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الدوحة ــ العربي الجديد

رفضت دولة قطر، أمس االثنني، أن يتم تجاوزها 
في التسييس الذي تمارسه السعودية من خالل 
طريقة إخراج قرارها القاضي باستقبال الحجاج 
ــك« وبــشــكــل أرادت  ــلـ ــقــطــريــني »عـــلـــى نــفــقــة املـ ال
»وساطة«  لـ الترويج  خــالل  من  توظيفه  الرياض 
مواطن قطري ال صفة رسمية له، وبشروط رأت 
فيها الدوحة تجاوزًا لسيادتها وبطريقة ال تلبي 
الضمانات األمنية املطلوبة للمواطنني القطريني. 
فــقــد أعــربــت وزارة الــخــارجــيــة عــن اســتــغــرابــهــا 

القطريني  الحجاج  نقل  قصر  السعودية  إعــالن 
وأوضــح  فقط.  السعودية  الجوية  الخطوط  على 
)الــصــورة(،  الرميحي  سعيد  بــن  أحمد  السفير 
مــديــر املــكــتــب اإلعـــالمـــي فـــي وزارة الــخــارجــيــة، 
الــدوحــة ترفض »وضــع شروط  في تصريح، أن 
تمس سيادة الدول أو تمس حقوق مواطنيها أو 
الشأن، والبعد عن استغاللها  كرامتهم في هذا 
قصر  أن  ورأى  الـــســـيـــاســـي«.  لــلــتــجــيــيــر  ــأداة  ــ كــ
نــقــل الــحــجــاج الــقــطــريــني عــلــى الــخــطــوط الــجــويــة 
ــر غـــيـــر مـــســـبـــوق وغــيــر  ــ ــ الـــســـعـــوديـــة فـــقـــط »أمـ
ــغـــراب ويــخــالــف تــعــالــيــم  ــتـ مــنــطــقــي ويــثــيــر االسـ

الدين اإلسالمي الحنيف التي تحث على تيسير 
املــســلــمــني«. وأشـــار  الــفــريــضــة لجميع  هـــذه  أداء 
ــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة  إلـــى أن »ســـوابـــق قــطــع ال
بني السعودية والــدول األخــرى لم تشهد فرض 
ــــدول عــلــى الــخــطــوط الــجــويــة  نــقــل حــجــاج تــلــك الـ
أن  تأكيد ما سبق  الرميحي  وأعــاد  السعودية«. 
أعلنته هيئة الطيران املدني يوم األحــد، عن أنها 
لــم تــرفــض طــلــب الــطــائــرات الــســعــوديــة بالتوجه 
التنسيق فــي ذلك  الــدوحــة، بــل طلبت  إلــى مطار 
مع وزارة األوقــاف القطرية، وهــو ما لم يحصل 
كما  السعودية.  السلطات  قبل  من  معه  تجاوب 

شــــدد الــســفــيــر الــقــطــري عــلــى أن دولــــة قــطــر أو 
إلى املساعدة  القطريني »ليسوا بحاجة  الحجاج 
بشأن نفقات أداء فريضة الحج، وإظهارها على 
شكل صدقة، ذلك أن للصدقة مستحقني أقرب 
لهم من الحجاج القطريني«. وجزم بأن »تيسير 
أداء هذه الفريضة للحجاج يكون من خالل رفع 
الحصار عــن دولــة قطر مــن دون قيد أو شرط 
وهذا ما يتوافق مع طبيعة هذه الفريضة، وتمكني 
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية القطرية من 
تسيير بعثة الحج القطرية، عبر الخطوط الجوية 

القطرية أو غيرها«.

قطر ترفض تجاوز سيادتها بتسييس السعودية للحج
الحدث

خسائر أردنية من حصار قطر
بدأت التداعيات السلبية لحصار قطر تلقي بظاللها على االقتصاد األردني، الذي يتوقع 

خسائر أخرى من إعادة فتح معبر عرعر الحدودي بين العراق والسعودية. ]12ـ13[
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االنشقاق األكبر في »داعش ـ العراق«

الحوثيون يواصلون تجنيد المقاتلين  )محمد حويس/فرانس برس(



الفساد و»داعش« يفتكان باألنبار
»اإلرهاب األبيض« يضرب أكبر المحافظات

خطاب ملك المغرب: أفريقيا تغيّب قضايا الداخلإسبانيا تنتقم من مسؤول جريمة برشلونة

يحدث اآلن
من  ومطلوبين  إرهابيين  تهريب  إلى  وصل  والذي  فيها،  الفساد  استشراء  من  العراقية  األنبار  محافظة  تعاني 
السجون، باإلضافة إلى مخاوف من استفادة تنظيم »داعش« مما أصبح يطلق عليه »اإلرهاب األبيض« في أكبر 

محافظات العراق

23
سياسة

عبد الرحمن عرابي

سرت قلعة »داعش« في املوصل، 
ُ
ك

وها هي مواقعه تتهاوى على حدود 
لبنان الشرقية مع سورية. عاش 

العراقيون والسوريون واللبنانيون 
رعب التنظيم على مدى سنوات، 

قبل أن يظهر الحجم الفعلي لقدراته 
امليدانية بعد سقوط الهالة اإلعالمية 
التي أحاط نفسه بها، والتي ساهمت 

عدسات اإلعالم في تضخيمها 
بشكل كبير، إما ألهداف تحذيرية 
أو ملنح خصوم التنظيم مشروعية 

إضافية عبر تضخيم شبح آلة القتل 
ستجدة. هم مقاتلون عاديون إذا 

ُ
امل

صح التعبير.
 لم ُيقدموا أية معارك استثنائية أو 

ُيظهروا بسالة خارقة في الدفاع عن 
أي موقع احتلوه. ولم ُيظهروا أي 

فروسية خالل »فتح« البلدات واملدن 
وضمها للخالفة املزعومة. بطوالتهم 
خرجت على طريقة إجرام 

ُ
الوحيدة أ

أمام أسرى ُمكّبلني. آخر صورهم 
الفعلية أتت من الحدود اللبنانية 

السورية. تحدث أحد أمرائهم عن 
»لعبة« قادتهم إلى التحصن في 

ختلطة. 
ُ
الجرود اللبنانية - السورية امل

تحدث وكأنه لم يكن جزءًا من تنظيم 
قتل عسكريني ومدنيني لبنانيني. 
اللعبة انتهت بالنسبة إليه فسلم 
نفسه إلى »حزب الله«، النقيض 

»داعش« الذي يحارب إلى  الطائفي لـ
جانب 3 أنظمة في املنطقة )لبنان، 

سورية، العراق(، وربما رابع في 
اليمن. كما انتشر تسجيل لوصية 

أحد االنتحاريني الفاشلني في 
الجرود. حاول الرجل التقدم بسيارة 
مفخخة باتجاه مواقع الجيش، ففجر 

عناصره سيارته قبل أن يصل. 
فقد الرجل حياته من دون مقابل. 

جمعت الجرود هذين النموذجني من 
»رجال داعش« في بقعة جغرافية 
محصورة من دون أن تجمعهما 

م 
ّ
عقيدة واحدة أو إرادة واحدة. سل
غرر به 

ُ
»األمير« نفسه ومضى امل

إلى نهاية تافهة. تحدث ثالث منهم 
إلى العدسات التي واكبت عملية 
االستسالم نافيًا أن يكون قتال 

العناصر من أجل دين أو قضية. 
هكذا أنهت كلمات قليلة أسطورة 
عاشها اللبنانيون لسنوات طويلة 

عن الرعب القادم من الشرق. وبقدر 
ما كانت التفجيرات االنتحارية التي 

نفذها عناصر التنظيم في عدد 
من املناطق اللبنانية حقيقية، بقدر 
ما كانت صورة مقاتليه هشة عند 

اقتراب لحظة النهاية. وهي لحظة 
سجل العام املاضي 

ُ
كان يمكن أن ت

أو الذي سبقه، ولكن غياب اإلرادة 
الرسمية قتل اللبنانيني كما قتلتهم 

تفجيرات »داعش«.

»داعش« لبنان: 
أكبر موجة انشقاقات في صفوف  »داعش« ـ العراقسقوط األسطورة

بغداد ـ علي الحسيني، أحمد النعيمي

يعاني الجناح العراقي في تنظيم »داعش« من أكبر حالة 
بعدما تحولت  تأسيسه  به منذ  داخلي تعصف  انقسام 
املعلومات عن  الخالفات السابقة داخل التنظيم، والتي 
كانت ترد من خالل معطيات استخبارية، إلى انشقاقات 
ــيــــادات. الـــتـــقـــاريـــر الــعــســكــريــة  ــقــ كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى الــ
املاضي، من بغداد،  الجمعة  يــوم  التي صــدرت،  العراقية 
وتمت مطابقتها مع مصادر محلية داخل مناطق نفوذ 
»داعـــش« غــرب الــعــراق، تؤكد وجــود خالفات حــادة نتج 
عنها، حتى اآلن، مقتل عدد من قيادات وعناصر التنظيم 
عبر عمليات اغتيال أو من خالل أحكام أصدرتها محاكم 

التنظيم الشرعية. 
إلــى عاصمة محددة في  »داعــش« حاليًا  ويفتقر تنظيم 
ــان خـــالل الــســنــوات الـــثـــالث املــاضــيــة بعد  الـــعـــراق كــمــا كـ
خسارته املوصل ومن قبلها الفلوجة والرمادي والرطبة 
وهيت. وقد جعل هذا األمر القرارات منقسمة بني قيادة 
بلدتي الحويجة فــي كــركــوك والــقــائــم فــي األنــبــار، وهما 
أبرز بلدتني ال تزاالن تحت سيطرة التنظيم. كما أن مقتل 

املستوى  عــلــى  التنظيم  فــي  األول  الــصــف  قــيــادات  أغــلــب 
الشرعي والعسكري أدى إلى تعدد مصادر اتخاذ القرار 
فــي خطوات  املركزية  الــعــراق وانتهاء مرحلة  فــي  داخــلــه 
الــذي يلف مصير  الغموض  ذلــك  إلــى  التنظيم. ويضاف 
ــدادي بــالــنــســبــة ملــقــاتــلــي  ــغـ ــبـ زعـــيـــم الــتــنــظــيــم أبــــو بــكــر الـ
التنظيم. ووفقًا لتقارير صادرة عن وكالة االستخبارات 
العراقية فإن عدد عناصر التنظيم انخفض إلى أقل من 
4 اآلف عنصر قتالي في عموم مــدن الــعــراق خــالل شهر 
أغـــســـطـــس/آب الـــحـــالـــي نــتــيــجــة فـــــرار أو مــقــتــل عــنــاصــر 
املستوى في وكالة  رفيع  وقــال مسؤول عراقي  التنظيم. 

االســـتـــخـــبـــارات، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
أكــد بداية  الــعــراق  فــي  أميركيًا مشتركًا  »تــقــريــرًا عــراقــيــًا 
نهاية تنظيم داعش في العراق ككيان قائم معلوم وبدء 

تحوله إلى عصابات وخاليا مبعثرة«. 
ولــفــت املـــســـؤول إلـــى أن انــقــطــاع الــتــواصــل بـــني قــيــادات 
التنظيم بــعــد قــطــع الــعــراقــيــني أغــلــب الــطــرق والــســيــطــرة 
التشويش  أجــهــزة  األمــيــركــي  الــطــيــران  واعــتــمــاد  عليها 
الــتــي قــطــعــت االتـــصـــاالت الــهــاتــفــيــة واإلنــتــرنــت عــن مــدن 
التنظيم أيــضــًا »ســاهــم فــي تــوســيــع الــشــق داخـــل نسيج 
داعش«. وتتصارع حاليًا القائم والحويجة على السلطة 
فـــي إدارة الــجــنــاح الـــعـــراقـــي بــالــتــنــظــيــم وســــط خــالفــات 
البلدتني.  املوجودة خــارج  والخاليا  القيادات  حــادة بني 
وقـــال الــعــقــيــد فـــالح فــاضــل الــعــبــادي مــن قــيــادة الــشــرطــة 
االتــحــاديــة الــعــراقــيــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
من  الحصول عليها  »وثائق ومعلومات مهمة جــرى  إن 
مقرات التنظيم باملوصل تؤكد انخفاض عدد املتطوعني 
فــي صــفــوف داعـــش إلــى أقــل مستوى لــه منذ تأسيسه«. 
وبــحــســب مــا يـــرد فــي الــوثــائــق تــوجــد شــكــوى مــن إقــبــال 
انــتــحــاريــة. كما  عــلــى تنفيذ عمليات  الــعــرب  املــجــاهــديــن 

الــعــراق ويــبــحــث عــن طريقة  تــؤكــد أن قسمًا منهم غـــادر 
للعودة إلى بلده، ال سيما العناصر املتحدرين من دول 

املغرب العربي وأوروبا.
من جهته، قال مقرر لجنة األمن والدفاع العراقية، شاخوان 
املعلومات  إن  الجديد«،  »العربي  عبدالله، في حديث مع 
املتوفرة لدينا حول وضع التنظيم حاليًا مبشرة للغاية. 
وأضاف »هناك خالفات واقتتال وتنازع، وزيادة الضغط 
عليه عسكريًا ستوضح ذلك أكثر«. ويضيف »كان تحرير 
املوصل القشة التي قصمت ظهر البعير. الخالف الحالي 
بينهم سببه وجود قيادات ميدانية يتمردون على زعيم 
وال  بخسارتهم  بالتسبب  ويتهمونه  البغدادي  التنظيم 

يعتبرونه قائدًا كفؤًا«. 
كــمــا لــفــت عــبــدالــلــه إلـــى أن »قــطــع إمـــــدادات داعـــش وطــرق 
التواصل بني عناصر التنظيم كان له تأثير كبير. وحسب 
املــعــلــومــات الــتــي لــديــنــا فــــإن عــنــاصــر داعــــش طــلــبــوا من 
البغدادي إرسال مقاتلني لهم من مدينة الرقة ملساندتهم 
بالقتال في املوصل، لكنه لم ينفذ ذلك، ما جعل القيادات 
الــعــســكــريــة يــحــمــلــونــه مــســؤولــيــة كــبــيــرة فـــي خــســارتــهــم 

ل الرقة على املوصل«.
ّ

املوصل ويتهمونه بأنه فض

بغداد ـ أحمد النعيمي

بمعدل 10 عمليات إرهابية ينفذها 
فــي األنــبــار،  تنظيم »داعـــش« يوميًا 
كــبــرى مــحــافــظــات الـــعـــراق، وفـــي ظل 
فــي دوائـــر ومؤسسات  الفساد  ارتــفــاع نسبة 
الـــدولـــة، تــتــضــاعــف مـــأســـاة ســكــان املــحــافــظــة 
أخيرًا،  مدنها،  كبرى  الفلوجة،  خرجت  التي 
ــــون حــــرب طــاحــنــة انــتــهــت بــتــحــريــرهــا  مـــن أتـ
مــن »داعـــــش«، الـــذي مــا زالـــت خــاليــاه تنتشر 
قــربــهــا وداخــــــل الـــصـــحـــراء تــتــربــص الـــعـــودة 
ــا بــــــني وقــــــــت وآخــــــــر.  ــهـ ــنـ ــات تـــشـ ــمــ ــجــ ــر هــ ــبــ عــ
ويــــواجــــه مــحــافــظ األنــــبــــار وغــالــبــيــة أعــضــاء 
املحلية( ومدراء  )الحكومة  املحافظة  مجلس 
دوائــــــر حــكــومــيــة مــــذكــــرات اعـــتـــقـــال قــضــائــيــة 
بــتــهــم الـــفـــســـاد والــتــســبــب بــضــيــاع أكـــثـــر من 
20 مــلــيــار ديـــنـــار عـــراقـــي خـــالل عــامــني فــقــط، 
النازحني املخصصة ملعسكرات  بينها أمــوال 
الـــنـــزوح واملــخــيــمــات، فــي وقـــت مــا تــــزال مــدن 
فــي املــحــافــظــة، كــالــفــلــوجــة والـــرمـــادي وهيت 
والـــرطـــبـــة والـــكـــرمـــة والـــخـــالـــديـــة والــعــامــريــة، 
تفتقد للمياه والكهرباء والخدمات الصحية. 
وحذر مسؤولون عراقيون من أن يكون الفساد 
املستشري في املحافظة سببًا لعودة »داعش« 
وســـقـــوط املــحــافــظــة فـــي بــراثــنــه مــــرة أخــــرى، 
الشرطة بالفساد،  اتهام جهاز  خصوصًا مع 
عبر إطالق سراح سجناء من التنظيم مقابل 
رئيس  بتدخل  مطالبني  كبيرة،  مالية  مبالغ 
الـــــــوزراء، حــيــدر الـــعـــبـــادي، فـــي مــلــف الــفــســاد 

الــذي أطلق عليه أخيرًا مصطلح  باملحافظة، 
شعبي هو »اإلرهاب األبيض«.

ــاب، فــإن  ــ وإلـــى جــانــب ثــنــائــي الــفــســاد واإلرهــ
أخذ  السياسية  املحافظة  كتل  بــني  الــصــراع 
منحى أخطر، بسبب التنافس على املناصب 
التنفيذية في املحافظة. ويقول نائب محافظ 
األنـــبـــار الـــســـابـــق، جـــاســـم الــعــســل، إن »عــلــى 
رئيس الــوزراء، حيدر العبادي، التدخل فورًا 
مــن أجــل إنــقــاذ األنــبــار والــحــفــاظ على هيبة 
الــقــانــون فــي املــحــافــظــة الــتــي تعيش صــراعــًا 
ُيــطــاق«. وأوضــح  ال  ماليًا  سياسيًا وفــســادًا 
العسل، في بيان صحافي األربــعــاء املاضي، 
أنــه »تــم توجيه مناشدات إلــى كافة الجهات 

الرقابية في البالد للتدخل فــورًا لوقف هدر 
املال العام، والذي يتم بشكل صارخ وواضح 
للجميع«. وأعلن أن »قيمة الهدر املالي زادت، 
خالل العام الحالي، عن عشرة مليارات دينار 
تدخلوا  كبارًا  أن »سياسيني  مبينًا  عراقي«، 
مــذكــرات  الــقــضــاء ومــنــع تنفيذ  عــمــل  لعرقلة 
ــي املـــحـــافـــظـــة،  االعــــتــــقــــال بـــحـــق مـــســـؤولـــني فــ

أبرزهم املحافظ صهيب الراوي«.
مـــن جــانــبــه، يـــقـــول عــضــو مــجــلــس مــحــافــظــة 
»العربي الجديد«،  األنبار، صباح الكرحوت، لـ
إن »نسبة الفساد بلغت أكثر من 50 في املائة 
في مؤسسات ودوائر الدولة داخل املحافظة«، 
مضيفًا أن »الحل هو تغييرات إدارية شاملة 

وفتح  تحقيق  لــجــان  وتشكيل  املحافظة  فــي 
الــفــســاد بشكل واضــح  الــنــزاهــة ملفات  هيئة 
أمام سكان املحافظة«. وكان القضاء العراقي 
أصدر، نهاية الشهر املاضي، مذكرات اعتقال 
ــراوي، و18  الــ األنــبــار، صهيب  بحق محافظ 
مـــن أصـــل 30 عــضــوًا فـــي مــجــلــس املــحــافــظــة، 
بغداد  التي خصصتها  األمـــوال  بتهم سرقة 
من  املقدمة  باملساعدات  والتالعب  للنازحني 
األمم املتحدة، باإلضافة إلى سوء االستغالل 
ومدير  مــســؤواًل   21 يواجه  بينما  الوظيفي، 
دائـــــرة تــهــم فـــســـاد، أبـــرزهـــا تــعــيــني خــريــجــي 
ــات مــــقــــابــــل مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة وســــــوء  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
اســتــغــالل الــســلــطــة والــتــالعــب بــمــبــالــغ عقود 
حــكــومــيــة مــخــتــلــفــة، بــيــنــهــا اســـتـــيـــراد أدويــــة 
معطوبة  طبية  وأجــهــزة  الصالحية  منتهية 
وسيارات بضعف ثمنها الحقيقي، وإضافة 
تقارير  الــدوائــر ورفــع  مبالغ على مشتريات 
 عن 

ً
بــإنــجــاز مــشــاريــع ال وجــــود لــهــا، فــضــال

تــعــيــني أقـــربـــاء لــهــم أو أعـــضـــاء مـــن أحــزابــهــم 
ــق.  ــــن دون وجــــــه حـ الـــســـيـــاســـيـــة مـ وكـــتـــلـــهـــم 
فــي محافظة  الــنــزاهــة  ويــوضــح عضو لجنة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  األنــبــار، محمد طــالــب، لـــ
أن »مذكرات اعتقال صــدرت بحق مسؤولني 
لــم ينفذ أي منها حتى  الــفــســاد، لكن  بسبب 
كما  سياسية،  منها  كثيرة،  العــتــبــارات  اآلن 
إلى  عوائلهم  مع  انتقلوا  منهم  الكثيرين  أن 

األردن وأربيل وتركيا«.
إلــى ذلــك، يقول قــادة في الجيش العراقي إن 
املحافظة،  فــي  تضاعفت  »داعــــش«  هــجــمــات 

يـــشـــنـــون هـــجـــمـــات خــاطــفــة  إذ إن عـــنـــاصـــره 
اســـتـــنـــزافـــيـــة تــســتــهــدف الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة 
وقــــوات الــعــشــائــر فــي مــحــيــط املــــدن املــحــررة. 
فــي حديثه  الــفــراجــي،  املــقــدم حميد  ويعتبر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »املــحــافــظــة بحاجة  لـــ
إلى ثورة إصالح إدارية وتعزيز األمن فيها«، 
مــضــيــفــًا »لــــم نــعــد نــســتــغــرب عــنــدمــا يطلق 

الـــنـــاس عــلــى الـــفـــســـاد املــــوجــــود فـــي األنـــبـــار 
ــيـــــض، فـــهـــو يــقــتــلــهــم فــي  ــ اســـــم اإلرهـــــــــاب األبـ
وحتى  واملــخــيــمــات  والـــشـــوارع  املستشفيات 
داخل منازلهم«. وأكد أن »العمليات اإلرهابية 
ترتفع بني حني وآخــر، وداعــش كثف خطابه 
اإلعــالمــي الـــذي يــركــز على فــســاد املسؤولني 

وسرقتهم ما وصفه بأموال املسلمني«.

ــــار  ــبـ ــ ــــان مـــحـــافـــظـــة األنـ ــكـ ــ ــلــــغ تـــــعـــــداد سـ ــبــ ويــ
ــيـــونـــي شــــخــــص، يــــتــــوزعــــون عــلــى  ــلـ نـــحـــو مـ
ــــادي وهــيــت  ــرمـ ــ مــــدن الــفــلــوجــة والـــكـــرمـــة والـ
والخالدية والرطبة والعامرية، بينما ال تزال 
ثالث من مدنها، هي القائم وراوة وعنة، في 
أقصى الغرب عند الحدود مع سورية، قابعة 
تــحــت احـــتـــالل تــنــظــيــم »داعــــــش«. وتــتــصــارع 

سياسيًا كتل الحزب اإلسالمي وحركة الحل 
والقائمة العراقية، وتحاول كل كتلة اإلطاحة 
بــغــريــمــتــهــا مـــن خـــالل بـــوابـــة الــفــســاد، إال أن 
ومسؤولني  أعضاًء  طاولت  القضاء  مذكرات 
مـــن الــكــتــل الـــثـــالث عــلــى حـــد ســــــواء. ويــقــول 
ــار، فـــرحـــان الــكــربــولــي،  ــبــ عــضــو مــجــلــس األنــ
»العربي الجديد«، إن »الصراع في املحافظة  لـ
بعيد عن األخـــالق، وبصراحة وضــع األنبار 
غير مطمئن في ظل هذا الصراع«. وحذر من 
أن هذا الصراع قد يقود إلى توقف كثير من 
 عــن زعزعة 

ً
الــدولــي للمحافظة، فضال الــدعــم 

األمن واستغالل الوضع من قبل التنظيم«.
ويعتبر مراقبون أن الفساد في أجهزة األمن 
يــمــكــن أن يــقــود املــحــافــظــة إلـــى االنــهــيــار مــرة 
ــرى، وســـقـــوطـــهـــا بـــيـــد »داعـــــــــش«. وكــشــف  ــ ــ أخـ
ــبـــار، طــلــب عــدم  مــصــدر أمــنــي مــن شــرطــة األنـ
ــكـــشـــف عــــن اســــمــــه، عــــن »وجــــــــود عــمــلــيــات  الـ
فـــســـاد كــبــيــرة فـــي جـــهـــاز الـــشـــرطـــة، تـــبـــدأ من 
تلقي رشــاوى مالية وهدايا وتنتهي بعقود 
تجهيز وتسليح وبناء مخافر ومراكز شرطة، 
خالل  مــن  للسجناء  تهريب  عمليات  وحــتــى 
إخــراج  خاللها  يتم  وهمية  هجمات  افــتــعــال 
وحــذر  جنائية«.  بتهم  ومطلوبني  إرهــابــيــني 
عضو مجلس شيوخ األنبار، أحمد الدليمي، 
ــاء الـــتـــحـــريـــر بــســبــب  ــ ــيـــاع دمــ ــفـــه ضـ مـــمـــا وصـ
عــن هجمات  »نسمع  وقـــال  الــفــســاد.  عمليات 
ــع ذلــك  إرهـــابـــيـــة جـــديـــدة تــهــز املــحــافــظــة، ومــ
املحافظة  أن  يعتبرون  املسؤولني  فــإن بعض 
كنز، يأخذون منه األمــوال بال رقيب وبطرق 
تعد  لــم  الــدولــيــة  املنظمات  أن  مختلفة، حتى 
تثق بهم، فأصبحت توفد مندوبني لإلشراف 
على تــوزيــع املــعــونــات واملــســاعــدات«. وأكــدت 
مـــصـــادر فـــي مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن العبادي  فــي بــغــداد، لـــ
الفساد  يستعد التخاذ خطوات كبيرة تجاه 
إلى  والبصرة، مشيرة  األنبار  في محافظتي 
أن اإلجراءات قد تشمل طرد مسؤولني وإحالة 
ــــى الـــقـــضـــاء وتــنــصــيــب مــســؤولــني  آخــــريــــن إلـ
يقودون املحافظة حتى إبريل/ نيسان املقبل، 

موعد إجراء االنتخابات البرملانية واملحلية.

خـــرجـــت إســـبـــانـــيـــا مــنــتــصــرة مـــبـــدئـــيـــًا، أمـــس 
اإلثــنــني، بعد قتلها آخــر عضو في املجموعة 
وكامبريلس،  برشلونة  هجومي  شنت  التي 
ــل يــونــس أبـــو يــعــقــوب، والـــذي  املــغــربــي األصــ
كانت تبحث عنه منذ ارتكابه عملية الدهس 
 ،

ً
في برشلونة، والتي أدت إلى سقوط 13 قتيال

قبل أن يقتل شخصًا ليسرق سيارته. 
وأعلن مصدر مقرب من التحقيق في اعتداءي 

الرباط ـ حسن األشرف

نزل خطاب العاهل املغربي محمد السادس، 
ـــ64 عــلــى قــيــام »ثـــورة  ــ بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الـ
ــردًا وســـالمـــًا عــلــى عــدد  ــ املـــلـــك والـــشـــعـــب«، بـ
مــن املــســؤولــني والـــــــوزراء، وحــتــى األحــــزاب 
أياديهم  يضعون  كــانــوا  الــذيــن  السياسية، 
على قلوبهم خشية أن يتطرق الخطاب إلى 
قــرارات حاسمة زجرية في حقهم، باإلعفاء 
أو املحاسبة. الخطاب امللكي، الذي ُبث ليلة 
األحـــد االثــنــني، خــال مــن الــقــرارات الــتــي كان 
الــوطــنــي، وروج لها  الــعــام  الـــرأي  ينتظرها 
الــعــديــد مـــن املــحــلــلــيــني واملــهــتــمــني بــالــشــأن 
تداعيات  بخصوص  الــبــالد،  في  السياسي 
 
ً
االحـــتـــقـــان فـــي عــــدد مـــن املـــنـــاطـــق، وتــفــاعــال

مــع مــا يــســمــى »حــــراك الـــريـــف« املــمــتــد منذ 
أشهر. وذهب قطاع عريض من الرأي العام 
الداخلي، ومعه تعليقات وتحليالت الكثير 
مـــن املــنــابــر اإلخـــبـــاريـــة، إلـــى أن خــطــاب 20 
قــرارات  امللك للحسم في  أغسطس سيفرده 
قد تخلط أوراق املشهد السياسي والحزبي 
بالبالد. وكثرت التكهنات والتوقعات حيال 
ما يعتزم رئيس الدولة املغربية اتخاذه من 
»قــــــرارات كـــبـــرى«، مـــن إعــــالن لــحــل الــبــرملــان 
إعفاء  إلــى  انتخابات مبكرة،  في  والــشــروع 
مسؤولني ووزراء بعينهم، أو تقديم رئيس 

أن  املاضي،  الخميس  وكامبريلس،  برشلونة 
الــذي يشتبه بأنه  أبــو يعقوب  الشرطة قتلت 
التي دهست حشدًا في هذه  الشاحنة  سائق 
تل في سوبيراتس، 

ُ
ق أنه  إلى  املدينة، مشيرة 

غــرب برشلونة،  كيلومترًا   60 بعد نحو  على 
وأنــــــــه كـــــــان يــــضــــع حـــــزامـــــًا نــــاســــفــــًا. وكــــانــــت 
السلطات اإلسبانية أبلغت كل أجهزة الشرطة 
البالغ  املغربي،  يعقوب  أبــو  بفرار  األوروبــيــة 
مــن الــعــمــر 22 عــامــًا، والــــذي قــتــل 13 شخصًا 

دهسًا في برشلونة، الخميس املاضي. 
ونــــشــــرت صــحــيــفــة »الـــبـــايـــيـــس« اإلســبــانــيــة 
صـــورًا ملــن تــقــول إنـــه أبـــو يــعــقــوب يسير بعد 
 نحيفًا 

ً
هجوم برشلونة. وتظهر الصور رجال

يرتدي نظارة شمسية ويسير داخل سوق »ال 
بوكيريا«، قبالة الس رامبالس في برشلونة. 
ــفـــتـــرض أن تــنــشــر الـــســـلـــطـــات اإلســبــانــيــة  ويـ
معلومات عن إمام مغربي، ُيدعى عبد الباقي 
ــع إلــى  الــســعــدي، فـــي األربـــعـــني مـــن الــعــمــر، دفـ
باملجموعة  التحقوا  الــذيــن  الــشــبــان  الــتــطــرف 
وكامبريلس.  برشلونة  اعــتــداءي  ذت 

ّ
نف التي 

وكان يعيش مثل عدد من املهاجمني اآلخرين 
في مدينة ريبول على سفح جبال البيرينيه، 
حيث قــامــت الــشــرطــة بعمليات دهــم جــديــدة، 
بعد تفتيش منزل اإلمام للمرة األولى، السبت 
املاضي. والسعدي مختٍف منذ نحو أسبوع، 
تل 

ُ
ق يكون  أن  احتمال  عــن  الشرطة  وتحدثت 

الحكومة الستقالته، بل وصلت التحليالت 
ــــالن املــلــك  ــ إلـــــى حــــد الـــتـــكـــهـــن بـــإمـــكـــانـــيـــة إعـ
حــالــة االســتــثــنــاء فــي الــبــالد. هـــذه الــقــرارات 
الــســيــاســيــة الــتــي تـــم الــتــرويــج لــهــا لـــم تــأت 
ــاءت فـــي ســـيـــاق اســتــمــرار  ــ اعــتــبــاطــًا، بـــل جـ
أزمة الريف املستفحلة منذ أكتوبر/تشرين 
حـــدة  أن  مــــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  ــــي،  ــاضـ ــ املـ األول 
االحــتــجــاجــات خــفــت بــشــكــل مــلــمــوس، كما 
أتــت فــي خضم غصب ملكي واضـــح حيال 

الطبقة السياسية.
أفــرد في »خطاب  وكــان العاهل املغربي قد 
الــــعــــرش« لـــيـــوم 30 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي 
حيزًا هاجم فيه بشكل غير مسبوق الطبقة 
ــه ال  الــســيــاســيــة املــغــربــيــة، إلـــى حـــد قــولــه إنـ
يثق في عدد من السياسيني. وألقى محمد 
السادس بالالئمة على األحزاب السياسية 
في ما يجري من تذمر واحتقان اجتماعي 
فــي مــديــنــة الــحــســيــمــة بــالــخــصــوص، ودعــا 
االستقالة  أو  بجدية  العمل  إلــى  املسؤولني 
من مناصبهم. وخالل األسابيع الثالثة التي 
فصلت بــني خــطــاب الــعــرش وخــطــاب ثــورة 
املــلــك والــشــعــب، ارتــفــع الــضــغــط السياسي 
كثيرًا. وشهدت الفترة نفسها استقالة زعيم 
العماري،  إلياس  حزب األصالة واملعاصرة 
فيما تردد أن امللك مقبل على قرارات بإعفاء 
البالد. وجــاء »الخطاب  مسؤولني كبار في 

فــي االنــفــجــار الـــذي وقــع األربــعــاء املــاضــي في 
مــنــزل فــي ألــكــانــار فــي كــتــالــونــيــا، حــيــث كانت 
تــعــد الــخــلــيــة »اعـــتـــداء أو أكـــثـــر«، بــعــد العثور 
على أكثر مــن 120 جــرة غــاز ومـــواد متفجرة. 
وأعلن قائد شرطة كتالونيا، خوسيب لويس 
ترابيرو، أن منفذي الهجمات كانوا يستعدون 
لتنفيذ »اعــتــداء أو أكــثــر« فــي »وقــت وشيك«، 
عندما أدى خلل إلى االنفجار الذي دمر املنزل 
الذي كانت تعد فيه الهجمات. وفي هذا املنزل، 
أشهر،  كــانــوا يشغلونه منذ نحو ستة  الــذي 
قــــام عــنــاصــر املــجــمــوعــة بــتــخــزيــن 120 جــرة 
غــاز على األقـــل، حسب تــرابــيــرو، الــذي قــال إن 
الشرطة اكتشفت ذلك عندما كانت تفتش في 

أنقاض املنزل.
ــاءل الـــصـــحـــف الــبــلــجــيــكــيــة عــــن إقـــامـــة  ــتـــسـ وتـ
الــســعــدي فــي 2016 فــي بــلــجــيــكــا، فــي منطقة 
ــبـــرى لــبــروكــســل.  ــكـ مــاشــيــلــني بـــالـــضـــاحـــيـــة الـ
ونقلت صحيفة »الــبــايــيــس« عــن مــصــادر أنه 
تــوجــه فــي الــســنــتــني األخــيــرتــني إلـــى بلجيكا 
وكــذلــك إلــى املــغــرب وفرنسا، وربــمــا كــان على 
اتـــصـــال بــتــنــظــيــم »داعــــــــش«. وكـــــان الــســعــدي 
املاضي، كما ذكرت  ُسجن لجنح صغيرة في 
وســائــل إعـــالم إســبــانــيــة. ونــقــلــت »الــبــايــيــس« 
و»املــــونــــدو« عـــن مـــصـــادر فـــي جــهــاز مكافحة 
اإلرهاب أنه التقى في السجن الذي خرج منه، 
على  سجناء   ،2012 الثاني  يناير/كانون  في 

املنتظر« مخيبًا ملن كانوا يتوقعونه خطابًا 
صارمًا مثل سابقه، أو من كانوا يتنبؤون 
ــة، إذ تــضــمــن فــــي مــجــمــلــه  ــ ــالـ ــ ــرارات اإلقـ ــ ــقـ ــ بـ
ــارة  ــقـ الـــحـــديـــث عــــن عــــالقــــات املــــغــــرب مــــع الـ
األفريقية كخيار استراتيجي للدولة. وكان 
الفتًا في الخطاب املذكور انتقاد امللك لبعض 
األصــوات »القليلة« التي كانت تتحدث عن 
تبذير املغرب لثرواته في أفريقيا عوض أن 
في  خاصة  املغربي،  الشعب  منها  يستفيد 

مناطق االحتقان مثل الريف.
العاهل املغربي كان حاسمًا في هذه النقطة، 
بل وصــف من يــرّوج ملا سماها املغالطات، 
ــد الـــخـــيـــر واملـــصـــلـــحـــة لــلــبــالد،  ــريـ ــه ال يـ ــأنـ بـ
مــعــتــبــرًا أن تــوجــه املــغــرب نــحــو أفــريــقــيــا له 
فوائد على االقتصاد الوطني، وأيضًا على 
ويمكن  للمملكة.  الــتــرابــيــة  الــوحــدة  قضية 
تفسير خــلــو خــطــاب املــلــك مــن أيـــة إشـــارات 
إلى السياسة الداخلية، وعدم تضمنه ألية 

عالقة باعتداءات مــارس/آذار 2004 التي أدت 
إلى مقتل 191 شخصًا في قطارات للضواحي 

في مدريد.
وشـــــددت الــســلــطــات إجـــــــراءات الــتــدقــيــق عند 
الحدود اإلسبانية. كما داهمت عددا من املنازل 
في بلدة ريبوي، حيث كان يعيش الكثير من 
املشتبه بهم في الخلية املؤلفة من 12 شخصًا 
التي يعتقد أنها مسؤولة عن الهجوم. والتقى 
قادة جميع األحــزاب السياسية الرئيسية في 
إسبانيا، ملراجعة اإلجراءات األمنية، في إطار 
جهود بــني األحـــزاب ملواجهة اإلرهـــاب بشكل 

موحد.
وشارك نحو ألفي شخص، أول من أمس، في 
في  أقيم  االعتداءين،  تكريمًا لضحايا  قــداٍس 

كاتدرائية »ساغرادا فاميليا« في برشلونة.
يواكيم  كتالونيا،  إقليم  داخلية  وزيــر  وأعلن 
ــفـــاع  ــــس، ارتـ ــورن، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أمــ ــ ــ فـ
ــتــــداءي بــرشــلــونــة وكــامــبــريــلــس،  حــصــيــلــة اعــ
 ،

ً
اللذين تبناهما تنظيم »داعش«، إلى 15 قتيال

بعد الــعــثــور على رجــل ميتًا فــي ســيــارة بعد 
ساعات من اعتداء برشلونة في منطقة سانت 
جـــاســـت ديـــســـفـــرن قــــرب بـــرشـــلـــونـــة. وأعــلــنــت 
الــذي ُعثر  بــاو بيريز )34 عاما(  السلطات أن 
عليه ميتًا بعد طعنه في سيارة على مشارف 

تل على يد أبو يعقوب. 
ُ
برشلونة ق

)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

لــذلــك فــي خطاب  قـــرارات حاسمة كما مهد 
الــعــرش، إلــى عــوامــل عــدة رئيسة، أولــهــا أن 
الخطاب يتعلق بذكرى منفى جده السلطان 
فترة  إلـــى مدغشقر خـــالل  الــخــامــس  محمد 
االستعمار الفرنسي. وألن »املناسبة شرط« 
كــمــا يــقــال، فـــإن الــخــطــاب لــم يــكــن ممكنًا أن 
الداخلية  واألوضـــاع  السياسة  إلــى  يتطرق 
الحديث  منه  كــان مطلوبًا  مــا  بقدر  للبالد، 
معها  املغرب  السمراء، وعالقات  القارة  عن 
في إطار مبدأ رابح ــ رابح. أما الدافع الثاني 
لــعــدم طــرح املــلــك املــغــربــي قــــرارات سياسية 
، فيعود 

ً
تتعلق بالوضع في الحسيمة مثال

اعتالئه  املغربي دأب منذ  العاهل  إلى كون 
سدة الحكم في يوليو/تموز 1999، على أن 
الداخلي  للوضع  العرش  خطاب  يخصص 
وخــطــاب »ثـــورة املــلــك والــشــعــب« للسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــمــمــلــكــة. أمــــا الــســبــب الــثــالــث 
الــقــرارات الحاسمة من الخطاب  الــذي أبعد 
رئيس  انتظار  فــي  فيتمثل  الجديد،  امللكي 
الدولة لنتائج التحقيق الذي باشرته لجنة 
مــشــتــركــة بـــني وزارتـــــــي الـــداخـــلـــيـــة واملــالــيــة 
بــخــصــوص املــتــســبــبــني فـــي تــعــثــر مــشــروع 
الحسيمة منارة املتوسط الذي سبق للملك 
تــنــفــذ عــــدد من  أن أطــلــقــه ســنــة 2015 ولــــم 
مشاريعه على أرض الواقع، ما أفضى إلى 

احتقان سكان املنطقة.

طاول الفساد 
المساعدات 

المقدمة إلى 
النازحين )علي 

محمد/األناضول(

انخفاض عدد المتطوعين 
في صفوف داعش إلى أقل 

مستوى له منذ تأسيسه

جاء الخطاب مخيبًا لمن 
كانوا يتوقعونه خطابًا 

صارمًا مثل سابقه

استطاعت السلطات 
اإلسبانية االنتقام من آخر 

أعضاء المجموعة التي 
خططت لهجومي 
برشلونة وكامبريلس

ورود في موقع الهجوم في برشلونة أمس )خافيير سوريانو/فرانس برس(

سجلت معارك تلعفر في الساعات الماضية تقدمًا للقوات المهاجمة 
مقاتلي  على  االستسالم  عــروض  تكرار  وسط  »داعــش«  حساب  على 
التنظيم. وقال معاون قائد المحور الغربي في الجيش العميد أحمد 
فياض الجبوري لـ»العربي الجديد« إن »التقدم كبير وهذا يعطينا فرصة 
لإلعالن عن أن تحرير المدينة مجرد وقت ال أكثر«، بعدما تم تحرير قرى 
بطيشة وخفاجة وحلبية العليا ومزاريف وحالوة وقزل وكسر المحراب 

وتل السبماك وجبل زمبر وطريق المحلبية والعبرة.

تحرير تلعفر مسألة وقت

وفقًا ملسؤول أمني عراقي، فإن »التصدع الحالي 
داخل التنظيم يعود ألسباب عدة، من بينها تحميل 
عدد من القيادات مسؤولية خسارة املوصل لزعيم 

التنظيم أبو بكر البغدادي )الصورة( وتجاهل 
توصيات القيادات امليدانية بعدم التحصن داخل 
املدينة بل التوجه لفتح جبهات جديدة في مناطق 

 
ً
مهمة للحكومة تشغلها عن مهاجمة املوصل، فضال

عن منع قيادة التنظيم خروج األهالي من املوصل«.

قتل تنظيم »داعش« قياديني عراقيني هما الشيخ 
سعيد الجبوري بتهمة نقض بيعة أمير املؤمنني 
والتمرد على قراراته، والشيخ محمد طيب امللقب 

بأبي جابر العراقي بتهمة »التولي من الزحف« 
بمعنى الفرار من القتال، وهي تهمة تستوجب القتل 

في أبجديات تنظيم داعش. إال أن مصادر محلية 
»العربي الجديد« أن مقتل الشيخني  عراقية أكدت لـ

جاء بسبب تمردهما على قرارات البغدادي تحديدًا.

مسؤولية 
البغدادي 

عن معركة 
الموصل

تصفيات بتهم 
التمرد والتولي 

من الزحف
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      غرب

سورية ومحاربة »داعش« 
بين ماتيس وملك األردن

بحث العاهل األردني، امللك عبدالله 
الــدفــاع األميركي،  الثاني، مــع وزيــر 
ــيـــس )الـــــــصـــــــورة(، فــي  ــاتـ جـــيـــمـــس مـ
عمان أمس اإلثنني، األزمة السورية 
واســتــراتــيــجــيــة الــحــرب ضــد تنظيم 
»داعـــــــــــش« فـــــي ســـــوريـــــة والــــــعــــــراق. 
وأكـــد مــاتــيــس، بحسب بــيــان صــادر 
ــم اإلدارة  ــ عـــن الــــديــــوان املــلــكــي، »دعـ
األميركية لألردن، ورغبتها بتوفير 
لزيادة هذا  املمكنة  الوسائل  جميع 
الدعم ملساعدة اململكة على مواجهة 

التحديات«.
)فرانس برس(

تحذير حقوقي من 
تكرار انتهاكات الموصل 

في تلعفر 
حــــــذر »املـــــرصـــــد الــــعــــراقــــي لــحــقــوق 
اإلنــــــســــــان«، وهـــــي مــنــظــمــة عــراقــيــة 
ــنـــني، مـــن تــكــرار  مــســتــقــلــة، أمــــس اإلثـ
تــجــربــة االنــتــهــاكــات وســقــوط قتلى 
فــي قضاء  املــوصــل  بمدينة  مدنيني 
تــلــعــفــر خـــــالل الـــحـــمـــلـــة الــعــســكــريــة 
ــن تــنــظــيــم  ــ الســـــتـــــعـــــادة الــــقــــضــــاء مــ
»داعش«. وذكر »املرصد«، في تقرير، 
إن »على القوات املشاركة في معركة 
اهتمام  إيــالء  تلعفر،  قضاء  تحرير 
أكــبــر بــســالمــة املــدنــيــني املــوجــوديــن 
هناك، وعدم تكرار تجربة الخسائر 
املدنية الكبيرة في معركة املوصل«.
)األناضول(

إيران ترحب بوساطات مع 
السعودية

وزارة  بـــــــاســـــــم  املــــــتــــــحــــــدث  أعـــــــلـــــــن 
اإليرانية، بهرام قاسمي،  الخارجية 
أمــس اإلثــنــني، أن بـــالده تــرحــب بأي 
خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا تــقــلــيــص حجم 
مؤكدًا  برمتها،  املنطقة  فــي  الــتــوتــر 
وجــــــــود »وســــــاطــــــات عــــــدة لــتــرمــيــم 
عــالقــات طــهــران والـــريـــاض«، حسب 
ــذه  تـــعـــبـــيـــره. وقــــــال قـــاســـمـــي إن »هــ
الــوســاطــات لــوحــدهــا لــم تكن كافية 
املــفــتــرض  بـــالـــغ. مـــن  تــقــدم  لتحقيق 
بالنسبة  الــعــوامــل  بعض  تتغير  أن 
العالقات  يحسن  بما  البلدين،  لكال 
ويقلل من التوتر«. وأكد أن بالده لم 
تــرفــض أيــًا مــن املـــبـــادرات، لكنه قال 

»إنها لم تكن موفقة«.
)العربي الجديد(

جابري أنصاري يدعو
عون لزيارة طهران

بدأ مساعد وزير الخارجية اإليراني 
للشؤون العربية واألفريقية، حسني 
جــابــري أنــصــاري )الـــصـــورة(، أمــس 
اإلثــــــنــــــني، جــــولــــة عــــلــــى املــــســــؤولــــني 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــني، اســـتـــهـــلـــهـــا بــتــســلــيــم 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون، 
دعوة لزيارة إيران. ويشمل برنامج 
الــزيــارة مــواعــيــد مــع رئــيــس مجلس 
النواب، نبيه بري، ووزير الخارجية 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، ورئــــيــــس الـــحـــزب 
الــتــقــدمــي االشــتــراكــي، الــنــائــب وليد 
ــابـــري رئــيــس  جـــنـــبـــالط. ويــلــتــقــي جـ
الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، الـــيـــوم 

الثالثاء في بيت الوسط. 
)العربي الجديد(

»فجر الجرود«: ضبط 
أسلحة ومتفجرات

ــانــــي، أمــــس  ــنــ ــبــ ــلــ ــيــــش الــ ــن الــــجــ ــ ــلـ ــ أعـ
اإلثـــنـــني، عــن ضــبــطــه كــمــيــات كبيرة 
واملتفجرات  والذخيرة  األسلحة  من 
ــل املــراكــز  واألعـــتـــدة الــعــســكــريــة داخــ
التي استعادها من تنظيم »داعش« 
ــاع ورأس  ــ ــقـ ــ الـ ــدات  ــ ــلـ ــ بـ ــي أطـــــــــراف  ــ فـ
ــال. وذكــــــر الــجــيــش،  ــ ــرسـ ــ بــعــلــبــك وعـ
ــالــــث مــن  ــثــ فـــــي بــــيــــان فـــــي الـــــيـــــوم الــ
عمليات  إن  الــجــرود«،  »فجر  عملية 
الــبــحــث والــتــفــتــيــش الـــتـــي قــــام بها 
ــتـــي اســـتـــعـــادهـــا مــن  فــــي املـــنـــاطـــق الـ
الــتــنــظــيــم، خــصــوصــًا داخــــل املــراكــز 
واملــــغــــاور والــــخــــنــــادق، أســـفـــرت عن 
ضبطه لكميات كبيرة من األسلحة 
والـــذخـــائـــر واملـــتـــفـــجـــرات واألعـــتـــدة 

العسكرية.
)العربي الجديد(



كشف خطاب 
بشار األسد حول 

اتفاقيات »خفض 
التصعيد«، أن 

النظام ال يتعامل 
جديًا مع هذه 

االتفاقيات، فيما 
أعلنت روسيا زيادة 

عدد طلعاتها 
الجوية دعمًا 

للهجوم الذي 
تشنه قوات 
النظام على 

مواقع »داعش« 
في دير الزور. 

هكذا، يظهر أن 
مناطق عدم 

التصعيد ليست 
سوى حيلة 

إلعادة الزمن 
لما قبل الثورة

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــــي تــــطــــور جــــديــــد ألزمــــــــة جـــــزيـــــرة الــــــــوراق 
املصرية، التي تسعى الدولة لتهجير أهلها، 
مـــن أجــــل تــحــويــلــهــا إلــــى مـــركـــز اســتــثــمــاري 
ــاملـــي، بــعــد بــيــعــهــا ملــســتــثــمــريــن  وســـيـــاحـــي عـ
ــيــــن، فـــوجـــئ أهــــالــــي الــــجــــزيــــرة، عــلــى  ــاراتــ إمــ
مدار األسبوع املاضي، بمسؤولن في هيئة 
الــجــزيــرة،  إلـــى  بــالــنــزول  املــســاحــة العسكرية 
ومحاولة إجبار األهالي على توقيع إقرارات 
تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من األراضي 
ــا مــصــادرتــهــا تــحــت بند  ــ أو الـــعـــقـــارات، وإمـ
العامة. وأكــد مندوبو هيئة املساحة  املنفعة 
الــهــنــدســيــة في  الــتــابــعــة للهيئة  الــعــســكــريــة، 
ــوات املـــســـلـــحـــة، الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا الــــلــــواء  ــ ــقـ ــ الـ
الــوزيــر، بحسب بعض األهــالــي، الذين  كامل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه فــي حالة  تــحــدثــوا لـــ
عــدم توقيع األهــالــي على تلك اإلقــــرارات في 
والحصول  ممتلكاتهم  لبيع  الــراهــن  الــوقــت 
عــلــى املــبــالــغ املـــقـــررة ســلــفــا، والــتــي تــقــدر بـــ4 
مــايــن و800 ألــــف جــنــيــه لـــلـــفـــدان، لـــن يحق 

ذلــك، وسيتم سحب  بعد  التوقيع  طلب  لهم 
األراضي بالقوة، على الرغم من أنها ملكيات 
خاصة محفوظة بنص الدستور، وال يجوز 
إجــبــارهــم عــلــى الــتــفــريــط فــيــهــا. وعــلــى مـــدار 
الــيــومــن املــاضــيــن نــظــم األهـــالـــي مــســيــرات 
ــان طـــافـــت أرجــــــاء الـــجـــزيـــرة، لــتــأكــيــد  ــفـ ــاألكـ بـ
التفريط  تمسكهم بحقهم في األرض، وعــدم 
فيها تحت أي ظرف، رافضن املحاوالت التي 
 في الهيئة الهندسية 

ً
يقودها الجيش، ممثا

ــة، لــتــهــجــيــرهــم قــــســــرًا مــن  ــلـــحـ لــــلــــقــــوات املـــسـ
أراضــيــهــم. وقــال أحــد الــقــيــادات الشعبية في 
الوزير  اللواء كامل  أن وعدنا  الجزيرة »بعد 
خــــال املــؤتــمــر الــــذي جــمــعــنــا بـــه عــلــى أرض 
الجزيرة أخــيــرًا بعدم املــســاس بــأي شبر من 
ترضي  تفاهمات  إلــى  الــتــوصــل  قبل  األرض 
جميع األطــــراف، واإلفــــراج عــن الــشــبــاب الـــ19 
املقبوض عليهم منذ أحداث 19 يوليو/تموز 
املاضي، فوجئنا بعدها بمندوبن من هيئة 
املــســاحــة الــعــســكــريــة يــنــزلــون إلــــى الــجــزيــرة 
ومـــعـــهـــم اإلقـــــــــــرارات، مـــهـــدديـــن األهــــالــــي إمـــا 
أو سحبها«،  أراضينا  التوقيع بقبولنا بيع 
 »هـــل هـــذا هــو جـــزاء استقبالنا له 

ً
مــتــســائــا

وسماعه بعد أن ظننا أنه جاء بحل لألزمة؟«.
وكـــانـــت مـــصـــادر فـــي وزارة الـــعـــدل املــصــريــة 
الجديد«،  »العربي  لـ وقــت سابق  في  كشفت، 
عــــن صــــــدور تــعــلــيــمــات مــــن هــيــئــة املــســاحــة 
الــهــنــدســيــة في  الــتــابــعــة للهيئة  الــعــســكــريــة، 
القوات املسلحة، بوقف التعامل على أراضي 
مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها 
قـــرار مــن رئــيــس الـــــوزراء، شــريــف إسماعيل، 
بــإخــراجــهــا مــن نــطــاق املــحــمــيــات الطبيعية. 
ــل قــــــرار إســـمـــاعـــيـــل 17 جــــزيــــرة نــيــلــيــة  ــمـ وشـ
مــأهــولــة بــالــســكــان، يــقــع معظمها فــي نطاق 
إقليم القاهرة الكبرى، وفي مقدمتها الوراق 

والـــدهـــب والــقــرصــايــة فــي مــحــافــظــة الــجــيــزة. 
ــقـــرار الـــصـــادر عن  وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن الـ
هـــيـــئـــة املـــســـاحـــة الـــعـــســـكـــريـــة يـــقـــضـــي بــعــدم 
الجزر  تلك  لسكان  ملكية  عقود  أي  تسجيل 
بــالــشــهــر الــعــقــاري نــهــائــيــا، وهـــو مـــا يكشف 
عن نوايا لــدى الــدولــة إلخــاء تلك الجزر من 

السكان، لتنفيذ مشروعات سياحية عليها.
القوات  في  الهندسية  اإلدارة  مدير  واجتمع 
ــلـــى كــافــة  ــــشــــرف عـ

ُ
ــاتــــت ت ــتــــي بــ ــة، الــ ــلـــحـ املـــسـ

بعد  تنفيذها  يتم  التي  الحكومية  املشاريع 
ــاوالت الــتــابــعــة لــقــطــاع  ــقــ إقـــصـــاء شـــركـــات املــ
األعـــمـــال الــحــكــومــي وكــذلــك شــركــات الــقــطــاع 
الـــخـــاص، مــع أهــالــي الــجــزيــرة، قــبــل أســبــوع، 
فــي لــقــاء شــابــه الكثير مــن الــتــوتــر، ولــم ينتِه 
ــــى أي قــــــــرارات مـــلـــمـــوســـة، فــــي ظــــل تــمــســك  إلـ

األهــالــي بحقهم فــي عـــدم مــغــادرة األراضــــي. 
ــرارًا،  وأصـــــدرت هــيــئــة املــســاحــة الــعــســكــريــة قــ
ــه األهــــــالــــــي، لـــتـــوســـيـــع حــــــرم الـــطـــريـــق  رفــــضــ
الـــــذي يمر  ــفــــرج،  الــ بــمــحــور روض  الـــخـــاص 
فــــوق الـــجـــزيـــرة، إلــــى 100 مــتــر عــلــى جــانــبــي 
الطريق، متجاوزة بذلك املتعارف عليه بشأن 
حــرم الــطــرق، والـــذي يبلغ 25 مترًا فقط على 
جانبي الطرق واملحاور الكبرى. وكان موقع 
»العربي الجديد« كشف في تقرير منتصف 
يوليو املــاضــي، عن قيام شركة »أر إس بي« 
الهندسية، التي تمتلك فروعا في دبي ولندن 
وسنغافورة، وعدة مدن كبرى أخــرى، بنشر 
بـــعـــض الــــصــــور عـــلـــى مــوقــعــهــا عـــلـــى شــبــكــة 
اإلنترنت، مشيرة إلى أنها »تصميم مقترح« 

لتطوير جزيرة الوراق في القاهرة.

القدس المحتلة ـ محمد محسن

لــم تكن هّبة األقــصــى األخــيــرة التي تفّجرت 
فــرض وقائع جديدة  االحتال  بعد محاولة 
عــلــى األرض تــحــكــم ســيــطــرتــه عــلــى املسجد 
األقصى، فوق ما له من سيطرة ونفوذ، أول 
الفلسطينية  التحركات  سلسلة  فــي  محطة 
التي تتصدى لاعتداءات الطويلة على هذا 
املــســجــد، والــتــي كــانــت ابـــتـــدأت فــي الــحــادي 
والــعــشــريــن مــن شــهــر أغــســطــس/آب مــن عــام 
املــســجــد  إحـــــــراق  مــــن خـــــال جـــريـــمـــة   ،1969
ت ذكراها الـ48 أمس اإلثنن.

ّ
األقصى التي حل

وشكلت الــهــّبــة األخــيــرة، الــتــي ارتــقــى فيها 

ثــمــانــيــة مـــن الــشــهــداء فـــي الـــقـــدس وحــدهــا، 
ــيـــون  ــقـــدسـ املـ ــة إذ جــــّســــد  ــيــ ــاســ مـــحـــطـــة أســ
حــالــة خــاصــة بهم فــي الــدفــاع عــن األقــصــى، 
ــعـــة شــــهــــداء، ثـــم فــرض  بــتــقــديــمــهــم أواًل أربـ
التراجع  وقائع على االحتال أجبرته على 
عــن خــطــواتــه االســتــفــزازيــة بــوضــع بــوابــات 
إلــكــتــرونــيــة، والــتــي كـــادت أن تــحــول محيط 
األقــصــى إلــى سجن كبير وتــحــول املصلن 
إلـــى أســـرى لــلــبــوابــات وإلجـــــراءات الفحص 

اإللكترونية.
وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، يــــقــــول الـــشـــيـــخ عــكــرمــة 
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ صــــبــــري رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة اإلسـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: إن »الـــهـــّبـــة  ـــ الــــقــــدس لـ
األخيرة محطة مباركة من محطات الرباط 
ــــدأت بـــعـــد جــريــمــة  ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــي ابـ
ــى. والـــفـــضـــل فيما  إحــــــراق املــســجــد األقــــصــ
حققته هذه الهبة يعود لشبابنا أواًل الذين 
انخرطوا في حــراك سلمي مع مرجعياتهم 
الدينية، ليحققوا ما حققوه من نتائج، مع 
تأكيدنا أن عدونا ال يؤمن جانبه، وهو ما 
يتطلب يقظة دائمة، ألن األقصى ال يزال في 
ــزال املستوطنون  خــطــر شــديــد، وحــيــث ال يـ

يقتحمونه يوميا بأعداد كبيرة«.
وتشمل ممارسات االحتال التي استهدفت 
األقـــصـــى عــــزل املــصــلــن عــنــه ومــنــعــهــم من 
ــراءات طــاولــت عــلــى مــدى  ــ دخــولــه، وهـــي إجـ
أكــثــر مــن 1200  ــــوام 2007 ولــغــايــة اآلن  األعـ
ــد، مـــــن حـــــــــراس األقـــــصـــــى ومـــوظـــفـــي  ــعــ ــبــ مــ
ــوز  ــرمــ ــعــــض الــ ــات، وبــ ــ ــطــ ــ ــرابــ ــ األوقــــــــــاف واملــ

الدينية والوطنية.
ــادر مــــســــؤول مــلــف  ــ ــقـ ــ ويــــــرى حـــاتـــم عـــبـــد الـ
القدس في حركة فتح، أن إجراءات االحتال 
ــم تــتــوقــف  ــ ــــى لـ ــــصـ ــه بـــحـــق األقـ ــ اتــ ــداء ــ ــتــ ــ واعــ
عــلــى مـــدى عــقــود االحـــتـــال ملــديــنــة الــقــدس، 

وأخطرها كــان جريمة إحـــراق األقــصــى، ثم 
قــتــل املــصــلــن الحــقــا فــي املـــجـــازر الشهيرة 
الــتــي ارتــكــبــت فــي ســاحــاتــه، ومنها مجزرة 
األقصى األولــى التي حدثت في 8 أكتوبر/

ارتقى  وفيها   ،1990 عــام  مــن  األول  تشرين 
نــحــو عــشــريــن شــهــيــدا إضـــافـــة إلــــى مــئــات 
الـــجـــرحـــى، حـــن هـــب املـــصـــلـــون دفـــاعـــا عن 
غرشون  املتطرف  الحاخام  ملنع  مسجدهم 
سلمون من إدخال ما يسمى حجر األساس 

للهيكل املزعوم. 
ــقــــادر »أعـــقـــب ذلــــك مــجــزرة  ويـــتـــابـــع عــبــد الــ
ثانية عقب استباحة رئيس وزراء االحتال 
األســبــق أريــيــل شــــارون للمسجد فــي شهر 
سبتمبر/أيلول من عام 2000، وكانت سببا 
النــــــدالع االنـــتـــفـــاضـــة الــثــانــيــة الـــتـــي ارتــقــى 
فــيــهــا آالف الـــشـــهـــداء فـــي املـــواجـــهـــات الــتــي 
الوطن على مدى  عمت مختلف محافظات 

سنوات«. 
ــمــــرو، الــخــبــيــر  مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول جـــمـــال عــ
املــخــتــص بــشــؤون الــقــدس واملــقــدســات، إنــه 
مع مرور الذكرى الثامنة واألربعن لجريمة 
إحراق األقصى، فاألخطار ال تزال حاضرة، 
ــيــــرة بــكــل مـــا حــقــقــتــه،  وهـــّبـــة األقـــصـــى األخــ
ــــال ومــســتــوطــنــيــه  ــتـ ــ ــم تــمــنــع تـــغـــول االحـ لــ
األقــصــى. ويلفت عمرو  الحقا ضــد املسجد 

إلـــى أنـــه فــي غــضــون الــعــام املــنــصــرم وحــده 
ألــف مستوطن،  مــن 14  أكــثــر  اقتحام  سجل 
فــي حــن ارتــفــع عــدد املقتحمن منذ مطلع 
العام الحالي وحتى أغسطس/ آب الحالي 
من هذا العام، ووصل إلى أكثر من عشرين 
ــذا الـــعـــام  ــ ــد يـــصـــل حـــتـــى نـــهـــايـــة هـ ــ ــا، وقـ ــفــ ألــ
إلــى أكــثــر مــن ثــاثــن ألــفــا بــاعــتــراف جماعة 
»الهيكل« هــي منظمة  »الــهــيــكــل«. وجــمــاعــة 
يهودية متطرفة تقود االقتحامات اليومية 

للمسجد األقصى.
وكما يقول عــمــرو، فــي حديث مــع »العربي 
الــجــديــد«، فـــإن فــتــيــل الــنــار الــــذي أشــعــل به 
ــان فــي  الـــيـــهـــودي األســــتــــرالــــي مـــايـــكـــل روهـــــ
املسجد األقصى ال يزال وبعد مرور ثمانية 
وأربــعــن عاما على جريمة إحـــراق املسجد 
، وينذر بأخطار شديدة جدًا تهدد 

ً
مشتعا

وجود املسجد األقصى.
ــــان  ــإن روهـ ــ ــق املـــعـــلـــومـــات املــــتــــوفــــرة، فـ ــ ووفــ
ــارس/ ــى فــلــســطــن املــحــتــلــة فـــي مــ ــل إلــ وصــ

أسترالي  بجواز سفر   ،1969 العام  من  آذار 
وانـــضـــم إلــــى أحــــد الــكــيــبــوتــســات الــزراعــيــة 
وتعلم العبرية هناك، فيما انتقل روهان في 
 1969 العام  من  يوليو/تموز  من  العشرين 
للعيش فــي الـــقـــدس. حــــاول روهــــان إحـــراق 
األقصى مرتن، أوالهما باءت بالفشل إلى 
أن نجح إحراقه في الحادي والعشرين من 
عــام 1969، بعدما دخل  مــن  آب  أغــســطــس/ 
ثم تمكن من  أجنبي، ومــن  املسجد كسائح 
الفرار، واعتقل بعدها بيومن من قبل قوات 
الــتــي رفــضــت محاكمته بــادعــاء  االحـــتـــال، 
أنـــه يــعــانــي مــشــاكــل نــفــســيــة فـــي عـــام 1974 
للمستشفى، وبعد ضغوطات من  وإدخاله 
أستراليا، وهناك  إلــى  روهـــان  عــاد  عائلته، 

توفي في العام 1995.
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ــرحــت ســابــقــا بــالــنــســبــة إلـــى وقـــف األعــمــال 
ُ
ط

الــقــتــالــيــة«، مــعــتــبــرًا أنــهــا مــؤقــتــة، وأن قــواتــه 
أن  أو  القتالية،  األعمال  ستتابع  ومليشياته 
على فصائل املعارضة التي تقاتله أن تدخل 
إلـــى أن  فــي عملية مصالحة حــصــرًا، مــشــيــرًا 
مــا دون ذلـــك ال يعتبر مــقــبــواًل لــنــظــامــه. ولــم 
يــأت األســـد بجديد عما يــكــرره منذ زمــن في 

عن ترما بأكثر من 10 صواريخ أرض- أرض.
ــيــــس الـــنـــظـــام الــــســــوري،  وكــــشــــف خــــطــــاب رئــ
بشار األسد، األحد املاضي، عن رؤية النظام 
األســد  إن  إذ  التصعيد«،  »خــفــض  التفاقيات 
اعــتــبــر، خـــال حــديــثــه لــلــمــرة األولــــى عــن هــذه 
ــا »ال تــخــتــلــف بــالــخــطــوط  ــهـ االتـــفـــاقـــيـــات، أنـ
التي  املــبــادرات  كــل  العريضة وبالجوهر عــن 

F F

مــواجــهــة أي مــحــاولــة لــحــل األزمــــة الــســوريــة، 
إذ يرى أن جوهر أي محاولة يجب أن يكون 
»وقف سفك الدماء، وعودة املهجرين، وإدخال 
ــدات اإلنـــســـانـــيـــة، وإعــــطــــاء الــفــرصــة  ــاعــ ــســ املــ
اإلرهــاب  للخروج من تحت غطاء  لإلرهابن 
وتــســويــة األوضـــــاع وبــالــتــالــي االنــتــقــال إلــى 
حضن الدولة. هذا هو الشكل العام والهدف 

إلى  للوصول  أيضا  تهدف  وطبعا  النهائي. 
عــودة سيطرة  وبالتالي  الوطنية،  املصالحة 
الدولة وخروج املسلحن وتسليم الساح، أي 
الكامل«. وذكر  الطبيعي  الوضع  إلى  العودة 
األســد صراحة أنه »ال يوجد أمر واقــع، طاملا 
أننا مستمرون  القتال، فطاملا  لم نوقف  أننا 
بــضــرب اإلرهـــــاب عــلــى نــفــس الــســاحــة، فــهــذا 

يــعــنــي أن اإلرهـــــــاب ســيــضــعــف فـــي املــنــاطــق 
األخــــرى. نضربه فــي مــكــان فيضعف فــي كل 
األماكن األخرى. وطاملا أن القتال مستمر ضد 
اإلرهابين فهذا يعني أنه ال يوجد أمر واقع 
وال يوجد تقسيم، وهذا الكام غير مطروح، 
وبكل تأكيد لن نوافق عليه كحكومة سورية 
ــرح، ولكنه 

ُ
تحت أي عنوان، طبعا في حال ط

لم ُيطرح«.
 ،

ً
مستقبا ما سيحصل  النظام  رئيس  وبــّن 

من وجهة نظره. وقال »عمليا، الشيء الوحيد 
الذي نقوم به هو تشكيل لجان للحوار من قبل 
الدولة السورية، وسيتم تشكيل لجان مقابلة 
من قبل األطراف، أو من قبل السكان القاطنن 
كــرت 

ُ
ذ التي  البنود  ملناقشة  املناطق  تلك  في 

أعاه بهدف الوصول إلى املصالحة الوطنية 
كهدف نهائي«، معتبرًا أن »أي شيء أقل من 
خــروج اإلرهابين وعــودة سيطرة الدولة، ال 
يسمى مصالحة. وعندها ال نكون قد وصلنا 
إلــــى الــــهــــدف. لـــذلـــك لــنــا مــصــلــحــة فـــي نــجــاح 
هذه املبادرة، وسنعمل كل ما نستطيع لكي 
األطــراف  تنجح، لكن هــذا أيضا يعتمد على 
األخــرى، سواء املوجودة في تلك املناطق، أو 
إيجابا  أو  فيها سلبا  التي ستؤثر  األطـــراف 
مــن خـــارج الــحــدود الــســوريــة. هـــذا املــوضــوع 
وقدرتها«.  مصداقيتها  وعلى  عليها  يعتمد 
وتـــرى مــصــادر مــعــارضــة مــن دمــشــق، طلبت 
»العربي  عــدم كشف هويتها، في حديث مع 
الـــجـــديـــد«، أن »األســـــد يــثــبــت فـــي كـــل حــديــث 
أنـــه مــن شــبــه املستحيل أن يكون  أو خــطــاب 
فهو  السورية،  لألزمة  إيجاد حل  في  شريكا 
مــصــر، بــعــد كـــل هـــذه الــســنــوات والــــدمــــار، أن 
يختزل الحل بخروج من يوصمهم باإلرهاب 
أو اســـتـــســـامـــهـــم، وعــــــــودة بـــســـط ســيــطــرتــه 
عــلــى تــلــك املــنــاطــق، تــحــت شــعــار الــعــودة إلــى 
حضن الوطن، في داللــة واضحة أنه ال يريد 
الــذي خرج  الشعب  االعــتــراف حتى بمطالب 
عليه، ويبتعد بكل األشكال عن طرح أي نوع 
أو  بالحكم،  الناس  إشــراك  أو  التشاركية  من 
حتى املساهمة في إدارة شؤونهم، وهــذا لن 
يــــؤدي إلـــى نــهــايــة لــألزمــة الــســوريــة وال إلــى 
أي مــصــالــحــة، فــالــرضــوخ ال يــمــكــن اعــتــبــاره 
مصالحة سوى لدى األسد«. ولفتت املصادر 
إلى أن »األسد ليس طرفا في هذه االتفاقيات، 
كحال املــعــارضــة، وليس كــل مــا يتحدث عنه 
اليوم  الواقع، فهو  أن يكون معِبرًا عن  يمكن 
إلى جمهوره في محاولة منه  يوجه حديثه 
يرشح  بما  من مخاوفه وصدمته  للتخفيف 
من اتفاق خفض التصعيد، عقب سنوات من 
املــؤامــرة الكونية ووصــم جميع  الحديث عن 
املناهضن له باإلرهاب، في حن أنهم اليوم 
قد يستطيعون إدارة شؤونهم، ويقدم لهم ما 
الطبيعية،  الحياة  إلى  للعودة  له  يحتاجون 

من دون أن يفرض األسد سطوته عليهم«.
ــك، أعــلــن رئــيــس إدارة الــعــمــلــيــات في  إلـــى ذلــ
هيئة األركــان الروسية، سيرغي رودسكوي، 
أمس اإلثنن، أن قوات النظام السوري تقترب 
من »إنجاز عملية تحرير املنطقة الوسطى«، 
مشيرًا إلى تنفيذ الطيران الروسي نحو ألف 
طلعة قتالية منذ بداية أغسطس/آب الحالي 
ــقـــوات. وقــــال رودســـكـــوي،  لــدعــم تــقــدم هـــذه الـ
األخــيــر،  الشهر  »خـــال  فــي مؤتمر صحافي، 
القوات  ســوريــة.  في  تغييرات جذرية  حدثت 
الحكومية، بــدعــم مــن ســاح الــجــو الــروســي، 
حــقــقــت نـــجـــاحـــات كـــبـــيـــرة، وألـــحـــقـــت هــزيــمــة 
كـــبـــيـــرة بــمــجــمــوعــة داعــــــش وســـــط ســـوريـــة، 
من  كــامــل  بشكل  محافظة حلب  تحرير  وتــم 

اإلرهابين«. 
مــن  زاد  الـــــروســـــي  ــو  الــــجــ »ســـــــاح  أن  وأكـــــــد 
طــلــعــاتــه إلــــى 60-70 طــلــعــة يــومــيــا لــلــقــضــاء 
يحاولون  الذين  اإلرهابين  على مجموعات 
التراجع نحو دير الزور«، مشيرًا إلى أن قوات 
تنظيم  تنفذ هجومها على  الــســوري  النظام 

»داعش« في دير الزور من 3 محاور.

