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المواطنون يشكون الغالء في األسواق )فرانس برس(

واشنطن ـ أحمد األمين 

آي(  بي  )أف  الفدرالي  التحقيقات  مكتب  أشعل 
الديمقراطية  املرشحة  حملة  بــن  كالمية  حربًا 
ــة، هـــيـــالري  ــيـ ــيـــركـ لـــالنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة األمـ
كــلــيــنــتــون )الــــصــــورة( ومــنــافــســهــا الــجــمــهــوري، 
األميركي،  الرئيس  إليها  انضم  تــرامــب،  دونــالــد 
باراك أوباما الذي وجه انتقادات مبطنة إلى مدير 
مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي بشأن 
فتح  إعــادة  لإلبالغ عن  الكونغرس  إلــى  رسالته 
التحقيق بقضية الرسائل اإللكترونية لكلينتون.

ــــول »أف بـــي بــــي« عــلــى خـــط املــعــركــة   لــكــن دخـ
االنــتــخــابــيــة لـــم يــقــتــصــر عــلــى ذلـــــك، إذ كشف 
أيــضــًا عــن تحقيق أغــلــق فــي عــام 2005 بشأن 
ــلــجــدل أصــــــدره الــرئــيــس  ــوم عــفــو مــثــيــر ل مـــرسـ
األسبق، بيل كلينتون، في اليوم األخير لواليته. 
وكان كلينتون قد أصدر عفوًا عن مارك ريتش، 
الــذي كــان مالحقًا في قضايا تهرب  امللياردير 

ضريبي واستغالل النفوذ. 
ويبدو أن هــذا التدخل من قبل »أف بي آي« بدأ 
ينعكس على توجهات الناخبن األولية قبل أيام 
نوفمبر/تشرين   8 فــي  التصويت  مــن  مــعــدودة 

الثاني الجاري، إذ باتت أحدث استطالعات الرأي 
 بــن املــرشــحــن أو تشير إلى 

ً
إمــا تظهر تــعــادال

تقدم ترامب على كلينتون، بعد أن كانت األخيرة 
تتقدم عليه طوال الفترة السابقة.

وفـــي ظــل بـــدء رصـــد تــحــول فــي آراء الناخبن، 
ســارعــت حــمــلــة كــلــيــنــتــون إلـــى مــحــاولــة احــتــواء 
ــذي يــصــيــب املــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة.  ــ الـــضـــرر ال
ونددت الحملة بقرار مكتب التحقيقات الفدرالي 
نشر التحقيق القديم الخاص ببيل كلينتون في 

هذا التوقيت بالذات. 
فــالــون،  بــرايــن  الحملة،  بــاســم  املتحدث  وتــســاءل 

»هل سينشر أف بي آي مستندات بشأن التمييز 
املساكن  بيع  فــي  تــرامــب  اتبعه  الــذي  العنصري 
أوباما، في  السبعينيات؟«. من جهته، تبنى  في 
موقف  األربــعــاء،  أمــس  بــثــت،  تلفزيونية  مقابلة 
كلينتون، معتبرًا أن رسالة كومي إلى الكونغرس 
افتقدت  الــفــدرالــي،  التحقيق  إعـــادة فتح  إلبــالغــه 
إلى املعطيات والحقائق. في املقابل، دعم النائب 
الجمهوري تراي كاودي، كومي، معتبرًا أنه يجب 
الستخدامها  كلينتون  لــوم  الديمقراطين  على 

خادمًا خاصًا ملراسالتها اإللكترونية.
]التفاصيل ص. 8[

»أف بي آي« يخلط أوراق المعركة االنتخابية: عودة حظوظ ترامب
الحدث

»سباق دعائي« في معركة الموصل
تحاول الجهات المشارِكة في معركة الموصل تبيان قّوتها ووطنيتها و»إنسانيتها« 

عبر حمالت إعالمية تتضمن أناشيد ومقاطع فيديو ُمفبركة. ]21[   
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القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي الــجــديــد«، عن  تكشف مــصــادر لـــ
تـــحـــركـــات تــشــهــدهــا الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
املصرية، على مستويات مختلفة، للبحث 
فـــي بـــدائـــل لــخــافــة الــرئــيــس الــحــالــي عبد 
الفتاح السيسي مع االنتخابات الرئاسية 
املقبلة في عام 2018 املقبل. وقالت املصادر 
إن مــا يــســاعــد فــي بــــروز هـــذه الــتــحــركــات، 
السيادية  األجهزة  بني  الخافات  تصاعد 
مــن صراعات  رافقها  أخــيــرًا، ومــا  املصرية 
داخـــــل نـــظـــام الــحــكــم املــــصــــري، الـــــذي بــات 
يـــواجـــه مــشــكــات عـــدة داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة 
ودولــيــة. وذكـــرت مــصــادر سياسية بــارزة 
السيسي  الــذي يضرب نظام  »الــصــراع  أن 
مــن الــداخــل، جعل أطــرافــا دولــيــة وداخلية 
ــبــــدأ فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر الــــجــــاد بـــالـــبـــحـــث عــن  تــ
سيناريوهات وشخصيات بديلة يمكنها 
ــد الــفــشــل  ــعـ ــا بـ ــة الـــــرجـــــل، خـــصـــوصـ خــــافــ

الذريع على كافة األصعدة«.
ــتـــي عــمــلــت فــــي فــتــرة  ــادر، الـ ــ ــــصـ وقــــالــــت املـ
الحالي،  النظام  دوائــر  من  بالقرب  سابقة 
إن »هـــنـــاك صـــراعـــا حــــادًا بـــني مــعــســكــريــن، 
االســتــخــبــارات  ومــعــه  الجيش  األول  يضم 
ــه  ــ ــن جــــهــــة، وآخــــــــر عـــلـــى رأسـ ــ الـــحـــربـــيـــة مـ
السيسي ومعه جهاز االستخبارات العامة 
من جهة أخــرى«، مشيرة إلى أن »املعسكر 
األول يــرى أن السيسي فشل في استغال 
كافة الفرص التي أتيحت أمامه لتصحيح 
ــاع، مــا جــعــلــه عــبــئــا عــلــى املــؤســســة  ــ األوضــ
العسكرية، وعلى البلد بالكامل، وبالتالي 
الرئاسية  لانتخابات  الترشح  عــدم  عليه 

املقبلة، وهو ما يرفضه الرئيس الحالي«.

