 

تشبه ماضينا. أخطأنا التقدير أيضًا، حتى 
أضعنا املفتاح املناسب للخروج من البيت.

خلف الباب 
الموصد

مزاج
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اسمها سهى 
سرور، فلسطينية 

تعيش وعائلتها 
في هولندا. 

في البلد الجديد، 
تسعى إلظهار 

صورة الفلسطيني 
الحقيقية، 

والثقافة العربية

غرق على شواطئ طنجة
الوقاية المدنية والجمعيات تحاول إنقاذ السباحين بقدرات متواضعة

1819
مجتمع

يامن سلمان

في العاصمة الهولندية أمستردام، 
تــــعــــّرف عــــن نــفــســهــا بـــأنـــهـــا الجــئــة 
فلسطينية من قرية سمسم املحتلة 
عـــام 1948. فــي هـــذا الــبــلــد الـــذي لــجــأت إليه 
القضية  تقريب  جــاهــدة  تــحــاول  وعائلتها، 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن الـــهـــولـــنـــديـــن، مـــن خــال 
اإلسامية، إضافة  الثقافة  في  محاضراتها 

إلى مبادرات شخصية.
على  ثاثينية حاصلة  ســـرور،  سهى سالم 
درجــــة الــبــكــالــوريــوس بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، 
ــة مــــن الــجــامــعــة  ــيـ ــربـ ــتـ ــر فــــي الـ ــيـ ــتـ واملـــاجـــسـ
اإلسامية في غزة. منذ كانت طالبة، لطاملا 
نشطت في الحقل العام، وقــد حرصت على 
إطــاق مــبــادرات صغيرة تهدف إلــى تمكن 
ــادر قــطــاع  ــغــ ــاب. وقـــبـــل أن تــ ــبــ ــشــ املــــــــرأة والــ
ــزة، عــمــلــت مـــع املـــركـــز الــنــروجــي لاجئن  غــ
كمسؤولة عن املدّرسن، وقد أشرفت عليهم 

تعود أسباب الغرق 
بالدرجة األولى إلى 

سلوكيات فردية

السفر سالح من أسلحة 
المقاومة السلمية، 

من خالل نشر رسالة 
الفلسطيني

أكثر ما يميز الفلسطيني 
أنه يصّمم على التعريف 
عن نفسه كفلسطيني، 

وإن لم يطأ أرض بالده

ودّربــتــهــم عــلــى أســالــيــب الــتــربــيــة الــحــديــثــة. 
بعد العدوان األخير على قطاع غزة في عام 
2014، قــّررت وزوجها يوسف شعت، السفر 
إلــى هــولــنــدا مــع أبنائهما األربــعــة. تــرى أن 
السلمية،  املقاومة  أسلحة  السفر ســاح من 
وذلـــــك مـــن خــــال الــعــمــل عــلــى نــشــر رســالــة 
اإلنــــســــان الــفــلــســطــيــنــي، ومـــحـــاولـــة تــغــيــيــر 
الــــصــــورة املــــوجــــودة فـــي اإلعـــــــام، وهــــي أن 
الفلسطيني هو الجاني، إذ هو صاحب حق.
في الوقت الحالي، تعمل سرور في مؤسسة 
ــا« الـــهـــولـــنـــديـــة، وهــــي مـــســـؤولـــة عن  ــكـ ــثـ »إيـ
مشروع يهدف إلى تعزيز جسور التواصل 
ــــدارس. وفي  بــن أولــيــاء أمـــور التاميذ واملـ
ــــردام، تـــســـاعـــد فــــي الــبــحــث  ــتـ ــ ــــسـ جـــامـــعـــة أمـ
ــلــــي، وتـــــــــــدّرس الــــثــــقــــافــــة اإلســــامــــيــــة  الــــعــــمــ
والـــعـــربـــيـــة لـــطـــاب املـــاجـــســـتـــيـــر. مــــن خـــال 
اإلسامية  القيم  تعليم  إلــى  عملها، تسعى 
االستمرار  إلــى  تشير  األوروبــــي.  للمجتمع 
فـــي الــعــمــل ضــمــن مــشــاريــع تــدعــم األطــفــال 
التعليم،  قــطــاع  فــي  والفلسطينين  الــعــرب 
ــيــــدز رايـــتـــس  ــد عــمــلــت مــــع مـــؤســـســـة »كــ وقـــ
 الــطــفــل الــعــربــي 

ّ
فـــاونـــدايـــشـــن«، بــهــدف حـــث

ــة واملــنــافــســة  ــاركـ والــفــلــســطــيــنــي عــلــى املـــشـ
التي  الــدولــي  الطفل  للحصول على جــائــزة 
يزيد  مــا  إلــى مشاركة  تشير  م سنويًا. 

ّ
تنظ

عن خمسة أطفال من قطاع غزة في املسابقة 
هــــذا الـــعـــام، آمـــلـــة أن يـــكـــون الــنــصــر حليف 

أحدهم.
ــــى ســـــــــــــرور إلــــــــــى مــــــســــــاعــــــدة املــــــــــرأة  ــعـ ــ ــــسـ تـ
الــفــلــســطــيــنــيــة وتــغــيــيــر الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
املــادي  الدعم  على  بالحصول  وتأمل  عنها، 
الــازم إلنجاح مشروعها. ترى أنه في حال 
حصلت عــلــى الــدعــم الــــازم، ســتــكــون قـــادرة 
عــلــى تسليط الــضــوء عــلــى نــجــاحــات املـــرأة 
على  تغلبت  والــتــي  الــكــثــيــرة،  الفلسطينية 
ــــدة، وتــثــبــت أن املــــرأة  مــشــاكــل ومـــعـــوقـــات عـ

الفلسطينية مثابرة رغم ظروفها الصعبة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الــفــلــســطــيــنــي  تـــقـــول لــــ
ــراء حــقــيــقــي لــــلــــدول. ومــا  ــ أيــنــمــا حـــل هـــو إثــ
الفلسطيني  الــطــفــل  أن  هـــو  فــخــرًا  يــزيــدنــي 
الـــدول األوروبــيــة  فــي هولندا وفــي مختلف 
 رسول لباده، وكل واحد يمثلها 

ّ
ما هو إال

بطريقته الخاصة«. تضيف أن أكثر ما يميز 
الفلسطيني أنه يصمم في كل املحافل، على 
التعريف عن نفسه كفلسطيني، وإن لم تطأ 

قدماه يومًا أرض فلسطن«.
خال املحاضرات التي تسعى من خالها إلى 
إيصال الثقافة اإلسامية، تاحظ سرور أن 
الغرب يتجه نحو االبتعاد عن الدين، في ظل 
 املدارس 

ّ
أن الدقيق. صحيح  التفسير  غياب 

الهولندية تعّرف عن األديان السماوية، لكن 
إنها  تقول  ناقصًا.  الديني  التسامح  يبقى 
الناس حظًا ألن جامعة أمستردام  أكثر  من 

الفرصة إلعطاء محاضرات عن  لها  أتاحت 
القيم اإلسامية السمحة.

ومـــن خـــال عملها هــــذا، اســتــطــاعــت ســرور 
اإلجـــابـــة عــن بــعــض الــتــســاؤالت لـــدى طــاب 
وقــد سعت  الجامعة،  فــي  العليا  الــدراســات 
جاهدة إلى نقل الثقافة اإلسامية. تضيف: 
ــو احـــتـــرامـــه  ــا يـــمـــّيـــز األوروبــــــــــي هــ ــر مــ ــثــ »أكــ
ــــرى،  ــانــــات األخــ ــديــ لــلــثــقــافــات املــخــتــلــفــة والــ
أننا  أجــد  لذلك،  قناعاته.  تعارضت مع  وإن 
كــمــســلــمــن قـــــــــادرون عـــلـــى تـــكـــريـــس ونــشــر 
ثقافتنا طاملا أن ساحنا هو القدوة الحسنة 
والكلمة الطيبة«. من هنا، ال تجد أي معيق 

لنشر الثقافة اإلسامية في أوروبا.
تــدافــع ســـرور عــن صـــورة املهاجرين العرب 
والــفــلــســطــيــنــّيــن فـــي هـــولـــنـــدا، وخــصــوصــًا 
ــارات الـــعـــرب كــثــيــرة. ورغــــم صــعــوبــة  ــهـ أن مـ
الهجرة، ترى أنها إثراء للبلد، في ظل تدفق 
»هناك  تقول:  مختلفة.  مجاالت  في  خبرات 
أمثلة عدة عن فلسطينين حملوا جنسيات 
ــدة، كالطب  أخــــرى، وأبـــدعـــوا فــي مــجــاالت عـ

والهندسة والسياسة وغيرها«.
تسعى ســرور إلى دعم قطاع تعليم العرب، 
الدين اإلســامــي، والعمل على  ونشر ثقافة 
املــرأة  إعــداد بحث علمي يساهم في تمكن 
العربية والفلسطينية. وفي الوقت الحالي، 
ــلـــتـــقـــرب مــن  تـــطـــلـــق مــــــبــــــادرات شـــخـــصـــيـــة لـ
املجتمع الــهــولــنــدي. وخـــال شــهــر رمــضــان 
ــــى مــشــاركــتــهــا  ــــت جـــيـــرانـــهـــا إلـ املــــاضــــي، دعـ
وعــائــلــتــهــا عــلــى مــائــدة اإلفـــطـــار، لتعريفهم 
ــى تـــوزيـــع  ــ ــلـــمـــن، إضــــافــــة إلــ ــقـــوس املـــسـ بـــطـ
ــارة  حــلــويــات عــربــيــة عــلــى الــهــولــنــديــن، وزيـ
بناتها  برفقة  دوري  بشكل  املسنن  بــيــوت 

الثاث وابنها وزوجها.
في هولندا، اتخذت سرور مسارًا ال يختلف 
كثيرًا عــن مسارها فــي قطاع غــزة. مــا زالــت 

ناشطة تسعى إلى إبراز الصور الحسنة.

خالل فصل الصيف، 
ُتسّجل حاالت غرق عّدة 

في المغرب، ال سيّما 
طنجة. تختلف األسباب 
فيما يطالب المعنيّون 

بتأمين فرق إنقاذ بحري 
للحّد من الخسائر في 

أرواح المصطافين

طنجة ـ وصال الشيخ

مــنــذ مــطــلــع الــصــيــف الــــجــــاري، قــضــى سبعة 
أشــخــاص غــرقــًا عــنــد شــواطــئ محمّية وغير 
ــّي املــــغــــرب، عــلــى  ــالـ ــمـ مــحــمــّيــة فــــي طــنــجــة شـ
ــر الـــوفـــيـــات تـــعـــود لــشــاّبــن  ــ  تـــقـــديـــر. وآخـ

ّ
ــل ــ أقـ

فـــي أوائـــــل الــعــشــريــنــيــات مـــن عــمــرهــمــا، لقيا 
الديبلوماسية  الــغــابــة  بــحــر  فــي  مصرعهما 
البحر  عــرض  إلــى  األمــــواج  بعدما جرفتهما 
فــي األســبــوع املــاضــي، بــاإلضــافــة إلــى حادثة 
غرق مأساوية راحت ضحّيتها شقيقتان في 
مقتبل الــعــمــر فيما جـــرى إنــقــاذ ثــالــثــة وهــي 
في حالة خطرة من على شاطئ غير محمّي. 
فقد جرف تيار إحدى الفتيات الثاث، قبل أن 
التيار  قوة   

ّ
لكن ل شقيقتاها إلنقاذها، 

ّ
تتدخ

سحبت الفتاتن األمر الذي أّدى إلى وفاتهما.
ــانــــت شــــواطــــئ طــنــجــة قــــد أودت بــحــيــاة  وكــ
خمسة أشــخــاص آخــريــن مــع بــدايــة الصيف 
ـــعـــّد 

ُ
ــي الــجــبــيــلــة واملـــريـــســـات. وت

َ
عــنــد شــاطــئ

أكثر  املطلة على املحيط األطلسي  الشواطئ 
األبيض  البحر  املطلة على  تلك  مــن  خــطــورة 
التيارات والــوديــان في  املتوسط حيث تكثر 
حن تأتي مياهه عميقة غير واضحة املعالم. 
 الـــشـــواطـــئ الـــواقـــعـــة عــلــى الــبــحــر 

ّ
كـــذلـــك فـــــإن

املــتــوســط ال تحصل عــلــى حــمــايــة كــافــيــة من 
قبل الجمعيات أو من الوقاية املدنية )الدفاع 

املدني( في طنجة.
تــعــود أســبــاب الــغــرق بــالــدرجــة األولــــى إلــى 
األفـــراد ال يكونون   

ّ
إن إذ  فــرديــة،  سلوكيات 

ل  دائــمــًا ســّبــاحــن مــاهــريــن، فــي حــن ُيسجَّ
ــبـــل األهـــــــل بــأطــفــالــهــم  ــدم اهــــتــــمــــام مــــن قـ ــ عــ
على الــشــواطــئ. وثــّمــة أطــفــال وقــاصــرون ال 
يــرافــقــون ذويــهــم إلــى البحر، بــل يقصدونه 
 عدم 

ّ
مــع مجموعات مــن الــرفــاق. كــذلــك فـــإن

يــؤّدي  البحرين  املنقذين  بنصائح  التقّيد 
 شــبــابــًا كثيرين 

ّ
الـــغـــرق، ال ســّيــمــا وأن إلـــى 

»نحدد أماكن الخطر داخل البحر من خال 
ــارزة، فــدورنــا كوقاية  ــ إشــــارات واضــحــة وبـ
مدنية معرفة مواقيت املّد والجزر واالطاع 
على سرعة الرياح بهدف توجيه السباحن 
ــو املـــيـــاه من 

ّ
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــأكــد مـــن خــل

ل 
ّ

الــذي فض املــدرب  البحر«. وينفي  قناديل 
ــــود قــنــاديــل  ــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، »وجـ عـ
التي في  حاليًا النخفاض درجــات الحرارة 
إلى »خطورة  طنجة هذا الصيف«. ويشير 
تكثر  حيث  األطلسي  املحيط  في  السباحة 
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ّ
الـــوديـــان فــي قـــاعـــه«، مــوضــحــًا أن

شـــاطـــئـــًا مــحــمــيــًا فــــي طــنــجــة وصـــــــواًل إلـــى 
القصر الصغير«.

هم يحصون حــاالت الغرق 
ّ
أن املــدّرب  ويتابع 

مّرة كل أسبوعن، وخال األيام الخمسة عشر 
األخـــيـــرة تــعــّرض أكــثــر مــن ســبــعــة أشــخــاص 
ــرى إنـــقـــاذهـــم وإســعــافــهــم  ــ ـــه جـ

ّ
ــلـــغـــرق، لـــكـــن لـ

الــشــبــاب«.  مــبــاشــرة. وهـــؤالء بغالبيتهم مــن 
 
ّ
أّما السبب بالنسبة إليه، فهو »العناد. يظن

ما صفّرت لهم تحاول منعهم 
ّ
ه كل

ّ
الشباب أن

ــــك ويـــدخـــلـــون  مــــن الـــســـبـــاحـــة، فـــيـــتـــحـــّدون ذلـ
أمر  السباحة  فــي  واملنافسة  الخطر.  منطقة 
بأزمات  البعض  ذلــك، قد ُيصاب  إلــى  شائع. 
ـــس الـــنـــاتـــجـــة عــن 

ّ
مــــن قــبــيــل صـــعـــوبـــة الـــتـــنـــف

القلب  فــي  ط 
ّ
تجل أو  بالطعام  املــعــدة  امــتــاء 

عند الدخول املاء مباشرة، إذ تختلف درجة 
حرارة الجسم عن درجات حرارة املياه«.

ــاق، تــــســــعــــى جـــمـــعـــيـــة »الـــــســـــام  ــ ــيــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
إلى  والبيئة«  والرياضة  األولية  لإلسعافات 
توعية املواطنن حول سباحة اإلنقاذ، ويقول 
رئــيــســهــا ســعــيــد كــنــفــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
ـــه »لــديــنــا 25 متطوعًا عــلــى شــاطــئ طنجة 

ّ
إن

الناس حولها  اإلنقاذ وتوعية  ألداء عمليات 
بهدف القضاء على أمّية السباحة والتدريب 
ــافـــات األولــــيــــة ملــعــالــجــة غـــريـــق«.  ــعـ عــلــى اإلسـ
ويــأمــل أن تــســاعــدهــم الــجــهــات الــرســمــيــة في 
نقل تجربتهم إلى أماكن أخــرى بعدما زادت 
حاالت الغرق. ويعيد كنفي لجوء الناس إلى 
مناطق سباحة غير محمية إلى »عدم إدراكهم 
الخطر، ودافعهم األول االبتعاد عن الشواطئ 

 »الشواطئ كلها خطرة، 
ّ
املزدحمة«. يضيف أن

 األمـــــر يــخــتــلــف بـــوجـــود أفــــــراد الــوقــايــة 
ّ
لـــكـــن

ــيـــة والـــجـــمـــعـــيـــات املــــتــــطــــّوعــــة«. ويــشــيــر  املـــدنـ
 »ثــّمــة أهــل يرسلون أوالدهـــم الصغار 

ّ
إلــى أن

 
ّ
وحدهم من دون رعاية إلى البحر، كذلك فإن

أحياء شعبية  من  يأتون  كثيرين  مصطافن 
وال يعرفون السباحة في غالبيتهم«. من جهة 
أخــــرى، يــتــحــّدث كنفي عــن »تــعــّرض البعض 
لضربة شمس أو لسعة سامة أو يعاني من 
فوبيا املـــاء، وكلها حــاالت تـــؤّدي إلــى صدمة 

وتتطلب إسعافًا سريعًا من قبلنا«.
 جمعيات قليلة تنشط 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

في مجال اإلنقاذ البحري في شمال املغرب 
تزّود  واألخيرة  املدنية.  الوقاية  جانب  إلى 
الجمعيات بحسب كنفي »بمعدات لإلنقاذ 
م 

ّ
وتنظ املحمية.  الشواطئ  واإلسعاف على 

جــمــعــيــتــنــا ســنــويــًا فـــي هــــذا اإلطـــــار دورات 
تــدريــبــيــة فـــي اإلســـعـــاف واإلنـــقـــاذ الــبــحــري 
لصالح األطــفــال بــهــدف نشرها بــن األســر 

املغربية«.

إلى  السباحة  في  بعضًا  يتحّدون بعضهم 
عمق عرض البحر.

ــدّرب لــلــمــنــقــذيــن الـــبـــحـــريـــن تــابــع  ــ ــ ــقـــول مـ يـ
 »عناصر الوقاية املدنية 

ّ
للوقاية املدنية إن

مـــن الــســبــاحــن املــنــقــذيــن يــحــاولــون العمل 
عــلــى الــحــّد مــن حــــاالت الــغــرق عــلــى شاطئ 
ــة لــكــثــيــريــن«.  ــهـ ــبـــح وجـ ــذي أصـ ــ الـــبـــلـــديـــة الــ
 16 منقذًا 

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  يضيف 

الشاطئ،  يــتــوزعــون على طــول ذلــك  بحريًا 
ــقــــوارب ســريــعــة ومـــزالـــج  فــيــمــا ُيـــــــــزّودون بــ
تساهم  مدنية  جمعيات  ثــّمــة  كــذلــك  مائية. 
في اإلنقاذ وتساعدنا في مهامنا«. ويشرح: 

بطاقة هوية

سهى 
سرور

فلسطينية تناصر بالدها 
وتنشر الثقافة العربية  

في هولندا

عطلة صيفية واستثمارات وواجبات عائلية

موريتانيون يعودون من الغربة

شهدت موريتانيا في 
العقَدين األخيَرين موجات 

كبيرة من الهجرة

نواكشوط ـ خديجة الطيب

إلــى موريتانيا  خــال فصل الصيف، يعود 
بـــن  ــة  ــلــ ــطــ ــعــ الــ ــاء  ــ ــقـــــضـ ــ لـ ــــربـــــن  ــتـ ــ ــغـ ــ املـ آالف 
بــجــوالت سياحية محلية  والــقــيــام  أهــلــهــم، 
مــــع عـــوائـــلـــهـــم فــــي املـــحـــافـــظـــات الـــداخـــلـــيـــة، 
ــات واملـــــواســـــم  ــانــ ــرجــ ــهــ ــاملــ ــــاع بــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالسـ
املوريتانيون  بها  يحتفي  الــتــي  التقليدية 
ــم الـــخـــريـــف«  ــ ــوسـ ــ  صـــيـــف مـــثـــل »مـ

ّ
ــي كــــــل ــ فـ

و»موسم الكيطنة«.
ــاء عــطــلــة  ويــــحــــرص املــــهــــاجــــرون عـــلـــى قـــضـ
الصيف في أجواء عائلية لتعويض الدفء 
الـــــذي لــطــاملــا ُحــــرمــــوا مــنــه خــــال غــربــتــهــم، 
ــر لــهــم ســبــل الــراحــة 

ّ
ويــخــتــارون أمــاكــن تــوف

ــًا مــنــهــم لــلــوســط  ــرامــ ــتــ واالســــتــــجــــمــــام. واحــ
ــة، ال  ــاديـ ــبـ ــالـ ــقــــوي بـ ــه الــ ــبــــاطــ الـــعـــائـــلـــي وارتــ
يــتــوانــى املــغــتــربــون عــن قــضــاء عطلهم في 
ــقــــرب مــن  ــالــ ــراء وبــ ــحــ ــط الــــصــ ــ ــة وســ ــاديــ ــبــ الــ
الــواحــات والــعــيــون املــائــيــة. واملــوريــتــانــيــون 
 الــــعــــودة إلــــى الـــبـــاديـــة تــمــّد 

ّ
يــعــتــقــدون بـــــأن

من  وتحميهم  والنشاط  بالقوة  أجسامهم 
األمــــراض والــتــلــّوث الـــذي يصيب املـــدن في 

فصل األمطار.
موريتاني  مغترب  يسلم  ولــد  عالي  محمد 
ه 

ّ
أن يخبر  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  في 

عائلتي  »مــع  الصيفية  عطلته  لقضاء  عــاد 
وأطفالي بعد غياب دام عامًا ونصف العام«. 
وهو يحرص على قضائها »في مكان يائم 
الجميع ويكون قريبًا من منطقتي األصلية 
ــارة األقـــــــارب«. ويشير  ــ حــتــى أتــمــّكــن مـــن زيـ
ان الخروج 

ّ
 »والــَدّي يفض

ّ
ولد يسلم إلى أن

الــبــاديــة فــي موسم الخريف )منتصف  إلــى 
ــيـــو/ تـــمـــوز إلـــــى مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/  يـــولـ
باملناخ  االستمتاع  إمكانهم  في  إذ  أيــلــول(، 
املعتدل في الصحراء. بالتالي ال أتــردد في 
برمجة جزء من عطلتي في البرّية وتجهيز 
ه 

ّ
ما يلزم للحياة وسط الصحراء«. يضيف أن

»على الرغم من االختاف الكبير بن مكان 
إقامتي فــي نــيــويــورك وبــاديــة تيرس حيث 
 ال شيء 

ّ
أقضي حاليًا عطلتي الصيفية، فإن

بالطبيعة  االســتــمــتــاع  عــن  يثنيني  ســـوف 
والجّو الصحي في البادية وتناول األطباق 
الشعبية وأقداح من حليب النوق وتمضية 
الوقت في جلسات مسامرة ومؤانسة بعيدًا 

عن مغريات التكنولوجيا الجديدة«.
 ثّمة شبابًا عاطلن من 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

ون إقبال املغتربن وعوائلهم 
ّ
العمل يستغل

ــة لـــتـــأمـــن لـــقـــمـــة عــيــشــهــم مــن  ــبــــاديــ عـــلـــى الــ
كمرشدين  العمل  أو  السيارات  قيادة  خال 
القاحلة  الــصــحــراء  فــي  وحــــراس  سياحين 
أو املساعدة في تأمن املياه وتدبير شؤون 

الطعام ونصب الخيام.

ــمــــدو ولـــد  ــتـــمـــاعـــي أحــ ــبـــاحـــث االجـ يـــقـــول الـ
الـــزيـــن فـــي حـــديـــث إلــــى »الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
الـــحـــفـــاظ عــلــى  يــــحــــاولــــون  ــربـــن  ــتـ ــغـ  »املـ

ّ
إن

خال  مــن  واالجتماعية  الثقافية  جــذورهــم 
الـــزيـــارات املــتــكــررة ملــوريــتــانــيــا، عــلــى الــرغــم 
واستغال  رسمي  إهمال  من  يعانونه  مّما 

اجتماعي ملدخراتهم«. 
ال  املوريتانين  »املغتربن   

ّ
أن إلــى  ويشير 

يعانون من أزمــة هوية مثل باقي مغتربي 
على  بسبب حرصهم  العربي،  املــغــرب  دول 
عــــدم نــقــل عــائــاتــهــم وأطـــفـــالـــهـــم إلــــى بــاد 
ــفــــال في  الـــغـــربـــة. فـــالـــزوجـــة تــبــقــى مـــع األطــ
انتظار  فــي  األحــيــان،  أغــلــب  فــي  موريتانيا 
عودة الزوج خال اإلجازات. وهو ما يعني 
مجتمعات  فـــي  يــتــرعــرعــون  ال  ــال  ــفـ األطـ  

ّ
أن

رون بحياة اجتماعية 
ّ
غريبة عنهم وال يتأث

من املمكن أن تسلبهم هويتهم«.
 »بـــعـــض 

ّ
الـــــزيـــــن أن إلـــــــى ذلــــــــك، يـــــــرى ولـــــــد 

املــغــتــربــن يــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــعــامــل مع 
وسطه االجتماعي بسبب الضغوطات التي 
يفرضها املحيط على املغترب وما تنتظره 

الطويلة.  الــغــربــة  ســنــوات  بعد  منه  عائلته 
فالجميع يرغب في االستفادة من مدخرات 
املغترب، إذ الفكرة السائدة بن املوريتانين 
الــثــراء«. يضيف  املهاجرين فاحشو   

ّ
أن هي 

ــر فــقــط فــي تعامل 
ّ
 »هــــذه الــنــظــرة ال تــؤث

ّ
أن

املحيط مع املغترب بل لها أثرها كذلك على 
الــشــبــاب املــوريــتــانــيــن الـــذيـــن يــعــانــون من 
البطالة ويرغبون في تغيير واقعهم. فنمط 
ــعــــودون صيفًا  حـــيـــاة املـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن يــ
الــفــارهــة وجيوبهم  بسياراتهم  الــبــاد  إلــى 
املليئة بالدوالرات، يدفع في اتجاه ترسيخ 
يقارنون  الذين  الشباب  لــدى  الهجرة  فكرة 

أحوالهم بأحوال أقرانهم املهاجرين«.
العقَدين  في  شهدت  قد  موريتانيا  وكانت 
ــرة مــــن الـــهـــجـــرة  ــيـ ــبـ األخــــيــــَريــــن مــــوجــــات كـ
خــصــوصــًا فـــي صـــفـــوف الــشــبــاب مـــن ذوي 
الكفاءات العلمية واملهنية الذين لم يجدوا 
 مراقبن 

ّ
الــتــقــديــر الــكــافــي فــي وطــنــهــم. لــكــن

ـــــه ال يـــوجـــد مـــبـــّرر فـــي دولـــــة مثل 
ّ
يـــــرون أن

وخيراتها  قليل  سكانها  عـــدد  مــوريــتــانــيــا 
كثيرة، لهجرة الشباب بهذه الكثافة.