تقريرإضاءة

في غضون العام 
المنصرم سجل اقتحام 

أكثر من 14 ألف مستوطن

حيلة مناطق خفض التصعيد

من  كل  مع  السورية،  للمفاوضات  العليا  الهيئة  اجتماعات  استمرت 
ممثلي ما يسمى منّصتي القاهرة وموسكو، في مقر الهيئة العليا، 
في الرياض، أمس اإلثنين، حتى المساء، إذ كان من المفترض أن يصدر 
توحيد  على  اتفقت  الثالثة  األطراف  كانت  إذا  ما  يوضح  ختامي  بيان 
وفد المفاوضات باسم المعارضة في جنيف أم ال. وقادت السعودية، 
القاهرة  المعارضة لتضم منّصتي  الماضية، ضغوطًا على  الفترة  في 

وموسكو، المتهمتين بـ»المعارضة الناعمة«، إلى صفوفها.

اجتماعات المعارضة في الرياض

الحدث

ريان محمد

بــات واضحا أن لنظام بشار األسد 
فــهــمــا خـــاصـــا التـــفـــاقـــيـــات »خــفــض 
إن  التي رعتها روسيا،  التصعيد«، 
كان في الجنوب الغربي من الباد، الذي يضم 
الغوطة  في  أو  والسويداء،  ودرعــا  القنيطرة 
الشرقية املجاورة للعاصمة دمشق، أو ريف 
حمص الشمالي، إذ يعتبر خرق وقف إطاق 
النار من قبل النظام ومليشياته، بن الحن 
االتفاقيات،  هــذه  فــي  رئيسية  واآلخــــر، سمة 
فا يكاد يمر يوم إال ويتم استهداف إحدى 
تــلــك املــنــاطــق بــرمــايــات املــدفــعــيــة الثقيلة أو 

راجمات الصواريخ.
ففي ريف حمص الشمالي، قال مدير »مركز 
حمص اإلعامي«، أسامة أبو زيد، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، »تــعــرضــت تلبيسة، 
يــــــوم األحـــــــد املـــــاضـــــي، إلــــــى قـــصـــف مــدفــعــي 
وإصابة  قتيلن  إلــى سقوط  أدى  مــا  عنيف، 
أكـــثـــر مـــن 10 مـــدنـــيـــن، جــلــهــم مـــن األطـــفـــال، 
باإلضافة إلى تعرض مبان سكنية للتدمير. 
تــلــدو في  الفرحانية ومــديــنــة  تــم قصف  كما 
والــزعــفــرانــة  الغنطو  وبــلــدة  الــحــولــة،  منطقة 
وأم شـــرشـــوح وســنــيــســل بــقــذائــف املــدفــعــيــة 
»اشتباكات  أن  وأضـــاف  والـــهـــاون«.  الثقيلة 
عنيفة دارت بن الفصائل املسلحة املعارضة 
وقــــوات الــنــظــام عــلــى جــبــهــات قـــرى املــشــروع 
واملــحــطــة وســنــيــســل، وتـــم الــتــصــدي ملحاولة 
تسلل مليشيات النظام، وسط قصف مدفعي 
وفي  االشــتــبــاكــات«.  منطقة  استهدف  عنيف 
درعــــا، اســتــهــدفــت قــــوات الــنــظــام، لــيــل األحــد 
اإلثنن، حي طريق السد بعدة قذائف هاون. 
وكانت استهدفت الطريق الواصل بن بلدتي 
املدفعية  الشرقية والصورة بقذائف  الغارية 
الــثــقــيــلــة. كــمــا اســتــهــدفــت بــاملــدفــعــيــة الثقيلة 
دوما في الغوطة الشرقية قبل يومن، وهي 
معقل »جيش اإلسام«، الذي وقع مع الروس 
ــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد«، بــرعــايــة  ــفــــاق »خـ عـــلـــى اتــ
إليه  الرحمن«  »فيلق  انضم  والــذي  مصرية، 
أخيرًا، في حن استهدفت حي جوبر وبلدة 

بيروت ـ العربي الجديد

ســاد الغموض والــتــضــارب فــي األنــبــاء، 
ــنــــه وزيـــــر  ــــن عــ ــلـ ــ أمـــــــس االثــــــنــــــن، مـــــا أعـ
الداخلية اللبناني، نهاد املشنوق، حول 
إحـــبـــاط مــخــطــط تــفــجــيــر طـــائـــرة تــابــعــة 
لــشــركــة طــيــران اإلمـــــارات كــانــت متجهة 
مـــن أســتــرالــيــا إلــــى أبــوظــبــي فـــي مطلع 
أغسطس/آب الحالي. فقد أكدت الشركة، 
في بيان »عدم صحة ما تردد من أنباء 
حــول تــعــرض إحـــدى طــائــراتــهــا ملخطط 
باسم  الرسمي  املتحدث  وقــال  تفجير«. 
املــمــلــوكــة لحكومة  ــة  ــيـ ــاراتـ اإلمـ الــنــاقــلــة 
دبي، في بيان مقتضب، إن هذه األنباء 
ــائــــل  ــر بــــعــــض الــــوســ ــبــ ــــرت عــ ــــشـ ــــي نـ ــتـ ــ الـ
اإلعــامــيــة مغلوطة وعــاريــة تــمــامــا عن 

الصحة.
ــــر الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــي نــهــاد  ــــان وزيـ وكـ
املــشــنــوق، قــد قـــال فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــلـــي،  ــوى األمــــــن الـــداخـ ــ عـــقـــده فــــي مـــقـــر قـ
بــشــكــل عــاجــل، فــي بـــيـــروت، ظــهــر أمــس، 
إن باده اعتقلت لبنانيا، خطط لتنفيذ 
طــيــران  تتبع  طــائــرة  فــي  تفجير  عملية 
اإلمارات، كانت متجهة من أستراليا إلى 
أبــوظــبــي. وقــالــت الــشــرطــة األســتــرالــيــة، 
فـــي 4 أغــســطــس/ آب الـــجـــاري، إن أحــد 
كبار قادة تنظيم »داعــش« أرسل أجزاء 
لــصــنــع عـــبـــوة نــاســفــة يـــدويـــة الــصــنــع، 
لــلــرجــلــن الـــلـــذيـــن اعــتــقــا عــلــى خلفية 
ــاب تــابــعــة  ــ ــائـــرة ركـ ــقـــاط طـ مـــؤامـــرة إلسـ
ــيــــران االتــــحــــاد« اإلمـــاراتـــيـــة  لــشــركــة »طــ

كانت ستقلع من مطار سيدني.
وأعلن املشنوق عن إحباط عملية تفجير 
ــــال انــتــقــالــهــا مــن  ــيــــة خـ ــاراتــ ــائــــرة إمــ طــ
مدينة سيدني إلى إمارة أبوظبي، عبر 
انتحاري لبناني كان يتواصل مع قيادة 
تنظيم »داعش« في الرقة السورية. وقال 
املشنوق إن »شعبة املعلومات في قوى 

األمن الداخلي )فرقة النخبة في الشرطة 
الــلــبــنــانــيــة وعــمــلــهــا مــعــنــي خــصــوصــا 
بــقــضــايــا اإلرهـــــــاب والـــعـــمـــالـــة ملصلحة 
إســـرائـــيـــل( كــشــفــت انــتــقــال شـــاب مـــن آل 
الــخــيــاط مـــن شــمــالــي لــبــنــان إلــــى الــرقــة 
السورية قبل عــام ونصف بعد مبايعة 
داعـــــــش، وتـــواصـــلـــه مــــع 3 مــــن أشــقــائــه 
الـــذيـــن يــحــمــلــون الــجــنــســيــة األســتــرالــيــة 
التفجير«.  عملية  لتنفيذ  وتــجــنــيــدهــم 
املعلومات  »شعبة  أن  املشنوق  وكشف 
باملخطط  األسترالية  السلطات  أبلغت 
ــيـــف شــقــيــقــن فــــي أســـتـــرالـــيـــا  ــم تـــوقـ ــتـ فـ
ــان«. وكـــانـــت الــخــطــة  ــنـ ــبـ ــالـــث فـــي لـ ــثـ والـ
»تــفــجــيــر لــعــبــة بـــاربـــي وآلـــة  تــقــتــضــي بـــ
فرم لحمة كانت مفخخة بعد 20 دقيقة 
مــن إقــاع الــطــائــرة«. وبحسب املشنوق 
 فـــي مــطــار ســيــدنــي ســاعــد 

ً
ــامـــا فـــإن »عـ

االنتحاري املفترض على إدخال حقيبة 
ــى املــطــار  ــة إلـ ــ يـــد بــداخــلــهــا الــلــعــبــة واآللـ
الحقيبة  وزن  ولــكــن  تــفــتــيــش،  دون  مــن 
عــنــد بــوابــة املــطــار أدى إلـــى كــشــف وزن 
ــــودة أحــد  ــد وإفـــشـــال الــعــمــلــيــة ثـــم عـ ــ زائـ
األشقاء واسمه عامر إلى بيروت حيث 
»الـــعـــربـــي  لــــ ــؤال  ــ عـــلـــى ســ أوقــــــــف«. وردا 
الـــجـــديـــد« قــــال املـــشـــنـــوق إن لــبــنــان »ال 
يشكل بيئة حاضنة لداعش«، وأن عدد 
لداعش  املبايعن  اللبنانين  العناصر 
الرقة« ال يتجاوز 300  في  واملوجودين 
عــنــصــر كــحــد أقـــصـــى«. ودعــــا املــشــنــوق 
خــال املؤتمر إلــى« رفــع الحصار املالي 
املــــفــــروض عـــلـــى قـــــوى األمــــــن الـــداخـــلـــي 
مــن قــبــل أحـــد األطــــراف السياسية دون 
وجـــه حـــق«. علما أن وزيـــر املــالــيــة علي 
»حركة  إلــى  ينتمي  الـــذي  خليل،  حسن 
ــل« يــمــتــنــع مــنــذ 6 أشـــهـــر عـــن صــرف  ــ أمـ
مــخــصــصــات قـــوى األمــــن الــداخــلــي بعد 
في  الشمال  ملنطقة  جــديــد  مــديــر  تعين 
قوى األمن من دون الرجوع إلى الحركة.

سجال لبناني إماراتي حول 
مخطط تفجير طائرة

يثبت األسد في خطاباته 
استحالة أن يكون شريكًا 

في إيجاد حل سياسي

األسد: أي شيء أقل 
من عودة سيطرة الدولة، 

ال يسمى مصالحة

خيرت هيئة المساحة 
العسكرية في مصر 
أهالي جزيرة الوراق 
بين بيع أراضيهم أو 

مصادرتها، فيما رد 
األهالي بتنظيم مسيرات 

باألكفان في الجزيرة

تكرّس هبّة األقصى 
التي تفّجرت أخيرًا مسيرة 

طويلة من تصدي 
الفلسطينيين لسلسلة 

االعتداءات الممنهجة 
على المسجد األقصى 

من قبل االحتالل 
ومستوطنيه

تقرير قوات النظام تترجم رؤية األسد: حل مؤقت إلعادة 
األوضاع إلى ما قبل الثورة

  شرق
      غرب

أردوغان وباقري ناقشا 
عملية عسكرية مشتركة 

ــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــــب طيب  أكــ
ــان )الـــصـــورة(، أمــس اإلثــنــن،  أردوغــ
أن الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة ضــــد مــقــاتــلــن 
أكــــــراد »مــــطــــروح عــلــى الـــــــدوام على 
أنه تمت  إلى  أجندة تركيا«، مشيرًا 
مــنــاقــشــة الـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة خــارجــيــة 
خــال الــزيــارة الــتــي قــام بها رئيس 
ــرانــــي، الــجــنــرال محمد  ــان اإليــ ــ األركــ
حسن باقري، إلى العاصمة التركية 
أنــقــرة، قبل أيـــام. وأضـــاف أردوغـــان، 
في مؤتمر صحافي أمس، »لقد قام 
كـــل مـــن رئــيــســي األركــــــان بمناقشة 
كيفية القيام بهذه العملية وبعدها 
الــدبــلــومــاســيــة«. وبحسب  الـــشـــؤون 
تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة »تــوركــيــي« 
التركية على صفحتها األولى، أمس 
ــنــــن، فــــإن طـــهـــران قـــدمـــت خــال  اإلثــ
زيــــــارة بـــاقـــري »اقـــتـــراحـــا مــفــاجــئــا« 
ألنـــقـــرة لـــبـــدء تـــعـــاون مــشــتــرك ضد 
املسلحن األكراد في منطقتي قنديل 
ــار فــــي شـــمـــال الـــــعـــــراق. مــن  ــنـــجـ وسـ
فــي تصريحات  بــاقــري،  قــال  جهته، 
أمـــــس، إن زيــــارتــــه إلــــى تــركــيــا على 
رأس وفد عسكري، األسبوع الفائت، 
كانت إيجابية، مؤكدًا عقد تفاهمات 

أمنية ثنائية بن الطرفن.  
)العربي الجديد، فرانس برس(

تعويل أردني على زيارة 
الرئيس التركي 

ــارة الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي،  ــ ــ أحـــيـــطـــت زيـ
رجب طيب أردوغــان، أمس اإلثنن، 
منذ  األردن،  إلــــى  لـــه  األولــــــى  وهــــي 
باهتمام  لتركيا،  رئيسا  أصبح  أن 
ــأن تــكــون  ــط تـــقـــديـــرات بــ كــبــيــر، وســ
نــقــطــة تـــحـــول مـــتـــدرج فـــي الــعــاقــة 
الفاترة بن عّمان وأنقرة.  وحرص 
أردوغـــان قبل بــدء زيــارتــه الرسمية 
تعني  إيجابية  رسالة  توجيه  على 
الكثير للقيادة األردنية، عبر دورها 
في حماية األماكن املقدسة بمدينة 

القدس. 
)العربي الجديد(

الفروف: أهداف روسيا 
ومصر متطابقة  

ــــي،  ــــروسـ ــيــــة الـ قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــ
)الـــصـــورة(، خال  سيرغي الفـــروف 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
املـــــــصـــــــري، ســـــامـــــح شــــــكــــــري، بــعــد 
مــحــادثــاتــهــمــا فـــي مـــوســـكـــو، أمــس 
اإلثنن، إن »روسيا تقدر عاليا جدًا 
دور مـــصـــر فــــي تـــســـويـــة الـــنـــزاعـــات 
بــاملــنــطــقــة«. وأشـــــار إلــــى أن أهــــداف 
البلدين في الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا متطابقة. 
)العربي الجديد(

 
روسيا تتبنى تصفية 

200 »داعشي« بمحيط 
دير الزور

 نــقــلــت وكــــــاالت أنـــبـــاء روســـيـــة عن 
وزارة الدفاع الروسية، قولها أمس 
اإلثـــنـــن، إن ســــاح الـــجـــو الـــروســـي 
 مــــن مــقــاتــلــي 

ً
ــر طــــابــــورًا طــــويــــا ــ دمـ

ــــان فــــي طــريــقــه  تــنــظــيــم »داعــــــــش« كـ
إلى مدينة دير الــزور السورية مما 
أسفر عن مقتل 200 متشدد. وقالت 
قواته  يحشد  التنظيم  إن  ــوزارة،  ــ الـ

حول دير الزور.
)رويترز(

... والتحالف يقتل 27 
مدنيًّا في الرقة

قتل 27 مدنّيا بينهم أطفال، أول من 
أمــــس األحـــــد، فـــي قــصــف للتحالف 
الدولي بقيادة واشنطن على منطقة 
سكنية ال تزال تحت سيطرة تنظيم 
»داعــش« في مدينة الرقة السورية، 
وفـــــــق مـــــا أفــــــــاد املـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق اإلنسان، أمس اإلثنن. وقال 
املــرصــد، رامـــي عبد الرحمن،  مــديــر 
لوكالة فرانس برس، »أسفر قصف 
الــدولــي األحــد على حارة  للتحالف 
الــبــدو املكتظة بــالــســكــان فــي وســط 
مــديــنــة الـــرقـــة عـــن مــقــتــل 27 مــدنــيــا، 

بينهم سبعة أطفال«.
)فرانس برس(

مرت أمس الذكرى الرابعة لمجزرة الغوطة )تولغا أكمن/األناضول(

من مواجهات أهالي الوراق وقوات األمن الشهر الماضي )طارق وجيه/فرانس برس(

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق )حسين بيضون(

انتهاكات االحتالل بحق المقدسيين ال تتوقف )مصطفى الخاروف/األناضول(
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  شرق
      غرب

منفذ اعتداء فنلندا هو 
عبد الرحمن مشكاح

فنلندية  أمــنــيــة  مــعــلــومــات  كــشــفــت 
تنفيذ  فــي  الرئيسي  بــه  املشتبه  أن 
ــنـــة تـــوركـــو  ــداء بـــســـكـــن بـــمـــديـ ــ ــتــ ــ اعــ
جــنــوب غـــرب فــنــلــنــدا، يـــوم الجمعة 
املاضي، يدعى عبد الرحمن مشكاح 
ــا(، ويـــتـــحـــدر مـــن املـــغـــرب.   ــامــ )18 عــ
ــارات  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة االسـ
تلقت  تــوركــو  شــرطــة  أن  الفنلندية 
بــــــــاغــــــــات، فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق مـــن 
ــام، أن مــشــكــاح »يـــبـــدو أنــه  ــعـ هـــذا الـ
أصـــبـــح مــتــطــرفــا ويــظــهــر اهــتــمــامــا 
بــأيــديــولــوجــيــات مــتــطــرفــة«. إال أن 
الباغات »لم تتضمن أي معلومات 

عن خطر وقوع اعتداء وشيك«.
)فرانس برس(

اإلليزيه يمنح زوجة 
ماكرون دورًا رسميًّا

منحت بريجيت ماكرون )الصورة(، 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  زوجة 
ماكرون، أمس اإلثنن، دورًا رسميا 

ــفــــافــــيــــة« تــم  فـــــي إطــــــــار »شـــــرعـــــة شــ
اإلعــان عنها، ما يشكل سابقة في 
التاريخ السياسي الحديث لفرنسا. 
املتصلة  الشفافية  »شرعة  وتفصل 
بوضع زوجة رئيس الدولة« أعمال 
تمثيل عادية ستقوم بها بريجيت 
ماكرون، من دون أن يكون لها راتب 
وال مــيــزانــيــة خــاصــة وال مــكــتــب. إال 
أنـــــه ســـيـــحـــق لـــهـــا بـــعـــض الــنــفــقــات 

ومستشارين من الرئاسة.
)فرانس برس(

حادثة الدهس في 
فرنسا غير إرهابية

قتلت امرأة فرنسية وأصيب آخرون 
ــــت أمــــس  ــعـ ــ ــة دهـــــــس وقـ ــ ــادثــ ــ ــي حــ ــ فــ
فــــي مـــديـــنـــة مــرســيــلــيــا الــســاحــلــيــة 
محطتي  استهدفت  فرنسا  جــنــوب 
موقفن  واقتحمت سيارة  حافات. 
لـــلـــحـــافـــات، صـــبـــاح أمــــس اإلثـــنـــن، 
قــبــل أن تــعــتــقــل الـــشـــرطـــة ســائــقــهــا، 
وفق مصادر في الشرطة، كما رجح 
»فرضية  للجمهورية  العام  النائب 
االضطراب النفسي« ملنفذ الحادثة.
)فرانس برس(

كاليفورنيا: اشتباكات 
حول »أميركا أوًال« 

واجه محتجون مناهضون للهجرة 
ومـــن مــؤيــدي شــعــار »أمــيــركــا أواًل« 
ــــي تـــظـــاهـــرة  ــر كـــثـــيـــرًا فـ ــبــ ــدًا أكــ ــشــ حــ

ــلــــدة الغـــونـــابـــيـــتـــش  مــــضــــادة فــــي بــ
بجنوب كاليفورنيا، يوم األحد، ما 
دفع الشرطة إلى العمل على الفصل 
بــن الــطــرفــن. واحــتــشــد نحو 2500 
ــبـــاراة  ــــى مـ شـــخـــص فــيــمــا تـــحـــول إلـ
ــيــــاح لـــكـــنـــهـــا لــم  ــــي الــــصــ ــة فـ ــبـ ــاخـ صـ
تتحول لنوع العنف الــذي وقــع في 
احــتــجــاجــات الــقــومــيــن الــبــيــض في 
أخيرًا.  تشارلوتسفيل في فرجينيا 
وأقـــــامـــــت الــــشــــرطــــة مــــتــــاريــــس ملــنــع 
هــجــمــات الـــدهـــس بــالــســيــارات مثل 

التي وقعت في تشارلوتسفيل.
)رويترز(

... وصدامات مشابهة 
في كيبيك

حدثت صدامات عنيفة بن الشرطة 
ومــتــظــاهــريــن وســـط مــديــنــة كيبيك 
ــد، عــلــى هــامــش  ــ الــكــنــديــة، يـــوم األحـ
ــامـــن مــع  ــتـــضـ ــلـ تــــظــــاهــــرة نـــظـــمـــت لـ
املهاجرين وأخرى مناهضة للهجرة 
غير النظامية. وكان أنصار اليمن 
ــوا إلــــى الــتــظــاهــرة  ــ املــتــطــرف قـــد دعـ
املناهضة وشهدت مشاركة خجولة 
بـــاملـــقـــارنـــة مــــع الـــتـــظـــاهـــرة الــثــانــيــة 
ــن. واحـــتـــشـــد  ــريـ ــاجـ ــهـ ــمـ ــلـ ــدة لـ ــ ــؤيــ ــ املــ
بــعــد  مــتــظــاهــر  و500   400 بــــن  مــــا 
ــــط مـــديـــنـــة كــيــبــيــك  ــد وسـ ــ ظـــهـــر األحــ
 
ً
تــلــبــيــة لـــنـــداء أطــلــقــتــه حـــركـــة “أهــــا
ــنـــشـــط ضــــّد  بــــالــــاجــــئــــن“، الــــتــــي تـ
ــات الـــعـــنـــصـــريـــة املـــتـــطـــرفـــة،  ــركــ الــــحــ
وكانت املظاهرة تهدف في األساس 
ــاهـــرة لــلــيــمــن  ــتـــظـ ــى الــــتــــصــــدي لـ ــ إلــ

املتطرف.
)فرانس برس(

صنعاء ــ العربي الجديد

عند أي صراع أو تنافس سياسي في اليمن، 
ــي املـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة خـــصـــوصـــا، تعتبر  وفــ
 محوريا في ترجيح كفة األطراف 

ً
القبيلة عاما

الــســيــاســيــة املــتــنــافــســة أو املـــتـــصـــارعـــة عــلــى 
السلطة. ضمن هذا السياق يعطي الحوثيون 
اهتماما ملحوظا للخطاب املوجه إلى القبيلة، 
الجماعة  جانب  إلــى  مشاركتها  واستنهاض 
ــد الــجــبــهــات بــاملــقــاتــلــن، مــنــذ سيطرتهم  ورفــ
على صنعاء، وخال الحرب. ويظهر االهتمام 
في بيان رئيس »اللجنة الثورية العليا«، الذي 
دعا خاله إلى اعتصامات في مداخل صنعاء، 
ــيــــة أدت  ــتــــرة املــــاضــ ــفــ ــا أنــــــه خــــــال الــ ــحـ مـــوضـ
القبيلة اليمنية دورًا بــارزًا، وكــان لها »الــدور 
الــبــارز العملي العلني« فــي مــا ســّمــاه »ثــورة 
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الحوثين لصنعاء.
ــيـــة، ســعــى الــحــوثــيــون  وخـــــال األيــــــام املـــاضـ
مــنــاطــق سنحان  قــبــلــي ألبــنــاء  لــقــاء  لتنظيم 
وباد الروس، جنوب العاصمة، وهي املناطق 
التي يتحدر منها صالح، وتعتبر من محاور 
نــفــوذه، فــي وقــٍت بــدت فيه خطوة الحوثين 
مــحــاولــة إلثـــبـــات حــضــور فـــي تــلــك املــنــاطــق. 
وفـــي املــقــابــل، ومـــع تــمــتــع الــحــوثــيــن بنفوذ 
متفاوت على القبائل املحيطة بصنعاء وفي 
مــحــافــظــة عـــمـــران شــمــالــهــا وغـــيـــرهـــا، يبقى 
الــنــفــوذ والتعامل  تــاريــخ طــويــل مــن  لصالح 
مع مختلف القبائل ومعرفة مفاتيحها، األمر 
الــذي كــان أحــد عوامل دعــم حكمه لعقود في 
قبائل  مستوى  على  وحتى  املاضية،  الفترة 

ــانـــت بــزعــامــة  ــتـــي كـ ــيـــرة، مـــثـــل حــــاشــــد، الـ ــبـ كـ
بن  انقسمت  والتي  األحمر،  عبدالله  الشيخ 
أيضا  املحسوبن  األحمر  أبناء  وبــن  صالح 
كـــخـــصـــوم مــشــتــركــن لـــصـــالـــح والـــحـــوثـــيـــن. 
ووفــقــا لــذلــك، فــإنــه يــوجــد نــفــوذ للطرفن في 

أوساط القبائل.
وكان للقبيلة دور بارز خال توسع الحوثين 
ــنـــعـــاء، بـــاالســـتـــفـــادة مــن  ــــى صـ مــــن صـــعـــدة إلـ
فــي ســيــاق صراعه  تسهيات قدمها صــالــح، 
مع أوالد الشيخ األحمر )زعماء قبيلة حاشد(، 
الذين كان والدهم أحد أبرز أذرع نظام صالح، 
لكن أبــنــاءه أيـــدوا الــثــورة عــام 2011. وتكمن 
في  أغلبها  يقطن  الــتــي  القبيلة،  هــذه  أهمية 
مــحــافــظــة عـــمـــران، فــي أنــهــا كــانــت أبــــرز عقبة 
في طريق الحوثين من صعدة إلى صنعاء. 
وعـــلـــى مـــداخـــل الـــعـــاصـــمـــة، أقـــــام الــحــوثــيــون 
أدت  اعتصامات مسلحة،  قبل ثاث سنوات، 
قبائل ما ُيسمى بـ«طوق صنعاء«، في إشارة 
الــتــي تحيط بالعاصمة  املــنــاطــق  قــبــائــل  إلـــى 
غير  بدعمها.  دورًا  باملعصم،  الــســوار  إحاطة 
ــردد الــــيــــوم، هـــل يمكن  ــتـ ــؤال، الـــــذي يـ ــســ أن الــ
الـــدور مــن قبل الحوثين ضد  أن يتكرر هــذا 
صالح، بعد أن دعوا إلى اعتصامات مسلحة 
عــلــى مـــداخـــل صـــنـــعـــاء، عــلــى غـــــرار مـــا حــدث 
فــي الــعــام 2014؟ وهــنــاك مــن يــرى أن القبائل 
التي وقفت مع الحوثي، أو جزءًا منها، قامت 
بذلك بإيعاز من صالح لانقاب على هادي، 
وبالتالي فقد ال تقف مع الحوثي ضد صالح، 
األمر الذي ال يمكن الحسم فيه، قبل أن تتضح 
الحوثيون  يقيمها  أن  املقرر  الحشود  مامح 

على مداخل صنعاء

ــــدر مـــا ُيــســمــى  ــــزب املـــؤتـــمـــر، أصـ فـــي خــضــم الــتــوتــر املــتــصــاعــد بـــن الــحــوثــيــن وحـ
اليمن  الله« )الحوثين( في  التابع لجماعة »أنصار  بـ«املجلس السياسي األعلى«، 
وحلفائها، أول من أمس، قرارًا بتعين القيادي البارز في الجماعة، أبو علي الحاكم، 
رئيسا الستخبارات وزارة الدفاع. وذكرت وكالة األنباء اليمنية )سبأ(، بنسختها 
التي يديرها الحوثيون، أن رئيس املجلس السياسي، صالح الصماد، عن القيادي 
لهيئة  رئيسا  الــحــاكــم«،  بـ«أبوعلي  املــعــروف  الحاكم،  يحيى  عبدالله  الجماعة،  فــي 
االستخبارات في وزارة الدفاع. ويعد الحاكم من أبرز القيادات العسكرية للجماعة، 
لتوسع  قــائــدًا عسكريا  بــاعــتــبــاره  األمـــن 2216  ــرار مجلس  قـ عــقــوبــات  وقـــد شملته 
الحوثين إلى صنعاء عام 2014. وخال العامن املاضين، عينه الحوثيون، قائدًا 
للمنطقة العسكرية الرابعة في تعز ومحيطها. وكان تعيينه في منصب رفيع داخل 
الجيش قد أثار استياء واسعا نظرًا لعدم توليه أي منصب سابق داخل املؤسسة 
الــعــســكــريــة. وفــيــمــا شــكــل تعيينه فــي حينه ســابــقــة، فــإنــه فــي الـــواقـــع، لــم يسبق أن 
ُعرف في اليمن، وجود مسمى »هيئة االستخبارات بــوزارة الدفاع«، ولكن ثمة في 
الهيكل دائرة استخباراتية، تتبع الوزارة. وتلجأ الجماعة، مع كل تحول سياسي أو 
عسكري مفصلي في تاريخها، إلى إيكال مهام عسكرية تعتبرها حساسة ألبو علي 

الحاكم الذي يوصف من قبل بعضهم بأنه ذراعها للترهيب.
)العربي الجديد(

يتمتع صالح بنفوذ 
على أبرز تكوينات قوات 

الجيش واألمن

أوراق سياسية 
وعسكرية عديدة تحسم 

هوية من يفرض قراره

الحوثي vs صالح: 
الغلبة لمن؟

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

تــــــشــــــيــــــر مــــــعــــــظــــــم الــــــــتــــــــطــــــــورات 
ــرة يــمــنــيــا،  ــ ــواتـ ــ ــتـ ــ واملــــعــــطــــيــــات املـ
 
ً
إلـــى أن تــحــالــف االنـــقـــاب، ممثا

)الحوثين( وحــزب  الــلــه«  »أنــصــار  بجماعة 
ــه عـــلـــي عــبــدالــلــه  ــرأسـ ــتـ »املــــؤتــــمــــر«، الــــــذي يـ
الشريكن  وأن  النهاية،  مــن  يقترب  صــالــح، 
دخــا مرحلة يختبر فيها كــل طــرف نفوذه 
ــراره وســيــطــرتــه في  ــ وقـــدرتـــه عــلــى فــــرض قــ
مقابل اآلخر، األمر الذي يبعث على التساؤل 
حول ماذا يملك كل طرف من أدوات وأوراق 
واقتصادية،  وشعبية  وسياسية  عسكرية 
لــتــكــون لــه قـــدرة أكــثــر عــلــى لــي ذراع اآلخـــر؟ 
ــانــــت الـــخـــافـــات بــــن الـــطـــرفـــن تـــطـــورت  وكــ
دراماتيكيا خال األيام املاضية، مع اقتراب 
الخميس  يوم  الجماهيري  املهرجان  موعد 
املقبل، والــذي يستعد حــزب صالح إلقامته 
مــنــذ شــهــريــن، ويـــرى الــحــوثــيــون أنـــه موجه 
ضدهم بالدرجة األولــى، األمــر الــذي دفعهم 
أبــرزهــا  قـــرارات عملية،  واتــخــاذ  لاستنفار 
الــــدعــــوة إلـــــى تـــدشـــن اعـــتـــصـــامـــات لــحــشــد 
الــعــاصــمــة صنعاء،  مــداخــل  عــلــى  املسلحن 
في اليوم نفسه، الذي من املقرر أن ُيقام فيه 

مهرجان حزب صالح.
واتخذت الخافات طابع املواجهة الكامية 

 حقيقية فــي مــواجــهــة«، ما 
ً
الــشــراكــة شــراكــة

وصفه بـ«العدوان« )التحالف(، وكذلك »إدارة 
شؤون الباد سياسيا وثقافيا واجتماعيا، 
ولكن لألسف الشديد هناك لجان إشرافية«. 
وأملح صالح إلى توتر قد تشهده العاصمة 
عـــلـــى خــلــفــيــة نـــشـــر الـــحـــوثـــيـــن مــــا ُيــســمــى 
بـ«اللجان الشعبية«. وشملت املناكفات بن 
ــــورة لــلــرئــيــس الــيــمــنــي،  الــطــرفــن ظـــهـــور صـ
عــبــدربــه مــنــصــور هــــادي، فــي الفــتــة دعائية 
لحزب صالح في أحد شوارع صنعاء. وظهر 
صالح، في الصورة، لحظة تسليمه »الراية 
الوطنية« إلى خلفه هادي، في حفل تسليم 
وتحدثت مصادر   .2012 الــعــام  فــي  السلطة 
مقربة مــن حــزب صــالــح عــن إنـــزال الــصــورة 
واســتــبــدالــهــا بــأخــرى، فــي مــحــاولــة لتهدئة 
اللغط الـــذي ُيــثــار حــولــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
كانت تحمل  أنها  املعلقن  رأى بعض  ذلــك، 

رسالة سياسية، وقد وصلت.

أسباب عدة للخالفات
وتــنــطــلــق الــخــافــات بـــن الــحــوثــي وصــالــح 
مــن أســبــاب وعــوامــل مــتــعــددة تجعل األزمــة 
الــحــاصــلــة مــرشــحــة لــلــتــحــول مـــبـــاشـــرة من 
ــراع املــــبــــاشــــر، الـــــذي  ــ ــــصــ الـــتـــحـــالـــف إلــــــى الــ
يستدعي من كل طرف حشد أوراقه وعوامل 
قوته، ليس بالضرورة ملواجهة مسلحة، بل 
إلثبات كل طرف قوته وقدرته على التأثير 
في املآالت املحتملة للحرب وفرص التسوية، 
وعــلــى التحكم بــمــجــرى األمــــور فــي مناطق 
ــه،  ــ ــلـــى الــصــعــيــد ذاتـ ســـيـــطـــرة الـــطـــرفـــن. وعـ
وفــــي ظـــل تــمــتــع الــطــرفــن بــحــضــور ونــفــوذ 
فإن  مختلط ومتفاوت بن منطقة وأخـــرى، 
أحــد االحــتــمــاالت هــو أن يـــؤدي استنهاض 
صــالــح ألوراقــــه ونــشــاط حــزبــه واالســتــنــفــار 
املقابل من الحوثين، إلى حالة يدرك معها 
كــل طــرف حجمه وقــدرتــه فــي مقابل اآلخــر، 
وبالتالي قد ال تحدث مواجهة، بقدر ما تتم 

بــن زعيم جماعة »أنــصــار الــلــه« فــي اليمن، 
عبدامللك الحوثي والرئيس اليمني املخلوع، 
ــول  ــن دخــ  عــ

ً
ــح، فـــضـــا ــالــ عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه صــ

ــرفـــن عـــلـــى خــــط املـــعـــركـــة.  ــطـ ــن الـ قــــيــــادات مــ
ــه زعــيــم جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه«  وبــعــدمــا وّجـ
فــي الــيــمــن، عــبــداملــلــك الــحــوثــي، يـــوم السبت 
انـــتـــقـــادات ضــمــنــيــة لحليفه حــزب  املـــاضـــي، 
»املـــؤتـــمـــر«، الــــذي يــتــرأســه صــالــح، وقــــال إن 
الظهر«،  لـ«الطعن من  الحوثين يتعرضون 
رد صالح في خطاب ألقاه أمام اجتماع مع 
قيادات حزبه، يوم األحد، بشكل مباشر على 
 »اتفقنا على 

ً
الحوثي، وخاطبه باالسم قائا

مراجعة أو تنازالت تجنب الطرفن األسوأ، 
مــا لــم ترتفع حــدة التصعيد، كــأحــد املــآالت 

املحتملة ملجمل املعطيات.

اإلمارات والقوة العسكرية
ويحظى صالح وحزبه، ضمنيا، بدعم إماراتي 
ليست جديدة  املذكور، مؤشراته  الصراع  في 
لكنها زادت مع احتدام الخاف بن الحليفن 
اللدودين، صالح والحوثي. وجاءت تغريدات 
الخارجية،  للشؤون  اإلمــاراتــيــة  الــدولــة  وزيـــر 
أنور قرقاش، أمس االثنن، لتؤكد انحياز أبو 
ظبي لصالح، فكتب قرقاش أن »خطاب صالح 
األخـــيـــر ظـــاهـــره خـــاف مـــع الــشــريــك الــحــوثــي 
ــقـــاب، ويبقى  حـــول الــســلــطــة فــي مــنــاطــق اإلنـ
السياسي  الجمود  أنه قد يمثل فرصة لكسر 
الــــذي كــرســه تــعــنــت الــحــوثــي«. ولـــم يــعــد ســرًا 
ــر ســعــوديــة، تعمل  ــارات، ومــعــهــا دوائــ ــ أن اإلمــ
على مشروع لتعويم حــزب صالح، من خال 
مــا يــقــال إنـــه »تــأهــيــل« نــجــل املــخــلــوع، أحــمــد، 
ليكون  ظــبــي،  أبــو  فــي  لليمن  السابق  السفير 

نجم املرحلة املقبلة ورمزها السياسي األول.
ــدى قـــوة  ــ ــة الــــتــــســــاؤالت مــ ــقـــدمـ ويــــأتــــي فــــي مـ

وســيــطــرة كـــل طــــرف فـــي املــنــاطــق الـــتـــي تـــزال 
ــلـــب  ــل أغـ ــمــ ــشــ ــرة الـــــطـــــرفـــــن، وتــ ــطــ ــيــ تــــحــــت ســ
مــحــافــظــات الــشــمــال والـــغـــرب وجــنــوبــي غــرب 
لصنعاء،  بالنسبة  خاصة  أهمية  مــع  الــبــاد، 
بــاعــتــبــارهــا عــاصــمــة الـــبـــاد ومـــركـــز تــجــاذب 
الــنــفــوذ والــســيــطــرة مــن قــبــل الــطــرفــن. وتفيد 
لـ«العربي  الشرعية  من  قريبة  يمنية  مصادر 
ــا قــبــل  ــ ــــد«، بــــــأن الــــحــــوثــــيــــن، وإلـــــــى مـ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــل الــعــســكــري  ــتـــدخـ تـــصـــاعـــد الــــحــــرب وبــــــدء الـ
كــانــوا يملكون  الــســعــوديــة،  بــقــيــادة  للتحالف 
التنظيمين  املــســلــحــن  مــن  مليشياوية  قـــوة 
ومــــن مــجــنــديــن مـــن أبـــنـــاء الـــقـــبـــائـــل، تـــتـــراوح 
الــتــقــديــرات فــي أعـــدادهـــا بــن 20 إلـــى 40 ألــف 
»اللجان  تحت مسمى  للجماعة،  تابع  مسلح 
الــشــعــبــيــة«، وجـــرى دمـــج أغلبهم فــي الجيش 
واألمـــــن مـــن خــــال املـــؤســـســـات الـــتـــي تسيطر 
عليها الجماعة وحلفاؤها في صنعاء. وعلى 
سبيل املثال، كشف وزير الداخلية في حكومة 
»االنقابين«، في أغسطس/ آب العام املاضي، 
عن دمج 18 ألف عنصر مما ُيسمى بـ«اللجان 
الشعبية« التابعة للحوثين في أجهزة وزارة 
الداخلية، وهناك أنباء عن ضم عدد قد يكون 

تــوزع املجندون  الــدفــاع، فيما  أكبر في وزارة 
املختلفة.  واألمنية  العسكرية  التشكيات  في 
مــن جــانــبــه، يتمتع صــالــح بــنــفــوذ عــلــى أبــرز 
ــيـــش واألمــــــــن الــيــمــنــي  ــنـــات قـــــــوات الـــجـ ــكـــويـ تـ
الــتــقــلــيــديــة، وفــــي مــقــدمــتــهــا قـــــوات »الـــحـــرس 

ــــوة داخــــل  ــرز قـ ــ ــتـــي كـــانـــت أبــ الـــجـــمـــهـــوري«، الـ
الــجــيــش الــيــمــنــي، بــقــيــادة نجله األكــبــر أحمد 
العام 2013، وكانت معسكراتها تحيط  حتى 
بالعاصمة من أغلب الجهات وفي محافظات 
أخرى. وفيما كانت التقديرات تشير إلى أنها 

تتألف من أكثر من 17 لواًء، فإنه ال يتوافر رقم 
باستثناء  إلــيــهــا،  املنتسبن  بـــأعـــداد  رســمــي 
أنــهــا تــقــدر بــعــشــرات اآلالف. وبــاإلضــافــة إلــى 
ذلك، تعرضت جميع معسكرات قوات الحرس 
الواقعة  التشكيات  من  وغيرها  الجمهوري، 
تحت نفوذ صالح والحوثين، لقصف جوي 
املحافظات  فــي  املــعــســكــرات  وانــهــارت  مكثف، 
الــجــنــوبــيــة وفــــي بــعــض مــنــاطــق املـــواجـــهـــات، 
وهناك ألوية انحازت للشرعية، كما هو الحال 
 عن العسكرين الذين تركوا 

ً
في مــأرب، فضا

معسكراتهم وعادوا إلى بيوتهم منذ سيطرة 
الحوثين على صنعاء، وهناك من أيد قوات 
ــة لــلــشــرعــيــة وانــــضــــم إلــيــهــا.  ــيـ ــوالـ الـــجـــيـــش املـ
ــع الـــحـــرب وظـــروفـــهـــا املــخــتــلــفــة،  ــ وبــســبــب واقـ
الجانب  الحديث في  الصعب بمكان  فإنه من 
الــعــســكــري واألمـــنـــي عــن مـــدى قـــوة كــل طــرف، 
وطبيعة نفوذ كل من الحوثي وصالح، داخل 
كل قــوة، وصــواًل إلى حجم الخسائر الناتجة 
ــن الـــحـــرب وعــــشــــرات اآلالف مـــن الــضــربــات  عـ
ــة الـــتـــي اســـتـــهـــدفـــت مــخــتــلــف املـــواقـــع  الـــجـــويـ
واملعسكرات منذ ما يقرب من عامن ونصف 
ــا الــــذي تــبــقــى مــنــهــا بــعــد كـــل ذلـــك.  الـــعـــام، ومــ

على مستوى املسؤوليات واملناصب، يتولى 
االنقابين  الدفاع في حكومة  منصب وزيــر 
ــي، )حــقــيــبــة  ــفــ ــاطــ ــعــ فـــــي صــــنــــعــــاء، نــــاصــــر الــ
على  محسوبا  ليس  الــوزيــر  لكن  للحوثين، 
ــد الــعــســكــريــن في  الــجــمــاعــة بـــقـــدر كـــونـــه أحــ
الـــجـــيـــش(، فـــي مــقــابــل تـــولـــي قـــيـــادي حــوثــي 
وهو  لــألركــان،  العامة  الهيئة  رئيس  منصب 
العميد محمد عبد الكريم الغماري، في حن 
الداخلية من املحسوبن على حزب  أن وزيــر 
صالح، وهو اللواء محمد عبد الله القوسي، 
ــود نـــائـــب وزيــــــر تـــابـــع لــلــحــوثــيــن فــي  ــوجــ بــ
الــوزارة نفسها. وفي مقابل النفوذ التقليدي 
والــــواضــــح، عــلــى أكـــثـــر مـــن مـــســـتـــوى، لــحــزب 
صــالــح فــي صــنــعــاء، تــأتــي صــعــدة كمحافظة 
شــبــه مــغــلــقــة ومــحــصــنــة لــصــالــح الــحــوثــيــن. 
ويختلف األمر في بقية املحافظات، وأبرزها 
الــحــديــدة )غـــــرب(، وعـــمـــران )شـــمـــال(، وذمـــار 
)جنوب صنعاء(، وصواًل إلى إب وتعز، وهي 
مــنــاطــق نـــفـــوذ مــشــتــرك غــيــر واضـــــح املــعــالــم 
مـــن حــيــث الــحــضــور الــعــســكــري، لــكــنــهــا على 
رجح فيها 

ُ
مستوى القاعدة الجماهيرية، قد ت
كفة حزب صالح بنسبة أو بأخرى.

الجانب السياسي
سياسيا، يأتي على رأس العوامل املؤثرة في 
السياق، ما يتردد عن دعــم إمــاراتــي سعودي 
يــؤدي فيها حــزب صالح دورًا، وفي  لتسوية 
الــدرجــة الــثــانــيــة، تــأتــي األوراق الــتــي يحتفظ 
بها كل طرف محليا. فعلى مستوى الحوثين، 
تحتفظ الجماعة بما ُيسمى بـ«اللجنة الثورية 
الحوثي،  يــرأســهــا محمد علي  الــتــي  الــعــلــيــا«، 
ــالـــعـــودة إلــــى الــســلــطــة  ــــوح مـــن خــالــهــا بـ

ّ
ــل وتــ

عبر مــا ُيسمى بـــ«اإلعــان الــدســتــوري«، الــذي 
حكمت، من خاله، الجماعة منفردة ملا يقرب 
من عام ونصف العام. وحاليا يرأس »املجلس 
الــســيــاســي األعـــلـــى«، املـــؤلـــف بــاملــنــاصــفــة بن 
الــطــرفــن، قــيــادي فــي الــجــمــاعــة، وهـــو صالح 
الصماد. وباإلضافة إلى ذلك، دعم الحوثيون 
مجالس على غرار ما ُيسمى بـ«مجلس حكماء 
بــأحــزاب صغيرة  الــجــمــاعــة  الــيــمــن«. وتتمتع 
بـــالـــقـــرب منها  مــتــحــالــفــة مــعــهــا أو مـــعـــروفـــة 
أن  يمكن  شخصيات  وهناك  الحق«،  كـ«حزب 
تظل في املنطقة الرمادية وتنحاز للمنتصر، 

أو تحدد موقفها على ضوء النتائج.
من جانبه، يتمتع صالح بنفوذ متعدد األوجه 
الذي  البرملان،  ويعتبر  الدولة.  مؤسسات  في 
الــحــزب  ويحتفظ  فــيــه  بأغلبية  حــزبــه  يتمتع 
بقيادته، من أبرز املؤسسات التي تدعمه على 
اإلطــاق. ويشغل رئاسة ما ُيسمى بـ«حكومة 
اإلنقاذ الوطني«، التي شكلها الطرفان أواخر 
العام املاضي، محافظ عدن األسبق، املحسوب 
على املؤتمر، عبد العزيز بن حبتور. ومن غير 
املستبعد أن يحصل حزب صالح على تأييد 
أو  للشرعية  مــؤيــدة  أو شخصيات  قـــوى  مــن 
وقــفــت فــي املنتصف، إذا دخــل فــي خــاف مع 
الــحــوثــيــن، وهـــو مــا كــانــت قــد بـــدأت مامحه 
ــيــــادات لــلــحــزب  بــالــظــهــور مـــن خــــال إعـــــان قــ
للمهرجان  تأييدها  الــبــاد،  خـــارج  مــتــواجــدة 
املقرر أن ُيقام الخميس املقبل. وهناك عوامل 
أخرى يمكن أن تصب في خدمة حزب صالح، 
كــحــالــة االحــتــقــان الــســائــدة مـــن قــبــل موظفي 
الدولة وأوساط شعبية مختلفة من اليمنين 
إزاء الوضع الذي آلت إليه الباد بعد سيطرة 
الحوثين على صنعاء، وكذلك بسبب انقطاع 
ما يقرب من عام،  املوظفن منذ  املرتبات عن 
وهــــو األمـــــر الـــــذي كــــان بــعــض الــحــوثــيــن قد 
حوا إليه خال األيــام املاضية، باإلعان عن 

ّ
مل

أنهم ليسوا املسؤولن الوحيدين عن الوضع 
الحاصل في مؤسسات الدولة.

االعتصامات  في  آخر  بُعد  هناك 
يتمثل  العاصمة،  مداخل  على 
يمهد  أن  يمكن  ذلــك  كــون  في 
لتطويقها أو التأثير على التحركات 
ــي مــداخــلــهــا، وخــصــوصــً أن  ف
حددتها  التي  األماكن  من  عددًا 
قرب  يقع  لالعتصام  الجماعة 
سيطرة  تحت  كانت  معسكرات 
لصالح.  بالوالء  المعروفة  القوات 
احــتــمــال  أن  ــن  ــم م ــرغ ال ــى  وعــل
وحزب  الحوثيين  خالفات  احتواء 
االفتراق  أن  إال  واردًا،  يبقى  صالح 
لطرفين  طبيعية  محصلة  يعد 
الكثير من  يختلف كل منهما في 
وجمعتهما  والوسائل،  األهداف 
لـــم تعد  ربـــمـــا  ــة،  ــيـ آنـ ــح  ــال ــص م
مرحلة  مالمح  ــروز  ب مع   كذلك، 
كثيرة  تغييرات  ــع  وم ــدة،  ــدي ج

شهدتها البالد.

تكرار سيناريو 
تطويق العاصمة؟

تبادل اتهامات يسبق 
يوم الحشد

االحتقان يطاول أنصار صالح والحوثي )محمد حمود/األناضول(

أبو علي الحاكم )وسط( من أبرز قياديي الجماعة )فايسبوك(

كبيرًا  عبئً  االقتصادي  الجانب  يُعتبر 
في ظل األزمة الخانقة التي تعيشها 
البالد والحصار. ومن الواضح، وفقً 
للعديد من المؤشرات الواقعية، أن 
عناوينه  وأبــرز  االقتصادي،  الواقع 
مرتبات  تسليم  عدم  اإلطالق  على 
نحو  منذ  الحكوميين  الموظفين 
ــم عــوامــل تصاعد  عـــام، مــن أه
ما  وهو  الحوثيين،  ضد  االحتقان 
عبد  الجماعة،  زعيم  إليه  تطرق 
الــمــلــك الــحــوثــي )الـــصـــورة(، في 
جماعته  إن  بقوله  األخير،  خطابه 
عن  المسؤولية  وحدها  تتحمل  ال 
مؤسسات  تعيشه  الــذي  الــوضــع 

الدولة.

عبء االقتصاد

تبدو العالقة بين طرفي االنقالب في اليمن، 
عبداهلل  علي  المخلوع  والرئيس  الحوثيين 
تبادل  عدة.  احتماالت  على  مفتوحة  صالح، 

االتهامات اليومي بين الطرفين، حالة االستنفار 
يوم  حشَدي  بانتظار  صنعاء  العاصمة  داخل 
الخميس المقبل، توحي بأن المواجهة واردة 

األزمــة.  احتواء  سيناريو  استبعاد  دون  من 
ويملك الحوثيون وصالح، أوراق قوة عديدة، 
وقبلية،  واقتصادية  وعسكرية  سياسية 

يمكن االعتماد عليها للتحكم باألوضاع على 
األرض وقد تجبر الطرفين على إجراء مراجعة 

أو تقديم تنازالت في اللحظة األخيرة
الغالف

اإلمارات تدعم صالح في 
صراعه مع الحوثيين

تعرضت 
ملصقات 

تحمل 
صور 

صالح 
للتمزيق 

في 
صنعاء 

)محمد 
حويس/ 

فرانس 
برس(

من صنعاء إلى عدن... تطورات تعكس واقع التقسيم
صنعاء ــ العربي الجديد

يشهد اليمن تطورات متسارعة، من العاصمة 
صــنــعــاء الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة االنــقــابــيــن، 
إلى مدينة عدن التي تشهد صراعا بن أطراف 
محسوبة عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، وأخـــرى 
عــلــى اإلمــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة، عــلــى نحو 
يبدو معه، أن الباد تعيش املشاهد األخيرة 
الــتــي صبغت  والــتــحــالــفــات  الــحــرب  لخريطة 
ما يقرب من عام ونصف العام، ويمثل واقع 
الــتــقــســيــم والـــوضـــع اإلنــســانــي واالقــتــصــادي 

الكارثي، أبرز نتائجها حتى اليوم. 
وكـــانـــت الــعــاصــمــة صــنــعــاء، قـــد قــفــزت خــال 
األيــام املاضية، مجددًا، إلى واجهة األحــداث، 
مع التصعيد الحاصل، بن جماعة أنصار الله 
)الحوثين( وحزب املؤتمر الذي يترأسه علي 
عبدالله صالح، واللذين تحالفا في االنقاب 
عــلــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة قــبــل ثــاثــة أعــــوام، 
ثـــم بــالــحــرب مـــع الــتــدخــل الــعــســكــري بــقــيــادة 
السعودية واإلمــارات، لكنهما وصا على ما 
يبدو إلى مفترق طرق ينهي تحالفهما، إن لم 

يتحول إلى مواجهة مباشرة. 
الحوثي،  الله«، عبدامللك  وأملح زعيم »أنصار 
في أحدث خطاباته يوم السبت املاضي، إلى 
بن  الخافات  بتأجيج  التحالف  يؤديه  دور 
يتبناهما  مسارين  من  بالتحذير  الشريكن، 
واآلخــــــر  الــــعــــســــكــــري،  ــــو  هـ األول  الــــتــــحــــالــــف، 
يستهدف »الجبهة الداخلية«، أي أنه يسعى 
لشق تحالف الطرفن، وأبعد من ذلك، تحدث 
الحوثي، عن أن جماعته تتعرض لـ«الطعن من 
الــظــهــر«، فــي اتــهــامــات ضمنية لحزب صالح 
أنـــه لخدمة  الــجــمــاعــة  تـــرى  بــاتــت  بلعب دور 

الــعــديــد مــن السياسين  خــصــومــهــا. ويــنــظــر 
آراءهـــم »العربي  الــذيــن تقصت  مــن  اليمنين 
ــة فــي  ــلـ ــــورات الـــحـــاصـ ــــطـ ــتـ ــ ــــد«، إلــــــى الـ ــــديـ ــــجـ الـ
مرحلة  على  قويا  مــؤشــرًا  بوصفها  صنعاء، 
جـــديـــدة تــعــيــد صــيــاغــة خــريــطــة الــتــحــالــفــات 
ــل مــنــاطــق ســيــطــرة الــطــرفــن،  والــســيــطــرة داخـ
ويسعى أحد الطرفن، لتكون له الكلمة األولى 
فيها، فيما يبدي حوثيون، تخوفا من سعي 
»أجـــنـــدات« سياسية  لتمرير  صــالــح وحــزبــه 
تــســتــهــدف ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة فــــي صــنــعــاء، 
الفترة  تسريبات  تحدثت  أن  بعد  خصوصا، 

والرياض  أبوظبي  تواصل بن  املاضية، عن 
مع مسؤولن في حزب صالح، إلبــرام صفقة 
تنهي الحرب على نحو يسمح للحزب بلعب 

دور في املرحلة املقبلة. 
ــــدن الــــبــــاد، والـــتـــي  ــم مـ ــ ــانـــي أهـ ــدن، ثـ ــ ــــي عــ وفـ
ــوات الــتــحــالــف  ــ يــســيــطــر عــلــيــهــا خــلــيــط مـــن قـ
عــبــدربــه منصور  للرئيس  املــوالــيــة  والـــقـــوات 
هادي وتشكيات ومليشيات أخرى، مدعومة 
مــــن اإلمــــــــــارات، شـــهـــدت األســـابـــيـــع األخــــيــــرة، 
تكون  أن  املستبعد  غير  مــن  ملفتة،  تــطــورات 
يمنية  معادلة  بــروز  قبل  مــا  ترتيبات  ضمن 

تفسيرات عدة ألسباب انتشار القوات السعودية في عدن )أحمد فروان/فرانس برس(

فيها،  التوقعات  أبــرز  جديدة، بشكل رسمي، 
ضي نحو االنفصال. 

ُ
امل

ومن أبرز التطورات في السياق، األنباء التي 
قــوة عسكرية سعودية،  تحدثت عن وصــول 
ــادر، إنــهــا  ــ ــــصـ ــى املـــديـــنـــة، قـــالـــت بـــعـــض املـ ــ إلـ
ــة، كــالــقــصــر  ــامـ ســتــتــولــى حــمــايــة مــنــشــآت هـ
الرئاسي ومطار عدن الدولي واملرفأ البحري 
مــغــادرة كتيبة من  مــع  املدينة، بالتزامن  فــي 
الــقــوات اإلمــاراتــيــة املــديــنــة، األمـــر الـــذي فتح 
الــبــاب أمـــام التكهنات والــتــســاؤالت حــول ما 

وراء هذه التطورات. 
وفي السياق، نفى مصدر قريب من »املجلس 
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، طــلــب عـــدم تسميته، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن يــكــون وصـــول قــوات 
سعودية في إطار خطوات تدريجية النتزاع 
الرياض زمام السيطرة في عدن، من أبوظبي، 
وذكـــر أن الــقــوات جـــاءت لتعزيز قــوة سابقة 
ــجــري 

ُ
مـــوجـــودة فــي املــديــنــة، وأن اإلمـــــارات ت

 لقواتها بن الحن واآلخر. 
ً
تبديا

ــقـــوات الــســعــوديــة، قـــد جــاء  وكــــان وصــــول الـ
ــيــــس الــحــكــومــة  ــد أيـــــــام مــــن مـــــغـــــادرة رئــ ــعـ بـ
اليمنية أحمد عبيد بن دغر، ومحافظ عدن، 
وتوجههما  للمدينة،  املفلحي،  عبدالعزيز 
إلـــى الـــريـــاض. وكـــان األخــيــر قــد وجـــه مطلع 
للقوات  انــتــقــادات ضمنية  الـــجـــاري،  الــشــهــر 
اإلمـــــاراتـــــيـــــة، ولـــلـــوصـــايـــة الــــتــــي تــمــارســهــا 
األخــيــرة على عــدن، واملجموعات واألطـــراف 
ــوصــف 

ُ
املــحــلــيــة الــتــي تــدعــمــهــا أبــوظــبــي، وت

بــأنــهــا »مــتــمــردة«، عــلــى الــحــكــومــة الشرعية 
املنادي  الجنوبي  والحراك  أبوظبي  وتوالي 

باالنفصال، بالدرجة األولى. 
مــن زاويـــة أخـــرى، شهدت عــدن فــي األسابيع 

األخيرة، تطورات الفتة، ولكن من نوع آخر، 
يمكن أن يكون في إطار الخطوات التي تهيئ 
لــانــفــصــال، إذ افــتــتــح رئــيــس الـــــــوزراء مــقــرًا 
إلــى  الـــــوزراء،  لــرئــاســة  ــر  لكلية عسكرية وآخـ
جانب مشاريع أخرى، ينظر إليها العديد من 
املتابعن، بأنها تؤسس لبنية تحتية لدولة 
مــنــفــصــلــة، أو حــكــم ذاتــــي فــي جــنــوب الــيــمــن، 
 
ً
أ أقرب إلى االنفصال، بعد أن بات الواقع مهيَّ

إلى حد كبير. 
تــطــورات صنعاء وعــدن  السياق، تبدو  وفــي 
أبـــرز تجليات  أحــد  إلــى حــد كبير،  املنفصلة 
نتائج الــحــرب، الــتــي وإن بــدا أنــهــا قــد تكون 
ــرة، إال أن تــرســيــخ  ــيــ وصـــلـــت مــراحــلــهــا األخــ
واقـــــع االنـــفـــصـــال إلــــى جـــنـــوب وشـــمـــال على 
األقل، بات أبرز النتائج العملية، ويبدو كأن 
الحوثين وصالح،  بن  في صنعاء  الصراع 
يــتــمــحــور حــــول مــنــاطــق ســيــطــرتــهــم، ولــيــس 
لليمن املوحد، الذي بات الجنوب فيها تحت 
سيطرة قوات التحالف وقوات محلية مؤلفة 

من جنوبين بشكل شبه كلي. 
وبــن صنعاء وعــدن، يبرز مركزان ثانويان، 
يعكسان حالة االنقسام في الباد، األول في 
إقليما  تــكــون  ألن  تتطلع  الــتــي  حــضــرمــوت، 
 شرق الباد، واآلخر، في مأرب وسط 

ً
مستقا

اليمن، الواقعة تحت سيطرة القوى الشمالية 
التحالف،  مــن  واملــدعــومــة  للشرعية  املــؤيــدة 
وبــن واقـــع التقسيم والــصــراع الــداخــلــي في 
األجزاء املتفرقة، تعيش الباد مع دمار واسع 
منهار،  شبه  واقــتــصــاد  التحتية،  البنية  فــي 
وأوضاع إنسانية كارثية، يقف فيها املاين 
لتقارير منظمات  املــجــاعــة، وفــقــا  على حــافــة 

األمم املتحدة اإلنسانية. 
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بيونغ يانغ ترد على »أولتشي« بالماء

مناورات أميركية ــ كورية تشغل العالم

وفاة آخر أميركي »وفي للزعيم«واشنطن ترد على موسكو: ال فيزا

فتحت كوريا الشمالية 
سدًا مائيًا ربما يتسبب 
بفيضان في الجنوب

ــــول  ــيـ ــ ــأ واشـــــنـــــطـــــن وسـ ــبــ ــعــ ــم تــ ــ ــ لـ
بــتــحــذيــرات بــيــونــغ يــانــغ مـــن أن 
األميركية  الــعــســكــريــة  ــنـــاورات  املـ
ــــ الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة الــســنــويــة بنسختها 
ــنـــن،  ــــس االثـ ــدأت أمـ ــتــــي بــــ ــذا الــــعــــام، والــ ــهـ لـ
وتــســتــمــر عــشــرة أيــــام، »تــصــب الــزيــت على 
النار«، علمًا أنها تعتمد إلى حد كبير على 
لصد  الكمبيوتر،  بأجهزة  وهمية  عمليات 
أي هجوم قد تتعرض له كوريا الجنوبية. 
وبدأت قوات من كوريا الجنوبية والواليات 
املــتــحــدة، مــنــاوراتــهــا وســـط تــوتــرات بشأن 
ــة الـــصـــاروخـــيـــة  ــيـ ــالـ ــمـ ــا الـــشـ ــ ــوريـ ــ ــج كـ ــ ــرامـ ــ بـ
العسكرية  الــتــدريــبــات  وتستمر  والــنــوويــة. 
حــتــى 31 أغـــســـطـــس/آب الـــحـــالـــي، وتــشــمــل 
إلــى  تــهــدف  بالكمبيوتر  مــحــاكــاة  عمليات 
االستعداد لحرب مع بيونغ يانغ التي تملك 
أسلحة نووية. وتجرى مناورات »أولتشي 
فريدوم غارديان« )أولتشي حارس الحرية( 
كــل صــيــف، وتــثــيــر ردودًا غــاضــبــة مــن قبل 
كوريا الشمالية التي تعتبرها تجربة غزو. 
الــرد بطريقة  قــررت  ويــبــدو أن بيونغ يانغ 
ــلـــن مـــســـؤولـــون  ــــذه املـــــــرة، إذ أعـ مــخــتــلــفــة هـ
ــيـــون، أمــــــس، أن مــنــســوب  ــنـــوبـ ــــون جـ ــــوريـ كـ
املياه في نهر إمجن املتدفق نحو الجنوب 
الجانب  فتح  أن  بعد  خطير،  بشكل  ارتــفــع 
الــكــوري الشمالي السد الــحــدودي مــن دون 
ســابــق إنــــذار. وأوضــحــت وكــالــة »يــونــهــاب« 
ارتفاع  الــكــوري الجنوبي رصــد  أن الجيش 
لــم ترسل  النهر، فيما  فــي  املــيــاه  مستويات 

بيونغ يانغ أي إنذارات بهذا الشأن.
وعادة ما ترد كوريا الشمالية على املناورات 
األميركية الكورية الجنوبية املشتركة بإجراء 
تــجــارب عــلــى أســلــحــة وســلــســلــة مــن الخطب 
النارية. وخالل تدريبات العام املاضي أطلقت 
ــا الــشــمــالــيــة صــــاروخــــا بــالــســتــيــا مــن  كــــوريــ
غواصة، حلق مسافة 500 كيلومتر، في أطول 
الــصــواريــخ.  الــنــوع مــن  مسافة يقطعها ذلــك 
وبعد أيــام على تلك املــنــاورات أجــرت تجربة 

نووية خامسة كانت األكبر حتى اآلن. 
ــي فــــريــــدوم  ــشــ ــتــ ــاورات »أولــ ــ ــنــ ــ وتـــتـــضـــمـــن مــ
غارديان«، والتي تجرى سنويًا منذ 1976، 
وتحمل اســم جنرال دافــع عن مملكة كورية 
ــزاة الــصــيــنــيــن،  ــ ــغـ ــ ــي مـــواجـــهـــة الـ ســـابـــقـــة فــ
محاكاة على الكومبيوتر لتقييم القدرة على 
كـــوري شمالي. وأوضــحــت  عـــدوان  مواجهة 
لــم يعرف  أنـــه  صحيفة »نــيــويــورك تــايــمــز« 
بعد ما إذا كانت قاذفات أميركية تستطيع 
املــنــاورات.  حمل قنابل نووية ستشارك في 
ويشارك 17500 جندي أميركي في املناورات 
بانخفاض عن 25 ألفًا في العام املاضي. وقال 

ــنـــوبـــي، مـــــون جــيــه- ــيـــس الــــكــــوري الـــجـ ــرئـ الـ
ذات  املشتركة،  العسكرية  املــنــاورات  أن  إن، 
طبيعة دفاعية تمامًا، وال تهدف إلى زيادة 
الــتــوتــرات فــي شبه الجزيرة الــكــوريــة. وقــال 
لــوزراء في الحكومة: »ليس هناك نية على 
اإلطالق لتصعيد التوتر العسكري في شبه 
تقام  التدريبات  هــذه  ألن  الكورية،  الجزيرة 

»يجب  وتابع:  دفاعية«.  وطبيعتها  سنويًا 
جهودنا  بــشــأن  الشمالية  كــوريــا  تــبــالــغ  أال 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــســـالم، ويــجــب أال تــخــوض 
أيـــضـــًا فـــي اســـتـــفـــزازات تـــــؤدي إلــــى تــدهــور 
الــــوضــــع مــســتــغــلــة )الــــتــــدريــــبــــات( كـــمـــبـــرر«. 
ووصفت الواليات املتحدة أيضًا التدريبات 
املــشــتــركــة بــأنــهــا »دفـــاعـــيـــة الـــطـــابـــع«، وهــو 
وصـــف رفــضــتــه وســـائـــل إعــــالم رســمــيــة في 
كوريا الشمالية، معتبرة أنه »قناع خداعي«. 
وقــالــت املــتــحــدثــة بــاســم الــجــيــش األمــيــركــي، 
تــومــاس، »إنها من أجــل االستعداد  ميشيل 
تحسبًا لوقوع أمر كبير نحتاج بسببه إلى 
حماية جمهورية كوريا«، مستخدمة االسم 
الرسمي لكوريا الجنوبية. ووصفت وسائل 
فــي بيونغ يانغ مــنــاورات  الرسمية  اإلعـــالم 

الــعــام الــحــالــي بــأنــهــا خــطــوة »مــتــهــورة« قد 
تؤدي إلى »مرحلة من حرب نووية ال يمكن 
قالت  التدريبات  وعشية  عليها«.  السيطرة 
كوريا الشمالية إن الواليات املتحدة »تصب 
الزيت على النار«. وحذرت بيونغ يانغ، في 
مــقــالــة فـــي صــحــيــفــة »رودونـــــــغ ســيــنــمــون«، 
مـــن »مــرحــلــة مـــن الـــحـــرب الــنــوويــة ال يمكن 
يمكن  الجزيرة  على شبه  عليها«  السيطرة 
أن تشمل األراضي األميركية. وأضافت »إذا 
تخيلت الواليات املتحدة أن حربًا في شبه 
الجزيرة هي على أبــواب دولــة أخــرى بعيدًا 
في املحيط الهادئ فإنها تخطئ أكثر من أي 

وقت مضى«.
)العربي الجديد، رويترز، 
فرانس برس، أسوشييتد برس(
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سياسة

ردت واشنطن على 
تقليص موسكو 

عديد موظفيها في 
السفارات والقنصليات 
على أراضيها، بتعليق 

عملية إعطاء تأشيرات 
دخول للروس إلى أميركا

شهد التوتر الكوري الشمالي ــ األميركي محطة جديدة مرشحة لالستمرار عشرة أيام، هي مدة المناورات العسكرية 
األميركية ــ الكورية الجنوبية التي تنظر إليها دولة الشمال على أنها تمرين على غزو أراضيها

)Getty/شرطي كوري شمالي يشارك في المناورات أمس )شونغ سونغ جون

موسكو ــ العربي الجديد

تواصلت الحرب الدبلوماسية بن أميركا 
الــســفــارة األميركية  وروســيــا، مــع تعليق 
في موسكو مؤقتًا تأشيرات الدخول إلى 
الواليات املتحدة، اعتبارًا من الغد، بسبب 
خــفــض عــــدد املـــوظـــفـــن الــدبــلــومــاســيــن، 
الــــذي أمــــرت بـــه مــوســكــو ردًا عــلــى فــرض 
غضب  الخطوة  وأثـــارت  عليها.  عقوبات 
مــوســكــو، الـــتـــي اعــتــبــرت أنـــهـــا »مــحــاولــة 
الــروس  املواطنن  جــديــدة إلثـــارة استياء 

من السلطات الروسية«.
للعمل  املسافرين  ستمس  التي  والخطوة 
ــة هــــي األحـــــــدث فــي  ــ ــدراســ ــ ــيـــاحـــة والــ والـــسـ
ــة الــتــي  ــادلـ ــبـ ــتـ ــن اإلجـــــــــــراءات املـ ســلــســلــة مــ
دفــعــت الـــعـــالقـــات بـــن الــبــلــديــن إلــــى مــزيــد 
مـــن الـــتـــدهـــور، وأحـــبـــطـــت آمـــــال الــجــانــبــن 
ترامب  دونــالــد  ــي 

ّ
تــول بعد  فــي تحسينها، 

رئاسة الواليات املتحدة، في يناير/كانون 
ــــروس  ــانـــي املــــاضــــي. كـــمـــا تــعــنــي أن الـ ــثـ الـ
ــبــــن فــــي زيــــــــارة الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة  الــــراغــ
للسياحة أو العمل أو الدراسة لن يتمكنوا 
من التقديم للحصول على تأشيرات دخول 
عبر القنصليات األميركية خارج موسكو، 
ــى الــعــاصــمــة  وســيــتــعــن عــلــيــهــم الــســفــر إلــ
لوجستيًا  تحديًا  ذلــك  وسيمثل  الروسية. 
الــروس الذين تمتد بالدهم،  كبيرًا لبعض 
العالم،  األكبر مساحة على مستوى  وهــي 
فـــي 11 مــنــطــقــة زمــنــيــة. وكـــانـــت الــســلــطــات 
الروسية أمرت أميركا بسحب 755 موظفًا 
لينخفض  وقــنــصــلــيــاتــهــا،  مـــن ســفــارتــهــا 

عـــددهـــم اإلجـــمـــالـــي مـــن أكــثــر مـــن ألــــف إلــى 
الكونغرس  تصويت  على  ردًا  وذلـــك   ،455
األمــيــركــي عــلــى قــانــون تــشــديــد الــعــقــوبــات 

بحق روسيا.
وأوضـــحـــت الــســفــارة األمــيــركــيــة، فــي بيان 
أنـــه سيتم استئناف  ــشــر عــلــى مــوقــعــهــا، 

ُ
ن

مــن  األول  ــن  ــ مــ بـــــــــدءًا  ــرات  ــ ــيـ ــ ــأشـ ــ ــتـ ــ الـ ــنــــح  مــ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل، لــكــن بـــأعـــداد أقــل. 
بينما تقرر وقف إجراء املقابالت مع طالبي 
القنصليات  فــي  الهجرة  لغير  التأشيرات 
األمــيــركــيــة، فـــي مــــدن ســانــت بــطــرســبــورغ 
ويــكــاتــيــريــنــبــورغ وفــالديــفــوســتــوك، حتى 
إشــعــار آخـــر. وأعــلــنــت الــســفــارة األميركية 
فها عن إصدار التأشيرات 

ّ
في موسكو توق

ــيـــة إيـــاهـــم إلــى  ملــواطــنــي بـــيـــالروســـيـــا، داعـ
إجــــراء املــقــابــالت فــي الــســفــارات األميركية 
فــي وارســــو أو كــيــيــف أو فــيــلــنــوس. ورأت 

السفارة أن قرار الجانب الروسي تقليص 
عــــدد مــوظــفــيــهــا »يـــضـــع عـــالمـــة اســتــفــهــام 
حـــول جــديــة حـــرص روســيــا عــلــى تحسن 
»إر  ونقلت صحيفة  الــثــنــائــيــة«.  الــعــالقــات 
ــا« الــروســيــة، عــن مــســؤول فــي مركز  بــي كـ
آلية  إن  قوله  التأشيرات  لطالبي  خــدمــات 
البت في قرار منح التأشيرة األميركية من 
انتظار موعد  فترة  لم تتغير، ولكن  عدمه 
أو أسبوعن  أســبــوع  مــن  ارتــفــعــت  املقابلة 

سابقًا إلى نحو شهرين. 
ونـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي، سيرغي 
الفــــروف، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نظيره 
املصري، سامح شكري، في موسكو، بهذا 
اإلجـــراء واعــتــبــره »مــحــاولــة جــديــدة إلثــارة 
ــــروس مـــن الــســلــطــات  اســتــيــاء املــواطــنــن الـ
الروسية. إنه منطق معروف جيدًا... وهذا 
منطق من ينظمون ثــورات ملونة«. ووعد 
الفروف بأن يقوم الجانب الروسي بدراسة 
خطوات واشنطن األخيرة بشكل دقيق قبل 

اتخاذه قرارًا حول أي تدابير جوابية«.
ــلـــن، أمـــس  ــكـــرمـ ــة، أعـــلـــن الـ ــيـ ــانـ مــــن جـــهـــة ثـ
ــبـــل لـــدى  ــقـ اإلثـــــنـــــن، أن ســـفـــيـــر روســــيــــا املـ
ــولــــي  ــاتــ ــكــــون أنــ ــيــ الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة ســ
أنــتــونــوف، وهــو مــســؤول سابق فــي وزارة 
ــقـــوبـــات  ــعـ ــاع مــــــــدرج عـــلـــى الئــــحــــة الـ ــ ــدفــ ــ ــ ال
ــة األوكـــرانـــيـــة.  ــ ــدوره فـــي األزمـ ــ ــة لـ ــيــ األوروبــ
ويــتــســلــم أنــتــونــوف املــنــصــب مـــن سيرغي 
كــيــســلــيــاك الـــــذي كــــان شــخــصــيــة رئــيــســيــة 
ــل روســــي محتمل 

ّ
فــي الـــجـــدال بــشــأن تــدخ

فــي االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة، نــظــرًا لعالقته 
بأعضاء في الحملة االنتخابية لترامب. 