اتجاهان داخل الجيش
مـــقـــابـــل ذلـــــــك، كـــشـــفـــت مــــصــــادر ســيــاســيــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هـــنـــاك تــفــكــيــريــن  لــــ
داخــــل املــؤســســة الــعــســكــريــة لــم يــتــم حسم 
أي منهما بعد. ففي الوقت الذي يدعم فيه 
العسكرية تصدير  املــؤســســة  داخـــل  فــريــق 
شــخــصــيــة مــدنــيــة قــريــبــة الــصــلــة بـــدوائـــر 

عدنان علي

تتسارع التطورات امليدانية في ريف حلب 
مشارف  على  تحديدًا  الشرقي،  الشمالي 
مــديــنــة الـــبـــاب، وســـط ســبــاق بــني فصائل 
تركيا،  تدعمها  التي  السورية  املعارضة 
ــفــــرات«، وقـــوات  ــار عــمــلــيــة »درع الــ فـــي إطــ
اختصارًا  )املعروفة  الديمقراطية  سورية 
بـــــ »قـــــســـــد«(، وقــــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــقـــرى املــحــيــطــة بمدينة 
الباب التي ال يزال يسيطر عليها تنظيم 
»الـــدولـــة اإلســامــيــة« )داعـــــش(. وإذا كــان 
مــن الــســابــق ألوانــــه مــعــرفــة مــن سيحسم 
حـــرب الــقــرى هـــذه، إال أن املــوقــف التركي 
يــبــدو حــازمــا بــشــأن الــحــؤول دون دخــول 
الباب،  إلــى  الديمقراطية«  سورية  »قــوات 
وهــو مــا تــرجــم بــإرســال الجيش التركي، 
ــن الـــتـــعـــزيـــزات  ــد مــ ــزيــ ــاء، املــ ــ ــعــ ــ أمـــــس األربــ
العسكرية للمنطقة الحدودية مع سورية 
ــاع الــتــركــي،  ــدفــ  عـــن قـــيـــام وزيـــــر الــ

ً
فـــضـــا

البرية،  الــقــوات  قائد  برفقة  إشيق،  فكري 
صالح ذكــي جـــوالق، وضــبــاط فــي القوات 
التركية  للقوات  تفقدية  بزيارة  املسلحة، 
على الحدود مع سورية.  وقد استعادت 
غرفة  ضمن  املنضوية  املعارضة  فصائل 
الــســيــطــرة على  ــفــــرات«،  الــ عــمــلــيــات »درع 
بـــلـــدة أخــتــريــن فـــي ريــــف حــلــب الــشــمــالــي 
صباح أمس األربعاء، وذلك بعدما احتلها 

لساعات، مسلحو تنظيم »داعش«.
كــلــس« أن  وأعلنت »غــرفــة عمليات حـــوار 
مــقــاتــلــي »درع الـــفـــرات« تــصــدوا ملــحــاولــة 
تسلل تنظيم »داعــش« إلى بلدة أخترين، 
وأن »الــعــمــل الــعــســكــري قــائــم الســتــعــادة 
استعادة  تــم  أنــه  الــقــرى«، موضحة  بقية 
ــة والــــــزيــــــاديــــــة، بــعــد  ــوديــ ــعــ ــســ ــلــــدتــــي املــ بــ
خلفت  التنظيم،  مسلحي  مــع  اشتباكات 
قتلى وجرحى في صفوفه. وكان »داعش« 
سيطر يوم االثنني، على 13 قرية جنوب 
بني  الطريق  قطع  مــحــاواًل  أخترين،  بلدة 
ــــت ســيــطــرة  ــريـــن. وأتـ ــتـ ــارع وأخـ ــ بــلــدتــي مـ
»داعـــش« على هــذه الــقــرى بعد انسحابه 
املشاة وسبع  قليلة من مدرسة  أيــام  قبل 
قـــــرى مــحــيــطــة بـــهـــا، وســـــط اتـــهـــامـــات لــه 
الديمقراطية  ســوريــة  لــقــوات  بتسليمها 

صــنــاعــة الــقــرار داخـــل املــجــلــس العسكري، 
ــتــــشــــار  ــل مــــصــــطــــفــــى حــــــــجــــــــازي، املــــســ ــ ــثـ ــ مـ
عدلي  السابق  املــؤقــت  للرئيس  السياسي 
مــنــصــور، إال أن قـــيـــادات عــســكــريــة بــــارزة 
تــرفــض هــذا الــتــوّجــه، وفــي مقدمتها قــادة 
على  مشددين  والــثــالــث،  الثاني  الجيشني 
ضرورة أال يتم السماح مرة أخرى لرئيس 

مدني بالتواجد في الحكم.
الــتــحــركــات الــداخــلــيــة إليـــجـــاد بـــدائـــل قبل 
فـــي 2018، رافــقــتــهــا  الـــرئـــاســـة  انــتــخــابــات 
لتلك  اســتــعــدادًا  عربية،  إقليمية  تحركات 
الـــلـــحـــظـــة. فــبــحــســب مــــصــــادر مـــقـــّربـــة مــن 
املــرشــح الــرئــاســي الــخــاســر فــي انتخابات 
2012 أحــمــد شــفــيــق، فــإنــه أجــــرى لــقــاءات 
ــال مــصــريــني  ــمــ ــع رجــــــال أعــ ــرًا مــ ــيــ عـــــدة أخــ
اإلمـــارات.  فــي  إقامته  فــي مقر  وسياسيني 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر، عـ
التي يجريها  اللقاءات  من  النوعية  »هــذه 
عّد دورية، إال أن التوقيت الراهن، 

ُ
شفيق ت

الذي  األخير  بيانه  أعقاب  في  وبالتحديد 
تــــرك فــيــه الـــبـــاب مــفــتــوحــا بـــشـــأن تــرشــحــه 
الــرئــاســيــة املــقــبــلــة، يجعلها  لــانــتــخــابــات 

أكثر أهمية«.
وقــالــت املــصــادر إن مــســؤولــني بــارزيــن في 
دولة اإلمــارات حاولوا أكثر من مرة إجراء 
مــصــالــحــة بــــني الــســيــســي وشـــفـــيـــق الــــذي 
يتمتع بعاقات قوية داخل بعض األجهزة 
ــال  ــ ــك لــــــدى رجـ ــ ــذلـ ــ ــة املــــصــــريــــة، وكـ ــيــ ــنــ األمــ
األعمال، إال أن الرئيس الحالي رفض ذلك. 
وكــانــت اإلمـــــارات تــرغــب فــي تــولــي شفيق 
رئاسة الوزراء إلى جانب رئاسة السيسي 
للدولة، في محاولة منها لحلحلة املشهد 
املــتــأزم. ورفضت اإلمـــارات أكثر  السياسي 

وقــوات النظام الــســوري. وهــو األمــر الذي 
جــعــل هــذيــن الــطــرفــني عــلــى مــســافــة أقــرب 
إلى مدينة الباب من قوات »درع الفرات«. 