ـــل املــــهــــاجــــرون املــــوريــــتــــانــــيــــون قــــّوة 
ّ
ويـــمـــث

املالية  التحويات  اقتصادية مهّمة نتيجة 
نــحــو بـــادهـــم ومــشــاريــعــهــم االســتــثــمــاريــة. 
التي  املالية  املـــوارد  أهمية  الرغم من  وعلى 
 اهـــتـــمـــام الــحــكــومــة 

ّ
ــــرهــــا هــــــــؤالء، فــــــإن

ّ
يــــوف

بــهــم لـــم يــتــطــّور فـــي حـــن يــطــالــب معنيون 
ــــاش هـــــــادف بــن  ــقـ ــ بـــفـــتـــح حـــــــوار فـــعـــلـــي ونـ
املهاجرين ومختلف الفاعلن االقتصادين 

واالجتماعين.

يغيظ كثير من األهل أطفالهم بشكل 
مــــازح وهـــو مــا يــتــرك آثــــارًا إيجابية 
على العاقة إذ يعزز الرابطة بينهم، 
أساليب  من  ويعتبر  املشاكل،   

ّ
ويحل

 اإلغــــــاظــــــة واملـــضـــايـــقـــة 
ّ
ــن ــ ــكـ ــ املــــــــــرح. لـ

تتحول  املواضيع  بعض  بخصوص 
إلــى قلق وإحــبــاط وضعف فــي الثقة 
ــال. لــذلــك، يحذر  ــفـ وغــضــب لـــدى األطـ
مــوقــع مجلة »ريــــدرز دايــجــســت« من 

إغاظة األطفال في املواضيع اآلتية:
¶ األداء الــريــاضــي: املــرح هــو السبب 
األول الذي يدفع األطفال إلى ممارسة 
الرياضة، فهم يعتبرونها لهوًا ولعبًا 
لــكــن، عندما يتولى األهــل  ال واجــبــًا. 
ــبــــون الــطــفــل  ــالــ مـــهـــمـــة املـــــــــدرب ويــــطــ
 ذلك 

ّ
فــإن بـــأداء أفضل ساخرين منه، 

ســـيـــؤدي إلــــى نــتــائــج عــكــســيــة إذ قد 
ويمتنع  ها 

ّ
كل الــريــاضــة  الطفل  يــكــره 

كان  مهما  تشجيعه  املــطــلــوب  عنها. 
أداؤه وليس إغاظته والسخرية منه.

¶ الــتــحــصــيــل الـــعـــلـــمـــي: خــيــبــة أمـــل 
كــبــيــرة يــشــعــر بــهــا الــطــفــل إذ يــقــارن 
أهله بن أدائــه املدرسي وأداء أطفال 
أنفسهم  األهـــل  أداء  أو حتى  آخــريــن، 
ــك« تــلــك  ــ

ّ
ــن ـــا فــــي مـــثـــل ســ

ّ
ــا كـــن ــدمـ ــنـ »عـ

املقولة املشهورة. وبالتأكيد، سيؤثر 
ذلــــك عــلــى تــحــصــيــلــه الــعــلــمــي ســلــبــًا، 
وقـــد يــســبــب مــشــاكــل ســلــوكــيــة لــديــه. 
 اإلغـــاظـــة 

ّ
أن يـــعـــرفـــوا  ـــل أن  عــلــى األهــ

وإن  فكاهيًا  حــســًا  تحمل  اإليــجــابــيــة 

لـــم تــحــمــل ذلــــك الـــحـــس فــهــي ليست 
إيجابية أبدًا.

ــل يــغــيــظــون  ــ ¶ الــخــجــل: كــثــيــر مـــن األهـ
أطفالهم أمام أطفال آخرين في ما يتعلق 
بخجلهم، خصوصًا عندما يتعلق األمر 
بالجنس اآلخـــر، وهــو مــا يهدد بجعل 
أن يسبب  انــطــوائــيــن ويمكن  األطــفــال 
لــهــم عــقــدة تــواصــل مــع الــجــنــس اآلخــر 
ــــدى الـــطـــويـــل. املــطــلــوب تمكن  عــلــى املـ
الــطــفــل مـــن تـــجـــاوز الــخــجــل بــالــتــعــامــل 
أعباء  تحميله  دون  مــن  ببساطة  معه 

أّي مواجهة اجتماعية قاسية.
¶ الذكاء: ألفاظ كثيرة تصل إلى حدود 
املتعارف  الحيوانات  ببعض  التشبيه 
 ،

ً
ـــهـــا غــبــيــة كــــ«الـــحـــمـــار« مــثــا

ّ
عــلــيــهــا أن

ــل لـــوصـــف أطــفــالــهــم  ــ يــســتــخــدمــهــا األهـ
 عــمــلــهــم غــيــر ذكـــي. 

ّ
إذا مـــا اعــتــبــروا أن

مثل هذه األوصاف تسبب آالمًا كبيرة 
لــلــطــفــل بــاإلضــافــة إلـــى عــقــد فـــي نــمــوه 

السلوكي والفكري واالجتماعي.
الــــوزن: كــذلــك، يغيظ األهـــل أطفالهم   ¶
ــات  ــوانـ ــيـ ــحـ ــعـــض الـ ــاء بـ ــ ــمـ ــ ــإطـــــاق أسـ ــ بـ
املعروفة بوزنها الثقيل عليهم، وإطاق 
الــنــكــات عــلــى عــــادات أكــلــهــم. مــثــل هــذه 
األوصـــاف أو النكات عــدا عــن تسببها 
ها 

ّ
بألم واضــطــرابــات لــدى األطــفــال فإن

قــد تحول بينهم وبــن خــســارة الــوزن، 
وهــي الــخــســارة الــضــروريــة فــي مرحلة 

عمرية معينة.
)العربي الجديد(

ال تغظ أطفالك 
بهذه األمور

أسئلة3
إلى

■ كيف تصفون حالة المطاعم الجوالة؟

 
ّ
تــلــك املــطــاعــم جـــزء مــن حــيــاة الباكستانين، خــصــوصــًا الــفــقــراء والــعــمــال، ألن

 تلك 
ّ
أســعــارالــطــعــام فيها رخــيــصــة. الــبــعــض يمتنع عــن الــطــبــخ فــي املــنــزل ألن

املطاعم أرخص. لكن، بسبب عدم مراعاة تلك املطاعم أصول الصحة والنظافة 
ببطء.  املواطنن  تقتل  التي  الوبائية،  األمـــراض  تفشي  أسباب  أهــم  من  ها 

ّ
فإن

ها 
ّ
فإن كــذلــك،  الــشــوارع.   

ّ
كــل فــي  املطاعم غير نظامية، فتجدها   تلك 

ّ
أن األســـوأ 

 املطاعم 
ّ
أن الرقابة عليها وعلى مأكوالتها. ثمة مشكلة أخــرى هي  غائبة عن 

الكبيرة التي تعقد فيها األفــراح والحفات تبيع ما تبقى على موائدها لتلك 
الزيوت  التي تبيعه بدورها لزبائنها. وهي أيضًا تستخدم  الجوالة،  املطاعم 

والبهارات الرديئة املضرة بالصحة.

■ هل اتخذت الحكومة إجراء ما في هذا الخصوص؟

لم تفعل الحكومة شيئًا، واإلدارات املعنية باتت عاجزة، بل ضالعة في الفساد، 
إذ تجمع الرشى من تلك املطاعم. على سبيل املثال، هناك موظفون في بلدية 
ــاد يجمعون شــهــريــًا مــبــالــغ مــن تــلــك املــطــاعــم، وال تهتم بــمــا تبيعه.  إســـام أبـ
تلك املطاعم لــم تــؤدِّ فقط إلــى نشر األمـــراض بــل تسببت فــي إغــاق الطرقات 
فهي تتنقل من مكان إلى آخر وغالبًا ما تقف عرباتها وطاوالتها في أطراف 

الشوارع الرئيسية، وفي وسط الطرقات حتى.

■ ما الحّل إذًا؟

املطاعم مع  تلك  رقــابــة على  الحكومة  أن تضع  األول  أمــريــن:  فــي   يكمن 
ّ

الــحــل
 الــوعــي لــدى املــواطــنــن وتنبيههم إلــى خطورة 

ّ
نــظــام خــاص لــهــا. الــثــانــي بــث

تلك املأكوالت التي يمكن أن تسبب أمراضًا، كاليرقان والتهاب الكبد الوبائي 
 وغيرها.

ّ
والسل

باكستان.  أرجاء  معظم  في  الجوالة  المطاعم  تنتشر 
مطاعم  فإّن  فقراء  البالد  سكان  معظم  لكون  ونظرًا 
في  يتسبب  ما  وهو  كبيرًا،  رواجًا  تلقى  تلك  الطرقات 
أمراض معدية، كاليرقان والسل والتهاب الكبد الوبائي. 
حول هذا الوضع ودور الحكومة في معالجة القضية 
سيد  الناشط  مع  الجديد«  »العربي  تتحدث  الخطيرة، 

حسين مشواني.

سيد حسين 
مشواني

إعداد صبغة اهلل صابر

استعداد 
لإلنقاذ 
)العربي 
الجديد(
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فالشمجتمع

حملة تحصين لقهر الكوليرا
جنوب السودان ف منظمة الصحة 

ّ
تكث

العاملية جهودها بهدف 
التصدي للكوليرا في 

جنوب السودان الذي بلغ عدد 
اإلصابات فيه نحو 17 ألفًا و785 

إصابة، من بينها 320 وفاة مسجلة 
منذ يونيو/ حزيران من عام 2016 

ى في البالد.
ّ

عندما بدأ املرض يتفش
وجاء في بيان أصدرته املنظمة 
 »الكوليرا متوطنة في جنوب 

ّ
أن

ى املرض تاريخيًا 
ّ

السودان، وقد تفش
على طول الطرقات التجارية الرئيسية 

واألنهار خالل موسم الجفاف وكذلك 
خالل موسم األمطار«. أضافت املنظمة 

 »جنوب السودان عانى 
ّ
في بيانها أن

ي الكوليرا وانتشارها بصورة 
ّ

من تفش
كبيرة في السنوات األربع األخيرة«، 

الفتة إلى جهود تبذلها للسيطرة على 
ي تونج وكابويتا 

َ
املرض في واليت

وكذلك في مناطق أخرى من البالد.
وكانت منظمة الصحة العاملية قد 
ت في وقت سابق من األسبوع 

ّ
تلق

الجاري 500 ألف جرعة من اللقاحات 
املضادة للكوليرا، وهي تعمل حاليًا 

مع وزارة الصحة في جنوب السودان 
ومع شركاء معنّيني آخرين على تنفيذ 

حملة تحصني تمتد من تاريخ 28 
يوليو/ تموز الجاري وحتى الثالث 

من أغسطس/ آب املقبل. يأتي ذلك 
تحديدًا في أربع مناطق هي شرق 
والية تونج وشمال والية كابوتيا 

باإلضافة إلى جنوبها وشرقها.
 انعدام األمن 

ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

الغذائي في جنوب السودان تسّبب 
في وضع املواطنني على حافة خطر 

متزايد من الجوع وسوء التغذية، 
األمر الذي من شأنه أن يزيد كذلك من 

خطر انتشار الكوليرا في البالد.
)الصور: فرانس برس( 

صغار في العزل

هل نجت وولداها بحّق؟

المرض أنهكها

في انتظار نجاة صغيره

المياه ملّوثة لكنّها 
ظمأى

ينقلونه إلى المستشفى 
من دون وسائل حماية

ممّدد على سرير 
في مستشفى 

متخّصص!
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MEDIA

»يوتيوب« ال يزال رائد الفيديو 
على الشبكات

تقرير تلفزيوني يُنقذ عماًال 
سوريين من العمل بالسخرة

واشنطن ـ العربي الجديد

تزامن تسلم الدبلوماسي األميركي السابق 
ألبرتو فرنانديز مهامه، رسميًا، مديرًا عامًا 
الخارجيــة  لــوزارة  التابعــة  »الحــرة«  لقنــاة 
غيــر  دراماتيكّيــة  تطــورات  مــع  األميركيــة، 
متوقعــة شــهدها مقــر املحطــة التلفزيونيــة 
في مدينة سبرينغفلد القريبة من واشنطن 

الثالثاء املاضي. 
أبرز هذه التطورات هي االستقالة املفاجئة 
للمديــر التنفيذي دانيال ناصيف، وتكليف 
بمهامــه،  القيــام  غنــدور  ميشــال  اإلعالمــي 
فــي حــني وّجــه املدير الجديد كلمــة »ثورية« 
املحطــة  فــي  العاملــني  مــع  اجتماعــه  خــالل 
تحــدث فيهــا عــن تغييــر جــذري ستشــهده 

»الحرة« خالل األشهر القليلة املقبلة.
وفــي حديــث مــع »العربــي الجديــد« أوضــح 
فرنانديــز »أنــه يرغــب فــي إحــداث ثــورة فــي 
الحــرة وإجــراء تغييــر حقيقي في املؤسســة 
الرغــم  علــى  مختلــف  بشــكل  تعمــل  كــي 
بيئــة  فــي  التغييــر  لصعوبــة  إدراكــه  مــن 
 MBN إلــى  آت  »لــم  وقــال  بيروقراطيــة«. 
الســابقة،  الطريقــة  بنفــس  بالعمــل  للقيــام 

ولكن إلنجاز العمل بطريقة مختلفة«.
ويســعى املديــر الجديــد إلــى إجــراء تغييــر 
يطــاول األهــداف األساســية للحــرة، ويقــول 
اعتمــاد  هــو  أمامــه  األساســي  التحــدي   

ّ
إن

مقاربــة مختلفــة وتقديــم مضمــون إعالمــي 
 مشكلة اإلعالم 

ّ
مختلف. ويرى فرنانديز »أن

العربــي اليــوم هــي أكبــر بكثيــر مــن مشــكلة 
الحــرة. فاالســتقطاب القائــم حــول املســائل 
الطائفيــة، بعد الربيــع العربي، واملواجهات 
علــى  ســلبًا  تنعكــس  الداخليــة  والعربيــة 
وخصوصــًا  النــاس،  لكــن  اإلعــالم.  وســائل 

الشباب يريدون شيئًا مختلفًا«.
يشــير  املقبلــة،  للمرحلــة  خطتــه  وحــول 
 
ّ
أن إلــى  الســابق  األميركــي  الدبلوماســي 
»الحرة« ستعتمد سياسة إعالمية مختلفة 
النقــاش،  عــن  املغيبــة  القضايــا  علــى  تركــز 
وتحقيقــات  اســتقصائية  تقاريــر  وتقــدم 
وأكــد  للجــدل.  املثيــرة  القضايــا  حــول 
ســتعيد  الجديــدة  »اإلدارة   

ّ
أن فرنانديــز 

عــن  بمعــزل  لديهــا  املوظفــني  أداء  تقييــم 
علــى  االحتياجــات  لتحديــد  األشــخاص 
أســاس األولويــات الجديــدة«. وفيمــا بقيــت 
غيــر  ناصيــف  اســتقالة  وأســباب  ظــروف 
هــا أثــارت مخــاوف 

ّ
املتوقعــة، غامضــة، إال أن

مئــات املوظفــني العــرب، العاملــني فــي قنــاة 
يكــون  أال  مــن  »ســوا«،  وراديــو  »الحــرة« 
اإلعالمــي اللبنانــي الذي تســلم منصبه عام 
»ثورة« فرنانديز،  2006 الضحية الوحيدة لـ
بريــان  الســابق  العــام  املديــر  أن  خصوصــًا 
قــد وقــع قبــل مغــادرة منصبــه  كونــف كان 
منــذ نحــو شــهرين علــى قــرار بصــرف نحــو 

منوعات

خمســني موظفــًا بســبب تخفيــض امليزانيــة 
الســنوية للمحطــة األميركيــة نحــو 10 فــي 
ملوظفــي  فرنانديــز  كلمــة   

ُ
تخــل ولــم  املائــة. 

 
ّ
أن إلــى  مباشــرة  إشــارات  مــن  »الحــرة« 
جديــدة  إقــاالت  تشــهد  قــد  املقبلــة  األشــهر 
وفــق متطلبــات  وأيضــًا توظيفــات جديــدة 
ــه شــدد فــي نفس 

ّ
خطــة العمــل الجديــدة. لكن

الوقــت علــى شــراكته مــع موظفــي »الحــرة« 

العمــل  متعهــدًا  فيهــا  العاملــني  وجميــع 
تغييــر صورتهــا  أجــل  مــن  املشــترك معهــم 
وجعلهــا منبــرًا حقيقيًا للتيارات الليبرالية 
ضــد  ليبراليــًا  خطابــًا  وتبنيهــا  العربيــة 
ثقافة التشــدد، وتركيز رســالتها في الدفاع 
عــن قضايــا حقــوق اإلنســان واألقليــات فــي 

العالم العربي.
 اإلشكالية 

ّ
لكن فرنانديز لم يوضح آلية حل

بــني  مــة  املواء أي  »الحــرة«  لقنــاة  املركزيــة 
وحريــات  اإلنســان  حقــوق  قيــم  تبنيهــا 
الخارجيــة  السياســات  وميــل  الشــعوب 
األميركيــة أحيانــًا كثيــرة إلــى التحالــف مــع 
دونالــد  وصــول  ومــع  اســتبدادية.  أنظمــة 
ترامــب إلــى البيــت األبيــض راجت شــائعات 
بإغــالق  قــراًرا  إدارتــه  اتخــاذ  احتمــال  عــن 
املحافظــون  أوكل  التــي  »الحــرة«  محطــة 
جــورج  الســابق  الرئيــس  إدارة  فــي  الجــدد 
 2003 عــام  تأسيســها  أمــر  االبــن  بــوش 
لإلعالمــي األميركــي اللبنانــي موفــق حرب، 
في إطار حملة نشر الديمقراطية األميركية 
فــي العالــم اإلســالمي بعــد احتــالل العــراق 
الحــادي  وأفغانســتان، وردًا علــى هجمــات 

عشر من سبتمبر/أيلول.
وما عزز هذه الشــائعات أيضًا اتســاع شــقة 
الخــالف بــني الرئيــس األميركــي واألوســاط 
بــني  العالقــة  م 

ّ
وتــأز األميركيــة  اإلعالميــة 

باإلضافــة  والصحافيــني،  األبيــض  البيــت 
إلــى املوقــف الــذي أعلنــه ترامــب مرارًا بشــان 
وانتقاداتــه  العــراق  حــرب  قــرار  معارضتــه 
الشــرق  فــي  الحكــم  أنظمــة  تغييــر  لنظريــة 
الديمقراطيــة  قيــم  نشــر  وشــعار  األوســط 
األميركيــة التــي تبنتهــا اإلدارات األميركيــة 

السابقة.
وقــد يثيــر اختيــار أميركــي مــن أصــل كوبــي 
للعالــم  موجهــة  إعالميــة  مؤسســة  إلدارة 
 فرنانديــز 

ّ
العربــي عالمــات تعجــب، علمــًا أن

ليــس أول أميركــي غيــر عربي يتولى بشــكل 
مباشــر إدارة قناة »الحرة«. ففي عام  2006 
الري  الســابق  إن«  إن  »ســي  مراســل  عــني 
ريجســتر مديــرًا عامًا لهــا خلفًا ملوفق حرب 
الذي كان قد استدعي إلى جلسة استجواب 
فــي الكونغــرس بســبب إخفــاق »الحــرة« في 
منافســة الفضائيات العربية واتهامات عن 

هدر أموال دافعي الضرائب األميركيني.
 تجربــة ريجســتر اقتصــرت علــى ســتة 

ّ
لكــن

مجلــس  قبــل  مــن  إقالتــه  قبــل  فقــط،  أشــهر 
أعضــاء  مــن  املشــكل   )BBG( املحطــة  إدارة 
الجمهــوري  الحزبــني  مــن  الكونغــرس  فــي 
والديمقراطي. وكان السبب كلمة ألمني عام 
حــزب اللــه حســن نصراللــه نقلتهــا »الحرة« 
إثرهــا  علــى  طــرد  الهــواء  علــى  مباشــرة 
املديــر مــع عــدد مــن املوظفــني املقربــني منــه. 
للغــة  الجديــد  األميركــي  املديــر  إتقــان   

ّ
لكــن

املديــدة  الدبلوماســية  وخدمتــه  العربيــة 
 إلــى 

ً
فــي عــدد مــن البلــدان العربيــة، إضافــة

تجربتــه فــي مكافحــة اإلرهــاب، وخصوصــًا 
محاربــة دعايــة تنظيم »داعش« على شــبكة 
اإلنترنت، ستزيد من احتماالت نجاحه في 
املهمــة املوكلــة إليــه بإيجــاد هويــة جديــدة 
الرســالة  إيصــال  مــن  وتمكينهــا  للقنــاة 
األميركيــة للعالــم العربــي، وهــو مــا فشــلت 

»الحرة« في إنجازه حتى اآلن.

تخوف من 
تسريح عدد أكبر 

من الموظفين

بيروت ـ العربي الجديد

 ســوريًا إلــى ممارســة 
ً
عــاد حوالــى 30 عامــال

نشــاطاتهم الخاصــة أيــام اآلحــاد فــي بلديــة 
غلبــون فــي منطقــة جبيل، شــمالي العاصمة 
اللبنانية بيروت، بعد أن عملوا ألشــهر عدة 
فــي تنظيــف طرقــات البلــدة وصيانــة البنــى 
الزهــور بشــكل مجانــي  التحتيــة وأحــواض 
وإجبــاري بطلــب مــن املجلــس البلــدي، وذلــك 
قيمــني 

ُ
امل العمــال  البلديــة  خّيــرت  أن  بعــد 

ضمــن نطــاق بلديتهــم بــني العمــل املجانــي 
)بالســخرة(، وبني دفع رســوم مالية للبلدية 
مقابــل إقامتهــم فيهــا، ففضــل جميــع العمال 
العمــل علــى الدفــع نظرا لظروفهم املعيشــية، 
رغــم إصدار وزيــر الداخلية والبلديات، نهاد 
الجــاري  الشــهر  منتصــف  بيانــا  املشــنوق، 
لبنــان  فــي جبــل  بلديــات  رؤســاء  فيــه  حــذر 
مــن إحالتهــم لهيئــة التأديــب بعــد معلومات 
مؤكدة حول استيفاء عدد منهم رسومًا غير 

قانونية من الجئني سوريني. 
وســاهم تقريــر تلفزيونــي أعــده الزميــل فــي 
قنــاة »الجديــد«، آدم شــمس الدين، في كشــف 
هــذا األمــر، وفــي تحويله إلــى قضية رأي عام 
فــي ظــل حالة التجييش العنصري الواســعة 
التــي تطــاول الالجئــني الســوريني فــي لبنــان 
والتــي انتقلــت مــن التصريحــات السياســية 

الســوري،  النظــام  مــع  املتحالفــة  لألحــزاب 
الشــوارع  إلــى  التواصــل ومنهــا  إلــى مواقــع 
واألزقــة التــي شــهدت حــاالت ضــرب واعتــداء 
على ســوريني من قبل شــبان لبنانيني، وهو 
عــون  ميشــال  الجمهوريــة  رئيــس  دفــع  مــا 
إلــى التأكيــد علــى أن »الكراهيــة والتحريــض 
عــودة  علــى  نعمــل  كنــا  وإن  مرفوضــان، 
النازحني ألن لبنان لم يعد قادرا على تحمل 

أعباء النزوح«. 
ويشــير معــد التقريــر آدم شــمس الديــن، إلــى 
نقــل  علــى  يقتصــر  ال  الصحافــي  »دور  أن 
الخبر فقط بل يجب عليه اســتخدام األدوات 
إذا  خصوصــا  الواقــع،  لتغييــر  الصحافيــة 
مــا ارتبــط األمــر بانتهــاك حقــوق اإلنســان أو 

مخالفة القوانني«. 
ويؤكد شمس الدين أن »توافر الوقت الكافي 
للمراســلني يســاعد فــي البحث عــن القصص 
مباشــر  بشــكل  النــاس  حيــاة  تمــس  التــي 
هويتهــم،  عــن  بعيــدًا  عنهــا  املــواد  وإعــداد 
املتابعــة  فــي  االنهمــاك  يحــول  أن  يجــب  وال 
السياســية  والتغطيــات  لألحــداث  اليوميــة 
مــن  كبيريــن  وقتــا وجهــدا  يســتهلك  والــذي 
الصحافيني، دون التقصي عما هو أبعد من 
مجــرد نقــل الخبــر وتغطيــة األحــداث بشــكل 
ليــس عبثــًا أن  املنطلــق  روتينــي، ومــن هــذا 
يطلــق علــى هــذه املهنــة ســمة صناعــة الــرأي 

العــام لكــن املشــكلة تبقــى أن البعــض يختــار 
تشويهه بداًل من االرتقاء به«. وأكد املحامي 
بلــدة  مــن  وهــو  شــاهني،  نعمــة  والناشــط، 
»املجلــس  أن  الجديــد«  »العربــي  لـ غلبــون، 
انتشــار  بعــد  الالجئــني  مــن  اعتــذر  البلــدي 
اآلحــاد  أيــام  اســتدعاءهم  وأوقــف  التقريــر 
للعمل بإشراف موظفني من البلدية«. وأشار 
فــي  ســوريني  الجئــني  ال  أنــه  إلــى  شــاهني 
قيمني فيها 

ُ
البلــدة، »ولكــن عشــرات العمال امل

استقدموا عائالتهم كاملة من سورية«. 