وأنــتــونــوف )62 ســنــة( دبــلــومــاســي يشغل 
ــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  حـــالـــيـــًا مــنــصــب نـ
الفترة بن 2011 و2016  أن شغل في  بعد 
الـــدفـــاع، وهـــي الفترة  منصب نــائــب وزيـــر 
التي تزامنت مع ضم موسكو شبه جزيرة 
منذ  أنتونوف  أوكــرانــيــا. وتولى  من  القرم 
العام  الخارجية،  وزارة  توليه منصبه في 
املـــاضـــي، مــهــمــة صــلــة الــوصــل بــن وزارتــــه 
وبــن وزارة الــدفــاع. وقــال أحــد األشخاص 
ــتـــونـــوف إنــــه رجــل  الـــذيـــن تــعــامــلــوا مـــع أنـ
صلب وذو طراز عسكري. وتولى كيسلياك 
منصب سفير موسكو في واشنطن ألكثر 

من تسع سنوات.

منذ عقود،  املستمرة،  العداء  تمنع حالة  لم 
ــات املــتــحــدة وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة،  بـــن الـــواليـ
مــجــمــوعــة مـــن الــعــســكــريــن األمــيــركــيــن من 
ــرار االنـــشـــقـــاق عـــن جــيــش بــالدهــم  ــ اتـــخـــاذ قـ
يانغ وحتى  بيونغ  في  العيش  وتفضيلهم 
ــــؤالء، الــجــنــدي جيمس  مــمــاتــهــم. مـــن بـــن هـ
جوزف درسنوك الذي اختار منذ عام 1962 
الــحــيــاة فـــي كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وبـــنـــاء حــيــاة 
ــدة فــيــهــا، مــتــبــنــيــًا إلــــى جـــانـــب أبــنــائــه  ــديـ جـ
مواقفها املعادية للواليات املتحدة. وكشف 
تيد وجيمس درسنوك، نجال الجندي الذي 
فر إلى بيونغ يانغ بعد انشقاقه عن جيش 
بلده بعد الحرب الكورية )1950-1953(، قبل 
أيام، عن وفاة والدهما، العام املاضي، بعدما 
عــّبــر على فـــراش املـــوت عــن وفــائــه لـ«الزعيم 

العظيم كيم جونغ أون«، على حد قولهما.
ــنــــوك ضــمــن مــجــمــوعــة صــغــيــرة  وكـــــان درســ
مــن الــجــنــود انــشــقــت عــن الــجــيــش األمــيــركــي 
وفــّرت إلى كوريا الشمالية بعد الحرب بن 
الكوريتن. وقد عبر املنطقة املنزوعة السالح 
التي تقسم شبه الجزيرة في 1962، بعد أن 
أوقف في كوريا الجنوبية. وهو آخر جندي 
كان على قيد الحياة في هذه املجموعة من 
الــعــســكــريــن األمــيــركــيــن. وأكــــد نــجــاله تيد 
وجيمس درسنوك، في مقابلة مسجلة نشرت 
الــجــمــعــة عــلــى املـــوقـــع اإللـــكـــتـــرونـــي الـــكـــوري 
أن  »أوريــمــيــنــزوكــيــري«،  الحكومي  الشمالي 
الثاني  نوفمبر/تشرين  في  توفي  والدهما 

2016 إثر جلطة دماغية.
وقال األخ األكبر تيد درسنوك »والدنا كان 
ــل عـــلـــى كــل  بــــن أيــــــدي الـــجـــمـــهـــوريـــة وحـــصـ
الحّب والعناية من قبل الحزب حتى وفاته 
عن 74 عــامــًا«. وظهر تيد مثل شقيقه ببزة 
الجيش الكوري وعلى كتفه وســام مؤسس 
ايل سونغ، باإلضافة  كوريا الشمالية، كيم 
إلـــــى وســــــام ابـــنـــه وخـــلـــفـــه كـــيـــم جـــونـــغ يـــل. 
بلهجة  الكورية  اللغة  تكلم  األخــوان  ويتقن 
ــــاف تــيــد، الــــذي يحمل  شــمــالــيــة قـــويـــة. وأضـ
»والدنا  كورياهو هونغ ســون تشول،  اســم 
طلب منا خدمة زعيمنا العظيم كيم جونغ 
العالقات  تــوتــر  على  وتعليقًا  بــتــفــان«.  أون 
بـــن واشــنــطــن وبــيــونــغ يـــانـــغ عــلــى خلفية 
ر 

ّ
والــنــووي، حذ البالستي  األخــيــرة  برنامج 

تــيــد »اإلمــبــريــالــيــن األمــيــركــيــن« مــن إثـــارة 

»هستيريا الحرب« من دون معرفة أي شيء 
عن الجيش الكوري الشمالي أو عن الشعب. 
وأكــد أنــه في حــال انــدالع الحرب »لــن نفّوت 
فــرصــة محو الــواليــات املــتــحــدة عــن خريطة 

العالم إلى األبد«. 
ووصل التوتر بن البلدين إلى الــذروة منذ 
ــــرت بــيــونــغ يـــانـــغ فــــي  يــولــيــو/تــمــوز  أن أجـ
عابرة  بالستية  صاروخية  تجربة  املاضي 
ر الرئيس األمــيــركــي، دونالد 

ّ
لــلــقــارات. وحـــذ

التهديدات  أن  مــن  الشمالية  كــوريــا  تــرامــب، 
الجديدة ستواجه »بالنار والغضب«. ورّدت 
ــغ مــــن جــهــتــهــا واعـــــــدة بــقــصــف  ــانـ بـــيـــونـــغ يـ
املحيط  فــي  األميركية  غـــوام  محيط جــزيــرة 

الهادئ، قبل تعليق املشروع.
باسمه  أيضًا  يعرف  الــذي  واعتبر جيمس، 
الـــكـــوري هــونــغ تــشــول، أن »قــائــدنــا األعــلــى 
الــعــزيــز هـــو كــيــم جــــونــــغ-أون وإذا كـــان إلــى 
2006، شكل  وفــي  مــؤكــد«.  فالنصر  جانبنا 
بـــرنـــامـــج  ــور  ــحــ مــ جـــيـــمـــس درســـــنـــــوك األب 
الحدود«  »عبور  بعنوان  بريطاني  وثائقي 
إنــه راض عن حياته في بيونغ  قــال خالله، 
يانغ، حيث يستفيد الناس عامة من مستوى 
حــيــاة أفــضــل مــن مــنــاطــق أخــــرى فــي كــوريــا 
الشمالية. وقال في مقابلة مع قناة »سي بي 
يــغــادر بيونغ يانغ  لــن  إنــه  األميركية،  اس« 

دم لي ذهب بمليار دوالر«.
ُ
»ولو ق

)فرانس برس(

ــمــركــز الــوطــنــي  ــس ال ــي ــن رئ ــل أع
النووي،  الخطر  لتقليص  الروسي 
اإلثنين،  أمس  ريجكوف،  سيرغي 
ــات  ــلــوالي ل مــشــتــركــة  بــعــثــة  أن 
ستقوم  وبــريــطــانــيــا  الــمــتــحــدة 
لمراقبة  استكشافية  بطلعة 
ــي روســيــا  ــ األجــــواء فـــوق أراض
اتفاقية  إطـــار  فــي  وبــيــاروســيــا 
السماء المفتوحة في الفترة من 
الحالي.  أغسطس/آب   26 إلى   21
ــروس  وســيــكــون األخــصــائــيــون ال
أثناء  المراقبة  طائرات  متن  على 
الشديدة  الرقابة  لفرض  الرحلة 

على مسار الرحلة المتفق عليه.

أميركا وبريطانيا 
تراقبان روسيا

وزير الدفاع األميركي، جيمس ماتيس، أول 
من أمــس، إن تقليل عديد القوات األميركية 
املشاركة يعكس تناقص الحاجة إلى األفراد 
خــاللــه ولــيــس بسبب الــتــوتــرات مــع بيونغ 
ــي الـــتـــدريـــبـــات نــحــو  ــارك فــ ــشــ ــغ. كـــمـــا يــ ــانــ يــ
50 ألـــف جــنــدي كــــوري جــنــوبــي. وانــضــمــت 
دول حــلــيــفــة لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة لــتــدريــبــات 
ــذا الـــعـــام، إذ تـــشـــارك قــــوات مـــن أســتــرالــيــا  هـ
وبــريــطــانــيــا وكــنــدا وكــولــومــبــيــا والــدنــمــارك 
وهــولــنــدا ونــيــوزيــلــنــدا فــيــهــا. ووصــــل قائد 
قــيــادة املــحــيــط الـــهـــادئ فــي ســـالح البحرية 
ــاريـــس إلــى  ــاري هـ ــ ــركـــي، األدمــــيــــرال هـ ــيـ األمـ
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة ملــتــابــعــة هــــذه املـــنـــاورات 
ومناقشة التهديد الذي يشكله البرنامجان 
النووي والبالستي لكوريا الشمالية. وأعلن 

إضاءةالحدث

الثالثاء 22  أغسطس/ آب  2017 م  30 ذو القعدة 1438 هـ  ¶  العدد 1086  السنة الثالثة
Tuesday 22 August 2017

9

لبنان: تمرير سلسلة الرواتب رغم االنتقادات
بيروت ـ العربي الجديد

دخــلــت سلسلة الــرتــب والــرواتــب 
ــادة أجـــــور مــوظــفــي  ــزيــ ـــعـــّدلـــة لــ

ُ
امل

القطاع العام حّيز التنفيذ الفعلي 
فــي لــبــنــان، بــاإلضــافــة إلــى وجــبــة الضرائب 
وأقــرهــا  الحكومة  الــتــي وضعتها  الــجــديــدة 
الــنــواب، مع إعــالن القصر الرئاسي  مجلس 
ــيــــس مـــيـــشـــال عــــــون عــلــى  ــن تـــوقـــيـــع الــــرئــ ــ عـ
قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، 
أمــس اإلثــنــن. ويــأتــي تمرير قــانــون زيــادات 
األجـــور والــضــرائــب رغــم االنــتــقــادات الحادة 
لــه، إذ شهدت لجان األهــل في  التي وجهت 
املـــدارس نقاشات حــادة مــع بعض اإلدارات 
التي أعلنت نيتها زيادة األقساط املدرسية. 
ويــنــقــســم املــوظــفــون الــرســمــيــون بـــن مــؤيــد 
احــتــجــاج  لــهــا، وســـط  ومـــعـــارض  للسلسلة 
واســـع مــن املــؤســســات الــقــضــائــيــة الرسمية 

والــديــنــيــة بــســبــب إلــغــاء بــعــض املــســاهــمــات 
ــة لـــصـــنـــاديـــق الــتــعــاضــد  ــ ــــدولـ ــن الـ ــة مــ ــيـ ــالـ املـ
اللبنانية  الجامعة  أساتذة  القضائية، ومن 
الـــذيـــن اســتــثــنــتــهــم هــــذه الــســلــســلــة وبــاتــت 
رواتـــــــب املــعــلــمــن فــــي الـــصـــفـــوف الــثــانــويــة 
السلسلة  بنود  لقيت  كما  رواتــبــهــم.  تـــوازي 
اعـــتـــراضـــًا واســــعــــًا مــــن املـــجـــلـــس اإلســـالمـــي 
الشرعي األعلى بعد استبدال مقترح عطلة 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة بـــمـــنـــح املـــوظـــفـــن املــســلــمــن 

ساعتن ألداء صالة الجمعة. 
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي قـــــد اســتــمــهــل 
االقتصادية  الهيئات  بعض  ودعــا  التوقيع 
حــواري  لقاء  لعقد  الرأسمالين  واتــحــادات 
في قصر بعبدا لالستماع إلى مالحظاتهم 
النواب،  مجلس  أقرها  التي  السلسلة  حــول 
ـــرض كــل مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 

ُ
والــتــي لــم ت

ــرض القطاع الخاص الــذي يتحمل 
ُ
كما لم ت

كــلــفــة الــتــمــويــل الـــتـــي تــبــلــغ حـــوالـــى مــلــيــار 

أن  آنـــذاك  دوالر أميركي سنويًا. وأكــد عــون 
»اإلمــكــانــات مــحــدودة والــوضــع االقتصادي 
دقيق، مع وجود عجز في امليزان التجاري، 
بــّد من معالجة مسؤولة وشاملة«.  لذلك ال 
وقـــــال، خـــالل افــتــتــاح الــلــقــاء الــــحــــواري، إنــه 
ــرزت بــعــد  ــ يــــحــــاول »مـــعـــالـــجـــة تـــنـــاقـــضـــات بــ
الضرائب،  وقــانــون  السلسلة  قانون  صــدور 
بالتفصيل  وندرسها  اآلراء  نجمع  وســوف 
ـــخـــاذ املـــوقـــف املــنــاســب مـــن الــقــانــونــن«. 

ّ
الت

ــا نــســعــى إلــيــه هـــو تعديل  ولــفــت إلـــى أن »مـ
بعض األخطاء التي وقعت«.

علمًا أن دعـــوة عـــون إلـــى الــلــقــاء الــتــشــاوري 
شملت الرئيس الحريري، ورئيس لجنة املال 
وحاكم  كنعان،  إبراهيم  النيابية  واملــوازنــة 
مصرف لبنان رياض سالمة، وممثلن عن: 
الــهــيــئــات االقــتــصــاديــة والــعــمــالــيــة واملــالــيــة، 
ــدارس الخاصة،  ونــقــابــات املــهــن الــحــرة، واملــ
واملــعــلــمــن فــي املــــدارس وأســـاتـــذة الجامعة 

التنسيق  اســتــثــنــاء هيئة  ولــقــي  الــلــبــنــانــيــة. 
النقابية مــن الــلــقــاء، بــالــرغــم مــن أنــهــا تمثل 
القاعدة األوسع من األساتذة واملعلمن في 

القطاع العام، انتقادات واسعة.
وكـــان مجلس الـــنـــواب قــد أقـــر جميع املـــواد 
للسلسلة   

ً
تمويال ستؤمن  التي  الضريبية 

مــــــع بــــعــــض الـــــتـــــعـــــديـــــالت. وتــــــضــــــاف هــــذه 
الضرائب إلى ضرائب أخرى أقرت في جلسة 
مــجــلــس الـــنـــواب، خـــالل شــهــر آذار/ مـــارس 
القيمة  2017، وأبرزها زيــادة نسبة ضريبة 
املضافة من 10 إلى 11%. أما ضرائب تمويل 
سلسلة الرواتب الجديدة، فشملت عدة بنود 
منها رسم 5 آالف ليرة ) نحو 3.5 دوالرات( 
على املسافرين غير اللبنانين لدى دخولهم 
األراضـــــي الــلــبــنــانــيــة وزيـــــادة رســـم مقطوع 
على كــل مستوعب يــدخــل املــرفــأ، وغــرامــات 
نسبية على اإلشغال غير القانوني لألمالك 

البحرية وغيرها.

القاهرة ــ جيهان عبدالغني

أكد مسؤول مصري لـ »العربي الجديد« أن الحكومة 
ســتــلــجــأ إلــــى إدراج عــــدد مـــن مـــشـــروعـــات لــتــطــويــر 
ملشاركة  تمهيدًا  خطتها  ضــمــن  الــحــديــديــة  الــســكــك 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــتــنــفــيــذهــا، عــلــى خــلــفــيــة ارتــفــاع 
الفترة األخيرة،  القطارات في مصر، خــالل  حــوادث 
التي يجب  املــوارد  الصيانة وضعف  بسبب إهمال 
توجيهها ملرفق يتعامل معه آالف املواطنن يوميًا. 
وقال املسؤول الحكومي بالوحدة املركزية للشراكة 
مـــع الــقــطــاع الـــخـــاص، الــــذي رفـــض ذكـــر اســـمـــه، إنــه 

تلقى طلبات من عدة جهات حكومية من أجل إدراج 
مشروعاتها ضمن خطة الطرح الحكومية بالشراكة 
مــع الــقــطــاع الــخــاص. وأضــــاف أن مــن بــن الجهات 
التي  الحديدية  للسكك  القومية  الهيئة  الحكومية 
طــلــبــت إدراج مــشــروعــات مـــد خــطــوط ســكــك حــديــد 
جديدة وتحديث وتطوير بعض املحطات وطرحها 
للتسويق الــتــجــاري بعد تــكــرار حـــوادث الــقــطــارات. 
ــة،  ــدريـ ــنـ ــكـ ــاإلسـ ــــادم قــــطــــاريــــن بـ ووقـــــــع حـــــــادث تـــــصـ
األســـبـــوع قــبــل املـــاضـــي، راح ضحيته أكــثــر مــن 40 

 وعشرات املصابن.
ً
قتيال

وتــابــع املـــســـؤول، إن كــافــة مــشــروعــات الــشــراكــة مع 

القطاع الخاص التي سيتم اإلعــالن عنها لتحسن 
ــدم زيــــــــــادة ســــعــــر الـــخـــدمـــة  ــ ــ ــــات تــــشــــتــــرط عـ ــــدمـ ــــخـ الـ
ــقـــوم الـــشـــركـــة الـــفـــائـــزة بــبــيــع  لـــلـــمـــواطـــنـــن، حـــيـــث تـ
الخدمة للحكومة املصرية بالسعر العادل، وتتولى 
الحكومة بيعها للمواطنن وفقًا لرؤيتها. وأكد أنه 
سيتم إعداد دراسات الجدوى الخاصة باملشروعات 
وتــقــديــر أولــويــتــهــا ووضــــع جــــدول زمــنــي لطرحها 
أكــدت  حكومية  مــصــادر  وكــانــت  املستثمرين.  على 
السكك  أنــه ال يمكن تطوير  في تصريحات سابقة، 
الــحــديــديــة إال بــعــد تــوفــيــر إيــــــرادات مـــن عـــدة طــرق 
ومــنــهــا رفـــع أســـعـــار الـــتـــذاكـــر. وتــعــانــى مــشــروعــات 

ــــرارات  ــقـ ــ ــخــــاص بــســبــب الـ ــع الـــقـــطـــاع الــ الــــشــــراكــــة مــ
االقتصادية األخيرة في ما يخص التعويم وأسعار 
الـــفـــائـــدة الــتــي دفــعــت الــتــحــالــفــات الــعــاملــيــة إلعــــادة 
دراســاتــهــا عــن جــدوى بعض املــشــروعــات والتكلفة 
االستثمارية املتوقعة وتكلفة االقتراض من البنوك 
املتحالفة. وأشار املسؤول إلى أن من بن املشروعات 
خط سكك حديد العاشر بلبيس )شمال( لربط تلك 
آالف  عــلــى  تيسيرًا  بــاملــحــافــظــات  الــحــيــويــة  املنطقة 
العمال واملترددين على املنطقة الصناعية، موضحًا 
أن دراسات الجدوى قد تستغرق عامًا، وبعدها تبدأ 

الحكومة في إجراءات الطرح.

مصر تعتزم إشراك القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية

تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط، أمس، 

بفعل زيادة اإلنتاج األميركي، وإن 
كان انخفاض مخزونات الخام 

األميركية 13% منذ مارس/ آذار 
يشير إلى تقلص تخمة املعروض 
في السوق بشكل تدريجي. وجاء 

هذا بعد قفزة وصلت إلى %3 
في األسعار يوم الجمعة املاضي. 

وقال متعاملون إن السوق تأثرت، 
صباح أمس، سلبًا جراء ارتفاع 

اإلنتاج األميركي الذي تجاوز 9.5 
ماليني برميل يوميًا، وهو أعلى 

مستوى له منذ يوليو/تموز 2015. 
لكن ثمة مؤشرات على أن اإلنتاج 

األميركي قد يتباطأ قريبًا بعد 
أن خفضت شركات الطاقة عدد 

منصات الحفر لثاني أسبوع خالل 
ثالثة أسابيع وفقًا ملا قالته شركة 

بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم 
الجمعة املاضي. وقالت بيكر هيوز، 
إن الشركات قلصت عدد منصات 

الحفر النفطية بواقع خمس 
حفارات في األسبوع املنتهي في 

18 أغسطس/ آب ليصل العدد 
اإلجمالي إلى 763 منصة. وقال 

تجار إن توقف حقل الشرارة 
النفطي الليبي قد يقلص التدفقات 

في األمد القصير.

التضخم في البحرين يصعد 
%1.4

أظهرت بيانات رسمية، أمس، 
ارتفاع الرقم القياسي ألسعار 

املستهلك )التضخم( في البحرين 
على أساس سنوي، في يوليو/ 

تموز املاضي بنسبة %1.4، 
مقارنة بنفس الشهر من 2016. 

وذكرت بيانات هيئة املعلومات 
والحكومة اإللكترونية البحرينية 

)حكومية(، أن الرقم القياسي 
ألسعار املستهلك بلغ 129.6 

نقطة الشهر املاضي مقارنة بـ 
127.8 نقطة في يوليو/ تموز 

2016. وارتفعت أسعار السكن 
واملرافق )تشكل 24% من إنفاق 
املستهلكني( بنسبة 3.8%، فيما 
زادت أسعار الطعام واملشروبات 
غير الكحولية )تشكل 16% من 

إنفاق املستهلكني( بنسبة %2.7. 

انخفاض األسهم اليابانية
تراجعت األسهم اليابانية إلى 
مستوى جديد هو األدنى في 
ثالثة شهور ونصف الشهر 

عند اإلغالق، أمس، مع استمرار 
توخي املستثمرين الحذر في 
ظل مخاوف بشأن قدرة إدارة 

الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
على تطبيق إجراءات تعزيز النمو. 
وانخفض املؤشر نيكي القياسي 

0.4% ليغلق عند 19393.13 
نقطة وهو أدنى مستوى إغالق 

منذ األول من مايو/ أيار. وجرى 
تداول الدوالر مقابل 109.20 

ينات، ليظل قريبًا من أدنى 
مستوى في أربعة أشهر الذي 
بلغه، يوم الجمعة املاضي، عند 

108.605 ينات. وتراجع املؤشر 
توبكس األوسع نطاقًا %0.1 
إلى 1595.19 نقطة وهو أدنى 

مستوى إغالق منذ 15 يونيو/ 
حزيران. 

أخبار

انقالب مرتقب 
بصناعة 
السيارات

أعلنت شركة »غريت وول موتور« الصينية، أمس، نيتها تقديم عرض طموح لشراء مجموعة السيارات األميركية/اإليطالية »فيات كرايسلر أوتوموبيلز« 
كاملة أو جزءًا منها. وسيشكل اتفاق من هذا النوع انقالبًا رئيسيًا في قطاع صناعة السيارات الصيني إال أنه قد يحدث هزات سياسية في الواليات 
املتحدة، بعدما اشتكى الرئيس األميركي دونالد ترامب مرارًا من اختالل التوازن التجاري مع العمالق اآلسيوي. وتحتل »غريت وول موتور« املرتبة 
السابعة بن أكبر شركات تصنيع السيارات الصينية من ناحية املبيعات التي بلغت 1.07 مليون في الصن العام املاضي. ولكن عملية شراء لـ«فيات 

كرايسلر أوتوموبيلز« ستضع الشركة في مرتبة أعلى. 

اقتصاد
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اقتصاد

الرباط ــ مصطفى قماس

ارتهان  الرسمية  البيانات  تكشف 
املـــغـــرب إلـــى عـــدد قــلــيــل مـــن السلع 
ــــخــــفــــف مــــــن وطــــــــــأة عــجــز 

ُ
الـــــتـــــي ت

فيما  للعالم،  عبر تصديرها  التجاري  امليزان 
عشوائًيا  ا 

ً
زحف التجار  آالف  عشرات  يواصل 

املهنيني  الكثير من  يدفع  ما  االستيراد،  نحو 
والـــخـــبـــراء إلــــى دق نـــاقـــوس الــخــطــر. ويــتــوفــر 
ألــف مستورد، بينما ال  املغرب على قرابة 13 
يتعدى عدد املصدرين خمسة آالف، ما يوضح 
الفرق الذي يجب تداركه، حسب محمد فقيهي، 

الذي يستورد املالبس من تركيا والصني.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــى  ويــشــيــر الــفــقــيــهــي لـــ
الــذي يعتبر  املــغــرب  فــي  النسيج  أن منتجي 
املــغــرب، لم يتمكنوا  أقــدم قطاع صناعي في 
من توفير عالمات تجارية مغربية تستطيع 
املنافسة، ما حرمها من التصدير باستغالل 
املغرب  أبرمها  التي  الحر  التبادل  اتفاقيات 
والـــتـــي يــتــجــاوز عـــددهـــا الــخــمــســني، وشــجــع 

على االستيراد املشروع منه وغير املشروع.
ويــشــتــكــي مــنــتــجــو الــنــســيــج واأللـــبـــســـة فــي 
األعوام األخيرة، من إغراق السوق باملنتجات 
التركية، ويدعون السلطات املغربية للتدخل 
الــتــجــارة العاملية  بــإعــمــال مــا تــوفــره منظمة 
تمس  التي  للممارسات  للتصدي  آليات  من 
بــاملــنــتــج املــحــلــي. وتـــأكـــد فـــي الــســبــعــة أشــهــر 
ــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، تـــواصـــل تــدهــور  األولـ
عجز املــيــزان الــتــجــاري، الــذي بلغ نحو 11.7 
مليار دوالر، مقابل 10.3 مليارات دوالر في 

الفترة نفسها من العام املاضي.
ــك بـــعـــد ارتــــفــــاع املـــشـــتـــريـــات مــن  ــ وتـــحـــقـــق ذلـ
الخارج بحدود 7%، لتصل إلى 26.55 مليار 
بنفس  اململكة  صـــادرات  زادت  بينما  دوالر، 
النسبة، غير أنها استقرت في حــدود 14.84 
بــيــانــات مكتب  مـــن  ويــتــجــلــى  مــلــيــار دوالر. 

غزة ــ عالء الحلو

تــتــنــوع مــعــروضــات وبــضــائــع أســــواق قطاع 
غزة من شماله حتى جنوبه بمختلف أنواع 
إلى جانب  بالعيد،  الخاصة  امللونة  املالبس 
أصناف الزي املدرسي والحقائب والعباءات 
ــة، لــتــعــكــس حـــالـــة مــــن امـــتـــزاج  ــيـ ــقـــرطـــاسـ والـ
املــــواســــم واملـــنـــاســـبـــات، وســــط آمـــــال الــتــجــار 

بتحسن الحركة الشرائية.
ورافقت البضائع املعروضة حمالت وعروض 
أسعار لجذب الزبائن، خاصة في ظل إحجام 
ــــني عـــــن الــــــشــــــراء نـــتـــيـــجـــة األوضــــــــاع  ــنـ ــ ــــواطـ املـ
االقتصادية السيئة التي تسبب بها الحصار 
اإلســرائــيــلــي املــطــبــق عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ 11 
عامًا، والذي أثر سلبًا على مختلف النواحي 

يبقى  املــغــربــيــة  الــــــــواردات  أداء  أن  الـــصـــرف، 
تـــحـــت ضـــغـــط املـــشـــتـــريـــات مــــن املــــحــــروقــــات 
وآليات التجهيز والسلع الغذائية واملدخالت 

املوجهة للصناعة.
غير أن املشتريات من الخارج تتأثر بأسعار 
الــنــفــط الــتــي رفــعــت فـــاتـــورة الــطــاقــة إلـــى 4.1 
مــلــيــارات دوالر فـــي ســبــعــة أشـــهـــر، مــقــابــل 3 
مــلــيــارات دوالر، كــمــا تــتــأثــر بــفــاتــورة الــغــذاء 
ــفــــع أو تـــنـــخـــفـــض حــــســــب حــجــم  ــرتــ ــــي تــ ــتـ ــ الـ

املحصول من الحبوب في املغرب.
في املقابل، تصمد الصادرات املغربية، حسب 
مكتب الصرف، أمام االنهيار بفضل مساهمة 
مــبــيــعــات الـــفـــوســـفـــات ومــشــتــقــاتــه والــســلــع 

الزراعية واملنسوجات والجلد والسيارات.
ويتدخل الفوسفات ومشتقاته بشكل حاسم 
في عــدم تراجع الــصــادرات بشكل كبير، فقد 
استقرت مبيعات ذلــك املعدن في حــدود 2.6 
مــلــيــار دوالر فــي الــســبــعــة أشــهــر األولــــى من 
العام الجاري، باإلضافة إلى صادرات السلع 
الزراعية بنحو 3.2 مليارات دوالر ومبيعات 

السيارات بقرابة 3.3 مليارات دوالر.
وقـــــدمـــــت الــــرغــــبــــة فـــــي تـــشـــجـــيـــع تــنــافــســيــة 
الــدرهــم،  الـــصـــادرات، كمبرر مــن أجــل تعويم 
الذي أرجأت الحكومة القرار بشأنه في انتظار 

التجارية  املــحــال  أصــحــاب  ويعلق  الحياتية. 
في  املــواســم  على  آمـــااًل  الصغيرة  والبسطات 
تـــحـــريـــك عــجــلــة االقـــتـــصـــاد املـــتـــوقـــفـــة نــتــيــجــة 
تــأثــر املــواطــنــني بـــاألزمـــات املــالــيــة املــتــالحــقــة، 
ويحاولون كسر الجمود عبر توفير مختلف 
األصناف، ومحاولة عرضها بأسعار مغرية، 

دراســة تأثيراته، كما صرح مسؤولون بذلك 
عند اتخاذ قرار التأجيل. وجرى الحديث عن 
الرغبة في ترشيد االستهالك عبر التحكم في 
املحلية،  العملة  تعويم  فــي ســيــاق  الــــواردات 
بما يحافظ على رصيد املغرب من احتياطي 
الــنــقــد األجــنــبــي عــنــد مــســتــوى مــعــقــول، وهــو 
الرصيد الذي أفاد بنك املغرب أنه تراجع إلى 

22.1 مليار دوالر.
ــد ســـجـــل املــــركــــزي املـــغـــربـــي، فــــي تــقــريــره  ــ وقـ
ــامـــــني مـــــن املـــســـاهـــمـــة  ــ األخــــــيــــــر، أنـــــــه بــــعــــد عـ
اإليــجــابــيــة، كــانــت مــســاهــمــة الــــصــــادرات في 

النمو سالبة في العام املاضي.
أن خفض عجز  على  املغربي  املــركــزي  ويلح 
الدرهم،  تعويم  عبر  سيمر  التجاري  املــيــزان 
ــتـــهـــالك الــرشــيــد  مـــا يــحــفــز األســـــر عــلــى االسـ
ويــشــجــع املــنــتــج املــحــلــي ويــحــفــز الـــصـــادرات 
ويخفض حجم الواردات. غير أن االقتصادي 
ا للرؤية 

ً
املغربي، محمد الشيكر، يالحظ خالف

الطلب  املــغــرب على  اعتماد  إلــى  التي تذهب 
الــداخــلــي فــي األعــــوام األخــيــرة مــن أجـــل نمو 
االقــتــصــاد، أن الــدولــة اســتــنــدت عــلــى الطلب 
الخارجي، وهو ما يؤشر عليه االندماج في 

أكثر من اتفاقية للتبادل الحر.
ويــعــتــقــد الــخــبــيــر فــــي االقـــتـــصـــاد املـــغـــربـــي، 
إدريــــــس الــفــيــنــا، أنــــه يــتــوجــب عــلــى املــغــرب 
توفير إنتاج صناعي يغني املستهلكني عن 
اللجوء إلــى السلع املــســتــوردة، وهــذا جوهر 
ــم املــــــراد مـــن ورائــــه  إشــكــالــيــة تــعــويــم الــــدرهــ

تقليص االستيراد وتشجيع التصدير.
وتـــشـــدد أحــــــزاب ومـــؤســـســـات رســمــيــة على 
ضرورة تغيير النموذج االقتصادي املغربي، 
بــمــا يــســاعــد رفـــع مــعــدل الــنــمــو االقــتــصــادي 
املـــتـــأرجـــح، وهــــو مـــا يــقــتــضــي فـــي تــصــورهــا 
الطلب عبر  قائمة على  االنتقال من سياسة 
االستهالك إلى سياسة العرض القائمة على 

االستثمار والتصدير.
غير أن خبراء يؤكدون أن مشكلة الصادرات 
املغربية ال تكمن في ضعف حجم الصادرات، 
بل في محتواها من حيث القيمة املضافة التي 
ومفيدة  مجزية  تنافسية  تعطيها  أن  يمكن 
للميزان التجاري. ويعّول املغرب على قطاع 
 لتحفيز الصادرات، حيث ترى 

ً
السيارات مثال

والـــتـــجـــارة واالســتــثــمــارات  الــصــنــاعــة  وزارة 
ألف   600 إنــتــاج  اململكة  بإمكان  أن  املغربية، 
ســيــارة فــي الــعــام، مــع توقعات بــارتــفــاع هذا 
اإلنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2020، 
السيارات، تسمح  أن هيكلة قطاع  إلى  الفتة 
ــادرات الــقــطــاع إلـــى 10 مــلــيــارات  بــوصــول صــ

دوالر وتوفير 160 ألف فرصة عمل.

ــنــــني. وتــتــزيــن  ــواطــ ــع أوضـــــــاع املــ تـــتـــنـــاســـب مــ
واجــــــهــــــات املـــــحـــــال الــــتــــجــــاريــــة والـــبـــســـطـــات 
بعرض  الــخــاصــة  البالستيكية  واملــجــســمــات 
ــنـــاف واأللـــــــوان، إلــى  املـــالبـــس بــمــخــتــلــف األصـ
جانب سالسل الحقائب املتشابكة، املعروضة 
بطرق الفتة، وعلى باب كل متجر فتية ينادون 

على البضائع لجذب الزبائن.
الـــبـــائـــع أبــــو نـــاجـــي أبــــو ســـيـــدو، كــــان يعلق 
واجهة  على  املدرسية  الحقائب  مــن  سلسلة 
مـــحـــلـــه، فــــي شــــــارع عـــمـــر املـــخـــتـــار الـــتـــجـــاري 
ــزة واملــكــتــظ بــمــحــالت بيع  شـــرقـــي مــديــنــة غــ
ــلــــه بــمــجــســمــات  املــــــالبــــــس، وقـــــــد زيـــــــن مــــدخــ
الــخــاص  املـــدرســـي  الــــزي  تــلــبــس  بالستيكية 
بـــالـــطـــالب والـــطـــالـــبـــات، مــســتــفــتــحــًا حــديــثــه 
بـــالـــقـــول: »نـــأمـــل أن يــحــمــل املـــوســـم الــخــيــر«. 

ويــضــيــف فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« 
أنــه جّهز متجره بأصناف جــديــدة مــن الــزي 
املـــدرســـي والــحــقــائــب املــلــونــة الــتــي تــنــاســب 
كــل الــفــئــات، مــوضــحــًا أنـــه تــم تجهيز قائمة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــاع االقــ ــ ــ ــــأوضـ ــ ــًا لـ ــ ــقـ ــ ــار وفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ األسـ
أبــو ســيــدو فــي حديثه:  الصعبة. ويــســتــدرك 
»هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الـــعـــائـــالت الـــتـــي تفضل 
الــبــقــاء على مــالبــس وحــقــائــب الــعــام املاضي 
لعدم تمكنهم من شراء مالبس جديدة، وهذا 
ما يؤثر على الحركة التجارية«، الفتًا إلى أن 
سنوات،  عشر  منذ  سيئة  التجارية  الحركة 
لكنها تنشط في املواسم. ويوضح أن املحال 
الــتــجــاريــة تـــحـــاول اســتــغــالل املـــواســـم لبيع 
الــتــرويــج للبضائع  بــضــائــعــهــا، إلـــى جــانــب 
سراويل  توفير  »حاولنا  مضيفًا:  الــجــديــدة، 
تتناسب مع املدارس واألعياد، إذ أن عددًا من 
واحـــدة، نظرًا  الزبائن يفضلون شــراء قطعة 

لقرب املناسبات«.
حالة القلق والترقب، لم تكن عند أبو سيدو 
ــه نــاهــض  ــلـ ــيـ ــك زمـ ــ ــقــــط، إذ شــــاركــــه فــــي ذلــ فــ
سليمان، صاحب متجر خاص ببيع املالبس 
ــزة، والــــــذي يــعــيــل ســبــعــة أبــــنــــاء، إلــى  ــاهـ الـــجـ
جانب ثالثة من الُعمال من أصل 6 عمال، تم 

تقليصهم نتيجة الركود التجاري.
ويقول سليمان لـ »العربي الجديد« إنه وفر 
كــذلــك مــخــتــلــف أصـــنـــاف وألـــــوان وقــيــاســات 
املــالبــس الــخــاصــة بـــــاألوالد والــبــنــات حتى 
الــتــجــار  ــًا، مــبــيــنــًا أن مــعــظــم  ــامــ عـــمـــر 16 عــ
ــم لــتــســديــد  ــ ــواسـ ــ ــلـــى املـ يـــعـــلـــقـــون آمـــالـــهـــم عـ
طاولهم  الــذي  والعجز  وأقساطهم،  ديونهم 
خـــالل شــهــور الـــركـــود، إلـــى جــانــب املعضلة 
األكبر، املتمثلة في سداد اإليجارات املرتفعة 
 
ً
ملحالهم. ويوضح سليمان الذي بدا منفعال

بها قطاع  الــتــي يمر  الــصــعــوبــات  أن معظم 
ــرواتــــب وإحـــالـــة  ــزة، بــمــا فــيــهــا انــقــطــاع الــ ــ غـ
املوظفني إلى التقاعد وعدم انتظام الرواتب 
وإغالق املعابر وارتفاع نسب البطالة يؤثر 
ســلــبــًا عـــلـــى حـــركـــة الــــســــوق، مــضــيــفــًا: »كـــل 
ــذا الــبــلــد يـــؤثـــر علينا  شــــيء يــحــصــل فـــي هــ

ــارع عمر  أواًل وأخــــيــــرًا«. إلـــى الـــشـــرق مـــن شــ
املــخــتــار، وفـــي ســـوق الــشــجــاعــيــة الــشــعــبــي، 
تــزاحــمــت الــبــســطــات الــتــي تــعــرض مختلف 
املالبس والقرطاسية واإلكسسوارات امللونة 
املناسبات،  مختلف  تناسب  كي  والبيضاء 
ــلــــول املـــــــدارس  ــيـــث تـــقـــاربـــت مـــنـــاســـبـــة حــ حـ
مــع عــيــد األضــحــى مــع مــوســم األفــــــراح. أبــو 
ببيع  كراجة، صاحب بسطة خاصة  محمد 
الــقــمــصــان املــلــونــة والــســراويــل الـــزرقـــاء كــان 
يــصــفــف بــضــائــعــه، ويـــقـــول إن مــعــروضــات 
ــــع احـــتـــيـــاجـــات  ــــوق تـــتـــنـــاســـب عـــــــادة مـ ــــسـ الـ
التغير  الزبائن واملــواســم، وقــد يساعد هــذا 
أصحاب البسطات أكثر من أصحاب املحال 
ذات  الـــبـــســـطـــة  صــــاحــــب  أن  إذ  ــتــــجــــاريــــة،  الــ
نشاطه  تبديل  يستطيع  الخفيفة  البضائع 

وبضائعه في كل موسم.
ويضيف: »هذا األمر يساعدني أنا شخصيًا، 
ــلـــويـــات فــــي عـــيـــد الــفــطــر  إذ كـــنـــت أبـــيـــع الـــحـ
ــيـــد األضــــحــــى واملـــثـــلـــجـــات  واملـــــالبـــــس فــــي عـ
الــعــاديــة«، موضحًا  على الشاطئ فــي األيـــام 
أن وضــعــه االقـــتـــصـــادي ال ُيــمــّكــنــه مـــن شـــراء 
الــــبــــضــــائــــع وأنــــــــــه يــــحــــصــــل عـــلـــيـــهـــا حــســب 
الــتــصــريــف مـــن الــتــجــار، ويـــقـــوم بـــإرجـــاع ما 

تبقى، بعد انتهاء املوسم.
الــســوق، تكتظ البسطات واملحال  إلــى داخــل 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــصــــغــــيــــرة كـــــذلـــــك بــمــخــتــلــف 
ــات، لـــكـــن يــــحــــاول الـــبـــاعـــة الــتــمــيــز  ــعــــروضــ املــ
عــــن بــعــضــهــم الـــبـــعـــض فــــي طـــريـــقـــة الـــعـــرض 
واألســعــار والــنــداء لجذب الزبائن، وعــن ذلك 
يــقــول الــبــائــع أبــــو خــلــيــل االســـكـــافـــي: »كــثــرة 
العرض وقلة الطلب ترهق البائع، وتضاعف 
الجديد«  »العربي  لـ  املبذول«. ويشير  جهده 
إلــــى أن الــحــالــة الــعــامــة ألســـــواق قــطــاع غــزة 
سيئة للغاية، سواء عند البسطات أو املحال 
التجارية، ما تسبب بحالة يأس عند التجار، 
األســـواق  كــانــت تضج  السابق  »فــي  مضيفًا: 
بمختلف األصناف على مدار العام، أما اآلن 
فــأصــبــحــت تــقــتــصــر عــلــى عــــرض الــبــضــائــع 

الخاصة باملناسبات«.

الجزائر ــ حمزة كحال

الــدواجــن فــي الجزائر خسائر كبيرة  املــئــات مــن مربي  تكبد 
التي اجتاحت عشر محافظات شمال البالد،  جراء الحرائق 
ما ينذر بأزمة في املعروض تؤثر على األسعار. في محافظة 
الجزائر، يقف سمير شرفة مربي  400 كم شــرق  »سكيكدة« 
دواجــــن كــل يـــوم عــلــى األطــــالل املتبقية مــن مــســتــودع تربية 
الدواجن الذي التهمته النيران في الرابع من شهر أغسطس/
آب الـــجـــاري. ويــقــول سمير شــرفــة، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
الجديد«، إن املستودع كان فيه أكثر من ثالثة آالف دجاجة 
وآالت  املـــاكـــيـــنـــات  احـــتـــســـاب  دون  صــغــيــر،  صــــوص  و1200 
الــتــهــويــة الــتــي التهمتها الــحــرائــق فــي غــضــون نــحــو نصف 
التحقيق  تــأخــر لجنة  مــن  املــتــحــدث  نــفــس  ســاعــة. ويشتكي 
التي أرسلتها وزارة الداخلية الجزائرية لجرد الخسائر في 
القدوم إليه، الفتًا إلى أن اللجنة لم تأت بعد مرور قرابة ثالثة 
التحقيق  يتم  أدري متى سيأتون ومتى  »ال  وقــال:  أسابيع. 
ومتى يتم تعويضي«، مضيفًا، وقد طغت عالمات الحسرة 
على مالمحه: »السنة الحالية انتهت بالنسبة لي، ال يمكن أن 

أعود للنشاط قبل 2018«. 
وال يبدو حال شرفة أحسن من حال عبد الوهاب عوامري مربي 
الدواجن بمحافظة بجاية )250 كم شرق العاصمة الجزائرية(، 
الــــذي كــشــف أن الــحــرائــق الــتــي الــتــهــمــت آالف الــهــكــتــارات في 
ــيــــرة، حـــولـــت ثــالث  املــحــافــظــة، طــيــلــة األســـابـــيـــع األربـــعـــة األخــ
مستودعات لتربية الدواجن والديك الرومي إلى رماد، وفيها 
أكثر من خمسة آالف رأس. وقال عوامري إنه يغطي قرابة %37 
أن  إلــى  املــجــاورة، الفتًا  السوق في املحافظة واملحافظات  من 
السوق شهدت أخيرًا اختالاًل في التموين، ما أثر على العرض 

والسعر الذي ارتفع.
ــال مـــربـــو الــــدواجــــن مــمــن التقتهم  وأمـــــام هــــذه الــخــســائــر، قــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن أســـعـــار الــلــحــوم الــبــيــضــاء مــرشــحــة 
الواحد  للكيلوغرام  لالرتفاع، وقد تتعدى سقف 500 دينار 

بيض  أيــضــًا  األســـعـــار  ارتـــفـــاع  وســيــمــس  دوالرات(،   4.54(
الـــدجـــاج بــســبــب مــخــلــفــات الــحــرائــق. وفـــي مــحــافــظــة بــجــايــة، 
نهاية  دوالر(   2.47( ديـــنـــارًا   270 مـــن  الـــدجـــاج  ســعــر  ارتـــفـــع 
يوليو/تموز إلى 360 دينارًا )3.72 دوالرات( نهاية األسبوع 
املاضي، والسعر مرشح لالرتفاع في األيام القادمة، نتيجة 
عجز املداجن املتبقية من تغطية السوق والطلب املحلي. وفي 
شرق  ملنطقة  الــدواجــن  مربي  جمعية  رئيس  يقول  السياق، 
الجزائر، عبد الغفور نويوة: »األسعار سترتفع ال محالة في 
األيــام القليلة املقبلة، فالسوق سجلت عجزًا يفوق 50% في 

بعض املحافظات، خاصة املتضررة من الحرائق«.
وال يستبعد نويوة، في تصريح لـ »العربي الجديد«، ظهور 
أزمة لحوم بيضاء قبيل عيد األضحى جراء توقف العشرات 
أو املئات من املداجن عن النشاط، لتضاف هذه املداجن إلى 
ــراء ارتــفــاع أســعــار األعـــالف  أخـــرى توقفت قبل الــحــرائــق جـ
وضــعــف هــوامــش الـــربـــح، فــي وقـــت مــعــروف فــيــه أن تربية 
الدواجن تعد من األنشطة األكثر تعرضًا للخسائر بسبب 
طبيعة الدواجن وعدم احتمالها للحرارة املرتفعة أو البرد 
الداخلية والزراعة باإلسراع  الشديد. وطالب نويوة، وزارة 
في تعويض املربني حتى ال تحدث فجوة كبيرة بني العرض 
أساسيًا  مكونًا  تعد  البيضاء  اللحوم  أن  باعتبار  والطلب 
فــي املــائــدة الــجــزائــريــة الــتــي تطهو جــل األكــــالت التقليدية 
باللحوم البيضاء. وبلغ حجم األراضـــي التي تــضــّررت من 
الــحــرائــق قــرابــة 14310 هــكــتــارات، بــعــدمــا ســّجــلــت مصالح 
الغابات حــدوث 1604 حــرائــق، منها 120 حريقًا بمحافظة 
بــجــايــة، أتــلــف نــحــو 3699 هــكــتــارًا، فــيــمــا ُســجــل نــحــو 211 
حريقًا في تيزي وزو، أتلف قرابة 2087 هكتارًا أغلبها من 
أشــجــار الــزيــتــون، بــاإلضــافــة إلــى تسجيل نحو 148 حريقًا 
ألــف هكتار و160 حريقًا  الــطــارف، أتلف نحو  فــي محافظة 
الــجــزائــر،  وتــعــرف  هــكــتــار.  أتــلــف 1100  بمحافظة سكيكدة 
منذ سنوات، عزوف املزارعني عن تأمني محاصيلهم بسبب 

ضعف التعويضات.
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أعداد المستوردين مقابل 

المصّدرين

األردن يطرح مناقصة 
جديدة لشراء شعير

قال تجار أوروبيون أمس، إن األردن طرح 
مناقصة عاملية جديدة لشراء 100 ألف 

طن من علف الشعير يمكن توريدها من 
أي منشأ. وذكر التجار لرويترز، أن املوعد 
النهائي لتقديم العروض في املناقصة هو 

الخميس 24 أغسطس/آب. وطلبت املناقصة 
شحن الشعير على دفعتني حجم كل 

منهما 50 ألف طن خالل يناير/ كانون 
الثاني 2018. وطرح األردن أيضا مناقصة 

منفصلة لشراء 100 ألف طن من قمح 
الطحني الصلد تغلق يوم األربعاء.  وواجه 

األردن صعوبات في شراء القمح والشعير 
خالل مناقصاته في األشهر األخيرة بعد 

تطبيق شروط مراقبة الجودة والسداد 
الجديدة، والتي قلصت مشاركة موردي 

الحبوب العامليني في املناقصات.

العراق نحو تغيير سعر 
القياس لخام البصرة

قال مصدران مطلعان لرويترز أمس، إن 
شركة تسويق النفط العراقية )سومو( 
أبلغت عمالءها أنها تنوي تغيير سعر 

القياس لخام البصرة في آسيا إلى سعر 
العقود اآلجلة للخام العماني في بورصة 

دبي للطاقة من متوسط أسعار خامي دبي 
وعمان على منصة بالتس اعتبارا من 

يناير/كانون الثاني 2018. والتغيير املقترح 
يمثل تحوال كبيرا من جانب العراق ثاني 
أكبر منتج في أوبك ليخرج على ما اعتاد 
عليه منذ عقود هو وغيره من األعضاء 

في املنظمة مثل السعودية والكويت وإيران 
في االستناد لتقييمات وكالة ستاندرد آند 
بورز غلوبال بالتس العاملية لألسعار في 

تسعير خاماتهم. وسيسري ذلك على نحو 
مليوني برميل من الخام يوميا أو ما يقرب 
من ثلثي صادرات الخام العراقية من ميناء 

البصرة الجنوبي.

مصر تدرس رفض شحنة 
قمح روماني

قالت مصادر أمس، إن إدارة الحجر الزراعي 
املصرية تدرس رفض شحنة قمح روماني 
حجمها 63 ألف طن وصلت مليناء سفاجا 

على البحر األحمر. وقال مصدر على دراية 
باألمر إن الشحنة التي اشترتها الهيئة 

العامة للسلع التموينية تبني أنها تحتوي 
على بذور الخشخاش. وقال مصدر آخر إن 
القرار النهائي بخصوص الشحنة سيتخذ 

في موعد أقصاه اليوم الثالثاء.

أوبر ترفع رسومها في 
هونغ كونغ %80

رفعت شركة »أوبر تكنولوجيز« رسوم 
عملياتها في هونغ كونغ بنسبة تصل 
إلى 80% بعد مراجعة أعمالها هناك، 

مؤكدة أنها ال تواجه مشاكل في تمويل 
عملياتها في املركز املالي اآلسيوي. وقالت 

الشركة - التي تتخذ من سان فرانسيسكو 
مقرًا لها والتي علقت مؤخرًا خدماتها 

في مدينة ماكاو الصينية املجاورة للمرة 
الثانية - إن ارتفاع األسعار سيعود بالنفع 
على السائقني، حيث إنهم يعترضون على 

معظم األسعار. وابتداًء من أمس، فإن رسوم 
»أوبر إكس« و»أوبر أسيست« سوف ترتفع 
بنسبة تصل إلى 80% لتبدأ من 45 دوالر 

هونغ كونغ )5.75 دوالرات أميركية(. وقامت 
السلطات بالتضييق على عمليات أوبر عدة 

مرات، مع حملة القمع األخيرة التي وقعت 
في مايو/أيار عندما ألقت الشرطة القبض 
على 21 من سائقي السيارات باعتبارهم 

غير شرعيني ومخالفني للقانون.

اليورو يتراجع أمام الدوالر
تراجع اليورو مقابل الدوالر أمس، بعدما 

سجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من 
شهرين، فيما يرى املتعاملون أن املكاسب 

املزدوجة التي حققتها العملة األوروبية 
املوحدة هذا العام قد تكون أكثر من الالزم 

مقارنة بسياسات البنك املركزي الذي 
ال يزال حذرًا من إزالة إجراءات التحفيز 
االقتصادي. ودعم هذا االنخفاض عدم 

اتجاه رئيس البنك املركزي األوروبي، 
ماريو دراجي، إلعالن أي تغييرات جوهرية 

أو تعديالت في سياساته خالل مؤتمر 
جاكسون هول، للبنوك املركزية املقرر عقده 
يوم الجمعة املقبل. وهبط اليورو أمام الدوالر 
بنسبة 0.2% إلى 1.1739 دوالر، بعدما هبط  

0.5% األسبوع املاضي، وهي أكبر خسارة 
أسبوعية منذ التاسع من يونيو/حزيران، 

كما تراجعت العملة األوروبية املوحدة مقابل 
الني الياباني بنسبة 0.3% إلى 128.02 ينًا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

11.7
حكومية  بيانات  أظهرت 
عجز  تـــدهـــور  تـــواصـــل 
بلغ  الذي  التجاري،  الميزان 
في  دوالر،  مليار   11.7 نحو 
من  األولـــى  أشهر  السبعة 
 10.3 مقابل  الجاري،  العام 
الفترة  في  دوالر  مليارات 

نفسها من العام الماضي

صنعاء ــ فاروق الكمالي

برنامج  الثالثاء،  اليوم  اليمن  يستأنف 
لــلــفــقــراء بتمويل  الــنــقــديــة  الــتــحــويــالت 
ــوقــــف دام  ــــن الـــبـــنـــك الــــــدولــــــي، بـــعـــد تــ مـ
عـــامـــني ونـــصـــف الـــعـــام بــســبــب الـــحـــرب، 
وسط توقعات بأن يسهم البرنامج في 
ألشــد  املعيشية  املــعــانــاة  مــن  التخفيف 
ــرا، فــضــال عـــن ضـــخ ســيــولــة  ــقـ الـــفـــئـــات فـ
ــدوالر فــــي الــــبــــالد. وكـــشـــف مــصــدر  ــ ــالـ ــ بـ
مــســؤول فــي الــبــنــك الـــدولـــي لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« عـــن اتـــفـــاق جـــديـــد بـــني الــبــنــك 
الدولي والحكومة اليمنية جرى توقيعه، 
ــــي، بــالــعــاصــمــة  ــــاضـ مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة املـ
األمــيــركــيــة واشــنــطــن، ويــتــضــمــن دعــمــا 
دوالر  مليون   200 بقيمة  جــديــدا  ماليا 
ــتـــحـــويـــالت الــنــقــديــة  ــامـــج الـ ــرنـ ضـــمـــن بـ
املـــصـــدر، سيستفيد  لــلــفــقــراء. وبــحــســب 
1.5 مليون من األسر )يعادلون قرابة 8 
ماليني يمني( األشــد فقراء من برنامج 
الـــتـــحـــويـــالت الـــنـــقـــديـــة، وســيــتــم تــوزيــع 
مبالغ نقدية تقدر بمائة دوالر )37 ألف 
ريــال يمني( لكل أســرة من أشــد الفئات 
فقرا، وستتولى منظمة يونسيف تنفيذ 
ــامـــج. وارتـــفـــعـــت أصـــــــوات كــثــيــرة  ــرنـ ــبـ الـ
مع  النقدية  التحويالت  برنامج  تنتقد 
نزول فرق ميدانية إلى األرياف الختيار 
ــه تــم  ــ ـــال نـــاشـــطـــون إنـ املــســتــفــيــديــن. وقـــ
معايير  على  بــنــاء  املستفيدين  اختيار 

سياسية. 
وقـــال الــنــاشــط محمد فـــؤاد لـــ »الــعــربــي 
تحالف  سيطرة  مناطق  »فــي  الجديد«: 
الحوثيني وصالح، تم التالعب بكشوف 
املــســتــفــيــديــن مـــن بــرنــامــج الــتــحــويــالت 
املستفيدين  مئات  شطب  وتــم  النقدية، 
ــوالـــني، مـــا خلق  وإضـــافـــة آخـــريـــن مـــن املـ
أوســـاط مجتمعات  فــي  سخطًا، خاصة 
ــيـــرة«. لـــكـــن مــــســــؤوال فــي  ــقـ ــفـ األريــــــــاف الـ
ــعــــربــــي  مـــنـــظـــمـــة يـــونـــســـيـــف أكـــــــد لــــــ »الــ

ــه تــــم اعـــتـــمـــاد كـــشـــوفـــات  ــ الــــجــــديــــد«، أنــ
املــســتــفــيــديــن بــحــســب الــقــائــمــة الــقــديــمــة 
الــحــوثــيــني  انـــقـــالب  قــبــل  عـــام 2013، أي 
ــبــــالد.  ــــي الــ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة الـــشـــرعـــيـــة فـ
عبر  النقدية  التحويالت  برنامج  ويعد 
صندوق الرعاية االجتماعية الحكومي، 
الـــذي يغطي 35% مــن السكان  الــوحــيــد 
فــرد نحو 3800  كــل  ى 

ّ
اليمن. ويتلق فــي 

ريال شهريًا )17.5 دوالرًا(. 
الحماية  لرصد  الوطني  املسح  وأظهر 
وزارة  ــه  ــ ــذتـ ــ ـ

ّ
ــف ــ نـ الــــــــــذي  االجــــتــــمــــاعــــيــــة 

الـــتـــخـــطـــيـــط ومـــنـــظـــمـــة يـــونـــيـــســـف، أن 
ــنــــدوق الـــرعـــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة يــعــد  صــ
أكــبــر نــظــام تــحــويــالت نــقــديــة حكومي 
ــــط وشــمــال  فـــي الــيــمــن والـــشـــرق األوســ

أفريقيا. 
ــنـــدوق الــرعــايــة  وتــظــهــر مــعــلــومــات صـ
ــات  ــانـ ــرف اإلعـ االجــتــمــاعــيــة تـــوقـــف صــ
النقدية كليًا منذ بداية 2015، ما يعني 
ــوالـــى 1.5 مــلــيــون حـــالـــة من  تـــضـــرر حـ
ــد حـــرمـــانـــًا فـــي املــجــتــمــع،  ــ الـــفـــئـــات األشـ
مــن  و%27  ــنـــني،  املـــسـ مــــن   %34 مــنــهــم 
الــعــاطــلــني عـــن الــعــمــل. وتــمــثــل الــنــســاء 
الــلــواتــي ال عائل لهن حــوالــى 24% من 

إجمالي عدد الحاالت. 
اليمن  فــي  املــســتــمــرة  الــحــرب  وتسببت 
إنسانية  كــارثــة  فــي  مـــارس 2015،  منذ 
ــتـــصـــاديـــة فـــاقـــمـــت مـــعـــانـــاة الـــنـــاس  واقـ
البلد  الفقر في  إلــى توسع رقعة  وأدت 
العالم،  أفقر بلدان  الــذي يصنف كأحد 
أقل  على  الــســكــان  نصف  يعيش  حيث 

من دوالرين في اليوم. 
عــلــى  ــيــــني  ــوثــ ــحــ الــ ــرة  ــطــ ــيــ ســ أدت  ــا  ــمــ كــ
ــة إلــــى نــتــائــج كــارثــيــة  ــدولـ مــؤســســات الـ
أحدث  ويشير  اليمني.،  االقتصاد  على 
إصدار للبنك الدولي إلى أن عدد الفقراء 
زاد في اليمن من 12 مليونا قبل الحرب 
ا مــع بــدايــة عام 

ً
إلــى أكــثــر مــن 20 مليون

 21 مــــن  أكـــثـــر  حـــالـــيـــًا  ويـــعـــيـــش    .2016

مليون يمني تحت خط الفقر، و80% من 
السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، 
بحسب اإلحــصــاءات األخــيــرة الــصــادرة 
ــدة لــتــنــســيــق  ــحــ ــتــ ــتـــب األمــــــــم املــ ــكـ عـــــن مـ
الــــشــــؤون اإلنـــســـانـــيـــة. وأوضـــــــح الــبــنــك 
الدولي أن النشاط االقتصادي في البلد 
تقلص بمقدار الربع. وإضافة إلى ذلك، 
تعاني مئات آالف األسر اليمنية وضعًا 
مــعــيــشــيــًا صـــعـــبـــًا، جــــــراء تـــأخـــر صـــرف 
ــي املـــحـــافـــظـــات  ــب، خـــصـــوصـــًا فــ ــ ــرواتــ ــ الــ
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــني. ووفــقــًا 
لبيانات األمم املتحدة فإن ما يقرب من 
نــصــف الــســكــان فــي الــيــمــن يــعــانــون من 
انعدام األمن الغذائي قبل اندالع النزاع، 
أي ما يعني أن نحو 10 ماليني شخص، 
ليس لديهم مصدر ثابت للحصول على 

وجباتهم الغذائية. 
فـــي الــســيــاق، يــعــول الــقــطــاع املــصــرفــي 
الــيــمــنــي عــلــى اســتــئــنــاف عــمــل بــرامــج 
ضخ  فــي  التابعة  النقدية  الــتــحــويــالت 
عــمــلــة صــعــبــة وســـــط أزمــــــة حــــــادة فــي 
ــــدوالر األمــيــركــي. وقــال  الــســيــولــة مــن الـ
»العربي  لـ  اليمني  املــركــزي  مصدر في 
الجديد«، إن البنك الدولي سيقدم 100 
األولـــى  املــرحــلــة  لتنفيذ  دوالر  مــلــيــون 
عبر  النقدية،  التحويالت  برنامج  مــن 
الــتــجــاريــة املحلية وليس  الــبــنــوك  أحــد 
عبر البنك املركزي، على أن يتم تنفيذ 
املرحلة الثانية في وقت الحق من العام 
بق وصول املنحة املالية 

ُ
الجاري. واست

لــبــرنــامــج الــتــحــويــالت الــنــقــديــة بــقــرار 
تعويم الريال وتحرير سعر الصرف. 

ويعاني السوق املصرفي في اليمن من 
ــــدوالر األمــيــركــي بشكل حـــاد، إذ  شــح الـ
اختفى مــن املــصــارف وشــركــات ومحال 
ــنـــذ مـــطـــلـــع أغـــســـطـــس/ آب  ــة مـ ــرافــ الــــصــ
الحالي مع ارتفاع سعر الصرف إلى 372 
للريال اليمني مقابل الدوالر الواحد من 

355 خالل يوليو/ تموز املاضي.

تقارير عربية

أسواق

اليمنمعيشة

الجزائر

يعلق التجار آماًال 
على المواسم في تحريك 

األسواق الراكدة

الكويتي عصام  النفط  قــال وزيــر 
املــــــرزوق لــقــنــاة ســـي.إن.بـــي.ســـي 
عربية، أمس، إن مخزونات الخام 
األميركية تتراجع أكثر من املتوقع، 
في عالمة على نجاح تخفيضات 
املستقلني.  املنتجني  وبعض  أوبك 
نتائج  نـــرى  »اآلن  املـــــرزوق:  وقـــال 
هــــذا الــتــخــفــيــض خــــالل الــنــصــف 
انــخــفــاض  ــي  فــ ــام  ــعــ ــ ال ــن  مــ األول 
عن  بــزيــادة  األميركية  املخزونات 
تلو أسبوع نرى  املتوقع. أسبوعًا 
انخفاضًا فــي املــخــزون أكــبــر من 
إدارة  ــــت  ــال وقــ بـــكـــثـــيـــر«.  ــع  ــوقـ ــتـ املـ
مــعــلــومــات الــطــاقــة األمــيــركــيــة إن 
ــات الـــخـــام فـــي الـــواليـــات  ــزونـ ــخـ مـ
املتحدة تراجعت لألسبوع السابع 
عــلــى الــتــوالــي فــي أكــبــر انخفاض 
لها خالل قرابة العام. وانخفضت 
بــمــقــدار 8.95 ماليني  املــخــزونــات 
يوم  املنتهي  األســبــوع  فــي  برميل 
نــحــو ثالثة  11 أغــســطــس/آب، أي 
أمثال توقعات املحللني، وهو أكبر 
انــخــفــاض مــنــذ األســبــوع املنتهي 

يوم الثاني من سبتمبر/أيلول.

أوبك على 
طريق 
صحيح
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اقتصاد

 عمان ــ زيد الدبيسية 
بغداد ــ أحمد النعيمي

تـــداعـــيـــات ســلــبــيــة لـــحـــصـــار قــطــر 
ــلـــى  ــــي بـــــظـــــالـــــهـــــا عـ ــقـ ــ ــلـ ــ بـــــــــــــدأت تـ
ــاد األردنــــــــــــــــي، وأخــــــــرى  ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
مـــنـــتـــظـــرة بــســبــب إعـــــــادة فـــتـــح مــعــبــر عــرعــر 
الحدودي بني العراق والسعودية بعد إغاق 
لنحو 27 عامًا، في الوقت الــذي ما تــزال فيه 
الحدود األردنية العراقية مغلقة منذ يوليو/ 

تموز 2015.
وكــان الرهان أال تطول األزمــة الخليجية كل 
هذا الوقت ما يجنب األردن بعض الخسائر 
االقــتــصــاديــة الــنــاتــجــة عــن تعثر الـــصـــادرات، 
الجانب  لــدى  القطرية  االستثمارات  وتوقف 
األردنـــــــي وعــــــودة مــحــتــمــلــة آلالف الــعــامــلــني 
فـــي قـــطـــر. ويـــــرى مـــســـؤولـــون فـــي الــقــطــاعــني 
الــعــام والـــخـــاص أن األضـــــرار الــتــي ستلحق 

ــتــــزداد، كــلــمــا طــالــت  بــاالقــتــصــاد األردنــــــي ســ
فــتــرة حــصــار قــطــر وإغــــاق مــنــافــذ التصدير 
األردن  مــا يضع  السعودية،  مــن خــال  إليها 

أمام تحديات أكبر من أي وقت مضى. ويقول 
بــفــارغ  يــنــتــظــر  كــــان  األردن  إن  املـــســـؤولـــون 
الــصــبــر فــتــح حــــــدوده مـــع الــــعــــراق لتنشيط 
ــادرات األردنــــيــــة إلــــى الـــســـوق الــعــراقــي،  الــــصــ
والتي تراجعت بنسبة تزيد عن 60% في آخر 
الــصــادرات إلى  عامني، ما يعوض انخفاض 
السوق القطري، إال أن فتح الحدود العراقية 
السعودية سيؤثر على حصة منتجات األردن 
داخــــل الـــعـــراق. وأعـــلـــن مــســؤولــون أردنـــيـــون 
وعــراقــيــون يــوم األحـــد املــاضــي، عــزم بادهم 
فتح معبر طريبيل الحدودي مع األردن خال 
»العربي  أيام. وقال مسؤول حكومي أردني لـ
لحصار  السلبية  االنــعــكــاســات  إن  الــجــديــد« 
قيمة  انخفاض  فــي  تمثلت  األردن  على  قطر 
الـــصـــادرات إلـــى الــســوق الــقــطــري خــاصــة من 
التصدير  يتعذر  حيث  الــزراعــيــة،  املنتجات 
برا من خال األراضي السعودية فيما تذهب 

بعض الكميات جوًا.
ــاف أن االســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة الــتــي  ــ وأضــ
كان يعتزم رجال أعمال إقامتها في األردن 
في عــدد من املــجــاالت توقفت أيضا بسبب 
األزمـــة الخليجية وحــصــار قــطــر، ومــا نتج 
عنها من تخفيض الجانب األردني للتمثيل 
ــر. وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــطــ ــع قــ ــ الــــدبــــلــــومــــاســــي مـ
بـــآثـــار فــتــح الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســعــوديــة 
على االقــتــصــاد األردنــــي، قــال إن األردن لن 

االستحواذ 
على المنافذ

تنويع السلع في 
قطر يزيد صعوبة 

عودة المنتجات 
األردنية )فرانس 

برس(

لم يعد إغالق السعودية الحدود البرية مع قطر، العامل الوحيد الذي 
يضرب تجارة األردن مع السوق القطرية، وإنما أصبح فتح الرياض معابر 
برية مع العراق، يزيد من إقصاء السلع األردنية من السوق العراقية أيضًا

الصادرات األردنية تتقلص 
نحو قطر وتتراجع بأكثر 

من 60% في العراق

50 مليار دوالر حجم 
اإلنفاق على مشروعات 

النقل والمواصالت

طهران تتوقع بلوغ 
اإلنتاج أربعة ماليين برميل 

العام المقبل

خسائر أردنية 
من حصار قطر 

وفتح معابر 
السعودية 
مع العراق

إيران تسعى لجذب استثمارات بقيمة 60 مليار دوالر )Getty(تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني )فرانس برس(

الدوحة ــ أسامة سعد الدين

ُيشكل استقبال شركة سكك الحديد القطرية 
»الريل«، املجموعة األولــى من قطارات مترو 
الـــدوحـــة، قــبــل مــوعــدهــا الــرســمــي بــشــهــريــن، 
مـــثـــااًل جــلــيــًا لــتــجــاوز الــحــصــار )الــســعــودي 
اإلمــــاراتــــي الــبــحــريــنــي املــــصــــري(، املـــفـــروض 
على قطر منذ الخامس من يونيو/ حزيران 
»العربي الجديد«.  املاضي، حسب خبراء نقل لـ
وضمت املجموعة أربعة قطارات من إجمالي 
الدوحة، وستصل  75 قطارًا تعمل في مترو 
باقي القطارات ضمن الجدول الزمني املحدد 
تفتتح  حيث  االخــتــبــار،  عمليات  لبداية  لها 
املــرحــلــة األولــــى مــن املــشــروع فــي عـــام 2020. 
وقد اختيرت ثاث من محطات املترو البالغ 
عـــددهـــا 37 مــحــطــة، وهـــي مــحــطــات الــدوحــة 
الــجــديــدة، والــقــّصــار، واملــنــطــقــة االقــتــصــاديــة 
تكون  أن  ويتوقع  تجريبية،  لتكون محطات 
الــدفــاع  قــبــل  مــن  النهائية  للمعاينة  جــاهــزة 

املدني بحلول ديسمبر/ كانون األول املقبل.
كــمــا نــجــحــت شــركــة »الــــريــــل« فـــي نــقــل مــركــز 
للمرافق،  اآللـــي  التحكم  إدارة  نــظــم  تصنيع 
املتعلق بمترو الدوحة، من مقره السابق في 

إمارة دبي إلى قطر. 
وقال رئيس مجلس إدارة جمعية املهندسني 
الجديد«،  »العربي  لـ الجولو  أحمد  القطرية، 
إنه ال تأثير للحصار على األعمال اإلنشائية 
بشكل عام، كما أن مشروعات »الريل« وكافة 
مــشــاريــع مــونــديــال قــطــر 2022، تــنــفــذ ضمن 

تراهن إيران على جذب املزيد من االستثمارات 
لزيادة  إطــار مساعيها  في  النفط،  قطاع  في 
اإلنتاج لاستفادة من رفع العقوبات الدولية 

التي بدأت بحلول العام املاضي 2016.
اإلسامية  الجمهورية  أنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
ــر الــنــفــط  ــ ــــس، عــــن وزيــ اإليــــرانــــيــــة »ارنـــــــــا«، أمــ
االستثمارات  »جــذب  إن  قوله  زنغنه،  بيجن 
والــتــكــنــولــوجــيــا األجــنــبــيــة أحــــد األولـــويـــات 
بــالــنــســبــة لـــنـــا فــــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط ســــــواء فــي 
ــادة إنــتــاج  الــحــقــول املــشــتــركــة أو مــن أجـــل زيــ

النفط في الحقول التي تعمل بالفعل«.
وُينسب لزنغنه فضل زيادة إنتاج إيران من 
الــنــفــط الــخــام مــنــذ رفـــع كــثــيــر مــن الــعــقــوبــات 
الدولية العام املاضي في أعقاب اتفاق دولي 

بشأن البرنامج النووي اإليراني.
ووافـــق البرملان اإليــرانــي يــوم األحــد املاضي 
على بقاء زنغنه وزيــرًا للنفط. وأشيد أيضًا 
من  مــلــيــارات  بــعــدة  اتــفــاقــًا  لتوقيعه  بزنغنه 
الدوالرات مع شركة توتال الفرنسية لتطوير 

حــقــل بـــــارس الــجــنــوبــي أكـــبـــر حــقــل غــــاز في 
تشغيل  الفرنسية  تــوتــال  وستتولى  العالم. 
إلــــى جـــانـــب شــركــة  الــحــقــل بــحــصــة %50.1، 
النفط والغاز الصينية اململوكة للدولة »سي.
إن.بي.سي« بحصة 30% وشركة بتروبارس 
الــتــابــعــة لــشــركــة الــنــفــط الــوطــنــيــة اإليــرانــيــة 

بحصة %19.9.
وقــالــت وزارة الــنــفــط اإليــرانــيــة فــي بــيــان في 
يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، إن تــكــلــفــة املـــشـــروع 
ستصل إلى نحو خمسة مليارات دوالر ومن 
املتوقع أن يبدأ اإلنتاج خال 40 شهرًا. وقال 

زنــغــنــه إن نــحــو ثــاثــة مــلــيــارات دوالر منها 
ستخصص لتوفير عمل للشركات اإليرانية. 
وأضـــاف أن نحو 27 مرحلة مــن حقل بــارس 

الجنوبي ستدخل حيز التشغيل في 2019.
وأشــــــار إلــــى أن إيــــــران تــحــتــاج اســتــثــمــارات 
بنحو 200 مليار دوالر إلنتاج النفط والغاز 
وعــمــلــيــات الــتــطــويــر واملــصــافــي، وإن مــا بني 
65% و75% مــنــهــا ســتــأتــي مــن اســتــثــمــارات 

أجنبية.
وقـــال إن إيــــران ســتــحــاول جـــذب اســتــثــمــارات 
أجنبية بقيمة 60 مليار دوالر لقطاع النفط 
مــارس/  فــي  الفارسية  السنة  نهاية  بحلول 
 %30 عـــن  يــقــل  ال  مـــا  أن  مــضــيــفــًا   ،2018 آذار 
 700 البالغة  اإليراني  النفط  احتياطيات  من 

مليار برميل قابلة لاستخراج حاليًا.
باتجاه  إيـــران  الــخــام، تسير  النفط  وبجانب 
ــادرات الــبــتــروكــيــمــيــائــيــات، حيث  ــ تــنــمــيــة صــ
أظـــهـــرت بــيــانــات رســمــيــة أن إجــمــالــي قيمة 
البتروكيميائية بلغ 3.4  املنتجات  صــادرات 
الفترة مــن 21 مــارس/  مليارات دوالر خــال 
املـــاضـــيـــني،  ــمـــوز  ــيـــو/تـ يـــولـ  22 وحـــتـــى  آذار 
الفترة  مقارنة بنحو 3 مليارات دوالر خال 

نفسها من 2016. 
وذكــرت وكالة أنباء »ارنــا« أن إجمالي حجم 
صادرات إيران من املنتجات البتروكيميائية 
العام الحالي بلغ  املــذكــورة من  الفترة  خــال 
7.1 مايني طن مقابل 6.8 مايني طن خال 

الفترة املماثلة من العام املاضي.
كــان وزيـــر النفط اإليـــرانـــي، قــال فــي يونيو/
حــزيــران املــاضــي، إن إنــتــاج بـــاده مــن النفط 
تجاوز 3.8 مايني برميل يوميًا، وإن طهران 
تــتــوقــع أن يــصــل اإلنـــتـــاج إلـــى أربــعــة مايني 

برميل، بحلول مارس/ آذار 2018.
من  الـــصـــني  واردات  أن  بـــيـــانـــات  ــهــــرت  وأظــ
النفط اإليــرانــي فــي مــايــو/أيــار زادت %10 
عن مستواها قبل عام إلى 681.8 ألف برميل 

يوميًا.
)العربي الجديد، رويترز(

اســتــحــقــاقــات وتنتهي فــي أوقــاتــهــا املــحــددة 
الرياضية  املــاعــب  فــي 2019 و2020 خــاصــة 
ــدمــــات املــحــيــطــة بـــهـــا. وأكــــــد أن مــــواد  والــــخــ
الــبــنــاء مـــتـــوافـــرة فـــي الـــســـوق املــحــلــي، وثــمــة 
مـــواد مــوجــودة كــمــخــزون محلي أيــضــًا، وما 
ــواد األخـــرى  ــ تــحــتــاجــه هـــذه املــشــاريــع مـــن املـ
يستورد بسهولة عبر تركيا وسلطنة عمان 
وغيرهما. ومن املتوقع إنجاز املرحلة األولى 
من مترو الدوحة ما بني عامي 2019 و2020، 
أما ترام لوسيل فمن املقرر االنتهاء منه خال 

عام 2020.
القطري،  املواصات واالتصاالت  وقال وزير 
فــي تصريحات  السليطي،  بــن سيف  جــاســم 
سابقة: »تبدد اآلن أي شك في احتمال تأخر 
ــراء الـــعـــوامـــل الـــخـــارجـــيـــة، وذلـــك  ــ املـــشـــروع جـ
بفضل العمل الجاد والتفاني اللذين يتحلى 
بهما فريق الشركة«. وأضــاف الوزير: »بهذا 
االلتزام والتفاني، يمكن لدولة قطر أن تتطلع 
قدمًا للوقت الذي تنعم فيه بخدمة مواصات 
العاملي  الــطــراز  ومــن  بالكفاءة  آمــنــة، وتتسم 

بإدارة فريق من الخبراء في مجالهم«.
مــن جــانــبــه، أكـــد الــعــضــو املــنــتــدب والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ســكــك الـــحـــديـــد الــقــطــريــة 
»الــــريــــل«، عــبــدالــلــه عــبــد الــعــزيــز الــســبــيــعــي، 
أن العمل فــي مــشــروع مــتــرو الــدوحــة يجري 

بشكل طبيعي في جميع املواقع.
ــال الــســبــيــعــي فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة:  وقــ
»عــــازمــــون عــلــى تــســلــيــم املــــشــــروع فـــي وقــتــه 
ــعـــال يــتــجــاوز  ــام نـــقـــل فـ املــــحــــدد لــتــقــديــم نـــظـ
إلى  مشيرًا  األداء«،  فــي  العاملية  املــســتــويــات 

ــاف: »95 %  ــ إنــجــاز 62% مــن املـــشـــروع. وأضـ
مــن األعــمــال املدنية تــم إنــجــازهــا ومــن املقرر 
إتمامها بالكامل بحلول نهاية العام، والعمل 
قائم على تركيب خطوط السكك الحديدية«.