فــي هــذا الــســيــاق، سيطر »جــيــش الــثــوار« 
على  الديمقراطية  ســوريــة  لــقــوات  التابع 
ــــرى حـــاســـني وفــــاقــــني وحــلــيــصــة بــريــف  قـ
ــاكــــات مــع  ــبــ ــتــ حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي عـــقـــب اشــ
»داعش«، بحسب ما ذكرت مصادر مقربة 
مـــن تــلــك الـــقـــوات الــســاعــيــة لــلــتــقــدم نحو 
الـــبـــاب. وهـــي خــطــوة ردت عليها  مــديــنــة 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، املــدعــومــة 
مـــن تــركــيــا، بــإعــانــهــا أنـــهـــا لـــن تــتــســاهــل 
»فرقة الحمزة«  معها. وقال القائد العام لـ
املنضوية ضمن »درع الفرات«، سيف أبو 
بكر، في تصريحات صحافية، أن أّية قوة 
عسكرية تتجه إلى مدينة الباب، ستكون 

هدفا لفصائل »درع الفرات«.
في موازاة ذلك، ذكرت وكالة »األناضول« 
أن تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة 
إلــى داخــل األراضـــي الــســوريــة، عبر معبر 
جرابلس، وتشمل 20 سيارة مصفحة و8 
دبابات وأفرادًا ولوازم عسكرية ميدانية. 
والــهــدف مــن هـــذه الــتــعــزيــزات يتمثل في 
التي تستهدف  العسكرية  العمليات  دعم 
تنظيم »داعــش« في محيط مدينة الباب. 
التركية،  الحكومة  بــاســم  املــتــحــدث  وقـــال 

ــرة مـــطـــالـــبـــات مــــن الـــنـــظـــام املـــصـــري  ــ مــــن مـ
الــحــالــي، بمنع شفيق مــن إجـــراء مقابات 

بسياسيني مصريني على أراضيها.
وفي مواجهة طرح اسم شفيق املدعوم من 
الفريق سامي عنان،  اســم  يبرز  اإلمــــارات، 
رئيس أركان حرب القوات املسلحة األسبق 
خال املرحلة االنتقالية التي أعقبت ثورة 
25 يــنــايــر، الــــذي يــبــدو أنـــه يــتــمــتــع بــرضــا 
من السعودية. وسبق أن أعلن عنان نيته 
الترشح لانتخابات الرئاسية املاضية في 
2014، قبل أن يتراجع بعد ضغوط مورست 
العسكرية ملنع  املؤسسة  قيادات  عليه من 
تــرشــحــه أمــــام الــســيــســي وقــتــهــا. وكــشــفــت 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن عـــنـــان أن الــســعــوديــة 
جددت اتصاالتها به بعد تصاعد الخاف 
بينها وبني نظام السيسي أخيرًا. وتعود 
إلى  والسعودي  اإلماراتي  املوقفني  أهمية 
األكثر  العربيتني  الدولتني  يمثان  أنهما 
دعــمــا وتــأثــيــرًا عــلــى نــظــام السيسي حتى 

اآلن.

أسماء بديلة
وفـــي مــواجــهــة تــلــك الــبــدائــل، بــــدأت بعض 
ــة لـــلـــنـــظـــام املــــصــــري،  ــارضــ ــعــ األصـــــــــوات املــ
ــثـــل رئــيــس  فــــي تــــرديــــد أســــمــــاء أخــــــــرى، مـ
لــلــمــحــاســبــات املستشار  املـــركـــزي  الــجــهــاز 
ــاح بـــه الــســيــســي  ــ ــــذي أطـ هـــشـــام جــنــيــنــة، الـ
أخــيــرًا بــعــد كشفه عــن الــرقــم الـــذي وصفه 
قطاعات  فــي  الفساد  لحصيلة  بالحقيقي 
الدولة وقــّدره بـــ600 مليار جنيه )نحو 68 
قريبة  مــصــادر  أكـــدت  فيما  مــلــيــار دوالر(. 
مــــن دوائـــــــر صـــنـــاعـــة الــــقــــرار فــــي مــؤســســة 
الــرئــاســة، أن الــهــدف األســاســي مــمــا حــدث 
ــن الـــجـــهـــاز  ــ ــه مـ ــ ــــع جـــنـــيـــنـــة واإلطــــــاحــــــة بـ مـ
املركزي للمحاسبات، وإحالته للمحاكمة، 
أو مرشح  كبديل  اسمه  بــرز  أن  بعد  يأتي 
تمتعه  في ظل  املصرية،  للرئاسة  محتمل 
الــهــدف  أن  عــلــى  مــشــددة  نسبية،  بشعبية 
مــن محاكمته هــو إصـــدار حكم يمنعه من 
السياسية، بشكل يحظر  ممارسة حقوقه 

عليه الترشح ألي انتخابات أو مناصب.

نائب رئيس الوزراء، نعمان قورتوملوش، 
ــــاده ســـتـــقـــدم الــــدعــــم الـــــــازم لـــقـــوات  إن بــ
املعارضة السورية من أجل السيطرة على 
مــديــنــة مــنــبــج شـــرق حــلــب، الــتــي تخضع 
ــوات ســــوريــــة الــديــمــقــراطــيــة.  ــ لــســيــطــرة قــ
وأضــــاف أن أنــقــرة تــواصــل مــفــاوضــاتــهــا 
مـــع األطـــــراف املــعــنــيــة مـــن أجـــل الــســيــطــرة 
على منبج، مجددًا القول إن بــاده تتخذ 
آمنة  منطقة  تشكيل  أجـــل  مــن  الــخــطــوات 

بمساحة 5 آالف كيلومتر مربع جنوبها.
في غضون ذلــك، أعلنت فصائل عسكرية 
يــتــحــدر أبـــنـــاؤهـــا مـــن مــديــنــة مــنــبــج، عن 
للمجلس  تــابــع  عسكري  مجلس  تشكيل 
املحلي الثوري في منبج، من أجل توحيد 
ونظام  »داعـــش«  العسكرية ضد  الجهود 
بشار األسد، وحزب االتحاد الديمقراطي 
الــــكــــردي، الــــذي تــتــبــع لـــه وحـــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب الـــكـــرديـــة، وهــــي تــشــكــل الــعــمــود 
الفقري لقوات سورية الديمقراطية. وقال 
مــصــدر عــســكــري فــي املــعــارضــة الــســوريــة 
إن  الجديد«  »العربي  إلى  في تصريحات 
املقاتلني  جميع  سيضم  ــشــّكــل 

ُ
امل املجلس 

في الجيش السوري الحر من أبناء مدينة 
ــتــــواجــــدون حـــالـــيـــا فــي  مـــنـــبـــج، والــــذيــــن يــ
مدينة حلب وريفها الشمالي، وفي مدينة 

جرابلس.

الجيش واالستخبارات 
يريان أنه يتعين على 

السيسي عدم الترشح

مقتل 24 معتقًال في 
سجون النظام تحت 
التعذيب في أكتوبر

مصر توّسط البحرين واإلمارات
القاهرة ـ العربي الجديد

»مصر  أن  الجديد«  »العربي  لـ مصرية  سياسية  مــصــادر  تكشف 
طلبت وساطة كل من البحرين واإلمـــارات لدى السعودية إلنهاء 
الــخــاف بــني الــجــانــبــني«، والــــذي قــامــت عــلــى أثـــره املــمــلــكــة بوقف 
إمداداتها من املشتقات البترولية ملصر في أعقاب تصاعد الخاف.