)Getty/إيريك ثاير(

عامل سوري في لبنان )األناضول(

»يوتيــوب« ال يــزال يحتــل صــدارة االســتخدام مقابــل املنصــات األخــرى املنافســة، 
وأهمهــا »فيســبوك«. فقــد كشــف تقريــر ملوقــع »تيبيــالر إنســايتس« أن موقــع تبادل 
مقاطع الفيديو »يوتيوب« ال يزال يحتل صدارة االستخدام مقابل املنصات األخرى 
املنافســة، وأهمهــا »فيســبوك«. ويأتــي التقريــر ليحســم الجــدل حــول أي املنصتــني 
اســتطاعت هزيمــة األخــرى واحتــالل املرتبــة األولــى كأهــم وجهــة ملشــاهدة محتــوى 

الفيديو.
ورغــم أنــه يواجــه منافســة خطيــرة، ال يــزال »يوتيــوب« على رأس مواقــع الفيديو، إذ 
يتــم الدخــول إليــه مــن قبــل مليــار ونصــف مليــار حســاب كل شــهر، بينمــا متوســط 
مشــاهدات مقاطعــه هــو ســاعة فــي اليــوم مــن أجهــزة املحمــول وحدهــا، إضافــة إلــى 

تغييرات كبرى شهدها املوقع.
ويأتي »يوتيوب« بتغييرات هامة لتحسني املوقع وتنافسيته أمام املواقع األخرى. 
وعلــى رأس هــذه التغييــرات توفير إمكانيات أوســع ملشــاركة املقاطــع مع األصدقاء، 
وتعديــل إعــدادات الواجهــة لتتــواءم مــع املقاطــع بأشــكالها، ســواء كانــت عموديــة، 

أفقية، أو مربعة، إضافة إلى تغييرات شاملة في طريقة العرض.
وتعاونــت الشــركة مــع منصــة الواقــع االفتراضــي »دايدريــم« مــن أجــل جعــل خدمــة 
الواقــع االفتراضــي أقــل تكلفــة وأســهل فــي االســتخدام، كمــا تتعــاون مــع شــركات 

تكنولوجية لتوفير معدات تصوير مناسبة من حيث امليزات واألسعار.
شــبكات  مــع  شــراكات  عقــد  خــالل  مــن  التلفزيونيــة  الصناعــة  الشــركة  واقتحمــت 
تلفزيونية من أجل منح الشــباب الذين يحبون الشــبكات التلفزيونية في اإلنترنت 
فرصــة مشــاهدة إعــادات برامجهــم املفضلــة والعــروض املباشــرة، كمــا شــرعت فــي 

 أصليًا.
ً
إطالق سلسلة من اإلنتاجات الخاصة وصل عددها إلى 37 عمال

ورغــم ذلــك ال تخلــو منصــة »يوتيــوب« مــن عيــوب وأخطــاء، بينهــا التغييــرات علــى 
الخوارزميــات دون اإلعــالن عنهــا. ووفــق املوقــع ســوف تكــون أفضــل إذ تواصلــت 
اع املحتوى واملعلنني والصحافة، خصوصًا بعد أزمة سحب 

ّ
بشكل أحسن مع صن

اإلعالنات التي واجهتها في الفترة األخيرة. 
)العربي الجديد(

تغييرات »الحرة« تخيف الموظفين

جريمة 
إلكترونية

واشنطن ـ العربي الجديد

عــن  الخميــس،  األميركيــة،  العــدل  وزارة  أعلنــت 
إغــاق اثنــن مــن أكبر أســواق »اإلنترنــت املظلم« 
علــى شــبكة اإلنترنــت، لبيــع املواد غيــر القانونية 

وغير املشروعة مثل املخدرات واألسلحة.
وتعاونت الشــرطة في الواليات املتحدة وأوروبا، 
الفدرالــي«  التحقيقــات  »مكتــب  إلــى  باإلضافــة 

مكافحــة  و»وكالــة  آي(  بــي  )أف  األميركــي 
الوطنيــة  والشــرطة  ايــه(  إي  )دي  املخــدرات« 
الهولندية في إغاق موقعي »ألفاباي« و»هانزا« 
املتهَمــن بالســماح لــآالف ببيــع املخــدرات غيــر 
املشروعة، إذ أكدت الوكالة األوروبية »يوروبول« 
أن 250 ألف بائع مخدرات مسجلون على قائمة 
ــغا علــى شــبكة 

ُ
»ألفابــاي« وحــده. املوقعــان ش

»تــور«، ممــا يســاعد املســتخدمن علــى تصفــح 

اإلنترنت من دون إبراز هوياتهم، كما دفع زوار 
وفقــا  الرقميــة،  بالعمــات  و»هانــزا«  »ألفابــاي« 

لصحيفة »ذا غارديان« البريطانية.
اإلنترنــت،  عــن شــبكة  اختفــى  »ألفابــاي«  وكان 
يوليــو/ مــن  ســابق  وقــت  فــي  غامــض،  بشــكل 

تموز الحالي، ما أثار شكوك املستخدمن حول 
إغاقــه علــى يد ســلطات إنفاذ القانــون، علما أن 
املوقع اعتبر ســوق املخدرات األكبر على شــبكة 

اإلنترنــت، وقــدرت أرباحــه اليوميــة بمئــات آالف 
الجنيهــات اإلســترلينية، بعــد ملئــه الفجــوة التــي 

خلفها إغاق موقع سيلك رود«، في 2013.
»ألفابــاي«  خــوادم  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
تايانــد  فــي  الســلطات  بمســاعدة  بطــت 

ُ
ض

املتحــدة وفرنســا. وشــملت  وليتوانيــا واململكــة 
العمليــة القبــض علــى املشــتبه بــه فــي تأســيس 

»ألفاباي«، الكندي ألكسندر كازيز.

يتخــّوف موظفو قناة »الحرة« التابعة لــوزارة الخارجيّة األميركيّة، والناطقة بالعربيّة، من مصيــر مجهول ينتظرهم، مع تعيين مدير 
جديد للقناة هو الدبلوماسي األميركي السابق ألبرتو فرنانديز
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ســـمـــعـــنـــاهـــا، لـــيـــس فـــقـــط عـــنـــد تــــامــــر حــســنــي 
ــا فــي  ــيـــسـ ــنـــد إلـ ــروف، بــــل عـ ــ ــعــ ــ وبـــأســـلـــوبـــه املــ
ألبومها األخير »سهرنا يا ليل«، فنستمع إلى 

ألحان متجانسة إلى حد التطابق.
الالفت أن محمد عساف، ال يريد السير على 
خــط غنائي خــاص، على غــرار مــا فعله أبناء 
جيله الذين وجدوا مزيدًا من الضوء والشهرة 
والــنــجــاح، ونــذكــر هنا ناصيف زيــتــون الــذي 
الغنائي بعد  بالنجاح  تخطى محمد عساف 

اختيار  وأسلوب  الغنائي،  ملعبه  اكتشف  أن 
النجاح  ليلقى  اعــتــمــاده  املــفــتــرض  األغــنــيــات 

ويرسم هوية غنائية واضحة.
فــي »ع الــلــومــة الــلــومــة«، كــلــمــات حــيــاة أســبــر، 
ألحان فضل سليمان وتــوزيــع فــادي جيجي، 
ينجح عساف في العودة إلى شخصيته التي 
أيـــدول«  »آراب  بــرنــامــج  فــي  متابعوه  عشقها 
قــبــل 4 ســـنـــوات، فـــي الـــلـــون الــشــعــبــي الــبــلــدي. 
ويــبــدو واضــحــا أن ملعب عــســاف فــي الغناء 

ربيع فران

محمد  الفلسطيني  املطرب  أصــدر 
الغنائية.  ألــبــومــاتــه  ثــانــي  عــســاف 
قــبــل شــهــر، ألـــبـــوم »مـــا وحــشــنــاك« 
يتضمن  10 أغنيات وقد بدا في حيرة واضحة 
لجهة بناء هوية غنائية خاصة ملحمد عساف. 
ــبـــارة عـــن مـــحـــاوالت لــلــدمــج  ــاء األلـــبـــوم عـ ــ وجـ
والتنقل بني ألوان غنائية مختلفة تستند إلى 
الــيــوم، وتتبناه مجموعة  مــعــروف جــدًا  نمط 
مــن نــجــوم الــصــف األول، بــل يــتــخــذه كثيرون 
نهًجا في تركيز صورتهم عند املتابعني. في 
األغــنــيــات املــصــريــة، مــحــاولــة واضــحــة لتكرار 
تامر  الفنان  وأغنيات  نمط  تقليد  أو  عساف 
ُحــســنــي، وهـــي شــكــلــت ظــاهــرة ونــجــاحــا عند 

متابعي حسني.
 يغني محمد عساف »مش ح افــرض نفسي« 
كــلــمــات تــامــر حــســني، ألـــحـــان مــديــن وتــوزيــع 
هــادي شــرارة، و»حكايتي معاه« كلمات أمير 
طعيمة، ألــحــان إيــهــاب عــبــد الــواحــد وتــوزيــع 
كلمات  الحلوة«،  و»ذكرياتنا  إبراهيم،  أحمد 
ألحان وتوزيع خالد عز. صور  أمير طعيمة، 
مــتــشــابــهــة جــــدًا فـــي الــجــمــل املــوســيــقــيــة الــتــي 

سينما وسياحة 
في منتجع »الجونة« 

المصري

يبدو اللون الشامي 
األنسب لصوت عساف 

واألقرب لجمهوره

تخفيض في المصاريف 
على كل الجبهات حتى في 

البرامج الضخمة

2223
منوعات

كما  الشام،  بــالد  لهجة  أو  اللبنانية  باللهجة 
»ع  الشهيرة ألغنية  استعادته  فــي  هــي حاله 
ليالكوفية« التي القت رواجا كبيرًا وما زالت 
الــيــوم.  وال تبتعد، »يلي القمر« كلمات  حتى 
ــد وتـــوزيـــع  ــان رواد رعــ ــزار فــرنــســيــس، ألـــحـ ــ نـ
طوني سابا عن شقيقتها في محاكاة أسلوب 
عــســاف وخــطــابــه مـــع جــمــهــوره فـــي مــثــل هــذا 
الــلــون الـــواضـــح والــــذي صــبــغ شخصيته من 
البداية وكان يجب أن يبقى عليه في أغنياته 

وإنتاجه الغنائي الخاص. تقدم لنا األغنيتان 
فــي صــوت عساف  مــا نبحث عنه  الشاميتان 
القوي والذي يبحث عن هوية محددة، ليثبت 
هذه  العربية  الغنائية  الساحة  على  تــواجــده 

السنة.
»بزعل على مني«، كلمات أحمد ماضي، ألحان 
ــاغ، و »بـــدك  ــبـ ــاد بـــرجـــي وتــــوزيــــع عــمــر صـ ــ زيـ
ــازن ضـــاهـــر، ألـــحـــان فضل  ــ عــنــايــة« كــلــمــات مـ
قاطع  دلــيــل   Motiff Music وتــوزيــع  سليمان 
على أن الغناء اللبناني أقرب إلى هذا الصوت 

الفلسطيني في االحساس واألداء.
 في أغنية »راني« )بالتعاون مع فوديل، كلمات 
 RedOne & محمد املــرضــي وألــحــان وتــوزيــع
The Ghosts Producers( يحاول عساف العبور 
إلـــى األغــنــيــة الــجــزائــريــة فــي أســلــوب بـــدا فيه 
وأدائـــه  فــوديــل  أداء  بــني  الــفــرق  لجهة  متكلفا 
فــيــه عــســاف مــقــدرتــه الصوتية  الـــذي يستغل 

مستعرضا بعيدًا عن  أجواء هذا الفن.
ــا فـــي أغــنــيــة »عـــلـــى هــــذه األرض« )كــلــمــات  أمــ
ياسر عمر وتوزيع  ألــحــان  درويـــش،  محمود 
الشهيرة  القصيدة  تلحني  فبدا  هنية(،  سعد 

لدرويش متكلفا وغير قريب من املستمع.

ذا فويس
مـــن جــهــة أخــــــرى، حــــدث ثـــــاٍن يــنــتــظــر محمد 
عـــســـاف، فـــأيـــام قــلــيــلــة، وتــعــلــن إدارة بــرنــامــج 
»ذا فـــويـــس« لـــأطـــفـــال عـــن مـــشـــاركـــة الــفــنــان 
الــفــلــســطــيــنــي ضـــمـــن لــجــنــة تــحــكــيــم وتــقــيــيــم 
أصــــوات األطــفــال الــذيــن ســيــتــبــارون الخريف 
املــقــبــل عــلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، لــلــفــوز بلقب 
»أحلى صوت« بعد النجاح الكبير الذي حققه 

البرنامج في موسمه األول.
مــحــمــد عــســاف ســيــنــوب عــن الــفــنــان الــعــراقــي 
ــذي أعــــلــــن انـــســـحـــابـــه مــن  ــ ــ ــر، الـ ــاهــ كــــاظــــم الــــســ
نسختي البرنامج، للكبار والصغار، ما أوقع 
ــنــتــجــة املــنــفــذة لــلــبــرنــامــج في 

ُ
شــركــة talpa امل

مأزق حقيقي حول إعادة تشكيل لجنة جديدة 
ال تحتوي على مدربي البرنامج الذين قضوا 
3 ســنــوات عــلــى الــكــراســي يقيمون ويــدربــون 
املواهب الشابة. ورغم االنتقادات التي طاولت 
ــفـــال  عـــســـاف كـــونـــه مـــشـــاركـــا فــــي نــســخــة االطـ
من البرنامج، والــقــول إنــه ال يــزال مبكرًا على 
الشاب العشريني الدخول في مثل هذا النوع 
الغنائية،  املــواهــب  والحكم على  الــبــرامــج  مــن 
تــعــزز مــحــطــة mbc، حــضــور نــجــمــهــا األوحـــد 
ومعنويا  ماليا  نجوميته  استثمار  من  ملزيد 
اســم عــســاف جيدًا،  أبـــرزت  أن  ومتابعته بعد 
السنوات األخــيــرة. فأصبح نجم شركة »  فــي 
الرغم  مــنــازع، على  ريــكــوردز« دون  بالتينوم 
تــاريــخ إلى  مــن دخــول منافسني لعساف لهم 
كاظم  الــعــراقــي  الفنان  ومنهم  ذاتــهــا،  الشركة 
ــــن. لــكــن حــالــة  الـــســـاهـــر، والــلــبــنــانــي مــلــحــم زيـ
الربح  مــعــرض  فــي  استثنائية  تبقى  عــســاف، 
وســـوق الــحــفــالت الــتــي تتبناها »بــالتــيــنــوم« 
وهي شقيقة MBC  واستغالل ذلك من خالل 
حتى  لكنها  عــســاف،  موهبة  وتبني  اإلنــتــاج 
اليوم تبخل عليه بالنوعية الواجب أن تتحلى 
اإلعــالمــيــة،  إطــاللــتــه  أو  الغنائية،  أعــمــالــه  بها 
والـــبـــحـــث عـــن لــــون جـــديـــد يـــركـــزه فـــي أذهــــان 

تابعني.
ُ
الناس وامل

مهرجانات الصيف
لــــــم يــــــــرد اســــــــم مــــحــــمــــد عـــــســـــاف فــــــي مــعــظــم 
الصيف  فترة  خــالل  تنشط  التي  املهرجانات 
الـــحـــالـــي، فـــي لــبــنــان الــبــلــد الــــذي انــطــلــق منه 
عـــســـاف، غـــاب عـــن مــهــرجــانــاتــه ألســـبـــاب غير 
املتعهدين  أو  الناشطني  بعض  لكن  معروفة، 
يقولون إن أغنيات محمد عساف غير معروفة 
ــره يعتبر  ــ  عـــن أن أجـ

ً
ــدًا فـــي لــبــنــان، فـــضـــال جــ

مرتفعا مقارنة مع أبناء جيله من املغنني لذلك 
يفضل البعض أن يستثني عساف من حفالت 

الصيف اللبنانية تحديدًا، ألنها ُمكلفة .

A A

عمر بقبوق

تــعــانــي األغــنــيــة الــعــربــيــة مــن مــشــاكــل كــثــيــرة، 
لــيــس الــتــســويــق وحــــده مــا يــفــتــح الــبــاب على 
املشكلة، على العكس تماما، ثمة مشاكل أخرى 
تــعــتــرض نــجــاحــهــا: قــلــة خـــبـــرة واســتــســهــال 
بــعــض املــوســيــقــيــني فـــي مــهــنــة الــتــلــحــني، إلــى 
ــمـــة عــلــى  ــائـ ــقـ ــذه الــــحــــرفــــة الـ ــ ــلـــى هــ الــــتــــعــــدي عـ
املوهبة بالدرجة األولــى، وصــواًل مؤخرًا إلى 

االستنساخ. 
ــّح بـــعـــض املــلــحــنــني مــــن االبـــتـــكـــار  ــ بـــعـــد أن شـ
والــــتــــجــــديــــد، كـــــان ال بــــد مــــن إنــــشــــاء صــفــحــة 
ــحــن أربـــعـــني« لـــإضـــاءة على 

ّ
»بــيــخــلــق مــن الــل

الكلمات  بهذه  واملقتبسة«.  املسروقة  األلحان 
ــن الــلــحــن أربـــعـــني«  تـــبـــرر صــفــحــة »بــيــخــلــق مـ
وجــودهــا، وتعبر عــن أهــدافــهــا، وهــي صفحة 
أوجــــــدت عــلــى مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك« فـــي بــدايــة 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، وتــنــشــر يــومــيــا الــعــديــد من 
بعض  مصادر  خاللها  توضح  الفيديوهات، 
األغــانــي الــعــربــيــة، وتــفــضــح الــســرقــات الفنية 
الصفحة مستوحى  اســم  العربي.   العالم  في 

أن يجمع  يــحــاول  إلــى مهرجان سينمائي، 
بـــني الــتــرفــيــه واالســـتـــعـــراض والــنــجــومــيــة، 
ــراك الــســيــنــمــائــّي الـــعـــربـــي والــــدولــــي.  ــحــ والــ
ــقــام بــني 22 و29 سبتمبر/ 

ُ
دورتـــه األولـــى ت

أيلول 2017. يسعى املهرجان، بحسب بيان 
ل تناغما بني 

ِّ
رسمي، الى »اختيار أفالٍم تمث

اخــتــيــارات فريق البرمجة مــن أفـــالٍم أثــارت، 
ــاٍت ســيــنــمــائــيــة  ــانـ ــهـــرجـ ســـابـــقـــا، اهـــتـــمـــام مـ
أخــــرى، الــكــبــرى منها تــحــديــدًا، إلـــى أعــمــال 
ســيــنــمــائــيــة أحــــــدث، يـــجـــري الــبــحــث عنها 
عة، 

ِّ
عبر تواصل مع الجهات املنتجة واملوز

التسجيل  إلــيــه عبر  الــتــي تصل  أو مــع تلك 
على موقعه اإللكتروني«. ُيضيف البيان أن 
»االختيار سيراعي أفالما جديدة ذات رؤية 
وتكتشف  املألوف،  تتحّدى  مختلفة،  ثاقبة 
آفــاقــا جــديــدة وخــيــارات بديلة فــي التعبير 

الفني«.
ــى  ــ ــهــــرجــــان، مـــنـــذ الـــلـــحـــظـــات األولـ يـــهـــتـــّم املــ
ــه، بــالــقــيــمــة املــالــيــة  ــنـ لــــإعــــالن الـــرســـمـــّي عـ
للجوائز، التي ُيراد منحها لخيارات لجان 
ع عــلــى 3 مــســابــقــات: األفـــالم 

ّ
ــتـــوز تــحــكــيــم تـ

ــلـــة، واألفــــــــالم الــوثــائــقــيــة  ــة الـــطـــويـ ــيــ الــــروائــ
الطويلة، واألفالم القصيرة.

دوالر  ألـــــف   200 ــاوي  ــســ تــ ــة  ــيـ ــالـ املـ الـــقـــيـــمـــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

مهرجان سينمائّي جديد سُيقام في مصر، 
طرح 

ُ
لــن ت أيــلــول 2017.  بـــدءًا مــن سبتمبر/ 

ــن ُيـــنـــاقـــش مــضــمــونــه  ــه، ولــ ــولـ تــــســــاؤالت حـ
والعاملني  مؤّسسيه،  وطموحات  وأهدافه، 
فيه. لن ُيعرف مدى قدرته على إضافة ملسة 
جديدة وتجديدية على خارطة املهرجانات 
قامة في العالم العربي. هذا 

ُ
السينمائية، امل

 لأوان. 
ٌ

ه سابق
ّ
كل

هــذا مــحــتــاٌج إلــى وقـــٍت، لتبيان جــّديــتــه في 
الــثــقــافــيــة والفنية  طــروحــاتــه، وإمــكــانــيــاتــه 
والجمالية والتنظيمية واإلداريــة؛ علما أن 
ــعــلــنــة كــالــعــادة، 

ُ
اإلمــكــانــيــات املــالــيــة، غــيــر امل

ـــن  ـــحـــسِّ
ُ
ــتــــرض بـــهـــا أن ت ــفــ ــ ــرة ُي ــ ــــوفـ ــبـــئ بـ ـــنـ

ُ
ت

 أن 
ْ
حــضــوره وانــطــالقــتــه واســتــمــراريــتــه، إذ

رجــــل األعــــمــــال املـــصـــري نــجــيــب ســـايـــروس 
ُسه.  مؤسِّ

»مهرجان الجونة السينمائي« ـ الذي يرفع 
شعار »سينما من أجل اإلنسانية«، واملهتّم 
 باملنتجع 

ٌ
باألفالم العربية والدوليةـ  مرتبط

الــســيــاحــي املــصــري »الـــجـــونـــة«، الـــواقـــع في 
الغردقة، واملبتعد عن مطارها 22 كيلومترًا 
املنتجع  الشمال )470 كيلومتر يفصل  إلى 
عن القاهرة(. تقول معلومات إن نشأته على 
البحر األحمر تعود إلى عام 1990،  ساحل 
والتنمية«  للفنادق  »أوراســكــوم  وإن شركة 
ــه ُمــقــاٌم عــلــى جـــزيـــرٍة، »كــأحــد  رتــه، وإنـ ُمــطــوِّ
الــجــونــة متمّيزة  الــســيــاحــيــة«.  مــشــاريــعــهــا 
بكونها موقعا للغطس والرياضات املائية 

والبحرية. 
ل 

َ
ــخــتــز

ُ
املــعــلــومــات املـــتـــداولـــة عـــن الــجــونــة ت

 بالنسبة 
ً
بالسياحة. هذا لن يكون تفصيال

من مثل شامي قديم، وهو »بيخلق من الشبه 
أربـــعـــني«، وتــســتــخــدم الــصــفــحــة صــــورة للص 
كما  النمطية  اللصوص  وثياب  قناع  يرتدي 
ــرتـــون الــكــالســيــكــيــة، أي  ــكـ صـــورتـــهـــا أفـــــالم الـ
املالبس املخططة باللونني األبيض واألسود، 
ويــمــســك الـــلـــص اســــم الــصــفــحــة بـــيـــده وكــأنــه 

يمسك بآلة العود.
غالبا  فهي  الصفحة،  ملنشورات  بالنسبة  أمــا 
ما تكون على شكل فيديوهات قصيرة، تضم 
مــقــطــعــا مـــن األغــنــيــة املـــســـروقـــة ومــقــطــعــا من 
األغنية األصلية، ولها خلفية ثابتة تجمع بني 

صورتي املطربني الذين يتشاركون باللحن.
ــن جـــــذب رواد  ــنــــشــــورات مــ وتــمــكــنــت هـــــذه املــ
مواقع التواصل االجتماعي سريعا، فحصلت 
الــصــفــحــة خــــالل مـــا يـــقـــارب األســـبـــوعـــني على 
4000 مــتــابــع، وعــبــر بــعــضــهــم عـــن إعــجــابــهــم 
بفكرة الصفحة، والجهد والبحث الذي يبذله 
الـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا، فــالــعــمــل يــتــطــلــب مــعــرفــة 
التركية،  واألغــانــي  العربية  باألغاني  واسعة 
واليونانية وغيرها، باإلضافة لدقة املالحظة. 
الذين اتهمتهم  الفنانني  وكذلك تفاعل بعض 
فبعد  الصفحة،  مع  الفنية  بالسرقة  الصفحة 
أن نشرت الصفحة فيديو يثبت السرقة الفنية 
العراقي ماجد املهندس  الفنان  التي مارسها 
وامللحن علي حسون، الذين استنسخوا لحن 
امللحن  تــواصــل  زيــن،  مللحم  »قلبي بيضحك« 
علي حسون مع الصفحة، وأرسل لهم صورة 
عـــن الـــتـــنـــازل الــقــانــونــي عـــن الــلــحــن، ونــشــرت 
الصفحة صورة عن العقد مما أكسبها املزيد 

من املصداقية.
وال يــقــتــصــر نـــشـــاط الــصــفــحــة عــلــى فــضــائــح 
قاموا بسرقة  الذين  العرب  واملغنني  امللحنني 
األلحان من بعضهم أو من األغاني األجنبية، 

األحــيــان بنشر  تقوم ببعض  الصفحة  إن  بــل 
األلحان  على سرقة بعض  لتؤكد  فيديوهات 
ــن قـــبـــل مــغــنــني أجـــــانـــــب،  لــتــثــبــت  الـــعـــربـــيـــة مــ
الــصــفــحــة بـــأن الــســرقــات الــفــنــيــة لــيــســت حكرًا 

على العرب.
ولكن موضوع السرقات الفنية، أو االقتباس، 

كما يحلو للبعض تسميته، ال يشكل مشكلة 
الــجــمــاهــيــر، فهناك  مــن  كــبــيــر  لــعــدد  بالنسبة 
شـــريـــحـــة واســــعــــة مــــن الـــجـــمـــهـــور فــــي الـــوطـــن 
فنانوهم  يــقــوم  بـــأن  تــجــد مشكلة  ال  الــعــربــي 
املفضلون باستعارة بعض الجمل املوسيقية 
ــــدة، فــاملــعــيــار  ــديـ ــ ــاج أغــــــان جـ ــتــ واأللـــــحـــــان إلنــ

الــوحــيــد لــلــحــكــم عــلــى األغــنــيــة هـــو جــودتــهــا، 
بــغــض الــنــظــر عـــن االبــتــكــار املــوســيــقــي فيها، 
ــع عــــــددا كـــبـــيـــرا مــــن مــســتــخــدمــي  ــ ــو مــــا دفـ ــ وهـ
مواقع التواصل االجتماعي ملهاجمة الصفحة 
الصفحة  تحاول  الذين  الفنانني  عن  والــدفــاع 

تشويه سمعتهم، بحسب ما يعتقدون.

ــايـــروس »الـــتـــزام  أمــيــركــي. يـــؤّكـــد نــجــيــب سـ
ــع الـــحـــركـــة الــســيــنــمــائــيــة إلــى  املـــهـــرجـــان دفــ
ــــى أن »فــــكــــرة الـــجـــوائـــز  األمـــــــــام«، ُمـــشـــيـــرًا الـ
فائقة،  بعناية  املــدروســة  املالية،  وقسمتها 
تسعى إلـــى أن تــكــون حــافــزًا ُمــســاعــدًا على 
تــطــويــر اإلبـــــــداع الــســيــنــمــائــي وتــشــجــيــعــه، 
وطــــرح أفــكــار جـــديـــدة«. ُيــضــيــف أنــــه، لــهــذا، 
ــز حــــافــــزًا لـــكـــســـر جــمــود  ــوائــ ـــصـــبـــح الــــجــ

ُ
»ت

الفكر، واملساهمة في بلوغ مستقبٍل أفضل 
للسينما، في املنطقة والعالم«.

املــديــر الــفــنــي، انــتــشــال الــتــمــيــمــي، يــقــول إن 
ــــى املـــهـــرجـــان »ســتــتــيــح  مــــة إلـ ــــقــــدَّ

ُ
األفـــــــالم امل

التعّرف  البرمجة  ولفريق  املشاهدة  للجنة 
على أصوات سينمائية فريدة، وعلى أفالٍم 
انتباهنا ألسباب  عــن  غائبة  لكنها  رائــعــة، 
ل مساحة إضافية  شكِّ

ُ
عديدة، علما أنها ست

إلثراء البرنامج«. 
وُيشير إلى أن »منصة الجونة السينمائية« 
ــيــــا،  ســـتـــكـــون »مـــلـــتـــقـــى إبــــداعــــيــــا واحــــتــــرافــ
ودعمها،  الــواعــدة  املواهب  لتنمية  ما  ُمصمَّ
في مصر والدول العربية، كما أنه سيخلق 
عني 

ّ
وموز ومنتجني  مخرجني  للقاء  فضاًء 

عرب ودوليني، بهدف تعزيز فرص الشراكة 
اإلنـــتـــاجـــيـــة لــتــطــويــر الــســيــنــمــا الـــعـــربـــيـــة«. 
نـــقـــاش وورش عمل  أيـــضـــا حــلــقــات  هـــنـــاك 

ومحاضرات، ودروس سينمائية.
أفالمهم،  مشاريع  تسجيل  للراغبني  ُيمكن 
الــتــي ال تــــزال فـــي مــرحــلــة الــتــطــويــر، لغاية 
ـــراجـــع لجنة 

ُ
املــقــبــل: »ســـت 6 أغــســطــس/ آب 

ــهــا، النــتــقــاء 
ّ
مــة كــل االخــتــيــار املــشــاريــع املــقــدَّ

12 مــشــروعــا فقط مــن الــعــالــم الــعــربــي، على 
أســـــاس املـــحـــتـــوى والــــرؤيــــة الــفــنــيــة ومـــدى 

قابلية خطتها املالية على التنفيذ«.