وحــســب شــركــة ســكــك الــحــديــد الــقــطــريــة، فــإن 
ــتــــرو الــــدوحــــة  الــتــصــمــيــمــني الـــخـــارجـــيـــني ملــ
ــرام لــوســيــل يــأتــيــان عــلــى شــكــل »الــفــرس«  وتــ
التقليدي  الشراعي  املــركــب  و»املــحــمــل« وهــو 
القطري الذي كان يستخدم في صيد اللؤلؤ.

ومشروع مترو الدوحة، أحد أضخم املشاريع 
ــــي قـــطـــر،  ــــي الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة فـ الـــحـــيـــويـــة فـ
مونديال  في  رئيسية  نقل  وسيلة  وسيكون 
الـــتـــي  ــــب  ــــاعـ املـ ــــني  بـ ســـيـــربـــط  حـــيـــث   ،2022
العالم  كأس  مسابقة  نهائيات  ستستضيف 

لكرة القدم.
وتــأســســت شـــركـــة ســكــك الــحــديــد الــقــطــريــة 
)الريل( في 2011، بموجب قرار أميري نّص 
تصميم  مسؤولية  الشركة  تتولى  أن  على 
الباد،  فــي  الحديد  السكك  شبكة  وتطوير 
ثـــم إدارتــــهــــا وتــشــغــيــلــهــا وصــيــانــتــهــا فــور 
إنــجــازهــا. ومــن املــتــوقــع بــلــوغ عــدد الــركــاب 
للمرحلة األولـــى مــن املــتــرو 447 ألــف راكــب 
يوميًا في عام 2020، وهو أول عام كامل من 
الــخــدمــة، ليصل إلــى 752 ألــف راكـــب يوميًا 

بحلول عام 2026.
كــمــا أن مــشــاريــع املــتــرو ونــظــام نــقــل السكك 
الــحــديــد الــخــفــيــف، ســتــخــرج نــحــو 170 ألــف 
ــن الــــطــــرق، ويـــحـــد مــــن انــبــعــاثــات  ــارة مــ ــيــ ســ
ألــف طن  الــكــربــون بمقدار 258  ثــانــي أكسيد 
ســنــويــا، وفــقــا لــشــركــة الـــريـــل. وكــانــت شركة 
سكك الحديد القطرية قد أرست في يونيو/ 
أعــمــال  لتنفيذ  عــقــود  أربـــعـــة   2013 حـــزيـــران 
األولــى  للمرحلة  الرئيسة  والبناء  التصميم 
الــدوحــة، بقيمة تقارب 30  من مشروع مترو 

مليار ريال قطري )8.2 مليارات دوالر(.
وسبق أن أعلنت قطر عن تخصيص نحو 50 
النقل  مشروعات  على  لإلنفاق  دوالر  مليار 

واملواصات حتى عام 2030.

إيران تجذب االستثمارات النفطية»الفرس«... أول قطارات الدوحة يتجاوز الحصار

من  مغلقا  كــونــه  عــرعــر  معبر  مــن  يستفيد 
الجانبني  بــني  الــتــجــارة  لكن  األردن،  ناحية 
الــســعــودي والــعــراقــي سترتفع بـــدون شــك، 
وستحصل املنتجات السعودية على حصة 
كبيرة من السوق العراقي خاصة املنتجات 
الغذائية، وذلك على حساب السلع األردنية. 
ولفت املسؤول إلى أن ميناء العقبة، امليناء 

إغـــاق الـــحـــدود بــني الــبــلــديــن قــد أثـــر كثيرًا 
على حركة املناولة داخل امليناء.

خسائر للسلع الزراعية
القطاعات،  الزراعي في مقدمة  القطاع  ويعد 
التي تأثرت بسبب حصار قطر، حسبما قال 
املزارعني  الــعــوران، مدير عام اتحاد  محمود 

الـــبـــحـــري الـــوحـــيـــد لــــــأردن ســيــتــاثــر أيــضــا 
أن  ذلــك  العراقية،  السعودية  الــحــدود  بفتح 
العراق أصبح لديه منفذ دولي آخر لتجارة 
السعودية  الترانزيت من خال ميناء جدة 
مــبــاشــرة بــاتــجــاه معبر عــرعــر ومــن ثــم إلى 
داخل العرق. وكان العراق يعتمد كثيرًا على 
ميناء العقبة الستيراد السلع ترانزيت، لكن 

مــشــيــرًا   ،« الـــجـــديـــد  »الـــعـــربـــي  ـــ  لــ األردن  فــــي 
إلــى أن املــزارعــني األردنــيــني تــكــبــدوا خسائر 
مباشرة بحوالي 15 مليون دوالر حتى اآلن 
بسبب تعذر التصدير برًا إلى قطر من خال 
السعودية، والتوجه لتصدير بعض الكميات 

جوًا رغم ارتفاع الكلف.
وأضــاف أن 30% تقريبًا من مزارعي منطقة 

وادي األردن توقفوا عن الزراعة مؤخرًا لعدة 
أسباب، من بينها توقف التصدير إلى قطر 
الـــتـــي تــســتــحــوذ عــلــى 11% مـــن الــــصــــادرات 
ــيـــة األردنــــيــــة، إضـــافـــة إلــــى املــديــونــيــة  الـــزراعـ

العالية التي تطارد أولئك املزارعني.
وأشــــــــار أيـــضـــًا إلـــــى مـــعـــانـــاة مـــربـــي الـــثـــروة 
الـــحـــيـــوانـــيـــة، الــــذيــــن كــــانــــوا يـــعـــتـــمـــدون عــلــى 
السوق القطري لتصدير األغنام والخراف، ال 
سيما هذه الفترة التي تسبق عيد األضحى.

وبــحــســب نــمــر حـــداديـــن، املــتــحــدث الــرســمــي 
ــإن األردن كــان  ــة األردنــــيــــة، فــ ــزراعــ لــــــوزارة الــ
يصدر إلى قطر كميات بني 400 إلى 500 طن 
مــن الــخــضــار والــفــواكــه يــومــيــًا، لكن عمليات 

التصدير برًا توقفت.

أضرار صناعية واستثمارية
من جهته، أشــار ماهر املــحــروق، مدير عام 
إلـــى انــخــفــاض قيمة  غــرفــة صــنــاعــة األردن 
الصادرات وارتفاع كلف استيراد مدخات 
األردن  أن  مـــوضـــحـــًا  ــة،  ــريــ ــقــــطــ الــ ــاج  ــ ــتــ ــ اإلنــ
ــواد مــعــدنــيــة ونفطية  يــســتــورد مـــن قــطــر مــ
بــقــيــمــة 200 مــلــيــون دوالر ســنــويــًا ولــدائــن 
باستيكية بقيمة 26.5 مليون دوالر، وتعد 
اإلنــتــاج، بينما يواجه  فــي مــدخــات  مهمة 
الــقــطــاع الــصــنــاعــي صــعــوبــة فـــي الــحــصــول 
عليها حاليًا بسبب الحصار وارتفاع كلف 

االستيراد جوًا.
ــتـــصـــادي،  وقـــــال حـــســـام عـــايـــش، الــخــبــيــر االقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن هـــنـــاك شــبــه تــوقــف  لــــ
االستثمارات  وتــقــدر  القطرية.  لاستثمارات 
قطاعات  في  دوالر  مليار   1.6 بنحو  القطرية 
مختلفة، أبرزها العقارات والسياحة والبنوك 
والبورصة. وأضاف عايش أن املحادثات التي 
تمت على هامش القمة العربية، التي انعقدت 
في عمان في مارس/ آذار املاضي، بشأن إحياء 
لدعم  الخليجي  الصندوق  في  قطر  مساهمة 
الــحــصــار.  أنــهــا تــوقــفــت بسبب  األردن ال شــك 
 1.25 مبلغ  لتقديم  استعدت  قــد  قطر  وكــانــت 
مليار دوالر، ضمن الصندوق الخليجي. وفي 
الــجــانــب الـــعـــراق، قـــال أحــمــد جــمــال الهاشمي 
مــســتــشــار الـــســـوق الــعــراقــيــة لــــــأوراق املــالــيــة 
»العربي الجديد« إنه ال يمكن فصل النوايا  لـ
الــســيــاســيــة فـــي فــتــح املــعــابــر بـــني الــســعــوديــة 
والعراق والسعودية عن الجانب االقتصادي.

ــــال األيــــــــام الـــثـــاثـــة املـــاضـــيـــة  ــ وأضـــــــــاف: »خـ
شاهدنا وفــودًا من شركات سعودية أبرزها 
ــرة والــربــيــع واملـــراعـــي، ويمكن  ــوفـ ســابــك والـ
الــقــول إن هــذه الــشــركــات أبـــرز مــن تــضــرر من 
الــســعــوديــة لقطر بسبب صــادراتــهــا  حــصــار 

الكبيرة لقطر«.

استعرض الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء 
عقب  ُعمان،  سلطنة  مع  التعاون  عالقات  قطر،  في  الداخلية  ووزير 
استقباله سعيد بن صالح الكيومي 
ــة تــجــارة وصــنــاعــة  ــرف ــس غ ــي رئ
ــمــرافــق.  الــســلــطــنــة والـــوفـــد ال
القطرية  األنــبــاء  وكــالــة  وذكـــرت 
بحث  المقابلة  خالل  تم  أنه  »قنا« 
في  خاصة  التعاون  تعزيز  سبل 
ــثــمــار.  ــاد واالســت ــص ــت ــال االق ــج م
في  االقتصادية  الوفود  وكثفت 
اآلونة األخيرة من زياراتها المتبادلة 

لتعزيز التجارة واالستثمار.

تعاون اقتصادي مع ُعمان

مال وسياسة

كسرت اإلنجازات التي 
حققتها قطر في 

تنفيذ مشروع مترو 
الدوحة، الحصار لتتواصل 

المشروعات الكبرى

رؤية

شريف عثمان

تعالت األصــــوات مــرة أخـــرى، أو مــرة عـــاشـــرة... بعد املــائــِة ُربــمــا، 
ُهم على بعٍض يتالومون، بل يتشاجرون ويتقاذفون 

ُ
 بعض

َ
وأقبل

ويتنابزون باأللقاب، فأصحاب اليمني يقولون إن احتياطي النقد 
األجنبي وصــل إلــى مستويات مــا قبل الــثــورة، وفــي ذلــك شهادة 
و»بشرة  الزجاجة،  عنق  من  بخروج مصر  الحالي  للنظام  نجاح 
خير« بأن األيام املقبلة ستكون تجسيدا للبقرات السمان، يكون 
فيها املصريون على األرائــك متكئني، لهم في بلدهم فاكهة ولهم 

ما يشتهون!
وأما أصحاب الشمال فيقولون إن زيادة االحتياطي لم تحدث إال 
 على البالد، 

ً
من خالل االقتراض، وإن هذا االقتراض سيكون وباال

ظاهرة  وأن  الخارجية،  للديون  املظلم  النفق  فــي  ها 
َ
ُيدِخل أن  بعد 

َبر، وأنها يجب أن تكون 
ُ
ارتفاع املديونية الخارجية هي إحَدى الك

نذيرا للبشر بما يمكن أن يحدث في الشهور القادمة.
ضلت 

ّ
وفي محاولة لئال أكون منتميا ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء، ف

أن أتعامل مع األرقام فقط، وبدون أي عواطف: فاألرقام الرسمية 
الخارجي  للدين  تقريبا  مساويا  كــان  االحتياطي  أن  إلــى  تشير 
)حوالي 36 مليار دوالر( بنهاية 2010، ثم انهار بعد ثورة يناير/
كانون الثاني 2011 ألسباب سبق ذكرها عدة مرات حتى وصل 
إلى حوالى 12-13 مليار دوالر في نهاية 2012، بينما ظل الدين 

الخارجي كما هو تقريبا.
وظلت األمــور على هذا الحال أو حوله، مع ارتفاع طرفي املعادلة، 
حتى منتصف 2015 )االحتياطي أصبح أقل قليال من 20 مليار 

دوالر، والدين الخارجي أقل قليال من 40 مليار دوالر(.
ــــك، تــطــورت األمــــور بــصــورة غــريــبــة، إلـــى أن وصــلــنــا، في  بــعــد ذل
أغسطس/آب 2017، إلى مستوى 36 مليار دوالر احتياطيا، بينما 
الخارجي هو أقل قليال من 74 مليار  للدين  كان آخر رقم متاح 

دوالر، بنهاية مارس/آذار من نفس العام.
الفترة من  الخارجي ظل كما هــو، خــالل  الدين  أن  افترضنا  ولــو 
األمــر املستبعد، نظرا  إلــى أغسطس/آب 2017، وهــو  مــــارس/آذار 
نصر  االســتــثــمــار سحر  وزيـــرة  للسيدة  املــســبــوق  غير  للنشاط 
و»االقــتــراض الــخــارجــي«، فــإن الــصــورة تكون كارثية. وال أناقش 
هنا إن كان االحتياطي قد زاد من موارد حقيقية أم من االقتراض، 
وإنما الذي يؤرقني هو أنه إذا كان الدين الخارجي قد زاد، خالل 
أعــمــال حــفــر قناة  انــتــهــاء  قــبــل  الــفــتــرة مــن منتصف 2015 )أي 
السويس الجديدة بأقل من شهرين( بحوالي 34 مليار دوالر، فإن 

االحتياطي لم يرتفع إال بحوالي 16 مليار دوالر.
األرقام السابقة تشير إلى مجموعة من الحقائق يمكن تلخيص 

أهمها فيما يلي: 
أوال: لدينا نزيف مستمر بسبب وجود عجز في ميزان املدفوعات 
العملة  البلد ومــا يخرج منها كل عــام من  )الــفــارق بني ما يدخل 

الصعبة(.
آخــر عامني  ــّدر بحوالي 18 مليار دوالر في 

ُ
ق النزيف  ثانيا: هــذا 

وبمتوسط   ،)2017 يونيو/حزيران   –  2015 )يوليو/تموز  ماليني 
حوالي 9 مليارات دوالر كل عام. 

القرارات  العديد من  الحكومة  اتخاذ  النزيف جــاء رغــم  هــذا  ثالثا: 
ــادي«، أي بــعــد تــعــويــم الجنيه  ــتـــصـ ــــالح االقـ تــحــت عـــنـــوان »اإلصــ
الــدوالر بصورة كبيرة في السوق املوازية  وانخفاض قيمته أمام 
أوال، ثم رسميا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وأيضا بعد أن 
رفعت الحكومة الجمارك على العديد من السلع املستوردة، وهو ما 
حد كثيرا من االستيراد، وبعد أن أدى ارتفاع سعر الدوالر مقابل 

الجنيه إلى إحجام الكثيرين عن السفر للخارج كما اعتادوا. 
رابعا: هذا النزيف حدث أيضا رغم رفع الحكومة نسبة كبيرة من 
دعم وبالتالي أسعار البنزين والسوالر والكهرباء واملياه ورغيف 

العيش.
العاملي  السعر  انخفاض  رغــم  أيضا  حــدث  النزيف  هــذا  خامسا: 
دوالر  من 100  تقريبا  النصف  بمقدار  نستورده  الــذي  للبترول 
العاملية لكثير  إلى 50 دوالرا للبرميل، وأيضا انخفاض األسعار 
َعد مصر أكبر مستورد له 

ُ
من السلع، وعلى رأسها القمح الذي ت

في العالم.
ما أريد أن أقوله هنا هو أن نزيف مليارات الدوالرات قد حدث على 
أن  لها  يفترض  كــان  التي  املتغيرات  العديد من  الرغم من وجــود 
تمنع هذا النزيف، كما أنه قد حدث في فترة قصيرة نسبيا، وهو 
ما يدل على وجود أزمة كبيرة، لم تنجح الحكومة حتى اآلن في 

التعامل معها.
ويــمــكــن تشبيه مــا حـــدث بــمــا كـــان يــحــدث فــي فــتــرة الستينيات 
ــوال،  ــ والــســبــعــيــنــيــات لـــأســـرة املــصــريــة حــيــنــمــا تــضــيــق بــهــا األحـ
إلى  بااللتزامات، فيضطرا  الوفاء  الزوجني معا عن  ويعجز دخل 
اقتراض مبلغ كبير من بعض املعارف أو عمل جمعية، ثم يفاجأ 
هما 

َ
َحل، فإن ديون

ُ
الزوجان مع مرور الوقت أنه رغم أن أزمتهما لم ت

والتزاماِتهما قد تضاعفتا!
القروض،  العامني األخيرين. تضاعفت  هذا تحديدا ما حدث في 
َحل أي من أزمات 

ُ
بالتزاماِتها وأقساِطها ومواعيد سداِدها، ولم ت

أثر  ويتضاعف  جــدا،  محبطة  النمو  فمعدالت  االقتصادية.  مصر 
انخفاضها مع غياب أي آلية لضمان عدالة التوزيع، والبطالة آخذة 
عــقــود، وعجز  فــي  أعــلــى مستوياته  والتضخم عند  االرتــفــاع،  فــي 
املوازنة يدفع الدولة إلى الوصول بالدين العام إلى أعلى مستوى له 
في تاريخ مصر، كما أن ميزان املدفوعات يعاني من خلل دائم، وهو 
الدين  ارتفاع  الصعبة، رغم  العملة  الرئيسي لحدوث نزيف  السبب 
إلى مستويات غير مسبوقة. ولو استمررنا على نفس  الخارجي 
الطريق، فسيستمر الدين الخارجي في االرتفاع، وستزداد الفجوة 
السلبية بينه وبني االحتياطي بصورة ال تنبئ إال بمزيد من التنازل 

عن األراضي والجزر.
فـــي أمــيــركــا، تــســابــق الــحــكــومــة الـــزمـــن حــالــيــا حــتــى تــتــمــكــن من 
الحصول على موافقة الكونغرس على زيادة سقف االقتراض قبل 
بالتزاماتهم.  الوفاء  يستطيعوا  حتى  الحالي  أغسطس/آب  نهاية 
فاقتراض الحكومة هناك محدود بسقف ال يمكن تجاوزه إال بعد 
الحصول على موافقة الكونغرس، ولفترة محدودة، تلتزم الحكومة 
قبل انتهائها بخفض املديونية مرة أخرى إلى ما دون هذا السقف. 
أما عندنا، فمن الواضح أنه ال يوجد أي سقف لالقتراض داخليًا 
أو خــارجــيــًا، كــمــا أنـــه لــيــســت كــل نــفــٍس بــمــا اقــتــرضــت رهــيــنــة، 
أقوله ألبنائي وأحفادي حني يتعني عليهم  أال أجد ما  وأخشى 
ســداد مــا اقترضنا، وقــد ال يــجــدون وقتها جــزرا يبيعونها أو 

أراضي يرهنونها.

من يوقف االقتراض 
في مصر؟
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ماجد عزام

آب  األنــاضــول، 10 أغسطس/  نقلت وكــالــة 
الـــجـــاري، عــن مــصــدر فــي كــتــائــب عــز الــديــن 
القّسام، أنها طرحت على القيادة السياسية 
لحركة املقاومة اإلسالمية )حماس( اقتراحا 
بإحداث فــراغ سياسي أمني في غــزة، على 
أن تــتــحــّمــل الـــكـــتـــائـــب وفـــصـــائـــل املـــقـــاومـــة 
تتولى  بينما  األمنية،  امليدانية  املسؤولية 
الــشــرطــة املــدنــيــة حفظ األمـــن الــعــام، وتقدم 
الــبــلــديــات واملــؤســســات املــحــلــيــة الــخــدمــات 
املدنية األخــرى للمواطنني. وجــاء االقتراح 
التي  القاسية  العقابية  الخطوات  على  رّدًا 
الرئيس محمود عباس،  أخــيــرا،  أصــدرهــا، 
والالمباالة  والــدولــي  اإلقليمي  والتقاعس 
تــجــاه غــــزة وأهـــلـــهـــا، واألوضـــــــاع الــكــارثــيــة 

املنهارة فيها.
يـــبـــدو األمــــــر الفـــتـــا جـــــدًا ومـــهـــمـــا ومــفــعــمــا 
النفي الخجول  الرغم من  بالدالالت. وعلى 
لــه في  قــادة »حــمــاس« السياسيني  لبعض 
الــبــدايــة، إال أن مــســؤول الــحــركــة فــي قطاع 
غــــزة، يــحــيــى الــســنــوار، أكــــده فــي لــقــائــه مع 
اب والصحافيني، في 14 أغسطس/ آب 

ّ
الكت

إلــى مصداقية  االنتباه طبعًا  مــع  الــجــاري، 
الوكالة الرسمية التركية نفسها، وصعوبة 
تــصــور فــبــركــتــهــا الــخــبــر، أو اخــتــالقــهــا لــه، 

وعن كتائب القّسام تحديدًا.
بالون  النبض، ويمثل  لجّس  االقــتــراح هو 
اختبار لردود األفعال حوله، وكان الكشف 
لفحص  نفسه،  السياق  وفــي  متعمدًا،  عنه 
مــوقــف األطــــراف املختلفة مــنــه. ولـــو كانت 
، أقــلــه فــي هــذه 

ً
كــتــائــب الــقــســام جــّديــة فــعــال

كما  لــه.  الــفــوري  بالتنفيذ  لقامت  املــرحــلــة، 

إياد الدليمي

أن  يصعب  ذلـــك،  تخّيل  يصعب  بالتأكيد، 
تـــرى املــمــلــكــة الــســعــوديــة الــتــي قــامــت على 
امللكي وقــد نزعت  والــنــظــام  الــديــن  تحالف 
عــنــهــا شــرعــيــة الــكــتــاب والــســنــة والــتــحــفــت 
اململكة  أن  تتخيل  أن  يصعب  الــعــلــمــانــيــة. 
الــتــي تــضــم مــكــة املــكــرمــة واملــديــنــة املــنــورة، 
أقدس املدن عند زهاء مليار ونصف مليار 
مسلم، وقد صارت تحكم بقوانني وضعية، 
أو  أو بريطانيا  إلى قوانني فرنسا  تستند 
أميركا، وتترك التعزيز والحد والقصاص، 
تــــلــــك الـــــقـــــوانـــــني الــــشــــرعــــيــــة الـــــتـــــي تــحــكــم 

السعودية اليوم.
ــة اإلمــــــارات فـــي الـــواليـــات  يــقــول ســفــيــر دولــ
مع  مقابلة  فــي  العتيبة،  يــوســف  املــتــحــدة، 
قـــنـــاة أمـــيـــركـــيـــة، إن ســـر الـــخـــالف مـــع قطر 
املنطقة تحكمها  نــرى دول  أن  نــريــد  »أنــنــا 
حــكــومــات عــلــمــانــيــة، وأن قــطــر تــســعــى إلــى 
ــذا الــتــصــريــح املثير  ــــك«. أعــقــب هـ خـــالف ذلـ
مــقــال نــشــره املستشار فــي الــديــوان امللكي، 
الــريــاض،  صحيفة  فــي  القحطاني،  ســعــود 
وتــحــدث عــن حــاجــة الــدولــة السعودية إلى 
التي كانت  أيديولوجية غير تلك  »شرعية 
أحـــيـــانـــًا ســبــبــًا لــلــضــعــف وتـــكـــالـــب األعـــــداء 
في  املــطــاف«،  نهاية  فــي  والتفكك  والتفتت 
السلفي وخط  املذهب  إلــى  إشــارة واضحة 
اإلمــام محمد بن عبد الوهاب الذي تتبناه 

السعودية مذهبا ومنهجا للبالد.
خاشقجي  لجمال  مقالة  وذاك  هــذا  أعقبت 
ــان  ــ ــا »دكــ ــهـ ــنـــوانـ ــاة، عـ ــيــ ــحــ فــــي صــحــيــفــة الــ
ع، ما أمكنه، 

ّ
العلمانية«، حاول فيها أن يرق

لكثيرين  فــّســر  مـــا  والــقــحــطــانــي،  للعتيبة 
ــاح الـــســـلـــطـــات الــــســــعــــوديــــة لــه  ــمــ ســـبـــب ســ
بالعودة إلى الكتابة والتغريد في غضون 

األزمة الخليجية الحالية.
ــا قاله  ويــبــدو أن مــا كــتــبــه الــقــحــطــانــي، ومـ
أثــرهــمــا في  تــركــا  العلمانية  الــعــتــيــبــة، عــن 
وســط النخب الــســعــوديــة، وخــصــوصــا في 

سالم لبيض

ما من شك لدى املهتمني بالشأن العام في 
تــونــس، الــعــارفــني خــفــايــاه، فــي أن مــبــادرة 
السبسي،  قائد  الباجي  التونسي،  الرئيس 
التي أطلقها يوم 13 أغسطس/ آب الجاري، 
الــداعــيــة إلــى املــســاواة فــي اإلرث بــني الذكر 
واألنــثــى، والطلب مــن وزيـــر الــعــدل تعطيل 
املــرأة  الــذي يمنع  العمل باملنشور عــدد 73 
الــتــونــســيــة مـــن الــــــزواج بــأجــنــبــي، إال متى 
استظهر بشهادة فــي إســالمــه، مــا مــن شك 
ــا مــــبــــادرة ذات طــبــيــعــة ســيــاســيــة  ــهـ فــــي أنـ
صــرفــة، فــالــرجــل ال يــهــوى الــســيــاســة فقط، 
ــا يــحــتــرفــهــا ويــمــتــهــنــهــا ويــحــيــاهــا  ــمــ وإنــ
ويــتــنــفــّســهــا، وال يــســتــطــيــع الــعــيــش خـــارج 
دهـــالـــيـــزهـــا وكـــوالـــيـــســـهـــا ومــســتــنــقــعــاتــهــا 
التي  ساتها 

ّ
ومدن ومؤامراتها  ومناوراتها 

السلطة  ومــمــارســة  الــبــرغــمــاتــيــة،  تفرضها 
ــا جـــعـــل مـــنـــه كــائــنــا  ــ وتـــســـيـــيـــر الــــــدولــــــة، مـ

سلطويا بآمتياز. 
وصــــف بــعــضــهــم قـــــرار الـــرئـــيـــس الــســبــســي 
والتبشيرية،  اليوتوبيا  من  يخلو  ال  الــذي 
بالثورة الثانية التي ستهز البشر والحجر، 
وستصعد بروح تونس، بعد تنقيتها من 
األساطير الدينية البالية القديمة، للتحليق 
فــي املـــراتـــب الــحــداثــيــة الــعــلــيــا الــتــي بلغها 
الشمالية  أوروبــا وأميركا  الحّر في  العالم 
ــــب بـــاملـــصـــلـــح ورجــــل 

ّ
ــق ــتـــى لــ ــان، حـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ

بالراهب  مريديه  بعض  فقارنه  اإلصـــالح، 
ــان لــــوثــــر، رائـــــــد اإلصـــــالح  ــ ــارتـ ــ األملـــــانـــــي، مـ
الديني في أوروبا في القرن السادس عشر 
املــيــالدي. والــحــال أن الــرجــل لــم ينتج فكرًا، 
بالحركات اإلصالحية،  الــدرايــة  قليل  وهــو 
ــار أصـــحـــابـــهـــا، مــن  ــكــ وبــمــرجــعــيــاتــهــا، وأفــ
قبيل لوثر نفسه وماكس فيبر األملانيني أو 
محمد عبده واألفغاني العربيني وغيره. لم 
في  مؤلفات  السبسي  قائد  للباجي  ُيعرف 
والديني  واالجتماعي  السياسي  اإلصــالح 
الجندر،  أو  االجتماعي  والــنــوع  والثقافي 
فهو صاحب مؤلٍف يتيم في شكل مذّكرات 
رجل دولة متقاعد صاغها وزير الخارجية 
األســبــق، أحــمــد ونــيــس، ونــشــرت فــي كتاب 
صدر في سنة 2009 بالفرنسية، وبالعربية 
ســنــة 2011 بــعــنــوان »الــحــبــيــب بــورقــيــبــة.. 
املهم واألهــــم«، استرجع فيه ذكــريــاتــه منذ 
فــــي اإلدارة  بـــــدأ حـــيـــاتـــه مـــوظـــفـــًا صـــغـــيـــرًا 
بتوليه  مــرورًا  الداخلية،  وزارة  في  املحلية 
في  والخارجية  والــدفــاع  الداخلية  وزارات 
الــعــهــد الــبــورقــيــبــي، قــبــل أن يــجــتــبــيــه زيــن 
العابدين بن علي عضوًا في مجلس النواب 
ــعــرف 

ُ
ت وال  1989 و1994.  بــني  لــه  ورئــيــســًا 

كتاباٌت عنه إال مؤلفنّيْ سطحيني، يوثقان 
أغلبها  كان  التي  الرجل ومداخالته  خطب 
املــاضــي، تخللتها  عــن   وحــكــايــات 

ً
مشافهة

ت لساٍن كثيرة، وذلك إّبان فترتي حكمه 
ّ

زال
الثاني 2011، وهي  يناير/ كانون  بعد 14 
أقـــــرب إلــــى الـــنـــزعـــة الــتــمــجــيــديــة الــتــزلــفــيــة 
العلمية والــنــقــديــة. ولم  إلــى األعــمــال  منها 
يناضل الرجل يومًا من أجل حقوق النساء، 
والـــتـــصـــّدي لــالضــطــهــاد والــقــمــع والــحــيــف 
الذي تتعّرض له املرأة في مختلف أصقاع 
الــدنــيــا، بــمــا فـــي ذلـــك الــجــغــرافــيــا الــعــربــيــة 
مقاالٍت  ينشر  ولــم  والتونسية،  واملغاربية 
أو يؤسس جمعياٍت في الغرض. وليس له 
ألبتة  أو فكر إصــالحــي  تــصــّور  أو  برنامج 
فــي املــجــاالت التي تستدعي اإلصـــالح، من 
العلمي  والــبــحــث  والتعليم  الــتــربــيــة  قبيل 
واالقــتــصــاد واملــالــيــة والــجــبــايــة والــديــوانــة 
ــال الـــعـــقـــاري  ــ ــجـ ــ والــــتــــدايــــن الــــخــــارجــــي واملـ

عبد الحميد اجماهيري

لـــم يــكــن فـــي ذهــــن هــيــغــل، وهــــو يــنــظــر إلــى 
نهاية التاريخ بعد حرب بروسيا العظمى، 
وال فــي ذهـــن فــرانــســيــس فــوكــويــامــا، وهــو 
بــعــد ســقــوط جــدار  تــاريــخــه،  للعالم  ينعى 
ــأن الـــعـــالـــم  ــ ــيــــات، بــ بــــرلــــني وغــــيــــاب الــــســــوفــ
سيحتاج إلى أحمقني، أكثر من حاجته إلى 

عاقلني مثلهما إلنهاء التاريخ.
ــداث  ــ ــ كــــل األحـ فــــي  تــــاريــــخ  لـــأحـــمـــق األول 
على  العصابي  جنونه  ويــعــرض  اليومية، 
ــر«، قـــبـــل أن يــعــلــنــه عـــبـــر الـــقـــنـــوات  ــتــ ــويــ »تــ
املــعــروفــة للبيت األبــيــض، دونــالــد تــرامــب. 
يريد أن يعيد نظرية أميركية سبقه إليها 
»نظرية  هي  نيكسون..  ريتشارد  املستقيل 
األحـــمـــق« أو املـــجـــنـــون.. وهــــي، كــمــا قدمها 
على صفحات  فيرتشاك  أليكسيس  املحلل 
أغــســطــس/  الــفــرنــســيــة )12  »لـــوفـــيـــغـــارو« 
آب الـــجـــاري( تقتضي بـــأن »يــحــاول إقــنــاع 
خصمه بأنه مستعد أليــة حماقة مــن أجل 
ــازل«.. وقـــد اخـــتـــار توقيتا  ــنـ ــتـ دفــعــه إلـــى الـ
القنبلة  مناسبا لإلقناع، هو ذكــرى ضربة 
ــي الـــتـــي اســتــســلــمــت على  ــازاكـ ــاغـ الــــذريــــة نـ
إثــرهــا الــيــابــان اإلمــبــراطــوريــة.. قــال ترامب 
إن كوريا الشمالية »ستواجه النار والرعب 
كما لم  يحدث من قبل أبدا«.. إن هي نفذت 
فــعــلــيــا تـــهـــديـــدهـــا بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــواقـــع 
لم  التي  النظرية  غـــوام.  فــي جــزيــرة  أميركا 
الــرئــيــس األمــيــركــي  يــتــقــدم نــحــو تطبيقها 
ــل، ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، يـــبـــدو أنــهــا  ــراحــ الــ
مــقــدمــة ضـــروريـــة لـــرؤيـــة تـــرامـــب الــدولــيــة، 
ويتقّدم نحوها بمساعدة شبكات التواصل 

االجتماعي التي تنشرها كدعوة.
يــــرد فـــي كـــتـــاب عـــن ســـيـــرة نــيــكــســون، كما 
تــحــدث فــيــه فــيــرتــشــاك أعـــــاله، أن الــرئــيــس 
ابتدع في العام 1968، بإيعاز من مستشاره 
األحمق،  نظرية  كيسنجر،  هنري  الشهير، 
كان  وقتها،  فيتنام.  لــحــرب  حــدا  ألن يضع 
الــعــالــم مــحــتــارا، ولـــم يــكــن يفكر فــي نهاية 
فـــهـــا  الــــتــــاريــــخ بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، وقــــــد عـــرَّ
هيلدمان،  بوب  نفسه ملستشاره،  نيكسون 
ــــي هــــذه الــنــظــريــة نــظــريــة  ــمِّ كـــالـــتـــالـــي: »أســ
األحـــمـــق وأريـــــد  أن  يــعــتــقــد الــفــيــتــنــامــيــون 
إلــى حد يمكنني  أنني وصلت  الشماليون 
ــٍة لـــكـــي أنـــهـــي  ــاقــ ــمــ مـــعـــه أن أقــــــــوم بــــــأي حــ
هـــــذه  الـــــحـــــرب«…َ وكـــــان يــتــوقــع أن يفكر 
بــعــداوة  مــهــووس  بــأنــه رجــل  الفيتناميون 
الــزر لكي يطلق  الشيوعيني، وأن يــده على 
النووية، وأن »هوشيه منه نفسه،  القنابل 

فعلت دائمًا في سياق فهمها أو دفاعها عن 
تراها  مثلما  والحزبية،  الوطنية  املصلحة 

وتفهمها.
مضمون االقتراح، سواء في معناه املباشر، 
أو الــضــمــنــي بـــني الـــســـطـــور، يــعــنــي إيــجــاد 
ــــزة، ربـــمـــا تــكــون  حـــالـــة مـــن الــفــوضــى فـــي غـ
خالقة  حتى  أو  الــعــام،  باملعنى   

ً
مضبوطة

بمعنى مـــا، لــكــن هـــذا هــو الــجــوهــر إحـــداث 
فــوضــى ال يضمن أحـــد عـــدم خــروجــهــا عن 
السيطرة، أو منع تأثيراتها السلبية تجاه  
فرقاء أو أطــراف الحصار الثالثة االحتالل 
اإلسرائيلي، السلطة الفلسطينية، والقيادة 

 بدرجاٍت مختلفة طبعًا.
ْ
املصرية؛ وإن

إذن، في هــذه املرحلة، يبدو االقــتــراح أقرب 
إلــى جــّس النبض واالخــتــبــار. واألرجـــح أن 
الــرســالــة األولــــى واألهــــم هــي إلـــى الــرئــيــس 
ــأن خــطــواتــه  ــبـــاس، ومـــفـــادهـــا بــ مــحــمــود عـ
الــعــقــابــيــة الــقــاســيــة جـــدًا ضـــد غــــزة، والــتــي 
أدت إلــــى مــزيــد مـــن الــــتــــرّدي فـــي األوضــــاع 
، قـــد تــرتــد سلبًا 

ً
ــــال املـــنـــهـــارة، والــســيــئــة أصـ

أن ال مراهنة  بــرمــتــه، وأعــتــقــد  املشهد  على 
مـــن كــتــائــب الــقــســام وحـــركـــة حـــمـــاس على 
كــونــه يبدو  مــوقــفــه،  لتغيير  عــبــاس نفسه، 
، ولم يمانع 

ً
غير مباٍل أو ليس متأثرا أصال

في إيقاع الضرر بأبناء حركة فتح نفسها، 
وحتى أبناء غزة كلهم، فيما يشبه العقاب 
الجماعي، من أجل الضغط على »حماس« 
لــلــقــبــول بــشــروطــه الــســيــاســيــة الــتــي بــاتــت 
أقرب إلى االستسالم، عوضًا عن التوافق أو 
حتى االلتزام بروح املصالحة أو تفاهماتها 

ووثائقها.
إذن، هــنــا هـــي على  ــنـــة األســـاســـيـــة،  املـــراهـ
إســـرائـــيـــل واألطـــــــــراف اإلقــلــيــمــيــة الـــدولـــيـــة 

ــــق نـــظـــريـــة الـــســـيـــروم  ــــو وفـ ــائـــع، ولـ ــبـــضـ والـ
العنصرية  اإلسرائيلية  الغذائي(  )املحلول 
التي تسعى إلى إبقاء غزة على قيد الحياة 
ال تموت، ولكن ال تتعافى أو تعيش بشكل 
األهمية،  من  نفسها  الــدرجــة  على  طبيعي. 
تــأتــي الــرســالــة إلـــى مــصــر؛ فــحــركــة حماس 
وكتائب القسام لن يكونا في وضع يسمح 
ال  تفاهماٍت،  أو  التزاماٍت  أي  بتحّمل  لهما 
ــتـــالل، وال تــجــاه مــصــر نفسها،  تــجــاه االحـ
اتــخــذت أخيرا  الــتــي  ــراءات  ــ بمعنى أن اإلجـ
على الحدود املصرية الفلسطينية املشتركة 
ســتــكــون عــرضــة لــلــتــهــديــد والــتــآكــل أيــضــًا، 
وســيــرتــّد األمــــر ســلــبــًا عــلــى مــصــر باملعنى 
األمني املباشر، وربما يحدث حتى اجتياح 
جرى  للذي  مماثل  للحدود  مباشر  بشري 

قبل عشر سنوات تقريبًا.
اقــتــراح القسام  فــي السياق املــصــري، يبدو 
كأنه تعبيرعن فقدان الصبر، والغضب من 
التفاهمات  تنفيذ  في  املماطلة  أو  التباطؤ 

ــتـــوصـــل إلـــيـــهـــا بــشــكــل ثــنــائــي،  ــم الـ ــي تــ ــتـ الـ
مــصــري حــمــســاوي، أو حــتــى مـــع  الــقــيــادي 
الفتحاوي املفصول محمد دحالن وبرعاية 
الــحــصــار وفــتــح  أيـــضـــًا، لتخفيف  مــصــريــة 
معبر رفـــح بــوتــيــرة أفــضــل، وإدخــــال مزيد 
األساسية  واإلنسانية  الغذائية  املـــواد  مــن 
ــتـــى يـــحـــتـــاج لـــهـــا الـــقـــطـــاع،  ــة الـ ــروريــ والــــضــ
الكهرباء الخانقة واألزمات  وتخفيف أزمة 

األخرى املرتبطة بها مباشرة.
رسالة  والفوضى  بالفراغ  التهديد  يحمل 
إلــى املجتمع الــدولــي أيــضــًا، األمـــم املتحدة 
ــاد األوروبــــــي، وكـــل منها  وأمــيــركــا واالتـــحـ
يعمل أو يسعى إلى عدم انفجار األوضاع 
ــدم  ــ ــلـــســـطـــني بـــشـــكـــل عــــــــام، وعـ ــــى غــــــزة وفـ فـ
خروجها عن السيطرة، والتأثير سلبًا على 
املــشــهــد االقــلــيــمــى املــنــهــار، وغــيــر املستقر 

. 
ً
أصال

السؤال هنا: هل تؤدي الرسالة أو الرسائل 
أهدافها؟ واضح من ردود الفعل األولية أن 
الحقيقي  باملعنى  أو مهتم  أحــد مكترث  ال 
األساسية  الثالثة  األطـــراف  تجري  للكلمة. 
ــا وفــــقــــًا ملـــصـــالـــحـــهـــا،  ــهـ ــاتـ ــابـ ــسـ ــة حـ ــيـ ــنـ ــعـ املـ
أن  ويعتقدون  القسام،  تهديد  وبمعزل عن 
الــنــار على  »حــمــاس« تتصرف كمن يطلق 
قــدمــيــه، وحــتــى لــو حــقــق الــتــهــديــد غــرضــه، 
فــســيــتــم فــقــط تــحــســني األحــــــوال الــكــارثــيــة، 
وإعادة الكهرباء الى جدول الست الساعات 
عــودة  ستكون  وعمليًا  يوميًا.  الثماني  أو 
إلى نقطة البداية، ونظرية املحلول الغذائي 
إعـــادة جّدية  فــال  اإلســرائــيــلــيــة،  العنصرية 
لـــالقـــتـــصـــاد فــي  ــعــــاش  ــتــ انــ لــــإلعــــمــــار، وال 
مــنــاحــيــه املــخــتــلــفــة، الــزراعــيــة والــصــنــاعــيــة 
والــتــجــاريــة. وســتــعــود األمـــــور، فــي أحسن 

األحوال، إلى واقعها السيئ، ولكن املحتمل 
والــــذي يمكن الــتــعــايــش مــعــه قــبــل خــطــوات 

الرئيس محمود عباس أخيرا.
ــم ربــمــا:  ــ وفــــى األخـــيـــر، يــبــقــى الـــســـؤال األهـ
الـــذهـــاب إلـــى الــتــهــديــد بــالــفــراغ خــدمــة ملــن؟ 
االقتراح اجتهاد خاطئ من كتائب القسام، 
ــرام لـــهـــا ولــتــضــحــيــاتــهــا،  ــ ــتـ ــ ــامـــل االحـ مــــع كـ
الــعــواقــب،  محسوبة  غير  مكلفة  ومــجــازفــة 
ولــن تحّسن أحـــوال غــزة البائسة، بــل على 
ــوأ، وأقــــل الــحــلــول  ــ ســتــذهــب بــهــا نــحــو األسـ
كلفة هو التفاهم مع الرئيس عباس نفسه، 
ــم لـــــه، مــن  ــؤلــ ولـــــو بـــتـــقـــديـــم ثـــمـــن كــبــيــر ومــ
قبيل حل اللجنة اإلداريــة وتسليم حكومة 
التفاوض  املسؤولية في غزة بعد  التوافق 
أزمــة  والتفاهم على حــل  إلعـــادة تشكيلها، 
وربــط  السويسرية،  الــورقــة  وفــق  املوظفني 
ــــدول الـــزمـــنـــي لـــالنـــتـــخـــابـــات بــتــغــيــيــٍر  ــــجـ الـ
وتــحــســني جـــذري ومــلــمــوس لــأوضــاع فى 
مــا عبر  التعويل على تحّسٍن  أمــا  الــقــطــاع. 
الـــبـــوابـــة املـــصـــريـــة، والــتــفــاهــم مـــع الــقــاهــرة 
ــا عـــن مــقــاربــتــه مــدخــلــه،  ــــالن، وعـــوضـ ــ ودحـ
وربــمــا حــتــى جــوهــره األمــنــي، فــإنــه يحمل 
ــقــــســــام،  ــــي طـــيـــاتـــه مـــخـــاطـــر بـــتـــأبـــيـــد االنــ فـ
واالنــفــصــال الــنــهــائــي بــني الــضــفــة الغربية 
ــيـــرة عــلــى مــصــر،  ــقـــاء تــبــعــة األخـ ــزة، وإلـ ــ وغـ
ــوذج نـــفـــســـه فــي  ــمــ ــنــ ــاخ الــ ــنـــسـ ــتـ وربــــمــــا اسـ
ولن  األردن.  باتجاه  ولكن  الغربية،  الضفة 
تكون النيات الطيبة هنا كافية  للتأثير أو 
تغيير سيرورة االنفصال التي ستستخدم 
ونــفــوذهــا إلنجاحها،  قوتها  كــل  إســرائــيــل 
والواقعي  املمكن  الوحيد  الخيار  وجعلها 

إلنقاذ غزة وحل أزماتها.
)كاتب وإعالمي فلسطيني(

املعروف  املحافظ،  السلفي  التيار  صفوف 
بقوته وسطوته داخل املجتمع السعودي، 
ترقيع وتخفيف من  مــن حملة  بــد  فكان ال 
وطأة هذا الطرق العنيف وشدته، وقد قرع 
آذان املــجــتــمــع الـــســـعـــودي، عــلــى الـــرغـــم من 
بعبع  مــن  وتخويفه  قطر  بحصار  إشغاله 
إيــران. منذ اليوم األول ألزمــة حصار قطر، 
والسؤال الــذي كان يلح على كل املتابعني: 
ملـــــاذا؟ مـــا الــــذي جــــرى حــتــى تــتــحــول قــطــر، 
بــني ليلة وضــحــاهــا، إلــى عــدو للسعودية، 
حاصر ويقطع منفذها البري مع العالم؟ 

ُ
وت

كــيــف تــتــحــّول قــطــر الــتــي وقــفــت بــقــوة وراء 
السعودية، خصوصا في عهد امللك سلمان، 
إرهابية، وهي التي كانت قواتها على الحد 
الــجــنــوبــي الـــســـعـــودي تـــدافـــع عـــن حــيــاض 

ٍة وال فضل.
ّ
اململكة، بال من

ــداث الــظــاهــرة بــالــضــرورة هي  ــ لــيــســت األحـ
السياسة،  الحقائق، وخصوصا في مجال 
ــك األحــــــــــداث تــخــفــي  ــلـ ــانــــت تـ ــا كــ ــ فـــغـــالـــبـــا مـ
ــبـــر وأخــــطــــر مـــمـــا يــظــهــر  ــورا أكـ ــ ــ وراءهــــــــا أمـ
ــف حصار 

ّ
عــلــى الــســطــح. وبــالــتــالــي، يــتــكــش

قطر، شيئا فشيئا، عن حقائق مرعبة ُيراد 
إمـــارة أبو  املــؤكــد أن  لها أن تحكم املنطقة. 
الشرق  بقيادة  تتفرد  أن  إلــى  تسعى  ظبي 
األوســط، وأن ترسمه بما يالئمها، وأيضا 
األميركية من  املتحدة  الــواليــات  بما يالئم 
خلفها، والتي باتت ترى، بحسب دراسات 
أن  فيها،  متخصصة  بحثية  ملراكز  عديدة 
أساس التطّرف في العالم نابع من العقيدة 
اململكة  الــذي تتبناه  املنهج  السلفية، وهــو 
الــســعــوديــة. ومـــن هــنــا بـــات لــزامــا أن تغير 
ما  الدينية، وهو  أيدولوجيتها  السعودية 

صرح به نواب أميركيون عديدون.
الركيزة  ينقض  كهذا  تغييرا  إن  بالتأكيد 
الــــثــــانــــيــــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت عـــلـــيـــهـــا املـــمـــلـــكـــة 
منها  آل سعود  واستمد حكام  السعودية، 
شرعيتهم عــقــودا. وبــالــتــالــي، فــإن الــدخــول 
إلـــى هـــذا املــربــع هــو دخـــول فــي حــقــل ألــغــام 
ال يأمن جانبه، ولكن بات لزاما أن تدخله 

والفالحي والتصنيع العسكري والسياسة 
الــخــارجــيــة والــدبــلــومــاســيــة، فــكــيــف لـــه أن 
ــااًل لــإلصــالح  ــرأة مـــجـ ــ ــع املــ يــجــعــل مـــن وضــ

منفردًا بها، من دون تلك املجاالت جميعًا؟
يـــقـــارنـــه بــعــضــهــم بــبــورقــيــبــة الـــــذي كــثــيــرًا 
مـــا يــتــشــّبــه بـــه حــتــى فـــي مــســتــوى الــشــكــل، 
والــحــال أن بــورقــيــبــة اســتــمــّد شرعيته من 
ــتــــي قـــاومـــت  ــة الــ ــيـ ــنـ نــــضــــال الــــحــــركــــة الـــوطـ
االســتــعــمــار عــشــرات الــســنــني، ومــن الحركة 
ــتــــي بـــــــدأت فــي  ــة الـــتـــونـــســـيـــة الــ ــيــ اإلصــــالحــ
الحاضرة  صحيفة  تأسيس  منذ  الــظــهــور 
فـــي نــهــايــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وزيـــــارة 
ــلـــع الـــقـــرن  مـــحـــمـــد عــــبــــده تــــونــــس فـــــي مـــطـ
املــوروث  كــل  العشرين، واســتــطــاع توظيف 
ليخدم  واإلصالحي،  والسياسي  النضالي 
به مشروعه السلطوي. وملا جاء إلى الحكم 
ســنــة 1956، بــعــد أن قــضــى عــلــى كــل نفٍس 
مــعــارض، وجــد مجلة األحـــوال الشخصية 
ــزة، صـــــاغ نــســخــتــهــا األولــــــــى بــعــض  ــ ــاهـ ــ جـ
شــيــوخ جــامــع الــزيــتــونــة األعــظــم، وحظيت 
النقاش والجدل في أوساط  بما يكفي من 
الــنــخــب الــتــونــســيــة آنــــــذاك، فـــأضـــاف إلــيــهــا 
إلغاء تعّدد الــزوجــات، ولــم يجد هــذا األمر 
ذكر، ألن السائد لدى الفئة الغالبة 

ُ
 ت

ً
مقاومة

الـــزواج من واحـــدة، أما  من التونسيني هو 
الــتــعــّدد فــكــان اســتــثــنــاء. وبــالــتــالــي، قننت 
مجلة األحوال الشخصية ما هو سائد من 
أحوال شخصية، ونظمت األسرة التونسية 

على تلك القاعدة.
ولم يعد خافيًا على النخب املتابعة للشأن 
الــوطــنــي والــعــاملــي أن تــغــيــيــر نــظــام اإلرث 
فــي تــونــس هــو مطلب االتــحــاد األوروبــــي، 
كــمــا ورد ذلـــك بــصــريــح الــنــص فــي النقطة 
ــان األوروبــــــــي  ــرملــ ــبــ ــقـــريـــر الــ ــدد 14 مــــن تـ ــ عــ
بــشــأن الــعــالقــة مــع تــونــس، الــحــامــل مرجع 
يلي:  مــا  تــضــمــن  الــــذي   )INI(2273/2015(
»تــدعــو)الــلــجــنــة( إلـــى تــعــزيــز الـــتـــوازن بني 
الجنسني، في سياق اإلجراءات العامة، وال 
سيما بإصالح قانون األحوال الشخصية، 
من أجل إلغاء القوانني التي تميز ضد املرأة، 
ــزواج، وتعزيز  والــ املــيــراث  التي تنظم  مثل 
والقطاع  العامة  الحياة  في  املــرأة  مشاركة 
الــــخــــاص، وفـــقـــًا لـــلـــمـــادة 46 مـــن الــدســتــور 
التونسي؛ تشجع، باإلضافة إلى ذلك، على 
أن  وضــع برامج دعــم للنساء الالئي يمكن 
 قــادة الــغــد، مــن أجــل تعزيز وصولهن 

ّ
يكن

إلى مناصب املسؤولية؛ توصي بأن تلغي 
تونس بيانها العام بشأن اتفاقية القضاء 
ــرأة«.  ــ عــلــى جــمــيــع أشـــكـــال الــتــمــيــيــز ضـــد املـ
وقـــد عــبــر عــن هـــذا املــطــلــب رئــيــس الــبــرملــان 
األوروبــي بكل صراحٍة في الجلسة املغلقة 
التي ضمت رؤســاء الكتل بكل من البرملان 
التونسي والبرملان األوروبــي، على هامش 
األسبوع البرملاني التونسي األوروبــي في 
بروكسل مطلع شهر مايو/ أيار املنقضي. 
ــاد  ــ ــــحـ وهـــــــو جـــــــزء مـــــن أيــــديــــولــــوجــــيــــا االتـ
األوروبي التي يرّوجها، وهي القائمة على 
دعم النساء واملثلية، أنسنة املقدس الديني، 
ودعم األقليات. ويعّد تنفيذ هذه التوصية 
أحــد شــروط االتــحــاد األوروبـــي لالستمرار 
التونسية.  للحكومة  املساعدات  تقديم  في 
يندرج  السبسي  بــمــبــادرة  التسريع  ولــعــل 
املقّدر  للقرض  االلتزامات املصاحبة  ضمن 
بـــ 500 مــلــيــون يـــورو الـــذي منحه االتــحــاد 
ــــق عــلــيــه الــبــرملــان  األوروبــــــي لــتــونــس، ووافـ

التونسي في يوليو/ تموز الفائت.
بمقتضى  الجمهورية،  رئــيــس  أحـــدث  وقــد 
أمـــر رئـــاســـي، مـــؤرخ فــي 13 أغــســطــس/ آب 
الــفــرديــة واملــســاواة،  الــحــريــات  2017، لجنة 

بـــنـــاء عــلــى هـــــذا، ســيــكــون فـــي بـــاريـــس في 
غضون يومني يتوسل السالم«. 

والـــحـــال أن مــا يخيف هــو أن نــيــكــســون لم 
يـــكـــن مــجــنــونــا حـــقـــا، فــــي حــــني أن تـــرامـــب 
ليس في حاجة إلى »إيهام« خصومه بأنه 
أحمق، بل هو فعال كذلك. وإذا كان نيكسون 
قـــد وجــــد أمـــامـــه رجــــال جـــد مـــتـــزن، وثــوريــا 
حقيقيا، يحسب للتراجيديا خطواتها، فإن 
ــر، كــمــا يــقــال »يملك  ــام تــرامــب أحــمــق آخـ أمـ
أثبت  فقد  حمقه«..  على  الثبوتية  الوثائق 
ذلـــك مــن خـــالل االغــتــيــاالت املــتــلــفــزة، وعبر 
مشاعية،  لجمهورية  امللكي  الطابع  تأكيد 
فيها العائلة خاضعة لنوازع الدم، الساللي 
ــرّدد، مــنــذ عـــقـــود في  ــتــ والـــســـيـــاســـي.. وال يــ
إطــــالق ســيــل مـــن الـــتـــهـــديـــدات، حــيــث سبق 
وهدد بتحويل سيول إلى »بحٍر من النار«.. 
وهــــو الـــقـــامـــوس نــفــســه الــــذي يــســتــنــد إلــيــه 

ترامب. 
يــرتــبــط االثــنــان أيــضــا ضــمــن مــعــادلــٍة أكبر 
التاريخ  نهاية  بني  ما  معادلة  منهما، هي 
ــــني فــــوكــــويــــامــــا  وصـــــــــــراع الــــــحــــــضــــــارات، بــ
املــؤرخ  تنبأ  فعندما  هتنغتون.  وصمويل 
والــبــاحــث، فــرانــســيــس فــوكــويــامــا، بنهاية 
الباردة،  الحرب  يــوّدع  العالم  التاريخ، كان 
واعــتــقــد هـــو أن الـــعـــالـــم، هــــذا، وجــــد كــمــالــه 
األيدولوجي في الليبرالية، وشكله النهائي 
الــغــربــيــة، وإن غيرهما  الــديــمــوقــراطــيــة  فــي 
سيكون شبيها ببقايا الديناصورات التي 

تحكي عن نهاية حقبٍة جليدية سابقة.
كــان يــقــّدر، فــي حــمــأة اســتــرجــاع هيغيلية، 
أن الـــنـــصـــر الـــيـــبـــرالـــي أنـــهـــى كــــل شـــكـــل مــن 
أشكال بقاء التاريخ. وقد كان يفكر بالعقل 
الــهــيــغــيــلــي املـــطـــلـــق، ذلــــك الـــــذي يــنــظــر إلــى 
العقالنية..  بــجــدوى  تــومــن   

ً
نــظــرة البشرية 

 في الطريق إلى املطلق. 
ٌ
وبأن الحرب فاصلة

ــراع بـــني الـــشـــرق والـــغـــرب  وأن حــســم الــــصــ
ــن يــعــود. وبــذلــك يــضــع الــتــاريــخ  انــتــهــى ولـ
ــة لـــلـــتـــطـــور األيـــديـــولـــوجـــي  ــايـ ــهـ ــنـ نـــقـــطـــة الـ
أليــة  والــنــهــائــي  املكتمل  والــشــكــل  للبشرية 
حكومة بشرية. غير أن الشرق والغرب عادا 
وكل  األحمقني،  عبر  املتوتر  تقابلهما  إلــى 
منهما يسعى إلــى إقــنــاع اآلخـــر بــأنــه أكثر 
حمقا منه للعودة بالتاريخ إلى أصله في 
صـــراع الــشــرق والـــغـــرب، وأن األيــدولــوجــيــا 
عندما تنهزم ال تلغي الجنون من العالقات 
ــا شــكــل  ــــو أيــــضــ ــمـــق هـ الـــحـ ــة، وأن  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
النووية،  القوة  تدبير  في  جيوستراتيجي 

في زمن اختل فيه التوازن لفائدة العنف.
)كاتب مغربي(

الضغط  عــلــى  والـــقـــادرة  للسلطة،  الــداعــمــة 
والــتــأثــيــر عــلــيــهــا، لــلــتــراجــع عــن خطواتها 
خصوصا  أخــيــرا،  اتخذتها  التي  العقابية 
والــرواتــب،  الكهرباء  بأزمتي  يتعلق  فيما 
مــع االنــتــبــاه إلــى أن هــذا قــد يحّسن األمــور 
ــــاع قــابــلــة للتحمل  نــســبــيــا، ويــجــعــل األوضـ
إلــى مسارها  الــحــيــاة  فــقــط، ولكنه ال يعيد 
الـــطـــبـــيـــعـــي، أو يـــجـــعـــل غـــــزة مـــكـــانـــا قــابــال 

للعيش، كما تقول األمم املتحدة.
ــة،  ــ ــويــ ــ بـــالـــقـــدر نـــفـــســـه مــــن األهـــمـــيـــة واألولــ
أو   ألطـــراٍف، 

ً
الرسالة موجهة اعتبار  يمكن 

باألحرى طرفي الحصار، إسرائيل ومصر. 
والــرســالــة إلـــى إســرائــيــل أمــنــيــة اقتصادية 
اجــتــمــاعــيــة، بــمــعــنــى أن حـــالـــة الــــفــــراغ، أو 
الفوضى، سترتد أّول ما ترتد سلبًا عليها 
الـــقـــســـام  ــر، وأن  ــاشــ ــبــ املــ األمــــنــــي  بـــاملـــعـــنـــى 
ستكون في حل من التهدئة، ولن تلتزم بها 
أو تلزم األطراف األخرى بها، وقد يتدهور 
الوضع، وينفجر فى فصل الصيف، وعلى 
ــشــــوش عــلــى  ــي، ويــ ــ ــدراســ ــ ــام الــ ــعــ ــاب الــ ــتــ أعــ
املــشــروع االســتــراتــيــجــي لــالحــتــالل، بإقامة 
جدار حول غزة تحت األرض وفوقها. ومن 
أجل هــذا، على الدولة العبرية أال تتساوق 
مـــع خـــطـــوات الــرئــيــس عـــبـــاس وعــقــوبــاتــه، 
تحديدًا في ملف الكهرباء، األمر الذي كانت 
، وهــي طلبت من 

ً
تفكر فيه تــل أبــيــب أصـــال

الــفــارق في  أطـــراٍف عربية وإقليمية تحّمل 
بعودتها  وبــمــا يسمح  الــكــهــربــاء،  فـــاتـــورة 
إلى مستواها، قبل قرارات عباس أخيرا، أي 
يــومــيــًا، ناهيك طبعًا  بمعدل ســت ســاعــات 
الــحــصــار،  الــتــفــكــيــر بتخفيف  ــــرورة  عـــن ضـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة االجـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــاتـــه االقـ ــلـ بـــتـــجـ
ــا يــــخــــص حــــركــــة الــــنــــاس  ــمـ ــيـ املـــخـــتـــلـــفـــة، فـ

الـــســـعـــوديـــة فـــي عــهــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
والذي بدأ يمهد له ويهيئ له، عبر مشاريع 
كمشروع البحر األحمر، وحصار قطر الذي 
يبدو، بصدده، أن املطلوب ليس قطر، وال ال 
التي أعّدتها دول الحصار، قبل  13 مطلبا 
أن تلغيها ومن ثم تعيدها، وإنما املطلوب 
هو الداخل السعودي تحديدا، أي كل صوٍت 
مـــعـــارض، يــمــكــن أن يــرفــض هـــذا الــحــصــار 
توعد  التي  الــســوداء  القائمة  ولعل  املشني. 
بها القحطاني خصوم حصار قطر تعني، 
ــــى، الــســعــوديــني املــعــارضــني  بــالــدرجــة األولـ
لــهــذا الــحــصــار، وبــالــتــحــديــد الــنــخــب الــتــي 
ارتـــــأت أن تــحــتــجــب عـــن الـــظـــهـــور، ألنــهــا ال 
تــريــد أن تــتــوّرط بــهــذه العبثية. ومــن هنا، 
مــبــكــرا سيسهل عملية  هـــؤالء  فـــإن تحييد 
العلمانية  بأفكار  املجتمع  داخــل  التغلغل 

التي ُيراد للسعودية أن تدخل حقلها.
لم يكن يوسف العتيبة يشير، في حديثه، 
لــيــبــيــا أو ســـوريـــة، أو حتى  أو  إلــــى مــصــر 
اليمن، وإنما كان، في حديثه عن العلمانية، 
يـــقـــصـــد الــــســــعــــوديــــة. وألنــــــــه يــــــــدرك حــجــم 
التحّدي، كان ال بد من التواري خلف أسماء 
ــرى، لـــن تــكــون ذات يـــوم إســالمــيــة  ــ دول أخـ

التوجه.
)كاتب عراقي(

إلعــــداد تــقــريــر حـــول الــصــيــغ املمكنة لنص 
قـــانـــوٍن جــديــد ينظم املـــواريـــث عــلــى قــاعــدة 
املــرأة والرجل، تطبيقًا  التامة بني  املساواة 
ملا جــاء في خطابه بمناسبة احتفالية 13 
أغــســطــس الــســنــويــة الــتــقــلــيــديــة، الــتــي تقام 
سنويًا في قصر الحكم في قرطاج منذ أيام 
الــرئــيــس األســبــق بــورقــيــبــة، مــــرورًا بخلفه 
ــك املـــنـــصـــف املــــرزوقــــي،  ــ بــــن عـــلـــي وبـــعـــد ذلـ
ــن الــجــامــعــيــني  ــار لـــهـــا فـــريـــقـــًا مــ ــتــ لــكــنــه اخــ
والقانونيني، يؤمن أغلبهم بأنسنة القرآن، 
تـــه وتــأويــلــه نــصــًا مــقــّدســًا ال  بــــداًل مــن قـــراء
يحتمل االجتهاد في محكم آياته التي من 
آلــيــًا إلى  آيـــات اإلرث، مــا ســيــؤدي  ضمنها 
تــقــديــم مــقــتــرحــاٍت تــصــّب فــي خــيــار تغيير 

القانون.  
لــــــم يـــمـــهـــد الــــســــبــــســــي ملـــــبـــــادرتـــــه بـــإقـــامـــة 
ــاء املـــحـــاضـــرات  ــقــ املـــنـــتـــديـــات الـــفـــكـــريـــة، وإلــ
ــــدوات وتــهــيــئــة الـــــــرأي الـــعـــام  ــنـ ــ وتــنــظــيــم الـ
الشعبي، لتقبل هذا املوقف الراديكالي، إال 
السياسيني، يتعلق  بخبٍر راج في أوســاط 
ــيـــس، مـــن دون  بـــقـــرار مــهــم ســيــتــخــذه الـــرئـ
ــا جــعــل مـــبـــادرتـــه تــأتــي  تــحــديــد فــــحــــواه، مـ
التونسيني.  بــإجــمــاع  تحظى  وال  مسقطة، 
فــقــد نــتــج عــنــهــا انـــقـــســـاٌم حــــاد فـــي أوســــاط 
الطبقة السياسية، عاد بالبالد إلى مراحل 
الــذي  الخطير  األيــديــولــوجــي  االســتــقــطــاب 
صاحب مرحلة كتابة الدستور وانتخابات 
يــتــعــّرض  لــم  املــــّرة  لــكــن هـــذه  2011 و2014. 
الــجــمــهــوريــة النـــتـــقـــادات مشتغلني  رئــيــس 
في املجال الديني من زيتونيني )نسبة إلى 
جامع الزيتونة وجامعة الزيتونة(، كل على 
الرغم من الصمت املطبق  حــدة، فقط، على 
لحركة النهضة ذات الخلفية اإلسالمية، أو 
وإنما  قياداتها،  بعض  مــن  الــحــذر  التأييد 
أحـــدث إربــاكــًا فــي األوســــاط الشعبية التي 
تتميز بتدّينها غير املسيس، وغير املرتبط 
يــرون تناقضًا  بأجندات حزبية، فهؤالء ال 
بني التزامهم باملواريث، كما جاء بها القرآن 
املساواة والعدل  املــرأة في  الكريم، وحقوق 
بينها وبني الرجل. هم يعتقدون أن ذلك هو 
شرع الله الذي يستوجب التطبيق، وليس 
االستيالء  في  ونهمًا  منهم،   

ً
جامحة  

ً
رغبة

شــقــيــقــاتــهــم  ثــــــــــروات  ــلــــى  عــ وزورًا  ــًا  ــمـ ــلـ ظـ
وقريباتهم وأمالكهن وأموالهن، وهذا هو 
جــوهــر املــعــادلــة الصعبة الــتــي وضــع فيها 
الرئيس السبسي التونسيني والتونسيات.