»العربي الجديد« أن »املعاناة  في هذا السياق، أوضحت املصادر لـ
في  الراهن  الوقت  في  املصري  النظام  يعيشها  التي  االقتصادية 
ظــل تــصــاعــد دعــــوات الــغــضــب، دفــعــتــه لتوسيط أطــــراف خليجية 
البترولية،  اإلمــــدادات  اململكة، وعـــودة  مــع  الــخــاف  إنــهــاء  لسرعة 
القاهرة مليار دوالر شهريا في حــال قامت بشرائها  التي تكلف 

من خارج االتفاق املبرم مع شركة أرامكو السعودية«.
وتابعت املصادر أن »ذلــك سيتسبب في عجز كبير باالحتياطي 
النقدي من العملة األجنبية، يتزايد تأثيره السلبي، خصوصا في 
ظل حاجة القاهرة لكل دوالر في االحتياطي النقدي، لبدء تنفيذ 

االتــفــاق الــخــاص بــقــرض صــنــدوق النقد الــدولــي الـــذي ستحصل 
بموجبه القاهرة على 12 مليار دوالر على ثاث دفعات«.

ــادر إلــــى أن »الـــقـــاهـــرة عــرضــت وقــــف كــافــة أشــكــال  ــّوهـــت املـــصـ ونـ
مع  متقاربة  والــوصــول لصيغة  واإلعــامــي،  السياسي  التصعيد 
املــوقــف الــســعــودي فــي بــعــض املــلــفــات عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة، 
إنهاء  إيرانية، وذلــك في مقابل  أطــراف  اللقاءات مع  وكذلك وقــف 
الحصة  تصل  حتى  للقاهرة  البترول  ملشتقات  السعودي  الوقف 
الشهرية للشهر الحالي«. مع العلم أن الخاف املصري السعودي 
بلغ ذروته في ظل حملة التاسن من جانب اإلعام املصري ضد 
السعودية، وهو ما رد عليه نشطاء سعوديون بتدشني هاشتاغ 
)وسم( اعتذروا فيه للرئيس املعزول محمد مرسي، على ما سماه 
 كــل ذلــك، 

ّ
ــل بعضهم »دعــــم املــمــلــكــة لــانــقــاب الــعــســكــري« وفـــي ظـ

ذكرت مصادر اقتصادية رسمية أن »القاهرة تستعد لحزمة من 
اقتصاد حرب  »القاهرة ستعلن  االقتصادية«، مؤكدة  اإلجـــراءات 

في ظل توقف املساعدات الخليجية«.

للحدث تتمة...

هدنة أحادية 
تسبق الحملة 

على حلب

مناورة جديدة تقوم بها روسيا من خالل إعالنها عن هدنة لـ10 ساعات غدًا الجمعة 
في حلب، على وقع تقويضها العلني ألي حل سياسي سوري، وفي ظل نواياها 
المعارضة.  استسالم  العنيفة بهدف فرض  العسكرية  العمليات  الواضحة الستئناف 

فيما تشدد األخيرة على استمرار معركتها حتى تحرير حلب

محمد أمين

التوالي، سيطر،  على  الثاني  لليوم 
ــاء، هــــــدوء حـــــذر عــلــى  ــ ــعــ ــ أمـــــس األربــ
جبهات القتال األساسية في مدينة 
حلب، كبرى مدن الشمال السوري، بانتظار ما 
سيحمله يوم غد الجمعة، التاريخ املفترض 
أعلنت  التي  العشر  الــســاعــات  هدنة  النتهاء 
عنها روسيا أمس، وسط اعتقاد واسع لدى 
املعارضة أن الهدن املتوالية التي تعلن عنها 
روســـيـــا فـــي حــلــب، إلــــى جــانــب تــمــديــد وقــف 
الغارات، ليسا سوى جزء من مناورة جديدة 
تستهدف منها تمرير الوقت بانتظار انتهاء 
استعداداتها إلطــاق عملية عسكرية كبيرة 
فـــي حــلــب عــقــب وصــــول »أســـطـــول الــشــمــال« 
إلى السواحل السورية، وبالتزامن مع بلوغ 
االنــــشــــغــــال األمــــيــــركــــي بـــالـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي 
ذروتـــه، خصوصا أن الــشــروط التي تضعها 
موسكو الستسام املعارضة تــدرك جيدًا أن 
األخيرة لن توافق عليها بل على العكس فقد 
الروسية،  لــإمــاءات  املطلق  رفضها  جــددت 
وتمسكها بالبقاء في حلب، ونيتها السيطرة 

على كامل املدينة. 
بالشأن  املرتبطة  األحـــداث  مجريات  وتظهر 
السوري أن روسيا تعمل، بحسب تصريحات 
مــســؤولــيــهــا وتــحــركــاتــهــا الــعــســكــريــة أخــيــرًا، 
على مسارين متازمني ومتوازيني: سياسي 
ــقــلــل روســيــا مــن آمــال 

ُ
وعــســكــري. ســيــاســيــا، ت

ــة قـــريـــبـــة فــي  ــيـ ــيـــاسـ ــتـــســـويـــة سـ ــول لـ ــ ــــوصــ الــ
من  أول  بإعانها  انعكس  مــا  وهــو  ســوريــة، 
السياسية  العملية  الثاثاء عن إرجــاء  أمــس 
 عــــن تــأكــيــد 

ً
إلـــــى أجـــــل غـــيـــر مـــســـمـــى، فــــضــــا

رئيس النظام السوري، بشار األسد، تمسكه 
باالستمرار في منصبه حتى عام 2021 على 

األقل. 
وفـــي مــوقــف يــعــكــس نـــوايـــا واضـــحـــة لــفــرض 
ــر  ــ ــن وزيــ ــ ــلـ ــ ــل، أعـ ــحــ ــلــ ــروط الـــــروســـــيـــــة لــ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
الــروســي، سيرغي الفـــروف، أمس  الخارجية 
األربعاء، أن باده تريد تعاونا »صادقا« من 
أجــل التوصل إلــى حــل سياسي فــي سورية. 
وقال في مستهل زيارة إلى اليونان »نامل أن 
يتوصل شركاؤنا إلى الخاصات الضرورية 
لنعمل جميعا من أجــل تعاون صــادق، على 
ــل الــتــوصــل إلـــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــشــارك  أمـ
فيها الحكومة واملعارضة«. إال أنه شدد على 
ضرورة أن تساعد واشنطن في تطبيق قرار 
مجلس األمـــن الـــذي يــنــدد بــدعــم املجموعات 
املتطرفة في سورية. وتابع الفــروف بحسب 
أتذكر  الــقــرار  تبنينا  »عندما  أقــوالــه  ترجمة 
كــلــمــات وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي، جــون 
كيري، الــذي قــال: كل جهة تريد املشاركة في 
عاقاتها  قطع  عليها  )السياسية(  العملية 
مــع اإلرهـــابـــيـــني«، مــضــيــفــا: »لــقــد مــضــى عــام 
تقريبا وال نزال ننتظر تطبيق هذه األقوال«.