السرقة الموسيقية في العالم العربي... »يخلق من اللحن أربعين«»الجونة السينمائي«... مسابقات وتمويل ولقاءات
دشنت قبل أشهر صفحة 

جديدة، على موقع 
»فيسبوك« بعنوان 

»يخلق من اللحن أربعين« 
لتسليط الضوء على 

بعض األغاني الُمستنسخة 
موسيقيًا

كريستين أبيض

لم يكن خبر طرد محطة MBC السعودية لحوالى 
ــأة، أقــلــه  ــاجـ ــفـ ــروت، مـ ــيــ ـــا مــــن مــكــتــب بــ

ً
25 مـــوظـــف

بالنسبة للموظفني أنفسهم. بداية العام الحالي، 
بدأت األخبار تتوالى عن إمكانية اتخاذ قرارات 
تعيد الـــتـــوازن »املـــالـــي« إلـــى املــحــطــة الــتــي عانت 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة مــثــل غــيــرهــا مــن وســائــل 
اإلعـــالم، مــن شــح فــي السيولة، ظهر واضــحــا في 
فضت، من خالل مكاتب 

ُ
كمية املصاريف التي خ

املؤتمرات  وحتى  النشاطات  وغــيــاب  التسويق، 
بالبرامج  ي، يتعلق 

ّ
فن أي حــدث  الصحافية، عن 

.MBC نتجها
ُ
التي ت

الــتــلــويــح بــتــخــفــيــض عــــدد املـــوظـــفـــني، فـــي مكتب 
ــــالم، حــتــى وصــــل أول من  بـــيـــروت، ظـــل مـــجـــرد كـ
ــراد مــن شــركــة متخصصة إلـــى بــيــروت،  أمـــس أفــ
»زوق مكايل«  فــي منطقة  املحطة  بــزيــارة  قــامــوا 
)شمال بيروت( والتقوا مجموعة من املسؤولني، 
ثم صيغت الرسائل اإللكترونية للمعنيني بقرار 
الــفــصــل مــن املــحــطــة، والــتــكــفــل بــدفــع املستحقات 
املــالــيــة والــتــعــويــضــات الــتــي يــنــص عليها العقد 
املوقع بني املحطة والعاملني فيها، ذلك بعد قيام 
آخر  عــدد  بتصفية  أنفسهم  واملسؤولني  الشركة 
من املوظفني في فرَعي الشركة، في ُدبي، ومصر، 

بداية 2017.
»ال الئـــحـــة ســتــصــدر بـــأســـمـــاء املـــصـــروفـــني، وال 

داعــي للكالم عن ذلك في اإلعــالم« بهذه الكلمات 
نبهت املسؤولة اإلدراية املصروفني، وتمنت لهم 
ــرًا خـــارج MBC وأثــنــت عــلــى جهودهم  حــظــا وافــ
وخدماتهم. بعضهم عمل في املؤسسة 16 عاما. 
وعلمت »الــعــربــي الــجــديــد« أن بعضهم ُحــرم من 
نسخ أو تحويل أي ملف حتى »الشخصي« من 

أي حاسوب ألسباب مجهولة.
هكذا، بدأت MBC من خالل مكتب بيروت بعملية 
الرواتب  مجموع  من  والتقليل  امليزانية،  خفض 
الــعــامــلــني، والــذيــن وجــدت  الــتــي تدفعها لبعض 
أنها بإمكانها االستغناء عنهم، واالعتماد على 
مبدأ التعاون »Freelance« دون توظيف، وهذا ما 

سيظهر في األشهر القليلة املقبلة.

برامج
تتنفس املحطة السعودية الصعداء قريبا، وذلك 
ــرف« الــجــمــاعــي الـــذي  ــام صــفــقــة »الــــصــ ــمـ بــعــد إتـ
ــداد  ــ ــوه كــثــيــرة فـــي اإلعـ ــ اعــتــمــدتــه قــبــل أيــــــام: وجـ

والــتــوزيــع واملحاسبة خــرجــت بعد 16 عــامــا من 
العمل داخل املؤسسة، التي صنعوها وساهموا 

في نجاحها ليخرجوا منها أخيرًا.
وتتهيأ املجموعة حاليا، لتقديم النسخة الرابعة 
الــرغــم مــن التكلفة  مــن برنامج »ذا فــويــس« على 
إلى مجموعة من  االتجاه حقيقة  يبدو  الباهظة 
ــرًا مــن املـــدربـــني الــذيــن شــاركــوا  الــفــنــانــني أقـــل أجــ
فــي املــواســم الثالثة األخــيــرة، وورد اســم املغنية 
املتابعني  بـــرأي  املــدربــني، وهــي  فــي لجنة  إليسا 
من الفنانات األكثر رواجا، على مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي. والــواضــح أيــضــا أن MBC خفضت 
من نسبة ميزانية البرنامج ألسباب كثيرة، وهي 
ستعتمد على مجموعة شركات تجارية راعية له 

كتقليل من نسبة املصاريف. 
باألطفال  الخاصة  النسخة  إنتاج  والحقا سيتم 
من »ذا فويس«، فيما سيشهد الخريف والشتاء 
املقبالن عــودة برنامج »تــوب شيف« وهــذه املرة 
دبـــي، وهـــو يعتبر من  فــي  التنفيذ  أيــضــا سيتم 
 MBC البرامج »الربحية« بحسب تصنيف أكثر 
التي يكسبها.  التجارية  اإلعــالنــات  بسبب وفــرة 
كــمــا ســتــنــتــج MBC نــســخــة ثــانــيــة مـــن بــرنــامــج 
»بــروجــكــت رونـــــواي« لــكــن لــم يــعــرف مــا إذا كــان 
املــصــمــم الــلــبــنــانــي ايــلــي صــعــب هـــو مـــن سيقود 
ــبـــرنـــامـــج والـــــــذي القـــى  ــن الـ الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة مــ
عثرات إنتاجية مالية قبل أن ينتقل في حلقاته 

الختامية إلى دبي أيضا.

نجم »ذا فويس« الجديد... بدون لوٍن غنائي

ماجد المهندس استنسخ لحنًا من أغنية لملحم زين )العربي الجديد(

استوديو »ذا 
)Getty( »فويس

)Getty( الجونة

)Getty /محمد عساف )فيتوريو زونينو

قبل شهر أصدرت شركة »بالتينوم ريكوردز« األلبوم الجديد للفنان الفلسطيني محمد عساف، 
وحمل عنوان »ما وحشناك«

محمد عّساف

MBC واألزمة المالية

فنون وكوكتيل
إصدار

قضية

رصدمهرجان

أكدت الفنانة نانسي عجرم 
أنها ستشارك في الموسم 

الثاني من »ذا فويس 
كيدز«، وأن ال معلومات 

لديها عما إذا كان أي 
قرار قد اتخذ بشأن تعيين 

رسمي لمحمد عساف 
في البرنامج، لكنها ال 

تمانع وجود عساف إلى 
جانبها، وخصوصًا أنه أثبت 

مقدرته ونجاحه لثالث 
سنوات. كما يشارك المغني 

المصري تامر حسني في 
لجنة المدربين. يذكر أن »ذا 
فويس كيدز« حصد أعلى 
نسبة مشاهدة في العالم 

العربي.

نانسي
وتامر
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الفرنسية  الثقافة  صلب  مــن  جــاء  والبستنة، 
ــا أشـــــــعـــــــاره؛ مـــــن نــصــيــحــة  ــهـ ــيـ الــــتــــي كــــتــــب فـ
»كــانــديــد« الــتــي لخصها »فــولــتــيــر«، بــعــد أن 
روى ســـيـــرة حــيــاتــه ومـــغـــامـــراتـــه وجـــوالتـــه، 
ووصــولــه إلــى مينائه األخــيــر، بــقــولــه: »على 

اإلنسان أن يعتني بحديقته الخاصة«.
يقول اللعبي:

»وددُت 
في سني الوقورة هذه

لو أرعى بطمأنينة بستاني«.
ــتـــي عــاشــهــا  ــوات الـــعـــاصـــفـــة الـ ــنـ ــسـ وتـــفـــســـر الـ
السنة،  ثماني سنوات ونصف  ملــدة  )السجن 
ــلــــدان  ــبــ ــافــــي والــــلــــغــــات والــ ــنــ ــــن املــ وتـــنـــقـــلـــه بـ
ــودة إلـــى  ــعــ ــالــ ــــات(، هــــــذه الــــرغــــبــــة بــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والـ
الــــــذات، وأن يــخــرج إلــــى حــديــقــتــه وإن كــانــت 
أو »مــجــرد نباتات نامية في  غير مــوجــودة، 
أصـــص عــلــى الــشــرفــة«، كــمــا يــكــتــب فــي مكان 
آخر. وتفسر هذه الرغبة أيضًا تلك امللحوظة 
الــتــي أشــــار إلــيــهــا فـــي حــــوار مــعــه، حـــن قــال 
إنـــه يــشــتــغــل مــنــذ عــقــود فـــي الــهــامــش بعيدًا 
عــن أضـــواء الخشبة، ثــم وردت بــوضــوح في 

سطوره الشعرية التالية:
»هل سنعي يومًا
 أن املركز الحق 

مكانه الهامش؟«.
الـــهـــامـــش هـــنـــا ال يــعــنــي املـــهـــمـــل واملـــهـــجـــور، 
والفاعل بال فعالية، بل يعني مكانًا أو فضاًء 
للحرية. واإلنسان الذي اختار الهامش مكانًا 
أو مـــركـــزًا، هـــو األقـــــدر عــلــى الــفــعــل واإلبـــــداع 
ــراه الــــغــــارقــــون فــــي الــتــقــلــيــد،  ــ ــة مــــا ال يــ ــ ــ ورؤيـ

الهامشي  املرسومة؛  الطرق  على  والسائرون 
ــدرة عــلــى الــتــجــديــد. وهــو  هـــو الــحــر األكـــثـــر قــ
رســـــــام خــــرائــــط ألمــــاكــــن وأزمـــــنـــــة مــجــهــولــة. 
كان  »هامشيته«،  يمّجد  وهــو  اللعبي   

ّ
ولــعــل

فـــي ذهــنــه مـــا قــالــه الــتــشــكــيــلــيــان »بــيــكــاســو« 
و»بــراك«، حن ابتكرا األسلوب التكعيبي في 
اكتشافهما  ــررا  وبـ عما حولهما،  تــامــة  عــزلــة 
بالقول إن هامشيتهما أتاحت لهما الخالص 
الــســائــدة، فكانا  مــن ضغوط »املــركــز« واآلراء 

أكثر حرية وأقدر على االبتكار. 
مــا الــذي يــحــاول اللعبي اكتشافه وهــو يقدم 
صديقته شجرة الجكراندا الجميلة الليلكية، 
التي تزهر فــي الــعــام مــرتــن، مــرة فــي الربيع 
ــوّد مــثــلــهــا أن يشهد  ــ ومــــرة فـــي الــخــريــف، ويـ
إزهـــــارًا عــجــيــبــًا؟ مـــا الــــذي يــعــنــيــه حـــن يــقــول 
»لــســُت شيخًا ضائعًا فــي غـــاٍب، وال معتوهًا 
ــــن حـــــي يـــبـــحـــث عــن  ــائـ ــ ُيـــــبـــــاح رجـــــمـــــه، بـــــل كـ
استكمال هويته اإلنسانية؟«. شفافية جمال 
اللغز  النفس وتقصي  الدائم عن  البحث  هذا 
الــشــخــصــي، مــصــدرهــا الـــوعـــي بــــأن مــحــاولــة 
النفاذ إلى الكنه الخاص، ترتبط لدى اللعبي 
الشاملة  الكينونة  لغز  من  التقرب  بمحاولة 
نفهم  بعبارات واضحة، ويجعلنا  يؤكد  كما 
الُرؤيوّين  أن سعيه هو ذاتــه سعي الشعراء 

املغامرين: 
»هي املعجزة فينا

نتقّصاها من بعيد
فون العابثون نحن

َ
املْصط

محمد األسعد

حــمــلــت الـــكـــتـــُب الــشــعــريــة الــثــالثــة 
األخــــيــــرة، لــلــشــاعــر عــبــد الــلــطــيــف 
ودااًل:  جـــامـــعـــًا  ــًا  ــنـــوانـ عـ الـــلـــعـــبـــي، 
الـــروح«. الجمع جــاء بن ثالثة من  »بستاني 
-2006 الــعــامــن  بــن  املكتوبة  الشعرية  كتبه 

2012، وهـــو أمـــر مــفــهــوم يــحــدث كــثــيــرًا حن 
تجمع مــخــتــارات أو أعــمــال كــامــلــة، وال يلفت 
النظر إلــى خاصية معينة. أمــا كــون العنوان 
بالشاعر  تتعلق  ما  خصوصية  فيحمل  دااًل 
وتـــجـــربـــتـــه. صــحــيــح أن لــفــظــة »الــبــســتــانــي« 
ــحــيــل فـــــورًا إلــــى عـــنـــوان مــجــمــوعــة شــعــريــة 

ُ
ت

ولكن   ،)1941-1861( طاغور  الهندي  للشاعر 
ما تحمله سطور اللعبي الشعرية، خاصة في 
كتابه الثاني، تشير إلى أن الوحي بالبستاني 

إبراهيم اليعيشي

والــروائــي  للشاعر  املكسيكي  التكريم  يشير 
ــبـــي، بــمــنــحــه  ــلـــعـ ــبـــد الـــلـــطـــيـــف الـ ــربــــي، عـ ــغــ املــ
»الجائزة الدولية للشعر: عصر ذهبي جديد« 
 Premio Internacional de Poesía: Nuevo(
الشعرية  أعماله  مجمل  عــن   )Siglo  de Oro
الشهر  هـــذا  مطلع  املكسيكية  الــعــاصــمــة  فــي 
قـــدرة مجتمعاتنا  بــعــدم  تتعلق  مفارقة  إلــى 

العربية اليوم على تكريم مبدعيها.
التكريم  هـــذا  إن  قلنا  لــو  متفائلن  ســنــكــون 
يـــعـــّوض الــحــيــف الـــــذي تـــعـــّرض لـــه صــاحــب 
»يوميات قلعة املنفى )رسائل السجن 1972-
1980(« في بلده رغم رصيده األدبي الكبير، 
إذ عــــالوة عــلــى إنــتــاجــه الــشــعــري والـــروائـــي 
وترجماته لألدب العربي إلى الفرنسية؛ قاد 
 1942 ســنــة  ولـــد  الـــذي  اللعبي  اللطيف  عــبــد 

ــيـــة في  ــادرات أدبـ ــبــ ــدة مــ ــــاس، عــ فـــي مــديــنــة فـ
املغرب، لعل أبرزها تأسيس مجلة »أنفاس« 
اب 

ّ
عام 1966 مع مجموعة من رفاقه من الكت

املــغــاربــة. لــّكــن نــشــاطــه الــســيــاســي الـــذي كــان 
اعتقاله  في  تسّبب  آنــذاك  السلطات  يضايق 
سنة 1972 ولم يطلق سراحه إال سنة 1980 

بعد حملة عاملية أحرجت السلطة املغربية. 
ــم في 

ّ
نــظ الــجــائــزة خــالل حفل  اللعبي  م 

ّ
تسل

بحضور  املكسيكية،  الوطنية  املكتبة  فضاء 
ــراء املـــكـــســـيـــك والـــعـــالـــم  ــ ــعـ ــ ــــن شـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
اللعبي خالل  قــّدم  وشخصيات رسمية. كما 
الــتــكــريــم قــــــراءة شــعــريــة مــطــولــة وعـــّبـــر عن 
مها 

ّ
ســعــادتــه الــبــالــغــة بــالــجــائــزة، الــتــي تسل

في بلد وقــارة قــال إن الشعر ما زال حاضرًا 
ومتوّهجًا فيهما. 

وجـــاء هـــذا الــتــتــويــج خـــالل »املــلــتــقــى الــدولــي 
مه املجلة 

ّ
للشعر ملدينة ميكسيكو« الذي تنظ

الشعرية »ثيركولو دي بوييسيا« بالتعاون 
مع دار النشر اإلسبانومكسيكية »منشورات 
املهرجان شعراء  في  وشــارك  بالباراييسو«، 
ــتــــن  ــنــ ــيـــك واألرجــ ــن املـــكـــسـ ــ وأكــــاديــــمــــيــــون مـ

وددُت لو أرعى 
بطمأنينة بستاني

يثير الشجون تكريم عبد 
اللطيف اللعبي في 

المكسيك، فإن كان بلد 
مثل المغرب ال يكرّم كبار 

مبدعيه في حياتهم، 
فأي معنى لكل ادعاءات 

حياتنا الثقافية

يستطيع عبد اللطيف 
اللعبي خلق الجمال 

من مواد مألوفة، من 
اليوميِّ والعابر، بكلمات 

مصقولة، وبعالقة 
عفويّة مع اللغة؛ 

تجعلها قادرًة على ابتكار 
الحياة

يظل مبعث 
فخري الوحيد أنني 
توّفقت في التحرّر 
من اإليديولوجيات 

المغلقة، وأفلحُت 
في أن أصير إنسانًا حرًا 

مبدؤه االبتعاد عن 
مراكز السلطة

سنكون متفائلين لو قلنا إن هذا االحتفاء يعّوض الحيف

عن الممارسَة الصعبة للنقد الذاتي

عبد اللطيف اللعبي نادرًا ما نعترف بالجميل

 ، اإلنسان الهامشيُّ
هو الحرُّ األكثر قدرًة على 

التجديد

تكريم لعبد اللطيف 
اللعبي وقراءات لشعراء 

من القارات الخمس

أعلم جيدًا أن 
مساهمتي تلك ال 

تمنحني امتيازًا خاصًا

أشعار اللعبي تستحق 
ترجمًة شعريّة، ال ترجمًة 

فكريّة
نــشــرت  ــي،  ــاض ــم ال ــارس  ــ م آذار/  فـــي 
 - ماريفا  غالديس  الفرنسية  الصحافية 
بمناسبة صدور »أضواء صغيرة«- مقاًال 
تطرّقت  اللعبي،  اللطيف  عبد  حــول 
لغة  في  »يجد  كونه  خاصية  إلى  فيه 
كونه  إلى  إشارة  في  يريده«،  ما  اآلخرين 
ذا  شاعرًا  بقائه  مع  بالفرنسية  يكتب 
مخيّلة مغربية وعربية. لكن من جهة 
اللعبي  الفرنسية في حالة  أليست  أخرى 
لغة القلب أيضًا؛ نقول هذا ونحن نفّكر 
جوسلين  مع  المستمرة  حبّه  بقصة 

اللعبي )الصورة(.

في لغة اآلخرين

2425
ثقافة

قراءة

مشهد

مقطع

شذرات

نادرًا ما نعترف بالجميل 
حيال فلك يتقدم

مخترقًا الغامض
الالمعنى 

وجليد النسيان«.
هذا هو موجز كتبه الثالثة األخيرة، وموجز 
حياة املغامرين على حدود املستقبل بتعبير 

السيريالي الفرنسي »أبولينير«. 
لكن تبقى ملحوظة ال بّد منها، وهي أن أشعار 
أي  العربية،  إلــى  مترجمة  هنا  تــقــدم  اللعبي 
 مترجٌم 

ٌ
أن كــل مــا لدينا هــو مــا نقله وســيــط

انصرف اهتمامه كما الحظنا إلى نقل معانى 
الــكــلــمــات، ولــيــس إلـــى الــوســائــل املـــؤّديـــة إلــى 
املعنى، ومنها األصوات التي تشحن الكلمات 

وكولومبيا وفلسطن ونيوزيلندا والدنمارك 
واملغرب وبلدان أخرى. 

اللعبي،  تكريم  إلــى  إضافة  املهرجان  وشهد 
قراءات لشعراء من القارات الخمس، وورشة 
لكتابة القصيدة الحديثة من تأطير الشعراء 
املشاركن، باإلضافة إلى تقديم مجموعة من 
اإلصدارات الشعرية الجديدة التي أصدرتها 
»مــــــنــــــشــــــورات بــــالــــبــــارايــــيــــســــو-مــــكــــســــيــــكــــو« 
لــلــمــشــاركــن ومـــن بــيــنــهــا مــخــتــارات شعرية 

جديدة للشاعر املغربي املتّوج. 
ــقـــى فــــــإن الـــشـــاعـــر  ــتـ ــلـ وبـــحـــســـب مـــنـــظـــمـــي املـ
املغربي تّوج بهذه الجائزة عن مجمل أعماله 
الــشــعــريــة، الــتــي حـــازت جــوائــز عــاملــيــة أخــرى 
ــكـــور لــلــشــعــر ســـنـــة 2009  ــزة غـــونـ ــائــ مـــثـــل جــ
 2011 سنة  للفرانكفونية  الكبرى  والــجــائــزة 

التي تمنحها أكاديمية اللغة الفرنسية. 
وســـبـــق أن حـــصـــل عـــلـــى هـــــذه الــــجــــائــــزة فــي 
الــنــســخ الــســابــقــة كــل مــن الــشــاعــرة الــهــنــديــة، 
األيرلندي  والشاعر   ،)2014( بهات  سوخاتا 
دو  الصيني  والشاعر   ،)2015( مولدون  بول 
احــتــفــت  املــكــســيــكــيــة  الــصــحــافــة   .)2016( دو 
بمنح الجائزة إلى الشاعر املغربي، وصّدرت 
ــــي صــفــحــاتــهــا  ــدث فـ ــ ــحـ ــ بـــعـــض الـــصـــحـــف الـ
الفرنسية.  الصحافة  اهتمت  وكذلك  األولـــى، 
لكن كل ما سبق يثير الشجون أكثر مما يثير 
الزهو. فإن كان بلد مثل املغرب ال يكّرم كبار 
ابه ومبدعيه في حياتهم، فأي معنى لكل 

ّ
كت

الضجيج واالدعاءات التي تزخر بها حياتنا 
الثقافية؟ 

)مترجم من املغرب(

ــــل الــقــصــيــدة ولـــيـــس خــارجــهــا.  بــاملــعــنــى داخـ
باإلضافة إلى هذا الحظنا ركاكة في الترجمة 
متكاثرة، مثل »هل هو أخطأ أيضًا« والسليم 
»هل أخطأ أيضًا«، و»كــأن خطيئة الخطايا/ 
ــــأن خطيئة  هـــي فـــي أن يـــولـــد« واألصـــفـــى »كـ
الــخــطــايــا/ أن يـــولـــد«، و»هــــل كــانــت الــحــيــاة/ 
تستحق هذه اإلهانات كلها؟« واألجمل »هل 

استحقت الحياة/كل هذه اإلهانات؟«.  
وبــالــنــتــيــجــة، افــتــقــدنــا مـــا قـــالـــت الــفــرنــســيــة 
ــه »خــصــائــص جمالية  فــرانــســواز إســكــال إنـ
وشــكــلــيــة« فـــي شـــعـــره، ولــــم تــظــهــر ســطــوره 
العواطف  بكل  بالفرنسية، »مرتجة  كما هي 
ــا هــو  ــ ــرة إلــــــى مـ ــبــــاشــ ــبــــشــــريــــة، مـــاضـــيـــة مــ الــ
جوهري«، بصفاء غنائي الحظته هناك، ولم 
استطاع  كيف  نسأل:  الترجمة. وحــن  تنقله 
الــشــاعــر خلق الــجــمــال مــن مـــواد مــألــوفــة، من 
الـــيـــومـــي والـــعـــابـــر، بــكــلــمــات مــصــقــولــة بيد 
ــع الــلــغــة  ــة عـــفـــويـــة مــ ــعـــالقـ ــر، وبـ ــاهــ صـــانـــع مــ
إلى لغة شخصية قادرة  تبتكرها وتحولها 
على ابتكار الحياة فيها كما تقول فرانسواز؟ 
ال نجد جوابًا في ما بن أيدينا من ترجمة، 
يـــبـــدو أن الــقــائــمــن عــلــيــهــا يــــأخــــذون بــمــبــدأ 
ــار«، ولـــيـــس من  ــ ــكـ ــ أن الــشــعــر يــنــســج مـــن »أفـ
جماليات تجسيد األشياء ال الحديث عنها. 

»شعرّية«   
ً
ترجمة تستحق  اللعبي  أشــعــار 

مرتن  قصائده  لتزهر  »فكرّية«،   
ً
ترجمة ال 

ــدا، فـــــي الــلــغــتــن  ــ ــرانـ ــ ــكـ ــ ــجـ ــ مـــثـــلـــمـــا تــــزهــــر الـ
الفرنسية والعربية.

تصويب

نجوان درويش

يــكــاد كــاتــب هـــذه الــســطــور يجزم 
أنه  أن من حسرات أوكتافيو باث 
املكسيكي معه  الــشــعــر  يــأخــذ  لــم 
به 

ّ
يكذ لــم  انطباع  وهــو  القبر،  إلــى 

ــاب ال  ــبـ ــعــــراء مــكــســيــكــيــون شـ شــ
لباث  التقدير  مــن  الكثير  ــون 

ّ
يــكــن

ــــذي لــديــنــا نــحــن الــعــرب  الـــيـــوم، والـ
ــزاز مــن  ــئـ ــمـ ــاب لـــاشـ ــبــ أيـــضـــا أســ
تصهينه  خــاص  وبشكل  مواقفه 
أبو سنينة  الوظيفي )مقالة غدير 
ــذه الـــصـــفـــحـــة، 12 شـــبـــاط،  ــ فــــي هـ
نوبل«  »شاعر  وفــاة  بعد   .)2015
انزوت الحياة الثقافية املكسيكية، 
ولم ينطلق فيها مهرجان شعري 
عاملي إال قبل أربع سنوات على يد 
الجديد.  الجيل  شــعــراء  مــن  نخبة 
مع املهرجان أنشأوا أيضا جائزة 
شــــعــــريــــة بــــاتــــت عــــامــــة ثــقــافــيــة 
لبادهم )»الجائزة الدولية للشعر: 
ــد«(، وتــمــنــح  ــ ــديـ ــ عـــصـــر ذهـــبـــي جـ
ــّدمــت 

ُ
لشاعر بـــارز مــن الــعــالــم، وق

مــطــلــع هــــذا الــشــهــر إلــــى الــشــاعــر 
الـــعـــربـــي املـــغـــربـــي عـــبـــد الــلــطــيــف 

اللعبي. 
احتفاء وتقدير ال يوصفان حظي 
بــهــمــا صـــاحـــب »عـــهـــد الــبــربــريــة« 
طــــوال أيــــام املـــهـــرجـــان. يــحــلــم كل 
شاعر بأن يصل إلى عمِر اللعبي 
ويبقى في توّهجه وأملعيته والتزامه 
وحتى  وعــاملــه.  مجتمعه  بقضايا 
»الجوائز« سيشعر  ينفر من  من 
بفرح استثنائي، وهو يرقب الحب 
ــــدي لــلــشــاعــر الــعــربــي في  بـ

ُ
ــذي أ ــ ال

األوبــرا  مغنية  املكسيكية.  األرض 
ــاء حــتــى  ــنـ ــغـ ــا إن بــــــدأت الـ الـــتـــي مــ
تـــحـــّول جــســدهــا الـــــذي أضــعــفــتــه 
السنوات إلى آلة موسيقية تتدفق 
 وهي تشارك بصوتها في 

ً
عافية

أخرى  وتفاصيل  الشاعر،  تكريم 
كثيرة ال يمكن إال أن تكون رجعا 

مستحقا لقصائده وحياته.