اإلرث،  قـــانـــون  تــغــيــيــر  أن  جــلــيــًا  اآلن  بــــات 
املــنــشــور عــدد 73، ال يتعلق بفكرة  وإلــغــاء 
إصــالحــيــة أو بــاجــتــهــاد مـــن داخــــل الــحــقــل 
الــثــقــافــي الــعــربــي اإلســــالمــــي، يــأتــي ضمن 
مــقــاربــة ثــوريــة، كما ذهــبــت إلــى ذلــك نخٌب 
الــنــســويــة مــنــهــا، فثّمنته  عــربــيــة، الســيــمــا 

وأثنت عليه وأشادت به.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

فراغ سياسي أمني في غزة: رسالة إلى من؟

تخيّل... السعودية علمانية

تونس... إصالح ديني أم إمالء خارجي؟

أي األحمقين سيعلن نهاية 
التاريخ...؟

االقتراح اجتهاد 
خاطئ من كتائب 
القسام ومجازفة 

مكلفة

المجتمع الذي 
بايع آل سعود إنما 

بايعهم استنادًا إلى 
أحكام إسالمية

لم يعد خافيًا على 
النخب أن تغيير نظام 

اإلرث في تونس 
هو مطلب االتحاد 

األوروبي

آراء

صالح الدين الجورشي

بــالده بشأن  الدائر في  الجدل  التونسي، برهان بسيس، بحماية  السياسي  طالب 
مسألة امليراث من التأثيرات الخارجية، واملشرقية تحديدا، في تعقيب منه على النقد 
الشديد الذي وّجهه مستشار شيخ األزهر إلى دعوة الرئيس الباجي السبسي إلى 

ضمان املساواة في امليراث بني اإلناث والذكور.
الغالب، تعيش حالة تنافس. وقد تتحول،  الزيتونة واألزهــر، في  كانت العالقة بني 
أحيانا، إلى نوع من التنازع على املرجعية. وعلى الرغم من أن الزيتونة كانت، من 
حيث النشأة والتأسيس العلمي، أسبق زمنيا، إال أن األزهر استمر مؤسسة علمية، 
ملا  إلغائها، خالفا  في  التفكير  على  املتعاقبة  السياسية  القيادات  تجرؤ  لم  حيث 
الحبيب بورقيبة، بعد االستقالل مباشرة،  الرئيس  أقــدم  حصل في تونس، حيث 
على توحيد أنظمة التعليم، عبر تفكيك املؤسسة الزيتونية التقليدية، ففقدت تونس 

بذلك مؤّسسة كانت تؤطر املرجعية الدينية في تاريخها. 
ليس ما دعا إليه الناشط السياسي بسيس أمرا واقعيا، ألن القضايا ذات الطابع 
الديني أو الفكري تختلف كثيرا عن املسائل السياسية املحلية، فهذه القضايا تشغل 
كل املعنيني بها، بقطع النظر عن جنسيات أصحابها، أو البلد التي تطرح فيه. الدين 
من  مناقشتهما  في  الخوض  منع  أو  يمكن مصادرتهما  وال  ملك مشاع،  والفكر 
خارج اإلطار الجغرافي. ولهذا، كان من الطبيعي أن تثير دعوة الرئيس التونسي إلى 

املساواة في اإلرث ردود فعل في أماكن متعّددة، بما في ذلك أستراليا. 
التي  الداخل والــخــارج، وإنما في أزمــة الشرعية  ال تكمن املشكلة، إذن، في حــدود 
تعاني منها مؤسسة األزهر منذ عشرات السنني، لسبب عدم خضوعها ملراجعاٍت 

وإصالحاٍت جذرية. 
الــذي استند عليه قطعي  ال أناقش هنا موقف مستشار شيخ األزهــر، ألن النص 
الداللة، وإنما املثير في موقفه أسلوبه التحريضي، وقفزه على أصل املشكلة التي 
تتخذ في مصر، وفي معظم دول املنطقة، أشكاال أكثر تعقيدا ودراماتيكية. أتحدث 
بالخصوص عن الضعف الهيكلي واملضموني للخطاب الديني الذي يكّرسه األزهر، 
وغيره من املؤسسات الدينية في الواقع، حيث تراجعت قدرة هذه املؤسسة املهمة 
عن االجتهاد، وعن بناء وعي إسالمي معاصر، وقادر أن يرتقي بمفهوم الدين إلى 
الكونية والعاملية. ولهذا جاء رّد الفعل األزهري على املسؤول السياسي التونسي 
 في مقاصد الشريعة 

ً
مفعما باللغة العاطفية التي تجنب صاحبها النظر مباشرة

التي لو احترمت ملا اضطهدت املسلمات، وسحبت منهن حقوقا كثيرة طوال القرون 
التي خلت. 

، خصوصا عندما تصدر عن 
ً
يمكن أن تكون الدعوة إلى تقسيم املواريث صادمة

رئيس دولة عربية مسلمة، لكن ذلك يجب أال يحجب حجم التخلف والتهميش الذي 
ال تزال تعاني منه النساء في معظم الدول اإلسالمية. هناك حواجز عديدة تحول 
الــداء الذي تكّرسه معظم  دون إلغاء مظاهر التمييز بني الجنسني. وهذا هو أصل 

املؤسسات الدينية، بما في ذلك األزهر. 
إذا كان مفتي الديار التونسية قد غير موقفه، في فترة وجيزٍة من مسألة اإلرث، 
أن نفهم موقف املستشار  الناس، فهل يمكن  أعلم بمصالح  األمــر  أن ولــي  بحجة 
الرئيس  انتقال صدمة  الحيلولة دون  لتصريحه هو محاولة  الــدافــع  بــأن  األزهـــري 
التونسي إلى الساحة املصرية، وداخل مجال نفوذ الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
أن  فــي حــني  التبرير سياسيا ظرفيا،  أو  الهجوم  تــبــادل  إلــى  الــدافــع  وبــذلــك، يكون 
املطلوب من فقهاء اليوم إثبات استقالليتهم السياسية تجاه الحكام، وتسخير كل 

الجهود لتغليب مصالح الشعوب، وتحكيم القيم األساسية لهذا الدين.
ليست املشكلة اليوم في أن نتفق أو نختلف بشأن مسألة امليراث، بقدر ما تكمن 
العلمية والدينية على بناء وعي جديد لتأسيس رؤية  في مدى قــدرة مؤسساتنا 

إسالمية تقوم على الحرية واملساواة والعدالة.

باسل طلوزي

»يحق للكلب ما ال يحق لغيره«.. شعاٌر غير قابل للطعن واملراجعة، صاغه الرئيس 
وأمر بطباعته على الفتاٍت مذهبٍة بأحجام كبيرة، وتعليقه على سائر جدران القصر 

ا على بطانة القصر وموظفيه كافة. وأسواره ومكاتبه، كما أوعز بتعميمه ورقّيً
والحال أن ولع الرئيس بالكالب لم يكن وليد مصادفة، بل جاء عبر متوالياٍت غفيرة 
أنجاله،  مرتبة  تعد تضاهيها  لم  التي  املرتبة  هذه  بلغ  الطويلة، حتى  املعايشة  من 
ومنهم نائبه بالطبع، فقد رأى في الكالب مشروع »شعٍب مستقبلي«، يكفيه عناء 
بأمنه  الخاصة  الخطط  على  تنفق  ميزانياٍت ضخمة  عليه  ويوفر  األوامـــر،  توجيه 

الفردي.
ي النفس بأن يبلغ شعبه املرحلة »الكلبية« في الوالء لشخصه فقط، من دون 

ّ
كان يمن

غيره من شعارات »الوطن« و«القومية« و«الوحدة«، وما يماثلها من تلك »الهلوسات« 
ى استراتيجية خاصة 

ّ
التي ألف سماعها وقراءتها في وسائل اإلعالم؛ إذ كان يتبن

باالنتماء، قوامها أن الوالء للرئيس هو الوالء الوطني الحقيقي، وما عداه »هرطقات«، 
على قاعدة أن الرئيس يختصر في شخصه الكون كله، وأن من ال يمتلك هذا الوالء، 

فاألجدر به أن يكون خارج املجّرة الشمسية برمتها.
ا للشعب،  ولتحقيق هذه الغاية، رأى الرئيس أن الكالب تصلح أن تشكل أنموذًجا حّيً
الذي ال  تات 

ُ
الف العمياء، مقابل  الــوالء والطاعة  ينبغي لهم أن يتعلموا منها دروس 

يتعّدى الحصول على لقمة الحياة فقط، وكان أكثر ما يمقته الرئيس مقولة »تعليم 
م من الكالب«، واملقصود 

ّ
الكالب«، فهو كان يرى ضرورة قلب هذه املقولة إلى »التعل

أن يكون الشعب تالميذ عند األساتذة الكالب، ليتعلموا منها الطاعة العمياء.
ولكي يضع استراتيجيته الجديدة موضع التطبيق، أوعز بإنشاء أكاديمياٍت عامة 
بإنشاء  أمــر  مثلما  الجديد،  النشء  لــدى  »الكلبّي«  الحس  لتنمية  للمدارس،  موازية 
مراكز للكبار ملحو األمية »الكلبية«. أما األهم من ذلك فيتمثل في أن الرئيس رأى 
ا من 

ً
اآلخــريــن، فبعث نسخ الــرؤســاء  مــن  يعّمم تجربته على رهــط أصــدقــائــه  أن 

استراتيجيته إلى عشرين منهم.
ا بعض الشيء في نظرته التمييزية بني كالب القصر 

ً
على أن الرئيس كان منصف

»املتخلف« نفسه،  الشعب  ــزًءا مــن  األخــيــرة جـ كــان يعتبر  الــشــوارع، فهو  وكـــالب 
ا بوالئها وانتمائها، ولم 

ً
ألنها ترّبت في كنفهم، وتطبعت بطباعهم، فغدا مشكوك

يستوقفه نبأ الحملة التي جّردتها البلديات للقضاء على هذه الكالب، عبر موظٍف 
خبيٍر في وسعه تحديد موضع الكلب واصطياده عن بعد، من صوت نباحه فقط، 
 أمامه سوى كلب 

َ
وكان يفتخر هذا املوظف بأنه قتل 19 كلًبا حتى اآلن، ولم يبق

واحد لتنظيف البلد كلها من آفة الكالب الضالة. 
 على تحقيق نجاح باهر، لوال 

ً
عموًما، يمكن التأكيد أن خطة الرئيس كانت موشكة

ذلك الحدث املباغت الذي فاجأ الجميع، بمن فيهم الرئيس نفسه. ففي صبيحة أحد 
األيام، استفاق الزعيم من نومه، وهو ينبح على نحو متواصل من دون توقف، فهرع 

جميع من في القصر إليه، وهالهم مشهد الرئيس النابح أمامهم.
حاول الرئيس بشتى الطرق أن يسيطر على صوته وكالمه ومخارج حروفه، من 
دون جدوى، فلم يكن يصدر منه غير نباح متواصل. وحني يئس تماًما، أومأ إلى 
استدعاء طبيبه الخاص الذي هرع إليه، وراح يجري فحوصاٍت مكثفة للوقوف على 
املعضلة، إلى أن قّرر الطبيب أخيًرا أن الرئيس مصاٌب بأزمة »كلبّية«، نتيجة ولعه 

بالكالب، وال شفاء ُيرجى من هذا املرض.
حني قرأ الرئيس تقرير طبيبه الخاص، جّن جنونه وزاد نباحه، وراح يجري كامللدوغ 
ا من القصر من دون أن يشعر، وصوت نباحه 

ً
في باحات القصر، بل خرج راكض

يمأل الشوارع، ولم تمض دقائق حتى تلقى رشقة رصاص أردته مضرًجا بنباحه.
على الطرف اآلخر، كان ثّمة موظف بيده بندقية يتقافز فرًحا، وهو يصرخ: »قتلت 

الكلب رقم 20«.

فاطمة ياسين

ُمحّرك البحث غوغل مصدر جيد لنبش ببلوغرافيا الشخصيات العامة. يعطيك 
متشابهة..  معلوماته  غالبية  لــكــن  ومــغــمــوريــن،  مشاهير  عــن  نــهــايــة  بــال  نــتــائــج 
السوريني،  باقي  مع  نفسك،  تجد  فــدوى سليمان،  الفنانة  وفــاة  بعد سماع خبر 
مئات  فتشاهد  الــثــائــرة،  الفنانة  عــن  تفاصيل  لتستعيد  هــذا  »غــوغــل«  تستخدم 
كثيرة،   

َ
ومواقف البحثية السمها صفاٍت  نافذته  قائمة  تعطي  والصور.  األخبار 

لتبحث فيها بالطريقة التي تعجبك: فدوى سليمان ممثلة، فدوى سليمان الثورة 
السورية، فدوى سليمان جاسوسة.. النتائج الكثيرة عطش جماهيري جارف غير 
موجه، قد يؤكد ما يعتبره فرويد كامنًا في األنا منخفضة القيمة، والتي يدعوها 
ال  ومتطّرفة،   

ً
غريبة الخياراُت  تضعها  التي  الصفات  تكن  ومهما  »الــال شعور«. 

يجب إساءة الظن بالجماهير، فهي نفسها التي خرجت في جنازة الشاعر نزار 
قباني، وهي نفسها التي ثارت على أنظمة االستبداد، وهي الجماهير التي قادتها 
الفنانة في شوارع »البياضة« و«بابا عمرو« بهتافاٍت بسيطة مع آمال كثيرة، وهي 
الجماهير التي فقد أبرياؤها حياتهم اختناقًا في غوطة دمشق، في أمسيٍة مثل 
هذه، حينما كان املوتى ينتظرون موسم الدّراق والخوخ.. القائمة املنسدلة لخيارات 
البحث غير حقيقية، وغالبًا تعتمد على ما ُوضع ليكون مفاجئًا أو غريبًا من باب 
تسويق بعض املواقع، أو معظمها، ألن املكتوب تاليًا في غالبه يقّدمها بوصفها 
 
ً
نبرة وأعــالهــا  الجمل،  بأقصر  تــريــد  بما  تطالب  أن  تــعــرف  الــتــي  العفوية  الــثــائــرة 

وأكثرها إصرارًا.
عندما تفرز الثورات أيقوناتها، وتعرضهم لتعبر عن نفسها، تقف مدة طويلة أمام 
وتقف  كبيرة،  أو  بـــأدوار صغيرة  ممثلة،  أن تصبح  أرادت  مالبسات حياة شابة، 
فوق مسارح خشبية أو أمام كاميرات تلفزيونية، لكنها وجدت نفسها في موقٍف 
وتشرف  نفطية،  يحتوي مشتقاٍت  كان  معدنيًا   

ً
برميال تعتلي  بكثير، حني  أعلى 

من مكانها الــذي يرتفع مترًا واحــدًا عن سطح األرض على حدقات عيون اآلالف، 
نهم نشيدًا قصيرًا يرّددونه بقوة وثبات، قبل أن يلعلع الرصاص الذي يخاف 

ّ
وتلق

من األصوات الجريئة. وقفت فدوى هناك، ولم تكن الكاميرات عالية الدقة، بل مهتّزة 
 مما 

ً
ومعلقة بهواتف محمولة، تريد أن تقتنص لحظاٍت، لتعرض على العالم قليال

يــحــدث، والصبية جــزٌء مــن ذاك الــذي كــان يــحــدث، تــشــارك فــي صناعته وتشكله 
بصوتها وأدائها وبجسدها النحيل.

ذوت هذه األيقونة الصغيرة في سنيها األخيرة بهدوء، بعيدًا عن الصخب. واجهت 
الدراما،  الشارع، وحتى عن استديوهات  املــوت في غرفٍة مقفلٍة بعيدة عن رحابة 
 سيرة حياة قصيرة جدًا ومختصرة جدًا وعالية الكثافة، 

ً
غريبة في املنفى، مسجلة

مثل سيرة حياة النباتات املوسمية، تنمو وتخضّر في أقل مساحة، وأقل قدر من 
املاء. هكذا استطاعت فدوى أن تعبر بأقل قدر من البذخ البالغي عن روح الشارع 
الذي هتفت باسمه، فقد استعادت كل املواقع وقوفها وهتافها وصوتها وصدقها، 
 
ٌ
كأنها تعيد إنتاَج طهارة األيام األولى للثورة. يدان عاريتان وذقن مرتفعة، وأنوثة

الغيم شديد االرتفاع، كانت  املاء املقطر، وبهاء  تفوق ذكــورة املظاهرات، بكل نقاء 
فدوى الصورة التي يتمنى الجميع أن يكون حاضرًا فيها.

 ساخرة أيضًا، ونحن نعّزي في فدوى، 
ً
 للبكاء، ويمكن أن تكون مفارقة

ٌ
هذه مناسبة

ع األوصال، ويتوجه بقوٍة إلى مزيٍد من 
ّ
وفي قيم التعايش املشترك لوطٍن بات مقط

التفتت واالنشطار، وتعيث فيه املليشات امللونة، أو ذات اللون الواحد، أو حتى عديمة 
ش املوت في كل ركن، وقد أصبح التجارة الوحيدة الرائجة. ال يوجد 

ّ
األلوان. ويعش

اللحظة، حيث  الراحلة مع تراجيديا  املمثلة  أن نربط به هتافات  وجــٌه واحــٌد يمكن 
الحضور الطاغي للخراب واضح. لم تكن الصبية اليانعة تعتلي سّدتها الصغيرة 
وتهتف لنصل إلى هنا، ولكن ذلك حدث على حطام صوتها وبقايا كلماتها التي 
داستها جنازير الدبابات، أخفى الواقع الظالم فدوى، كما أخفى كثيرين قبلها. لكن 

يحق لي أن أطلق لألحالم عنانًا، وأهمس لفدوى: ليتِك بقيِت معنا..

مّرة أُخرى... األزهر يخطئ األمر أزمة »كلبيّة«

فدوى... ليتِك بقيت معنا
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يتميز الشعب الفلسطيني بجهاده وصموده 
الرغم  فعلى  الصهيوني،  االحــتــال  وجــه  فــي 
القتل واالعتقال، اليــزال صامدًا،  من سياسة 
املؤامرات بشجاعة كبيرة، وقدم آالف  وواجه 
الــشــهــداء والــجــرحــى، والزال يــقــدم، فــي هــذه 
الطريق، خيرة أبنائه، ما جعل دولة االحتال 
واملخابرات الحليفة لها تدفع باتجاه االنحراف 
ــرًا عــــن الــخــيــانــة  ــطـ ــفـــكـــري الــــــذي ال يـــقـــل خـ الـ
ــع جـــهـــات مـــعـــاديـــة، ما  الــعــظــمــى والــتــخــابــر مـ
يؤكد لنا أن االنحراف الفكري ال يخدم سوى 
تــوجــه املنحرفني فكريًا  الــتــي  دولـــة االحــتــال 
لإلضرار بوطننا وتستغل ذلك بالترويج ضد 

شعبنا .
عــلــى مجتمعنا  الـــفـــكـــري دخـــيـــل  االنــــحــــراف 
بالتسامح واالعتدال  الذي يتميز  الفلسطيني 
بـــــــوادره تظهر  أول  لــعــل  الـــوســـطـــي،  والـــفـــكـــر 
فــي تــبــنــي املــتــطــّرفــني واملــتــشــدديــن اتــجــاهــات 
ــيـــة وســلــبــيــة ضــــد املـــجـــتـــمـــع، فــنــجــد أن  عـــدائـ
هؤالء املنحرفني فكريًا مجموعة من الجهاء 
باإلسام وأحكامه، يأخذون آراءهم من بعض 
الرموز الفكرية املتشّددة واملتطرفة، ويعتبرون 
الــرجــل كــامــا مقدسا غير  أن مــا يقوله هــذا 
بتشويه  ذلــك  في  ويستعينون  للنقاش،  قابل 

بما  غاياتهم  وتبرير  مظللة،  بمعان  الحقائق 
يخدم مصالحهم ورؤيتهم الخاصة.

األمــور  تبسيط  الــي  فكريًا  املنحرفون  ويلجأ 
ويميلون  والتكفير،  الــدمــاء  كحرمة  العظيمة، 
والتناحر.  والقتل  والصراعات  الخافات  إلى 
ويتعاظم  املــنــحــرف،  الفكر  أصــحــاب  يترعرع 
وجـــودهـــم فــي هـــذه الــبــيــئــة املــعــقــدة، فنجدهم 
وسلوكم،  وأقــوالــهــم  أفعالهم  فــي  متناقضني 
فظاهريًا يدعون إلى تطبيق الشريعة والحدود، 
وكأن الحدود فقط هي كل الدين. وفي الواقع، 
في  ويستحلونها  املحارم،  ينتهكون  نجدهم 
انــجــراٍف واضــح وراء آرائــهــم الشخصية، من 
ــادات  ــزام بــالــقــواعــد الــشــرعــيــة أو عـ ــتـ غــيــر االلـ
سورية  في  شاهدناه  ومــا  وتقاليده،  املجتمع 
من جرائم ومجازر افتعلها هؤالء دليل على 

بربرتيهم.
الغلو والتطّرف والتشدد يؤدون إلى االنحراف 
ــتــــراف بــالــرأي  الـــفـــكـــري، مـــن خــــال عــــدم االعــ
ــر، واتـــهـــام املــخــالــف لــرؤيــتــهــم بــاالبــتــداع  ــ اآلخـ
والخروج عن الدين، ما يرجع إلى سوء التربية 
والــتــنــشــئــة الـــخـــاطـــئـــة، أضــــف إلــــى ذلــــك حــالــة 
بالرأي  والتشاؤم واإلعجاب  اليأس واإلحباط 
الــذي يتميز بــه هــؤالء املــتــشــددون. االنــحــراف 

ــزة جــديــد عــلــى شعبنا  الــفــكــري فـــي قــطــاع غـ
مـــن أهــــل املـــقـــاومـــة والـــجـــهـــاد ضـــد االحـــتـــال، 
فنجد املتتبع ملرجعية هؤالء املنحرفني فكريًا 
أنهم مجموعة قليلة من األفــراد، بعيدون عن 
الــتــفــكــيــر الــعــقــانــي، ويـــســـارعـــون إلـــى تقليد 
خدمًا  فيعملون  فكريًا،  املنحرفة  الجماعات 
للمصالح املعادية لدينهم ووطنهم، من حيث ال 
يدرون، ألنهم بانحرافهم عن الصورة الجميلة 
لإلسام الوسطي املعتدل يشّوهون استقرار 

املجتمع وأمنه.
وتــحــاول أجــهــزة املــخــابــرات الــغــربــيــة املــعــاديــة 
ــواء الــشــبــاب املــنــحــرفــني فــكــريــًا،  ــ لـــإلســـام إغـ
وهــي  بــادنــا،  فــي  الخبيثة  أجــنــدتــهــا  لتطبيق 
مـــا يــطــلــق عــلــيــه مــحــلــلــون اســـم الــجــيــل الــرابــع 
من الــحــروب، وأبــرز معاملها أن يجعل شباب 
املجتمع يدمرون بادهم بأنفسهم، ويؤخرون 
أجهزة  تعمل  أركانها،  يهدموا  لم  إن  تقدمها، 
ــيـــاد هــــؤالء  ــابــــرات املـــعـــاديـــة عـــلـــى اصـــطـ املــــخــ
ــخــــاص عـــن طـــريـــق كــــــوادر مــخــابــراتــيــة  األشــ
املنحرفني  للتعامل مع هؤالء  مدربة، ومؤهلة 
ــار  ــكـ ــل عــقــولــهــم وزراعــــــــة األفـ ــًا، وغـــسـ فـــكـــريـ

التخريبية داخلها.
محمد مصطفى شاهين )فلسطين(

مع اقتراب موعد االنتخابات الرئاسية في مصر، 
لن تخرج األمور عن أمرين، فإما تتم انتخابات 
ديمقراطية نزيهة، وذلك سيكون بضغوط دولية 
بطلها  هزلية،  مسرحية  ستتم  أو  الــنــظــام،  على 
قائد االنقاب، عبد الفتاح السيسي، مع مجموعة 

من الكومبارس، لزوم الصورة لكي تطلع حلوة.
ــك مـــع ســمــاعــى تــصــريــحــا لــلــســيــســي،  ــ ــول ذل ــ أقـ
االنتخابات  املشاركة في  إلى  الشعب  فيه  يدعو 
هو  التصريح  مــن  والــواضــح  بكثافة.  الــرئــاســيــة 
نــصــب الـــفـــخ لــلــشــعــب املــــصــــري، حــتــى تــتــوافــد 
بكثافة،  االنــتــخــابــات  صــنــاديــق  عــلــى  الجماهير 
أن هناك مشاركة،  للجميع  الصورة  فيظهر في 
وطبعا سيصورها اإلعام أنها للمشاركني من 
مــؤيــدي السيسى الــذيــن انــتــخــبــوه، بـــدال مــن أن 
تصور مراكز االقتراع وهى فارغة، فيتم إحراج 
النظام. لذلك، البد أن نتابع عن كثب ماذا سيتم 

في هذه االنتخابات. 
الهيئة  أول هـــذه األمــــور مــتــابــعــة اخــتــصــاصــات 
العليا لانتخابات املزمع إنشاؤها ملتابعة سير 
الهيئة محايدة من  هــذة  كانت  فــإذا  االنتخابات، 
التي ستتبعها  ــراءات  رجــال مــوثــوق بهم، واإلجــ
إجــــــــــراءات مـــحـــايـــدة تـــكـــفـــل الـــحـــيـــاديـــة لــجــمــيــع 
أمــل فى نزاهة  بــادرة  املرشحني، فستكون هــذه 

ــراف  ــان هـــنـــاك إشــ االنـــتـــخـــابـــات. وثـــانـــيـــا، إذا كــ
دولي. ويا حبذا لو تم هذا اإلشراف الدولي على 
ثانية في  أمل  بــادرة  االنتخابات، فستكون هذه 

طريق حيادية االنتخابات ونزاهتها.
وثــالــثــا، سيتوقف األمـــر عــلــى عـــدد  املرشحني 
تنوع،  هــنــاك  كــان  فـــإذا  ونوعيتهم،  لانتخابات 
ــاءة،  ــفـ ــكـ ــالـ ــا بـ ــهـ وقــــامــــت شـــخـــصـــيـــات يـــشـــهـــد لـ
فــســيــكــون هــــذا دلـــيـــا آخــــر عــلــى حــســن سير 
العملية االنتخابية. وغير ذلك، يجب أال يشارك 
أحد بالذهاب إلى اللجان االنتخابية، مهما كانت 
الـــدوافـــع، فــاألفــضــل عــدم الــذهــاب، وذلـــك ليعتبر 
فراغ اللجان من الناخبني دليل إدانة للجميع في 
العملية  بسير  اقتناعهم  لعدم  والــداخــل،  الخارج 
االنتخابية. ولتكون دليل إدانة للنظام على عدم 
الـــنـــظـــام، وعــلــى العملية  الــنــاخــبــني عــلــى  رضــــى 
االنتخابية برمتها. ويكون الرد من الشعب على 
تصريح عبد الفتاح السيسي باملشاركة بكثافة 
هــو املــشــاركــة بــســخــافــة، وذلـــك عــن طــريــق عــدم 
فى  الناخبني  كــان  وإذا  الصناديق.  إلــى  الــذهــاب 
االنتخابات السابقة لم يجدوا مرشحني كافيني 
أال  يجب  املــرة  هــذه  ففي  بينهم،  فيما  لاختيار 

يكّرروا األخطاء نفسها.
حسام السندنهوري )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

عصام شعبان

ــة  ــيــ ــتــــجــــاجــ ــر الـــــحـــــركـــــة االحــ ــ ــاهـ ــ ــــظـ عـــــــــــادت مـ
فترة  بعد  املــصــري،  املشهد  إلــى  االجتماعية 
ســكــون نــســبــي. وبــعــد طـــول انــتــظــار لتحّسن 
الــــظــــروف املــعــيــشــيــة، عــــاد الـــعـــمـــال ملــمــارســة 
االحتجاج بشكل الفت، بالتظاهر واالعتصام 
واإلضــــراب. ولــعــل إضـــراب عــمــال غــزل املحلة 
أخـــيـــرًا مـــؤشـــر عــلــى انــطــاقــة قـــويـــة لــلــحــركــة 
لحصارها.  عديدة  مــحــاوالت  بعد  العمالية، 
بدأ قبل أسبوعني، وهي فترة طويلة نسبيا، 
وتدل على قوة العمال وصمودهم النابع من 
عدالة مطالبهم املتعلقة بصرف حافز الغاء 
وزيــادة البدالت وإقــرار الترقيات، كما يحتل 
أســبــاب، منها   لعدة 

ً
 خاصة

ً
اإلضـــراب أهمية

أن لـــدى عــمــال املــحــلــة خــبــرة عــمــالــيــة وتــراثــا 
نــضــالــيــا مــمــتــدا مــنــذ األربـــعـــيـــنـــيـــات. وتــعــد 
تحركاتهم  قاطرة يتبعها عمال قطاع الغزل 
والنسيج، كما أن شركة املحلة أكبر شركات 
الغزل من حيث املساحة والعمالة )يزيد عن 
ــامـــل(، وبـــذلـــك تــمــثــل ثــقــا عماليا  16 ألـــف عـ
نضاليا في أوساط عمال الغزل الذين يمثلون 
أن  ذلــك  إلــى  أضــف  الصناعية،  العمالة  ثلث 
عمال املحلة وأهاليها كانوا شــرارة انطاقة 
انتفاضٍة شعبيٍة، شــارك فيها أكثر من مائة 
ألـــف مـــواطـــن فـــي تـــظـــاهـــراٍت  أســقــطــت صــور 
حــســنــي مـــبـــارك، وهــاجــمــت سلطته وحــزبــه، 
العمالية  الحركة  نشاط  مع  الواقعة  فشكلت 
معول هدم نظام الفساد واالستبداد املباركي. 

بشرى المقطري

بتعقيداتها  اليمن،  في  الحرب  بيئة  ساعدت 
املــحــلــيــة واإلقــلــيــمــيــة، فـــي تــقــويــة الــجــمــاعــات 
ــــي مــقــدمــتــهــا تــنــظــيــم  الـــديـــنـــيـــة املـــســـلـــحـــة، وفـ
الــقــاعــدة. وأســهــمــت أطــــراف الــحــرب اليمنية 
واإلقــلــيــمــيــة فــي تــعــزيــز التنظيم مــواقــعــه في 
ــيـــمـــن، إذ  ــنـــوب الـ مــنــاطــقــه الــتــقــلــيــديــة فــــي جـ
اســتــخــدمــت جــمــاعــة الــحــوثــي وعــلــي عبدالله 
في  لتبرير حروبها  القاعدة«  اعــة 

ّ
»فــز صالح 

املتدخلة  الــقــوى  وظــفــت  فيما  اليمنية،  املـــدن 
فــــي الـــيـــمـــن عـــنـــاصـــر مــــن الــتــنــظــيــم فــــي قــــوام 
تنظيماتها القتالية ملحاربة جماعة الحوثي 
وصـــالـــح، عــلــى أن الـــافـــت فـــي عـــاقـــة الــقــوى 
القاعدة خضوع  بتنظيم  اليمن  في  املتدخلة 
املتغيرة،  اإلقليمية  ألجنداتها  العاقة  هــذه 
مـــا جــعــلــهــا تــســعــى إلـــى الــفــكــاك مـــن عاقتها 
بــالــتــنــظــيــم، وتــســويــق نــفــســهــا قــــوى تــحــارب 

اإلرهاب في اليمن. 
التحالف  قائدة  السعودية،  العربية  تبال  لم 
تنظيم  حضور  بتزايد  اليمن،  فــي  العسكري 
القاعدة في اليمن، إذ ال يشكل تنامي التنظيم 
ــدت أن  ــ ــن ثـــم وجـ ــام أجـــنـــداتـــهـــا، ومــ ــ عــائــقــا أمـ
حــربــهــا فــي الــيــمــن وانــهــيــار الــدولــة اليمنية، 
وكذلك ضعف السلطة الشرعية في الجنوب، 
فــرصــة ســانــحــة لــدحــر املــتــشــدديــن ديــنــيــا من 
إلى منطقٍة  اليمن  ثم تحويل  أراضيها، ومن 

مغلقٍة للجماعات الدينية املتشّددة. 
عــن  ــلــــدفــــاع  لــ اإلمـــــاراتـــــيـــــة  اإلدارة  ــــرت  ــطـ ــ اضـ
ــنــــوب الــــيــــمــــن، بــتــوظــيــف  مـــصـــالـــحـــهـــا فــــي جــ
إذ  األرض؛  على  الــحــاضــرة  العسكرية  الــقــوة 
انــتــجــهــت، مــنــذ بــدايــة الــحــرب وحــتــى تحرير 
القاعدة،  مدينة عدن، سياسة احتواء تنظيم 

ــرا أهــمــيــة  ــيــ لــــــذا، يــتــخــذ إضـــــــراب املـــحـــلـــة أخــ
االحتجاجية  الحركة  تصاعد  على  ومؤشرا 
مستقبا، وستكون القطاعات العمالية التي 
الــشــرائــيــة للجنيه،  الــقــوة  تعاني مــن تــراجــع 
وزيــادة أسعار السلع، وعدم تناسب األجور 
ــار، فـــي أول صـــفـــوف االحــتــجــاج،  ــعــ مـــع األســ
بــحــكــم أن الــطــبــقــة الــعــامــلــة تــمــتــلــك إمــكــانــيــة 
نفسها،  عن  الدفاع  وأدوات  الذاتي،  التنظيم 
املتمثلة في اإلضراب والتظاهر واالعتصام، 
وبــيــنــهــا عـــاقـــات تــضــامــن. ومـــن املــتــوقــع أن 
تتسع االحتجاجات خال الشهرين املقبلني، 
األول،  الــدراســي  الفصل  بداية  خصوصا مع 
ــاء عــلــى أربــــــاب األســـر  ــبـ ــن أعـ ــا يــفــرضــه مـ ومــ

لتوفير املستلزمات الدراسية.
ــاجــــات الـــعـــمـــالـــيـــة،  ــتــــجــ ــة إلــــــى االحــ ــافــ ــاإلضــ بــ
احتجاجية عديدة  2017 تحركات  عــام  شهد 
متعلقة بالحق في السكن واألرض، باإلضافة 
التعذيب والقتل  إلى احتجاجات أخرى ضد 
خارج القانون، كما حدث أخيرا احتجاج في 
األقصر على قتل مواطن. ويعطي هذا املشهد 
االحــتــجــاجــي املــتــنــوع مــؤشــرا إلـــى أنـــه مهما 
تنوعت  ومهما  البوليسي،  الــحــصــار  تــوســع 
حاالت التخويف والتهديد بالحبس، فإن ذلك 
ال يمنع الفئات املظلومة من الحراك والتعبير 
عن مطالبها وأزمتها، ألن تلك الفئات ال تملك 
إلــى أن السلطة  ما تخاف عليه. ويؤشر هــذا 
يمكنها تأجيل الحراك، أو خداع بعض الفئات 
لــتــســكــن، لــكــنــهــا ال تــســتــطــيــع الــســيــطــرة على 
ــوال الــوقــت.  املجتمع كــكــل، وتــكــتــم أنــفــاســه طـ

ــالـــزج بــمــقــاتــلــيــه فـــي حــربــهــا ضد  بــإنــهــاكــه بـ
أن سعي  عــلــى  الــحــوثــي وصـــالـــح،  مليشيات 
تحرير  بــعــد  سلطتها  تثبيت  إلـــى  ــارات  ــ اإلمــ
عدن، سّرع من تصادمها مع تنظيم القاعدة 
الــذي ينازعها النفوذ فــي الــجــنــوب، وهــو ما 
فرض على اإلمارات مواجهة القوة األولى في 
الــجــنــوب. وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــادت اإلمــــارات 
حــمــلــة عــســكــريــة لـــطـــرد تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة من 
إبــريــل/ نيسان 2016، على  فــي  املــكــا  مدينة 
أن ما كشفته وقائع املعركة حينها هو إبرام 
ــارات اتــفــاقــيــات مــع تنظيم الــقــاعــدة عبر  ــ اإلمـ
التنظيم  انــســحــاب  ضمنت  قبلية،  وســاطــات 
مـــن املـــديـــنـــة فـــي مــقــابــل عـــــدم  مـــطـــاردتـــه في 

املناطق الجنوبية األخرى. 
أثرت الديماغوجية األميركية التي جعلت من 
لحروب  مقاربتها  أســـاس  ــاب  اإلرهــ مكافحة 
الــشــرق األوســــط وأزمـــاتـــه، بــمــا فــيــهــا الــحــرب 
في اليمن، ثم انــدالع األزمــة الخليجية، سلبًا 
 
ً
عــلــى مــكــافــحــة اإلرهــــــاب فـــي املــنــطــقــة، فــضــا
ــّررًا للتدخل  ــبـ عـــن تــســيــيــســه، واســتــخــدامــه مـ
في شــؤون الــدول األخــرى. وفــي هــذا السياق، 
استغلت اإلمــارات، الطامحة إلى دور إقليمي 
يتجاوز قدراتها، املوقف األميركي بتشكيلها 
محور الدول العربية املكافحة لإلرهاب، كما 
قدمت نفسها قوة إقليمية أولى في محاربة 
»اإلرهاب الديني« في املنطقة، في مقابل عزل 
السعودية في ملف مكافحة اإلرهاب، ومثلت 
الــيــمــن ســاحــة مــائــمــة لــطــمــوح اإلمــــــارات في 
محاربة اإلرهاب، ضمنت لها تقاربًا مع إدارة 
الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، مــا ترجم 
إلـــى تــعــاون عــســكــري أمــيــركــي - إمـــاراتـــي في 
مواجهة تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، ثم 
إعــان الجيش األميركي، أخــيــًرا، إرســال قوة 

سكانية مــن أمــاكــن وجــودهــا لــزم تعويضها 
بــدائــل عــادلــة لهم بعد  بشكل عـــادل، وتوفير 
حوار مجتمعي، وهو ما حاولت فعله أجهزة 
الـــدولـــة، بــعــد فــشــل الــحــصــار األمــنــي والــطــرق 
املــلــتــويــة، ملـــا عــقــد رئــيــس الــهــيــئــة الهندسية 
للقوات املسلحة، كامل الوزير، أكثر من جلسٍة 
مع بعض أهالي الجزيرة، منها واحــدة وجه 
 
ً
الــفــتــاح السيسى رســالــة الــرئــيــس عــبــد  فيها 
عبر الهاتف، تطمئن األهالي، وتؤكد حرصه 
عــلــى »مــصــلــحــة املــواطــنــني والـــوطـــن وتنفيذ 
القانون«، إال أن هذا لم يغير من موقف أهالي 
الــجــزيــرة كــثــيــرا،  فعقد كامل الــوزيــر مؤتمرا 
شعبيا ضــم آالفــا مــن األهــالــي، إال أن خطابه 
تعويضات  مقابل  التهجير  من  انطلق  الــذي 
للسكان تضارب مع رغبة األهالى في تطوير 
الجزيرة من دون تهجير أهلها. وقّرر األهالى 
تشكيل مجلٍس يمثلهم للتفاوض مع أجهزة 
املـــســـيـــرات الليلية  الــــدولــــة، بــيــنــمــا اســـتـــمـــّرت 
والــنــهــاريــة عــلــى أرض الــجــزيــرة، والــتــي كــان 

الــحــريــصــة عــلــى االســـتـــعـــراض اإلعـــامـــي في 
ــى الــتــكــتــيــك  ــدة، لـــجـــأت إلــ ــاعـ ــقـ ــد الـ حــربــهــا ضـ
املــكــا سابقًا،  مدينة  فــي  اتبعته  الـــذي  نفسه 
لضمان  وسياسية  قبلية  صفقات  عقد  عبر 
خـــروج بــعــض عــنــاصــر التنظيم مــن املــديــنــة. 
ــقـــت حــمــلــتــهــا الــعــســكــريــة فـــي شــبــوة  كــمــا رافـ
ومداهمة  مدنيني،  حق  في  عديدة  انتهاكات 
منازل، واعتقاالت وتوقيف لنساء، كما حدث 
أحــد عناصر  العولقي،  نــاصــر محمد  ألســـرة 
التنظيم الـــذي اخــتــطــف فــي مــديــنــة عــتــق مع 
زوجــتــه وابــنــتــه. عــلــى أن تنظيم الــقــاعــدة لم 
يــخــســر مــعــركــتــه فـــي مــديــنــة شـــبـــوة، ولــجــأ، 
تنفيذ هجماٍت ضد  إلــى  االعــتــيــاديــة،  بطرقه 
الجيش اليمني، ليس فقط في مدينة شبوة، 

وإنما امتدت إلى مدينتي سيئون وأبني. 
تــتــنــامــى الــتــنــظــيــمــات الــديــنــيــة املـــتـــشـــّددة في 
اليمن، بفعل سياسة الدول املتدخلة في اليمن، 
فــيــمــا تــمــضــي الــســيــاســة اإلمـــاراتـــيـــة الــعــمــيــاء 
فـــي الــجــنــوب بــتــمــثــيــل دور إقــلــيــمــي ملــحــاربــة 
اإلرهــــاب فــي الــيــمــن، وادعــــاء أنــهــا ذات توجه 
علماني، بينما تؤكد سياساتها في الجنوب 
خـــصـــوصـــا، وفــــي املـــنـــاطـــق املــــحــــّررة األخــــرى 

جــديــدهــا املــظــاهــرات الــتــي شـــارك فيها آالف 
من السكان، تحت شعار »همضى بدمي مش 

بالحبر/ عمري ما أفرط منها في شبر«. 
التأكيد على انحطاط معالجة  أخيرا، يمكن 
ــــام االحــتــجــاجــات، ســــواء فيما  وســـائـــل اإلعـ
الــوراق،  تعلق بأحداث غــزل املحلة أو أهالى 
ــتـــاج،  على  حــيــث اتــهــم الــعــمــال بتعطيل اإلنـ
الـــرغـــم مـــن أن تــكــلــفــة تــلــبــيــة مــطــالــب الــعــمــال 
ووقــف اإلضــراب 24 مليون سنويا، في حني 
إن تكلفة اإلضراب ثاثة مايني جنية يوميا، 
ــة تــرفــض تــلــبــيــة مــطــالــب  مـــا يــعــنــى أن الـــدولـ
وتمّدد  الــدولــة  بذلك خسائر  فتزيد  الــعــمــال، 
اإلضراب بعنادها. كما خسرت الشركات من 
الفاسدين.  إداراتــهــا  قبل عبر تولي مجالس 
وحني رفضت تلبية مطالب العمال بتطوير 
الــشــركــات، وإصــــاح مــعــدات اإلنـــتـــاج، بينما 
والتهديد.  بالقوة  إرادتــهــا  فــرض  يهمها  مــا 
وبـــرزت فــي مشهدي املحلة وجــزيــرة الـــوراق 
والــتــي كانت  الــنــواب،  أعــضــاء مجلس  أدوار 
ــم،  ــ ــرهـ ــ تـــتـــعـــارض مــــع مـــصـــالـــح أهــــالــــي دوائـ
املــواقــف أنهم مــجــّرد أدوات  وأثبتوا فــي تلك 
فـــي يـــد أجـــهـــزة األمــــن الــتــي جــــاءت بــهــم إلــى 
على  يستنكرون  الذين  كاإلعامني  البرملان، 
عامل راتبه 1300 جنيه املطالبة بزيادة راتبه 
الــحــذاء  أحــدهــم  يكلف  قــد  بينما  200 جنيه، 
الذي يرتديه عشرة أضعاف راتب هذا العامل 
املطالبة  السلطة  إعـــام  عليه  يستنكر  الـــذي 

برفع راتبه املنخفض. 
)كاتب مصري(

بشكل عام، بأنها دعمت تنظيم القاعدة، عبر 
تكريسها البيئة االجتماعية الدينية املتشددة، 
إذ أعلت السياسة اإلماراتية في جنوب اليمن 
املتشّددة على حساب  الدينية  الجماعات  من 
حيث  والعلمانية،  اللبيرالية  املــدنــيــة  الــقــوى 
تبنت اإلمارات املجاميع السلفية في الجنوب 
نفوذ  تقوية  إلــى  أدى  ما  سياسيًا وعسكريًا، 
الحماية  دينيًا، وتحولهم، بفضل  املتشددين 
اإلمـــاراتـــيـــة، إلــــى قــــوة اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة 
مسيطرة فــي الــجــنــوب، تــواجــة الــقــوة املدنية، 
فقد تصاعدت في مدينة عدن عمليات تكفير، 
واعتقاالت لنشطاء، فضا عن اغتياالٍت على 
اغــتــيــال عمر باطويل  بــدء مــن  خلفية ديــنــيــة، 
ــام، وحــتــى اغــتــيــال الــنــاشــط السياسي  قــبــل عـ
أمــجــد عــبــدالــرحــمــن فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي، 
دينية  عناصر  ارتكبته  الـــذي  االغــتــيــال  وهــو 
العسكري  بالقائد  ممثلة  اإلمــــارات،  تدعمها 

إمام النوبي، قائد معسكر 20 في عدن. 
تحولت حرب اآلخرين ضد اإلرهاب في اليمن 
ــه، نــاعــم، إذ ال يعرف  إلـــى إرهــــاب ال ســابــق لـ
العالم أن القوى املتدخلة في اليمن ال تحارب 
اإلرهـــــــاب، وإنـــمـــا تــنــمــيــه لــتــنــفــيــذ أجــنــداتــهــا، 
وأنه باسم مكافحة اإلرهاب حدثت، وال زالت 
بحق  واالنتهاكات  املآسي  من  مئات  تحدث، 
فتحت  ذاتـــه؛  بحد  إرهــابــا  لتشكل  اليمنيني، 
مظلة حرب اإلمارات على اإلرهاب في اليمن، 
لــم يــروا الحياة بعد  الـــورد  قتل شباب بعمر 
تل 

ُ
في سجون جنوبية وبإشراف إماراتي.. ق

مــحــمــد غـــــازي وأصـــيـــل أحـــمـــد نـــاجـــي وزكـــي 
جمعان بــاعــواض وريــمــي علي صــالــح جــّراء 
الــتــعــذيــب بــتــهــم كـــيـــديـــة، وبـــذريـــعـــة مــحــاربــة 

اإلمارات اإلرهاب في اليمن.  
)كاتبة يمنية(

وعــلــى الــرغــم مــن الــقــمــع املــكــثــف ضــد أشــكــال 
االحتجاج منذ عام 2014، بما فيها استخدام 
إلى  العمال  واالعــتــداء وتحويل  الــغــاز  قنابل 
مــحــاكــمــات عــســكــريــة، بتهمة اإلضــــراب )مثل 
عمال الترسانة البحرية(، إال أن ذلك لم يمنع 
التعبير عن مطالبها في  العاملة من  الطبقة 

ظروف عمٍل عادلة.
باإلضافة إلى احتجاجات عمال املحلة، هناك 
أشـــكـــال مـــن االحـــتـــجـــاجـــات، مــارســتــهــا فــئــات 
أخرى، منها احتجاجات أهالى جزيرة الوّراق 
ضــــد مــــحــــاوالت االســـتـــيـــاء عـــلـــى أراضـــيـــهـــم 
وإخــــائــــهــــم قـــســـريـــًا، فـــقـــد شـــهـــدت الـــجـــزيـــرة 
مصادماٍت عنيفة قتلت فيها قوات األمن أحد 
الشباب.  عــشــرات  الــجــزيــرة، وحبست  شــبــاب 
وبعد شهر من استمرار االحتجاجات، أدركت 
أمــرا يسيرا،  السكان ليس  أن تهجير  الــدولــة 
سيتم تحت وطأة التهديد والحصار األمني، 
الجزيرة حظيت  أهــالــي  أن قضية  خصوصا 
بمتابعٍة ورفض من قطاعات من الرأي العام 
الذي رأى أن الحكومة تريد بيع جزيرة الوّراق 
لإلمارات، كما باعت جزيرتي تيران وصنافير 
للسعودية. وقد دفع هذا املشهد املعقد الدولة 
إلى اتخاذ طرق أخرى الحتواء هزيمتها أمام 
الــجــزيــرة، فــحــاولــت  الــصــلــبــة ألهــالــى  اإلرادة 
ــفـــوف املــحــتــجــني  أجــــهــــزة الــــدولــــة تــقــســيــم صـ
ومـــحـــاولـــة تــفــتــيــتــهــم، واســـتـــمـــالـــة بــعــضــهــم. 
وطرحت خطابا يصنفهم مستأجرين وماك 
أراض وواضعي يد، مع أن األصل في املسألة، 
إذا اســتــلــزمــت املــصــلــحــة الــعــامــة إخــــاء كتل 

عــســكــريــة مــســانــدة لــلــقــوات اإلمـــاراتـــيـــة لطرد 
عناصر التنظيم في مدينة شبوة. 

دشنت اإلدارة اإلماراتية، في بداية أغسطس/ 
آب الحالي، في اليمن، بدء حملتها العسكرية 
لطرد التنظيم من مدينة شبوة، بمعية قوات 
أميركية  قــوات  وبإسناد  الشبوانية،  النخبة 
ــام، أعــلــنــت اإلدارة  مـــحـــدودة. وفـــي غــضــون أيــ
اإلماراتية سيطرتها على خمس مديريات في 
)معقل  عــزان  فيها منطقة  بما  مدينة شبوة، 
تنظيم القاعدة في اليمن(، وماحقة عناصر 
مــا تؤكده  أن  إلــى مدينة عتق، على  التنظيم 
الــعــســكــريــة اإلمــاراتــيــة في  العملية  ســيــاقــات 
آلية واضحة  لم تكن وفــق  العملية  أن  شبوة 
تهدف إلى طرد عناصر التنظيم من املدينة، 
وإنــمــا بــغــرض تــأمــني حــقــول الــنــفــط والــغــاز، 
ــــإلدارة  ووضــعــهــا تــحــت اإلشــــــراف املــبــاشــر لـ
لـــم تـــحـــّرك اإلدارة  ــة فـــي الــيــمــن، إذ  ــيـ ــاراتـ اإلمـ
تنظيم  ملحاربة  العسكرية  قواتها  اإلماراتية 
من  الــرغــم  على  البيضاء،  مدينة  فــي  القاعدة 
تغلغه هناك، وذلك ألن البراغماتية اإلماراتية 
ال زالت في حاجة لعناصر التنظيم في حربها 

ضد مليشيات الحوثي وصالح في املدينة. 
ــــة ضــد  ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــارات اإلمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــافــــت فــــي االنـ
الــقــاعــدة فــي مدينة شــبــوة ليس فقط  تنظيم 
مع  تنافيها  وإنــمــا  املــديــنــة،  تحريرها  سرعة 
حــقــائــق األرض فـــي املـــديـــنـــة، إذ تــعــد مــديــنــة 
شــبــوة حــاضــنــا اجــتــمــاعــيــا لتنظيم الــقــاعــدة 
ــنـــحـــدر مــعــظــم  ــيـــث تـ ــقــــود طــــويــــلــــة، حـ ــنـــذ عــ مـ
القاعدة من  مــن تنظيم  األول  الصف  قــيــادات 
مديريات شبوة، مثل ناصر العولقي، فضا 
عــن ثقل »الــقــاعــدة« القبلي فــي املــديــنــة، على 
 طارئة 

ً
عكس مدينة املكا التي كانت منطقة

اإلمــاراتــيــة  اإلدارة  أن  إال  للتنظيم،  بالنسبة 
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صنعاء ـ العربي الجديد

املناطق  معظم  في  التفتيش  نقاط  تنتشر 
اليمنية ال سّيما املدن الكبيرة والتي تكثر 
الــحــركــة فــيــهــا، األمـــر الـــذي جــعــل مواطنني 
املــرور في تلك  كثيرين يتذمرون ويحاولون تفادي 
املــنــاطــق واعــتــمــاد طــرقــات تخلو مــن نــقــاط مماثلة، 

نتيجة االستفزاز الذي قد يتعّرضون له.
األمــر  الــنــاس،  ون 

ّ
يستفز النقاط  تلك  عند  العناصر 

الــذي يــؤدي إلــى نشوب خــافــات، بحسب مــا يشير 
الــجــديــد«.  »الــعــربــي  لـــ البيضاني،  ربــه  املــواطــن عبد 
الطرقات  عن  اإلمكان  قدر  االبتعاد  لت 

ّ
»فض ويقول: 

ني مخالف أو لدّي 
ّ
حيث نجد تلك النقاط، ليس ألن

ما بسبب االستفزاز 
ّ
إن الشبهات،  إذ يثير  ما أخفيه 

خال تفتيشي. وقد دخلت في خاف ألكثر من مّرة 
مـــع عــنــاصــر فـــي نــقــاط تــفــتــيــش حـــاولـــوا احــتــجــازي 
 
ّ
أن البيضاني  يضيف  مــوجــب«.  سبب  أّي  دون  مــن 
النقاط  تــلــك  عــنــاصــر   معظم 

ّ
أن فــي  »املــشــكــلــة تكمن 

، لذا أساليبهم غير الئقة في التعامل 
ّ
صغار في السن
مع املواطنني«.

ــر عـــنـــد الــــخــــافــــات الـــنـــاشـــئـــة بــني  ــ ــ ـــف األمـ
ّ
وال يـــتـــوق

ــنــــد نـــقـــاط  ــــني والــــعــــنــــاصــــر املـــــوجـــــوديـــــن عــ ــنـ ــ ــواطـ ــ املـ
تل وأصيب عدد 

ُ
ق فقد  املــدن،  املنتشرة في  التفتيش 

 
ّ
أن ُيذكر  النقاط.  املواطنني بالرصاص عند هذه  من 
الناشطة الحقوقية عائشة الحيمي توفيت بعد أيام 
من دخولها أحد مستشفيات صنعاء إثر إطاق النار 
أحد  2016. وبحسب  يونيو/ حزيران   21 في  عليها 
الحوثيني  مــن  عناصر  أطلقت  فقد  الحيمي،  أقــربــاء 
عند نقطة تفتيش فــي شــارع الــدائــري، الــنــار عليهم 
»الــعــربــي  لــتــصــيــب الــحــيــمــي فـــي صـــدرهـــا. يــضــيــف لـــ
ــدم الـــكـــشـــف عــــن هـــويـــتـــه:  ــ ــــل عــ

ّ
ــد فــــض ــ الــــجــــديــــد«، وقــ

لنا  وسمحوا  النقطة  تلك  عند  للتفتيش  »تعّرضنا 

ني ال أجد هذا الكم الهائل من نقاط التفتيش أو 
ّ
»لكن

هذا القدر الكبير من االبتزاز املالي. وهو ما يجعلني 
أتأخر عن مواعيد الذهاب واإلياب«.

إيــجــابــيــاتــهــا«، يطالب  مـــن  أكــثــر   »ســلــبــيــاتــهــا 
ّ
وألن

املواطن سمير الحنبصي بإزالة نقاط التفتيش تلك، 
في  التفتيش  »تكرار   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ ويقول 

ه بــات في 
ّ
 شــارع وحــّي يجعل املواطن يشعر بأن

ّ
كــل

العناصر   
ّ
أن يضيف  فيه«.  مشتبهًا  السلطات  نظر 

املواطنني  إال على  التفتيش  بــإجــراءات  يقومون  »ال 
أّمـــا إذا مـــّرت ســيــارة كــان ركابها  ل. 

ّ
البسطاء والــعــز

مـــدجـــجـــني بــــالــــســــاح، فـــُيـــســـَمـــح لـــهـــم بـــالـــعـــبـــور مــن 
 »املــواطــنــني 

ّ
دون تــفــتــيــش«. يــضــيــف الــحــنــبــصــي أن

يخضعون غالبًا ملزاج عناصر نقاط التفتيش تلك، 
ه 

ّ
»فإذا كانت نفسّية املسلح سّيئة ومزاجه معّكر، فإن

قد يرغم السائق على التوقف بهدف القيام بتفتيش 
 »املسلحني في تلك 

ّ
دقيق ال داعي له«. ويلفت إلى أن

الــنــقــاط بمعظمهم يـــرتـــدون مــابــس مــدنــيــة، وهـــذا 
مـــا يــجــعــل حــضــورهــم عــلــى الـــطـــرقـــات مـــثـــارًا للقلق 
هم قد يكونون قطاع طرق 

ّ
والخوف. ثّمة شعور بأن

يسعون إلى النهب والسلب«.
فــي املــقــابــل، ثــّمــة مــؤيــدون النــتــشــار نــقــاط التفيش، 
إذ يرونها مهمة لحفظ األمــن واالستقرار. هذه هي 
 »هذه النقاط 

ّ
حال إسماعيل علوي، الذي يؤمن بأن

تؤّدي دورًا أساسيًا في كشف التحركات املشبوهة«. 
 »كل املدن مستهدفة 

ّ
»العربي الجديد«، أن يضيف لـ

بسبب الــحــرب، وال بــّد مــن رجــال أمــن لضبط الذين 
يــزعــزعــون السكينة الــعــامــة مــع انــتــشــار الــفــوضــى«. 
ه يشعر باألمان عند اقترابه من نقطة 

ّ
ويلفت إلى أن

تفتيش، مشددًا على »ضرورة تقديم الشكر لعناصر 
هم يتكّبدون عناء الوقوف لساعات 

ّ
تلك النقاط، إذ إن

املطر  أو تحت  الحارقة  الشمس  طويلة تحت أشعة 
ويسهرون لحمايتنا وتوفير األمن لنا«.

نا فوجئنا بإطاق للنار وبصراخ عائشة 
ّ
باملرور. لكن

 مــن أطلق 
ّ
فيما كــان صــدرهــا يــنــزف«. ويلفت إلــى أن
النار فتى لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.

إلى ذلك، ال يجد املواطن عبد اإلله مفتاح أّي فائدة 
من انتشار نقاط التفتيش ال سّيما في املدن، ويرى 
يضيف  املــروريــة.  لاختناقات  رئيسيًا  سببًا  فيها 
ر 

ّ
 »تلك النقاط األمنية ال توف

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

 
ّ
 مــعــظــم عــنــاصــرهــا صـــغـــار فـــي الــســن

ّ
األمــــــن، إذ إن

الــازمــة  العسكرية  أو  األمــنــيــة  الــخــبــرة  يملكون  وال 
 »كثيرين 

ّ
لتحقيق أهــداف وجودهم«. ويلفت إلى أن

مــن هـــؤالء يــعــمــدون إلـــى نــهــب املــواطــنــني. ويمكننا 
 بعض عناصر نقاط التفتيش في صنعاء 

ّ
القول إن

هم يوقفون السيارات ثم يباشرون 
ّ
هم لصوص، ألن

مـــن ضمن  ــبـــاب  أتــفــه األسـ عـــن  بتفتيشها والــبــحــث 
اختصاصهم أو من خارجه، بهدف ابتزاز السائقني 
نسّميه  بما  إال  للعبور  مــجــااًل  يفسحون  وال  ماليًا. 
 
ّ
أن القات )رشـــوة(«. ويوضح مفتاح   

ّ
اليمن حــق في 

»عــمــلــيــات االبـــتـــزاز عــنــد نــقــاط التفتيش تــأتــي أمــام 
مرأى ومسمع السلطات األمنية العليا املعنية بمثل 
 السلطات ال تأبه بشكاوى املواطنني 

ّ
هكذا نقاط. لكن

واستنكارهم مثل هذه املمارسات«.
من جهته، يبدي سائق شاحنة النقل الثقيل أحمد 
فائق )ســوري الجنسية(، استغرابه من »عدد نقاط 
التفتيش فــي طـــول الــبــاد وعــرضــهــا«. ويــشــيــر إلــى 
إلــى دفــع مبالغ نقدية غير قانونية في  ــه يضطر 

ّ
أن

منفذ  من  مــروره  الواقعة على طريق  النقاط  معظم 
اليمن وُعمان( حتى صنعاء.  الحدودي )بني   

ّ
شحن

 »هذه النقاط ال تعمد 
ّ
»العربي الجديد«، أن يضيف لـ

 مرور أّي مركبة نقل يفتح 
ّ
إلى تفتيش املركبات، لكن

بهدف  األمـــوال وليس  املسلحني على جباية  شهّية 
ــه يــمــّر  ــ

ّ
أداء واجــبــهــم األمـــنـــي«. ويــلــفــت فــائــق إلـــى أن

العربية،  البلدان  في معظم  النقل خاصته  بشاحنة 

مجتمع
للمجلس  االســتــشــاريــة  الصفة  على  حصولها  عــن  االجتماعي  للعمل  القطرية  املؤسسة  أعلنت 
االقتصادي واالجتماعي التابع ملنظمة األمم املتحدة، األمر الذي يمّكنها من تعزيز مكانتها ضمن 
املنظمات ذات الصوت املسموع عبر الحدود الدولية في قضايا التنمية االقتصادية واالجتماعية 
والبشرية املستدامة. وهذه الصفة الدولية تمنحها فرصة للمشاركة بكفاءة واقتدار في الحوار 
ركب  عــن  تخلفوا  مّمن  غيره  أو  احتياجًا  األكــثــر  السكانية  الفئات  وتمكني  إلــى تحسني  املفضي 
)قنا( التنمية أو من استبعدوا عن نيل الحق اإلنساني في التنمية. 

أو بالشره، تتزايد  النساء املصابات بفقدان الشهية العصبي   
ّ
أن أظهرت نتائج دراســة سويدية 

 من اضطرابات في 
َ
باملقارنة مع نساء ال يعانني مــّرات  أربــع  بالسرقة   

ّ
إدانتهن احتماالت   

ّ
لديهن

لجامعة  الطبي  املركز  من  ديبورا غاسوفر،  الباحثة  قالت  ذلــك،  على  وتعليقًا  الغذائي.  السلوك 
 »النتائج تؤكد ما كان معروفًا من قبل 

ّ
الــدراســة، إن كولومبيا في نيويورك، التي لم تشارك في 

إلى اضطرابات نفسية  االندفاع، باإلضافة  الشخصية مثل  وتوّسع نطاقه. وسمات محددة في 
)رويترز( أخرى، قد تزيد من مخاطر اإلصابة بمشكات أخرى مثل األنشطة اإلجرامية«. 

معدالت السرقة لدى النساء ترتبط باضطرابات التغذية»القطرية للعمل االجتماعي« في األمم المتحدة

الدوحة ـ العربي الجديد

»أنـــا أبــتــكــر« عــنــوان ورشـــة عــمــل أقيمت، 
أمـــــــــس اإلثــــــــنــــــــني، فـــــــي مــــعــــهــــد الــــــدوحــــــة 
العليا، بمشاركة ثاثني شابًا  للدراسات 
وشـــابـــة قـــطـــريـــني. وتـــأتـــي ورشـــــة الــعــمــل 
هذه في إطار التعاون املشترك بني مركز 
مركز  وبـــني  التنفيذي  للتعليم  االمــتــيــاز 
بــدايــة ومــؤســســة إنــجــاز قــطــر، مــن ضمن 

أنشطتها الخاصة لفصل الصيف هذا.
استندت ورشــة »أنــا أبتكر« إلــى مسابقة 
ــــؤالء الــشــبــاب والــشــابــات  ــارك فــيــهــا هـ ــ شـ

الذين تتراوح أعمارهم بني 16 و24 عامًا، 
عن طريق تقديم فكرة ملشروع اقتصادي 
ــة االقـــتـــصـــاد الــقــطــري  يـــســـاهـــم فــــي خـــدمـ
ودعم اإلنتاج املحلي. تجدر اإلشــارة إلى 
 املسابقة تقوم على مبدأ التنافس بني 

ّ
أن

 واحدة منها مقترحًا 
ّ

مجموعات، تقّدم كل
خاصًا لخطة عمل املشروع الخاص بها، 
وتعرضه مع توضيح الــدور الــذي سوف 
يــســاهــم مـــن خـــالـــه املــــشــــروع فـــي خــدمــة 

االقتصاد القطري.
ــى غــــرس فــكــرة  ــادرة تـــهـــدف إلــ ــبــ ــذه املــ ــ وهـ
ريادة األعمال والعمل الجماعي والتفكير 

اإليــجــابــي وكــذلــك توليد األفــكــار املبدعة 
الشبابي  الفكر  توجيه  بهدف  واملبتكرة، 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ إلـــــى االكــــتــــفــــاء الــــذاتــــي واالعــ

النفس، وفقًا ملا يشير إليه املنظمون. 
وفي نهاية الورشة، جرى تقييم املشاريع 
ــا املــــجــــمــــوعــــات  ــهــ ــتــ ــّدمــ ــي قــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ األربـ
الشبابية املشاركة، وذلك من قبل أعضاء 
لجنة التحكيم الذين يملكون خبرة كبيرة 

في تقييم املشاريع واملبادرات الشبابية.
التحكيم،  قـــال عــضــو لجنة  الــســيــاق،  فــي 
املــــقــــّدمــــة  األفـــــــكـــــــار   

ّ
إن عــــبــــيــــد،  ريــــــمــــــون 

مــمــّيــزة جــــدًا، وقـــد حــاولــت املــســاهــمــة في 

وإثرائه  القطري  املحلي  السوق  تشجيع 
عملية   

ّ
أن وأوضـــح  املتنّوعة.  باملنتجات 

التقييم أتت بناًء على خطط العمل التي 
أعّدتها مجموعات العمل، باإلضافة إلى 
العروض التي قّدمها كل واحد من ممثلي 

املجموعات األربع.
في ختام ورشة العمل، أعلنت لجنة التحكيم 
فوز املجموعة الثالثة، صاحبة فكرة مشروع 
إنشاء مركز لتعليم الزراعة في قطر، بهدف 
تعليم القطريني الزراعة املنزلية، باإلضافة 
الوطنية، وهو  الــزراعــة  ثقافة  إلــى تشجيع 
يــعــزز بالتالي اإلنــتــاج املحلي.  الـــذي  األمـــر 

ــة  الــــدوحــ  مـــعـــهـــد 
ّ
إلــــــى أن ــدر اإلشــــــــــارة  ــجــ تــ

أكاديمّية  مؤّسسة  وهــو  العليا،  للدراسات 
ــة لــلــتــعــلــيــم واألبــــحــــاث فـــي الــعــلــوم 

ّ
مــســتــقــل

الــعــامــة  واإلدارة  واإلنــســانــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
يــقــّدم  الـــدوحـــة،  التنمية فــي  واقــتــصــاديــات 
العلوم  كلية  فــي  املاجستير  ــة  دراسـ بــرامــج 
اإلدارة  وكـــلـــيـــة  ــيـــة  ــانـ واإلنـــسـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة 

العامة واقتصاديات التنمية. 
كذلك يقّدم مركز دراسات النزاع والعمل 
اإلنساني التابع للمعهد برنامج دراسة 
والـــعـــمـــل  ــزاع  ــ ــنـ ــ الـ إدارة  فــــي  مـــاجـــســـتـــيـــر 

اإلنساني

»أنا أبتكر« في معهد الدوحة للدراسات العليا

عصام سحمراني

فروع مطاعم الهامبرغر األميركية األشهر 
تمأل املناطق اللبنانية، ال يخلو مول من 
 شارع معروف 

ّ
أحدها، وتنتشر في كل

في العاصمة بيروت وبقية املدن. هي 
على هذه الحال التصاعدية منذ افتتاح 

أول فرع محلي لألسماء األميركية الثاثة 
األكثر شهرة في هذا املجال في منتصف 
تسعينيات القرن املاضي. لكّن الهامبرغر 

نفسه سبقها، إذ كانت بعض مطاعم 
الوجبات السريعة اللبنانية ترّوج لهذا 

السندويش املختلف عن غيره في استدارته 
ومحتوياته.

أحد هذه املطاعم أو »السناكات« كان في 
منطقة رأس بيروت. ولفترة طويلة واقعة 

في قلب الحرب األهلية تحديدًا والتي انتهت 
رسميًا عام 1990، وممتدة إلى أوائل فترات 

السام، كانت تلك املطاعم الصغيرة، وهذا 
املطعم من بينها، تحتكر تجارة الهامبرغر 

في املنطقة الغربية لبيروت.
املطعم مقسوم طوليًا إلى قسمني، األول 

للموظفني الواقفني دائمًا خلف براد طويل 
مجهز سطحه لتمكينهم من تحضير 

السندويش وخلفهم تقلى البطاطا وتجّهز 
 

ّ
اللحوم فوق السخان املسطح، مع كل

ما يمكن أن يضاف إلى السندويش من 
بيض أو جنب، فتبدو استدارتهم النصفية 

املتكررة إلى ما شاء الله يوميًا أشبه ما 
تكون بمّساحات زجاج السيارات. أما 

القسم الثاني فهو للزبائن يتسع ألشخاص 
يصطفون وقوفًا إلى جانب بعضهم البعض 

في مواجهة املوظفني ينتظرون طلباتهم، 
خلفهم زبائن آخرون حصلوا على طلباتهم 

وجلسوا يأكلونها في مواجهة الجدار.
سندويش الهامبرغر كان شهيًا بالنسبة 
 

ّ
للجميع، حتى من يأكله ألول مرة إذ يحل

ضيفًا على صديق خبير في أكله وارتياد 
 األحوال سّر 

ّ
مطعمه األفضل. هناك في كل

ما في ذلك السناك ما زال حتى اليوم يعطي 
طعمًا مختلفًا للسندويش لديه عن غيره 

مهما كثرت املطاعم وانتشرت.
 

ّ
 الزبائن، كان مدير املحل

ّ
ووسط كل

يجلس خلف الصندوق. ومع تلبيته طلبات 
الزبائن إذ يتقاضى منهم املال ويعطيهم 
البونات )قسائم الشراء(، ال يتسنى له إال 
أن يأكل في مكانه. ببساطة، لم يكن يأكل 

الهامبرغر، بل ما يأتي به من منزله من 
 أكثر 

ّ
يخنة ومحاشي مليئة باملرق، ولعل

أكلة شوهد يأكلها هناك هي يخنة البازيا 
)البازالء(، املطبوخة مع اللحم والجزر 

والتوابل املختلفة باإلضافة إلى األرّز إلى 
جانبها.

جميع من في املكان، حتى املوظفون، 
يتناولون أنواع الهامبرغر »الشهية« ويأكل 
هو ما قد يكونون قد امتنعوا عن أكله في 

منزلهم وأنكروه.
املسألة تتكرر في كثير من املواقف من 

حولنا، وليست مرتبطة بهامبرغر وبازيا 
فحسب، بل في تمايز قد تعتبره الفئة 

الغالبة أدنى مرتبة منها، لكّن نظرة املتمايز 
بالذات إلى نفسه قد تكون لها الكلمة 

الفصل في مواجهة جميع أعداء البازيا.