كما ال تتوقف روسيا عن إجراء مشاورات مع 
الــســوري، بما فــي ذلك  الـــدول املعنية بامللف 
املحادثات التي أجراها قائد القوات املسلحة 
ــار، أول مـــن أمـــس في  ــ الــتــركــيــة، خــلــوصــي آكـ
موسكو، والتي أكد الجيش التركي في بيان 
أصــدره أمــس أنها كانت »بــنــاءة«. ولفت إلى 
أن »املواضيع التي تناولتها املحادثات كانت 
)التوصل إلى( تسوية بشأن االشتباكات في 
سورية وتطبيع الوضع في حلب ومواصلة 
إنهاء  بهدف  الدولتني  بني  التنسيق  تطوير 

تهديد داعش«.
علن في الوقت نفسه عن »هدن إنسانية« 

ُ
كما ت

هدفها الحقيقي كسب الوقت لتعزيز قواتها 
العسكرية في سورية وقبالة شواطئها، ومن 
ثــم اســتــئــنــاف الــعــمــلــيــات والـــغـــارات الــجــويــة 
ــيـــني فـــي حـــلـــب، وهــو  ــعـــارضـــة واملـــدنـ ضـــد املـ
السيناريو الذي ال يستبعد حصوله عندما 
تنتهي مهلة الهدنة املعلنة يوم غد الجمعة. 
وآخــر »الــُهــدن« الروسية، أعلنت عنها وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة أمــس األربـــعـــاء، قائلة إنها 
في حلب،  إنسانية« جديدة  »هدنة  طبق 

ُ
ست

ــــرر  ــة. وبـ ملــــــدة عـــشـــر ســـــاعـــــات، يــــــوم الـــجـــمـــعـ
رئيس هيئة األركــان العامة للقوات املسلحة 
الـــروســـيـــة، فـــالـــيـــري غـــيـــراســـيـــمـــوف، الــهــدنــة 
قــرر وزير  إنــه »ملنع سقوط ضحايا،  بالقول 
بتكليف  الــروســي، سيرغي شويغو،  الــدفــاع 
الروسية،  للقوات املسلحة  القائد األعلى  من 

في  إنسانية  هــدنــة  فــرض  بــوتــني،  فاديمير 
حــلــب يـــوم 4 نــوفــمــبــر مـــن الــســاعــة الــتــاســعــة 
صباحا حتى الساعة السابعة مساء«. وذكر 
املسؤول الروسي أنه تم التنسيق مع النظام 
املسلحة  الفصائل  القرار، داعيا  السوري في 
املـــوجـــودة شــرقــي املــديــنــة إلـــى »وقـــف أعــمــال 

الــقــتــال فـــي حـــلـــب، واالنـــســـحـــاب مـــن املــديــنــة 
بــأســلــحــتــهــم عـــبـــر مـــمـــريـــن خــــاصــــني يــــؤدي 
أحدهما إلى الحدود السورية التركية، وآخر 

إلى إدلب«. 
باالنتخابات  املنشغلة  واشــنــطــن  وســارعــت 
الروسية  التصريحات  رفض  إلى  الرئاسية، 

وقــال  فــي ســوريــة.  السياسية  العملية  حيال 
املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة جــون 
ــاء، »نـــحـــن ال نــفــكــر مثل  ــثـــاثـ كــيــربــي يــــوم الـ
روسيا بإرجاء اللقاءات السياسية إلى أجل 
األسد  أن يكون بشار  نريد  غير مسمى، وال 
جــــزءًا مــن ســوريــة عــلــى املــــدى الــبــعــيــد«. لكن 

األسد غير املكترث بتصريحات واشنطن، أكد 
في تصريحات صحافية يوم الثاثاء، أنه لن 
يترك منصبه قبل انتهاء واليته الثالثة عام 
2021 عــلــى األقــــل. وتــحــاول روســيــا، بحسب 
مستفيدة  الــدولــي  املجتمع  خـــداع  مــراقــبــني، 
مــن إدارة أمــيــركــيــة »تــتــوعــد وال تــنــفــذ«، من 
خال إعان ُهدٍن متاحقة في حلب، تتضمن 
شـــروطـــا تــــدرك أن املـــعـــارضـــة ال تــرضــخ لها 
على اإلطــاق. ومن بني هذه الشروط خروج 
الروسية  اللعبة  لكن  املــديــنــة.  مــن  املــعــارضــة 
واضــحــة ومكشوفة فــي هــذا الــشــأن، إذ تريد 
الدولي  أمــام املجتمع  موسكو خلق مــبــررات 
لــتــغــطــيــة خــيــار الــتــصــعــيــد الــعــســكــري أو ما 

يمكن تسميته بـ«خيار غروزني« في حلب.
ــتـــحـــركـــات الــــروســــيــــة األخــــيــــرة أن  ــد الـ ــؤكــ وتــ
موسكو بصدد القيام بعمل عسكري حاسم 
فــي حــلــب، كــمــحــاولــة أخــيــرة لــفــرض إرادتــهــا 
ــدولــــي، وإجـــبـــار املــعــارضــة  عــلــى املــجــتــمــع الــ
على توقيع صك استسام، من خال ارتكاب 
مــجــازر جــديــدة بــحــق نــحــو 300 ألـــف مدني 
مــحــاصــريــن فـــي املـــديـــنـــة. وأكـــــدت املــعــارضــة 
أنه  السياسي والعسكري،  السورية بشقيها 
إلــى أنها   

ً
الــوثــوق بــروســيــا، مشيرة ال يمكن 

تتصرف في سورية »تصّرف محتلني«.
في هــذا الــصــدد، شــدد القيادي في »الجيش 
الـــســـوري الـــحـــر«، أبـــو الـــصـــادق، املـــشـــارك في 
ــبــــرى«، عـــلـــى أن  ــكــ مـــعـــركـــة »مــلــحــمــة حـــلـــب الــ
ــــى أن فــصــائــل  ــيــــا »خــــصــــم«، مـــشـــيـــرًا إلـ روســ
املعارضة »ال تثق بها«. وأضــاف في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــطــيــران الروسي 
لم يوقف قصفه على حلب. وتــســاءل: »كيف 
للمليشيات  وبــادنــا  بيوتنا،  أرضــنــا،  نترك 
بادنا  نترك  لن  املحتلة.  األجنبية  الطائفية 

ألحد«.
مـــن جــهــتــه، قــلــل املــتــحــدث الــعــســكــري بــاســم 
»حركة أحرار الشام اإلسامية«، أبو يوسف 
املهاجر، من أهمية اإلعان الروسي عن هدنة 
ــى أن مــوســكــو  ــدة فـــي حـــلـــب، مــشــيــرًا إلــ ــديـ جـ
تحاول بشتى الوسائل إيقاف »ملحمة حلب 
الكبرى« من خال إعــان هــدن، أو التصريح 
ــأن الـــقـــصـــف عـــلـــى حـــلـــب غـــيـــر مـــجـــد »عــلــى  ــ بـ
ــم يــتــوقــف  ــم مـــن أن الــقــصــف الــعــنــيــف لـ ــرغـ الـ
عــلــى املــديــنــة«، وفـــق قــولــه. وأعــــرب املــســؤول 
أركـــان »جيش  أحــد  عتبر 

ُ
ت التي  الحركة،  فــي 

الفتح«، عن اعتقاده بأن »الهدن الروسية هي 
لاستهاك اإلعامي ال أكثر«.