مكرَّمًا خارج قلعة المنفى

دون أن أخدعكم

أبويه بحرّية،  بديلة يختار فيها  يبتغيه كّل امرئ في قرارة نفسه: حياًة  لنفترض ما 
معارَكه  أفكاره،  لون  الحميمة،  لغاته  أو  لغته  صوته،  نبرة  ولقبه،  اسَمه  يختارُ 
ه، الكتب المنذورة له  المدروسَة برِويّة، مسكَنه بشجرِته الوصية، َتيْهه ودروَب َحجِّ

وحده، الموسيقى واللوحاِت التي ُتضاهي مواهبه الخاصة.

المنزل، مثل ثورٍ سجين. آُخُذ  المساء. يهيج ويزمجر، خلف  رائحة قوية هذا  للبحر 
نفسًا عميقًا وأفرك وجهي. يِخّف ألُم الصفعات بعد استحضارها. لقد نسيُت جلسَة 
األصدقاء المجتمعين. ال بّد أنهم بدأوا يقلقون بسبب غيابي. أنتزع نفسي من أحالم 

يقظتي المتعددة الضفاف، وبخطوة مترنحة أعود إلى مكاني.
)مقاطع من عبد اللطيف اللعبي ولوحات التشكيلي المغربي سعد بن شفاج(

ف  أن أصفِّ للغاية. وكان يغيظني عجزي على  الكلمات هزيًال، هزيًال  زادي من  كان 
أمامي أشياء تأملي وأقول لها: أنت تسمى هذا، وأنت ذاك. وما دمت قد تعرفت 
عليكم وبفمي سميتكم، فكفوا عن الظهور بمظهر المكتنفين باألسرار، وتعالوا، 
اتبعوني. وهيا، إلى األمام! في سفري سوف تكونون مؤنسي المؤتمن على أسراري، 

وإذا ما أطل خطر خالل الطريق سوف تصبحون لسان صرختي وذراع شجاعتي. 

ثم  هرطقاتي،  لُعاَب  طائٍل  بال  أُفــِرزُ  مالح،  ماء  في  حلزون  مثل  تركَتني  قد  كنَت 
أُطهى على مهل في صلصِة إحباطاتي قبل أن تضعني في فرِن الحرية الفاتنة 
وأنت تسّقيني من وقت إلى آخر بعصيِر نْقَمتي الذي كنُت أسرِّبه لكي أَْطَرى وأغدو 

قطعَة لحٍم فاخرة ألجِل الغول الذي ال يَشبع والذي يُْدعى التاريخ. 

C

عبد اللطيف اللعبي

جــــرت الـــعـــادة أن الــســيــاســيــن هـــم الــذيــن 
يخاطبونكم، معتِمدين في ذلك على حق 
يتوّجهون  عليهم. وحن  وقفًا  يعتبرونه 
إليكم، فإنهم غالبًا ما يرغبون في ضّمكم 
إلى صفوفهم، أو استدرار أصواتكم إبان 
استحقاقات معّينة.  فلتطمئن نفوسكم. ال 
أبتغي منكم  شيئًا، وما أضعه اليوم بن 
أيــديــكــم ليس ســوى رســالــة أنـــوي عبرها 
 قــلــوبــكــم وعــقــولــكــم، كــمــا أرغـــب 

َ
مــخــاطــبــة

االنشغاالت  أتقاسم معكم  أن  من خاللها 
ومـــشـــاعـــر الــســخــط الـــتـــي آنــســتــهــا فــيــكــم. 
إنــهــا كــذلــك دعــــوة إلــــى الــتــفــكــيــر وفــرصــة 
الستعادة األحالم التي تفتقْت في نفسي، 

بفضلكم، منذ تفتح زهرة شبابي.
 مــخــاطــبــتــكــم 

َّ
ــق ــن أكـــــون حــتــى أّدعــــــي حــ مـ

ككاتب،  يعرفني  بعضكم  الطريقة؟  بهذه 
ولــعــلــهــم اســتــحــســنــوا كــتــبــي أو ربـــمـــا لم 
تــــرق لـــهـــم، بــيــد أنـــهـــم يـــدركـــون ـ آمــــل ذلــك 
عــلــى أي حـــال ـ أنــنــي عــمــلــت، رفــقــة زمــالء 
آخــريــن مــن جــيــلــي، فــي ســبــيــل خــلــق أدب 
ــادريــــن عــلــى إحــيــاء  وثـــقـــافـــة جـــديـــديـــن، قــ
هويتنا  بناء  وإعــادة  الجماعية،  ذاكرتنا 
والتعبير  كوني،  هو  ما  على  وانفتاحها 

عن الجوانب املتعددة إلنسانيتنا.
أعلم جيدًا أن مساهمتي تلك ال تمنحني 
لــي على  امتيازًا خــاصــًا. ولكنها سمحت 
األقـــل بـــأن أكـــون قــريــبــًا مــن معيشكم، من 
تساؤالتكم، من احتياجاتكم، من سلوككم 
الــخــاصــة، من  وفـــي حياتكم  املجتمع  فــي 
تناقضاتكم،  من  عيوبكم،  ومن  خصالكم 
ومـــن ذلـــك الــشــيء الــــذي أحــبــه فــيــكــم أكثر 
ــكـــم عـــلـــى الــتــخــلــص مــن  ــره: قـــدرتـ ــيــ مــــن غــ
هموم حياتكم اليومية الشاقة بابتسامة 
صــغــيــرة. إن الــضــحــك الــعــفــوي فـــي وجــه 
أول فرد منكم تضعه الصدفة في طريقي 
ليغمرني بالسعادة. وهذه أجمل هدية ما 

فتئُت أتلقاها من صحبتكم.
بــعــضــكــم اآلخــــــــر، وهـــــم أكـــثـــر عــــــددًا عــلــى 
األرجـــــح، عــلــى عــلــم بــالــتــزامــي الــســيــاســي 
كمثقف  ها 

ُ
خضت التي  وبــاملــعــارك  املبكر، 

مــواطــن، ومــا تعّرضُت لــه مــن محن، رفقة 
مئات من املناضلن. كما يدركون، على ما 
دائمًا  كانت  اإلنسانية  الكرامة  أن  أعتقد، 
في مقدمة انشغاالتي منذ بداية مساري. 
وقـــد نــشــأ وعــيــي األخــالقــي ثــم السياسي 
وأنــــا أقــــف عــلــى انــتــهــاكــهــا فـــي بـــلـــدي. إن 

مــراكــز الــســلــطــة والــســيــاســة الــســيــاســويــة. 
وهــذا املوقف، الــذي ال رجعة عنه، يعكس 
تـــصـــّوري الـــخـــاص ملـــا يــســمــى بـــااللـــتـــزام. 
إنــــه، فـــي تــقــديــري، أفــضــل وســيــلــة ألكـــون 
ــم  ــكــ ــاركــ ــنــــدق ذاتـــــــــه، وأشــ ــي الــــخــ ــ مـــعـــكـــم فـ
أفراحكم وأتراحكم، وأنصت إلى شكاواكم 
وتــطــلــعــاتــكــم، وأكــــــون فـــي خــدمــتــكــم بكل 
ُه لي إمكاناتي، 

ُ
ّول

َ
أمانة، في حدود ما تخ

دون أن أخدعكم أو أخفي اختالفي عنكم 
بخصوص بعض معتقداتكم، أو ما يثير 

حــنــقــي مـــن ســلــوكــاتــكــم. فــهــكــذا أتـــصـــّور 
ــَم ال أقــولــهــا،  ــ ــ ــرام الــــواجــــب لـــكـــم، وِل ــتــ االحــ

ها لكم.
ُّ
املحبة التي أِكن

الــذيــن سيكتشفون،  أولــئــك  هــنــاك أخــيــرًا 
بفضل هــذه الرسالة، من أكــون والــدوافــع 
التي كانت تحّركني وما زالــت. هل لي أن 
أعــاتــبــهــم عــلــى جهلهم لــوجــودي كــل هــذا 
الوقت؟ فأنا أدرك جيدًا أنه تم القيام، في 
بــالدنــا، بــكــل شـــيء حــتــى ال تــكــون الكلمة 
الــقــائــمــة عــلــى الــحــقــيــقــة، الــكــلــمــة الـــحـــرة، 
واملبدعن،  املفكرين  كلمة  وبالخصوص 
مسموعة، حتى ال تكون الثقافة جزءًا من 
الحقوق والحاجيات األساسية للمواطن، 
حتى ال تــكــون، كما هــو الــحــال عند األمــم 
مسألة  هــذه  لكن  عموميًا.  كًا 

ْ
ِمل املتقدمة، 

أخرى سأتناولها في وقتها.
)من كتاب »مغرب آخر.. رسالة إلى املواطنني«، 
ترجمة: امبارك مرابط(

يتعّرضون  وطني  بنو  كــان  التي  املظالم 
لــهــا فــتــحــْت عيني عــلــى الــوضــع البشري 
ــواء فــــي فــلــســطــن أو فــي  ــ ــام، ســ ــ بــشــكــل عــ
أي رقــعــة أخــــرى مــن الــعــالــم، حــيــث كانت 
الشعوب تكافح الهيمنة االستعمارية أو 

مختلف أنظمة االستغالل واالستبداد.
أما االنشغال اآلخــر الــذي يؤّرقني والذي 
ســأعــود لبسطه فــي مــا بــعــد، فيتمثل في 
الــحــارق، وفــي املكانة  ســؤال الديمقراطية 
 فــــي الــتــعــلــيــم والـــثـــقـــافـــة 

ُ
ــــرض

َ
الــــتــــي ُيــــفــــت

ـــهـــا ضـــمـــن أي 
َ
ــبـــحـــث الــعــلــمــي احـــتـــالل والـ

مشروع ديمقراطي جدير بهذا االسم.
ــذا املــــســــار، يـــظـــل مــبــعــث  ــ ــأمــــل هـ ــــن أتــ وحـ
التحّرر  فــي  قت 

ّ
توف أنني  الوحيد  فخري 

ــرت  ــن اإليــــديــــولــــوجــــيــــات املـــغـــلـــقـــة، وصــ مــ
 
َ
املمارسة بــروح نقدية أدمجُت فيها  أفّكر 

أفــلــحــُت في  أنــنــي  الــذاتــي،  الصعبة للنقد 
أن أصير إنسانًا حرًا مبدؤه االبتعاد عن 
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األميركية  الحرب  ومن  حكامهم  ديكتاتورية  منذ  العراقيون  هرب 
االجتماعية  أطيافهم  بمختلف  العالم،  إلى مختلف جهات  عليهم 
والعرقية، وحاولوا أن يجدوا البديل في المجتمعات الحاضنة، هناك 

في البالد الباردة

عراقيو المهجر
الهجرة كمالذ أخير من ويالت الحروب

أبناء الرافدين في فرنسا... حنين إلى الوطن الضائع

عواصم ـ العربي الجديد

حــن تتحــدث إلــى عراقيــي املهجــر، 
وحتــى القادمــن حديثــا كالجئــن، 
»العــراق  أن  علــى  هــؤالء  يجمــع 
يظــل هــو الهــدف النهائــي فــي رحلــة الوجود«، 
رحلــة  العــراق  مغتربــي  بعــض  يصــف  كمــا 
الهجــرة بأنهــا »اضطــرار عبــر حقــب تاريخيــة 
إلــى  ســواء  بعضنــا،  إليهــا  أجبــر  مختلفــة، 
الــدول املجــاورة أو إلــى أقصــى شــمال وجنوب 
املهجــر  عراقيــو  فيــه  يشــترك  ومــا  األرض«. 
رزح  التــي  السياســية  والظــروف  الحــروب  أن 
العراق تحتها لســنوات طويلة حولت الشــعب 
ومهجريــن«.  والجئــن  نازحــن  إلــى  العراقــي 
الديكتاتــوري  والحكــم  الحــروب  ظــروف  إذا، 
فــي العقــود األخيــرة املســبب الرئيــس الرتفــاع 
فمــن  الغــرب،  فــي  املغتربــات  عراقيــي  أعــداد 
هاجر منذ 50 ســنة كانوا قلة وألســباب فردية 
تتعلق بخيارات هؤالء الشخصية، على عكس 
األخيــرة،  الســنوات  فــي  الجماعيــة  الهجــرات 
العراقــي منــذ 40  املهاجــر  مــا يصــف  بحســب 

سنة في السويد عمر الدليمي.

كندا: ارتفاع ملحوظ في األعداد
مثــل غيرهــم مــن عرب املهجــر وجــد العراقيون 
أنفســهم يتوزعــون علــى خارطــة واســعة حــول 
أميــركا،  شــمال  ففــي  وقاراتهــا.  العالــم  دول 
وتحديــدا فــي كنــدا ارتفــع عــدد العراقيــن مــن 
 6 مــن  أكثــر  إلــى   1975 حتــى  عشــرات  بضعــة 
آالف حتــى 1992. وســاهمت الحــرب العراقيــة-
تلــك  زيــادة  فــي  و1988   1980 بــن  اإليرانيــة 
تكشــف   2011 وحتــى   1992 ومنــذ  األعــداد. 
وخصوصــا  الهائلــة،  الزيــادة  تلــك  األرقــام 
عددهــم  وصــل  إذ   ،2003 العــراق  غــزو  بعيــد 
فــي إحصــاءات ذلــك العــام إلــى مــا يقــارب 50 
منهــم  املائــة  فــي   65 يقــارب  مــا  اســتقر  ألفــا. 
فــي مقاطعــة كيبــك. ومــع مــا حملتــه الســنوات 
الكنديــة  الحكومــة  تســهيل  مــن  األخيــرة 
لهجــرة العراقيــن مــن خــالل برنامج اســتقبال 
الالجئن، فإن السنوات األربع األخيرة شهدت 
قــدوم 21 ألفــا مــن العراقيــن مــن خــالل برامــج 

الهجرة واللجوء ولّم الشمل.
كغيرهــا مــن الجاليــات العراقيــة حــول العالــم 
فهي في كندا، تعكس أيضا النسيج املجتمعي 
»جمعيــة  وتبــرز  والدينــي.  االثنــي  العراقــي، 
بــالد مــا بن النهرين« في مسســاغا، بمقاطعة 
مؤسســات  أنشــط  مــن  كواحــدة  أونتاريــو، 
»العربــي  الجاليــة العراقيــة. ووفقــا ملــا يقــول لـ
محمــد  الجمعيــة  ومؤســس  رئيــس  الجديــد« 
التــي  زهيــر حمــودي فإنهــا »اتخــذت العجلــة 
اخترعها السومريون شعارا لها كإشارة على 
وتتميــز  العــراق«.  فــي  الحضــارة  وقــدم  عمــق 
جمعيــة بــالد مــا بــن النهريــن بحضور واســع 
منهــا  كثيــر  فــي  تعتمــد  عديــدة  أنشــطة  عبــر 
علــى الدراجة الهوائية »فعجلة هذه الدراجات 
بــن  بنشــاط  نقــوم  ولــذا  العراقيــن،  اختــراع 
عليهــا  بالتنقــل  اآلخريــن  والعــرب  األعضــاء 

عارضــن  أحــد،  يــوم  كل  الكنديــة  املــدن  بــن 
بوابــة  بأســد  العــراق  عــن حضــارة  شــعاراتنا 
العراقــي«.  العلــم  وألــوان  والنهريــن  عشــتار 
وتهــدف هــذه الجمعيــة »إلى احتضان أنشــطة 
أبنــاء الجاليــة العراقيــة اجتماعيــا وبمختلــف 
األعمــال االقتصاديــة وتبــادل الخبــرات وإقامة 
عالقات عمل وأنشطة ملختلف الفئات العمرية 
وتشــجيع  واألعيــاد  باملناســبات  واالحتفــال 
ترســيخ الفنون والتراث الشــعبي العراقي ولو 
بأنشــطة مثــل إقامــة بطولــة لعبــة الطالــوي أو 
لعبــة املحيبــس الشــعبية البغداديــة  الشــهيرة 

في شهر رمضان«، بحسب ما يذكر حمودي.

أميركا الغازية... وأميركا الهجرة
تعــد الهجــرة العراقيــة إلــى الواليــات املتحــدة 
هجــرة شــابة، مقارنــة بالهجرة مــن دول أخرى 
عربيــة وغيــر عربيــة. وتعــود بدايــات الهجــرة 
عمــل  حيــث  املاضــي،  القــرن  منتصــف  إلــى 
املهاجــرون العراقيــون فــي مصانــع الســيارات 
العراقيــة  الهجــرة  وتقتــرن  ديترويــت.  فــي 
والحــروب،  السياســية  باألوضــاع  الحديثــة 
إلــى  جــاءت  منهــم  كبيــرة  أعــدادًا  إن  حيــث 

الواليات املتحدة كالجئن. 
واحــدة مــن تلــك املوجــات الكبــرى، كانــت بعــد 
حــرب الخليــج األولــى، عــام 1991، حيــث حضر 
فتــرة  ومــع  والجــئ.  مهاجــر  آالف   10 حوالــي 
االقتصــاد  وإضعــاف  األميركــي  الحصــار 

العراقي برزت فترة هجرة املالين.
وشــهدت فتــرة مــا بعــد غــزو العــراق فــي 2003 
موجــة هجرة جديــدة إلى أميركا. وتقدر اليوم 
أعــداد مــن ولــدوا فــي العــراق أو ألحــد أبويــن 

عراقين، بحوالي 150 ألفا. 
لكــن هــذه التقديرات تبقى محافظة وال تشــمل 
املهاجريــن  العراقيــن  وأغلــب  الثالــث.  الجيــل 
إلــى الواليــات املتحــدة، بنســبة 65 فــي املائــة، 
وهــي  األميركيــة،  الجنســية  علــى  حاصلــون 
بقيــة  بــن  التجنيــس  معــدل  مــن  أعلــى  نســبة 
املائــة.  فــي   57 إلــى  يصــل  والــذي  املهاجريــن 
أمــا املولــودون فــي الواليــات املتحــدة، حتى لو 
كانــوا ألبويــن ال يحمالن الجنســية األميركية، 

فيصبحون أميركين بموجب القانون. 
وبحســب أرقــام صــادرة عــام 2006 عــن مكتــب 
اإلحصائيــات الفيدرالــي األميركــي، فــإن أكثــر 
املتحــدة  الواليــات  فــي  العراقيــن  نصــف  مــن 
ميشــيغان  همــا  واليتــن،  فــي  يعيشــون 
كبيــرة،  أعــداد  فــي  ويتوزعــون  وكاليفورنيــا، 

كذلك في كل من واليات إلينوي وتكساس. 
أميــركا،  فــي  العراقيــن  أوضــاع  وتختلــف 
باختــالف خلفياتهــم االقتصاديــة والتعليمية 
العقــد  فــي  الهجــرة  فحديثــو  الهجــرة.  قبــل 
األخيــر، يعانــون أكثــر، بســبب تــردي أوضــاع 
بلدهــم والحــروب التي عايشــوها. وفي العادة 
والتحصيــل  الثانــوي  التعليــم  نســبة  فــإن 
األكاديمي بن العراقين أعلى مقارنة بغيرهم 
من املهاجرين، على الرغم من الصعوبات التي 
واجهتهم، وهذا ال يعكس بالضرورة مستوى 
وجودة التعليم، وخاصة في العقود األخيرة. 
الواليــات  فــي  العراقيــون  املهاجــرون  ويعمــل 
املتحــدة وبنســبة عاليــة فــي مجــال املبيعــات، 
حوالي 24 في املائة منهم، و18 في املائة منهم 
وحوالــى  واالقتصــاد،  واألعمــال  اإلدارة  فــي 
17 فــي املائــة منهــم يعملــون فــي مجــال النقــل 

والبناء.

عراقيو بريطانيا... هجرة آشورية أولى
عــن  البيانــات  تكشــف  املتحــدة  اململكــة  وفــي 
عالقــة قديمــة بــن العراقيــن والهجــرة إليهــا. 
فقــد ســجلت بــأن عالــم اآلثــار العراقــي هرمــز 
رّســام )1826 - 1910(  كان أول أشــوري عراقي 
اآلثــار  عالــم  مــن  بتشــجيع  لنــدن  إلــى  يهاجــر 
هينــري البــارد وذلــك فــي النصــف الثانــي مــن 
القــرن التاســع عشــر. وتشــير رحلــة رســام مــع 
دبلوماســية  مناصــب  واعتــالؤه  الهجــرة، 
مبعوثــا للمملكــة إلى مناطق عديدة، إلى غنى 
الحضــارات  العراقــي وتجربــة تفاعــل  التنــوع 
في املهاجر. وال تختلف أســباب هجرات أوائل 
العراقيــن إلــى بريطانيــا عــن مثيالتهــا التــي 
تســبب فيهــا واقــع العــراق غيــر املســتقر منــذ 
وأســوة  املاضــي.  القــرن  خمســينيات  أواســط 
بكثيريــن ممــن هجــروا العــراق فرديــا فــي فترة 
حكم البعث، وجد عشرات اآلالف أنفسهم أمام 
هجــرات جماعيــة فــي فترات الحــروب الالحقة، 
تالهــا  ومــا  األميركــي  الغــزو  فتــرة  وشــهدت 

زيادة هائلة في أعداد من هجروا العراق. 
)أوتوا-إسراء حسني، نيويورك-ابتسام عازم، 
لندن-كاتيا يوسف، استوكهولم-العربي الجديد(
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لــم يكــن فــي الســويد عــام 1950 ســوى خمســة عراقيــني، وبعــد عقــد لــم يتجــاوز عددهــم 16 
شــخصا. فــي الســنوات األخيــرة بــدأت األرقــام الرســمية توضــح تأثيــر العقــود األخيــرة على 
مســألة الهجرة العراقية نحو دول الشــمال األوروبي. فقد شــكلت تلك الدول الوجهة املفضلة 
للمهاجريــن والاجئــني مــن بــاد مــا بــني النهريــن. ناتــج ســنوات الهجــرة يشــير إلــى حوالــي 
153 ألفــا فــي الســويد، 70 فــي املائــة مــن فئــة الشــباب، و64 ألفا ولدوا علــى أراضيها. وانضم 
فــي 2015 حوالــي 22 ألــف طالــب لجــوء إلــى هــؤالء ويحتــل العراقيــون نســبة ال بــأس فيهــا 
مــن مجمــوع املهاجريــن الذيــن يشــكلون نســبة 17 فــي املائة من ســكان الســويد. وفــي الدول 
املجــاورة نــرى أن الجــارات االســكندنافية األخــرى حيــث ال تقل نســبة املهاجرين عن 15 في 
املائــة مــن ســكان النرويــج و11 فــي املئــة فــي الدنمارك وبنســبة أقل من 5 في املئــة في فنلندا، 
فإن عراقيي تلك الدول أيضًا في حالة تزايد من بضع عشرات في السبعينيات إلى عشرات 

اآلالف في 2016.

أرقام تكبر باستمرار

ناصر السهلي

تنشــط بن عراقيي اسكندنافيا، 
لجــوء  بعــد  اآلالف  بمئــات  وهــم 
ثقافيــة- مؤسســات  طويــل، 
ديمقراطيــة، تتخــذ مــن »العــراق 
ومــن  ســقفا،  أكثــر«  يســتحق 
العلــم العراقــي غطــاء. فــي »نادي 
الكتــاب والســينما«، ثمــة تركيــز 
علــى لوحــة عراقيــة أخــرى، غيــر 
فــي  تســود  أن  يــراد  التــي  تلــك 
أصــال  موجعــة  عربيــة  غربــة 
مذهبيــا  املخّبــأ  االنقســام  فــي 
وطائفيــا، وأحيانــا إثنيــا، خلــف 

ابتسامة تمويه شرقي مزمن.
 مــن املفهــوم فــي »االغتــراب« أن 
نحــو  قليــال  اإلنســان  ينســحب 
جماعته، ريثما يســتعيد توازنه 
املختــل مــع صدمــة الهجــرة. لكن، 
بعضنــا  تعريــف  فــي  مــا  أســوأ 
لــدى  مــا  تشــبه  أال  »جماعتــي«  لـ
أن  قليــال منهــا. مثــال  أو  غيرنــا، 
يندفــع دنماركيــو كنــدا وأميــركا 
وإنكليــز  وفرنســيو  وإســبانيا، 
البحــث  إلــى  العربــي،  الخليــج 
بعــض  واســتعادة  التكتــل  عــن 
مــا يذكــر بالثقافــة والوطــن... أمر 
البشــرية.  الطبيعــة  فــي  مفهــوم 
لكن أن تنتشر قضية »جماعتي« 
أو  مذهبيــا  االنتمــاء  ليصبــح 
فتلــك ال  أو قوميــا حتــى،  دينيــا 
تعيــد أيا من التوازن املســتهدف. 
تشــيليون  أوروبــا  فــي  ينتشــر 
مــن  وبوليفيــون  وبيروفيــون 
ولكنــك  الديكتاتوريــة،  حقبــات 
لــن ترى مشــهدا يقــول »جماعتي 
هــم الكاثوليــك فقــط«. مــا لدينــا، 
صديقــّي  عنديــات  مــن  وهــو 
علــي وســامي: خــراب مــا نعيشــه 
أحــد  ال  االغتــراب.   تمزقــات  فــي 
والســينما«  ــاب 

ّ
الكت »نــادي  فــي 

الجالــس  يســأل  بكوبنهاغــن 
مذهبــك  هــو  مــا  بجانبــه: 
أمــراض  ومــن  »صديقــي«؟ 
مهجرنــا العربــي أن علي الوردي 
ينقلــب علــى ظهره ضاحكا حتى 
البــكاء من جدليــة تبرير االنزواء 
يكــون  أن  واألخطــر  واالنقســام، 
»جماعتــي«  إلــى  االنســحاب 
انسحابا يجر األطفال من آذانهم 

ليقلدوا جهل وخوف اآلباء.

أمراٌض 
متنّقلة

باريس ـ محمد المزديوي

العــراق كان تابعــا  أن  ليــس خافيــا علــى أحــد 
اللغــة  مــا يجعــل  البريطانــي، وهــو  لالحتــالل 
اإلنكليزيــة هــي اللغة الثانية بالنســبة للنخبة 
مــن  األعظــم  للســواد  وبالنســبة  العراقيــة، 

مهاجري والجئي العراق.  
ومــّر وصــول العراقيــن إلــى فرنســا مــن خــالل 
موجــات متعــددة. حصلــت األولــى بعــد انتهــاء 
املاضــي،  القــرن  فــي  الثانيــة  الكونيــة  الحــرب 
لكــن  بارزيــن،  وفنانــن  مبدعــن  وصــول  عبــر 
ثــم  بســهولة.  عّدهــم  ويمكــن  فــردي،  بشــكل 
مرحلــة الســتينيات حيــث تكشــف لنــا وثائــق 
يوليــو/   12 بتاريــخ  الفرنســية  الدبلوماســية 
تموز 1966 عن لقاء بن الجنرال شارل ديغول 
ووزيــر الخارجيــة العراقي، عدنان الباجه جي، 
مبعوثا من املاريشال عارف، وتمحور الحديث 
بن املســؤولن حول طلب العراق املســاعدة من 

مــن ثمارهــا قــدوم الكثير مــن الطلبة العراقين 
للدراسة في املعاهد والجامعات الفرنسية. 