هامبرغر وبازيال

مزاج

عند إحدى نقاط التفتيش )العربي الجديد(
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ــي انــــعــــدام الــتــعــقــيــم، والــتــدخــن  ــرى، وهــ ــ أخــ
ــى الــفــوضــى  ــة إلــ ــافـ ــنـــن، إضـ مـــن قــبــل املـــواطـ
فــي تشغيل  البعض  يــتــردد  وال  والضجيج. 
األغنيات على هواتفهم املحمولة، وإنشغال 
املــســؤولــن عـــن املـــرضـــى بــمــواقــع الــتــواصــل 
ــإن الـــكـــادر  ــرى، فــ ــ اإلجـــتـــمـــاعـــي. مـــن جــهــة أخــ
املسؤول عن العناية هو من الخريجن الجدد 
بالخبرة  يتمتعون  وال  التمريض،  كلية  من 
العناية املشّددة، واالهتمام  للعمل في قسم 
باملرضى. بعد إدخال والده إلى العناية، كان 
عليه االنتظار إلجــراء عملية. اضطر، وبعد 
مضي يوم كامل، إلى االتصال بمسؤول آخر 
ــراع فــي إجــراء  للتدخل وإنــقــاذ والـــده واإلســ
إنــهــا ال تحتمل  قــال األطــبــاء  الــتــي  العملية، 

التأجيل أكثر من 24 ساعة.
دخـــل والـــد عــامــر إلــى غــرفــة العمليات بعد 

ُ
أ

ــــى أن  ــل املــــســــؤول األمــــنــــي. ويـــشـــيـــر إلـ تـــدخـ
الـــغـــرفـــة أشـــبـــه بـــســـوق لـــلـــخـــضـــار، فــــي ظــل 
ــنــــاك، والــــروائــــح  انـــتـــشـــار الــقــمــامــة هــنــا وهــ
الــكــريــهــة فــي داخــلــهــا، إضــافــة إلـــى السماح 
لــلــجــمــيــع بـــالـــدخـــول إلــيــهــا مـــن دون لــبــاس 
معقم. وبعدما ساءت  حالة والده من جّراء 
ــد املــمــرضــن  ــ ــــرج أحـ االنـــتـــظـــار الـــطـــويـــل، خـ
ــده، بــعــدمــا تــوقــف  ــ لــيــخــبــر عــامــر بـــوفـــاة والــ
قــلــبــه عــن الــعــمــل إثـــر إنـــســـداد شــرايــن قلبه 

ــراء الــعــمــلــيــة الــجــراحــيــة،  ــ بــســبــب تـــأخـــر إجــ
إذ كــان يفترض إجــراءهــا فــور دخــولــه إلى 
املستشفى. ولم يكلف أحد من األطباء نفسه 

شرح سبب وفاته. 
 وساطته قد تكون ساهمت 

ّ
أن ُيــدرك عامر 

في االضرار بمريض آخر كان ينتظر دوره 
ه 

ّ
في »املسلخ« الطبي، على حد وصفه. لكن

االستعانة  إلــى  اضــطــر  كثيرين،  غـــرار  على 
ه 

ّ
عل األمــنــيــن،  املــســؤولــن  ببعض  بعالقته 

ــده. ويــلــفــت إلــــى أنــه  ــ ــ ــقـــاذ والـ يــتــمــكــن مـــن إنـ
ليس في مقدوره تحّمل عبء املستشفيات 
ــد تــصــل في  الـــخـــاصـــة وتــكــالــيــفــهــا، الـــتـــي قـ
بعض األحيان إلى مالين الليرات السورية، 
ها ليست أفضل 

ّ
موضحًا في الوقت نفسه أن

بكثير من املستشفيات الحكومية.
في هذا السياق، يقول عامر الجارودي، وهو 
الفصل  الكلمة  إن  فــي حــمــاة،  ناشط ميداني 
فـــي املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة هـــي ألجــهــزة 
ــارات وضـــــبـــــاط جـــيـــش الـــنـــظـــام،  ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االسـ
ــم اهــتــمــام هــذه 

ّ
لــيــكــون املــدنــيــون فــي آخـــر ســل

املـــســـتـــشـــفـــيـــات. الــــوســــاطــــة تـــفـــرض كــلــمــتــهــا 
فــي إدخـــال وإخــــراج املــرضــى، وفــي عالجهم. 
وأولـــئـــك الــذيــن لــيــس لــديــهــم أيـــة عــالقــات مع 
املـــســـؤولـــن األمـــنـــيـــن، يـــوضـــعـــون فـــي غــرف 
قبل  مــن  بلطف  يعاملون  وال  للغاية،  سيئة 

حماة ـ يزن شهداوي

لم تكن الطبابة والعناية الطبّية 
ــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــفـ ــتـــشـ فـــــي املـــسـ
ــل حــــــــااًل قــبــل  ــة أفــــضــ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
ــوم، مــــا يــجــعــل  ــيــ ــّمـــا هــــي عــلــيــه الــ ــورة مـ ــثــ الــ
معظم األهالي يتوجهون إلى املستشفيات 
الــخــاصــة، رغـــم أنــهــم يــشــكــون مــن تعاملها 
ــريـــض، خــصــوصــًا إذا  مـــن دون رأفــــة مـــع املـ
ما كانت أوضاعهم املادية صعبة. ويصف 
سوريون املستشفيات الحكومية بـ »مراكز 

للموت البطيء«.
يقول ســامــي، وهــو شــاب مــن مدينة حماة، 
كبير بن  فــرق  »هناك  الجديد«:  »العربي  لـ 
املــســتــشــفــيــات الـــحـــكـــومـــيـــة والـــخـــاصـــة فــي 
املستشفيات  كــانــت  الـــثـــورة،  قــبــل  ســـوريـــة. 
الــحــكــومــيــة عــبــارة عــن مــســتــوصــفــات طبية 
 إلسعاف الجروح 

ّ
بسيطة ليست مؤهلة إال

افتقارها إلى  البسيطة، بسبب  واإلصابات 
كــل مــا يحتاجه املــرضــى، بـــدءًا مــن العناية 
ــواًل إلــــى الــتــعــقــيــم واألجـــهـــزة  ــ الــطــبــيــة، وصــ

الحديثة والكوادر املؤهلة«. 
بعد  ســوءًا  الحكومية  املستشفيات  وزادت 
إهــمــال الحكومة السورية  فــي ظــل  الــثــورة، 
أمــــرًا  الــتــعــقــيــم  لــيــصــبــح  الـــصـــحـــة،  ووزارة 
ثانويًا. واملوافقة على إجراء عملية جراحّية 
أشبه بقبول املــوت بن أيــدي كــوادر ال تأبه 
لحياة مرضاها، عدا عن االنتظار الطويل، 
حــتــى فــي حـــال كـــان وضـــع املــريــض حــرجــًا، 
ــّوات، وقـــد  ــ ــخــ ــ ــــى الــــوســــاطــــات والــ إضــــافــــة إلـ
أصــبــحــت تــلــك املــســتــشــفــيــات تــحــت الــحــكــم 
ــل مــحــافــظــة مــــن مــحــافــظــات  ــنــــي فــــي كــ األمــ

سورية.
عامر، وهو في العشرين من عمره، يقول إن 
والـــده تــوفــي فــي مستشفى حــمــاة الوطني 
مــنــذ أشـــهـــر، وقـــد أصــيــب بــجــلــطــة فـــي وقــت 
إنعدام سّيارات  الليل. وفــي ظل  ر من 

ّ
متأخ

اإلســعــاف فــي حــمــاة، والــخــوف مــن الخروج 
 بــســبــب حـــواجـــز الـــنـــظـــام، اضـــطـــر إلــى 

ً
لـــيـــال

إلـــى مستشفى  لنقله  بــأصــدقــائــه  االتــصــال 
حــمــاة الــوطــنــي، بسبب عــجــزه عــن إســعــاف 
والــده إلى مستشفى خــاص. وبعد وصوله 
إلــــــى املـــســـتـــشـــفـــى الــــوطــــنــــي، رفــــــض طـــاقـــم 
اإلســــعــــاف إســتــقــبــالــه لـــعـــدم وجـــــود أمــاكــن 

شاغرة، علمًا أن حالته كانت حرجة.
بعدها، اضطّر عامر إلى االتصال بمعارفه، 
ــــى وصـــــــــل إلـــــــــى مـــــــســـــــؤول فـــــــي إحـــــــدى  ــتـ ــ حـ
األمن  فــرع  إلــى  التابعة  األمنية  املجموعات 
ــراع في  الـــعـــســـكـــري، ورجــــــاه الـــتـــدخـــل لــــإســ
إسعاف والده وإدخاله إلى املستشفى. هنا، 
ســاهــمــت الـــوســـاطـــة األمـــنـــيـــة فـــي اســتــقــبــال 
املريض على الفور. وبعد إدخاله إلى غرفة 
العناية املشددة، كان عليه مواجهة مشاكل 

مستشفيات 
سورية

الوساطة 
األمنية بوابة 

المرضى

في  خصوصًا  سيئًا،  يعّد  سورية  في  الطبي  الواقع 
المستشفيات الحكومية. فالمرضى، الذين يضطرون إلى 
اللجوء إليها، مهددون بالموت والذل. أما تلك الخاصة، 

فهي من نصيب أصحاب الدخل الجيد أو المرتفع

أزمة كبيرة تعاني منها 
مستشفيات التوليد في 

الجزائر في ظل اإلهمال. 
وكثيرًا ما يشعر اآلباء 

واألمهات بالخوف، من 
جراء نقص الكادر الطبي 

واالكتظاظ واضطرار 
الحوامل إلى االنتظار في 
األروقة، رغم األلم، ريثما 

تحين أدوارهن

هذا ما يحصل في مستشفى توليد في الجزائر

الموافقة على إجراء 
عملية جراحيّة أشبه 

بقبول الموت 

عائالت تهرب من »شبح 
المستشفيات الحكومية« 

إلى تلك الخاصة

أمام هذا الوضع، 
لماذا تحملين أصًال 

أيتها الجزائرية؟

هل أقول لجنيني 
إّن عليه أن ينتظر في بطن 

أّمه فترة أخرى؟

1819
مجتمع

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ال يخلو صيف الجزائر من حادثة مؤسفة 
تطفو إلى السطح، فتشغل الكبير والصغير 
واملــجــالــس ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
لتعطي صـــورة عــن ســيــاســة اإلهـــمـــال التي 
ــت تــحــكــم أكــبــر بــلــد عــربــي وأفــريــقــي من 

ّ
ظــل

حيث املساحة.
فــي الصيف املــاضــي، كــان خطف األطــفــال من 
قبل جهات مجهولة، الفعل الذي شغل الناس 
ــر،  ــــالم الــتــي اســتــثــمــرت فـــي األمـ ووســـائـــل اإلعـ
فنشرت الرعب أكثر مّما ساهمت في استرجاع 
الــنــاس خبر  تـــداول  الصيف،  هــذا  املختطفن. 
موت رضيعة وضعتها أّمها في السيارة، ألن 
محافظة  فــي  متخّصصة  مستشفيات  ثــالثــة 
الجلفة، 300 كيلومتر إلى الجنوب من الجزائر 
عــدة.  بحجج  استقبالها،  رفــضــت  الــعــاصــمــة، 

والحقًا، توفيت األم أيضًا.
املــنــاوبــة  الطبيبة   

ّ
إن قـــال  املــســتــشــفــيــات  أحـــد 

كانت في عطلة، وظهر أنها لم تكن كذلك، مّما 

دفـــع املــديــر الــتــنــفــيــذي لــلــّصــحــة إلـــى فصلها. 
ــاف كـــانـــت فــي  ــعــ ــارة اإلســ ــ ــّي  ســ

ّ
ــــال إن ــاٍن قـ ــ ــ وثـ

 عدد 
ّ
مهّمة خارج املدينة، وثالث أشار إلى أن

األسّرة لم يكن كافيًا. وعادة ما تتداول معظم 
مصّحات التوليد في املحافظات هذه الحجج 
الــثــالث الــجــاهــزة، وقـــد كــتــب الـــروائـــي زريـــاب 
ة ساخرًا: »طبيبة مدعوة إلى عرس ما، 

ّ
بوكف

مـــمـــّرض غــــادر فـــي تــوصــيــلــة مــدفــوعــة األجـــر 
بسيارته، وقابلة منخرطة في صالة الضحى، 
حجابًا  لتمنحها  الــعــّرافــة  قــصــدت  وممرضة 
ضــّد الــعــنــوســة، ومــديــر الــّصــحــة يحاضر في 
نــجــوم عــن سياسة تحديد  فــنــدق ذي خمس 
: »أمام هذا الوضع، ملاذا 

ً
سل«. يختم قائال

ّ
الن

 أيتها الجزائرية؟«.
ً
تحملن أصال

الــجــديــد« إلــى مستشفى  توجهت »الــعــربــي 
إلى  كيلومترًا   60 الثنية،  مدينة  في  توليد 
الــــشــــرق مــــن الـــجـــزائـــر الـــعـــاصـــمـــة، ملــعــايــنــة 
 
ّ
وأزواجهن الحوامل  تعانيها  التي  املشاكل 

فــي املــصــحــات الــحــكــومــيــة املــتــخــّصــصــة في 
التوليد، فكانت إجابات البعض غير قابلة 

أكــثــر من  أنــهــا وردت على  لــوال  للتصديق، 
لسان.

ـــه ينتظر مــولــوده 
ّ
يــقــول فـــارس )32 عــامــًا( إن

مــســتــشــفــى  إلـــــى  وقـــــد حـــمـــل زوجــــتــــه  األول، 
ضاحية القّبة في الجزائر العاصمة، بمجّرد 

خبر األطراف املعنية املستشفى مسبقًا بعدد 
ُ
ت

نستعد؟  حتى  الشهر  فــي  املحتملة  الــــوالدات 
ــاذا ال تـــبـــادر الــحــكــومــة إلـــى بــنــاء مصحات  ملــ
ــم طــــواقــــم كــــافــــيــــة؟«. وتـــــــرى أن  جــــديــــدة تـــضـ
»اإلهمال على مستوى املستشفيات هو ثمرة 

لإهمال في ما يتعلق بالتخطيط العام«. 
ــتـــرف الـــطـــبـــيـــب يــــاســــن عــبــد  ــعـ ــه، يـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
 
ّ
الــجــّبــار، فــي حديث لـــ »العربي الــجــديــد«، بــأن

أقصى  وهــــران،  مدينة  مصحات  فــي  تجربته 
»املذابح  بـ  الجزائري، جعلته يشّبهها  الغرب 
ــواق الــشــعــبــيــة«. يــقــول إن  ــ املـــوجـــودة فــي األسـ
»الدخول إلى غرفة االنتظار الخاّصة بالوالدة 
يــشــّكــل صـــدمـــة لــــك، وأنـــــت تــشــاهــد الــحــوامــل 
مرميات في األروقة وهن يصرخن في انتظار 
 
ّ
أدوارهــن، نظرًا إلى االكتظاظ. بل إن بعضهن

يلدن في الرواق«.
ويــصــف عــبــد الــجــبــار قــاعــة الـــــوالدة بـــ »الــبــث 
: »هناك حوامل يلدن 

ً
التجريبي للموت«، قائال

 ما يترتب 
ّ

فات الوالدة السابقة، بكل
ّ
فوق مخل

عن ذلك من أضرار صحية على الوالدة واملولود، 

إذ ال ينظف الطاقم املشرف املكان بحّجة ضيق 
الوقت«. ويطالب وزارة الصحة بـ »التحّرك، فقد 
بات الوضع، الذي فضحه التلفزيون الحكومي 
نفسه، منافيًا لحقوق اإلنسان وسمعة الدولة«. 
ويسأل: »إذا كان املولود الجديد مواطنًا جديدًا 
ــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي  فـــي الــحــقــيــقــة، فــهــل هــ

تستقبله بها دولته؟«.  
إلــــى ذلــــك، يــرفــض الــنــاشــط بــــالل بـــن ســكــايــم 
حــصــر املــشــكــلــة فـــي الــهــيــاكــل، فــهــي مــتــوفــرة 
بــمــا يــكــفــي، بـــل يــربــطــهــا بــذهــنــيــات الــطــواقــم 
ــتـــي الــتــحــقــت بــثــقــافــة الـــفـــســـاد.  الـــصـــحـــيـــة، الـ
ويــشــرح أن »مــعــظــم الــعــامــلــن فــي املــصــّحــات 
هم  أو  خــاّصــة  مصحات  يملكون  الحكومية 
مــتــعــاقــدون مــعــهــا، وهــــذا يــــؤّدي بــهــم إلـــى أن 
أنهم  يمنحوا وقتهم وجهدهم لها«. يضيف 
العمومية  املصّحات  في  اإلهمال  »يتعّمدون 
ــنـــن إلــــى الــتــعــامــل مع  حــتــى يـــدفـــعـــوا املـــواطـ
مصّحاتهم الخاّصة، وإال كيف نفّسر الفارق 
 
ّ
ــــودة الــخــدمــة بـــن املــصــّحــتــن رغــــم أن فـــي جـ

الكادر البشري هو نفسه؟«.

ــنــي فوجئت 
ّ
أن شــعــرت بـــآالم املــخــاض، »لــكــن

ــتـــظـــار«. يــســأل وهــو  ــي االنـ
ّ
بــهــم يــطــلــبــون مــن

 
ّ
يــوشــك عــلــى الــبــكــاء: »هـــل أقــــول لجنيني إن
أّمـــه فــتــرة أخـــرى؟«.  عليه أن ينتظر فــي بطن 
ــي 

ّ
يــضــيــف: »بــعــد أربـــعـــن دقــيــقــة، طــلــبــوا مــن

نــقــلــهــا إلـــى مــســتــشــفــى آخــــر، وهـــا أنـــا أنتظر 
مرة أخرى«. يختم يائسًا: »كنت أحلم بوالدة 

ابني، فصرت أحلم أال تموت أّمه«.
ــّيــــارة اإلســـعـــاف  ــاء، وصـــلـــت ســ ــنــ ــذه األثــ فـــي هــ
تــحــمــل امــــــرأة حـــامـــال مــغــمــى عــلــيــهــا. تــعــالــت 
التوليد.  قــاعــة  إلـــى  الــطــريــق  األصــــوات لفسح 
وحن أبدى زوج املريضة غضبه، ردت إحدى 
املــمــّرضــات: »تــعــال لتعمل معنا يــومــن فقط، 
لتدرك أننا نبذل قصارى جهدنا. نحن أيضًا 
بشر مثلكم، ومن حقنا أن نستريح«. سألناها 
ــام الـــجـــزائـــريـــن مـــصـــحـــات الــتــولــيــد  ــهــ ــن اتــ عــ
األمــر، وراحــت  الحكومية باإلهمال، فلم تنكر 
لذلك،  موضوعية  أسبابًا  وصفتها  مــا  تسرد 
املعنية  املنظومات  بن  التنسيق  غياب  منها 
في البالد. »ألسنا دولة ذات مؤسسات؟ ملاذا ال 

املــمــرضــن واألطـــبـــاء، ويــقــضــون يــومــهــم في 
رجاء الطاقم الطبي الحصول على الدواء أو 
العالج الالزم. ويكون الحال أصعب بكثير إذا 

ما كان املريض يحتاج إلى عملية جراحية.
ويشير الجارودي إلى أن سفر عدد كبير من 
الخبرات الطبية في حماة وسائر املحافظات 
املتخصصن،  األطباء  خصوصًا  السورية، 
أدى إلــــى تـــراجـــع عــمــل تــلــك املــســتــشــفــيــات، 
األطباء  أن  منها. ويوضح  الخاصة  وحتى 
الـــذيـــن تـــخـــّرجـــوا حــديــثــًا لــيــســوا عــلــى قــدر 
كــبــيــر مــن املــســؤولــيــة لــعــالج حــــاالت القلب 
والجلطات التي زادت نسبتها في سورية، 

الــتــي يعيشها  ــراء األوضــــاع السيئة  مــن جـ
كبير  عــدد  لجوء  ويؤكد  يوميًا.  السوريون 
من األهالي إلى املستشفيات الخاصة، رغم 
الفصل  الكلمة  إن  إذ  أنها تجارّية،  إدراكهم 
هي ألصحاب األموال. فإذا كنت تملك املال، 
العناية املطلوبة. وتبقى أفضل حااًل  تلقى 
من املستشفيات الحكومية لناحية التعقيم 

واملتابعة الطبية.
تـــهـــرب  ــــالت  ــائــ ــ ــعــ ــ الــ عــــــشــــــرات  أن  يــــضــــيــــف 
ــح املـــســـتـــشـــفـــيـــات  ــ ــبــ ــ ــا مـــــــن »شــ ــ ــاهـ ــ ــــرضـ ــمـ ــ بـ
الخاصة رغم  املستشفيات  إلى  الحكومية« 
فقرها، ما يضطرها إلى بيع أثاث منزلها، 
وأحيانًا بيع منزلها بالكامل من أجل إنقاذ 
املــريــض مــن املـــوت. ويــقــول إن املستشفيات 
الحكومية التي كانت قد أنشئت من أجلهم، 
النفوذ  وباتت ألصحاب  لهم،  ملكًا  تعد  لم 
واألموال ممن هم ليسوا مجبرين على تلقي 
 ،

ً
أصــال الحكومية  املستشفيات  فــي  الــعــالج 

خصوصًا أنهم يملكون املال، ويستطيعون 
العالج في أهم املستشفيات الخاصة.

أمـــا مــحــمــد، وهـــو طــبــيــب فــي مــديــنــة حــمــاة، 
فيلفت إلى أن القطاع الطبي في البالد يشهد 
عـــام، وفــي حــمــاة بشكل  تدنيًا كبيرًا بشكل 
خاص. ويوضح أن السلطات األمنية تلعب 
الحكومية،  املستشفيات  فــي  أساسيًا  دورًا 
ــهــا تــحــّولــت إلـــى مــراكــز عــســكــريــة، عــدا 

ّ
وكــأن

األمنية من قيادين في دمشق  األوامـــر  عن 
إلفراغ طابقن بأكملهما في مستشفى حماة 

الوطني، من أجل إسعاف مرضى وجرحى 
قــــوات الـــنـــظـــام، لــيــكــون هــنــاك طــابــق وحــيــد 
في  ملليون ونصف مليون مدني  مخصص 
حماة. وغالبًا ما تكون األفضلّية في إجراء 
الــتــصــويــر الــشــعــاعــي والــتــحــلــيــل لــعــنــاصــر 
النظام وقواته. أما املواطن السوري الفقير، 
ــــو لــــم يـــكـــن لــيــلــجــأ إلـــى  ــة، وهـ ــ ــــويـ فــلــيــس أولـ

املستشفيات الحكومية لوال الحاجة. 
الخبرات،  ة 

ّ
قل الطبيب محمد عن  ويتحّدث 

ــاء  ــبــ ــن األطــ ــ خـــصـــوصـــًا بـــعـــد هــــــرب عــــــدد مـ
واملمرضن بسبب املالحقة األمنية، أو عدم 
الــرغــبــة فـــي االلــتــحــاق بــالــخــدمــة اإللــزامــيــة 
واالحــتــيــاطــيــة، مــا أدى إلــى تــدنــي مستوى 
الـــعـــنـــايـــة الــطــبــيــة بــشــكــل كــبــيــر فــــي عــمــوم 
البالد، إضافة إلى إهمال الحكومة السورية 
ووزارة الصحة دعم املستشفيات الحكومية 
الطبية  واملستلزمات  باألجهزة  والخاصة 
عملهم.  في  املقّصرين  ومحاسبة  الحديثة، 
إلــى  أدت  الــعــوامــل مجتمعة وغــيــرهــا  هـــذه 
تــدنــي مــســتــوى الــقــطــاع الــطــبــي فـــي حــمــاة. 
ــن حـــــاالت وفـــــاة عــدة  ويـــتـــحـــدث الــطــبــيــب عـ
الــزائــدة، وهو  خــالل عملية جراحية إلزالـــة 
مــا يعتبره وصــمــة عـــار عــلــى جــبــن جميع 
األطــبــاء فــي ســوريــة. ويشير إلــى وفــاة 143 
مــريــضــًا خـــالل الــعــامــن املــاضــيــن، نتيجة 
أخـــــطـــــاء طـــبـــيـــة فـــــي حــــمــــاة فــــقــــط، وداخــــــل 
مــســتــشــفــى حـــمـــاة الـــوطـــنـــي، مــعــظــمــهــم من 
ــال  مــعــدمــي الــــحــــال، والــــذيــــن ال يــمــلــكــون املـ

للعالج في املستشفيات الخاصة. ليس هذا 
فقط، إذ يتحدث عن وفاة نحو 15 شخصًا 
ــــالل الـــعـــامـــن  مــــن جــــــــّراء أخــــطــــاء طـــبـــيـــة خــ

املاضين في املستشفيات الخاصة. 
في هذه املدينة، يبدو أن الخيارات محدودة 
أمام املرضى، خصوصًا الفقراء منهم. فإّما 
الحكومية،  املستشفيات  إلــى  يتوجهوا  أن 
ويلجؤوا إلى االتصال باملسؤولن في حال 
كانت عالقتهم بهم جيدة، وإما أن ينتظروا 
أفــضــل، يتوجهون  كــان حالهم  وإذا  املـــوت. 
التي تطلب منه  الخاصة  املستشفيات  إلى 
كونهم  أســاس  على  وتعاملهم  كثيرًا،  مــااًل 

زبائن وليسوا مرضى. 

تحقيق

غزة ــ يامن سلمان

مــــــأ الــــــغــــــزّيــــــون جــــــــــــدران شــــوارعــــهــــم 
بالشعارات السياسية وغير السياسية. 
وبعد انتهاء االحتالل اإلسرائيلي لغزة 
فــي عــام 2005 باتت الــشــعــارات تفريغًا 
ملا في نفوس الشباب، بعضها سياسي 
ــهــا 

ّ
واجــتــمــاعــي وأحـــيـــانـــًا فــكــاهــي، لــكــن

تعكس يأسًا من الحياة في غزة.
الشوارع  أحــد  املختار  يعّد شــارع عمر 
 الشعارات التي 

ُ
املركزية في غزة. بعض

كتبت عــلــى الــحــائــط تــنــادي بــالــحــريــة، 
 أنها 

ّ
فيما تــدعــو أخـــرى إلــى الــحــب. إال

تزعج عــددًا كبيرًا مــن أصــحــاب املحال 
ــــي الـــــــشـــــــارع، وقـــــــد فــشــلــت  املـــكـــتـــظـــة فــ
مــــحــــاوالت إزالـــتـــهـــا. ومــــع الــــوقــــت، بــدا 
 
ً
بـــعـــض أصــــحــــاب املــــحــــال أكــــثــــر تــقــبــال

لــتــلــك الــشــعــارات عــلــى الـــجـــدران، منها 
»بحبك أوعــك تــواخــذنــي«، و«الــحــب أن 
و«عيناك جميلة  احكيش«،  ومــا  أحبك 

ك جحش«.
أحــد أصحاب محال املالبس في  يقول 
ســـوق الــرمــال فــي شـــارع عــمــر املــخــتــار، 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  أحـــمـــد الـــنـــونـــو، لـ
ــم، نـــجـــدد شـــكـــل املــحــل  ــل مــــوســ »فـــــي كــ
مــــن الـــــخـــــارج، ونـــطـــلـــي الــــبــــاب بــســبــب 
الشعارات التي يكتبها بعض الشّبان، 
وهـــي تــزعــجــنــا كــثــيــرًا. لــكــن فـــي الــوقــت 
الــحــالــي، أصبحت مثل شــيء مفروض 
علينا، ومعظمها عن الحرية أو الحب«.

التعبير  الــرغــبــة فــي   
ّ
أن الــنــونــو  ويـــرى 

تجعل الشباب يكتبون تلك الشعارات. 
ــّرات، رأى  ويلفت إلــى أنــه فــي إحـــدى املــ
شابًا يكتب شعارًا في الصباح الباكر، 
أن  قــبــل  الـــشـــرطـــة  إلــــى  تــســلــيــمــه  وأراد 
يغير رأيـــه. يضيف أنــه الحــظ أنــه لدى 
الـــشـــاب طــاقــة كــبــيــرة، وهـــو يــرغــب في 
لــو كنت في  التعبير عــن نفسه. »رّبــمــا 
مــثــل ســنــه، وفــي هــذا الــزمــن، لتصرفت 
مثله. فهذه الحياة التي يعيشونها في 
ظــل االحــتــالل، تجعلهم فــي حاجة إلى 

التعبير«. 
ــاب كـــتـــابـــة  ــبــ ــشــ ــدد مـــــن الــ ــ ــ ــنـــكـــر عـ وال يـ
يكتب  الـــذي  الــشــعــارات، مثل مصطفى 
ــعـــارات عـــن الــحــريــة. يــقــول إنـــه كتب  شـ
ــــدران كــورنــيــش غـــزة،  شـــعـــارات عــلــى جـ
وقـــــد شـــعـــر بـــاملـــتـــعـــة وهـــــو يــكــتــب تــلــك 
الشعارات، من دون أن يفكر في موقف 
الــبــلــديــة مــنــهــا. أحــــد الـــشـــعـــارات الــتــي 
كتبها هي: »خوضي بعيني حتى دمي 
ــمـــارات زهــــوك بـــن عــظــامــي«،  أقــيــمــي عـ
و«الــحــريــة عمرها مــا اجــت على لسان 
ــن بــعــض الـــقـــادة  ــرًا مـ ــاخـ ســـيـــاســـي«، سـ
يـــرددون شعارات  الــذيــن  الفلسطينين 
لـ  ويــوضــح  منابرهم.  على  الحرية  عــن 
أن بعضهم يالحق  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
ــــوارع  ــــشـ ــــي الـ ــارات فـ ــ ــعـ ــ ــــشـ ــــن يـــكـــتـــب الـ مـ
بحجة أنهم يسّببون إزعاجًا لآلخرين، 
مستغربًا األمــر. فلو كان أحدهم يكتب 
شــــعــــارات ملــصــلــحــة حــــزب ســيــاســي أو 
فصيل مقاومة، لصمت الجميع، ألنهم 
يصنفون أنفسهم في مرتبة معينة، ما 

يجعل انتقادهم صعبًا.
مـــن جــهــة أخـــــرى، فــــإن أكــثــر الــشــعــارات 
شيوعًا هي تلك املوجودة في املخيمات، 
خصوصًا مخيم الشاطئ. يقول أحدها: 
ــلـــزيـــارة«. وعــن  »الــــحــــارة لــلــعــمــل مـــش لـ
سبب كتابة هذا الشعار، يوضح مؤيد، 
وهو من سكان املخيم، أن بعض الناس 
يسهرون في الليل ويزعجون اآلخرين. 
كان مؤيد قد كتب شعاره األول وهو في 

الخامسة من عمره. في ذلك الوقت، كان 
األولــى،  االنتفاضة  فــي  املــقــاومــن  يقلد 
عــنــدمــا كـــان الــجــيــش يــحــاصــر املــخــيــم. 
كــتــب شـــعـــارات داعـــمـــة لــلــمــقــاومــن من 
أبــنــاء املخيم. كــذلــك، كتب شــعــارات مع 
الــكــهــربــاء، منها: »قرفتونا  أزمـــة  بــدايــة 
ــارة إلــى  ــ ــنـــا«، فـــي إشــ عــيــشــتــنــا، حــلــو عـ

القيادة الفلسطينية في غزة والضفة.
أما جيفارا، وهو من مخّيم جباليا، فال 
ينكر كتابته الشعارات التي تفرغ مما 
في داخله، في ظل اشتداد األزمــات في 
القطاع. ويرى أن »الشعارات السياسية 
ــي غـــــزة تــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام كــبــيــر وال  فــ
يــمــكــن ألحـــد مــنــعــهــا. صــحــيــح أنــهــا قد 
تــزعــج الــبــعــض، إال أنــهــا  تفريغ ملــا في 
إذ إن  فــي غـــزة،  داخـــل الشباب املكبوت 
من  تزيد  والــشــعــارات  اليافطات  بعض 
االنقسام، مثل يافطة السرايا التي تتهم 

السلطة الفلسطينية دائمًا بالسرقة«.

إلى ذلك، يرى أستاذ علم النفس مدحت 
للشباب  بالنسبة  الشعارات  أن  صالح 
العربي، خصوصًا في فلسطن ومصر، 
هي »أسلوب تفريغ متطور، وهذا ناتج 
عن تراكمات نفسية في داخلهم، نتيجة 
الــحــكــام، وبــالــتــالــي منعهم من  تــســلــط 
التعبير عبر الوسائل املتاحة، ليلجأوا 

إلى الكتابة على الجدران«. 
وفــي دراســـة أجــراهــا صــالــح فــي نهاية 
العام املاضي، بعنوان »وسائل التفريغ 
النفسي املقلقة عند املراهقن والشبان 
بعد سنوات الحصار على غزة«، خلص 
إلــى أن 70 فــي املــائــة مــن الــحــاالت التي 
شــمــلــتــهــا الـــدراســـة لــجــأت إلـــى وســائــل 
تـــفـــريـــغ نــفــســي تـــعـــد ســلــبــيــة فــــي نــظــر 
الــجــدران.  على  الكتابة  منها  املجتمع، 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »الكتابة 
ــدران وســـيـــلـــة تـــفـــريـــغ يــمــكــن  ــ ــجـ ــ عـــلـــى الـ

استيعابها في املجتمع«. 

جدران ناطقة في غزة

شعار عاطفي )محمد الحجار(

لم يلتفت إلى المكتوب )محمد الحجار( 

صحتها جيدة )فايز 
نور الدين/ فرانس 

برس(

يتلقى العالج )دليل سليمان/ فرانس برس(
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الوطني خالل العامين الماضيين

يلجأ غزيون إلى 
الكتابة على الجدران 
للتعبير عن أنفسهم 
ومشاكلهم، وهو 
األمر الذي ال يعجب 

بعض المواطنين، وإن 
باتوا يتقبلونه
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قضايا

 المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

تـــصـــاعـــدت حـــــدة الــتــصــريــحــات 
الــعــدائــيــة بــن الـــواليـــات املتحدة 
إلى  الشمالية  وكوريا  األميركية 
ــر إلــى  ــل األمــ مــســتــوًى غــيــر مــســبــوق، ووصــ
حـــّد الــتــهــديــد املــتــبــادل بــحــرٍب نـــوويـــة، فقد 
الشمالية  كــوريــا  ــراء  إجــ مــع  التصعيد  بـــدأ 
ــاروخــــن بــالــيــســتــيــن  ــــاق صــ تــجــربــتــي إطــ
عابرين للقارات في يوليو/ تموز املاضي، 
ــديـــر اســـتـــخـــبـــاري  ــقـ ــــع صـــــــدور تـ تــــزامــــًنــــا مـ
ــانـــغ فــي  أمـــيـــركـــي، يـــرجـــح نـــجـــاح بـــيـــونـــغ يـ
يــمــكــن  صـــغـــيـــرة،  ــٍة  ــ ــوويـ ــ نـ رؤوٍس  تـــطـــويـــر 
لــلــقــارات؛  عــابــرة  تحميلها عــلــى صـــواريـــخ 
ــاوز عــتــبــة رئـــيـــســـًة في  ــا يــعــنــي تـــجـ وهــــو مـ
طــريــق تــحــول بيونغ يــانــغ إلــى قــوة نووية 
أميركي  أفاد تقدير استخباري  كاملة. كما 
آخــر بــأن كــوريــا الشمالية قــد تــكــون رفعت 
مـــخـــزون تــرســانــتــهــا مـــن الــقــنــابــل الــنــوويــة 
ــقـــدرة على  إلــــى ســتــن، وأصــبــحــت تــمــلــك الـ
إنتاج محركات صواريخ، وأنها وصلت، أو 
اقتربت من الوصول، إلى القدرة على ضرب 
البر األميركي. في حن بات مؤكًدا اآلن أن 
الشمالية  الــكــوريــة  الباليستية  الــصــواريــخ 
قــادرٌة على ضرب جزر أميركية في املحيط 

الهادئ، مثل هاواي وغوام.

تصعيد أميركي
فـــي ضــــوء هــــذه الـــتـــقـــديـــرات، بـــــادرت إدارة 
الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تـــرامـــب، إلــى 
تــشــديــد الــضــغــوط عــلــى كــوريــا الــشــمــالــيــة؛ 
الــجــاري،  أغسطس  آب/  مــن  الخامس  ففي 
الــصــاروخــن  ورًدا عــلــى تــجــربــتــي إطــــاق 
ــر املــــــاضــــــي، فــــرض  ــهــ ــشــ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــن الــ
ــع لــــأمــــم املـــتـــحـــدة،  ــابــ ــتــ ــلـــس األمــــــــن الــ مـــجـ
ــمــــاع أعــــضــــائــــه، بـــمـــن فـــيـــهـــم روســـيـــا  ــإجــ بــ
والــــصــــن، عـــقـــوبـــات جــــديــــدة عـــلـــى بــيــونــغ 
تخفيض  العقوبات  هذه  وتستهدف  يانغ. 
ــتــــي  عــــــائــــــدات الــــــــصــــــــادرات الـــــكـــــوريـــــة، والــ
ــا،  تبلغ نــحــو ثــاثــة مــلــيــارات دوالر ســنــوّيً
ــقــــرار، سيتم  بــنــحــو الــثــلــث. وبــمــقــتــضــى الــ
حــــظــــر صــــــــــــادرات كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مــن 
الخام  الــخــام والــرصــاص  الفحم والــحــديــد 
أنــه يحظر على  الــبــحــريــة. كما  واملــأكــوالت 
الـــدول اســتــقــبــال أعـــداد أكــبــر مــن الــكــوريــن 
ويحظر  الــخــارج،  فــي  العاملن  الشمالين 
أي مشروعاٍت مشتركة جديدة معها، وأي 
اســتــثــمــار جــديــد فـــي مــشــروعــات مشتركة 
حــالــيــة. ومــثــلــت مــوافــقــة بــيــجــن عــلــى هــذا 
الــقــرار ضــربــًة كــبــيــرة لــنــظــام بــيــونــغ يــانــغ؛ 
إذ ُتــعــّد الــصــن أكــبــر شــركــائــه الــتــجــاريــن، 
وجاءت املوافقة الصينية في ظل تهديدات 
معها  بــالــتــصــعــيــد  لــلــصــن،  تـــرامـــب  إدارة 
فــي مــلــف الــعــاقــات الــتــجــاريــة املختلة بن 

الطرفن.
ــــدت بــيــونــغ يـــانـــغ الــعــقــوبــات الــجــديــدة  وجـ
»مــفــتــعــلــة«، وحــــــّذرت مــمــا »ســيــتــبــعــهــا من 
ــــى أن  ــفـــة«، كـــمـــا أشــــــــارت إلــ ــيـ ــنـ إجـــــــــــراءات عـ
تــجــربــتــي الـــصـــاروخـــن الــعــابــريــن لــلــقــارات 
املاضي  يوليو  تموز/  في  أجرتهما  اللتن 
املــــتــــحــــدة، بــكــامــل  الــــــواليــــــات  ــتـــان أن  ــبـ ــثـ تـ
أراضيها، أصبحت داخل نطاق صواريخها، 
وأن هذه الصواريخ وسيلٌة مشروعة للدفاع 
عن النفس. ورّد ترامب على ذلك بقوله: إن 
»بنار  ستواجه  الشمالية  كــوريــا  تهديدات 
وغضب وقوة لم يرها العالم من قبل قط«، 
لتنطلق بذلك حرب تصريحات وتهديدات 
متبادلة وغير مسبوقة في حّدتها، فقد رأت 
كوريا الشمالية أن الواليات املتحدة تسعى 
نــوويــة استباقية« عليها،  إلــى شــن »حـــرب 
وهـــــّددت بــأنــهــا قــد تــطــلــق أربــعــة صــواريــخ 
باليستية نحو جزيرة غــوام األميركية في 
املحيط الهادئ على أن تسقط على بعد 30 

إلى 40 كيلومتًرا منها. 

كيلومتر   3000 بعد نحو  على  غــوام  وتقع 
الشمالية،  كوريا  من  الشرقي  الجنوب  إلى 
ويــقــطــنــهــا نــحــو 163 ألــــف نــســمــة، وفــيــهــا 
أســطــواًل  تشمل  أمــيــركــيــة،  قــاعــدة عسكرية 
مــن الــغــواصــات وقــاعــدة جــويــة ومجموعة 
مـــن خــفــر الـــســـواحـــل. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
التهديد الكوري لم يأت على ذكر استخدام 
صــواريــخ نــوويــة مــوّجــهــة نــحــو غـــوام، كما 
أنــه كــان واضــًحــا أنها لــن تضرب الجزيرة 
مباشرة، فإن ترامب رّد بتهديد مقابل قال 
فيه: »إذا تفّوه ]كيم[ بتهديد واحد ... أو إذا 
فعل أي شيء فيما يخص غوام، أو أي مكان 
أو حليًفا  األمــيــركــيــة،  األراضــــي  يتبع  آخـــر 

ألميركا، فسيندم«. 

النزول عن الشجرة
ــتـــوى،  ــذا املـــسـ ــ ــى هــ ــ مــــع وصـــــــول الــــتــــوتــــر إلــ
تــصــاعــد الــقــلــق، إقــلــيــمــًيــا، وداخــــل الــواليــات 
املــتــحــدة، مــن احــتــمــال نــشــوب حـــرٍب نــوويــة 
الطرفن  أحــد  مــن  نتيجة حسابات خاطئة 
أو كــلــيــهــمــا، فـــبـــدأت الـــتـــحـــركـــات الــســاعــيــة 
الخامس عشر من  ففي  التوتر.  إلــى تهدئة 
كوريا  أعلنت  الجاري،  أغسطس  آب/  شهر 
الشمالية أن كيم أرجأ قرار إطاق صواريخ 
صوب جزيرة غوام األميركية في انتظار ما 

ستفعله أميركا. 
وفي اليوم التالي، امتدح ترامب كيم قراره 
ــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ ــان وزيــ ــ ــذا. وكــ ــ »الـــحـــكـــيـــم« هــ
ريكس تيلرسون، يكّرر، منذ بدء األزمة، أن 
الــواليــات املتحدة ال تمانع إقامة حــوار مع 
إطاق  تجارب  أوقفت  إذا  الشمالية،  كوريا 
الــصــواريــخ. كما أعــلــن تــرامــب، فــي الــحــادي 
الــجــاري بعد  عشر مــن شهر آب/ أغسطس 
ــــن الـــقـــومـــي، أنـــه  اجـــتـــمـــاع مــــع مــجــلــس األمــ
مع  الــدبــلــومــاســي  الجهد  ينجح  أن  يتمنى 
يفضل  أحــد  »ال  مضيًفا:  الشمالية،  كــوريــا 
حًا سلمًيا أكثر من الرئيس ترامب«. وكان 
األميركيان كتبا  والــدفــاع  الخارجية  وزيــرا 
فــي مــقــال مــشــتــرك لــهــمــا، فــي صحيفة وول 
ستريت جورنال في الثالث عشر من الشهر 
الجاري، أن الواليات املتحدة ال تسعى إلى 
تغيير النظام في بيونغ يانغ، وأنها تهدف 

للتصعيد  املــعــارضــة  اإلقليمية  املــواقــف   ¶
ــــي املــنــطــقــة  ــنــــطــــن فـ ــــن جـــهـــة حـــلـــفـــاء واشــ مـ
وغــيــرهــم؛ فــقــد اعــتــرضــت كــوريــا الجنوبية 
إذ صرح  الــحــرب؛  التصعيد ودعــــوات  على 
لــن  بـــــــاده  إن  إن،   - ــيـــه  جـ ــــون  مــ ــا،  ــيـــســـهـ رئـ
تسمح بأي عمل عسكري في شبه الجزيرة 
قـــراًرا في هــذا الصدد تتخذه  الكورية، وإن 
كــوريــا وحـــدهـــا، وال يمكن ألي طـــرف آخــر، 
في إشــارة إلــى الــواليــات املتحدة، أن يقّرره 
ــم الــقــلــق الــكــوري 

ّ
نــيــابــة عــنــهــا. ويــمــكــن تــفــه

الــحــرب ستعني سقوط  أن  بما  الــجــنــوبــي؛ 

إلــى التوصل إلــى حــل دبــلــومــاســي، يضمن 
نـــزع األســلــحــة الــنــوويــة مــن شــبــه الــجــزيــرة 

الكورية.
ــٍر عـــلـــى أن الـــــواليـــــات املــتــحــدة  وفـــــي مــــؤشــ
ــلـــول ســلــمــيــة، عــبــر تــوظــيــف  تــبــحــث عـــن حـ
الــضــغــطــن، االقـــتـــصـــادي والـــدبـــلـــومـــاســـي، 
على بيونغ يانغ، ذكرت تقارير إعامية أن 
الطرفن يجريان اتصاالت سرية عبر »قناة 
الواليات  دبلوماسية خلفية«، وأن مبعوث 
الشمالية،  كوريا  بشؤون  الخاص  املتحدة 
البارز  الدبلوماسي  جوزيف يون، يفاوض 
مــن كــوريــا الشمالية فــي األمــم املتحدة باك 
يونج إل، غير أن مسؤولن أميركين آخرين 
أكدوا أن هذه االتصاالت تتم منذ عدة أشهر 

ضمن ما تعرف بـ »قناة نيويورك«. 
دوافـــــع الــطــرفــن لــلــتــهــدئــة مـــن الـــواضـــح أن 
آخــر شــيء يريده نظام كيم جونغ أون هو 
الـــدخـــول فـــي حــــرٍب مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة، 
ــــت عــلــى  ــانـ ــ ــعــــروفــــة، ســـــــواء أكـ نــتــيــجــتــهــا مــ
املستوى التقليدي أم تطورت إلى استخدام 
أسلحة نــوويــة. لــذلــك مــال إلــى التهدئة من 
ــه إرجــــــــاء إطــــــاق الـــصـــواريـــخ  خـــــال إعــــانــ
باتجاه غوام. أما أميركًيا، فيمكن تلخيص 

أسباب التهدئة في التالي:

عـــشـــرات اآلالف مـــن الــقــتــلــى والــجــرحــى في 
استخدام  دون  مــن  الجنوبية، حتى  كــوريــا 

كوريا الشمالية األسلحة النووية. 
يــنــطــبــق األمــــر نــفــســه عــلــى الـــيـــابـــان، بحكم 
قـــربـــهـــا الـــجـــغـــرافـــي مــــن كــــوريــــا الــشــمــالــيــة، 
قذائفها وصواريخها  مــدى  فــي  ووقــوعــهــا 
قــــصــــيــــرة املــــــــــــدى. كــــمــــا عــــــارضــــــت الـــصـــن 
التصعيد؛ ألن الحرب قد تؤدي إلى سقوط 
ومــوجــات  الشمالية،  كــوريــا  نــظــام  حليفها 
ــا.  ــ ــدودهــ ــ ــو حــ ــحــ ــة نــ ــلــ ــائــ ــة هــ ــريــ ــشــ نـــــــــزوح بــ
وبحسب افتتاحية لصحيفة جلوبال تايمز 
واســع  نطاق  على  يعتقد  والــتــي  الصينية، 
فإنه  الصيني،  الرسمي  املــوقــف  تمثل  أنها 
يتعن على الصن أن توضح أنه إن بادرت 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــشــن هــجــوم صــاروخــي 
الــواليــات  على األراضــــي األمــيــركــيــة، ورّدت 
ــا، فــســتــكــون الصن  املــتــحــدة عــلــيــه عــســكــرًيّ
ــادرت الـــواليـــات املتحدة  مــحــايــدة. أمـــا إن بــ
استباقية  الجنوبية بشن ضربات  وكوريا 
ومــحــاولــة إطــاحــة الــنــظــام فــي بيونغ يانغ، 

فإن الصن ستمنعهما من ذلك. 
¶ مــــعــــارضــــة املــــؤســــســــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
والعسكرية واالستخباراتية األميركية لشن 
استنفاد  قبل  الشمالية،  كــوريــا  على  حــرٍب 
ــلـــومـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــل الـــدبـ ــائــ الــــوســ
ــار إلــيــه وزيــــرا الــدفــاع  جــمــيــًعــا؛ وهـــو مــا أشـ
ــــي مــقــالــهــمــا  ــان فـ ــيــ ــركــ ــيــ ــة األمــ ــيــ ــارجــ والــــخــ
املــذكــور ســابــًقــا. وتـــدرك تلك املــؤســســات أن 
قرابة  الشمالية  في مرمى صــواريــخ كوريا 
130 ألف مواطن أميركي يقيمون في كوريا 
أميركي  ألــف جندي   30 وقــرابــة  الجنوبية، 
آخـــريـــن مــنــتــشــريــن فـــي املــنــطــقــة الــحــدوديــة 
بــن الــكــوريــتــن، فــضــًا عــن وقـــوع 170 ألف 
في  آخرين  أميركي و12000 جندي  مواطن 
جزيرة غوام األميركية في مرمى الصواريخ 

الكورية الشمالية.

خاتمة
 طــرفــي األزمـــة نجحا في 

ّ
يــبــدو واضــًحــا أن

احــتــوائــهــا فــي هـــذه املــرحــلــة، وقـــد حــقــق كل 
مــنــهــمــا مــكــاســب مــنــهــا؛ فــقــد تــمــّكــنــت إدارة 
تــرامــب مــن دفـــع بــيــونــغ يــانــغ إلـــى الــتــراجــع 
عن تهديداتها بضرب محيط جزيرة غوام، 
فـــضـــًا عــــن نــجــاحــهــا فــــي فـــــرض عــقــوبــات 
اقتصادية جديدة على كوريا الشمالية عبر 
 

ّ
مجلس األمن، بموافقة روسيا والصن. لكن

األخـــرى، من  الشمالية تمّكنت، هــي  كــوريــا 
الصواريخ  إنتاج  إثبات قدراتها في مجال 
بــاتــت تصل  والــتــي  الباليستية وإطــاقــهــا، 
إلى مدًى أبعد، وتهديد أراٍض أميركية، ولو 
الرئيس، من دون  األميركي  البر  بعيًدا عن 
أن تدفع ثمًنا كبيًرا في املقابل، بل يبدو أن 
إلى  واشنطن  جــّر  فــي  يانغ نجحت  بيونغ 
حيث تريد؛ أي بدء مفاوضات جّدية تأمل 
في نهايتها أن تحصل على اعتراف أميركي 
إقليمية  قــوة  بصفتها  ونفوذها،  بنظامها 
في شرق آسيا، كما تأمل في توقيع معاهدة 
عــدم اعــتــداء مــع واشنطن، ورفــع العقوبات 
االقتصادية عليها، وفق ما جاء في نموذج 
االتفاق النووي اإليراني في مرحلة الرئيس 

السابق، باراك أوباما. 
فــهــل تــقــبــل إدارة تـــرامـــب ذلــــك؟ ال يــبــدو هــذا 
واضًحا اآلن، لكن الواضح أن كوريا الشمالية 
أصبحت من أبرز التحديات أمام إدارة ترامب، 

املثقلة باملشكات، في الداخل والخارج.

أزمة الصواريخ الكورية
خيارات صعبة لمواجهة مستحيلة

تصعيد متبادل ثم احتواء لألزمة ونجاحات لواشنطن وبيونغ يانغ

عارضت املؤسسات الدبلوماسية والعسكرية 
واالســتــخــبــاراتــيــة األمــيــركــيــة شــن حـــرٍب على 
ــيــة، قــبــل اســتــنــفــاد الــوســائــل  ــا الــشــمــال ــوريـ كـ
ما  وهــو  جميًعا؛  واالقــتــصــاديــة  الدبلوماسية 
أشار إليه وزيرا الدفاع والخارجية األميركيان، 
جيمس مــاتــيــس وريـــك تــيــلــرســون، فــي مقال 
مــشــتــرك لــهــمــا، فـــي صــحــيــفــة وول ســتــريــت 
جورنال في الثالث عشر من الشهر الجاري. 
وتدرك تلك املؤسسات أن في مرمى صواريخ 
ــيــة قـــرابـــة 130 ألــــف مــواطــن  كـــوريـــا الــشــمــال
الجنوبية، وقرابة  يقيمون في كوريا  أميركي 
أمــيــركــي آخــريــن منتشرين  ألـــف جــنــدي   30
 

ً
الكوريتني، فضل بــني  الــحــدوديــة  املنطقة  فــي 

عن وقوع 170 ألف مواطن أميركي و12000 
جندي آخرين في جزيرة غوام األميركية في 

مرمى الصواريخ الكورية الشمالية.

130 ألف أميركي 
في كوريا الجنوبية

آخر ما يريده نظام كيم 
جونغ أون هو الدخول في 
حرٍب مع الواليات المتحدة، 

نتيجتها معروفة، سواء 
كانت على المستوى 

التقليدي أم تطورت  إلى 
استخدام أسلحة نووية

وصلــت التهديــدات المتبادلة بين كوريا الشــمالية والواليات المتحدة ذرورة من التصعيد الكالمــي الخطير، بعد تجربتي بيونغ 
يانغ إطالق صاروخين بالستين عابرين للقارات، غير أن األزمة سرعان ما هدأت.. المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات يضيء 

على مسار األزمة في األيام الماضية في تقدير الموقف التالي

رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع قيادات من جيش بالده في 2017/8/14 )فرانس برس(

)Getty( إحدى التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية

يكرّر،  تيلرسون،  ريكس  الخارجية،  وزيــر  كان 
ال  المتحدة  ــات  ــوالي ال أن  ــة،  األزمـ ــدء  ب منذ 
إذا  الشمالية،  كوريا  مع  حوار  إقامة  تمانع 
الصواريخ. كما أعلن  أوقفت تجارب إطالق 
آب/  شهر  مــن  عشر  الــحــادي  فــي  تــرامــب، 
مجلس  مع  اجتماع  بعد  الجاري  أغسطس 
الجهد  ينجح  أن  يتمنى  أنه  القومي،  األمن 

الدبلوماسي مع كوريا الشمالية.

الحوار مع بيونغ يانغ
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سورية بين المجازر و»المجتمع المتجانس«

التجسس يالحق مستخدمي األجهزة الذكية

لبنى سالم

أحــيــا الــســوريــون عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي، الذكرى الرابعة للمجزرة التي 
ارتكبها النظام السوري في غوطة دمشق، 
والتي راح ضحيتها أكثر من 1200 قتيل 
اختناقًا  ماتوا  ورجـــال،  ونساء  أطفال  من 

بغاز السارين.
وعــّبــر الــســوريــون عــن غضبهم ملــرور أربــع 
سنوات لم ُيظهر العالم فيها رغبة جدية 
الذي  املــســؤول عنها،  القاتل  في محاسبة 
يــزال حــرًا طليقًا، يهدد حياة مــن تبقى  ال 
بـــمـــجـــازر أخــــــرى، مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم لـــم ولــن 
املـــجـــزرة، وســيــعــمــلــون ويطالبون  يــنــســوا 

بتحقيق العدالة مهما طال الزمن.
وكـــتـــب املــعــتــصــم: »املــــجــــزرة الـــتـــي وقــعــت 
ــد  ــن قــبــل قـــــوات األسـ فـــي غـــوطـــة دمـــشـــق مـ
واستخدام األسلحة الكيميائية، لن ننسى 
ــدًا ويــجــب تــحــقــيــق الــعــدالــة فـــي ســوريــة  أبــ
ــدى:  ــ ــــن«. وكـــتـــبـــت نـ ــرمـ ــ ــجـ ــ ومـــحـــاســـبـــة املـ

»الكيماوي حتى ال ننسى«.
ونشر السوريون صورًا من املجزرة ووسموا 
ــيـــمـــاوي_األســـد بــلــغــات  ـــ#كـ مــنــشــوراتــهــم بـ
 »HetSyrischeComité#« كوسمي  مختلفة 
أن  إلـــى  مشيرين   ،»AssadChemicals#«و

أحدًا لم يحاسب مرتكبيها.
وقــــال يــحــيــى: »مــنــذ 4 ســـنـــوات وضــحــايــا 
عصابة  ارتكبتها  التي  الكيماوي  مجزرة 
ــاوي فــــــي غـــــوطـــــة دمـــشـــق  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ بـــــشـــــار الـ
يـــنـــتـــظـــرون مــــن يـــحـــاكـــم قـــاتـــلـــهـــم، جــريــمــة 
العصر الحديث الذي تسوده قيم الحرية 
املزيفة والعدالة الدولية الكاذبة، إال أنه في 

القتل يتجانس كل املجرمن«.
وكــتــب محمد الــحــاج صــالــح: »عـــار علينا 
العار  ولكن  الكيماوي.  مــجــزرة  نسينا  إن 
ــذا الــعــالــم الـــا أخــاقــي  األكــبــر هــو عــلــى هـ
الذي بداًل من معاقبة املجرم عقد صفقة مع 

املجرم ولحماية دولة اإلجرام إسرائيل«.
ونـــــدد زكـــريـــا بـــتـــخـــاذل املــجــتــمــع الـــدولـــي 
 »مــضــى أربـــع ســنــوات عــلــى مــجــزرة 

ً
قــائــا

ــم تــهــديــد الــنــظــام بتوجيه  الــكــيــمــاوي، وتـ
ضــربــة ثـــم تـــراجـــع الــعــالــم عــنــهــا ليستمر 
عقاب  غير  مــن  متوالية  بــضــربــات  بعدها 
ا أخــضــر  عـــطـــي ضـــــوء

ُ
وال نـــذيـــر، وكـــأنـــه أ

لاستمرار في نهجه الدموي، وكأن املراد 
هــو تــحــويــل الــســاحــة إلـــى ســاحــة توحش 

منوعات
خلّف مقطع فيديو يُظهر اعتداًء تغريد

جنسيًا قام به ثالثة شبان كانوا 
يتحرشون بفتاة ويحاولون اغتصابها 

في حافلة نقل عام، صدمة كبيرة 
في المغرب. وطالب البعض بتداوله 

على أوسع نطاق لفضح الواقعة، 
بينما دعا آخرون للتوقف عن 

مشاركته احترامًا للفتاة.

انتشر بكثافة وسم »#السعودية_
تعترف_بقتل_الرشيد« على »تويتر«، 

وحملت التعليقات عليه غضبًا 
واسعًا، بعد نشر تغريدة للمستشار 

في الديوان الملكي السعودي سعود 
القحطاني يفتخر فيها باغتيال الشاعر 
طالل الرشيد، قبل أن ينفي القحطاني 

كتابته تلك التغريدة.

تزامنًا مع دّق أجراس ساعة بيغ 
بن للمرة األخيرة في لندن، أمس 
اإلثنين، قبل دخولها في سنوات 

من الصمت إثر أعمال صيانة وترميم 
للمبنى تستمر لمدة أربع سنوات 

حتى عام 2021، ألول مرة منذ 158 
عامًا، نشر مغردون مقطع فيديو 

للرنات األخيرة.

وّجه رواد مواقع التواصل 
االجتماعي موجة انتقادات شديدة 

لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، عقب إعالن التحفظ على 

18 شركة وموقعًا بينها »راديو شاك«، 
»موبايل شوب«، »كمبيوتر شوب«، 

»دلتا آر إس للتجارة«، بتهمة »انتمائها 
لجماعة اإلخوان المسلمين«. 

»اآلن تستيقظ  فكتب:  أمــا شيار  دمــويــة«. 
األرض  ــلـــك  تـ فــــي  هــــنــــاك  أطـــفـــالـــنـــا  أرواح 
ــازات  ــغـ ــة تــلــك الـ لــتــاحــقــنــا؛ ولــنــشــم رائـــحـ

السامة«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أثــــارت التصريحات 
التي أدلى بها رأس النظام السوري بشار 
فـــعـــل واســــعــــة بــن  األســــــــد، األحــــــــد، ردود 

التواصل،  السورين على وسائل  أوســاط 
الــســوري بعد أن قتل  إثــر وصفه املجتمع 
عشرات اآلالف من شبابه وأطفاله ونسائه 
وهجر واعتقل آخرين أنه بات متجانسًا، 
 »خـــســـرنـــا خـــيـــرة شــبــابــنــا والــبــنــيــة 

ً
ــائـــا قـ

التحتية لكننا ربحنا مجتمعا أكثر صحة 
وتجانسًا«. واعتبر عروة أن »سورية فعا 

الــروســي  مــن  متجانسا  مجتمعا  كــســبــت 
ــــي واألفـــغـــانـــي والـــلـــبـــنـــانـــي، بعد  ــرانـ ــ واإليـ
الــحــاقــدة وسجونك  مــا قتلت صــواريــخــك 
الــظــاملــة خــيــرة الشعب الــســوري. وبــعــد ما 
انـــســـاق مــــؤيــــدوك كــالــقــطــيــع لــلــمــوت فـــداء 

للكرسي والبوط العسكري«.
ــــات  ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ وفـــــــســـــــر عــــــبــــــد الــــــــــهــــــــــادي تـ
األســـــد »مــجــتــمــع مــتــجــانــس مـــن األرامـــــل 
 والــعــجــزة واملــشــوهــن والــيــتــامــى، هـــذا ما 
تبقى بعد اعتراف صريح بخسارة خيرة 

الشباب«.
واعـــتـــبـــرت لــيــنــا وفـــائـــي أنــــه »حــصــل على 
مــجــتــمــع مــتــجــانــس بــقــتــل أو اعـــتـــقـــال أو 
تهجير كل من خالفه، وإخــراس من تبقى 
املتجانس  للمجتمع  املــنــطــق  هـــذا  خــوفــا، 
األقــل ألنه  الاجئن على  لــن يحل مشكلة 

بعودتهم يخسر هذا املجتمع تجانسه«.
أمــــا يــــارا فــأوضــحــت »الــنــظــريــة الــســوريــة 
إلقــــامــــة مــجــتــمــع مـــتـــجـــانـــس: كــــل واح مــو 
مــتــجــانــس قــوســو، وكـــل مــن مــا بيشبهك 
طــــفــــشــــو، ومــــــاشــــــي الــــتــــجــــانــــس عــــالــــكــــل: 

معارضة ونظام، مع فروقات طبعا«.
أمـــــــــا نـــــــــــزار فـــــــأوضـــــــح »وصـــــــفـــــــة األســـــــــد، 
كـــيـــف تــنــشــئ مــجــتــمــعــًا مــتــجــانــســًا: ارمــــه 
بــالــكــيــمــاوي والــفــوســفــور والــنــابــالــم، ابــِن 
له أفرانًا بشرية وأقــم له املسالخ البشرية 
اعدم خيرة شبابه وأبنائه واقتل عشرات 
القوة  كل  استخدم  التعذيب،  اآلالف تحت 
املــــدن والـــقـــرى فــــوق رؤوس غير  لــتــدمــيــر 
ــم بــإنــشــاء لــوبــي مــمــانــع،  املــتــجــانــســن، وقـ
ــل.. ــتـ ــاح أمـــــــام املـــحـ ــطــ ــبــ ــتـــى االنــ تــــأرنــــب حـ

ملجتمعك  األرض  عــصــابــات  كـــل  اســـتـــورد 
لتحصل على التجانس األفضل«.

وقالت ندى »فهمنا أخيرًا سبب استخدام 
والــغــازات  املتفجرة  والبراميل  الكيماوي 
إلــى حد  املعتقات  فــي  والتعذيب  السامة 
ــات املـــيـــدانـــيـــة والــقــصــف  ــ ــدامــ ــ ــــوت واإلعــ املــ
الــعــشــوائــي كــلــه مـــن أجــــل إيـــجـــاد مجتمع 

متجانس«.
األســد  بالصور عما قصده  آخـــرون  وعبر 
ببنائه ملجتمع متجانس. وتناول آخرون 
تـــصـــريـــحـــات األســــــد ســـاخـــريـــن، إذ قــالــت 
املعتقلن في  مــع وجـــود  ديــنــا »متجانس 
املـــوت«، وسخر  وتعذيبهم حتى  سجونه 
واحد  كل  متجانس،  مجتمع  »نحنا  معن 

رح يصير معو جنسية شكل«.

سخر السوريون من 
تصريحات األسد حول 

»المجتمع المتجانس«

نقرة واحدة على أي 
رابط ُترسل الكثير من 

المعلومات عنكم

حمزة الترباوي

 شــيء، حرفيًا، معّرضًا للقرصنة. 
ّ

بات كل
ــفــــاعــــل فــيــهــا  ــتــ ــرة الـــــتـــــي يــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ فــــــطــــــوال الـ
املستخدمون مع محركات التوصيات في 
كثيرة  مــعــلــومــات  يمنحونها  اإلنــتــرنــت، 

تنتهك خصوصيتهم. 
ــدار املـــعـــلـــومـــات  ــقــ ومـــــن أجـــــل اكـــتـــشـــاف مــ
ــتـــي تــقــدمــونــهــا لــإنــتــرنــت  الـــحـــّســـاســـة الـ
طــــّور بــاحــثــون خــوارزمــيــة تــكــشــف مــقــدار 
املــعــلــومــات الـــتـــي تـــقـــوم بــتــســلــيــمــهــا عند 
النقر على رابــط مــا، وفــق ما نشره موقع 

»إنغادجيت« التقني.
ــــق بــــتــــغــــذيــــة الــــخــــوارزمــــيــــة  ــــريـ ــفـ ــ وقـــــــــام الـ
بــمــجــمــوعــات مــن الــبــيــانــات مــن مــحــركــات 
الرياضي  القياس  ثم  الشهيرة،  التوصية 
للنقرات وما تحمله من معلومات يقدمها 
املــســتــخــدمــون عــنــد الــقــيــام بــهــذه الــحــركــة، 
وذلك بهدف التعّرف على متى يتم تقديم 
مــعــلــومــات أكــثــر بكثير مــن املــعــقــول عند 

الحصول على خدمة ما.
وتوصلت األبحاث عبر الخوارزمية إلى أن 
أكثر من 5 في املئة بقليل، فقط، من الروابط 
هي من تقف إلى جانب املستخدم، بينما 
16 في املئة من النقرات تأخذ الكثير جدًا 
معقولة،  غير  بمستويات  املعلومات  مــن 

في مقابل منح خدمة صغيرة جدًا. 
ــة أخــــرى، أثــبــت الــبــاحــثــون في  وفـــي دراســ
جــامــعــة واشــنــطــن أن الـــهـــواتـــف وأجــهــزة 
الصوتية،  واملساعدات  الذكية  التلفزيون 
وغــيــرهــا مــن األجـــهـــزة مــجــّهــزة بمكبرات 
استخدامها  يمكن  وميكروفونات  صــوت 
مـــن قــبــل الــقــراصــنــة وتــتــبــع مــوقــعــكــم في 

غرفة.
وأوضــحــت مجلة »فــاســت كــومــبــانــي« أن 

ــذا الــنــظــام الــــذي يــســتــخــدمــه الــقــراصــنــة  هـ
يدعى »كوفيرتباند«، ويتلخص عمله في 
بعث إشارات سونار عالية النبرة مخبأة 
ــانــــي األكـــثـــر شــعــبــيــة، ثـــم يتم  ضــمــن األغــ
تسجيلها عبر ميكروفون الجهاز للكشف 

عن تحّركات الناس، مثل القفز واملشي.
بــاحــثــون مـــن جــامــعــة ميشيغان  وأظـــهـــر 
مارس/ في  الجنوبية  كارولينا  وجامعة 

آذار أن بث أصوات معينة قد تتسبب في 

قراءات خاطئة من قبل الجهاز، ما يعطل 
عــمــل بــعــض الــتــطــبــيــقــات املــرتــبــطــة بــهــذه 

األدوات.
وأظــــــهــــــرت دراســــــــــة أخــــــــــرى، مـــــن مـــؤتـــمـــر 
ــــي، أن أجـــهـــزة  ــــاضـ بـــــاك هـــــات الـــشـــهـــر املـ
مـــثـــل الــــطــــائــــرات بـــــــدون طــــيــــار ولــــوحــــات 
»هوفيربوارد« قد تتعطل باالعتماد على 
هـــذه الــتــقــنــيــة. وفـــي الــعــام املــاضــي، أظهر 
أن  الــضــارة  للبرامج  يمكن  كيف  باحثون 

تـــحـــّول ســمــاعــات الـــــرأس املــرفــقــة بــجــهــاز 
كمبيوتر إلى ميكروفون قادر على التقاط 

األصوات على بعد 20 قدمًا.
ــتـــخـــدمـــو »أنـــــــدرويـــــــد«  ــا يـــــواجـــــه مـــسـ ــمــ كــ
ــهــــديــــدات جــــديــــدة لــخــصــوصــيــتــهــم مــع  تــ
االكــتــشــاف األخــيــر ألكــثــر مــن ألــف تطبيق 
ــل«.  ــ ــوغــ ــ ــي مـــتـــجـــر »غــ ــ ــاح فــ ــ ــتـ ــ تـــجـــســـس مـ
ووجـــــدت شــركــة أمــنــيــة أن مـــا ال يــقــل عن 
ثـــاثـــة مـــن هــــذه الــتــطــبــيــقــات قــــــادرة على 
الــتــقــاط الــصــور ســـرًا، وتسجيل الــصــوت، 
واســتــرجــاع سجات املــكــاملــات، وأكــثــر من 

ذلك، وفق موقع »غيزمودو« التقني«.
وأزالت »غوغل« التطبيقات من متجرها، 
وفقًا لشركة »لوكآوت« األمنية، لكن شركة 
البحث لم ترد على استفسارات صحافية 
مـــتـــعـــددة بـــشـــأن كــيــفــيــة تــعــريــض بــرامــج 

التجسس أمن عمائها للخطر.
التجسس ألول  اكتشاف برامج  وتم نشر 
مــرة من قبل »لــوكــآوت« قبل أيــام. وكتبت 
الشركة أن هــذه الــبــرامــج تــدار مــن العراق 

من قبل شركة مقرها هناك. 
وأزالـــــت »غـــوغـــل« تطبيقًا عــلــى األقــــل من 
التطبيقات بعد إرسال »لوكآوت« تنبيهًا 
ــه تطبيق  لــلــشــركــة، بــعــدمــا ظــهــر عــلــى أنــ

تراسل.
ــــى  ــدعــ ــ ــي هـــــــــــذا الـــــتـــــطـــــبـــــيـــــق، ويــ ــ ــطــ ــ ــعــ ــ ويــ
الجهاز  على  كبيرة  سيطرة  »ســونــيــاك«، 
مباشرة بعد تحميله، بما في ذلك القدرة 
الصور  والــتــقــاط  الــصــوت،  تسجيل  على 
وإرســـال  املــكــاملــات،  وتسجيل  بالكاميرا، 
رسائل نصية إلى املهاجم بأرقام محددة، 
ــلــــومــــات مــــثــــل ســـجـــات  ــعــ واســـــــتـــــــرداد املــ
املــكــاملــات وجــهــات االتــصــال واملــعــلــومــات 
حـــول نــقــاط وصـــول »واي فـــي«، و73 من 

التعليمات األخرى عن بعد.

استذكر السوريون مجزرة الغوطة في ذكراها الرابعة )ديميتار ديكلوف/فرانس برس(

)Getty( تستخدم تطبيقات عدة للقرصنة

بين السخرية من خطاب رأس النظام السوري واستذكار مجزرة الغوطة التي مّرت عليها أربع سنوات، انقسمت تعليقات السوريين التي 
تكثّفت أمس على مواقع التواصل االجتماعي
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البعض  اقترح  2017؛  الثاني  كانون  يناير/ 
تركيز االستعادة التاريخية ملا يعتبره »نواة 
التفرقة األميركية«، عبر السينما األميركية، 
ــتــــي تــــنــــاولــــت جــــوانــــب مــخــتــلــفــة مــــن تــلــك  الــ
ــّورت مقتطفات مــن سير  الــحــرب، والــتــي صــ
أمــيــركــيــن، واجــهــوا نظام  زعــمــاء سياسين 
العبودية، وحاولوا االنتصار من أجل وحدة 
الواليات، آخرها »لينكولن« )2012( لستيفن 

سبيلبيرغ، مع دانيال ـ داي لويس.
يرى هؤالء أن »الحرب األهلية« تلك لم تكتِف 
ــتـــاج مــعــســكــريــن مـــتـــواجـــهـــن بـــشـــراســـة،  ــإنـ بـ
رًا 

ّ
ه ال يزال مؤث

ّ
وبتمزيق أميركا، ألن هذا كل

ــذيـــن هم  فـــي نـــفـــوس مـــايـــن األمـــيـــركـــيـــن، الـ

»ورثـــــة املــعــســكــريــن« لــغــايــة اآلن، وكــثــيــرون 
منهم يرفضون محو ماضيهم وثقافتهم.

شاهدة السينمائية هذا 
ُ
 يختزل اقتراح امل

ْ
وإذ

ــام املــعــنــيــة بــاملــوضــوع  الــكــّم الــهــائــل مــن األفــ
الئـــحـــة  أن  إال  قـــلـــيـــلـــة،  بـــعـــنـــاويـــن  ــبــــاشــــرة  مــ
ــاويـــن كـــثـــيـــرة أخــــرى  ــنـ األفـــــــام تـــلـــك تـــضـــّم عـ
)ُيــمــكــن مــراجــعــة »ويــكــيــبــيــديــا«، الــتــي لديها 
الئحة مهّمة بهذا النوع من األفــام(، آخرها 
»املغشوش« )2017( لصوفيا كوبوال، املأخوذ 
من روايــة بالعنوان نفسه )1966( لألميركي 
تــومــاس كــولــيــنــان، اقتبسها األمــيــركــي دون 
العنوان  سيغل في فيلٍم )1971( حافظ على 

نديم جرجوره

التي  العنيفة،  األحـــداث  تستدعي 
»شارلوتسفيل«  مدينة  شهدتها 
املتحّدة  الــواليــات  فــي  )فرجينيا( 
آب  أغـــســـطـــس/  و12   11 يـــومـــي  ــيـــة  ــيـــركـ األمـ
األمــيــركــي  الــتــاريــخ  لبعض  اســتــعــادة   ،2017
القديم، ألن أبــرز سبب النــدالع تلك األحــداث 
مرتبط بهذا التاريخ نفسه: متطرفون بيض 
البديل«،  »اليمن  وأميركيو  جــدد  ونــازيــون 
ــــى »الـــحـــرب  ــعـــود إلـ ــتــــحــــّدرون مــــن أفــــكــــاٍر تـ يــ
ــقـــال( املــنــدلــعــة بن  ــتـ ــرب االسـ ــ األهـــلـــيـــة« )حـ
ُيــطــلــقــون  جــعــلــهــم  ــا  مـ و1865،   1861 عـــامـــي 
صب 

ُ
حركة احتجاج عنيفة ضد قرار بإزالة ن

وتماثيل تحتفي بأقطاٍب، »ناضلوا من أجل 
الكونفدرالية، ودافعوا عن نظام العبودية«.