أكد رئيس االئتالف الوطني لقوى 
الثورة والمعارضة السورية، أنس 
الحر  السوري  الجيش  أن  العبدة، 
مدني  تجمع  أي  يستهدف  لم 
أحــيــاء غــرب حلب، وذلــك  فــي 
األممي،  المبعوث  لقائه  خالل 
ستيفان دي ميستورا، في جنيف. 
االئــتــالف  ــدره  أصـ لبيان  ووفــقــً 
بزيارة  العبدة  قام  األربعاء،  أمس 
إلى سويسرا ليومين والتقى وزير 
إيف  الخارجية،  للشؤون  الدولة 
آخــريــن.  ومسؤولين  روســيــيــه، 
ميستورا  لدي  العبدة  وأوضــح 
يستهدف  ــر«  ــح ال »الــجــيــش  أن 
ــام  ــظ ــن ــوات ال ــ ــ ــات ق ــع ــم ــج ت
الشعبي«  »الحشد  ومليشيات 
التي تدعمها إيران، مشددًا على 
حريصون  المعارضة  مقاتلي  أن 

على أمان وسالمة المدنيين.

مباحثات العبدة 
ودي ميستورا

SCOOP

لبنى سالم

ترتفع فاتورة الضحايا املدنيني مع 
اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الـــســـوريـــة، والــتــي 
يــتــحــّمــل الــنــظــام الـــســـوري وروســـيـــا 
مع  أعــدادهــا،  عــن  الكبرى  املسؤولية 
تعّدد وسائل القتل، ومنها التعذيب 
في السجون واملعتقات الذي أصبح 
ــقــت 

ّ
ســيــاســة مــمــنــهــجــة لــلــنــظــام. ووث

الــشــبــكــة الــســوريــة لــحــقــوق اإلنــســان 
مقتل 1106 مدنيني في سورية خال 
املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين  شهر 
ـــتـــلـــوا عــلــى يد 

ُ
بــيــنــهــم 791 مــدنــيــا ق

قوات نظام األسد وروسيا. وأضافت 
الشبكة في تقرير لها، أن قوات النظام 
 ،

ً
طفا  113 بينهم  مدنيا،   497 قتلت 

و92 ســـيـــدة، فــيــمــا تــوفــي 24 مــدنــيــا 
تحت التعذيب. ولفت التقرير إلى أن 
نسبة األطفال والنساء بلغت »42 في 
املائة من مجموع الضحايا املدنيني، 
وهــو مــؤشــر على اســتــهــداف متعمد 

من قبل قوات األسد للمدنيني«.
ــــوات الــــروســــيــــة 294  ــقـ ــ كـــمـــا قــتــلــت الـ
و48 سيدة،   ،

ً
طــفــا  81 بينهم  مدنيا، 

وفــــق الــشــبــكــة، الــتــي أشـــــارت إلــــى أن 
تــنــظــيــم »داعــــــش قــتــل 129 مــدنــيــا«، 

فيما قتلت »جبهة فتح الشام« ثاثة 
مدنيني، بينما قتلت مليشيات حزب 
»االتحاد الديمقراطي« أربعة مدنيني. 
ق تقرير الشبكة مقتل 15 مدنيا 

ّ
ووث

ــدولــــي.  ــد قــــــوات الـــتـــحـــالـــف الــ عـــلـــى يــ
وحسب التقرير فإن 47 مدنيا توفوا، 
إمــا غــرقــا فــي مــراكــب الــهــجــرة، أو في 
لم تستطع  التي  التفجيرات  حــوادث 
الشبكة التأكد من هوية منفذيها، أو 
على يد مجموعات مسلحة مجهولة.
ــّدثـــت الــشــبــكــة عــــن الــقــتــلــى فــي  ــحـ وتـ
سجون النظام، مشيرة إلى مقتل 24 
 بينهم كهل، بسبب التعذيب 

ً
معتقا

ــنــــظــــام.  ــقــــات الــ ــتــ ــــون ومــــعــ ــــجـ فـــــي سـ
وأشــــــــــــارت إلـــــــى وجـــــــــود صـــعـــوبـــات 
تــــواجــــه فــــريــــق الـــشـــبـــكـــة فــــي عــمــلــيــة 
الــتــوثــيــق، بــســبــب الــحــظــر املــفــروض 
عــلــيــهــا ومـــاحـــقـــة أعـــضـــائـــهـــا. وقـــال 

ــبـــكـــة الــــســــوريــــة لــحــقــوق  مــــديــــر الـــشـ
لـ«العربي  الغني  اإلنسان فضل عبد 
الـــجـــديـــد«، إن »الــســلــطــات الــســوريــة 
ــيــــوم بــعــمــلــيــات  ــم تـــعـــتـــرف حـــتـــى الــ لــ
تمارسها  التي  واالحتجاز  االعتقال 
بشكل غــيــر قــانــونــي بــحــق املــدنــيــني، 
كما لــم تعترف بــحــاالت املـــوت تحت 
التعذيب التي تحدث في معتقاتها 
وسجونها«، مضيفا: »كل ما نحصل 
ــو مــــن ذوي  ــن مـــعـــلـــومـــات هــ عــلــيــه مــ
بــدورهــم  يحصلون  الــذيــن  املعتقلني 
عليها عبر دفع الرشى إلى مسؤولني 
حكوميني«. ولفت إلى أنه »حتى بعد 
وقوع الوفاة في املعتقل، يعاني أهل 
اســتــام جثته،  مــن صــعــوبــة  املعتقل 
التوّجه الستامها  آخــرون  ويخشى 
أو استام أغراض الضحية خوفا من 

أن يتم اعتقالهم«.
ووفــقــا للشبكة تــدل األرقـــام املوثقة 
ــداد الــضــحــايــا تــحــت الــتــعــذيــب  ــ ألعــ
على وجــود سياسة منهجية تنبع 
الحاكم وبمشاركة  النظام  من رأس 
جميع أركــانــه، وقــد مــورســت ضمن 
نطاق واســع أيضا، لــذا فهي تشكل 
ــرائــــم  جــــرائــــم ضــــد اإلنـــســـانـــيـــة وجــ

حرب.