ومنــذ ثمانينيــات القــرن املاضــي بــدأ وصــول 
معارضــن لنظــام البعــث خاصــة مــن األكــراد. 
وازداد وصولهــم فــي التســعينيات، لكــن األمــر 
شــمل كل الطوائــف، بســبب الحــروب وبعدهــا 
انتهــى  والــذي  البلــد،  علــى  الغربــي  الحصــار 

بالغزو في عام 2003.  
ومنــذ ربيــع 2008، اســتقبلت فرنســا مواطنــن 
عراقيــن مــن العــراق أو مــن دول مجــاورة فــي 
إطــار عمليــة خاصــة، وبعــد ســنة كان عــدد مــن 
وصــل مــن العراقيــن 710 أشــخاص، معظمهــم 
فعاليــات  تدخــل  بفضــل  املســيحين،  مــن 
مســيحية فرنســية. وهــذا النــوع مــن املبــادرات 
مباشــر،  بشــكل  أشــخاص،  اســتقدام  يقتضــي 
حــرب  بعــد   1999 ســنة  ســوى  ســتخدم 

ُ
ت لــم 

فرنســا  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر  كوســوفو. 
و2011،   2007 بــن  مــا  ســنوات  خــالل  عرفــت 

فرنســا، بســبب تجربتهــا، خاصــة عبــر زيــادة 
عدد التقنين الفرنسين إلى العراق واستقبال 
جامعاتهــا  فــي  عراقيــن  لطلبــة  فرنســا 
ــب به الجنــرال ديغول  ومعاهدهــا، وهــو مــا رحَّ
فــي حينــه، كاشــفا لضيفــه عن إمكانــات العراق 
االقتصادية التي يجب اســتثمارها، بالتعاون 
إمكانــات  بكثيــر  تتجــاوز  والتــي  فرنســا،  مــع 

جمهورية مصر العربية. 
ثــم خــالل الســبعينيات مــن القــرن املاضي حن 
كثيــًرا  البلديــن  بــن  العالقــات  فيهــا  شــهدت 
زيــارات  تبــادل  بســبب  والحــرارة،  الــدفء  مــن 
مسؤولي البلدين، ومنها زيارة صدام حسن، 
وكان نائبــا للرئيــس، إلــى باريــس في يونيو/ 
حزيران 1972، وفي األول من ديسمبر/ كانون 
األول زار جــاك شــيراك، وكان رئيســا للحكومــة 
عــاد   ،1975 ســنة  وفــي  بغــداد.  الفرنســية، 
ــع اتفاقــات 

ّ
صــدام حســن لباريــس، ثانيــة، ووق

اقتصاديــة وعســكرية وتقنيــة وثقافيــة. وكان 

العراقيــن  الطلبــة  عــدد  فــي  ازديــادا ملموســا 
الفرنســية، حســب إحصــاءات  الجامعــات  فــي 
رفــع  مــا  املائــة،  فــي   32 بنســبة  لليونســكو، 
ورغــم   .2011 ســنة  طالبــا   261 إلــى  أعدادهــم 
تواضــع الجاليــة العراقيــة العددي في فرنســا، 
إال أنهــا تمثــل الفسيفســاء العراقيــة، القوميــة 
والدينيــة، وتمثــل كذلك التنــوع االجتماعي ما 
بــن أطــر ومثقفــن وطلبــة وعاطلن مــن العمل 
والجئــن. ويصعــب تحديــد طبيعــة العراقيــن 
فــي فرنســا، إن كانــت أغلبيتهــم مســيحية أو 
كرديــة أو تنتمــي ألعراق وأديان أخرى. لســبب 
واللجــوء  الهجــرة  موجــات  أن  وهــو  بســيط، 
كان  فــإذا  أخــرى،  إلــى  مرحلــة  مــن  تختلــف 
كثيــرون فــّروا مــن نظــام صدام حســن، أغلبهم 
االحتــالل  بعــد  فإنــه  واألكــراد،  الشــيعة  مــن 
األميركي للعراق وما تمخض عنه من تشكيل 
نظام شيعي موال ألميركا، كان معظم الفارين 
ة واملسيحين. 

َّ
واملهاجرين من العراقين الُسن

يحاول العراقيون 
في المهجر االندماج 

بالمجتمعات الحاضنة 
)العربي الجديد(

جاليات
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كشف مدرب ريال مدريد اإلسباني، زيدان، أن 
نجم الفريق كريستيانو باٍق مع النادي »امللكي«، 

وفي تصريحات ملحطة )إسنب مكسيكو( قلل 
املدرب من أهمية التكهنات التي دارت حول رحيل 

كريستيانو، مبينا »إنه في عطلة لكي يستريح 
وهو يستحق ذلك، سيعود معنا، هو العب ريال 
مدريد وسيبقى«. كما تحّدث عن الالعب كيليان 

مبابي حيث أشار »إنه جيد جدًا أليس كذلك؟ هو 
موهوب وعمره 18 عاما، يتمتع بشخصية«.

وافقت محكمة االستئناف بوالية نيفادا األميركية 
على طلب أو جاي سيمبسون، النجم السابق في 

كرة القدم األميركية، بإطالق سراحه بشكل مشروط 
خالل شهر أكتوبر/تشرين األول املقبل، وذلك 

بعدما قضى تسع سنوات من فترة عقوبته بتهمة 
السرقة تحت تهديد السالح واالختطاف. ووجهت 
تهمتي سرقة واختطاف بائعي قطع أثرية قديمة. 

وخالل جلسة االستماع أجاب سيمبسون عن 
استفسارات عديدة من هيئة القضاة.

تعاقد املدرب اإلسباني خوسيه بيبي مورسيا 
غونزاليز مع فريق الشحانية القطري، ليعود 

بذلك ملهنة التدريب بعد تعرضه ألزمة صحية 
حن كان يقود انتر ليجيروس الفنلندي. وأكد 

بيبي مورسيا للوكالة اإلسبانية التحاقه الفوري 
بالنادي القطري، والذي سيكون رابع تجاربه 

التدريبية الخارجية، بعد أن درب براسوف 
الروماني عام 2011 وانتقل بعدها بثالثة أعوام 

لتولي تدريب ليفسكي صوفيا البلغاري.

زين الدين زيدان: 
كريستيانو رونالدو

باٍق مع الريال

إطالق سراح 
مشروط لالعب أميركي 

سابق بعد سجنه

اإلسباني خوسيه 
مورسيا يعود لتدريب 

الشحانية القطري

كشفت تقارير 
صحفية فرنسية 
أن إدارة باريس 
سان جرمان 
والرئيس ناصر 
الخليفي ابتكرا 
خطة للتعاقد 
مع البرازيلي 
نيمار، وهي 
توقيع نيمار 
وقطر عقدًا 
ينص على لعب 
البرازيلي دور 
سفير كأس 
العالم 2022، 
وذلك عبر دفع 
حوالي 300 
مليون يورو 
للشركة التي 
ترعى حقوقه 
الدعائية. بعد 
ذلك يمكن لنيمار 
شراء عقده من 
برشلونة ودفع 
البند الجزائي 
الذي تبلغ 
قيمته حوالي 
220 مليون يورو، 
وعندها سيوّقع 
مع باريس سان 
جرمان مجانًا ألنه 
أصبح العبًا ُحرًا.

)Getty / هل ينتقل نيمار إلى باريس سان جرمان؟ )ديفيد راموس

خّطة نيمار
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الصين بقيت 
بصدارة ترتيب الميداليات 

في البطولة

المكسيك تضرب موعدًا مع جامايكا
ملنتخبات  الذهبية  الــكــأس  بطولة  نهائي  نصف  إلــى  املكسيك  منتخب  تــأهــل 
هندوراس  على  بفوزه  )كونكاكاف(،  والكاريبي  والوسطى  الشمالية  أميركا 
إقــصــاء كندا.  فــي  التي نجحت  مــع جامايكا  مــوعــدًا  بهدف دون رد، ليضرب 
الرابعة من عمر  الدقيقة  بالتهديف في  »التري«  بادر منتخب  املباراة،  وخالل 

اللقاء عبر رودولفو بيزارو، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.
وبذلك يتأهل منتخب املكسيك إلى نصف نهائي الكأس الذهبية، وهي البطولة 
بها  الفوز  مــرات  عــدد  القياسي في  الرقم  أنــه صاحب  لقبها كما  التي يحمل 
)سبع مرات(. وسيواجه »التري« في املربع الذهبي منتخب جامايكا الذي حقق 
الفوز على كندا بهدفني لواحد. وبادر شارون فرانسيس بالتهديف لجامايكا 
في الدقيقة السابعة من عمر املباراة لينتهي الشوط األول بتقدم هذا املنتخب، 
بينما أضاف سيولفيدا الهدف الثاني )د.50(، فيما حمل هدف كندا الوحيد 
أن  للبطولة بعد  الذهبي  املربع  توقيع جونيور هويليت )د.61(. وبذلك يكتمل 
تأهلت الواليات املتحدة مساء األربعاء/فجر الخميس، إلى قبل النهائي بفوزها 

على السلفادور بهدفني دون رد.

مواجهة إسبانية بين فيرداسكو وراموس
تغلب كل من فرناندو فيرداسكو وألبرت راموس على منافسيهما األرجنتيني 
نهائي  ثمن  في  الترتيب  على  مونتيرو  تياغو  والبرازيلي  باجنيس  فاكوندو 
بطولة باشتاد املفتوحة للتنس، التي تقام في السويد، ليضربا موعدًا إسبانيًا 
أن  النهائي. واستطاع فيرداسكو، املصنف 39 عامليًا،  الــدور ربع  خالصًا في 
 )2 - - 3( و)6   6( بواقع  رد  األرجنتيني بمجموعتني دون  يتخطى منافسه 
البرازيلي  هــزم  بعدما  رامــوس  به  لحق  بينما  فقط،  دقيقة  خــالل ساعة و12 
مونتيرو بمجموعتني لواحدة بواقع )3 - 6( و)6 - 4( و)6 -3( بعد مباراة دامت 

ساعتني وتسع دقائق.

مانشستر يونايتد يفوز على سيتي

الــدولــيــة  الــوديــة  اســتــهــل مانشستر يــونــايــتــد مــشــواره ببطولة كـــأس األبــطــال 
أول  فــي  نظيفني،  بهدفني  سيتي  مانشستر  غريمه  حــســاب  على  بانتصار 
دربــي إنكليزي يقام خــارج البالد، حيث استضاف اللقاء ملعب »ان آر جي« 
في هيوسنت. وجاء الهدفني من هجمتني مرتدتني، سجل األول )د.37( املهاجم 
البلجيكي املنضم حديثا للمانيو، روميلو لوكاكو، بعدما راوغ حارس سيتي، 
إيــدرســون، وســدد بيسراه في املرمى الخالي. وبعد دقيقتني أضــاف املهاجم 
الشاب ماركوس راشفورد الهدف الثاني بعدما تسلم كرة تخطت املدافعني من 

زميله هنريك مخيتاريان ليسدد بيمناه كرة قوية في شباك السيتي.

أتلتيكو مينيرو يقيل مدربه روجر ماتشادو
النهائي بكأس  ثمن  للدور  تأهل  الــذي  البرازيلي،  أتلتيكو مينيرو  نــادي  أعلن 
ليبرتادوريس، عن إقالة مدرب الفريق روجر ماتشادو الذي كان يقود الفريق 
منذ نهاية العام املاضي. وجاءت إقالة املدرب صاحب الـ42 عامًا عقب خسارة 
الفريق في عقر داره بثنائية نظيفة أمام باهيا سلفادور بدوري الدرجة األولى 
البرازيلي وهي الخسارة الرابعة له أمام جماهيره، أي نصف عدد املباريات التي 

لعبها على ملعبه، والثانية على التوالي.
ملارسيلو  خلفًا  املاضي  العام  بنهاية  مينيرو  تدريب  مهمة  ماتشادو  وتولى 
أولــيــفــيــرا، الـــذي أقــيــل بعد خــســارة مــبــاراة ذهـــاب نهائي كــأس الــبــرازيــل أمــام 
جريميو الذي توج باللقب فيما بعد. وساهمت املسيرة الطيبة ملاتشادو على 
رأس اإلدارة الفنية لجريميو، خالل الفترة من مايو/أيار 2015 وحتى سبتمبر/
أيلول 2016 ، في وجود توقعات كبيرة أثناء قدومه كمدرب ألتلتيكو مينيرو. 
وحقق ماتشادو خالل الفترة التي قضاها مع مينيرو 23 انتصارًا و9 تعادالت 

و11 خسارة.

أهـــدى الــســبــاحــان مـــارك أنـــطـــوان أوليفييه 
وأوريـــلـــي مــولــر الــخــمــيــس فــرنــســا الذهبية 
للسباحة 2017  الــعــالــم  فــي بطولة  الــرابــعــة 
فــي املــجــر، وكــانــت فــي ســبــاق الــبــدل ملسافة 
5 كـــلـــم لـــلـــفـــرق املــخــتــلــطــة، بــيــنــمــا واصـــلـــت 
الروسية سفتالنا كوليسنيتشنكو تفوقها 

في السباحة اإليقاعية. 
أيضًا  الــذي يضم  الفرنسي  الفريق  وأنــهــى 
أوســـــيـــــان كـــاســـيـــنـــيـــول ولـــــوغـــــان فـــونـــتـــن، 
الـــســـبـــاق فـــي بــحــيــرة بــــاالتــــون بـــزمـــن قـــدره 
ثانية   12،2 بــفــارق  متقدمًا  دقيقة،   54:05,9
دقيقة على  املــتــحــدة، و1:25  الــواليــات  على 
ــا فــــي الــبــطــولــة  ــقـــت فـــرنـــسـ ــقـ إيـــطـــالـــيـــا. وحـ
الحالية أفضل نتائج لها في سباقات املياه 
املفتوحة، إذ رفعت رصيدها فيها إلى ثالث 
ــان ســجــلــهــا يــتــضــمــن ذهــبــيــة  ــ ذهـــبـــيـــات. وكـ
واحــــدة فــقــط أحــرزتــهــا مــولــر فــي ســبــاق 10 
كلم في النسخة السابقة في قازان بروسيا 

عام 2015.
وكــانــت مــولــر )27 عــامــًا( احتفظت بذهبية 
سباق 10 كلم، ثم حلت ثانية بفارق ضئيل 

أمـــر قــاضــي الــتــحــقــيــقــات فــي مــدريــد بحبس 
ــاد اإلســــبــــانــــي لــــكــــرة الــــقــــدم،  ــ ــحــ ــ رئــــيــــس االتــ
خلفية  على  غوركا  وابنه  فيار،  ماريا  آنخل 
واختالس  منصبيهما  باستغالل  اتهامهما 
مــبــالــغ بــاملــاليــن، وفــقــًا ملــصــادر مــن النيابة 

العامة في إسبانيا.
تهم  األربعة  للمسؤولن  السلطات  ووجهت 
سوء اإلدارة واالختالس والفساد والتزوير، 
وذلـــــك حــســب الــتــحــقــيــقــات الـــتـــي بـــــدأت عــام 
2016، بــعــد بـــالغ مــقــدم مــن املــجــلــس األعــلــى 
للرياضة، على خلفية استغالل فيار منصبه، 
إسبانيا  منتخب  مــبــاريــات  مــن  لــالســتــفــادة 
األول ومنتخبات الشباب من أجل منح نجله 
غوركا، حقوق خدمات وإعالنات خالل هذه 

األحداث الرياضية.
ونص القرار أيضًا على سجن رئيس اتحاد 
منطقة تينيريفي، خوان بادرون، دون كفالة 
أيــضــًا، فيما فــرضــت كــفــالــة قــدرهــا 100 ألــف 
يورو على السكرتير العام، رامون إيرنانديز 
بــاوســو، وذلـــك بعد اســتــجــواب األربــعــة على 
ــدار يـــوم الــخــمــيــس. وكـــان قــد تــم اقتيادهم  مـ

سباق  فــي  تويتشل  آشلي  األميركية  خلف 
5 كلم لفردي السيدات، بينما فاز أوليفييه 
)21 عامًا( بذهبية سباق 5 كلم، وبرونزية 
يــــذكــــر أن مــولــر  ــال.  ــلــــرجــ لــ ــلـــم  كـ ســــبــــاق 10 
أقصيت بقرار من الحكام من سباق 10 كلم 
 2016 الصيفية  األوملبية  األلــعــاب  دورة  في 
في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على 
األخــريــات.  السباحات  إحــدى  خلفية ملسها 
البطولة  فــي  الــرابــعــة  الفرنسية  والــذهــبــيــة 
حتى اآلن أتت في الغطس للمرة األولى في 
تــاريــخــهــا ضــمــن مــنــافــســات الــفــرق )منصة 
ــتـــار( عــبــر لــــورا مــاريــنــو ومــاتــيــو  3 و10 أمـ

روسيه.
الروسية  أحــرزت  اإليقاعية،  السباحة  وفــي 
الـــذهـــبـــيـــة  ــًا(  ــ ــامـ ــ عـ  23( كــولــيــســنــيــتــشــنــكــو 
الــرابــعــة فــي الــبــطــولــة الــحــالــيــة بــفــوزهــا مع 
مواطنتها ألكسندرا باتسكيفيتش باملركز 
الــحــر. وجمعت  الــزوجــي  األول فــي مسابقة 
كما  وتقدمتا  نقطة،   97,0000 الــروســيــتــان 
تينغ  الصينيتن  على  الفني  الــزوجــي  فــي 
تينغ جيانغ ووين وين جيانغ )95,3000(، 

جــمــيــعــًا ملــقــر الــنــيــابــة الــعــامــة ألخـــذ أقــوالــهــم 
بــعــد إلــقــاء الــقــبــض عليهم الــثــالثــاء املــاضــي. 
وأوضــــحــــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة أن هــــذا الـــقـــرار 
الــــذي أعــلــنــه الــقــاضــي يــأتــي بــســبــب خــطــورة 
االتهامات املوجهة للمتهمن، وهي: استغالل 
ــر  ــزويــ املـــنـــصـــب واالخــــــتــــــالس والــــفــــســــاد وتــ
ــك ملـــنـــع هــروبــهــم  ــ مـــســـتـــنـــدات والــــفــــســــاد، وذلــ
في  الجارية  التحقيقات  وإعــاقــة  العدالة  مــن 
الوقت الحالي وتحليل املستندات التي تمت 
املعتقلن  أن هــؤالء  مصادرتها. ويشتبه في 
الــخــاضــعــن لــلــتــحــقــيــقــات اســـتـــفـــادوا بشكل 
ــبـــر شــــركــــات عـــــديـــــدة، مــضــريــن  شـــخـــصـــي عـ
بــاالتــحــاد اإلســبــانــي لكرة الــقــدم عبر تنظيم 
هــذه املــبــاريــات. وبحسب مــا ذكــرتــه املصادر 
ــــي(، يشتبه فــي أن  الــتــي تــواصــلــت معها )إفـ
هـــــؤالء املــعــتــقــلــن دعـــمـــوا تــنــظــيــم مــبــاريــات 
أخــرى،  ومنتخبات  اإلســبــانــي  املنتخب  بــن 
ليحصلوا عبرها على مقابل مادي مستغلن 
ــامـــي الـــخـــبـــيـــر فــي  ــار، املـــحـ ــيــ وظـــيـــفـــة نـــجـــل فــ

القانون الرياضي.
ــتـــم الــتــحــقــيــق  ــتــــي يـ ــن بــــن املــــبــــاريــــات الــ ــ ومــ
األول  اإلسباني  املنتخب  لــقــاءات  تبرز  فيها 
أمـــــــام فـــنـــزويـــال وكـــوســـتـــاريـــكـــا، وذلـــــــك قــبــل 
ــــأس الـــعـــالـــم 2010 فــــي جــنــوب  مـــنـــافـــســـات كـ
»املاتادور«  وديــة جمعت  ومباريات  أفريقيا 
ضــد البوسنة فــي مــايــو/أيــار 2016 وكــوريــا 
الجنوبية في يونيو/حزيران من نفس العام، 
ــدة الــعــمــلــيــات املـــركـــزيـــة،  ــ حــســب تـــقـــاريـــر وحـ

التابعة لقوات الحرس املدني.

ويليزافيتا  فولوشينا  آنــا  واألوكــرانــيــتــن 
ياخنو )93,2667(. وكانت كوليسنيتشنكو 
أحرزت ذهبيتي الفردي الحر والفني رافعة 
رصيدها إلى 16 ذهبية في بطوالت العالم. 
وفي مسابقة الغطس من منصة متحركة 3 
أمتار، فاز الصيني سي يي تشي بالذهبية 
ــقـــدم على  وتـ نــقــطــة،   547,10 بــعــدمــا جــمــع 
األملاني باتريك هاوزدينغ صاحب برونزية 
كانت  فيما  نــقــطــة(،   526,15( ريــو  أوملــبــيــاد 
العالم  بطل  وصيف  نصيب  من  البرونزية 
ــازان، الــروســي ايــلــيــا زاخــــاروف  2015 فــي قــ
سيئة  املـــفـــاجـــأة  ــانـــت  وكـ نـــقـــطـــة(.   505,90(
يــوان  بــحــلــول بطلها  الــصــن  الـــى  بالنسبة 
ــيـــاد 2016، في  ــبـ أوملـ كــــاو صـــاحـــب ذهــبــيــة 
بعد  نقطة   453,70 برصيد  الــعــاشــر  املــركــز 
محاولتن فاشلتن في النصف الثاني من 
الثانية  امليدالية  وهــي  املسابقة.  منافسات 
لتشي الذي أحرز أيضًا فضية الغطس من 
أفلتت  التي  الصن  وتتصدر  م.   10 منصة 
الغطس،  فــي  اآلن  ألــقــاب حتى  أربــعــة  منها 
اليوم السادس  جدول امليداليات في نهاية 
برصيد 13 ميدالية )6 ذهبيات و6 فضيات 
وبرونزية واحــدة( أمام روسيا )6 ذهبيات 
ــان(، وفـــرنـــســـا )4  ــتــ ــزيــ ــرونــ و3 فـــضـــيـــات وبــ
ــة(. وحــصــلــت  ــزيــ ــرونــ ذهـــبـــيـــات وفــضــيــة وبــ
على ميدالية ذهبية واحدة كل من الواليات 
املــتــحــدة وإيــطــالــيــا ومــالــيــزيــا وأســتــرالــيــا 

وهولندا.
)فرانس برس(

وتتواصل أزمة الكرة اإلسبانية، بعد القبض 
عــلــى رئـــيـــس االتـــحـــاد املــحــلــي، أنـــخـــل مــاريــا 
فيار، وحبسه على ذمة قضايا فساد، بعدما 
ــي  ــ ــادان الـــدولـــي )فــيــفــا( واألوروبــ قـــرر االتــــحــ
اإلسباني  املسؤول  استبعاد  للعبة،  )يويفا( 

من مناصبه في املؤسستن. وقال الفيفا في 
بيان له الخميس »الفيفا لن يسمح بتواجد 
ــن، وخـــاصـــة  ــه داخــــــل الـــســـجـ نـــائـــب رئـــيـــس لــ
بــعــد كــل مــا حـــدث فــي الــفــتــرة املــاضــيــة، ومــع 
انتظار القضاة في الواليات املتحدة لنتائج 

التحقيقات«. وأكدت التقارير إلى أن االتحاد 
ــه ألـــكـــســـنـــدر تــشــيــفــريــن،  ــيـــسـ األوروبــــــــــي ورئـ
ــرار مـــشـــابـــه فــــي الـــســـاعـــات  ــ ســـيـــكـــون لــهــمــا قــ
املقبلة، خاصة مع عدم رغبة املؤسسة القارية 
في مواجهة أزمات بسبب وجود متهمن في 

قضايا فساد بن مسؤوليه.
وتــــشــــدد قــــوانــــن االتــــحــــاد الــــدولــــي عـــلـــى أال 
يسمح ألي عضو متهم في أي قضية بمزاولة 
مهام عمله فــي املؤسسة، وهــو مــا أكــد عليه 
في  إنفانتينو  جياني  السويسري  رئيسها، 
أكثر من مناسبة، وينتظر االتحادان الدولي 
والقاري أن يستقيل فيار بنفسه خالل الفترة 
الــلــوائــح عليه،  يــتــم تطبيق  أن  قــبــل  املــقــبــلــة، 
خالل األيام املقبلة، وحتى قبل ثبوت تورطه 

في أي قضية.
ويشغل فيار منصب نائب الرئيس في الفيفا 
والــيــويــفــا، ويــصــل راتــبــه إلـــى 12 ألـــف يــورو 
شهريًا من االتحاد اإلسباني، باإلضافة إلى 
االتــحــاد  فــي  يوميًا على منصبه  يـــورو   500

الدولي، و250 ألف يورو من اليويفا.
وكان فيار قد انتخب في مايو/أيار املاضي 
لـــلـــمـــرة الـــثـــامـــنـــة لـــتـــولـــي رئـــــاســـــة االتــــحــــاد 
أعــوام، وهو  لفترة تستمر ألربعة  اإلسباني 
في املنصب منذ 29 عامًا، وهو املنصب الذي 
أصبح مهددًا بفقدانه في حالة ثبوت تورطه 
في قضايا الفساد، والتي قد تصل العقوبات 
فيها للحبس والحرمان من مزاولة أي نشاط 

إداري له عالقة بكرة القدم مدى الحياة.
)العربي الجديد، إفي(

الحبس االحتياطي لرئيس االتحاد اإلسباني في قضايا فسادفرنسا تواصل حصد الذهب في مونديال السباحة
واصلت بعثة فرنسا التألق 

في منافسات بطولة 
العالم للسباحة بعد 

حصد الذهبية الرابعة

تتواصل معاناة رئيس 
االتحاد اإلسباني لكرة 

القدم بعد حبسه على 
ذمة قضايا فساد

بعثة فرنسا تقدم أداء مميزًا في المسابقة )أتيال كيسبندك/فرانس برس(

الترجي يدخل وعينه على اللقب )صالح حبيبي/فرانس برس(

العهد يشارك بدون الدوليين واألجانب )فرانس برس(

)Getty( أنخل ماريا فيار مهدد بالحبس واإليقاف مدى الحياة

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تــتــطــلــع الـــجـــمـــاهـــيـــر إلـــــى الـــيـــوم 
الذي تعود فيه البطولة العربية 
لألندية لكرة القدم للحياة عندما 
تــســتــضــيــف مـــصـــر نـــســـخـــة جــــديــــدة خـــالل 
الــفــتــرة مـــن22 يــولــيــو/تــمــوز الــجــاري إلــى 6 
أغسطس/آب املقبل بمشاركة 12 فريقا من 
أكبر األندية يتنافسون على 3 مالعب، وهي 
القاهرة،  املصرية  بالعاصمة  السالم  ستاد 
ــرج الـــعـــرب وســـتـــاد اإلســكــنــدريــة،  وســـتـــاد بـ
 22 السبت  اليوم  االفتتاح  يقام حفل  حيث 
بالقاهرة،  السالم  ملعب  على  يوليو/تموز 
بـــعـــدمـــا رفـــضـــت الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة إقــامــتــه 