الــراهــن،  الــواقــع األمــيــركــي  بعيدًا عــن تحليل 
البيضاء  العنصرية  ظــاهــرة  تنامي   

ّ
ظــل فــي 

خصوصًا  األبيض،  العرق  بتفّوق  والشعور 
للواليات  رئيسًا  ترامب  دونالد  انتخاب  مع 
ــيـــض فـــي 20  ــّدة، ودخــــولــــه الــبــيــت األبـ ــحـ ــتـ املـ

فيلم »تراب الماس« 
مأخوذ من رواية بنفس 

االسم ألحمد مراد

عنف ونزاعات وحّب 
في أفالم »الحرب 
األهلية األميركية«

انتشرت إشاعة بأن رامي 
عياش غنى ألمه في 

»بغنيلها وبدقلها«

2223
منوعات

ل كلينت إيستوود فيه 
ّ
األصلي للرواية، ومث

ـــق يــومــهــا مــلــيــونــًا و100 
ّ
دور الــبــطــولــة )حـــق

فقط،  أميركية  كــإيــرادات  أميركي  دوالر  ألــف 
إنتاجها  ف 

ّ
كل التي  كــوبــوال،  أن نسخة  علمًا 

قت 15 مليونًا 
ّ
أميركي، حق 10 ماين دوالر 

و872 ألـــف دوالر أمــيــركــي كـــإيـــرادات دولــيــة، 
ــدء عـــروضـــه فـــي 23 يــونــيــو/ حــزيــران  مــنــذ بـ

.)2017
يستند النّص السينمائّي لكوبوال إلى سرد 
الحكاية نفسها لسيغل، لكن من وجهة نظر 
النساء، اللواتي يستقبلن جنديًا من صفوف 
له  من  وُيقدِّ الخطرة،  إصابته  بسبب  الــعــدّو، 

 
ّ
بمشاعرهن يــتــاعــب  لكنه  ــــأوى،  واملـ الــعــاج 
 ،

ّ
، ما يؤّدي إلى صدامات بينهن

ّ
وانفعاالتهن

 
ْ
تنتهي بالتواطؤ ضــده، والقضاء عليه. وإذ
يــبــتــعــد »املـــغـــشـــوش« عـــن تــفــاصــيــل »الــحــرب 
األهلية«، إال أنه يرصد شيئًا من تداعياتها، 
ــات فـــرديـــة  قـ

ّ
ــز ــمـ بـــشـــكـــٍل غـــيـــر مـــبـــاشـــر، عـــبـــر تـ

متأتية منها.
ــقــه 

ّ
ال شـــــّك فــــي أن »مــــولــــد أّمـــــــــة«، الـــــــذي حــق

ــا يــــوصــــف( د.  ــمــ ــنـــي« )كــ ــيـ ــمـ ــيـ ــركــــي »الـ ــيــ األمــ
أبــرز  أحـــد  يبقى   ،1915 عـــام  دبــلــيــو غريفيث 
األفام التي تناولت بعض جذور التأسيس 
األول لــألّمــة األمــيــركــيــة، عــبــر فــصــلــن، تــدور 

أحــــداث أولــهــمــا قــبــل انــــدالع الــحــرب األهــلــيــة، 
ه من خال 

ّ
والثاني خالها وبعدها. وهذا كل

ســـرد حــكــايــة عــائــلــتــن ومــصــائــر أفــرادهــمــا: 
الجنوبية  وكــامــيــرون  الشمالّية،  ستونمان 
للعملة  املالية  القيمة  بحسب  الفيلم،  ق 

َّ
)حق

ألــف دوالر  مليونًا و862   15 الفترة،  تلك  في 
أمـــيـــركـــي، مــقــابــل 8 مـــايـــن ونـــصـــف مــلــيــون 

دوالر ميزانية إنتاجية(.
لفكتور   )1939( ــريـــح«  الـ مـــع  »ذهــــب  يــبــقــى 
فلمينغ )الــذي أخرجه بالتعاون مع جورج 
كيوكر وســام وود، من دون ذكــر اسميهما 
فــي »جــيــنــيــريــك« الــفــيــلــم(، األنــجــح تــجــاريــًا 
ــلــة  ــي مــخــّي ــ ـــورًا فـ ــــضــ ــر حـ ــ ــثــ ــ ونــــقــــديــــًا، واألكــ
وانفعاالتهم.  وعقولهم  كثيرين،  مشاهدين 
فالفيلم، املقتبس من رواية بالعنوان نفسه 
)1936( لألميركية مارغريت ميتشل، يروي 
 

ّ
قــصــص حـــّب وصـــراعـــات ونـــزاعـــات، يحتل

الــعــشــق والـــغـــيـــرة والـــغـــضـــب فــيــهــا املــرتــبــة 
األولى بالتساوي، وذلك في جيورجيا، بدءًا 
الــحــرب األهلية تلك، عام  انـــدالع  مــن عشية 

 .1861
ــرب ونــــــزاع بـــن طــبــقــات اجــتــمــاعــيــة  بـــن حــ
وتجار و»عبيد« ومصائب وعنف وحروب 
داخلية وخارجية، تمّكن »ذهب مع الريح« 
الزمن:  من احتال مرتبة متقّدمة جدًا عبر 
ق، في عروضه الدولية التي بدأت في 15 

َّ
حق

مليون   400  ،1939 األول  كــانــون  ديسمبر/ 
و177 ألف دوالر أميركي، في مقابل ميزانية 
ألــف دوالر.  3 ماين و977  بلغت  إنتاجية 
ــم 

ّ
لــكــن، بــعــد »تــصــحــيــح« عــمــلــيــات الــتــضــخ

العشرية  ومطلع  الفترة  تلك  بن  الحاصلة 
الــثــانــيــة فـــي الـــقـــرن الــــ 21، الــــذي جـــرى عــام 
ف بكونه »أكبر نجاح في 

َّ
2014، بات ُيصن

 باتت إيراداته تلك تبلغ 
ْ
تاريخ السينما«، إذ

3 مليارات و44 مليون دوالر أميركي.
ـــق املــمــثــل واملـــخـــرج واملــنــتــج 

َّ
عــــام 1990، حـــق

األمــــيــــركــــي كـــيـــفـــن كـــوســـتـــنـــر »رقـــــصـــــات مــع 
ــــى ســـيـــنـــاريـــو ملــايــكــل  الـــــذئـــــاب«، اســـتـــنـــادًا إلـ
بــايــك، كــتــبــه بــنــاء عــلــى روايــــة لــه بــالــعــنــوان 
ل كوستنر فيه 

َّ
نفسه، صــدرت عــام 1988. مث

دور املـــازم الشمالّي جــون جــي دنــبــر، الــذي 
ُيــطــلــق عــلــيــه الــهــنــود الــحــمــر اســـم »الـــراقـــص 
ــه، ألنـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــم إلـ ــهـ ــّرفـ ــعـ ــل تـ ــبـ ــاب«، قـ ــ ــ ــذئـ ــ ــ ــــع الـ مـ
وجــــدوه يــرقــص مــع أحـــد الـــذئـــاب، ذات مــرة. 
ــواء الــحــرب األهــلــيــة،  أراد االنــســحــاب مــن أجــ
ــداء في  ــ والـــذهـــاب إلـــى مــوقــع مــتــقــّدم مــع األعـ
»الــــغــــرب املــــتــــوّحــــش«، مــــحــــاواًل الــتــطــّهــر من 
ــريــــات األلـــيـــمـــة، واملـــصـــائـــب الــجــســديــة  الــــذكــ
والـــروحـــيـــة. هـــنـــاك، ســيــلــتــقــي ســكــان أمــيــركــا 
عاقة  وستنشأ   ،Sioux قبيلة  مــن  األصــلــيــة 
ذلك  على  ب 

ّ
مــا سيترت رغــم  بينهم،  إنسانية 

املتطّرفن وبن  »جماعته«  بــن  تــصــادم  مــن 
ــاٍم وهـــــــدوٍء )بــلــغــت  ــ ــؤالء الـــراغـــبـــن فـــي سـ ــ هـ
ــق 

ّ
مــلــيــون دوالر، وحــق إنــتــاجــه 22  مــيــزانــيــة 

كإيرادات دولية مبلغ 425 مليون دوالر(.

C C

عمر بقبوق

ــاب ألــبــومــه الجديد  بــعــدمــا أطــلــق عــمــرو ديـ
ــت  »مـــعـــدي الـــنـــاس« بــســاعــات قــلــيــلــة، ضــجَّ
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــاإلشــاعــات 
الـــتـــي ربـــطـــت بـــن كــلــمــات أغـــانـــي األلـــبـــوم، 
ــنـــاك مــئــات  ــهـ ــة. فـ ــيـ ــفـ وحــــيــــاة ديـــــــاب الـــعـــاطـ
الــصــفــحــات الــتــي نــشــرت تــفــاصــيــل لــعــاقــة 
الهضبة باملمثلة املصرية، دينا الشربيني، 
وأكـــدت بــأن أغنية »يــا أجمل عــيــون«، التي 
يردد فيها: »ولله وبحبك موت، وبحب برج 

الحوت«، موجهة للشربيني. 
 إشاعة عاقة دياب بالشربيني قد 

َّ
علًما أن

شغلت بال الصحافة واملتابعن على مواقع 
التواصل االجتماعي، قبل أن يخرج ملحن 
األغنية عمرو مصطفى بتصريحات تؤكد 
أن تكنهات الجمهور ال تمت للواقع بصلة. 
ولــيــؤكــد ديـــاب فــي حــفــاتــه، بـــأن الجمهور 

بالغ بتأويل كلمات األغنية. 
هــذه ليست املــرة األولـــى التي يــحــاول فيها 
الـــجـــمـــهـــور أن يــســتــنــبــط تـــفـــاصـــيـــل حــيــاة 
النجوم العاطفية من خال كلمات األغاني، 
فتاريخ املوسيقى العربية مليء بالحوادث 
ــا تشكل الــحــيــاة الــخــاّصــة  ــ املــشــابــهــة، ودوًمـ
ــادة دســمــة لــلــمــتــابــعــن مـــن أجــل  لــلــنــجــوم مــ
التكّهن وتــدوال اإلشاعات وإذاعــة األخبار، 

ومن أشهر الحاالت املشابهة:

»بتلوموني ليه« لعبد الحليم حافظ
فـــي ســنــة 1959، غــنــى عــبــد الــحــلــيــم أغــنــيــة 
»بتلوموني ليه« ضمن فيلم »حكاية حب«. 
وقـــد انــتــشــرت، آنــــذاك، الكثير مــن األقــاويــل 
 تّدعي بأن 

ٌ
 انتشَرت شائعة

ْ
حول األغنية، إذ

متزوجة  المــــرأة  العندليب  غــنــاهــا  األغــنــيــة 
كان يعشقها. 

وبــعــد أن تــوفــي حــلــيــم، أكـــد هـــذه الــشــائــعــة 
كتابه  في  عيسى،  هشام  العندليب،  طبيب 
ــا«. وبــعــد مـــوت حــلــيــم، ازدادت  ــ »حــلــيــم وأنــ
الــشــائــعــات حـــول أغــانــيــه، فـــحـــاول البعض 
أن يربط بن كلمات أغاني حليم، وعاقته 
انتشار  بعد  حسني،  ســعــاد  مــع  العاطفية 

شائعة زواجهما. 

»سألوني الناس« لفيروز
كتب هــذه األغــنــيــة عــاصــي الــرحــبــانــي سنة 
1972، عــنــدمــا كــــان مــريــضــًا، وتـــولـــى زيـــاد 
ــانـــي مــهــمــة تــلــحــيــنــهــا عـــنـــدمـــا كـــان  ــبـ الـــرحـ
ــره؛ وبــعــيــدًا  ــمــ ـــن عــ ــي الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة مـ فــ
عـــن الـــخـــافـــات الـــتـــي تــســبــبj بــهــا األغــنــيــة 

ــمــــدوح؛  ــة شـــلـــبـــي، ومـــحـــمـــد مــ ــنــ ــيــــدة، ومــ حــــمــ
وتدور أحداثه حول شاب يعيش حياة باهتة 
رتيبة، يعمل كمندوب دعاية طبية في شركٍة 
الكبيرة ومظهره  لألدوية، ثم يتمكن بلباقته 
لألدوية  األطباء  أكبر  أن يستميل  في  الجيد، 
الــتــي يـــروج لــهــا، فــي املــنــزل الـــذي يعيش فيه 
بصحبة والــده القعيد، إلى أن تحدث جريمة 
قتل غامضة، ويبدأ هو في اكتشاف كثير من 
األسرار عنها، فتدخله هذه األسرار إلى عوالم 

الجريمة والفساد.
الــعــمــل مــن إخــــراج مــــروان حــامــد، الــــذي سبق 
أن تـــعـــاون مـــع الــكــاتــب أحــمــد مــــراد فـــي فيلم 
»األصلين« املعروض حاليًا في دور العرض، 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ـــد الــفــنــان املــصــري آســـر يــاســن، لـــ »الــعــربــي  أكَّ
ــــه يــســتــعــد، فـــي الــفــتــرة الــقــادمــة، 

َّ
الـــجـــديـــد«، أن

املــأخــوذ عن  املــــاس«،  ــراب  »تــ فيلمه  لتصوير 
رواية أدبية تحمل االسم نفسه للروائي أحمد 
حًا أنه لم يتم تحديد موعد نهائي 

ّ
مراد، ُموض

لــبــدء الــتــصــويــر، وإن كــانــت جــلــســات الــعــمــل 
 أي فيلم 

ّ
ــقــام حــالــيــًا. وأشــــار يــاســن إلـــى أن

ُ
ت

ــه 
ّ
أن لــه، خــاّصــة  يدخله يعتبرُه تحدّيًا جــديــدًا 

العمل  أن يعيش  اختياراته على  في  يحرص 
 فــي ذاكرته 

ّ
الــذي يقدمه مــع الجمهور، ويــظــل

عن  الحديث  ياسن  وتجنب  طويلة.  ســنــوات 
 إنه ال يفضل 

ً
أي تفاصيل تخص العمل، قائا

الحديث في مشروع لم يبدأ في تصويره بعد.
يذكر أن روايــة »تــراب املــاس« تتناول مرحلة 
مــن تــاريــخ مصر، وهــي مرحلة إقــامــة اليهود 
ق إلـــى الــحــيــاة السياسية  فــي مــصــر، والــتــطــرُّ

واالجتماعية في تلك الحقبة.
والفيلم يشارك في بطولته بجوار آسر ياسن 
كـــل مـــن الــفــنــانــن عــــزت الــعــايــلــي، ومــحــمــود 

فــي عــائــلــة الــرحــبــانــي، فـــإن كــلــمــات األغنية 
الشائعات،  حولها  وبنى  الجمهور  حللها 
وال ســيــمــا بــعــد أن بــكــت فـــيـــروز فـــي إحـــدى 
الــحــفــات مــع كــلــمــات »بــيــعــز عليي غــنــي يا 
حبيبي، ألول مــرة مــا منكون ســـوا«؛ ففسر 
لغياب  فيروز حزينة  بأن  الحادثة  البعض 
عاصي الذي رافقها طيلة مشوارها الفني، 

 كلمات األغــنــّيــة مــوّجــهــة إلــى عاصي 
َّ
وبـــأن

بالدرجة األولى.  

»بغنيلها وبدقلها« لرامي عياش
فــي ســنــة 1997، بـــدأ رامـــي عــيــاش مسيرته 
ــن خـــــال أغـــنـــيـــة »بــغــنــيــلــهــا  االحـــتـــرافـــيـــة مــ
وبــدقــلــهــا«، وانـــتـــشـــرت حــيــنــهــا الــكــثــيــر من 
ــي 

ّ
ــتـــي يــغــن ــة املـــــــرأة الـ ــــول هـــويـ ــل حـ ــ ــاويـ ــ األقـ

لــهــا عــيــاش، وانــتــشــرت إشــاعــة بـــأن الــشــاب 
الصغير يغني ألمه بالدرجة األولى. 

»عمري كلو« لوائل كفوري 
انــتــشــرت الــكــثــيــر مــن الــشــائــعــات حـــول وجــود 
وائل  الغناء  نجمي  بن  تربط  عاطفية  عاقة 
كــفــوري وإلــيــســا، ورجــح البعض بــأن األغنية 
وجــهــهــا كـــفـــوري إللــيــســا، وال ســيــمــا بــعــد أن 

غــنــيــاهــا مــعــًا عــبــر قــنــاة »روتــــانــــا«. وبــعــد أن 
أعادت إليسا غناء األغنية بمفردها؛ وازدادت 
اإلشـــاعـــات حـــول هـــذه الــعــاقــة بــعــد أن عبرت 
ــادرة كـــفـــوري بــرنــامــج  ــغـ إلــيــســا عـــن حــزنــهــا ملـ

»إكس فاكتر«.

»ارجعيلي« لملحم بركات 
أغـــنـــيـــة  بـــــــركـــــــات  مــــلــــحــــم  أن أصـــــــــــدر  ــد  ــ ــعـ ــ بـ
»كل  مطلعها:  في  يقول  والتي  »ارجعيلي«، 
مــا شــفــت اتــنــن بــتــذكــرك«، انــتــشــرت الكثير 
من الشائعات حول األغنية، فالبعض اعتبر 
بأن األغنية تنم عن مشاعر بركات الصادقة، 
ورغــبــتــه بــالــعــودة إلـــى زوجــتــه مــي حــريــري. 
التي  الشخصية  العاقة  تــطــورات  تمح  ولــم 
جــمــعــت بـــن الـــثـــنـــائـــي، والـــتـــي وصـــلـــت إلــى 

الطاق، الشائعات املتعلقة باألغنية. 

و»الــفــيــل األزرق« الـــذي تــم عــرضــه مــنــذ ثاثة 
أعـــوام، وشــارك في بطولته كريم عبد العزيز 

وخالد الصاوي.
 
ً
الــجــديــر بــالــذكــر، أن آســـر يــاســن جـــاء بــديــا
للفنان أحمد حلمي، الذي كان قد سبق ووقع 
يماطل  ظــل  أنــه  إال  العمل،  بطولة  على  فعليًا 
ــنــــوات كـــامـــلـــة فــــي تــحــويــل  املــــؤلــــف خـــمـــس ســ
ــه إلــــى فــيــلــم مـــن خــــال شـــركـــة اإلنـــتـــاج  ــتــ روايــ
ــر إلـــى حد  الــتــي يملكها حــلــمــي، ووصــــل األمــ
الــذي جاء لصالح املؤلف في إسقاط  القضاء 
حـــق حــلــمــي فـــي تــحــويــل الــــروايــــة لــفــيــلــم بعد 
مرور خمس سنوات من دون البدء فعليًا في 
تصويره. وكان من املنتظر منح دور البطولة 
املساعدة للفنان الراحل، محمود عبد العزيز، 
وبعد رحيله أسندت للفنان محمود حميدة. 

ُيــذَكــر أن آخــر ظــهــور سينمائي آلســر ياسن 
الـــذي تــم تسريبه  يــــوم«،  مــن خـــال فيلم »18 
قــدم تليفزيونيا  اإلنــتــرنــت، فيما  على مــواقــع 
في شهر رمضان املاضي مسلسل »30 يوم«. 
ويعتبر آسر ياسن من املمثلن الذين يملكون 

ة في مصر والعالم العربي. شعبيَّ

آسر ياسين: أي فيلم جديد هو تحّدٍ لي

مهرجان »بلدية 
بيروت« للمرة األولى

هوس الجمهور بحياة الفنانين الشخصية

القاهرة ـ العربي الجديد

يعيش ثــاثــة مــن مشاهير الــفــن، هــذه األيــــام، حــالــة مــن الترقب 
انــتــظــارًا لــكــلــمــة الــقــضــاة فـــي قــضــايــاهــم املــنــظــورة حــالــيــًا أمـــام 

املحاكم، وكلها في اتهامات أخاقية.
الفنانة  تنتظر،  الــقــادم،  أيلول  السابع من شهر سبتمبر/  ففي 
ــرازق، مصيرها فــي املــحــاكــم بــعــد إقــامــة  ــ املــصــريــة، غـــادة عــبــد الـ
مــن قبل  الــفــاضــح، وذلـــك  الــفــعــل  دعـــوى قضائية عليها بتهمة 
املحامي سمير صبري لنشرها فيديو »فاضحا« على حسابها 
انستغرام. وكانت  والفيديوهات  الصور  الشخصي على موقع 
تتحدث فيه مع جمهورها وظهر أثناء حديثها جزء حساس من 
جسدها، تعرضت وقتها لسيل من السباب والهجوم، واتهموها 
بخدش الحياء، لتظهر بعدها في فيديو نشرته تؤكد أن الفيديو 
تمت فبركته لها، إال أنها عادت في فيديو آخر واعترفت أنه لم 
يكن مفبركًا، لكن لم تقصد أبدا إظهار جسدها، ونفت كل ما قيل 
إنها كانت تحت تأثير مخدر أو كحول، موضحة أنها تتناول 
الهذيان. وتعد هذه  من  لاكتئاب تسبب حالة  حبوبًا مضادة 

الثانية لغادة بعدما كانت األولــى في السابع من  الجلسة هي 
ّجلت. املطرب املغربي، سعد 

ُ
شهر يوليو/ تموز املاضي إال أنها أ

فرج عنه في شهر إبريل/ نيسان املاضي، ينتظر 
ُ
ملجرد، والذي أ

هو أيضًا مصيره في قضية اغتصاب فتاة فرنسية. 
ومكث ملجرد في السجن عدة شهور، ثم أفرج عنه إفراجًا يسمى 
قــانــونــيــًا »إفــــــراج مــــشــــروط«، بــمــعــنــى أن يــضــع صــاحــب أغــنــيــة 
»أنــت معلم« ســوارًا إلكترونيًا حــول ساقه. وهــذا الــســوار مزود 
بخاصية التتبع ملعرفة تحركاته من رجال األمن، ولم ُيحدد بعد 
إلى  أم جانيًا يعود  بريئًا  نهائي وهــل سيكون  مصيره بشكل 

أسوار السجن من جديد؟
أخــيــرًا، يتواجد حالًيا خلف األســــوار، املــخــرج املــصــري، سامح 
عبد العزيز، في قضية مخدرات، حيث تم القبض عليه منذ أقل 
من شهر أثناء تفتيشه في أحد كمائن الشرطة، وضبطت معه 
كمية من املخدرات، أقر أنها الستخدامه الشخصي، فتم تحويله 
إلى النيابة، وحصل على حبس أربعة أيام على ذمة التحقيق، 
ثم تم تجديدها إلى 15 يومًا وال يزال يؤدي مدته، ومن املتوقع 

أن يتحدد مصيره بالنطق في الحكم.

أحداث »شارلوتسفيل« تستعيد 
أفالم »الحرب األهلية«

أميركا 
وتاريخها

مشاهير في المحاكم

فنون وكوكتيل
قضية

مقابلة

سينما

نجومفعالية 

ربيع فران

ُيــقــام للمرة األولـــى على  الــذي  بــيــروت«  ينطلق بعد غــد الخميس مهرجان »بلدية 
واجهة بيروت البحرية »بيال« ويحمل شعار »عم بحلمك لبنان«.

مة، ستقّدم فعاليات ترفيهية، ألّيام معدودة باالتفاق 
ّ
مجموعة من الشركات املنظ

مع بلدية بيروت، وستجمع مزيدًا من عروض تقنية عاملية، خاصة بالليزر واملاء، 
إلى جانب ليلة فنية غنائية، وعرض لسباق سيارات في اليوم األخير. كما سيقّدم 
أمسية مغناة، كتبها  اللبناني في  الجيش  تكريمية ألطفال شهداء  ليلة  املهرجان 

الشاعر نزار فرنسيس ولحنها زياد بطرس، ويشرف عليها املخرج وسام سَميرة.
»العربي الجديد«،  خضر عامة، مدير شركة »باكستيج«، كشف في تصريح خاص لـ
أن املهرجان هذه السنة جاء مختلفًا عن كل املهرجانات الفنية التي أقيمت في لبنان. 
واالتجاه كان بالدرجة األولــى من أجل التركيز على التقنيات وألعاب املاء والنور 
كما ستجمع  املقبل.  الخميس  ليل  بيروت  التي ستغزو سماء  النارية  واملفرقعات 
الليلة الفنية الفنان اللبناني راغب عامة واملصرية شيرين عبد الوهاب، للغناء يوم 
الجمعة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، إلى عرض خاص بالسيارات في 

اليوم األخير من املهرجان.
 املهرجان هذه السنة، تم بالتعاون مع بلدية بيروت إلتمام العروض 

ّ
وُيؤّكد عامة أن

التقنية، ولم يعتمد على ليال غنائية فقط، وذلك من أجل االختاف، وتقديم ما هو 
عبر  املهرجان  الصيف. سينقل  فترة  في  تزدحم  التي  املهرجانات  إطــار  في  جديد 
االهتمام بمواقع  ما يؤكده عامة. ألن  االجتماعي مباشرة، وهو  التواصل  مواقع 
التواصل االجتماعي واملتابعن بات أمرًا ضروريًا اليوم في أي عمل فني أو إعامي، 
وذلك من باب التواصل معهم، والوصول إلى نقل صورة حقيقية حول ما يحصل، 

وبالتالي استقبال آرائهم بما يشاهدون من خال التعليقات.  

الواليات  وصراعات  األميركية  األهلية  الحرب  أفالم 
تحتل  الحمر،  الهنود  ضد  كما  بعض،  مع  بعضها 
وفي  الهوليوودية،  السينما  تاريخ  في  أساسية  مكانة 

لوائح اإليرادات الدولية، وفي كتابات نقدية أيضًا

مايا دياب وسرطان الثدي

تعمل املغنية اللبنانية، مايا دياب، 
 املــــــرأة 

ّ
عـــلـــى مـــــشـــــروع دعــــــم وحــــــــث

على  املبكر  الكشف  بــصــورة  للقيام 
أيــام، شاركت  الــثــدي. فقبل  سرطان 
دياب في فعالية أقيمت في بيروت، 
اللواتي  النساء  إلــى جانب  ووقــفــت 
ــانـــن مــــن اإلصــــــابــــــة. وصـــرحـــت  ــعـ يـ
بــأنــهــا لـــن تــتــراجــع عـــن مــســانــدتــهــا 
بكر 

ُ
امل للكشف  الداعمة  للجمعيات 

عــن ســرطــان الـــثـــدي. وقـــالـــت: »أفــكــر 
غرفة  من  املقبلة  الحملة  تكون  بــأن 
بالكشف  الــخــاصــة  »مـــامـــوغـــرافـــي« 
الصورة  بهذه  للقيام  النساء  لحث 

البسيطة كنوع من الوقاية«.

سعد لمجرد: لم أسرق
املــغــربــي، سعد ملجرد،  ــي 

ّ
املــغــن نفى 

لـــحـــن أو  ــنـــســـخ  ــتـ ــد اسـ ــ قـ يــــكــــون  أن 
 Let go الــجــديــدة  أغنيته  موسيقى 

التي جمعت    Take care أغنية  عــن 
ــركــــي »دريـــــــك«  ــيــ مـــغـــنـــي الــــــــراب األمــ
واملغنية العاملية ريهانا، قبل خمس 
ســنــوات. وقــال ملــجــرد: »ال أعتقد أن 
الــتــشــابــه املــوســيــقــي مــطــابــق للحد 
ُيــذكــر أن األغنية  بــه«.  الــذي اتهمنا 
متابع  مــلــيــون   35 الــجــديــدة حققت 
عــلــى مــوقــع يــوتــيــوب فـــي 20 يــومــًا 

فقط.

مهرجان المسرح 
في لبنان

انــطــلــقــت فــعــالــيــات مــهــرجــان لبنان 
املــســرحــي الــدولــي بــدورتــه الــرابــعــة، 
ــرح  ــســ مــ إدارة  ــه  ــمــ ــظــ ــنــ تــ والــــــــــــــذي 
ــرو«  ــ ــيـ ــ إســــطــــنــــبــــولــــي وجـــمـــعـــيـــة »تـ
ــنــــون، فـــــي »ســـيـــنـــمـــا ســــتــــارز«  ــفــ ــلــ لــ
بــمــديــنــة الــنــبــطــيــة، جـــنـــوب لــبــنــان 
افــتــتــحــت الــــعــــروض بــفــرقــة مــســرح 
الذي  األرجنتيني  تياترو  مانديكا 
يزور لبنان للمرة األولى. وتناولت 
املسرحية فكرة األحــام التي يمكن 
ــة مــهــرجــن  ــر ثــــاثــ ــبـ أن تـــتـــحـــقـــق عـ
يــدعــون الــجــمــهــور للعب عــلــى هــذه 
األحــام. كما عرضت مسرحية »أنا 
قادم من بعيد« للسويسري مانويل 
دورند وهي قصة حقيقية عن حياة 

مانويل. 
وتــتــنــافــس الـــعـــروض فـــي املــســابــقــة 
الــرســمــيــة لــلــمــهــرجــان عــلــى جــائــزة 
ــل  ــل مـــمـــثـــل ومــــمــــثــــلــــة وأفــــضــ ــ ــــضـ أفـ
إخراج  وأفضل  سينوغرافيا ونص 
ــــت لــجــنــة  ــمـ ــ ــامــــل. وضـ ــكــ ــتــ ــــل مــ ــمـ ــ وعـ
ــة أنـــــا ألـــفـــرس  ــيـ ــانـ ــبـ الــتــحــكــيــم اإلسـ
ــي  ــيـــانـ ــكـ والــــــجــــــزائــــــري هـــــــــــارون الـ
والدكتور مشهور مصطفى واملمثل 
ــنـــان، عــلــى  ــبـ ــبـــاح مــــن لـ ــام الـــصـ ــسـ حـ
املــهــرجــان غــدًا  فــعــالــيــات  أن تنتهي 

االربعاء. 

وفاة جيري لويس 
أكدت مجلة »فارايتي«، وفاة املمثل 
الكوميدي األميركي، جيري لويس، 
أول من أمس األحد، وذلك في منزله 
بمدينة الس فيغاس عن عمر يناهز 

ــى أن  ــار الــتــقــريــر إلــ ــ 91 عــــاًمــــا. وأشــ
أكــد نبأ وفاته.  أعــمــال لويس  مدير 
للكوميديا  بأنه ممثل  عرف لويس 
الــــســــوداء، والــتــهــريــج الـــســـاخـــر في 
األفــــــــام واألعـــــمـــــال الــتــلــيــفــزيــونــيــة 
ــة.  ــيـ واملــســرحــيــات والـــبـــرامـــج اإلذاعـ
وفاز بعدة جوائز عن إنجازاته، كما 
فــي حياته،  اإلنــســانــي  بالشق  اهتم 
فقام برعاية البرامج الطويلة لجمع 
األموال للجمعيات الخيرية، وتبوأ 
الــوطــنــي لجمعية  الــرئــيــس  منصب 

مرض ضمور العضات.

أخبار
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)Getty( »أطلق عمرو دياب ألبومه الجديد »معدي الناس

رفض ياسين 
الحديث عن 
أي تفاصيل 
تخص العمل 
)Getty( الجديد

سيحيي راغب عالمة أمسية غنائيّة مع شيرين عبد الوهاب )العربي الجديد(
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وغيرها. كنت في نفس الوقت منغمسًا فيها، 
عــًا بينها بشكل فــوضــوي«. ويضيف لـ 

ّ
ومــوز

»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان كــل ذلـــك عــبــارة عن 
مــحــاولــة عــشــوائــيــة فـــي فــهــم الــعــالــم، ثـــم أتــى 
اخــتــيــار عــلــم االجــتــمــاع كــتــخــّصــص جامعي 
ــذه الـــحـــالـــة مــنــطــلــق مــشــاغــلــي  لــيــجــعــل مـــن هــ
االجتماع ساعدني  علم  أن  وأعتقد  البحثية. 

في فهم نفسي، ومعتقداتي ومجادلتها«.
أهــــّم مـــا فـــي هــــذه الــتــجــربــة الــشــخــصــيــة أنــهــا 
تكشف من الداخل كيف أن اإليمان بمعتقدات 
بأفكار جنونية  نؤمن  أن  املمكن  »مــن  يجعل 
من دون أن نكون مجنونني«، بحسب تعبيره، 
ــاز الــتــي  ــغــ ــذا جــــزء مـــن اإلشـــكـــالـــيـــات واأللــ ــ وهـ
يطرحها هذا الحقل الذي يعّدد برونر بعض 
إشكالياته، مثل »ما هي الظروف التي تجعل 
وكيف  أخـــرى؟  وينبذ  بطريقة  يفّكر  البعض 
تنشأ الرغبة في االعتقاد ثم كيف تلغي هذه 
الكثير من عقالنيتنا؟ وكيف يمكننا  الرغبة 
أن نترك معتقدًا ونمّر إلى آخــر، ســواء بشكل 

شخصي أو جماعي«.
هـــــذه اإلشـــكـــالـــيـــات فــــي املــــواضــــيــــع تــرافــقــهــا 

املعتقدات  اجــتــمــاع  بعلم  إشــكــالــيــات خــاصــة 
ت 

ّ
نفسه، والــتــي يــرى بــرونــر أن أبــرزهــا تشت

هــــذا املـــجـــال بـــني مــيــاديــن مــعــرفــيــة مــتــعــددة، 
مــن عــلــم األديــــان إلـــى األنــثــروبــولــوجــيــا. يــرى 
ــل هـــذه  ــ ــفـــرنـــســـي أن »كــ ــيـــولـــوجـــي الـ الـــســـوسـ
ــة  ــ ــــى املـــعـــتـــقـــدات مــــن زاويـ املــــجــــاالت تــنــظــر إلـ
ــة، وتــــقــــودهــــا مــنــاهــجــهــا إلـــــى نــتــائــج  ــاصــ خــ
ــا عـــلـــم اجـــتـــمـــاع املـــعـــتـــقـــدات فــهــو  ــ مـــعـــّيـــنـــة. أمـ
يــبــحــث عــن نــظــريــة عــامــة لــلــمــعــتــقــدات بغض 
النظر عن كونها دينية أو سياسية أو قناعة 
يــومــيــة صــغــيــرة ال تــنــزل إلـــى ســاحــتــهــا هــذه 

التخّصصات العلمية«. 
ــا حــتــى الــيــوم،  عــلــى مــــدى 14 كــتــابــًا أصـــدرهـ
يــمــكــن أن نـــالحـــظ خــطــًا مــنــهــجــيــًا فـــي أفــكــار 
بــرونــر، والـــذي يــهــدف فــي األخــيــر إلــى بلورة 
»نـــظـــريـــة عـــامـــة لــلــمــعــتــقــدات«. بــــدأ ذلــــك منذ 
مؤلفه  وهــو   )1997( »الــشــك«  منشوراته  أّول 
)منشورات  العربية  إلــى  رجم 

ُ
ت الــذي  الوحيد 

عويدات، بعنوان »الشك واالرتياب«، 1999(. 
عن هذا العمل يقول »هو في الحقيقة ملخص 
لرسالة الدكتوراه، وفيه بدأت مشوار البحث 
اعتبار  على  الشك،  مفهوم  من  املعتقدات  في 
أن املــعــتــقــدات هــي مــحــاوالت مــقــاومــة للشك. 
وقد اعتمدت نتائج من هذا البحث في كتاب 
كتابه  وهو   ،2003( املعتقدات«  »إمبراطورية 
األشهر( على خلفية أن الشك يدفعنا لوضع 
فــرضــيــات نــجــد الحــقــًا أنــهــا قــد تــحــّولــت إلــى 
مــعــتــقــدات«. بــعــد ذلــــك، ســنــجــد مــجــمــوعــة من 
إليه في  التي تستفيد مما وصــل  املنشورات 
هـــذا الــعــمــل يــظــل أهــّمــهــا )عــلــى االقــــل بسبب 
ج« 

ّ
جــمــاهــيــريــتــه( كــتــابــه »ديــمــقــراطــيــة الـــســـذ

في  املعتقدات  بالدرس  يتناول  الــذي   )2013(
املجال السياسي.

ــــذه الــتــطــبــيــقــات، عـــرف  ربـــمـــا بــفــضــل مـــثـــل هـ
املــعــتــقــدات شيئًا مــن الشعبية  اجــتــمــاع  عــلــم 
الـــســـنـــوات القليلة  واالهـــتـــمـــام اإلعـــالمـــي فـــي 
ما حظي بهما سابقًا. لكن السبب 

ّ
األخيرة قل

ــاســـي مـــن وارء ذلــــك يــظــل بــــروز قــدراتــه  األسـ
التطّرف  بينها  مــن  ظــواهــر  لــعــّدة  التفسيرية 
املجتمعات  تشغل  أساسية  قضية  باعتباره 
ــو مــــوضــــوع أحـــد  ــ ــوم، وهــ ــ ــيـ ــ ــيــــاســــات الـ والــــســ

مؤلفات برونر.
يقول »نظرت إلى التطّرف كنظام أفكار وقيم 
صاعٍد، وبالتالي فهو محّرك جديد في فضاء 
ــذا االهــتــمــام  املـــعـــتـــقـــدات«. هـــل يــمــكــن ربــــط هــ

باريس ـ شوقي بن حسن

مـــن خــــالل مـــقـــال بـــعـــنـــوان »جــيــرالــد 
بـــرونـــر: كــيــف تنتقل املــعــتــقــدات من 
»العربي  فــي  ــشــر 

ُ
ن ــر؟«،  مجتمع آلخــ

اسم  على  تعّرفُت   ،2015 نهاية  فــي  الجديد« 
على  وخصوصًا  الفرنسي،  السوسيولوجي 
مــجــال بحثه الـــذي يــبــدو الفــتــًا وجـــذابـــًا: علم 

اجتماع املعتقدات. 
لقاء صحافي  اتفقنا على  في ما بعد وحــني 
مع »العربي الجديد«، جرى اللقاء في مقهى 
ــون فــي باريس  »لــيــزيــديــتــور« فــي حــي األوديــ
بـــاقـــتـــراح مــنــه. مــقــهــى كــثــيــرًا مـــا يــجــلــس فيه 
ــدات« ســــواء  ــقـ ــتـ ــعـ ــيــــاة ومــــــوت املـ ــاحـــب »حــ صـ
اته املختلفة. وربما استفاد  للمطالعة أو للقاء
هذا اللقاء من ألفة محّدثنا مع املكان، بمكتبته 
»الــقــديــمــة«،  ومــوســيــقــاه  الخفيفة  تـــه  وإضـــاء
وهو ما بدا عند حديثه عن اختيار تخّصصه. 
»لقد عشُت في سنوات   :)1969( يقول برونر 
شـــبـــابـــي األولـــــــــى تـــحـــت تـــأثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
املـــعـــتـــقـــدات، الــديــنــيــة والــســيــاســيــة والــفــنــيــة 

جيرالد برونر

ــلـــم االجــــتــــمــــاع، إمــيــل  كـــــان أحـــــد مـــؤســـســـي عـ
ــم، يـــؤّكـــد عــلــى أن دراســــــة الــتــمــثــالت  ــ ــايـ ــ دوركـ
الجماعية وتحليل الرأي، وهما شكالن يمكن 
تصنيف املعتقدات الجماعية تحتهما، جزٌء ال 
أ من الطموحات التي ينبغي أن يحققها 

ّ
يتجز

»العلم الجديد«.
رغـــم هـــذا اإلعــــالن الــصــريــح عــن الــنــوايــا، حني 
نجز حول هذا الهدف املؤّسس 

ُ
ننظر إلى ما أ

 هــذا التخّصص غير 
ّ

لن نجد الكثير. لقد ظــل
ــعــنــى 

ُ
ــل فـــي مــخــتــلــف املـــؤســـســـات الـــتـــي ت

ّ
مــمــث

لعلم  الدولية  »الجمعية  مثل  االجتماع  بعلم 
ــاع« أو »جــمــعــيــة عـــلـــمـــاء االجـــتـــمـــاع  ــمــ ــتــ االجــ
الناطقني بالفرنسية«، كما لن نجد موقعًا في 

ى »عالم اجتماع معتقدات«. أي جامعة ُيسمَّ
ــم كـــل ذلـــك ليس  ــه رغـ لــكــن عــلــيــنــا أن نــنــتــبــه أنـ
صحيحًا الــقــول بـــأن ثــمــة نقصًا فــي األعــمــال 
إن تخّصصات  إذ  الجماعية،  املعتقدات  حول 
فــرعــيــة أخـــــرى انــشــغــلــت بــاملــســألــة مــثــل علم 
ــات األيــديــولــوجــيــات  ــ اجــتــمــاع األديــــان ودراسـ
السياسية وعلم اجتماع الشائعات وغيرها.. 
ببساطة، تفّرق دم املعتقدات بني تخّصصات 
عّدة، أو ربما بدا دائمًا موضوعًا كبيرًا بحيث 
ــل أال يــخــّصــص لــه فـــرع علمي يــرســم له 

ّ
يــفــض

حــدوده. بقي األمــر معلقًا هكذا حتى سنوات 
القرن املاضي، حني بدأ علم  الثمانينيات من 
اجــتــمــاع املــعــتــقــدات يــصــبــح مــرئــيــًا. وقـــد كــان 
 Théories ذلك بفضل انتشار نظريات املعرفة
الــعــلــوم  فـــي  مـــجـــال  مـــن  أكـــثـــر  فـــي   cognitives

خرائط 
إلمبراطورية 

المعتقدات

يفتّك تخّصص علم اجتماع المعتقدات بعض المساحة تحت الضوء في السنوات 
األخيرة بفضل بروز قدراته التفسيرية لظواهر كثيرة مثل التطرّف والخيارات السياسية 

للُمنتِخبين. في لقائه مع »العربي الجديد«، يتحّدث أحد أبرز أسماء هذا التخّصص 
في فرنسا اليوم، جيرالد برونر، عن واقع هذا المجال ومشواره الخاص فيه

بالنسبة لـ برونر، 
ليس علم اجتماع 

المعتقدات 
تخّصصًا جديدًا 

كما يبدو، بل جرى 
نسيانه طويًال، فيما 

كان ضمن المشروع 
األصلي لعلم 

االجتماع

علم اجتماع المعتقدات دٌم تفرّق بين التخّصصات

جيرالد برونر في األفكار وأسواقها

تخضع معظم 
المعتقدات في العالم 
لقانون العرض والطلب

الكتابة األدبية تفيد البحث 
العلمي أكثر من الوضع 

المعاكس

علم  أهـــداف  بين  مــن  أن  بــرونــر  يعتبر 
في  »المساعدة  المعتقدات  اجتماع 
فكرية  استقاللية  لبلوغ  أدوات  بناء 
وعقائدية أي أن تكون أفعالنا ملكًا لنا 
وليست موّجهة«. لكنه يالحظ أن ثمة 
ويعطي  النقدي،  الفكر  على  ركوبًا 
بـ»نظرية  القائلين  ذلــك  على  مــثــاًال 
تكون  أن  تعدو  ال  والتي  المؤامرة« 
تجاوز  في  تساعد  فكرية«  »عكازات 
العالم.  تعقيدات  تفسير  عن  العجز 
المؤامرة  »نظرية  له  بالنسبة  باختصار، 

فكر نقدي مغشوش«.

فكر نقدي مغشوش

2425
ثقافة

فّواز حداد

لن تقتصر على  العربي«،  »الربيع  آثــار  تنُج من  لم  التي  البلدان  إعــادة إعمار 
إعادة ما تهّدم خالل الحرب، وال إصالح البنى التحتية وتجديدها بأحسن، 
أرجــاء  تــطــورًا، وإنــشــاء شبكات مراقبة وتنّصت يعّول عليها في ربــط  أكثر 
والتفخيخ،  للتفجير  الشعب  يــتــعــّرض  لئال  مــركــزيــة،  أمنية  بـــؤرة  فــي  الــبــالد 

وجاذبية الحوريات الفاتنات.
األولوية إلصالح  عطى 

ُ
وت اهتماماتها،  الفوقية على رأس  البنية  سوف تكون 

العقول، بالتآزر مع إصالح التاريخ، خصوصًا التاريخ املعاصر الذي نعيشه 
الذين كانوا  إلى  املنطقة. لن يشار  الهجمة اإلرهابية على  امللخص في  اليوم، 
عوها، بل والذين دعموها ومّولوها بالسالح، فأعداء األمس 

ّ
سببًا لها، أو صن

وأصبح  األنظمة  مته 
ّ
تعل دبلوماسي  درس  ذلــك  الغد.  أصدقاء  يصبحون  قد 

من محفوظاتها. فكثيرًا ما عــادت ثم صــادقــت، أو صادقت ثم عــادت، ليس 
الــصــداقــات البريئة، وإنــمــا صــداقــات املــصــالــح. أمــا الــعــداوات، فليس الــعــداوات 

املعروفة، بل عداوات الحديد والنار، طاملا الشعوب تدفع تكاليفها. 
النظر في  الدراسية، وإعــادة  املناهج  العقل والتاريخ، يأتي من تغيير  إصالح 
الدين والسياسة والديمقراطية... وتبني ما سوف يدعى بما بعد األيديولوجية، 
وهي خليط من محبة الدكتاتور، واالستسالم الكامل للدولة الشمولية املوعودة، 
فهي األعلم بما فيه خير الشعوب التي اكتوت بالثورات.. تأخذ زمنًا، ستعمل 
املسلسالت الدرامية على تسريعه شعبيًا، مع البرامج الترفيهية واملسابقات. 
لن يكون الترفيه للترفيه، وال التسابق للتسابق، كالهما هادفان، إلى الطاعة، 

واملكافأة بالجوائز. 
الهجمة الكبرى، ستكون من حظ الدراما التلفزيونية، التي برعت في نقل الواقع 
دام سبع سنوات حتى  واألقـــدر على تجسيد صــراع  الشاشة،  إلــى  والخيال 
اآلن، حفل بالقتل والنهب والجثث، ما يشكل نبعًا ال ينضب من التراجيديات 
الدامية. ولنتصور كمثال الحرب السورية )مع أنه الواقع تمامًا(، مئات الجبهات 
املشتعلة في أرجاء الجمهورية، لم تستثن مدينة وال قرية، وخلفت خرابًا يكاد 
، لم تنج منه املساجد والكنائس وأضرحة األولياء، والقبور، 

ً
أن يكون شامال

حتى باتت األحياء واملنازل واملرافق العامة والبشر من سقط متاع القصف 
الدوري.       

ولئال يظن أحــد، أن الدراما قد تتمّرد على هكذا مهمة جسيمة قبل أن تبدأ، 
هذا لن يحدث، فأهل الفن على عالقة طيبة بالنظام سيتولون إخراجها على 
أحــســن صـــورة، خــاصــة وأنــهــم أســهــمــوا إعــالمــيــًا بــالــدعــايــة للنظام، وأحيانًا 
بالسالح دفاعًا عنه، وفي حال النقص سيتبّرع فنانون من األقطار الشقيقة 

لسد العجز، فبلدان املنطقة متكافلة في السراء والضراء.
أال  أثبتت  الطاحنة  األزمـــة  املستقبل،  مــن جــنــود  املثقفون  يــكــون  أال  املــؤســف 
الثقافة واملثقفني، وهــم ســواء كانوا مع النظام أو ضــده، ال تأثير  جــدوى من 
يقاس. سُيعتمد  بما ال  أجــدى  الصواريخ،  وراجمات  واملدافع  الرصاص  لهم. 
على املحللني السياسيني، وإعدادهم على نحو أفضل من الذين سبقوهم، مع 
يني على 

ّ
االستعانة بمراكز أبحاث دولية للتنظير ملا يفوق طاقة املحللني املحل

التنظير له.
البداية: تنظيف األيدي امللّوثة بالدماء، ووداعًا للعقل والتاريخ. 

وداعًا للعقل والتاريخ

لقاء

إصدارات

املعرفي باهتمام جماعي؟ يرّد: »كان اهتمامي 
ت فرنسا 

ّ
التي هــز سابقًا لألحداث اإلرهابية 

في 2015 و2016. أنا درست املسألة من زاوية 
كيف تقلب املعتقدات الوقائع، فنفس العملية 
التي يقوم بها اإلرهابي، هي في نظر املجتمع 

جريمة وفي نظره بطولة«.
شر كتاب »الفكر املتطّرف« أول مرة في 2009، 

ُ
ن

املأمولة،  باملتابعة  مؤلفه  بحسب  يحظ  ولــم 
»شارلي  عملية  بعد  الضوء  أصبح تحت  ثم 
إيبدو«، وبالتالي شهد طبعة ثانية في 2016. 
ب هنا: »رغم أن هذا الكتاب ليس رد فعل 

ّ
يعق

أنني ال أعتبر األمــر  إزاء قضية رأي عــام، إال 
سلبيًا لو توّجه الباحث إلى موضوع أشبه بـ 
»موضة«، بل إنني أعتقد أن موجة االهتمام 
بالتطّرف مؤخرًا أمّدت البحث العلمي بدماء 

جديدة«.
ها 

ّ
أقل ليس  متسارعة  تغّيرات  العالم  يشهد 

موجات الهجرة التي أفرزتها األزمة السورية 
ثــم مجيء رؤســـاء جــدد في  »البركسيت«،  أو 
عّمن  مختلفة  طروحات  لهم  وأميركا  فرنسا 
ــّيـــرات تــأثــيــر  ــغـ ــتـ ــذه الـ ــ ســـبـــقـــوهـــم. هــــل ملـــثـــل هـ
مــبــاشــر عــلــى مشهد املــعــتــقــدات؟ يـــرى بــرونــر 

اإلنسانية مثل علم النفس واألنثروبولوجيا، 
ومنذ ذلك الوقت ظهرت ديناميكية في املجال 
وتنّوعت داخله الحساسيات واملقاربات التي 

تصبو إلى فهم املعتقدات الجماعية.
لكن الناظر في مشهد علم اجتماع املعتقدات 
اليوم، سيجد وأنه على عكس ما يمكن تصّوره 
من خالل يوتوبيا التقّدم التي أرساها عصر 
األنوار، ووجدت ازدهارها في القرنني التاسع 
التي تفتّكها  املساحات  فإن  عشر والعشرين، 
املــعــرفــة لــيــســت دائـــمـــًا مــربــوحــة عــلــى حــســاب 

املعتقدات التي تبدو ذات نزعة إمبراطورية. 
يعني ذلك أن العلم، كشكل رئيسي من أشكال 
ــة، ال يـــــزال بــعــيــدًا عـــن إزعــــــاج الــحــيــاة  ــرفـ ــعـ املـ
يمكن  الــعــكــس  عــلــى  بــل  للمعتقدات،  الهنيئة 
تصير  كي  العلم   

ّ
تستغل املعتقدات  إن  القول 

خـــصـــبـــة أكــــثــــر، فـــهـــي تــــدفــــع بـــحـــجـــج جـــديـــدة 
ملعتنقيها وتخترع لنفسها مصداقية جديدة 
وأحيانًا يساعدها العلم كي تظهر في أشكال 

أخرى.
ــا قـــد يفسح  ــقـــاط الــعــلــم ملــعــتــقــد مـ كــمــا أن إسـ
 حـــني جـــرى إثـــبـــات كــون 

ً
املـــجـــال آلخــــر، فــمــثــال

سح 
ُ
ف الــكــون ومــحــورهــا،  قــلــب  ليست  األرض 

املجال لظهور معتقد بوجود كائنات فضائية 
يمكنها أن تأتي إلينا أو أن نذهب إليها. هذا 
اشتغل  الــذي  العشرين  للقرن  الكبير  املعتقد 
ممكنًا  يكن  لــم  والسينما  واألدب  العلم  عليه 

وجوده لوال »التقّدم العلمي«.
)من مقال بعنوان »راهن املعتقدات الجماعية« في 
مجلة »السنة السوسيولوجية«، 2010. 
ترجمة: ش.ب.ح(

أنها هذه األمور، هي في نفس الوقت، تعبيٌر 
عــن تــغــّيــرات فــي املــعــتــقــدات، كــمــا أنــهــا تنتج 

تغّيرات جديدة فيها. 
لكنه يشير أن األهم بالنسبة إلى علم اجتماع 
املــعــتــقــدات هــو الــتــســاؤل »كــيــف تــحــدث هــذه 
يعتبر  ســيــاســي،  الــتــغــّيــرات؟«. على مستوى 
أن »الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة عـــرفـــت حـــالـــة طــلــب في 
عرضًا،  بالنتيجة  خلقت  السياسية  الساحة 
جّسده مجموعة من السياسيني مثل ترامب 

وماكرون«.
لــــكــــن عــــلــــى مــــســــتــــوى عــــــــــام، يــــــــرى صـــاحـــب 
ــل الــتــحــريــك  ــامـ »إمـــبـــرطـــوريـــة الـــخـــطـــأ« أن عـ
اليوم هو وجــود نسق  األساسي للمعتقدات 
ســريــع مـــن املــعــلــومــات، ومـــا يــجــري اعــتــبــاره 
كتغّيرات حــادة ليس سوى أعــراض الختالل 
فــي »ســـوق املــعــلــومــة« بــاعــتــبــاره مــجــال تنقل 

للمعتقدات.
»العربي الجديد«: »في هذه السوق،  يوضح لـ
)أفــكــار،  وفبركتها  املــعــلــومــات  تمرير  يــجــري 
أحــــداث، أرقــــام، صـــــور..(، ومــنــذ أن تــشــّد هــذه 
تــقــوم بمفعولها  االنــتــبــاه حــتــى  املــعــلــومــات 
بغض النظر عن محتوياتها«. يشير هنا أن 

االلتزام  املسألة هو تحّول عدم  »الخطير في 
الــســوق«، ويضرب  امتياز في  إلــى  بالحقيقة 
األخيرة،  األميركية  االنتخابية  بالفترة   

ً
مثال

ــّدثــــت بـــانـــضـــبـــاط  ــلـــيـــنـــتـــون تــــحــ حـــيـــث أن »كـ
سياسي أكــبــر، وقــّدمــت تــصــّورات أفــضــل من 
التي قّدمها منافسها، غير أن األخير استفاد 
مـــن شـــّد االنــتــبــاه أكـــثـــر، كـــان يــقــول أي شــيء 
ويسقط في أخطاء ويقتحم مواضيع مثيرة 
ــات 

ّ
لــلــجــدل. قــد يــبــدو ذلـــك مجموعة مــن الــهــن

فـــي خــطــابــه الــســيــاســي، ولـــكـــن كــــان هــــذا هو 
املطلوب في اللعبة. ببساطة، لقد ربح ترامب 
االنتخابية،  الحملة  فــي  االنتباه  شــد  معركة 
فيما ربحت كلينتون معركة الطرح الرصني، 

والنتيجة كانت لفائدة األول«.
نشر بــرونــر أيضًا ثــالث روايـــات، بالرغم عن 
ذلـــك يــقــول: »ال أعــتــبــر نــفــســي روائـــيـــًا، أعتبر 
نـــفـــســـي شـــخـــصـــًا يـــحـــب ســــــرد الــــحــــكــــايــــات«. 
ويــضــيــف »املــفــارقــة أن كثيرين يــعــتــقــدون أن 
خــلــفــيــتــي الــســوســيــولــوجــيــة تــســاعــدنــي في 
الكتابة الروائية، ولكنني أجد العكس أصح، 
الــروايــة ومــمــارســة كتابتها تساعد  أن  حيث 

كثيرًا البحث العلمي«.

إطاللة

الكرنفال، في الثقافة الشعبية، كتاب من إعداد وترجمة الباحثة العراقية خالدة حامد عن متاهة التقّدم العلمي
صدر مؤخرًا عن »منشورات المتوسط«، ويضّم مجموعة دراسات مترجمة عن اإلنكليزية 
لمفّكرين وباحثين متعّددي االختصاصات مثل الروسي ميخائيل باختين واألميركي كليفورد 

غيرتز والمغربي عبد اهلل حمودي.

الذي يتضّمن ملّفين:  التاسع لعام 2017 من مجلة اآلداب  اإللكتروني  العدد  صدر مؤخرًا 
خليفة،  بن  غّسان  إعــداد  من  النيوليبراليّة  زمن  في  االجتماعيّة  المقاومة  تونس: 
كتّاب،  إيلين  إعــداد  من  استعمارّي  سياٍق  في  التحّرريّة  المعرفة  إنتاج  وفلسطين: 

باإلضافة إلى نصوص وترجمات أدبية. 

اآللة  بعنوان  الرئيسي  الموضوع  بدايات.  الفصلية  المجلة  من   17 العدد  مؤّخرًا  صدر 
بقية  ومن  طرابلسي،  فواز  لـ  األهلية  الحروب  إلى  الوطنية  الحروب  من  الجهنمية: 
ونيماير  حيدري،  مريم  لـ  وساكُسفون  وجاز  إرهاب  طهران،  في  أيّام  ثالثة  المقاالت: 
في لبنان، لن أذهب إلى برازيليا لـ جاد تابت، وفائض الّشباب العربّي والعنف، في تقارير 

التنمية البشرية العربية لـ ميسون سكرية.

صدر  أوما«،  و»دار  االختالف«  و»منشورات  ضفاف«  »منشورات  بين  مشتركة  طبعة  في 
جبرا  إبراهيم  جبرا  مع  اإلبداع  دوافع  في  حوار  والدهشة..  االكتشاف  كتاب  مؤخرًا 
للناقد العراقي ماجد صالح السامرائي الذي يشير في تقديم الكتاب أن مجموعة هذه 

الحوارات التي يقّدمها »أشبه برواية سيرة فكرية« لـ جبرا.

B B

تصويب

يــبــدو عــلــم االجـــتـــمـــاع الـــيـــوم مثل 
أغصانها،  تتعّدد  كبيرة  شــجــرة 
إلى أشجار مجاورة  وربما تمتد 
فــتــشــتــبــك مــعــهــا )عـــلـــم الــنــفــس، 
علوم  الفلسفة،  األنثروبولوجيا، 

االتصال..(. 
ــّدد  ــعـ ــتـ هـــــــذه األغــــــصــــــان بــــاتــــت تـ
وتــتــكــاثــر فــي مــحــاولــة هـــذا العلم 
حياة  تفاصيل  مجمل  ملــالمــســة 
هنا،  مــن  وتغطيتها.  املجتمعات 
فـــروع علم االجــتــمــاع،  نــعــّدد  بتنا 
 مثل 

ً
ــداوال ــ مــن أكــثــرهــا شــهــرة وتـ

عــلــم االجــتــمــاع الــســيــاســي وعــلــم 
اجـــتـــمـــاع الـــعـــمـــل وعـــلـــم اجــتــمــاع 
 إلى فــروع أخرى 

ً
التربية، وصــوال

أقل شهرة مثل علم اجتماع البيئة 
أو عــلــم اجــتــمــاع أوقــــات الــفــراغ أو 
علم اجتماع الشيخوخة، وغيرها 

كثير مما ال يمكن إحصاؤه.
ــهــــا عــلــى  هـــــذه املـــــجـــــاالت، وقــــدرتــ
يــــــزال  ــــق ال  ــيـ ــ ــدقـ ــ الـ ــّصــــص  ــخــ ــتــ ــ ال
الغالب  فــي  مقتصرًا  حــضــورهــا 
عـــنـــد عـــتـــبـــات املـــــراكـــــز الـــغـــربـــيـــة 
بـــني فــرنــســا وأملــانــيــا وبــريــطــانــيــا 
، في ثقافتنا، ال يزال 

ً
وأميركا. مثال

ُينظر إلى علم االجتماع في الغالب 
كــمــجــال عــلــمــي مـــوّحـــد، وسنجد 
إمـــــا غـــيـــابـــًا تــــامــــًا لــتــخــّصــصــات 
برّمتها أو حضورها في مؤلفات 

قليلة معظمها مترجم.
هـــكـــذا ال تــنــتــقــل الـــحـــيـــويـــة الــتــي 
يعرفها علم االجتماع في صورته 
 إلى عاملنا العربي، 

ً
العاملية إال قليال

 أقــرب إلى 
ً
والــذي يظل فيه مجاال

الجامعة منه إلى املجتمع. بالرغم 
ــي عــاملــنــا  ــن ذلــــــك، فــالــجــمــيــع فــ مــ
الــعــربــي يــحــّب أن يــــرّدد بـــأن هــذا 
ابــن خــلــدون.  العلم ولــد بيننا مــع 
 
ً
ــه هـــاجـــر شـــمـــاال ــ لــكــنــنــا نــعــلــم أنـ
بــعــد لــحــظــة الـــــــوالدة الــخــلــدونــيــة، 
وربما يحتاج إلى أفق مغاير هنا 
كــي يــعــود إلـــى مــكــان والدتــــه في 

سنوات نضجه وتشّعبه.
شوقي...

مكان والدة

مقطع من لوحة 
لـ جيروم بوش 
)1516 - 1450(

برونر، )تصوير: 
ستيفان 

غرانجييه/ 
)Getty
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ضحية سابعة للعنف ضد النساء في لبنان، لقت مصرعها على يد زوجها الذي قتلها بعد عامين من اتهامه بقتل 
خطيبها السابق، بينما تتزايد أعداد المعنفات الالتي يلذن بالجمعيات الحقوقية منذ تطبيق القانون 293

القانون 293 برسم ثالثة أعوام من الفشل

تعنيف
المرأة اللبنانية

بيروت ـ غنوة عبيد

ــلـــبـــنـــانـــيـــة  عـــــانـــــت الــــثــــاثــــيــــنــــيــــة الـ
صابرين )اســم مستعار( ملــدة عام 
ونــصــف مـــن قــســوة زوجـــهـــا األول 
الـــذي ارتــبــطــت بــه وهـــي فــي الــســادســة عشرة 
مــن عــمــرهــا، مــا دفعها إلــى الــطــاق، والــتــزوج 
بــآخــر عــلــهــا تــجــد الــطــمــأنــيــنــة املــفــقــودة مــعــه، 
الثانية مــن قــســوة أشد  لكنها عــانــت ولــلــمــرة 
مـــن زوجـــهـــا الـــجـــديـــد، والـــــذي ال تـــعـــرف كيف 
لم تفكر باللجوء  إذ  يمكنها وقفه عند حــده، 
إلى قانون حماية النساء وسائر أفراد األسرة 
لــعــدم معرفتها  مــن العنف األســـري رقــم 293، 
بـــه مـــا يــجــعــلــهــا واحــــــدة مـــن »ثــلــثــي الــســكــان 
الذين ال يعرفون القانون« باإلضافة إلى عدم 
آراء »%42  ثقتها بالقضاء وهو ما يتفق مع 
التقرير  لنتائح  وفقا  املستطلعة«  العينة  من 
الوطني األولى عن سلوكيات اللبنانيني الذي 
أجرته شركة إبسوس ألبحاث السوق، بطلب 
من جمعية كفى ملناهضة العنف ضد النساء، 

وبدعم من صندوق األمم املتحدة للسكان.
عــلــى خـــاف حــالــة صــابــريــن، فـــإن 285 امـــرأة 
ثماني  إلى  تقدمن بشكاوي  للعنف  تعرضت 
مــفــارز قــضــائــيــة خـــال الــفــتــرة مــن بــدايــة عــام 
الــربــع األول مــن عـــام 2017، من  2015 وحــتــى 
بــيــنــهــن 164 امـــــرأة ســجــلــت مـــفـــرزة الــجــديــدة 
القضائية وحدها شكواهن، وفقا إلحصائية 
الجديد« عبر  »العربي  موثقة حصلت عليها 

قوى األمن الداخلي اللبناني.
وتـــضـــم قــائــمــة الـــشـــكـــاوى تـــعـــرض الــضــحــايــا 
للضرب أواإليذاء أوالقدح والذم أواالغتصاب 
أو خطف األوالد أو حجز الحرية أو التهجم أو 
تحريض قاصر على ترك املنزل أو الطرد من 
القتل،  إلــى  التهديد بالقتل وصــوال  أو  املــنــزل 
وهـــو مــا جـــرى البــنــة بــلــدة حــداثــة الجنوبية 
قتلها  التي  حجازي  سامي  داليا  العشرينية 
ــا  فـــي 11 أغـــســـطـــس/آب الـــجـــاري بعد  ــهـ زوجـ
ــواع الـــعـــذاب، إذ  عــامــني ذاقـــت خــالــهــمــا كــل أنــ
أنــه سبق  كــان يضربها باستمرار، واملفاجأة 
لتترك خلفها  السابق.  بقتل خطيبها  اتهامه 

وهو قاض مدني منفرد يعمل بشكل مستقل 
عــن الــنــيــابــة الــعــامــة، ولــديــه صــاحــيــة إصـــدار 
أوامــــر الــحــمــايــة فــي املــرحــلــة األولــــى مــن دون 
االســتــمــاع إلــى املــدعــى عليه، إذ يــدخــل الــقــرار 
مــبــاشــرة حــيــز الــتــنــفــيــذ وفــقــا لــهــذا الــقــانــون، 
الــــذي تــضــمــن فـــي مـــادتـــه الــــ 14 أمـــر الــحــمــايــة 
ــيـــر أهـــمـــهـــا إلـــــــزام املــــدعــــى عــلــيــه  وفـــــق 9 تـــدابـ
املشمولني  معها  واملقيمني  الضحية  بإخراج 
بــالــحــمــايــة، وهـــم األطــفــال فــي ســن الحضانة، 
أي  اســتــشــعــار  لـــدى  املــقــيــمــون معها  واألوالد 
خطر من املنزل إلى سكن آمن ومائم مع دفع 
املــشــكــو مــنــه لــنــفــقــة الــســكــن واملـــأكـــل واملــلــبــس 
والتعليم، أو إخــراج مرتكب العنف من املنزل 
لدى  املختص  املرجع  مؤقتا ولفترة يحددها 
من  وهــي  الضحية،  على  خطر  أي  استشعار 
التي يعتمدها املحامي علي  أكثر اإلجـــراءات 
الــذي يعمل بشكل أساسي في منطقة  ناصر 
»ال  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يقول  والـــذي  البقاع، 
يــمــكــنــنــي أن أتــــرك املـــــرأة مــعــه فـــي الــبــيــت، ما 
الــــذي يــضــمــن لــي أنـــه لــن يــتــعــرض لــهــا«، لكن 
ــم مــســتــعــار( تـــدرك  ــ الــعــشــريــنــيــة ســـوســـن )اسـ
جيدا أن أخاها الذي لم يلزمه قاضي العجلة 
ــالـــخـــروج مـــن املـــنـــزل ســيــعــود إلــــى ضــربــهــا  بـ
مــجــددا، رغــم أنها نجحت فــي الحصول على 
قــرار حماية من قاضي العجلة عبر مساعدة 
جــمــعــيــة كـــفـــي، وهــــو مـــا أكـــــده قـــاضـــي عجلة 
يعمل في بيروت )فضل عدم ذكر اسمه( قائا 
التعرض  منعه  بأمر  يلتزم  ال  قــد  »املعنف  إن 
للمرأة إذا بقت في املنزل، معتبرا أن القرار غير 

رادع ملن لديه النية بالقتل«.

ثغرات رافقت تنفيذ القانون
أجــــرت مــعــدة الــتــحــقــيــق، اســتــطــاع رأي غير 
قــيــاســي عــبــر مــوقــعــي الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
ــارك فــيــه 103 نــســاء  ــ )فــيــســبــوك وتـــويـــتـــر(، شـ
تتراوح أعمارهن بني 21 عاما و61 عاما، 64 
منهن متزوجات، و36 عازبات، وأكــدت نسبة 
58 % مـــن املـــشـــاركـــات فـــي االســـتـــطـــاع أنــهــن 
حال  فــي  القضائية  الجهات  إلــى  سيتوجهن 
تــعــرضــهــن لــعــنــف أســــري، فــيــمــا ستكتفي 34 
% منهن بالشكوى لألهل في حال تعرضهن 
للعنف الجسدي، وتفضل نسبة 2 % الصمت، 
بأنهن  املــســتــطــلــعــات  مــن  أجــابــت 6 %  بينما 
يــفــضــلــن الــــدفــــاع عـــن الـــنـــفـــس، وحــــل املــشــكــلــة 
بطرقهن الخاصة من دون اللجوء إلى القانون 
ــربـــط بـــني نسبة  ــه، ويــمــكــن الـ لـــعـــدم ثــقــتــهــن بــ
ـــ 42% مـــن غــيــر الـــراغـــبـــات فـــي الــلــجــوء إلــى  الــ
الــقــانــون رغــم تــزايــد العنف األســـري، ووجــود 
ــانـــون 293، بــحــســب  ــقـ ثــــغــــرات بــنــيــويــة فــــي الـ
املحامية ليلى عواضة، التي شرحت قصدها 
بالقول إن القانون لم يكن بقدر طموح النساء 
بسبب تلك الثغرات وعلى رأسها ما جاء في 
املادة 12 من القانون، التي تنص على أن أمر 
الحماية يهدف إلى حماية الضحية وأطفالها 
الــذيــن هــم فــي ســن الــحــضــانــة، دون أن تشمل 
الذين تجاوزوا سن الحضانة،  املــادة، األوالد 
املحامية  كما تضيف  الثغرات  تلك  بــني  ومــن 
والــنــاشــطــة مــنــار زعــيــتــر الــتــي تــلــقــي دورات 
تــدريــبــيــة لــلــمــحــامــني عــن الــقــانــون، مــا تصفه 
بتعارض مــواد الــقــانــون، مــع قــوانــني األحــوال 
تراعي  التي  بالطوائف،  الخاصة  الشخصية 
صاحياتها وخصوصياتها، وضربت مثااًل 
بالنفقة املؤقتة التي يقررها القاضي العدلي، 

الــتــي يعطيها قاضي  تلك  قــد تخالف  والــتــي 
الوالدين  الطفل ألحــد  وكــذلــك تسليم  الــشــرع، 
منعا لتعرضه للعنف، والذي قد يخالف سن 
الحضانة التي تستند إليها املحاكم الشرعية، 
املستوى  بــني  فصل  »الــقــانــون  قائلة  وتابعت 
الديني  واملستوى  من جهة  واملدني  الجزائي 
من جهة أخــرى«. وتتمثل إحــدى اإلشكاليات 
فـــي الــشــق الــعــقــابــي مـــن الـــقـــانـــون، إذ يقتصر 
ــــواردة في  تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى الــجــرائــم الـ
املادة 3، التي عددت بعض الجرائم املوجودة 
 

ّ
فـــي قـــانـــون الــعــقــوبــات والـــتـــي تــشــمــل الــحــض

ــاد، والـــــدعـــــارة، والــقــتــل  ــفـــسـ عــلــى الـــفـــجـــور والـ
قــصــدا والـــزنـــا واســتــيــفــاء الــحــقــوق الــزوجــيــة 
التي  زعيتر  قالته  ما  بحسب  التهديد،  تحت 
لفتت إلـــى أن تــشــديــد الــعــقــوبــات عــلــى جــرائــم 
أخرى غير واردة في هذه املــادة مثل التهديد 
بأنواعه املختلفة، أحد أهم املطالب الحقوقية، 
في حني أن الثغرة األخرى تندرج تحت تنفيذ 
أمر الحماية كما تقول عواضة، إذ أن القانون 
إصــدار،  في  العامة صاحية  النيابة  يعط  لم 
أو تنفيذ القرار، رغم أن النيابة العامة لديها 
الــقــرار، ألن قاضي األمــور  الــقــدرة على تنفيذ 
املــســتــعــجــلــة لــيــس لـــديـــه قــــوة تــنــفــيــذيــة على 
األرض، وهو ما عانت منه الخمسينية سارة 
ــرار يــقــضــي بــخــروج  ــ بــعــد أن حــصــلــت عــلــى قـ
ــنــــزل، وعـــــدم الـــتـــعـــرض بسبب  زوجـــهـــا مـــن املــ
تنفيذ  تستطع  لــم  أنــهــا  غير  عليها،  اعــتــدائــه 

»العربي الجديد«. القرار كما تقول لـ
 

اجتهادات قضاة البقاع الغربي
عـــــدم وجـــــــود آلــــيــــة مــــحــــددة لــتــنــفــيــذ قـــــــرارات 
ــة، دفـــعـــت بـــقـــضـــاة الـــعـــجـــلـــة إليـــجـــاد  ــايـ ــمـ الـــحـ
الــحــلــول، ومــن هــذه الــحــلــول بحسب املحامي 
علي ناصر، حالة التكامل بني النيابة العامة 
االســتــئــنــافــيــة وبـــني قــاضــي الــعــجــلــة واملــخــفــر 
الـــــذي يــحــضــر املـــدعـــى عــلــيــه، وهــــو مـــا يــعــده 
املحامي ناصر ابتكار من قبل محاكم البقاع 
ــاكـــم فــي  الـــغـــربـــي الـــتـــي تـــعـــد مــــن أفـــضـــل املـــحـ
فــي محكمتي جــب جنني  الــتــنــفــيــذ وتــحــديــدا 
»العربي الجديد«: »رصدنا  وصغبني، قائا لـ
الــقــانــون من  تــطــورا فــي كيفية وآلــيــة تطبيق 
الــتــأكــد مــن أن  الــقــضــائــي، إذ يتم  قبل الجسد 
املدعى عليه سيحضر وسيبلغ بقرار الحماية 
إذا لم ينفذ،  التي ستتخذ بحقه  واإلجـــراءات 
وهــو ما شــدد عليه قاضي بلدة عجلة يعمل 
ضمن نــطــاق الــبــقــاع )فــضــل عــدم ذكــر اســمــه(، 
الفتا إلى أهمية إيجاد آلية للتنفيذ من خال 
أن  الجزئية، ويجب  فــي هــذه  الــقــانــون  تعديل 
ينص التعديل صراحة على إعطاء الصاحية 
للنيابة العامة في تنفيذ أوامر الحماية، قائا 
»العربي الجديد« :»في حال قيام الشك حول  لـ
ــارة أمـــامـــي أفــســر الــشــك ملصلحة  ــثـ الــحــالــة املـ
طالب الحماية لضمان السامة، ولكن ذلك ال 
يمنع من استدعاء املدعي عليه لسماع وجهة 
ها 

ّ
نظره، إذ أن التدابير الحمائية في غير محل

الـــواقـــعـــي قــــد تــفــتــح املــــجــــال أو تــشــجــع عــلــى 
تصبح  قــد  الحمائية  التدابير  لكن  الــطــاق«، 
ضرورية عندما يصبح العنف ركنا أساسيا 
في الحياة الزوجية، وهو أمر ال يمكن تحمله 
مثل ما حدث لألربعينية مليس )اسم مستعار( 
زوجــهــا،  مــن  املستمر  للضرب  تعرضت  الــتــي 
إن استمرت معه  والتي تخشى على حياتها 

في بيت واحد كما تقول.