موسكو تناور لكسب الوقت والمعارضة 
السورية تتحضر للمعركة الكبرى

تحاول روسيا دفع المعارضة لالستسالم )عمر حاج قدور/فرانس برس(

تتواصل االشتباكات بين قوات »درع الفرات« و»داعش« )حسين نصير/األناضول(

محمد الفضيالت

في 26 أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
مّرت الذكرى الثانية والعشرون 

للتوقيع على معاهدة السالم األردنية 
- اإلسرائيلية في منطقة وادي عربة 

جنوب األردن. ومع مرور الذكرى 
تعود إلى الذاكرة وعود الرفاهية 
ّدمت للشعب 

ُ
االقتصادية التي ق

األردني كثمرة منتظرة من ثمار 
»السالم الصعب« الذي تحقق بإرادة 
القيادتني من دون إرادة الشعبني أو 

الشعب األردني على األقل.
خالل سنوات »السالم اإلجباري« 

صمدت املعاهدة أمام رياح الرفض 
الشعبي األردني والخرق اإلسرائيلي 

املتكرر لها، من دون أن يحصد 
األردن الرسمي أيًا من الثمار التي 

ُوعد فيها ووَعد بدوره الشعب 
بتحقيقها، فاالقتصاد األردني يسير 

من يومها بخطى ثابتة نحو األسوأ، 
واملديونية تتضخم والبطالة ترتفع 

والفقر ينتشر واالستثمارات تهرب.
الوعود الكاذبة التي زّينت للمواطنني 

دت من يدافع عنها، على 
ّ
املعاهدة وجن

اعتبارها طوق النجاة األخيرة ململكة 
تغرق في مشاكلها االقتصادية، هي 

االستراتيجية ذاتها التي تعتمدها 
الحكومة األردنية في دفاعها 

املستميت عن صفقة استيراد الغاز 
من إسرائيل، وإن كانت الوعود 

تأخذ إيقاعًا خافتًا اليوم. في كلتا 
الحالتني استهدفت االستراتيجية 

الرسمية الوعي الجمعي لدى 
املواطنني األردنيني، وسعت وفقًا 

لتوّجهاتها ومواقفها املعزولة عن 
التوّجهات واملواقف الشعبية إلى 

إحداث تغّير عميق في الثوابت 
الوطنية والقومية لدى املواطنني، 

وهو ما حققت فيه نجاحات جزئية، 
مقابل فشل ذريع جعلها تقف في 

موقف املعادي لإلرادة الشعبية، وهو 
خطر تتهرب السلطات من تقييمه 

ضمن حدوده الطبيعية التي تتجاوز 
حدود عالقتها مع إسرائيل. املعركة 

الكبيرة التي يخوضها مناهضو 
صفقة استيراد الغاز من إسرائيل 
مع سلطات بالدهم، تكمن أهميتها 
في مواجهة االستراتيجية الرسمية 

التي تستهدف الوعي الجمعي 
للشعب األردني، وهي بذلك تعيد 
الثوابت الوطنية إلى جذورها في 

معاداة املشروع الصهيوني املتغلغل 
في املنطقة. يبدع مناهضو الغاز 

في تقديم مرافعات مقنعة لرفضهم 
االتفاقية، ويتجاوزون في هذه املرة 

الشعارات الرنانة والجمل املعلبة 
واملصطلحات الجاهزة في التعبير 

عن عدائهم للكيان الصهيوني 
ورفض التعامل معه، من خالل 

تفكيكهم الخطاب الرسمي املدافع 
عن االتفاقية من منطلق اقتصادي، 

ودحضهم لألحالم الكاذبة التي 
ستتدفق في أنابيب الغاز اإلسرائيلي. 

حقًا هذه معركة الوعي.
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  شرق
      غرب

مشعل: ال نسعى 
للسيطرة  على 
منظمة التحرير

دعــــــــا رئـــــيـــــس املــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
ــالــــد مــشــعــل  ــة »حــــــمــــــاس«، خــ ــركـ لـــحـ
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس األربــــــعــــــاء، إلـــى 
ــل إصــــــاح مــنــظــمــة  ــ ــمـــل مــــن أجـ ــعـ »الـ
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وإعـــــــادة  ــريـ ــتـــحـ الـ
 تكون حركته 

ّ
االعتبار لها«، نافيا أن

ــلـــى املــنــظــمــة.  تـــســـعـــى لـــلـــســـيـــطـــرة عـ
ألقاها عبر  كلمة مباشرة  وقــال في 
»ســـــكـــــايـــــب«، خــــــال مـــؤتـــمـــر األمـــــن 
في  عقد  الــذي  الفلسطيني،  القومي 
 »أحدًا ال يحق له، وال 

ّ
مدينة غزة، إن

املنظمة.  على  يهيمن   
ّ
أن يستطيع، 

نحن شركاء في املسؤولية والوطن، 
 نقود 

ّ
ورســـم املــســتــقــبــل، وعــلــيــنــا أن

شعبنا ألفق حقيقي«.
)العربي الجديد(

الفلسطينيون يحيون 
الذكرى الـ99 لوعد بلفور

الفلسطينيني،  مــن  الــعــشــرات  طــالــب 
الغربية،  أمــس األربــعــاء، في الضفة 
ــــس الــــــعــــــمــــــوم الــــبــــريــــطــــانــــي  ــلـ ــ ــــجـ مـ
والـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة بـــاإلعـــان 
ــيــــة وعــــد  ــيــــا عـــــن »عــــــــدم شــــرعــ رســــمــ
ــذكـــرى الــــــ99 إلعــطــاء  بـــلـــفـــور«، فـــي الـ
ــة الــــصــــهــــيــــونــــيــــة  ــ ــركـ ــ ــــحـ ــلـ ــ الــــــــوعــــــــد لـ
ــة لــلــيــهــود عـــلـــى أرض  ــ ــ وإقــــامــــة دول
فلسطني. كما أكدت القوى الوطنية 
واإلســــــامــــــيــــــة فــــــي غــــــــــزة، عــــلــــى أن 
ــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــجـــرحـــاه  »الــــشــ
ومـــعـــتـــقـــلـــيـــه وشــــهــــدائــــه يـــطـــالـــبـــون 
بحملة دولية لطمس تداعيات وعد 

بلفور املشؤوم«. 
)العربي الجديد(

... واألردن يمنع 
االعتصام  أمام السفارة 

البريطانية
مــنــعــت قــــوات األمــــن األردنـــيـــة، أمــس 
األربعاء، االعتصام الذي كان مقررًا 
أمـــام مــقــر الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة في 
ــد  ــ ــــرى »وعـ ــذكـ ــ الـــعـــاصـــمـــة عـــــّمـــــان، بـ
ــانـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  بـــلـــفـــور«. وكـ
األردنــيــة لحملة مئة عــام على وعد 
بلفور، دعت لاعتصام أمام السفارة 
الــبــريــطــانــيــة بــالــتــزامــن مـــع الــذكــرى 
ــق تــنــفــيــذ  ــبــ ــفــــور. وســ ــلــ ــد بــ ــوعــ لــ  99
االعــتــصــام تــواجــد أمــنــي مكثف في 

محيط السفارة البريطانية.
)العربي الجديد(

أبو الغيط يبحث تحضيرات 
القمة العربية في عّمان

ــام لــجــامــعــة الـــدولـــة  ــعـ أكــــد األمـــــني الـ
ــو الــغــيــط، أمــس  الــعــربــيــة، أحـــمـــد أبــ
العربية  القمة  أن »مؤتمر  األربــعــاء، 
الثامنة والعشرين، الذي  في دورته 
اســتــضــافــتــه  ــلـــى  عـ األردن  ــــت  ــقـ ــ وافـ
سيعقد فــي مــوعــده الـــــدوري املــقــرر 
في مــارس/ آذار املقبل«. وشــدد أبو 
الغيط خال مؤتمر صحافي عقده 
مع وزيــر الخارجية األردنـــي ناصر 
جـــــودة، فـــي الــعــاصــمــة عـــّمـــان، على 
أهمية انعقاد القمة في ظل الظروف 