عودة 
البطولة العربية

األندية تخوض المباريات بأزمات فنية

الساحة  على  الظهور  العربية  البطولة  تعاود 
الكروية اليوم بعد غياب دام لسنوات، وستحاول 
أجل  من  البطولة  استغالل  المشاركة  الفرق 
المنافسات  من  المقبلة  للفترة  االستعداد 

المحلية والقارية

تقرير

عــلــى ســـتـــاد الـــقـــاهـــرة الــــدولــــي. واســتــعــدت 
األندية العربية للبطولة بعد راحة قصيرة 
لــبــعــضــهــا إثـــر انــتــهــاء املـــوســـم املــحــلــي، وال 
راحـــة للبعض اآلخـــر، ففي األهــلــي املصري 
انتهاء  البطولة إال بعد  التفكير في  لم يتم 
مــبــاراة الــقــمــة 114 أمـــام الــزمــالــك فــي ختام 

الدوري املصري، والتي انتهت بفوز األحمر 
بهدفن دون رد، بل إن املدرب حسام البدري 
يغيب عــن مــبــاراة االفــتــتــاح أمـــام الفيصلي 
األردنــــــي الــتــي يــقــود الــفــريــق فــيــهــا املــــدرب 
الــبــدري-  أي   – أيــوب لسفره  أحمد  املساعد 

إلى كندا في زيارة أسرية.
وكان الجهاز الفني لألهلي يرفض املشاركة 
في البطولة خوفا على الالعبن من اإلرهاق 
ــابـــات، ولــكــن اإلدارة ســال  واإلجـــهـــاد واإلصـ
في  للمشاركة  لــلــدوالرات فضغطت  لعابها 
الــبــطــولــة، وإن كــــان حــســام الـــبـــدري مـــدرب 
الفريق قال مؤخرا إن األهلي سيلعب على 

اللقب.
ويـــدخـــل الــزمــالــك املـــصـــري الــبــطــولــة ساعيا 
للقب واملقابل املالي بعد أن فقد الفريق درع 
الــدوري املحلي وودع  دوري أبطال أفريقيا 
أمــام األهلي مرتن في موسم واحد  وخسر 
مــن أجــل إســعــاد جماهيره والــحــصــول على 
بطولة  مــشــوار  استكمال  قبل  معنوي  دافـــع 

كأس مصر.
وحرص فريق الوحدة اإلماراتي على إقامة 
البطولة  معسكر قصير بمصر قبل انطالق 
تــحــت قــيــادة الــرومــانــي لــوريــنــت ريغكامب، 
وجـــاء فـــي  بعثة تــضــم  22 العــبــا مفتقدا 8 
ــارق  ــ ــيـــل مـــطـــر وطــ ــبــــن أبـــــرزهـــــم إســـمـــاعـ العــ
ــبـــي املــنــتــخــب  ــــى العـ الـــخـــديـــم، بـــاإلضـــافـــة إلـ
ــبــــي املــــشــــارك بــالــتــصــفــيــات اآلســيــويــة  األوملــ
ــا بــالــصــن،  ــيـ ــأس آسـ ــ ــلـــة لــنــهــائــيــات كـ املـــؤهـ
والـــالعـــب الــبــرازيــلــي ديــنــلــســون، فـــي الــوقــت 
الــــذي رحــــب فــيــه الــفــريــق بــمــوافــقــة االتــحــاد 
الــعــربــي عــلــى مــشــاركــة 4 العــبــن أجــانــب مع 

كل فريق.
ــل فــــريــــق الـــنـــصـــر الــــســــعــــودي– ثــالــث  ــ ــ ووصـ
إلــــى مــصــر متسلحا   - الـــســـعـــودي  الـــــــدوري 
باملشاركة في ست 6 بطوالت سابقة تعطيه 
ابتعاده عن منصة  من  بالرغم  كافية  خبرة 
اإلنــــجــــازات. واســتــبــعــد الــبــرازيــلــي ريــكــاردو 
هــم عبدالله  الفريق 4 العبن  مــدرب  غوميز 
الــعــنــزي ومــحــمــد الــحــارثــي وحــمــد العقيلي 
والــكــرواتــي إيــفــان توميتشاك ألســبــاب فنية 

وانضباطية.
أما فريق نفط الوسط العراقي بطل الدوري 
املمتاز العراقي في أول مشاركة له، فكان أول 
األندية العربية وصوال إلى مصر التي أقام 
بها معسكرا شهد تدريبات مكثفة ومباراة 
ودية طامحا في إنجاز كبير، وإن كان يفتقد 
ــب أمـــيـــر صـــبـــاح لــخــضــوعــه  ــات الــــالعــ ــدمــ خــ
لتدخل جــراحــي جـــراء اإلصــابــة الــتــي لحقت 

الترجي مرشح بقوة 
لحصد اللقب متسلحا 

بأدائه المتميز 

األهلي والزمالك يسعيان للظهور بشكل مميز في البطولة العربية )نزار بلوط/فرانس برس(

به مع املنتخب األوملبي. ووســط ترشيحات 
الرياضي  الترجي  أتــم  اللقب  على  بحصوله 
قــيــادة  الــتــونــســي اســتــعــداده للبطولة تــحــت 
املــدرب املخضرم فوزي البنزرتي تحت دافع 
مــعــنــوي كبير وهـــو الــفــوز بـــالـــدوري املحلي 
والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ــتـــرجـــي أول فـــريـــق تــونــســي يـــشـــارك في  والـ
أتبعها   ،1986 نسخة  فــي  العربية  البطولة 
حصد  وفــيــهــا  و2009،  1993و1995  بــنــســخ 
الــلــقــب مــرتــن واملــركــز الــثــانــي مــرتــن، ودعــم 
ــى الــــقــــمــــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــ ــي إلـ ــاعــ ــســ ــــي  الــ ــــرجـ ــتـ ــ الـ
الالعب  مقدمتها  في  عناصر  بعدة  صفوفه 
الــكــامــيــرونــي فـــرانـــك كـــوم إلـــى جــانــب مــاهــر 
بــالــصــغــيــر وهــيــثــم الـــجـــويـــنـــي، وهــــو ضمن 

من  العــبــا معظمهم   11 واســتــقــدم  الصيفية 
الـــشـــبـــاب مــعــســكــرا قــصــيــرا بــمــصــر ســاعــيــا 
لتجربتهم في البطولة، ويغيب عنه حسن 
املصاب وزميتي وفرحات وروديــن  العرفي 
فنية،  ألســبــاب  كومباسا  ومحمد  وقوجيل 
ــو مـــا يــجــعــل مــهــمــة الــفــريــق صــعــبــة في  وهــ
الـــوصـــول إلـــى أدوار مــتــقــدمــة مــن الــبــطــولــة، 
حيث يعاني الفريق أيضا من ضعف اإلعداد 

لعدم اكتمال قوامه.
ــعـــودي حــول  وثـــــار الـــجـــدل فـــي الـــهـــالل الـــسـ
الفريق  مــدرب  ورأي  البطولة،  فــي  املشاركة 
األرجنتيني رامون دياز املتوج بلقب دوري 
جــمــيــل الــــســــعــــودي لــلــمــحــتــرفــن املـــشـــاركـــة 
بــالــفــريــق األوملـــبـــي بــســبــب مــعــســكــر الــفــريــق 

قــائــمــة ضــمــت 23 العــبــا أعــلــن عنها الجهاز 
الفني. وفي الفتح  الرباطي املغربي– خامس 
رفع  البطولة-  في  مشاركة  املغربية  األنــديــة 
املــــــدرب ولـــيـــد الـــركـــراكـــي درجـــــة االســـتـــعـــداد 
للبطولة من خالل برنامج تدريبي متكامل، 
وبروح معنوية عالية بعد التأهل ربع نهائي 
الكونفدرالية األفريقية، وإن كان يغيب عنه 
بمعسكر  الفريق  واكتفى  الــكــنــاوي،  يوسف 
اإلسباني بسبب  املعسكر  إلغاء  بعد  محلي 
التأشيرات، كما تم استبعاد ياسن جريسي 

ألسباب فنية.
وأقـــــام فـــريـــق نــصــر حــســن داي الــجــزائــري 
تحت قيادة املــدرب نبيل نغيز الــذي  سرح 
ــتـــرة االنـــتـــقـــاالت  50 % مــــن الـــالعـــبـــن فــــي فـ

بــدالء  ببعض  تطعيمه  مــع  بالنمسا  األول 
الــفــريــق األول خــوفــا مــن تــهــديــدات االتــحــاد 
الـــعـــربـــي، وأقــــــام الـــفـــريـــق مــعــســكــرا بــمــديــنــة 
اإلســمــاعــيــلــيــة قــبــل انــطــالق الــبــطــولــة بــأيــام 
أدى خالله مباراة ودية أمام فريق منتخب 

اإلسماعيلية حسمها بهدفن دون رد.
للمشاركة   السوداني  املريخ  فريق  واستعد 
بعد إخطاره رسميا بالعودة بناء على قرار 
التجميد عن  برفع  »فيفا«  الــدولــي  االتــحــاد 
لتحقيق  الفريق  ويسعى  السودانية،  الكرة 
على  التجميد  تسبب  أن  بعد  عربي  إنــجــاز 
خــلــفــيــة تـــدخـــل حــكــومــي فـــي شـــــؤون الــكــرة 
دوري  مــن  الفريق  استبعاد  فــي  السودانية 
أبــطــال أفــريــقــيــا الــــذي كــانــت فــرصــتــه قائمة 

فـــي الـــتـــأهـــل إلــــى ربــــع الـــنـــهـــائـــي. أمــــا فــريــق 
مشاركة  األكــثــر  األردنــــي  الفيصلي  الــنــادي 
فـــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة بـــرقـــم ثــمــانــي مـــرات 
فأقام معسكرا في مصر تحت قيادة املدرب 
نيبوشا أدى خالله مــبــاراة وديــة أمــام حفر 
الباطن السعودي وانتهت بتعادل الفريقن 
الطبي  الجهاز  لكل منهما، ويسابق  بهدف 

الزمن لتجهيز الالعب البولندي لوكاس.
واستعد العهد حامل لقب الدوري اللبناني 
تحت قــيــادة مـــدرب الــفــريــق الــجــديــد موسى 
املنضمن  الدولين  بــدون  للبطولة  حجيج 
التونسي  الثالثة  واألجــانــب  لبنان  ملنتخب 
يــوســف املــويــهــبــي والــســنــغــالــيــن وابــنــو با 

وداوودا ديوب.
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حسين غازي

كـــان املــوســم املــاضــي قــاســيــا على 
فــبــعــدمــا انتقلوا  الــنــجــوم،  بــعــض 
ــدة وكـــــان هــّمــهــم  ــديـ ــة جـ ــديـ إلــــى أنـ
الوحيد التألق وتحقيق األحالم، لم ينجحوا 
فــي تــدويــن اسمهم بــأحــرف مــن ذهــب مثلما 
كانوا متوهجني في السابق ليخفت بريقهم 
بــعــد ذلــــك. فــي كــل عـــام تــبــرز بــعــض األســمــاء 
وتــــحــــاول مــتــابــعــة الـــتـــألـــق لــكــنــهــا تــصــطــدم 
ببعض الصعوبات ليخفت بريقها بعد ذلك، 

ونستعرض في هذا التقرير أبرز هؤالء.

غابي غول
التحق  باربوسا  غابريال  البرازيلي  الالعب 
ــــالن قـــــادمـــــا مــن  ــيـ ــ ــر مـ ــ ــتـ ــ ــفــــوف نـــــــــادي إنـ بــــصــ
سانتوس البرازيلي مقابل 30 مليون دوالر، 
وكان الجميع يتوقع حينها أن يثبت قدراته 
في القارة األوروبــيــة العجوز على الرغم من 
العشرين من  لم يكن يتجاوز  إذ  صغر سنه 

العمر.
كان الجميع يتمنى أن يسير باربوسا على 
ــالـــدو، وذلــك  خــطــى الــظــاهــرة الــبــرازيــلــيــة رونـ
بعدما كان قد حصد ذهبية أوملبياد ريو دي 
دا سيلفا،  نيمار  إلــى جــانــب  جــانــيــرو 2016 

نجوم خفت 
بريقهم

تبرز بعض األسماء في الكثير من األوقات وتفرض نفسها بشكل كبير أمام 
الجميع لتنتقل إلى أندية أخرى، لكنها تعود وتفشل ليخفت بريقها على 
غرار ما حصل مع الجزائري إسالم سليماني وكذلك البرازيلي الشاب غابريال 

باربوس، والذي لم ينجح في حجز مكاٍن أساسي في إنتر

3031
رياضة

قضية

ــام  وهـــــو الــــــذي ُعــــــرف بـــمـــهـــارتـــه الـــكـــبـــيـــرة أمــ
املرمى حني كان في بالد السامبا، لكن حني 
الكثير من  النيراتزوي واجــه  الرحلة مع  بــدأ 
الصعاب، فسجل هدفا واحدًا فقط وفشل في 
الهولندي  للمدرب  أول  كخيار  نفسه  إثــبــات 
بيولي،  ستيفانو  اإليطالي  ثم  ديبور  فرانك 
وأكــد قبل أيــام أنــه يعمل بكل جهد مــن أجل 
املقبل تحت قيادة  املــوســم  فــي  تثبيت نفسه 
املدرب لوتشانو سباليتي، خاصة أن الالعب 
يــحــلــم بـــاملـــشـــاركـــة فـــي بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
2018 التي تجري في روسيا الصيف املقبل، 
الفصل،  الكلمة  املقبلة هي  وستكون األشهر 
مــع الــعــلــم أن بــعــض الــتــقــاريــر تــشــيــر إلـــى أن 

نادي فنربخشة التركي مهتم به.

إسالم سليماني
غــــادر املــهــاجــم الــجــزائــري إســــالم سليماني 

نـــــادي ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي مع 
انــتــهــاء املـــوســـم املـــاضـــي لــيــنــضــم إلـــى نـــادي 
جانب  إلـــى  للعب  اإلنــكــلــيــزي  سيتي  ليستر 

مواطنه رياض محرز.
وكــــان ســلــيــمــانــي قـــد تــألــق بــشــكــل كــبــيــر في 
فــي 44  البرتغالي وسجل 31 هدفا  الـــدوري 
وتهافتت   ،2016-2015 موسم  خــالل  مــبــاراة 
 حـــدب وصـــوب لكنه 

ّ
عليه الــعــروض مــن كـــل

فــي نــهــايــة األمــــر اخــتــار الــلــعــب تــحــت قــيــادة 
اإليـــطـــالـــي كــــالوديــــو رانـــيـــيـــري فــــي لــيــســتــر 
ليفشل في تقديم ما هو مطلوب منه فسجل 
ثمانية أهداف فقط في 28 مباراة، ومن دون 
شـــك يــتــوجــب عــلــيــه فـــي املـــوســـم الــحــالــي أن 
يعود إلــى بريقه وهــو الــذي يبلغ من العمر 

29 عاما.

ريناتو سانشيز
ــالـــي الــــشــــاب ريـــنـــاتـــو  ــبـــرتـــغـ ــرز الــــالعــــب الـ ــ بــ
يــورو 2016 وهذا  في  كبير  سانشيز بشكل 
األمـــر فتح الــبــاب أمــامــه لالنتقال إلــى نــادي 
لعب موسما  بعدما  األملــانــي  ميونخ  بــايــرن 
واحدًا في فريق بنفيكا البرتغالي في موسم 

.2016-2015
الــيــورو  بلقب  البرتغال  مــع  وتـــوج سانشيز 
الـــذي جــرى فــي فــرنــســا، وكـــان الجميع يظن 
أنــــه ســيــتــألــق فـــي الـــنـــادي الـــبـــافـــاري، إال أن 
املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي لم يعتمد 
االعتماد  لتفضيله  عليه بشكل كبير، وذلــك 
عــلــى أســـمـــاء خــبــيــرة فـــي الـــوســـط، ورغــــم أن 
به  مهتمة  األنــديــة  لكن بعض  خــفــت،  بريقه 
في الوقت الحالي على غرار ميالن اإليطالي.

أردا توران
ــان الـــنـــجـــم الـــتـــركـــي أردا تـــــــوران مــــن أبــــرز  ــ كـ
ــد، فــقــد تــمــّيــز  الـــالعـــبـــني فـــي أتــلــتــيــكــو مــــدريــ
ــه الــبــدنــيــة  ــه الــقــتــالــيــة الــعــالــيــة وقـــوتـ بـــروحـ
وكذلك تحضير اللعب وحتى التسجيل، لكن 
بعد تركه تشكيلة املدرب األرجنتيني دييغو 
سيميوني، فشل في إثبات نفسه في الفريق 
الــكــتــالــونــي تــحــت قـــيـــادة املـــــدرب اإلســبــانــي 

لويس إنريكي.
ولــم يتمكن تــوران من إيجاد مكاٍن أساسي 
البالوغرانا، وذلــك بسبب تواجد ثالثي  في 
ميسي  ليونيل  األرجــنــتــيــنــي  أي   »MSN« ـــ ــ الــ
والبرازيلي نيمار دا سيلفا واألوروغوياني 
لويس سواريز، ليجلس على دكة البدالء في 
الكثير مــن األوقـــــات، وهـــو اآلن عــلــى أعــتــاب 

الرحيل.

ديمتري باييت
كبير  بشكل  باييت  ديمتري  الفرنسي  تألق 
خالل يــورو 2016 وقــاد بــالده نحوه املباراة 
ــتــــي خـــســـرهـــا أمــــــــام املــنــتــخــب  ــة الــ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
الــبــرتــغــالــي، وتـــوقـــع الــجــمــيــع أن يــعــود إلــى 
ويــســتــهــام يــونــايــتــد لــكــي يــتــألــق مــن جــديــد، 

G G

غابي غول فشل في 
إثبات نفسه في نادي إنتر 

ميالن اإليطالي

الكولومبي إيبارغوين أغلى صفقة 
في تاريخ راسينغ األرجنتيني

وصل الجناح الكولومبي أندريس إيبارغوين إلى األرجنتني من أجل االنضمام لصفوف 
دوالر،  ماليني   4 مقابل  الكولومبي  ناسيونال  أتلتيكو  من  قادمًا  األرجنتيني  راسينغ 
أن  )تــيــالم(  املحلية  الحكومية  األنــبــاء  وكالة  الــنــادي. وكشفت  تاريخ  كأغلى صفقة في 
من  بالقرب  الدولي،  بيستارينيي  مينيسترو  ملطار  اليوم  عامًا( وصل   25( إيبارغوين 

العاصمة بوينوس آيرس، قادما من مدينة ميديني الكولومبية.
وقال الالعب في تصريحات لوسائل اإلعالم من داخل املطار »سعيد للغاية بتواجدي 
في األرجنتنني وأتمنى إنهاء الكشف الطبي واالنضمام رفقة الفريق تحت قيادة املدرب 
دييغو روكا. أعلم حجم التطلعات الكبيرة ألنني قدمت إلى فريق كبير وعلي أن أكون على 
قدر املسؤولية والتعبير بشكل جيد عن قدراتي«. وأضاف »أشكر الجميع في أتلتيكو 
والتطور على  الفرصة وتحقيق خطوة هامة في مسيرتي  ناسيونال على منحي هذه 

املستوى الشخصي واآلن يجب علي أن أعبر عن قدراتي«.

الفرنسية كارولين غارسيا تودع بطولة باشتاد
بطولة  غارسيا  كــارولــني  الفرنسية  ودعــت 
بــاشــتــاد املــفــتــوحــة لــلــتــنــس، الــتــي تــقــام في 
خسرت  بعدما  النهائي  ثمن  مــن  السويد، 
ــيــــريــــزا مـــارتـــيـــنـــكـــوفـــا  أمـــــــام الـــتـــشـــيـــكـــيـــة تــ
7(و)6   -  5( بــواقــع  رد  دون  بمجموعتني 
ستلتقي  النتيجة  وبــهــذه   .)7  - و)1   )7  -
األملانية  مــع  الثمانية  دور  فــي  مارتينكوفا 
السويسرية  أقصت  التي  لوتنير  أنطونيا 
باتي شنايدر بمجموعتني لواحدة )7 - 6(، 
)7 - صفر( و)2 - 6( و)6 - 3( بعد مباراة 

دامت ساعتني و5 دقائق.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، حـــجـــزت الـــهـــولـــنـــديـــة كــيــكــي 
بــيــرتــنــز، املــرشــحــة الــثــانــيــة لــلــقــب، فــي ذات 
ــدور بــعــدمــا فـــازت عــلــى األملــانــيــة آنـــا زيــا  ــ ال
بمجموعتني دون رد )6 - 4( و)6 - 2( خالل ساعة و27 دقيقة. وستواجه بيرتنز في 
ربع النهائي السويدية جوانا الرسون، املرشحة الخامسة للقب، التي هزمت النمساوية 

باربرا هاس بمجموعتني لواحدة )1 - 6( و)7 - 5( و)6 - 1(.

تشيتشاريتو يوقع لوست هام يونايتد اإلنكليزي
أكد نادي وست هام اإلنكليزي أن املهاجم املكسيكي خابيير هرنانديز »تشيتشاريتو« 
ســيــوقــع عــلــى عــقــود انــتــقــالــه للفريق الــلــنــدنــي األســبــوع املــقــبــل بــعــد تــوصــلــه التــفــاق مع 
بــايــر لــيــفــركــوزن األملــانــي حـــول كــافــة الــتــفــاصــيــل. وكــشــفــت وســائــل اإلعــــالم املحلية أن 
تشيتشاريتو، الذي أصبح الهداف التاريخي ملنتخب بالده برصيد 47 هدفا في مايو/
أيار املاضي، سينتقل لصفوف »الهامرز« مقابل أكثر من 13 مليون جنيه استرليني 

)14 مليون يورو(.
الــذي لعب أيضا مع ريــال مدريد  الناديني التفاق، سيعود تشيتشاريتو،  وبعد توصل 
اإلسباني، للبريميير ليغ من جديد بعدما لعب مع مانشستر يونايتد خالل الفترة من 
2010 وحتى 2015. وحسبما كشف النادي اللندني، سيصل تشيتشاريتو )29 عاما( 
إلى العاصمة البريطانية خالل األيام القليلة املقبلة من أجل وضع الرتوش األخيرة على 

التعاقد والخضوع للكشف الطبي.

»يويفا« يختار اإليطالي روكي إلدارة مباراة السوبر األوروبي
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم »اليويفا« 
عن اختيار الحكم اإليطالي جانلوكا روكي 
إلدارة مواجهة السوبر األوروبــي بني ريال 
مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــا  ــ ــال أوروبـ ــطـ أبـ بــطــلــي دوري  اإلنـــكـــلـــيـــزي، 
والـــــدوري األوروبـــــي عــلــى الــتــرتــيــب، يـــوم 8 
أغـــســـطـــس/آب املــقــبــل عــلــى مــلــعــب »فيليب 
الثاني أرينا« بالعاصمة املقدونية سكوبيه. 
وفي بيانه املنشور، ذكر اليويفا أن روكي 
، هـــو من  الـــدولـــي مــنــذ 2008  )43 عـــامـــا( 

سيدير املباراة بني الفريقني العريقني.
وأشـــار االتــحــاد الــقــاري فــي البيان إلــى أنه 
مــنــذ ظـــهـــوره فـــي الـــبـــطـــوالت الـــدولـــيـــة، أدار 
روكي »72 مباراة في بطوالت اليويفا«. وأوضح »كما أدار تسع مواجهات في بطوالت 
األبطال  إيــاب ربع نهائي دوري  األوروبــيــة موسم )2016-17(، بما فيها مباراة  األندية 
بني ليستر سيتي اإلنكليزي وأتلتيكو مدريد اإلسباني، وإياب ثمن النهائي بني موناكو 

الفرنسي ومانشستر سيتي اإلنكليزي«.

إنتر  نــادي  فترته في  بداية  كالنيراتزوري. في  فريق مميز 
ميالن شكل ثنائيًا مميزًا مع الالعب األملاني لوثر ماثيوس، 
واستطاع حينها أن يحصد لقب الدوري اإليطالي لكرة القدم 
موسم 1988-1989 بالرغم من تواجد منافسة قوية من عدة 
أندية، على غرار ميالن الذي كان يضم ماركو فان باسنت 
يمتلك  كــان  الــذي  ونابولي  بــاريــزي،  وفرانكو  غوليت  ورود 
ليوفنتوس  إضــافــة  مــارادونــا،  أرمــانــدو  دييغو  األرجنتيني 

الذي كان يعتمد على الفرنسي ميشيل بالتيني.
فــي ذلــك املــوســم حقق الفريق إنــجــازًا مــع املـــدرب جيوفاني 
تراباتوني، ولم يخسر سوى مرتني، وكان بيرتي قد سجل 
في ذلــك املوسم سبعة أهــداف، عــاد بعدها الالعب لتحقيق 
الــدوري  بلقبني في  تــوج  اإليطالي سنة 1989، كما  السوبر 
األوروبي أولهما على حساب روما سنة 1991 وسجل آنذاك 
هدف الفوز بعدما افتتح ماثيوس باب التسجيل، أما اللقب 

الثاني فكان عام 1994 على حساب أوستريا سالزبورغ.
دافع بيرتي عن ألوان إنتر في 229 مباراة وسجل 29 هدفًا 
طــوال عشرة أعــوام حتى سنة 1998 قبل أن يقرر الرحيل 
إلى نادي توتنهام هوتسبر اإلنكليزي، فلعب هناك موسمًا 
واحـــدًا وسجل 3 أهـــداف فــي 21 مــبــاراة قبل أن يرحل إلى 
له موسمني وسجل بصحبته  الــذي لعب  أالفيس اإلسباني 
خمسة أهــداف في 51 لقاء، ليعود ويعتزل سنة 2002 مع 

فريق نورثن سباييرت.
مــّثــل بــيــرتــي منتخب بــــالده فــي 39 مـــبـــاراة وســجــل ثالثة 
أهداف بني فترة 1988 حتى 1995، وشارك في بطولة كأس 
العالم مرتني فحّل ثالثًا في مونديال 1990 الذي استضافته 
أمام  العالم 1994  كــأس  نهائي  أن يخسر في  قبل  إيطاليا، 

البرازيل بركالت الترجيح.
حسني...