والنصف  الــســنــة  ذات  هـــدى  أكــبــرهــمــا  طفلني 
جمعية  سجلت  إذ  السابعة،  الحالة  لتصبح 
ــــن قــبــل  ــــد الــــنــــســــاء مـ ــتـــل ضـ ــــم قـ ــرائـ ــ ــفـــى 6 جـ كـ
ــن، أو أصــدقــائــهــن مــنــذ بـــدايـــة الــعــام  ــهــ أزواجــ
2017، بينما وقعت خمس جرائم مماثلة في 
العام 2016، فيما وقعت 8 جرائم قتل مماثلة 
في العام 2015، بحسب املديرة العامة لوزارة 

العدل القاضية ميسم النويري.

تزايد العنف األسري
دخــــل قـــانـــون »حــمــايــة الــنــســاء وســـائـــر أفــــراد 
ــن الــعــنــف األســـــــري« حــيــز الــتــنــفــيــذ  األســــــرة مـ
فـــي مـــايـــو/أيـــار 2014، ويــتــكــون الــقــانــون من 
إلــى شقني، عقابي، واآلخــر  مـــادة، مقسمة   23
حـــمـــائـــي، ويـــســـمـــح الـــقـــانـــون لـــثـــاثـــة مـــراجـــع 
أساسية في إصدار أمر الحماية، وهم قاضي 
التحقيق، واملحكمة الجزائية، وقاضي األمور 
أمــر  تــعــد  الــتــي   12 ــادة  املــ املستعجلة بحسب 
الــحــمــايــة تــدبــيــرا مــؤقــتــا يـــصـــدر عـــن املــرجــع 

القضائي املختص.
وحــصــلــت 137 ســـيـــدة عــلــى قـــــــرارات حــمــايــة 
التي  بمساعدة جمعية كفى عنف واستغال 
استقبلت 2379 حالة معنفة منذ إبريل/نيسان 
مقابل  فـــي   ،2017 مـــــــارس/آذار  وحــتــى   2014
الجمعية  إلــــى  بــشــكــاوى  تــقــدمــن  ســيــدة   288
مــنــذ أبــريــل/نــيــســان 2013 حــتــى مـــــارس/آذار 
2014 بــحــســب تــأكــيــد مـــديـــرة الــجــمــعــيــة زويـــا 
روحـــانـــا، الــتــي كــشــفــت عـــن صــــدور 350 قـــرار 
حــمــايــة فـــي مــخــتــلــف املـــحـــافـــظـــات الــلــبــنــانــيــة 
العام 2016،  القانون وحتى نهاية  إقــرار  منذ 
»وهــو ارتفاع غير مسبوق في حــاالت العنف 
يتبدى بعد دخول القانون حيز التنفيذ« كما 
ما يؤكده مصدر قضائي يعمل  تقول، وهــذا 
في بيروت، معني بتطبيق القانون، الفتا إلى 
رصـــد ارتـــفـــاع تــدريــجــي لــعــدد الــنــســاء الــائــي 
القانون من مايو/أيار 2014 حتى  إلى  لجأن 

ديسمبر/كانون األول 2016.

أمر الحماية
العجلة،  قــاضــي  إلــى  الحماية  طالبة  تتوجه 

7 حاالت قتل 
لمعنّفات منذ 

بداية العام حتى 
أغسطس الجاري

2379 شكوى 
للنساء منذ إبريل 

2014 وحتى 
مارس 2017

ثغرات في تطبيق القانون 293 تفقده فعاليته )فرانس برس(
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أثار العب وسط برشلونة اإلسباني، أندريس 
إنييستا، الجدل حول مستقبله بعدما أكد أنه لم 
يجدد بعد عقده الذي ينتهي في يونيو/حزيران 

عام 2018. وفي مقابلة مع صحيفة »الباييس« 
قال إنييستا: »في الواقع، لم أجدد تعاقدي بعد، 

مررت بالكثير من األحاسيس التي أجهلها، 
ولكني أعتقد أنها طبيعية، بالتأكيد إنه مشهد 
لم أكن أتخيله منذ سنوات، يمكننا القول إنني 

أخطط ملستقبلي حاليًا«.

بات سيرجيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد 
أكثر الاعبني الذين تعرضوا للطرد في تاريخ 

الدوري اإلسباني، بالتساوي مع املعتزلني 
بابلو ألفارو وتشافي أجوادو، بعدما طرد للمرة 

الـ18 في مشواره أمام ديبورتيفو ال كورونيا 
في الجولة االفتتاحية من الليغا. وخال 405 

مباريات خاضها سيرجيو راموس )31 عامًا( في 
الدوري اإلسباني طرد 18 مرة، وأمسى أكثر العب 

يتلقى بطاقة حمراء منذ 2009.

يغيب حارس إشبيلية ديفيد سوريا، الذي 
تم استبداله بعد بدء املبارة أمام إسبانيول 

بسبب إصابة في اليد، عن اللعب نحو أسبوعني 
لتعرضه لخلع في مفصل أصبع باليد اليسرى، 

حسبما أعلن الجهاز الطبي للنادي »األندلسي«. 
وستحرمه اإلصابة من املشاركة في مباراة العودة 

أمام الفريق التركي في إياب الدور التمهيدي 
للدوري األوروبي، وكذلك عن مباراة ثاني جوالت 

الليغا أمام خيتافي.

إنييستا: لم أجدد 
تعاقدي مع برشلونة 
وأفكر في مستقبلي

سيرجيو راموس 
أكثر الالعبين طردًا 

في تاريخ الليغا

ديفيد سوريا حارس 
إشبيلية يغيب عن 
المالعب أسبوعين

توجت اإلسبانية 
جاربيني 
موغوروزا 
عروضها القوية 
في بطولة 
سينسيناتي 
المفتوحة 
للتنس بالفوز 
باللقب بعدما 
اكتسحت 
الرومانية 
سيمونا هاليب، 
المرشحة الثانية 
للقب، في 
المباراة النهائية 
بمجموعتين 
دون رد بواقع 
)6 – 1( و)6 – 
صفر(. ولم 
تحتج الالعب 
اإلسبانية ألكثر 
من 56 دقيقة 
تقريبًا من أجل 
الفوز بلقبها 
الثاني هذا العام 
بعد بطولة 
ويمبلدون، 
واألول في 
مسيرتها في 
بطوالت رابطة 
محترفات التنس 
الممتازة.

)Getty/بطولة ثانية للنجمة اإلسبانية )روب كار

بطلة سينسيناتي
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أوجييه سعى إلنهاء 
السباق بأقل مخاطرة بعد 

انسحاب نوفيل

ألونسو يدفع تشيلسي لتخطي كبوة البداية
قاد بهما فريقه تشيلسي،  ألونسو هدفني  املدافع اإلسباني ماركوس  سجل 
حامل اللقب، لحسم »ديربي لندن« املثير أمام توتنهام )2 - 1(، وحصد أول 
أقيم  الــذي  اللقاء  ليغ، وذلــك في  بالبريميير  الجديد  املوسم  له في  نقاط  ثــاث 

بينهما  على ملعب »ويمبلي« في ثاني جوالت »البريمييرليغ«
األكبر  الخطورة  األول وأصحاب  الشوط  الطرف األفضل في  »السبيرز«  كان 
على مدى الـ45 دقيقة األولى، على الرغم من أن األفضلية في التسجيل كانت 
من نصيب تشيلسي في الدقيقة 24 بأقدام اإلسباني ماركوس ألونسو. وفي 
بــاتــشــواي أصــحــاب األرض  البلجيكي ميتشي  املهاجم  أعــاد  الــثــانــي،  الــشــوط 
للمباراة بتسجيل هدف التعادل بالخطأ في مرماه قبل النهاية بثماني دقائق.

إال أن رد »البلوز« جاء سريعًا وتقدم في النتيجة مجددًا بعد ست دقائق فقط 
ومن جديد عبر اإلسباني املتألق ألونسو.

نيمار يقود سان جيرمان الكتساح تولوز
نيمار فريقه باريس سان جيرمان الكتساح مضيفه  البرازيلي  املهاجم  قاد 
تولوز )6 - 2( في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي لكرة القدم. وسجل نيمار 
هدفني وصنع اثنني آخرين في مباراته األولى مع الفريق الباريسي على ملعب 
الفريق  وانتفض   .18 الدقيقة  في  التسجيل  الضيوف  افتتح  ــراء.  األمـ حديقة 
وأضــاف  نيمار.  31 عن طريق  الدقيقة  في  التعادل  ليدرك  الباريسي سريعا 
)بي اس جي( بعدها بأربع دقائق. العب الوسط ادريان رابيو الهدف الثاني لـ

وأحرز الهدف الرابع عن طريق ادينسون كافاني من ركلة جزاء حصل عليها 
نيمار. وفي الدقيقة 78 قلص تولوز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق 
الــرابــع  الــهــدف  بــاســتــوري  كريستوفر جــولــني. وســجــل األرجــنــتــيــنــي خابيير 
ألصحاب األرض في الدقيقة 82 من تسديدة رائعة من أمام املرمى. وبعدها 
ليسجل  الشباك  داخـــل  بــرأســه  نيمار  ركنية  كــورزامــا  ليفني  قــابــل  بدقيقتني 

الهدف الخامس، واختتم نيمار السداسية بهدف رائع.

برشلونة يبدأ الموسم بفوز معنوي على بيتيس
استطاع برشلونة أن يداوي جراح السقوط املدوي أمام غريمه التقليدي ريال 
مــدريــد فــي الــســوبــر اإلســبــانــي األســبــوع املــاضــي بتحقيق فــوز معنوي على 
حساب ضيفه ريال بيتيس بثنائية نظيفة على ملعب »الكامب نو« في مستهل 

مشوار الفريق في املوسم الجديد بالدوري اإلسباني لكرة القدم »الليغا«.
النيران  افتتحت  األول، حيث  الــشــوط  فــي  »الــكــتــالــونــي«  الــنــادي  ثنائية  جـــاءت 
الصديقة باب التسجيل في الدقيقة 36 بالهدف الذي سجله املدافع الروماني 
ألني توسكا بالخطأ في مرماه، إثر تمريرة عرضية من داخــل املنطقة لعبها 
جيرارد ديولوفيو ملست قدم توسكا وغالطت الحارس أنطونيو آدان وسكنت 

روبرتو  الوسط سيرجي  فقط ضاعف العب  دقائق  بثاث  وبعدها  الشباك. 
األندلسي،  الفريق  مدافع  من  للكرة  لديولوفيو  رائــع  استخاص  بعد  النتيجة 
ليتوغل داخل املنطقة ويمرر كرة للقادم من الخلف روبرتو الذي أسكن الكرة 

في الشباك عكس تحرك آدان.

ريال مدريد يستهل حملة الدفاع 
عن لقبه بثالثية في ديبورتيفو

استهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الليغا بتحقيق فوز عريض خارج 
قواعده على ديبورتيفو ال كورونيا بثاثية نظيفة. أنهى الفريق امللكي املباراة 
الويلزي  من  كل  توقيع  بثنائية حملت  تقدم  بعدما  األول  في شوطها  نظريا 
غاريث بيل في الدقيقة 20 بعدما استلم تمريرة الفرنسي كريم بنزيمة داخل 

املنطقة ليسكن الكرة داخل الشباك بسهولة.
بينما تكفل البرازيلي كاسيميرو بتسجيل الهدف الثاني بعدها بسبع دقائق 
بــعــدمــا حـــول عــرضــيــة مــواطــنــه مــارســيــلــو مــن الــــرواق األيــســر الــتــي مـــرت من 
الجميع بسهولة داخل الشباك. وفي الشوط، أكد األملاني توني كروس انتصار 
امليرينغي في الدقيقة 62 بتمريرة من بيل على حدود املنطقة تماما ليسدد كرة 

قوية اصطدمت بقدم أحد مدافعي الديبور وغالطت الحارس روبن مارتينيز.

أحرز السائق األستوني أوت تاناك على فورد 
فييستا يوم األحــد، لقب رالي أملانيا، املرحلة 
الــعــاشــرة مــن بطولة الــعــالــم لــلــرالــيــات، والتي 
شهدت انفراد الفرنسي سيباستيان أوجييه 

بصدارة الترتيب العام للبطولة.
ــانـــاك الــبــالــغ عـــمـــره 29 عـــامـــا الــفــوز  وحـــقـــق تـ
ــي إيــطــالــيــا،  ــ ــذا املـــوســـم بــعــد رالـ الـــثـــانـــي لـــه هــ
بــيــنــمــا حـــل الــفــرنــســي ســيــبــاســتــيــان أوجــيــيــه 
الثالث،  املركز  )ام-سبورت فورد فييستا( في 
وكـــــان املـــركـــز الـــثـــانـــي مـــن نــصــيــب الــنــروجــي 
بــولــو.  فولسكفاغن  عــلــى  ميكلسن  أنـــدريـــاس 
الــذي يحمل  الفرنسي  السائق  وبذلك، تصدر 
لقب بطولة العالم أربع مــرات، الترتيب العام 
بفارق  البطولة،  نهاية  مــن  مــراحــل  ثــاث  قبل 
الــذي  نوفيل  تييري  البلجيكي  عــن  نقطة   17

انسحب السبت بسبب مشاكل ميكانيكية.
وكـــان نــوفــيــل وأوجــيــيــه دخـــا الــســبــاق وهما 
على تساو بالنقاط في صدارة ترتيب بطولة 
العالم )160 نقطة(، إال أن نوفيل كان يحظى 
باألفضلية بفضل عدد االنتصارات )3 مقابل 
2(. وعلى رغم خوضه األحد املرحلة الخاصة 

عزز القطري معتز برشم رقمه األفضل هذه 
السنة في الوثب العالي، محققًا ارتفاعًا بلغ 
2,40 متر خال لقاء برمنغهام ضمن الدوري 
ــقـــوى، بــيــنــمــا ودع الــعــداء  املـــاســـي أللـــعـــاب الـ
البريطاني مو فــرح مضمار بــاده بفوز في 

سباق 3 آالف متر.
طومسون  إيــايــن  الجامايكية  عــوضــت  كما 
إخــفــاقــهــا فـــي بــطــولــة الــعــالــم الــتــي اختتمت 
األحد املاضي في لندن، بفوز في سباق 100 
متر، وتفوق برشم على السوري مجد الدين 
غزال )2,31 متر( الفائز بامليدالية البرونزية 
الــذي حقق  العاملية، والبريطاني طــوم غايل 

)2,24 متر(.
وبـــذلـــك، عـــزز الــريــاضــي الــقــطــري أفــضــل رقــم 
ــان قــد  ــ ــتــــر(، والـــــــذي كـ ــهـــذه الـــســـنـــة )2,38 مــ لـ
حققه بنفسه في لقاء أوسلو، علما أن الرقم 
الــقــيــاســي الــعــاملــي يــحــمــلــه الــكــوبــي خافيير 
ــان بــرشــم )26  ســوتــومــايــر مــع 2,45 مــتــر. وكـ
عـــامـــًا( تــــوج األحــــد املـــاضـــي بــذهــبــيــة الــوثــب 
الــعــالــي فــي الــيــوم الــخــتــامــي لــبــطــولــة العالم 
أللعاب القوى، محققا 2,35 متر، أمام الروسي 

)»بــاور ستايج«(، إال أنه لم يتمكن من إحراز 
نقاط. وقال أوجييه إنه سعى إلنهاء السباق 
لـــإفـــادة مــن انسحاب  بــأقــل مــخــاطــرة ممكنة 
نوفيل، موضحا »هــذا كــان األمــر األهــم وهــذا 
ما عملنا من أجله طوال نهاية األسبوع هذه«، 

في إشارة إلى تصدر الترتيب العام.
وأضــاف »بعد انسحاب تييري، لم أقــدم على 
الدفع إلــى الحد األقــصــى، كــان في إمكاني أن 
بالنسبة  جــيــدة  النتيجة  أن  إال  أســــرع،  أكـــون 

للبطولة«.
وكان تاناك األفضل خال عطلة األسبوع، اذ 
فـــاز فــي خــمــس مــراحــل خــاصــة بــالــســرعــة من 
أصل 21، وأنهى السباق متقدما بفارق 16,4 
ثانية على ميكلسن، و30,4 ثانية عن أوجييه، 
علما أن املراحل األولى شهدت منافسة شرسة 
البالغ  األستوني  أن  إال  ميكلسن،  وبــن  بينه 
29 عاما تمكن مــن فــرض هيمنته ولــم يفرط 
املقام  السباق  على  تاناك  وهيمن  بالصدارة. 
سيارة  تعرضت  عندما  مرصوفة  طــرق  على 
تــيــيــري نــوفــيــل لــلــتــوقــف بــســبــب مــشــكــلــة في 

أنظمة التعليق وتمسك تاناك بالصدارة.

دانــيــال ليسنكو )2,32 متر( والــســوري غزال 
)2,29 متر(.

القوى  ألــعــاب  فــرح مضمار  املقابل، ودع  فــي 
متر  آالف  ثاثة  سباق  فــي  بفوز  البريطاني 
ولــفــة تكريمية وداعــيــة فــي ســيــارة »بنتلي« 
ــد أبــرز  ــان فـــرح )34 عـــامـــًا(، أحـ مــكــشــوفــة. وكــ
عــدائــي املــســافــات الــطــويــلــة، فــشــل فــي إحـــراز 
ثــنــائــيــاتــه الــثــالــثــة ضــمــن بــطــولــة الــعــالــم في 
اكــتــفــى  اذ  مـــتـــر،  آالف  و10  آالف   5 ســبــاقــي 
الثاني وفضية األول ضمن  بذهبية السباق 
األحــد  لندن  فــي  اختتمت  التي   2017 نسخة 

املاضي.
وحــقــق فــرح فــي برمنغهام زمــنــا قـــدره سبع 
ا مـــن الــثــانــيــة،  دقـــائـــق و38 ثــانــيــة و64 جــــزء
مــتــقــدمــًا عــلــى اإلســبــانــي عــــادل مــشــعــل الــذي 
ا من  سجل سبع دقائق و40 ثانية و34 جــزء
الــذي  كيبانغات  ديفيس  والكيني  الثانية، 
ا من  سجل سبع دقائق و40 ثانية و63 جــزء

الثانية.
وبـــعـــد بــرمــنــغــهــام، ســيــشــارك فــــرح فـــي لــقــاء 
الـــدوري املــاســي، ليختم بذلك  زوريـــخ ضمن 
مسيرته على املضمار، وينتقل إلى سباقات 
الثنائية مرتن  فــرح حقق  أن  ُيــذكــر  الــطــرق. 
والثنائية  و2015،   2013 بطولتي  في  عامليًا 
)لندن  األوملبية  األلــعــاب  دورة  نفسها ضمن 

2012 وريو 2016(.
وغـــــاب الـــنـــجـــوم عـــن ســـبـــاق الـــســـرعـــة 100 م 
فــاقــتــصــرت املـــشـــاركـــة عــلــى ثــمــانــيــة عــدائــن 
التركي  العالم  بطل  ثبت  بينما  بريطانين، 

ــرالــــي كـــانـــت مــثــالــيــة،  ــة الــ ــدايــ وقـــــال تـــانـــاك »بــ
وبعدها كان علينا فقط الحفاظ على تقدمنا 
الـــ 25 التي حصلنا عليها هنا، ال  مع النقاط 
أرى ملاذا ال يمكننا أن ننافس على لقب بطولة 
بــات حاليا ثالثا  الــذي  العالم«. وشــدد تاناك 
في الترتيب العام بفارق 33 نقطة عن أوجييه، 
على أنه »يجب علينا أن نفوز إذا أردنا إحراز 

لقب البطولة«.
وشهد ترتيب الخمسة األوائل في رالي أملانيا 
بعد احــتــال األســتــونــي أوت تــانــاك على منت 
 2.57:31,7 بزمن  األول  املركز  فييستا(  )فــورد 
أندرياس ميكلسن  النروجي  ساعتن وثانيا 
وجــاء  ثانية   16,4 بــفــارق   )3 )سيتروين ســي 
)فــورد  أوجــيــيــه  سيباستيان  الفرنسي  ثالثا 
رابعا  حــل  فيما  ثانية   30,4 بــفــارق  فييستا( 
الــفــنــلــنــدي يــوهــو هــانــيــنــن )تــويــوتــا يــاريــس( 
بفارق 1:49,2 دقيقة وجاء خامسا االيرلندي 
 2:01,5 بفارق   )3 )سيتروين سي  برين  كريغ 
ــيــــب بـــطـــولـــة  ــد تــــرتــ ــيـ ــعـ ــلـــــى صـ ــ ــتــــن. وعـ ــقــ ــيــ دقــ
الفرنسي  فقد تصدر  أملانيا  رالــي  بعد  العالم 
سيباستيان أوجييه )فورد فييستا( برصيد 
ــل الــبــلــجــيــكــي تــيــيــري نــوفــيــل  177 نــقــطــة وحــ
)هــيــونــداي( بــرصــيــد 160 نقطة ثــانــيــا وجــاء 
)فـــورد فييستا(  تــانــاك  ثالثا األســتــونــي أوت 
الــفــنــلــنــدي يـــاري-مـــاتـــي  144 نــقــطــة ورابــــعــــا 
ــاريــــس( 123 نــقــطــة وفــي  ــا يــ التـــفـــاال )تـــويـــوتـ
املــركــز الخامس حــل اإلســبــانــي دانــي ســوردو 

)هيونداي( بعدما جمع 89 نقطة.
)فرانس برس(

أقــدامــه فــي ســبــاق 200 متر  رامــيــل كولييف 
بــزمــن 20,17 ثــانــيــة مــتــقــدمــًا عــلــى األمــيــركــي 
آرون  والـــكـــنـــدي  ثـــانـــيـــة(   20,26( ويــــب  أمـــيـــر 

براون )20,30 ثانية(.
ــــز، حــل  ــــواجـ ــار حـ ــتــ وفـــــي مـــنـــافـــســـات 110 أمــ
األميركي آريس ميريت حامل الرقم القياسي 
ثــانــيــة(،   13,29( بــزمــن  أواًل  ثــانــيــة(   12,80(

شوبنكوف  ســيــرغــي  الــروســي  عــلــى  متقدمًا 
)13,31 ثانية(، صاحب فضية بطولة العالم 
2017 واملشارك تحت علم محايد، بينما كان 
املركز الثالث من نصيب األميركي ديفون آلن 

)13,40 ثانية(.
في املقابل أكد البولندي بافل فايديك أحقيته 
فــي ذهــبــيــة بــطــولــة الــعــالــم فــي رمـــي املــطــرقــة، 

مــتــرا( متقدما   78,51( األول  املــركــز  بــإحــرازه 
نــيــك مــيــلــر )71,69 مــتــرا(  الــبــريــطــانــي  عــلــى 

واألملاني يوهانس بيشلر )7006 أمتار(.
وفـــي غــيــاب بــطــل الــعــالــم فــي الــوثــب الطويل 
الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي لـــوفـــو مـــانـــيـــونـــغـــا، أحــــرز 
وصــيــفــه األمــيــركــي جـــاريـــون لــوســون املــركــز 
املــركــز  ســامــايــي  وروســــــوال  م(،   8,19( األول 
الــثــانــي )8,03 أمــتــار(، وحــل األمــيــركــي مايك 
القطري  أمــتــار(، وحــل   8,02( ثالثًا  هارتفليد 
جمال حــيــران تاسعا فــي سباق امليل )ثــاث 

دقائق و39 ثانية(.
ولـــــدى الـــســـيـــدات، حــقــقــت طـــومـــســـون املــركــز 
األول فــي ســبــاق 100 مــتــر، بــعــد أســبــوع من 
بطولة  في  لقبها  وفقدانها  حلولها خامسة 
أفضل  صاحبة  طــومــســون  وسجلت  الــعــالــم. 
ثــــــوان(،   10,71( الـــســـنـــة  هـــــذه  لــلــســبــاق  رقـــــم 
العاجية  على  متقدمة  ثـــوان،   10,93 توقيت 
ثــانــيــة( حاملة  لــو )10,97  تــا  مــــاري جــوزيــه 
بــطــولــة  فــــي  م  و200   100 ــاقـــي  ــبـ سـ فـــضـــيـــة 
ليفي  جــورا  الجامايكية  بينما حلت  العالم، 
دافني  الهولندية  واكتفت  ثالثة.  ث(   11,08(
شــيــبــرز صــاحــبــة بــرونــزيــة 100 وبــطــلــة 200 
الــســادس )11,22 ثــانــيــة(. فــي وقت  م باملركز 
كررت البحرينية سلوى عيد ناصر صاحبة 
ــالـــم، تــفــوقــهــا  فــضــيــة 400 م فـــي بــطــولــة الـــعـ
ألــيــســون صاحبة  فيليكس  األمــيــركــيــة  عــلــى 
ــبـــاق مــنــذ  الـــبـــرونـــزيـــة واملــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــسـ

سنوات، وحلت أولى بزمن 50,59 ثانية.
)فرانس برس(

معتز برشم يقّدم عروضًا قوية في الدوري الماسيتاناك بطًال لرالي ألمانيا وأوجييه يتصدر بطولة العالم
فاز األستوني أوت تاناك 

برالي ألمانيا، فيما قبض 
سيباستيان أوجييه على 

صدارة الترتيب العام

القطري معتز برشم يُعزز 
رقمه في الوثب العالي 
ضمن منافسات الدوري 

الماسي في برمنغهام

األستوني أوت تاناك ومالحه بطال السباق )باتريك ستوالرز/فرانس برس(

حسن الذوادي األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث )كريم جعفر/ فرانس برس(

استاد خليفة أحد التحف المعمارية في قطر )فرانس برس(

برشم يستعرض في المنافسات )روي فييرا / األناضول(

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــن انـــطـــاق  قـــبـــل خــمــســة أعـــــــوام مــ
كأس العالم 2022 في قطر، كشفت 
واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة 
الــذي سيكون  »الثمامة«  استاد  عن تصميم 
أحد املاعب املرشحة الستضافة كأس العالم 
الجميع  تصميمه  أبــهــر  ــــذي  والـ  2022 قــطــر 
ملــا يحتويه على مــرافــق، ناهيك عــن أنــه أول 
بالكامل  التي تصمم  العالم  كــأس  اســتــادات 

بأيد قطرية عربية.
وسيتسع امللعب الجديد الذي يعد »االستاد 
السادس« لـ 40 ألف مشجع، وسيتم تخفيض 
ألــف مقعد بعد نهاية  إلــى 20  عــدد مــقــاعــده 

استاد 
»الثمامة«
تحفة معمارية تستضيف 

كأس العالم 2022

في   2022 العالم  كأس  يقام  أن  المفترض  من 
قطر على ثمانية مالعب، إال أن هذا العدد قد 
يرتفع إلى تسعة، في وقت كشفت الدوحة عن 
تصميم استاد جديد سيكون مرشحًا الستضافة 

مباريات العرس الكروي العالمي

تقرير

ــة، إذ ســتــمــنــح دولــــــة قـــطـــر املــقــاعــد  ــولـ ــبـــطـ الـ
التحتية  للبنى  تفتقر  التي  للدول  اإلضافية 
الرياضية حول العالم، وقد كشفت اللجنة أن 
األعمال التمهيدية وأشغال الحفر األولية في 
الــعــام 2016  اســتــاد الثمامة قــد اختتمت فــي 
ويتوقع إنجازه بحلول 2020 وأن يستضيف 

امللعب مباريات كأس العالم حتى الدور ربع 
النهائي.

االستاد السادس... تحفة جديدة
شكل االستاد السادس بحق تحفة معمارية 
لتصميمه الفريد من نوعه، إذ إنه مستوحى 
في  املــعــروفــة  التقليدية  العربية  القبعة  مــن 
قــطــر بــاســم »الــقــحــفــيــة«، والــتــي ُتــشــكــل جــزءًا 
ــاء  ــن الـــلـــبـــاس الــتــقــلــيــدّي لـــلـــرجـــال فـــي أرجــ مـ
إذ يرتدونها تحت »الغترة«  العربّي،  الوطن 

و»العقال« لتثبيتهما.
وُيعد استاد الثمامة أول استاد لكأس العالم 
ُيصمم بالكامل بأيٍد قطرية عربية، إذ تولى 
العربي –  الهندسي  املكتب  تصميم االستاد 
أقدم شركة استشارية هندسية معمارية في 
قطر، وقد قاد فريق العمل املعماري القطري 

إبراهيم الجيدة.
وفي تعليقه على اإلعان عن تصميم استاد 
الــثــمــامــة، قـــال حــســن الــــــذوادي األمــــن الــعــام 
»نــحــن  واإلرث:  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا  لــلــجــنــة 
الــذي  التصميم  ســعــيــدون بالكشف عــن هــذا 
يــعــكــس ثــقــافــتــنــا وتــقــالــيــدنــا، وُيـــذكـــرنـــا في 
بــالــذات بما يجمعنا كشعوب  هــذه األوقـــات 
خليجية وعربية. وأود أن أغتنم هذه الفرصة 
ألؤكــد على التزام دولــة قطر برؤيتها لكأس 
لــلــمــنــطــقــة والـــعـــالـــم  كــبــطــولــة  ــالـــم 2022  الـــعـ
الــعــربــّي وبــحــرصــهــا عــلــى أن تــتــاح الــفــرصــة 
لـــكـــل الــخــلــيــجــيــن والــــعــــرب لــلــمــســاهــمــة فــي 
تــزال مفتوحة  ما  البطولة، واألبـــواب  تنظيم 
لهم جميعًا منذ اليوم، وحتى أن نستقبلهم 
لــنــحــتــفــل  ــام 2022  ــ عـ كـــضـــيـــوف ومــشــجــعــن 
القدم  العالم لكرة  بــأول بطولة لكأس  سوية 

في املنطقة«.
وَأضاف الذوادي: »إن تصميم استاد الثمامة 
مزيج متناغم بن تقاليدنا التي نفخر بها، 
وتــطــلــعــنــا لــلــمــســتــقــبــل. إن الـــرجـــل الــقــطــري 
خــاصــة والــعــربــي عــامــة مــرتــبــط بشكل كبير 
بالقحفية التي ترافقه منذ أيام صباه األولى. 
وعلى اختاف مسمياتها وأنماطها بحسب 
القحفية تستخدم  أن  إال  الجغرافية،  املنطقة 
ذات االســــتــــخــــدام فــــي كـــافـــة أرجــــــــاء الـــوطـــن 
وكانت  صــغــارًا  ارتديناها  جميعنا  العربي. 
على مر األجيال إحدى الخطوات املبكرة التي 

ترسم مامح شخصية الرجل القطري«.
وذكـــــرت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث 
أنـــه ســيــتــم بــنــاء فــنــدق مــمــيــز داخــــل االســتــاد 
وســيــضــم 60 غـــرفـــة. كــمــا ســـيـــزود االســـتـــاد 
بتقنية التبريد املبتكرة التي يجري تطويرها 

أول استاد لكأس 
العالم يُصمم بأيد 

قطرية عربية

)Getty( استاد الثمامة كما ظهر في التصميم

فـــي قــطــر لــتــمــكــن الــاعــبــن والــجــمــاهــيــر من 
االستمتاع باملباريات في أجواء مثالية على 
مــدار الــعــام، ودون أن تؤثر الــحــرارة فــي أداء 
الاعبن أو تجربة الجماهير داخل االستاد، 
تجعله  بتقنيات  الــثــمــامــة  اســتــاد  وســـيـــزّود 
مــن أحــــدث االســـتـــادات الــعــاملــيــة، إذ سيكون 
مـــجـــهـــزًا بـــكـــافـــة الـــتـــجـــهـــيـــزات الــــتــــي تــضــمــن 
ســهــولــة الــــوصــــول واالســـتـــمـــتـــاع بــالــتــجــربــة 
الكاملة للمباريات لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
للتنس  كما سيضم االستاد مرافق مختلفة 
وكرة السلة ومسارات للجري وركوب الخيل، 

وفرعًا ملستشفى الطب الرياضي اسبيتار.

ــان أعــــرق املــــدن الــقــطــريــة، وســيــتــســع ملا  ــريـ الـ
يصل إلى 40 ألف متفرج، ومرشح الستضافة 
مباريات كأس العالم حتى الدور ربع النهائي. 
كما يوجد استاد »الوكرة« في مدينة الوكرة 
املنفتح  والــعــصــري  الــجــريء  بشكله  املتميز 
عــلــى املــســتــقــبــل، والــــــذي ســيــتــســع ملـــا يصل 
أيـــضـــا، وسيستضيف  مــتــفــرج  ألـــف   40 إلـــى 
مباريات املونديال حتى الدور ربع النهائي 
وستحيط باستاد الوكرة العديد من املرافق 
مثل املــدارس، وماعب التنس، وماعب كرة 
السلة، واملطاعم، وأحواض السباحة، وأندية 
يعد  كما  وغيرها.  واملتاجر  البدنية،  اللياقة 

استادات مذهلة
فــي سبعة من  العمل جــاريــا بالفعل  يـــزال  ال 
ــتــــادات املــرشــحــة الســتــضــافــة الــبــطــولــة،  االســ
وذلـــــك بــعــد تـــدشـــن اســـتـــاد خــلــيــفــة الـــدولـــي 
فــي شهر مــايــو/أيــار املــاضــي، لينضم لبقية 
ا من استاد »البيت« في مدينة  االستادات بدء
مــتــفــرج،  ألـــف   60 الــــذي سيتحتضن  الـــخـــور 
ويــســتــضــيــف مـــبـــاريـــات كــــأس الـــعـــالـــم حتى 
من  اسمه  النهائي ويستوحي  الــدور نصف 
بيت الشعر، الخيمة التي سكنها أهل البادية 

في قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ. 
وهــنــاك اســتــاد الــريــان الـــذي يــقــام فــي مدينة 

استاد خليفة الدولي أحد التحف املبهرة في 
العاصمة القطرية الــدوحــة، والــذي تم إعــادة 
افــتــتــاحــه خــــال حــفــل تـــدشـــن مـــذهـــل سبق 
عمليات  بعد  األمير  كــأس  نهائي  استضافة 
الــذي  االســتــاد  ليصبح  والتغيير،  التجديد 
تبلغ سعته 40 ألف متفرج جاهزا الستضافة 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم وصـــواًل 
إلــى الــدور ربــع النهائي والــذي أشرفت على 
شركاء  أحــد  زون،  أســبــايــر  مؤسسة  تنفيذه 
وكــــان  واإلرث.  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
استاد خليفة استضاف العديد من األحداث 
الـــبـــارزة خـــال تــاريــخــه الــطــويــل، مــثــل دورة 

وبطولة  الخليج،  وكــأس  اآلسيوية،  األلــعــاب 
كأس آسيا لكرة القدم، وغيرها من األحداث 
البطولة  نــجــاح  فــي  محوريًا  دورًا  وسيلعب 
ــادات، خـــاصـــة أنــه  ــ ــتـ ــ ــم االسـ ــد أهــ ــبـــح أحــ وأصـ
التي  املتطورة  التبريد  تقنيات  إليه  أضيفت 

تتحكم بدرجات الحرارة بشكل أكبر.
الذي  قطر«  »مؤسسة  استاد  يعد  من جهته 
يــتــســع لـــ 40 ألـــف مــتــفــرج أحـــد املــاعــب التي 
تــــم الـــكـــشـــف عــنــهــا أيــــضــــا، ومـــــن املـــمـــكـــن أن 
الــبــطــولــة وصــــواًل إلــى  يستضيف مــبــاريــات 
ــن قلب  الــــــدور ربــــع الـــنـــهـــائـــي، وهــــو قـــريـــب مـ

مدينة الدوحة.
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رياض الترك

بقوة  األسترالي  املنتخب  انطلق 
ــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة وســحــق  ــ ــبــ ــ فــــي املــ
أول شوط  فــي  اإليــرانــي  املنتخب 
)43 – 26(، وهي النتيجة التي أكدت أفضلية 
ــيــــوي الـــعـــمـــاق الـــــذي ال  هــــذا املــنــتــخــب اآلســ
يرحم أي بلد يواجهه مهما كان حجمه، فهو 
منتخب يــعــرف كــيــف يــهــاجــم وكــيــف يــدافــع 

ويقتل الخصم بأسلوب لعبه القوي.
حــقــق املــنــتــخــب األســـتـــرالـــي بـــدايـــة قــويــة في 
املــبــاراة وتــقــدم على إيـــران )10 – 2( بسرعة 
وفـــــرض أســـلـــوب لــعــبــه عــلــى أرض املــلــعــب، 
وســـط ضــيــاع مــن العــبــي املنتخب اإليــرانــي 
ــم يـــعـــرفـــوا مــــــاذا يــفــعــلــون وكــيــفــيــة  الــــذيــــن لــ
احــتــواء هجوم العماق األســتــرالــي، ليوسع 
منتخب أستراليا النتيجة إلى )12 – 5( بعد 

مرور خمس دقائق من الربع األول.
ــــك تــحــســن أداء املــنــتــخــب اإليــــرانــــي  بـــعـــد ذلـ
الــذي استعاد تــوازنــه وحــاول مــجــاراة األداء 
الــقــوي، وفعًا سجل عــددا كبيرا  األسترالي 
من النقاط ليقترب من معادلة النتيجة )12 
– 11(، إال أن املنتخب األسترالي عرف كيف 
يقتل الثورة اإليرانية ويتقدم من جديد )16 
– 11( وبعد ذلك )28 – 20( في الربع الثاني 

أستراليا
بطلة آسيا

ُتوج المنتخب األسترالي بلقب بطولة كأس آسيا 2017 ألول مرة في تاريخه 
أن  بعد   ،)56  –  79( اإليراني  نظيره  اكتسح  أن  بعد  وذلك  مشاركة،  أول  من 
قدم عرضًا هجوميًا رائعًا على أرض الملعب، وأثبت أنه األفضل في القارة 

اآلسيوية حاليًا بعد إيران الوصيفة وكوريا الجنوبية الثالثة

3031
رياضة

تقرير

الـــذي وســع فيه املنتخب األســتــرالــي الــفــارق 
بــفــارق 17 نقطة بعد 20  إلــى )43 – 26( أي 

دقيقة من املباراة.
لم يتغير األداء األسترالي في الشوط الثاني 
وتابع هجومه من دون رحمة ليوسع فارق 
النقاط إلى )50 – 33(، في وقت بدا املنتخب 
اإليراني بعيدًا كثيرًا عن املنافسة وغير قادر 
عــلــى مــجــاراة األداء األســتــرالــي الــقــوي. لكن 
املنتخب اإليراني عرف كيف يستعيد توازنه 
مــن جــديــد ويــحــرم أســتــرالــيــا مــن التسجيل 

كثيرًا وُيسجل عشر نقاط )56 – 43(. 
أن  بـــعـــد  األول،  ــــوط  ــشـ ــ الـ ــي  ــ فـ حــــــدث  وكــــمــــا 
ينتفض  توازنه،  اإليراني  املنتخب  يستعيد 
املنتخب األسترالي ويقلب الطاولة ويوسع 
تامة،  – 45( بسهولة   60( إلــى  النقاط  فــارق 
وهو األمر الذي يؤكد أن أستراليا قادرة على 
تــريــد مــن دون مشاكل  كــمــا  املـــبـــاراة  تسيير 

عرضه  األســتــرالــي  املنتخب  لُيتابع  كــبــيــرة، 
 79( عريضة  بنتيجة  الــلــقــاء  وينهي  الــقــوي 
السلة  – 56(، وُيتوج بلقب كأس آسيا لكرة 

ألول مرة في تاريخه.

اعتزال الخطيب ومستقبل لبنان
ــة، اعـــــتـــــذر قــــائــــد املــنــتــخــب  ــيــ ــانــ مـــــن جــــهــــة ثــ
الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــــــادي الـــخـــطـــيـــب، لــلــجــمــاهــيــر 
البطولة  املنتخب في  التي واكبت  اللبنانية 
ألن الفريق لم يحقق طموحاتهم بالتتويج. 
وقـــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عــن قـــرار اعتزاله 
الـــدولـــي: »لــقــد حـــان الـــوقـــت املــنــاســب لــذلــك، 
قــــدمــــت كــــل مــــا أســـتـــطـــيـــع لــلــمــنــتــخــب الــــذي 
بــــدأت مــعــه عـــام 1998، وعــشــت مــعــه الكثير 
أبــرزهــا  أن  العلم  الــرائــعــة، مــع  اللحظات  مــن 
كــانــت فـــي مـــونـــديـــال 2006 حـــن تــمــكــنــا من 
االنتصار على املنتخب الفرنسي«، كما أكد 
الاعب بامللقب بالـ »تايغر« أن قراره نهائي 

باالعتزال الدولي.
البطولة باسل  الــاعــب املتألق فــي هــذه  أمــا 
بــوجــي فـــقـــال: »مـــع انــتــهــاء هـــذه املــنــافــســات 
عــلــيــنــا أخـــذ قــســط مـــن الـــراحـــة، خــاصــة بعد 
الضغوطات التي عشناها، وبعدها سيعود 
 منا إلــى فريق في الـــدوري، وهــذا ما كنا 

ٌ
كــل

نتحدث به مع رئيس االتــحــاد، إذ علينا أن 
نستعيد مستوانا املعهود ولياقتنا البدنية، 
 

ّ
إلــى حل كما تمنينا على االتــحــاد اإلســـراع 

مشكلة تــواجــد ثــاثــة أجــانــب داخـــل أرضــيــة 
امللعب، ألن هذا كما اتضح أّثر بشكل سلبي 
على املنتخب الوطني، وقد كان رّده إيجابيًا، 
أكــد أن األولــويــة دائمًا لاعبن املحلين،  إذ 
فــتــواجــد ثــاثــة أجــانــب تـــؤذي اللعبة بشكل 
عـــام وكــذلــك يــقــّلــص فـــرص مــشــاركــة الــاعــب 
الــلــبــنــانــي، عــلــى أمـــل أن ُتــحــل هـــذه املشكلة 

بأسرع وقت ممكن«.
وأضــــــاف الـــاعـــب املـــمـــيـــز: »حـــصـــدنـــا بعض 
بالرغم  البطولة  هــذه  مــن  اإليجابية  األمـــور 
من الخسارة، فقد عرفنا قدر محبة الجمهور 
رائعن  كانوا  لقد  خلفه،  ووقوفه  للمنتخب 
لــلــغــايــة، وبـــنـــظـــري كـــانـــت الــبــطــولــة منظمة 
 الشكر للرئيس بيار كاخيا، أما 

ّ
للغاية وكل

الــقــادمــة،  املــونــديــالــيــة  للتصفيات  بالنسبة 
فإننا سنسعى لرّد الدين بعد هذه الهزيمة 
بـــن أبـــنـــاء بـــلـــدنـــا، لــكــن أعـــيـــد وأشــــــدد على 
ضـــرورة إلــغــاء األجــانــب الــثــاثــة فــي األنــديــة 

اللبنانية«.
في املقابل، تحدث أمير سعود، والذي يعتبر 
من أبرز الاعبن على مستوى التسديد من 
»لقد  اللبناني،  املنتخب  فــي  الــقــوس  خـــارج 
بنظري  كــان هناك  لكن  كانت بطولة جيدة، 
مــبــاراة واحــدة  كــانــت  السلبيات،  مــن  الكثير 
لم نقدم فيها مستوى جيدًا )مباراة إيــران(، 
وما  املنطقة،  دفـــاع  جـــراء  بالصدمة  شعرنا 
زلنا نعيش هذه الحالة حتى اللحظة إذ لم 
نخرج منها، ال أحد يتحمل مسؤولية وداع 

G G

المنتخب اللبناني 
المستضيف حل سادسًا 

في البطولة

كوندوجبيا يصل إسبانيا إلتمام انتقاله رسميًا لفالنسيا
ــرنـــســـي، جـــيـــوفـــري  وصـــــل العـــــب الــــوســــط الـــفـ
كــونــدوجــبــيــا، مــســاء األحـــد إلســبــانــيــا مــن أجــل 
الخضوع للكشف الطبي وإتمام انتقاله رسميًا 
لفالنسيا. وسينضم الالعب الشاب )24 عامًا( 
على سبيل اإلعارة من إنتر ميالنو اإليطالي مع 
مقابل  الجاري  املوسم  بنهاية  الشراء  أفضلية 

25 مليون يورو.
وســتــتــضــمــن الــصــفــقــة أيـــضـــًا إعــــــارة الــظــهــيــر 
األيـــمـــن بــالــفــريــق اإلســـبـــانـــي، الــبــرتــغــالــي جـــواو 
املوسم.  بنهاية  الــشــراء  أفضلية  مــع  كانسيلو، 
اإلسباني سابقًا خامس  إشبيلية  العــب  ويعد 
االنتقاالت  فترة  خــالل  »الخفافيش«  صفقات 
ــي نــيــتــو  ــلــ ــ ــرازي ــبــ ــ الـــصـــيـــفـــيـــة بـــعـــد الـــــحـــــارس ال
باوليستا  جابرييل  الــبــرازيــلــي  الــدفــاع  وثــالثــي 
الذي  الفريق  وكــان  ماكسيموفيتش.  نيكوال  والصربي  موريو  والكولومبي جيسون 
يدربه مارسلينو جارسيا تورال قد افتتح موسمه في الليغا بفوز مستحق على الس 

باملاس بهدف نظيف.

إشبيلية لم يخسر مطلقًا على ملعبه 
أمام أي فريق تركي

الدور  إيــاب  التركي في  الــذي يستقبل بلدية إسطنبول  لم يتذوق إشبيلية اإلسباني، 
التمهيدي املؤهل لدور مجموعات دوري األبطال، الخسارة في املواجهات الثالث التي 
استضاف فيها الفرق التركية على ملعب »رامون سانشيز بيثخوان« في البطوالت 
القارية، على الرغم من خسارته مرتني في األدوار اإلقصائية أمام فرق من نفس البلد.

وكانت املرة األولى التي يستقبل فيها الفريق األندلسي، الذي فاز في مواجهة الذهاب 
الفوز  خــارج ملعبه األسبوع املاضي )2 - 1(، ولم يخسر في أي دور إقصائي بعد 
ذهابًا خارج ملعبه، فريقًا تركيًا في بطولة كأس املعارض )19701-1971( وبهدف 
نظيف على حساب إسكيشهرسبور الذي تمكن من تعويض خسارة الذهاب بالفوز 

في اإلياب على ملعبه بنتيجة )3 - 1(.
موسم  األبــطــال  دوري  نهائي  ثمن  فــي  إشبيلية  إقــصــاء  مــن  فناربخشة  تمكن  كما 
)2007-2008( بعدما فاز )3 - 2( في إسطنبول، ثم خسر بنفس النتيجة في اإلياب، 
املناسبتني،  األتـــراك. وبــني هاتني  النهاية لصالح  األمــور في  الترجيح  لتحسم ركــالت 
االتــحــاد  كـــأس  ببطولة  املــجــمــوعــات  دور  فــي  نــظــيــره بشتكاش  إشبيلية  اســتــضــاف 

األوروبي موسم )2005-2006( وفاز خاللها أصحاب األرض بثالثية نظيفة.

البلجيكي المبارت يفوز بالمرحلة الثانية من طواف إسبانيا
األحد  البلجيكي يفيس المبارت، فريق )كويك ستيب(، مفاجأة كبيرة  الــدراج  حقق 
بعدما بات املتصدر الجديد لطواف إسبانيا 2017 متفوقًا بأفضلية طفيفة في املرحلة 
الثانية التي بلغت مسافتها 203،4 كلم بني مدينتي نيم وجرويسون، جنوبي فرنسا.

البلجيكي )26 عامًا( أن ينطلق بقوة في األمتار األخيرة ويتخطى  الــدراج  واستطاع 
خط النهاية مسجاًل زمنًا قدره أربع ساعات و36 ثانية و13 جزءًا من الثانية، وبفارق 
ثانية واحدة أمام زميله في الفريق اإليطالي ماتيو ترينتني. وبهذا يتمكن المبارت من 
خطف صــدارة الترتيب العام التي كان يحتفظ بها األسترالي روهــان دينيس، فريق 
)بي إم سي(، ُيذكر أن املرحلة الثالثة، البالغة 158.5 كلم، ستقام اإلثنني بني مدينتي 

براديس وأندورا ال فيال.

موراتا: الخروج من ملعب ويمبلي 
بالنقاط الثالث كان هامًا

أبرز اإلسباني ألبارو موراتا، مهاجم تشيلسي، 
ــد على  ــــذي حــقــقــه الــفــريــق األحــ أهــمــيــة الـــفـــوز ال
»ديربي  فــي  لــواحــد  بهدفني  هوتسبر  توتنهام 
ــنــدن«، مــؤكــدًا أنــهــم تغلبوا »عــلــى أحـــد أفضل  ل
البريميرليغ«.  فــي  قــدم  كــرة  تلعب  التي  األنــديــة 
وقال موراتا، الذي شارك في املباراة كاملة، في 
تصريحات عقب املباراة »الفوز على هذا امللعب 
املنافسة مجددًا بعد أسبوع  يعني دخولنا في 
صعب. كان من الضروري تحقيقه، في مباراة 
قال  »كونتي  وأضـــاف:  الفريقني«.  على  صعبة 
بالثالث  الــخــروج من ويمبلي  ينبغي علينا  إنــه 
نقاط وهو ما تحقق. حققنا أمرًا صعبًا للغاية، وهو الفوز على أحد أصعب املالعب، 
السابق ريال  الدولي عن ناديه  املهاجم  لنا«. كما تحدث  البطولة بالنسبة  واآلن بدأت 
وأنه  امللكي،  الفريق  بها  يمر  التي  الرائعة  بالفترة  للغاية  أنه سعيد  أكد  مدريد، حيث 

يتمنى أن »يتوجوا بجميع األلقاب باستثناء عندما يواجهوا تشيلسي«. 

مستقبل واعد. وشارك يوسوفا موكوكو )12 سنة( حتى 
اآلن في ثالث مباريات مع فريقه بوروسيا دورتموند تحت 
17 سنة، ومنذ املباراة األولى سجل هدفني في مرمى فريق 
أونتيراث، وأثبت أنه قناص في منطقة الجزاء في مواجهة أي 
خصم. وفي املباراة الثانية له واجه فريق بوخوم تحت 17 
سنة وأكد أنه لم يكن محظوظًا في املباراة األولى، وذلك ألنه 
سجل هدفني أيضًا بطريقة رائعة، ليرفع رصيده إلى أربعة 
أهــداف في مباراتني فقط، ويؤكد ما تتحدث عنه الصحف 

األملانية أنه موهبة جديدة لفريق دورتموند.
ولم يتوقف عطاء املهاجم الصغير ذي األصول الكاميرونية 
عند هذا الحد، بل أظهر كل ما عنده في املباراة أمام فريق 
فيكتوريا كولون، وذلك بعد أن سجل أربعة أهداف »سوبر 
هاتريك«، ليرفع رصيده إلى ثمانية أهداف في ثالث مباريات 

فقط أي حوالى 270 دقيقة بمعدل هدف كل 33 دقيقة.

تــحــدثــت عــن يوسوفا  الــتــي  الــتــقــاريــر الصحافية  وبــحــســب 
مــوكــوكــو، فـــإن الــالعــب ورغـــم صــغــر ســنــه فــهــو قـــادر على 
منافسة العبني يكبرونه سنًا بثالث أو أربع سنوات، حتى 
أن البعض شكك في عمره الصحيح نظرًا لبنيته الجسدية 

وقدراته الكروية امُلميزة.
مــدرب دورتــمــونــد تحت 17 سنة، سيبستيان  ويــقــول عنه 
جــيــبــيــرت: »يــمــكــنــنــي فــقــط أن أقــــول أشـــيـــاء إيــجــابــيــة عــنــه، 
من  وسيكون  مــنــه،  سنًا  األكــبــر  الالعبني  يتحدى  يوسوفا 

الظلم أن يلعب في فريق تحت 15 سنة«.
بعد سنوات قليلة سيكون يوسوفا أحد نجوم كرة القدم في 
الالعبني، وربما  ُتنافس أفضل  العالم وموهبة كروية رائعة 
يلحق بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قبل اعتزالهما 

ومنافستهما في أيامهما األخيرة.
رياض...

هو العــب صغير ومــهــاري، يعرف كيفية تسجيل األهــداف 
ومراوغة املدافعني ويبدو أنه سيكون واحــدًا من نجوم كرة 
العاملية  الــريــاضــيــة  الصحف  أن  حتى  املستقبل،  فــي  الــقــدم 
منحته لقب ميسي أفريقيا نظرًا ملا يقدمه على أرض امللعب 

من أداء ُيشبه كثيرًا النجم األرجنتيني.
هو العب يملك موهبة كروية ُمميزة، ولد في الكاميرون في 
عام 2004 وحضر إلى أملانيا في عام 2014، وبدأ مسيرته 
الكروية مع فريق سانت باولي وانتقل إلى دورتموند تحت 
15 سنة واملثير أنه سجل 31 هدفًا في 23 مباراة، ثم صعد 

إلى دورتموند تحت 17 سنة.
وأبــهــر الــالعــب يــوســوفــا مــوكــوكــو جماهير كـــرة الــقــدم في 
العالم وذلك بعد األداء الرائع الذي يقدمه مع فريق بوروسيا 
دورتــمــونــد األملــانــي تــحــت 17 ســنــة وعــمــره 12 ســنــة فقط، 
ليكون أحد النجوم الشباب للفريق األملاني والذي سيكون له 

يوسوفا موكـوكو

على هامش الحدث

العب صغير في 
السن )12 عامًا( 

يبشر بموهبة 
كروية رائعة قادرة 

على منافسة 
النجوم

أستراليا قدمت 
عرضًا قويًا في 
النهائي )حسين 
بيضون(

ترتيب  أصبح  اآلسيوية،  البطولة  في  األول  المركز  أستراليا  حصد  بعد 
التالي: أستراليا في المركز األول، إيران في  البطولة النهائي على الشكل 
الوصافة، كوريا الجنوبية في المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية. 
أما صاحب المركز الرابع فكان المنتخب النيوزيلندي، والمنتخب الصيني 
في المركز الخامس، بينما حل المنتخب اللبناني المستضيف في المركز 
السادس، أّما سابعًا فجاء المنتخب الفيليبيني وخلفه المنتخب األردني 

في المركز الثامن.

الترتيب النهائي

وجه رياضي

الــبــطــولــة وحـــــده، الــنــتــيــجــة تــقــع عــلــى عــاتــق 
ــــدرب، ليس  الــجــمــيــع عــلــى الــاعــبــن عــلــى املــ
هناك أي شخص محدد، على أمل أن نتعلم 

من األخطاء التي ارتكبناها«.
ــزال قــائــد  ــتــ وتــــحــــدث بـــعـــدهـــا ســـعـــود عــــن اعــ
املــنــتــخــب الــلــبــنــانــي فـــــادي الــخــطــيــب وقـــال 
فــي هــذا الــصــدد: »نشعر بــالــحــزن ألن العبًا 

مـــعـــروف فـــي كــــرة الــســلــة، فــاعــبــو املنتخب 
اإليراني اكتسبوا الثقة خال مجريات اللقاء 

جراء ذلك«.
إلى  بالتطرق  الــشــاب حديثه  الــاعــب  وختم 
قضية انــضــمــام أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا إلــى 
وقــال:  العالم  كــأس  وتصفيات  آسيا  بطولة 
»ال أعتقد أنه من الجيد أن يتواجدا في كأس 

الرياضة،  لكن هذا حال  كبيرًا مثله غادرنا، 
إلـــى التحسن  الــقــادمــة  الــفــتــرة  فــي  سنسعى 
وتـــطـــويـــر مـــســـتـــوانـــا، لــكــن هـــنـــاك أمــــر يجب 
توضيحه فيما يخص مباراة إيران، فعندما 
ــي الــتــســجــيــل جـــــراء دفـــــاع املــنــطــقــة  تــخــفــق فـ
وتعود ملنطقتك للدفاع وتتلقى سلة عندها 
لــديــك، هـــذا األمــر  الــحــمــاس  تنخفض نسبة 

لكن  قصيرة،  زمنية  لفترة  تمتد  التي  آسيا 
ال مــانــع مــن تــواجــدهــمــا فــي الــتــصــفــيــات، إذ 
احتكاكًا  أن يعطينا  األمــر يستطيع  هــذا  إن 
مستوانا،  لنرفع  وبالتالي  بــاآلخــريــن،  أكبر 
أمــا على مستوى الــبــطــوالت الــقــصــيــرة، فإن 
املنتخبات العربية تعاني بشكل كبير نظرًا 

للفارق في العقلية واالحترافية«.

استعاد النجم اإلسباني رافاييل نادال مركزه الطبيعي في رياضة التنس، وذلك بعد 
أن استعاد صدارة التصنيف ألول مرة منذ ثالث سنوات، ليؤكد بذلك عودته القوية 
واستعداده ملنافسة كبار هذه اللعبة على حصد األلقاب في عام 2017. وغاب رافاييل 
آندي  البريطاني  على  متفوقًا  عــام 2014،  منذ  العاملي  التصنيف  نــادال عن صــدارة 
موراي الذي سيطر على املركز األول ألشهر طويلة وتراجع إلى املركز الثاني. ُيذكر 
الــدور ربــع النهائي بعد أن خسر أمــام الالعب  أن نــادال وّدع بطولة سينسيناتي من 

األسترالي نيك كيريوس.

صورة في خبر

نادال يستعيد صدارته
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»مصنع« غزة
ُقمصان شبابية بطوابع عربية

غزة ـ جهاد عويص

ــعـــٍض مــــن الــشــبــاب  عـــلـــى عـــكـــس بـ
التشاؤم  ضرب  ممن  الفلسطيني 
وجوههم في غزة، بعدما تشّبعوا 
يـــأًســـا مـــن تــبــعــات الـــحـــصـــار اإلســرائــيــلــي 
املــســتــمــر عــلــى الــقــطــاع مــنــذ 11 عـــاًمـــا، كــان 
مـــشـــروع »املــصــنــع« لــلــشــاب حــمــزة أحــمــد، 
 أولــــى لــلــهــرب مــن طــابــور الــبــطــالــة، 

ً
خــطــوة

ورســالــة مــن الــتــفــاؤل وظفها فــي مشروعه 
بصبغة  قمصان  بإنتاج  املتعلق  الــريــادي 
عربية.  »تفاءل بما تهوى يكن«، واحٌد من 
الطوابع التي وضعت على القمصان التي 
ي في مشروعه الذاتي، 

ّ
ُينتجها الشاب الغز

ُيـــحـــول هـــــواه فـــي ارتـــــداء  إذ اســـتـــطـــاع أن 
قــمــصــان عــلــيــهــا تــلــك الــصــبــغــات الــعــربــيــة 
ــــا رســــومــــات 

ً
ــيـــرة وأحــــيــــان مــــن ُجــــمــــل قـــصـ

ــــى »مـــصـــنـــع« ريــــــــادي، يــحــتــوي  خــفــيــفــة إلـ
ُينتج  خــام  ومـــواد  خياطة  ماكينات  على 
الساحة  على  الجديدة  القمصان  تلك  بها 

فريق »المصنع« يضم 6 أشخاص )العربي الجديد(

عليه  أطــلــق  الــــذي  املـــشـــروع  الفلسطينية. 
أحمد )26 عاًما( اسم »املصنع« بدأت فكرته 
»العربي الجديد«،  لـ عام 2012، إذ يوضح 
أنــه كــان يهوى تلك القمصان التي عليها 
الخارج،  وكــان يطلبها من  طوابع عربية، 
 بني 

ً
لــكــن املــعــابــر كــانــت وال تــــزال فــاصــلــة

أحالم وطموحات وآمال الفلسطينيني في 
القطاع املحاصر إسرائيلًيا.

الــذي تخرج من كلية اإلدارة  ويبني أحمد 
الفكرة  أن  بــغــزة،  اإلســالمــيــة  الجامعة  مــن 
بدأ تطبيقها مع دخول عام 2015، حينما 
حصل الفريق على جائزة مالية من إحدى 
املـــؤســـســـات الـــداعـــمـــة ملـــشـــاريـــع الـــشـــبـــاب، 
ا لــه بالبدء 

ً
ي حــافــز

ّ
والــتــي اعــتــبــرهــا الــغــز

القمصان  تلك  وإنــتــاج  »املصنع«  بـ فعلًيا 
ـــبـــان الـــذيـــن 

ُ
الـــتـــي بــــــدأت تــظــهــر لـــــدى الـــش
رقات املدينة.

ُ
يرتدونها في ط

ويضيف أنه بدأ بشراء ماكينات الخياطة 
ــاش،  ــمــ ــقــ وبـــــعـــــٍض مـــــن املــــــــــواد الـــــخـــــام والــ
ــا بــخــبــرة ذويــــه فـــي ذلــــك املــجــال 

ً
مــســتــعــيــن

ــنــــوات  ــلــــى مــــــــدار الــــســ ــنــــوه عــ ــتــــهــ الــــــــذي امــ
املـــاضـــيـــة، فــيــمــا أصـــبـــح فـــريـــق »املــصــنــع« 
يــضــم 6 أشـــخـــاص يــعــمــلــون عــلــى إنــتــاج 
تلك القمصان الصيفية والشتوية كل في 
مــوســمــه. ويــلــفــت أحــمــد إلــــى أنــــه يستغل 
و»فيسبوك«  االجتماعي  التواصل  مواقع 
مــن خـــالل تــفــاعــل »املــصــنــع« مــع املعجبني 
بــــالــــفــــكــــرة، وأخـــــــــذ آرائــــــهــــــم حـــــــول بــعــض 
من  بــإنــتــاجــهــا،  الــشــروع  قبيل  التصاميم 
ــاب قـــيـــاس مــــدى اإلقــــبــــال والـــرغـــبـــة على  بــ
االتجاه  فــي  خطوة  ذلــك  معتبًرا  بعضها، 
الصحيح لنجاح الفكرة عبر بيع ما يقوم 

بإنتاجه.
الفلسطيني على ذلك، وقد  ويؤكد الشاب 
ــاع مــــا يــــقــــارب 700 قــمــيــص فــــي مــوســم  ــ بـ
الشتاء، فيما يقترب من بيع ضعف الكمية 
فــي مــوســم الــصــيــف الـــجـــاري، مــنــوًهــا إلــى 
الــصــبــغــة  الــقــمــصــان ذات  تــلــك  ــار  ــعـ أن أسـ
)الـــدوالر   

ً
الــــ50 شيكال تتجاوز  ال  العربية 

يــعــادل 3.63 شــيــكــل(. ويــظــهــر جــلــًيــا، عبر 

التواصل  مواقع  على  »املصنع«  صفحات 
يــــني عـــلـــى تــلــك 

ّ
ــال الــــغــــز ــبــ االجـــتـــمـــاعـــي، إقــ

 عبارات 
ً
القمصان، حيث يرتدونها حاملة

ــلــــقــــش«، »أنـــــــا وحـــــــدي دولـــــــة«،  ــقــ ــل: »تــ ــثــ مــ
ــيـــد«، »تــســعــيــنــاتــي جيل  »كـــائـــن أزرق وحـ
ســبــيــســتــون«، وأخــــرى مــن روائــــع الــراحــلــة 
ــــر لقيته 

ُ
أم كــلــثــوم بــعــبــارة »وصــفــولــي امل

خيال«.
وال ينفك الــحــصــار اإلســرائــيــلــي عــن كونه 
يني، إذ يقف أمام إيصال 

ّ
ا دائًما للغز

ً
عائق

بــعــٍض مــن تــلــك الــقــمــصــان لــلــراغــبــني فيها 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، عــــدا عـــن صــعــوبــات 
في إيجاد خامة قطنية ذات جــودة عالية 
في غزة، األمر الذي يضطر القائمني على 
»املـــصـــنـــع« إلــــى اســـتـــيـــراد شــــيء مــنــهــا من 

تركيا، مما ُيحملهم أعباًء مالية عالية.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اشـــتـــداد الــحــصــار على 
غــزة،  فــي  يعيشون  مــواطــن  مليوني  نحو 
ويالت  بفعل  بها  يمّرون  التي  والعذابات 
الحروب الثالثة على القطاع، أعوام 2008 
األزمــــات  تــعــاقــب  عــن  عـــدا  و2014،  و2012 
املــتــعــددة، ال ينفك الــشــبــاب فــي الــســنــوات 
األخــــيــــرة عـــن إبــــــراز إبـــداعـــاتـــهـــم فـــي خلق 
مــشــاريــع ريـــاديـــة تـــؤمـــن لــهــم فــــرص عمل 
العقبات ال  تلك  أن  العقبات. غير  كــل  رغــم 
طبق على أرض 

ُ
 بني أفكاٍر لم ت

ً
تزال حائرة

الكهرباء  أزمـــة  اضطرتها  وأخـــرى  الــواقــع 
عــاًمــا،   11 منذ  يــني 

ّ
الــغــز لحياة  املصاحبة 

إلى التوقف.

»تفاءل بما تهوى يكن«، 
واحٌد من الطوابع التي 
وضعت على القمصان 

التي ُينتجها الشاب 
الغّزي في مشروعه 

الذاتي.

■ ■ ■
يستغل مواقع 

التواصل االجتماعي 
و»فيسبوك« من خالل 
تفاعل »املصنع« مع 

املعجبني بالفكرة، وأخذ 
آرائهم حول بعض 

التصاميم.

■ ■ ■
باع ما يقارب 700 
قميص في موسم 

الشتاء، فيما يقترب من 
بيع ضعف الكمية في 
موسم الصيف الجاري.

باختصار

إبراز  الرغم من اشتداد الحصار على نحو مليوني مواطن يعيشون في غزة، ال ينفك الشباب في السنوات األخيرة عن  على 
إبداعاتهم في خلق مشاريع ريادية تؤمن لهم فرص عمل رغم كل العقبات

هوامش

نجوى بركات

ني في فيلم أميركي، ويسترن بالتحديد، 
ُ
لوهلٍة، خلت

، راعي البقر، من 
ُ

في اللحظة التي يترّجل فيها البطل
عــلــى صــهــوة جـــــواده، فــال يــجــد فــي لــقــائــه إال بعض 
الــكــالب الـــداشـــرة فــي مــديــنــٍة مــغــبــرة، ســاكــنــة، فرغت 
مــن أهــلــهــا لــســبــٍب يــنــذر بــســوء. والـــحـــال أنـــه لــم يكن 
الشمس  تقيني شّر   

ٌ
وقبعة الجواد،  ينقصني سوى 

الحارقة، وبعٌض من كريات شوٍك كبيرة تدحرجها 
الرياح. درُت على نفسي، ونظرت إلى أعلى، العمارات 
األرضية،  الطوابق  إلــى  نــزوال  مغلقة  والنوافذ  فارغة، 
ية اللسان. 

ّ
 مغلقة مع أخرى متدل

ُ
حيث تتجاور محال

فتح  على  مصّرة  مقاٍه  وموظفو  املكان،  سّيد  الفراغ 
الضجر والنعاس  لزبائن محتملني، يطردون  أبوابها 
على األرصفة حيث يقفون شبه مطويني. أنَت، أعني 
أنا، واقفة في وسط D. T.. و»دي تي« تعني في لغتنا 
الــداون تــاون، كما باتت تدعى منذ إعادة  املستحدثة 
إعمارها في وسط بيروت، وبعد طرد أصحاب املحال 
الــصــغــيــرة  لــصــالــح مــحــال كــبــيــرة: رولــكــس، شانيل، 
الشهيرة  املاركات  من  وسواها  لوبوتان،  كريستيان 

عامليا املجتمعة في »األسواق«.
 النجمة، أدور حول الساعة الكبيرة، 

َ
 إلى ساحة

ُ
أصل

تماما مثلما يدور الحمام امللتّم حول قاعدتها بحثا 
عن كسرة خبٍز، أبحث أنا عن أثر ناس. لكن، ال يأتي 
ُيـــَن لــهــم، كما  ــنــاس« إلــى هــنــا، فقلب العاصمة لــم  »ال
يرّددون دامعني، متأّسفني على ذكرى تلك األيام، حني 
 البالد القادمني إليها 

َ
كانت هذه املنطقة تحضن أهل

من كل حــدٍب وصــوب. نحن ال نحّب هــذه الـــ دي تي، 
يقولون، نحن حتى نخشى الولوج إليها، إذ تشعرنا 
أننا صغاٌر أكثر مما ينبغي، فإن عبرناها فعلنا على 
عجل، وخفر، كغرباء. ثيابنا ال تليق بها، وال أحذيتنا 
جنباتها.  على  التفّرج  من  تخجل  وعيوننا  امللتوية، 
ترانا  كراسيها،  حــوافــي  على  وجلسنا  غامرنا  وإن 
منكمشني نتحّسس جيوبنا مــرارا وتــكــرارا، مخافة 
ــيــنــة املــــاء الــتــي 

ّ
أال يــكــون مــحــتــواهــا فـــي مــســتــوى قــن

لنا، من دون استئذان، بسبب بروتوكوٍل ما.  تحت 
ُ
ف

ما غامرنا 
ّ
أجل، ههنا يجتمع األغنياء والسّياح. لذا قل

باملجيء، مكتفني بما توفره لنا الضواحي من فسٍح 
ومغريات.

التي كانت ولم  الــشــوارع  ــات، تكثر أسماء  اآلرمـ على 
تــعــد، أســمــاء واتــجــاهــاٌت تفضي إلـــى مـــاٍض ُمحيت 
ظالله كما تّمحي ألوان الصور العتيقة. إلى هنا، كانت 
جــولــيــا تــأتــي لــشــراء أحــذيــتــنــا املــدرســيــة، الــشــراريــب 
الــتــي تــزّيــن ســتــائــر الــصــالــون الــزيــتــي، ومـــا يرافقها 

الذي  الهندي  »الفيلم  من سجٍق وبريم. هنا شاهدنا 
أبــكــى الجماهير« و»بــنــت الـــحـــارس«. وهــنــا خــفــُت أن 
لتعّرفني  الكبرى،  أختي  واعدتني  حــني   ،

ً
مـــرة أضيع 

الثانية عشرة من  في  املمنوع. كنت  إلــى حّبها  ســًرا 
 
ً
عمري. ركبُت السرفيس وحدي للمرة األولى، متجهة
إلى »سيتي سنتر«، حيث كان يجب أن ألقاها. كانت 
العتمة قد بدأت طريقها إلّي، والدموع أيضا، إذ كنُت لم 
أتحّسب لطريق العودة. سرُت خطواٍت وقلبي يخبط 
 على ُبعد مع 

ً
قويًا، وساقاي تصطكان، ألجدها واقفة

شابٍّ يقول لها ربما غّيرت رأيها ولم تأِت. بلى، أتيُت، 

عاب ال 
ُ
 والدموُع تنهار من عينّي، والل

ً
صرخُت راكضة

يأتي من شّدة االنفعال. لم أجده جميال كما وصفْت 
ا وكان فيه شعٌر 

ً
واستفاضْت، كان في عينّي عمالق

بني  وأخذني  فابتسم  أختي،  قالت  هــذا محمد  كثير. 
ذراعيه. 

البلد، آكــل بوظة فــي شمامة صغيرة،  أنــا فــي وســط 
باعة،  وشابات،  من حولي مسحورة. شّبان  ت 

ّ
وأتلف

أنا  العمارات.  تعلو   
ٌ
غريبة  

ٌ
والفتاٌت مضيئة زمامير، 

في وسط البلد، في القلب، في الشرايني، أمضغ سّر 
أختي الخطير الــذي ال ينبغي البوح به أبــدا، فيأتيني 
وجُه أبي حني يكسونا بنظراته. يا إلهي، لو اكتشف 
 ومات. أنظر إلى عيني أختي املغرمتني، 

ّ
أبي السّر، لطق

تكادان ال يسعهما املكان. ألم يكن في وسعِك اختيار 
اسٍم آخر؟ محمد، هكذا، دفعة واحدة؟ لن أخبر أختي 
الحسن، وأنه  بــذاك  بأنه ليس  لها فقط  بهذا، سأقول 
بعيٌد كل البعد عن صورة روبيرت فاغنر، مثالي في 

الجمال.
نركب السرفيس موّدعتني عائدتني إلى البيت. تسألني 
أختي التي تكبرني بثماني سنوات: هه، كيف وجدِته؟ 
بي.  استبّدت   

ً
غّصة وأكتم  مبتسمة،  أجيبها  »لــذيــذ« 

من النافذة الخلفية، أرى وسط البلد مبتعدًا، وال أدرك 
لحظتها أنها عشية دخوله في حروٍب ستدوم قرونا.

آخ يا »دي تي«

وأخيرًا

على اآلرمات، تكثر أسماء 
الشوارع التي كانت ولم تعد، 

أسماء واتجاهات تفضي إلى 
ماٍض ُمحيت ظالله
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