العٌب إيطالي سابق دافع عن ألوان الكثير من األندية ومّثل 
امليدان نيكوال  العالم، هو متوسط  كــأس  بــالده في  منتخب 
بــيــرتــي، الـــذي ولــد فــي ســالــســومــادجــوري تيرمي بمقاطعة 
العمر  أبــريــل/نــيــســان سنة 1967 ويبلغ مــن  يــوم 14  بــارمــا 
حاليًا 50 عامًا. بدأ بيرتي مسيرته بعمر الـ17 عامًا في نادي 
بارما وهناك شارك في دوري الدرجة الثالثة موسم 1983-

1984، وحقق اللقب هناك تحت قيادة املدرب أريغو ساكي، 
فبقي في الفريق حتى عام 1985 وخاض 28 مباراة ليقرر 

الرحيل بعد ذلك.
بعد تأهل بارما للدرجة الثانية رحل بيرتي إلى فيورنتينا، 
وهناك بقي ثالثة أعوام حتى 1988 فشارك في 80 مباراة 
لقب  أي  فــي حصد  ينجح  لــم  لكنه  ــداف،  أهــ ثمانية  وســجــل 
ليقرر الرحيل إلى نادي إنتر ميالن مقابل 3.6 ماليني جنيه 
مع  أعــلــى  مستوى  على  املنافسة  بــهــدف  وذلـــك  إسترليني، 

نيكوال بيرتي

على هامش الحدث

العب إيطالي 
دافع عن ألوان 

نادي إنتر لفترة 
طويلة وعاش 
معه لحظات 

رائعة

سليماني لم 
ينجح في 
التألق مع 
ليستر كما فعل 
في سبورتينغ 
)مايكل ريغان/
)Getty

يبرز بشكل كبير في الموسم  بيلوتي، أن  أندريا  النجم اإليطالي،  استطاع 
نادي تورينو، فبعدما كان قد سجل في موسم 2015- الماضي مع 
2016 اثني عشر هدفًا في 36 مباراة، أبدع في موسم 2016-2017 وأحرز 
28 هدفًا في 38 لقاء، ليصبح محط أنظار الكثير من الفرق على غرار 
نادي تشلسي وكذلك ميالن اإليطالي، الذي يسعى بشكل كبير للتعاقد 
معه في فترة االنتقاالت الصيفية الحالية، لكن رئيس النادي كايرو يطلب 

100 مليون يورو.

بيلوتي برز بشكل كبير

وجه رياضي

ويساعد الفريق من أجل تحقيق مركز مؤهل 
إلــى املسابقة األوروبــيــة، لكنه خــذل الجميع 
حني تمّرد وقرر الرحيل، فلم يكن من ناديه 
إال التخلي عنه، لينتقل بعدها إلى مارسيليا 
الــفــرنــســي فــلــعــب هـــنـــاك 15 مـــبـــاراة وســجــل 
أربــعــة أهــــداف فــقــط، ولـــم يــعــد اســمــه يــتــردد 
كما كان في املاضي، فهل ينجح في املوسم 
الحالي من العودة إلى الواجهة وحجز مكاٍن 
أساسي في تشكيلة املدرب الفرنسي ديدييه 

ديشامب في مونديال 2018؟

بعض األخطاء التي لم تشفع له لالنتقال إلى 
ناٍد كبير أو حتى اللعب في السيتي، وها هو 
اليوم قرر اللعب في نادي ويستهام يونايتد، 
الرئيسي  وربما هــذا األمــر يؤثر على مكانه 
في تشكيلة املدرب اإلنكليزي ساوثغيت في 

منتخب األسود الثالثة.

كارلوس باكا
كـــان املــهــاجــم الــكــولــومــبــي كــارلــوس بــاكــا من 
أفـــضـــل املـــهـــاجـــمـــني فــــي الــــــــدوري األوروبـــــــي 

جو هارت
كــان الــحــارس اإلنكليزي جو هــارت من أبرز 
الحراس في العالم في السنوات املاضية لكن 
مع وصول املدرب اإلسباني بيب غوارديوال 
إلى مانشستر سيتي تعقدت األمور كثيرًا، إذ 
املركز األساسي، وفضل  أنه ال يستحق  رأى 
يتعاقد  أن  قبل  كاباييرو  األرجنتيني  عليه 

مع الحارس التشيلي كالوديو برافو.
اضطر جو هارت إلى الرحيل للعب في نادي 
تورينو اإليطالي ملوسم واحد، وهناك ارتكب 

حني   ،2015-2014 مــوســم  إشــبــيــلــيــة  ــادي  ــ ونـ
وصل إلى ميالن في عام 2015 قدم في املوسم 
األول مستوى جيدًا نسبيا، لكن وبسبب عدم 
تــواجــد العــبــني قــادريــن عــلــى صــنــاعــة اللعب 
ظــهــر بــمــســتــوى مـــتـــدٍن فـــي املـــوســـم املــاضــي، 
املـــــدرب اإليـــطـــالـــي فيتشنزو  اعــتــمــاد  ــم  ــ ورغـ
مــونــتــيــال عــلــيــه بــشــكــل أســاســي فــي الــبــدايــة، 
فضل بعدها عليه املهاجم اإليطالي البادوال، 
وها هو اليوم يجد نفسه بعيدًا عن الخطط 

األساسية وقد يترك الفريق قريبا.

أكد سيرجي روبرتو، العب وسط برشلونة اإلسباني، أنه مستعد للعب »في أي مركز 
يختاره املدرب«، إال أنه لم يخف رغبته باللعب هذا املوسم »لوقت أطول في وسط امللعب«. 
البالوغرانا في مدينة نيو  أمــام وسائل اإلعــالم بعد أول مــران يخوضه  وظهر روبرتو 
بعدما  الــقــادم،  للموسم  الفريق  قائمة  الجديد ضمن  موقفه  وحلل  األميركية،  جيرسي 
ــنــادي مــع الظهير األيــمــن الــبــرتــغــالــي، نيلسون ســيــمــيــدو. وأبــــدى الــالعــب ثقته  تــعــاقــد ال
إرنستو  الجديد،  الفني  املدير  قيادة  تحت  امللعب  وســط  في  أكبر  بشكل  املشاركة  في 

فالفيردي، إال أنه ترك القرار في النهاية بيد املدرب.

صورة في خبر

سيرجي روبرتو وبرشلونة
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أصيلة
»هايدبارك« المغرب ونافذته إلى العالم 

حكيم عنكر

املغربي  الخارجية  وزيــر  يتحدث 
األســـبـــق ورئـــيـــس بــلــديــة أصــيــلــة، 
مــحــمــد بــنــعــيــســى، عـــن املــهــرجــان 
الـــســـنـــوي الـــــذي يـــرعـــاه بــكــثــيــر مـــن الــفــخــر 
أمــام ضيوفه. وال يخفي ســرًا أمامهم حني 
ــأن املــلــك الـــراحـــل الــحــســن الــثــانــي  يـــصـــّرح بـ
طلب منه أن يجعل من مدينة أصيلة ومن 
مهرجانها فضاًء للحرية والنقاش املفتوح 
بدون حدود وال سياجات. ويذكر ملجالسيه 
أن املــلــك الـــراحـــل طــلــب مــنــه أن يــجــعــل هــذا 

املهرجان بمثابة هايدبارك املغرب.
الــذي  الثقافي  أصيلة  مــوســم  وهــكــذا شكل 
ــام، بفضل رؤيـــة تستند  يــقــام صــيــف كــل عـ
املـــزج بــني االحــتــفــاء بالثقافة املغربية  إلــى 
األفــريــقــي  األوروبـــــي ومحيطها  وجـــوارهـــا 
وأفــقــهــا الــعــاملــي، ذلـــك االنـــفـــتـــاح، الــــذي بــدأ 
فــي زمــن ثقافي وســيــاســي مغربي لــم يكن 
فيه سهال على محمد بنعيسى، الــذي كان 
آنذاك وزيرًا للثقافة، إقناع النخب الثقافية 
ــهــــوى واالنـــتـــمـــاء،  املـــغـــربـــيـــة، الـــيـــســـاريـــة الــ
بــالــعــمــل مــعــه فـــي مـــشـــروعـــه الـــحـــالـــم هـــذا، 

املبارك من طرف أعلى سلطة في البالد.
لكن صبر الرجل، وتغير الفضاء السياسي 
املغربي واإلبــداالت التي وقعت في مفهوم 
القبول  إلــى  ستدفع  نفسه،  الثقافي  العمل 
الــذي ولد وكأن  املهرجان،  التدريجي بهذا 
مــلــعــقــة مــــن ذهـــــب فــــي فــــمــــه، والــــــــذي نــعــت 
على  قائمة  وفلسفته  برامجه  بــأن  حينها 
ــر مــرتــبــطــة  ــيــ ــــي، وغــ ــارجـ ــ ــــخـ االســــتــــهــــالك الـ
بـــمـــشـــروع ثـــقـــافـــي مـــؤســـس عـــلـــى حـــاجـــات 

الثقافة املغربية.
ومنذ أيام انطلق موسم أصيلة الثقافي في 
الــــ39، ومنذ انطالقه في سنة 1978  دورتــه 
ــدة، مــواصــال خالل  لــم يتوقف إال مــرة واحــ
ثقافية  الطويل تجسيد تجربة  العمر  هــذا 

منفتحة على الجهات األربع من العالم.
لـــم يـــيـــأس بــنــعــيــســى أو يــمــل أو يــداخــلــه 
شــك فــي أن مــا يــقــوم بــه بـــدون جـــدوى، بل 
كـــان دائــمــًا متأهبًا وحــاضــرًا فــي مفاصل 
الخاص،  بأسلوبه  إيــاه  املــهــرجــان، طابعًا 
مـــتـــابـــعـــًا الـــتـــفـــاصـــيـــل والــــدقــــائــــق، مــســيــرًا 
 ومــعــقــبــًا 

ً
الــــــنــــــدوات ومـــــؤطـــــرًا ومــــتــــدخــــال

ــيــــات وحــــريــــصــــًا عــلــى  ومـــنـــشـــطـــًا لــــأمــــســ
كانت  التي  النقد  أن سهام  ضيوفه، حتى 
تـــطـــاولـــه اســـتـــطـــاع أن يــطــّبــع مــعــهــا، وأن 
يعتبرها جزءًا من يوميات مهرجان كبير 
ــلـــســـي ويــتــطــلــع  ــرة األطـ يـــقـــام عـــلـــى خــــاصــ
بـــالـــقـــضـــايـــا الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا إلـــــى الـــعـــالـــم 

األرحب ومشكالته وتعقيداته.
املــكــان مــر أغلب املثقفني، وتنازل  فــي هــذا 
املـــقـــاطـــعـــون لـــلـــمـــوســـم، وأصـــبـــحـــوا جــــزءًا 
الذي  البشري  للمشهد  العام  النسيج  من 
يحضر إلى املدينة، منصتًا أو متتبعًا أو 
مدينة  فأصيلة  فــقــط.  سائحًا  أو  مــشــاركــًا 
جميلة، وبيوتها القديمة وأزقتها متاهات 
طيبة لــلــقــاء الــــذات والــحــديــث إلـــى النفس 

واالستشفاء من ثقل الحياة.
وفـــــي الــــســــاحــــات وبـــــني أرصــــفــــة املـــقـــاهـــي 
إلى  أصيلة  تتحول  املدينة  دروب  وداخـــل 

مــهــرجــان كــبــيــر، ويــتــحــول املــهــرجــان إلــى 
أصيلة تموج بالبشر والحكايات وكأنها 
إلى  كــل  الجميع  منها  يعبر  طــرق  ملتقى 
وجــهــتــه. لـــو كــــان فـــي كـــل مــديــنــة مــغــربــيــة 
مــهــرجــان ثــقــافــي مــن عــيــار مــوســم أصيلة 
لكانت املــدن على األقــل »نظيفة« وسمحة 
وحــادة  وليست شرسة  للتعايش،  وقابلة 
الــطــبــاع مــثــل مــديــنــة أخــطــبــوطــيــة كــالــدار 

البيضاء ال حياة ثقافية فيها.
ــأن املــــوســــم الــثــقــافــي  ــ يـــفـــخـــر بــنــعــيــســى بــ
معروفة  مدينة  أصيلة  من  جعل  السنوي 
فـــي الــعــالــم، ومـــن حــقــه ذلــــك، فــالــكــثــيــر من 
البلديات حولوا  املــســؤولــني ومــن رؤســـاء 
ــرفـــون عـــلـــى تــســيــيــرهــا  مـــدنـــهـــم الـــتـــي يـــشـ
ــة، ال هــويــة  ــلـــوخـ إلـــــى مـــــدن ســـــــوداء ومـــسـ
لها وال عــمــق، وحــتــى عندما »فــكــروا« في 

املهرجانات واملواسم أتوا شيئًا فريًا.
يـــعـــطـــي مــــوســــم أصـــيـــلـــة ملـــتـــتـــبـــعـــه الـــوفـــي 
ــه بــمــثــابــة  ــ ــة لــلــتــفــكــيــر ولـــلـــتـــعـــلـــم. إنــ فــــرصــ
جامعة صيفية، تأتي إلى فصولها خفيفًا 
الــرصــاص ودفتر  ، وبقلم 

ً
بــالــشــورت، مــثــال

ــــدون وتـــشـــارك  املـــالحـــظـــات كـــي تــنــصــت وتــ
وأحيانًا  الجمهور،  مقعد  مــن  الــنــقــاش  فــي 
ــيــــة األضـــــــــالع إلـــى  ــاعــ تـــتـــحـــول املـــنـــصـــة ربــ

استدعاء غير رسمي للمشاركة في املنتدى 
الــعــام دون أن تــكــون هــنــاك تــلــك الــفــواصــل 

التي تشيدها املنصات املتعالية.
جدار واحد في املدينة يمنح مادة للكتابة. 
إن أشـــــيـــــاء كــــثــــيــــرة هــــنــــا فـــــي هـــــــذا املــــكــــان 
نظرة  بأبسط  موشومة ومدموغة، ويمكن 
استغوارها والذهاب عميقًا في مساءلتها.

فـــي أصــيــلــة، أيـــضـــًا، الــحــدائــق الــتــي تحمل 
املــهــرجــان. هناك  أســمــاء املثقفني، أصــدقــاء 
حديقة تشيكايا أوتامسي وحديقة محمد 
عـــزيـــز الــحــبــابــي وحـــديـــقـــة الــطــيــب صــالــح 
وحديقة محمود درويش.. أليس هذا أفضل 
، وأن تكون 

ً
من أال تكون هناك حديقة أصال

املدن موحشة وغابة إسمنت؟

نظرة تاريخية
 اسم مدينة أصيلة التاريخي، هو زيليس، 
ــانــــي، ولـــذلـــك يـــقـــال لــســكــان  ــم رومــ ــو اســ وهــ
ــــى اســمــهــا  ــيـــون نــســبــة إلـ املـــديـــنـــة الـــزيـــالشـ
القديم. وهي قلعة بحرية محصنة، شيدها 
ــيـــون خــــــالل الــــقــــرنــــني الـــخـــامـــس  ــالـ ــغـ ــرتـ ــبـ الـ
عشر والــســادس عشر وتــحــولــت إلــى قلعة 
محصنة ذات أســوار منيعة وأبـــراج مليئة 
ــاريــــة.  ــنــ ــة الــ ــلــــحــ بــــاملــــدافــــع ومـــخـــتـــلـــف األســ

ــرات عــديــدة  وانــطــلــق منها الــبــرتــغــالــيــون مـ
ــاورة،  ــجــ ــارة عـــلـــى ســـكـــان املـــنـــاطـــق املــ لــــإغــ
القريبة  والجبال  السهول  على  لالستيالء 

منها، حيث يوجد نهر الليكسوس.
وقد اندحر ملك البرتغال الدون سباستيان 
نــزل على رأس  األول، بجيوشه هنا، حيث 
جيش قوامه 20 ألف مقاتل، وأراد أن يتقدم 
مــن أصــيــلــة إلـــى الــقــصــر الــكــبــيــر فاعترضه 
الجيش املغربي عند وادي املخازن وسحقه 
محمد  وحليفه  سباستيان  ــتــل 

ُ
وق سحقا، 

املــســلــوخ وعــــدد كــبــيــر مـــن قــــواد الــبــرتــغــال 
وكبرائهم.

وقــــد ســمــيــت هــــذه املــعــركــة بــمــعــركــة وادي 
امللحمية  املعارك  من  تعتبر  املخازن، وهي 
وخلدتها  املــغــربــي،  الجيش  خاضها  الــتــي 
ذاكــــرة الــشــعــراء والــكــتــاب، ومــنــهــا امللحمة 
الــشــعــريــة »مــعــركــة املـــلـــوك الـــثـــالثـــة«، الــتــي 
وقد  الصقلي.  علي  الشاعراملغربي  كتبها 
شارك في هذه املعركة الفاصلة ثالثة ملوك، 
السعدي،  السلطان أحمد  املغربي  امللك  هم 

إضافة إلى ملك إسبانيا وملك البرتغال.
وإزاء هـــذا الــنــصــر لــم يــســع إســبــانــيــا التي 
أن تسلم أصيلة  إال  الــبــرتــغــال  مــع  اتــحــدت 
ــــى الـــســـلـــطـــان أحـــمـــد املـــنـــصـــور الــســعــدي  إلـ
فانسحب  )1589م(،  هـ   979 القعدة  ذي  في 
مــنــهــا املــحــتــلــون وحـــل فــيــهــا مــحــلــهــم بــأمــر 
السلطان سكان جدد أتى أكثرهم من ناحية 
الـــريـــف، كــمــا حــــدث فـــي طــنــجــة والــعــرائــش 
القيام  باإلمكان  كــان  وقــد  بعد تحريرهما. 
بــرحــلــة بــحــريــة فــي ذلـــك الــوقــت، مــن مدينة 
في  الجديدة،  أو  آسفي،  إلــى مدينة  أصيلة 
أقل من ساعة، بسبب الخط البحري السهل 
وبسبب الرياح املساعدة على اإلبحار، في 
حني كانت تتطلب املسافة البرية إلى هذه 
املدن على ظهور الخيول والبغال، أكثر من 

مسيرة يومني كاملني.
ــلـــة لـــيـــســـت كـــلـــهـــا ســيــاســيــة  ــار أصـــيـ ــ ــبـ ــ وأخـ
حـــربـــيـــة، بــــل كـــــان لـــهـــا نـــصـــيـــب مــــن الــعــلــم 
والـــثـــقـــافـــة، وظـــهـــر فــيــهــا بـــعـــض الـــشـــعـــراء 
إبــراهــيــم بن  أمــثــال الشاعر  الــديــن،  وعلماء 
محمد األصيلي، الذي نقل ياقوت الحموي 
فـــي مــعــجــم الـــبـــلـــدان قــطــعــة مـــن شـــعـــره في 
هجاء مدينة فاس وولــده محمد، ومنزلته 
أبي  بــن  منزلة  باألندلس  والفقه  العلم  فــي 
القيرواني بأفريقيا، وهــو أصــل أسرة  زيــد 
األصـــيـــلـــي الـــتـــي أنــجــبــت فـــي األنــــدلــــس في 
ــا بـــعـــد عــــــددا مــــن الـــعـــلـــمـــاء األفـــــــــذاذ. كــمــا  مــ
ــان مـــرســـى أصـــيـــلـــة مــــحــــورا مــــن مـــحـــاور  ــ كـ
الــتــجــارة الــخــارجــيــة، تـــرد إلــيــه الــســفــن من 
إيبيريا ومن  مــوانــئ شبه جــزيــرة  مختلف 
ومن  إيطاليا،  في  والبندقية  وبيزا  جنوى 
بالبضائع  محملة  فــرنــســا،  فــي  مــرســيــلــيــا 
األوروبــيــة وناقلة منه إلــى أوروبــا بضائع 

املغرب وغالله.
وعــــاش فــيــهــا اإلمــــام األصـــلـــي، وهـــو عالمة 
وفــقــيــه وقــــاض، ال يــــزال ضــريــحــه مــوجــودا 
فـــيـــهـــا، خــــــارج الــــســــور، وقـــــد عـــــرف بــعــلــمــه 
ــام األصـــيـــلـــي عــدة  وورعــــــه وتــــقــــواه. ولــــإمــ
أحكام وفتاوى تبني مقدار تشبثه بالعلوم 
الــشــرعــيــة وســعــه أفــقــه املــعــرفــي مـــن داخـــل 

املذهب السني.

)Getty( الواجهة البحرية لمدينة أصيلة، إطاللة مفتوحة على العالم

يحتفي موسم أصيلة الثقافي هذا الصيف بدورته الـ39، ومنذ انطالقته في سنة 1978 لم يتوقف إال مرة واحدة، مواصال خالل 
هذا المسار الطويل تجسيد  تجربة ثقافية منفتحة على الجهات األربع من العالم

هوامش

رشا عمران

يقينًا أنني لم أكن أرى طريق الساحل السوري، حينما 
كنت أنتقل من روما إلى توسكانا في سيارة ألبيرتو 
بـــارســـي، صــاحــب الــبــيــت الــــذي اســتــضــافــنــي فــي بلدة 
مونتي بلتشانو، في إقامة ترجمٍة قصيرة. يقينًا أنني 
كنت في إيطاليا، فاللغة التي يتحّدث بها من أنا معهم 
هي اإليطالية، وأسماء األمكنة إيطالية. ومع ذلك، شعرت 
إلى قريتي »املالجة« في  الطريق  أنني أسير في   

ً
وهلة

الساحل السوري، أشجار السنديان والبلوط التي تحيط 
طرفي الطريق، أحراش التوت البّري، أو ما نسميه في 
قريتنا »الديس«، كروم الزيتون والعنب وأشجار التني، 
على  تتقافز  الــتــي  السناجب  والـــتـــراب،  الشجر  رائــحــة 
أشجار السنديان. وحده كان مشهد حقول زهور عباد 
الشمس نافرا عن الذاكرة التي أصّرت على الحضور، 

وتمّددت رافضة املغادرة. 
لبنان  تشبه بلدة مونتي بلتشيانو معظم بلدات جبل 
جــدا،  بلدة صغيرة  العالية.  الــســوري  الساحل  وجــبــال 
تلة عالية، ال يوجد حل وســط في طرقاتها، هي  على 
إما صعودا أو هبوطا. تنحدر انحدارا شديدا لتستوي، 
في أسفلها، مع سهٍل ممتد على مساحة كبيرة، تنتهي 

ببحيرة ترسمانيا التي ُيقال إن هانيبال قدم إليها من 
أفريقيا، مع مائة فيل وجيش كبير. ونصب فيها كمينا 
للقوات الرومانية، بقيادة القنصل نيبوس، في معركٍة 
سميت باسم البحيرة، وانتصرت فيها قرطاجة يومها 
 معظمها بالحجر األسود، 

ٌ
على روما، بيوت البلدة مبنية

أو الحجر الغامق الشبيه بحجارة أبنية بلدة صافيتا. 
خشب شبابيكها وأبوابها أخضر، أو بني في انسجاٍم 
مــذهــل مــع الــطــبــيــعــة. وبــالــطــريــقــة نفسها الــتــي تصنع 
العرق  الجبلية  الــســوري  والــســاحــل  لبنان  بــلــدات  فيها 
البلدي، املشروب الكحولي املعروف، فإن غاليبة سكان 
مونتي بلتشيانو يصنعون النبيذ البلدي الفاخر، حيث 
التي  واألدوات  األقبية  السائح مشاهدة  أو  للزائر  ُيتاح 
الضخمة  الخشبية  والــّدنــان  النبيذ،  لصناعة  تستخدم 
التي يتم تخزينه فيها. مثل النبيذ، سيجد الزائر أقبية 
هناك  رت 

ّ
تذك صناعته.  وأدوات  الزيتون  زيــت  تخزين 

مــعــاصــر الـــزيـــتـــون الــقــديــمــة فـــي قــريــتــي، وفــــي الــقــرى 
النفاذة تطغى على كل  »املهل«  رائحة  املــجــاورة، حيث 
رائــحــٍة أخـــرى، واملــهــل هــو مــا يتبقى مــن الــزيــتــون، بعد 

عصره وتصفيته.
سيخّيل للزائر، مثلي، في مونتي بلتشيانو، أنه  يقضي 
إجــازتــه مــع أصــدقــاء قــدمــاء، يعيشون فــي بيت كبير 

واحــد. ليس في األمر مبالغة، فليس فقط أنهم أليفون 
إلى حدٍّ تشعر أنك تعرفهم منذ زمن طويل، بل هو في 
األداء اليومي لهم، في السلوك البشري العام الذي يمّيز 
تفاصيل  تختفي  حيث  أخـــرى،  عــن   

ً
بشرية  

ً
مجموعة

اإليتيكيت التي يتفاخر بها األوروبيون، لتظهر مكانها 
واستخدام  الغاضبة  والنبرة  املرتفع  والصوت  العفوية 
لــغــة الــجــســد إليــصــال األفـــكـــار املــطــروحــة، والحميمية 
املفرطة في التعامل مع اآلخرين، وعادات الجيران الذين 
ُيلقون تحيات الصباح واملساء بعضهم على بعض من 
النوافذ والشرفات بصوت عال، والنقاشات الحاّدة التي 
يقاطعها الجميع بصوت واحــد، حيث ال أحد يريد أن 
الرغبة بالكالم في وقــت واحــد،  يسمع أحــدا، فللجميع 

النقاش، ثم التصرف  القدرة على الزعل بعد  وللجميع 
كما لو أن شيئا لم يحدث. 

نتصّرف، نحن العرب، على هذه الشاكلة. قلت ملضيفي 
ألبرتو وللكاتبة واملترجمة اإليطالية الصديقة، مونيكا 
الكندية، كيم  الروائية  بينما كانت صديقتنا  باريشي، 
إيشلني، تضحك كلما تناقشت مع ألبرتو بلغة إنكليزيٍة 
مكّسرة حول مسألٍة ما، ما كان مهما لي في النقاشات 
هو اإلدراك لدى الجميع أن ثّمة ثورة حقيقية حدثت في 
أعـــوام، وأن نظاما، كنظام األســد، ال  سورية قبل ستة 
يدعمه سوى املجرمني، وأن تركيز امليديا العاملية على 
اإلرهاب الراديكالي اإلسالمي هو نوٌع من التعمية على 
الحقيقة، على الرغم من خطورة هذا اإلرهاب، وتأثيره 
االتــحــاد  والـــدولـــي، وأن  الــعــربــي  املستقبل  على مــالمــح 
األوروبـــي ال قــرار سياسي له خــارج القرار األميركي، 
العالم على  اجتماع  وأن  الــســوري،  الــشــأن  فــي  السيما 
الــقــضــاء عــلــى الــثــورة هــو رفـــض  الــعــالــم الديمقراطية 
في بالد العالم الثالث. ينبغي أن أقول أيضا إن ألبرتو 
ومــونــيــكــا وكــيــم وفــرنــشــيــســكــا، الــصــحــفــيــة اإليــطــالــيــة 
التي تكتب في السياسة، جميعهم قادمون من خلفية 
ثقافية يسارية، وهو ما يدحض نظرية شاتمي اليسار 

األوروبي أو العربي.

الحق دائمًا على الطليان

وأخيرًا

شعرت وهلًة أنني أسير في 
الطريق إلى قريتي »المالجة« 

في الساحل السوري

السبت 22  يوليو/ تموز  2017 م  28 شوال 1438 هـ  ¶  العدد 1055  السنة الثالثة
Saturday 22 July 2017

باختصار

انطلق موسم أصيلة الثقافي 
في سنة 1978 ولم يتوقف إال 
 هذا العام 

ً
مرة واحدة، محتفال

بدورته الـ39.

■ ■ ■
ميناء املدينة كانت ترد إليه 
السفن من موانئ إسبانيا 
وجنوى وبيزا والبندقية في 

إيطاليا، ومن مرسيليا.

■ ■ ■
تحمل حدائق أصيلة أسماء 

الشعراء مثل حديقة تشيكايا 
أوتامسي وحديقة محمد عزيز 
الحبابي وحديقة الطيب صالح 

وحديقة محمود درويش.
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