الحالية.
)العربي الجديد(   

أردوغان يدعو لعدم 
الدفاع عن األسد

الــتــركــي رجـــب طيب  رأى الــرئــيــس 
أردوغان )الصورة(، أمس األربعاء، 
ــا تــطــالــب تــركــيــا  ــرافــ أن »هـــنـــاك أطــ
بــعــدم الــتــدخــل فــي شـــؤون ســوريــة 
 في كلمة ألقاها 

ً
والعراق«، متسائا

خــال املــؤتــمــر الــســادس حــول دور 
املـــــرأة فـــي تــنــمــيــة الـــــدول األعـــضـــاء 
بــمــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســــامــــي في 
مدينة إسطنبول: »إذًا مــاذا نفعل؟ 
ــــن نـــمـــلـــك حـــــــــدودًا بـــطـــول  فـــنـــحـــن مـ
950 كــيــلــومــتــرًا مــع ســـوريـــة، و350 
كـــيـــلـــومـــتـــرًا مـــــع الــــــــعــــــــراق«. ودعـــــا 
جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة التـــخـــاذ 
: »هــــل يليق 

ً
مـــواقـــف ثــابــتــة، قـــائـــا

ى موقفا مدافعا عن 
ّ
بمسلم أن يتبن

األســد الــذي قتل أكثر من 600 ألف 
مسلم؟«. 

)األناضول(



باتت معركة 
الموصل، أسيرة الكرّ 
والفرّ بعدما احتدم 

القتال في محاور 
عدة، أمس األربعاء، 

في ظّل تكثيف 
تنظيم »الدولة 

اإلسالمية« )داعش( 
عملياته االنتحارية، 

وإعالن مليشيات 
»الحشد الشعبي«، 

سيطرتها على 
الطريق الواصل بين 

الموصل العراقية 
والرقة السورية، 

بالتزامن مع وصول 
وفد أميركي إلى 

بغداد لبحث مجريات 
المعركة

رام اهلل ـ نائلة خليل

بصيغة حاسمة ترفض أي تأجيل أو بحث 
حــتــى حـــول مـــا ســيــتــرتــب عــلــى عــقــد مؤتمر 
ــد الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي،  حـــركـــة »فــــتــــح«، أكــ
محمود عــبــاس، فــي اجــتــمــاع تــرأســه للجنة 
الــتــحــضــيــريــة لــلــمــؤتــمــر، أنـــه مــــاٍض فــي عقد 
املــؤتــمــر الــســابــع عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط 
ــــذي لـــم ُيــفــصــح عن  والــتــلــويــح بــالــتــهــديــد الـ
ــاه  ــجـ ــاتـ ــــوة بـ ــــطـ ــنـــي أن خـ ــعـ مــــــصــــــدره، مـــــا يـ
ــــدأت  ــــد بـ الـــتـــصـــعـــيـــد املــــيــــدانــــي الـــحـــقـــيـــقـــي قـ

فعليا بــإقــرار مــوعــد ومــكــان وزمـــان املؤتمر. 
الــعــادة أصــر عباس على تــرؤس  وعلى غير 
اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــتــحــضــيــريــة، لــيــقــف على 
الــذي  للمؤتمر،  والــتــرتــيــبــات  التفاصيل  كــل 
يدرك تماما أن والدته ستكون عسيرة، نظرًا 
لــحــجــم الـــضـــغـــوط الــهــائــلــة الـــتـــي يــمــارســهــا 
القيادي املــطــرود مــن »فــتــح« محمد دحــان، 
أكــــان خــارجــيــا عــبــر الــدعــم الــــذي يــتــلــقــاه من 
دول عــربــيــة، أو داخــلــيــا عبر حـــراك يــقــوم به 
واحتكاك  اجتماعات  مــن  عليه  املحسوبون 
مع األمن من جهة، واستخدام أخطاء السلطة 

الفلسطيني  الشارع  لتأليب  من جهة أخــرى 
ضدها، بهدف إعادة املفصولني إلى الحركة 

وعدم إقصائهم عن املؤتمر السابع.
وفـــي االجــتــمــاع الــــذي تــرأســه عــبــاس، مساء 
أول من أمــس الثاثاء، والــذي تقرر فيه عقد 
ــوم الـــثـــاثـــاء 29  املــؤتــمــر الــســابــع لــلــحــركــة يــ
عباس  أكــد  الحالي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
أن »فـــتـــح« حــفــيــده الـــــذي »لــــن يــســمــح ألحــد 
باملساس به مهما كان الثمن«. ولعل كلمات 
عــبــاس الــعــاطــفــيــة عــلــى غــيــر الـــعـــادة، جـــاءت 
على  مورست  التي  الضغوط  حجم  لتعكس 

الـــرجـــل فـــي املـــرحـــلـــة املـــاضـــيـــة بـــشـــأن إعــــادة 
ــمــة الــتــي 

ّ
ــــان، والـــحـــرب اإلعـــامـــيـــة املــنــظ دحــ

يقودها األخير من منابر فلسطينية محلية 
وعربية ودولية ضد عباس.

أبرز ما خلص إليه االجتماع، هو تحديد عدد 
أعضاء املؤتمر بـــ1300 عضو فقط، وهو رقم 
خلق انتقادات في الكواليس الفتحاوية، ألنه 
الجماهيري،  الــحــركــة  حــجــم  مــع  يتناسب  ال 
التي تضم بني صفوفها مئات اآلالف. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن حـــركـــة »فـــتـــح« مـــعـــروفـــة أنــهــا 
حــركــة بـــا أســــــرار، فــكــل أعــضــائــهــا يــذيــعــون 
أبسط التفاصيل ويتناقلونها، إال أن أسماء 
ــا، لـــن يتم  ــرًا ســـريـ ــ األعـــضـــاء الــــــــ1300 بــــات أمـ
نشره أو البوح به إلــى ما قبل املؤتمر بيوم 
واحد، كما تؤكد مصادر فتحاوية لـ«العربي 

الجديد«.
ــد أن هــنــاك  ــن املـــؤكـ ــه »مــ ــقـــول املــــصــــادر إنــ وتـ
تــســريــبــات ســتــحــصــل، خــــال األيـــــام القليلة 
املــقــبــلــة ألســمــاء األعـــضـــاء، لــكــن لــن يــتــم نشر 
قــائــمــة بشكلها الــكــامــل والــنــهــائــي، ألنـــه من 
املعروف في كواليس »فتح« أن هناك أسماء 
ـــحـــذف وأخـــــــرى ســـتـــضـــاف لــلــقــائــمــة فــي 

ُ
ــت سـ

الــلــحــظــات األخــــيــــرة، كــمــا أن نــشــر األســـمـــاء 
، علما 

ً
حاليا سيؤجج األجواء املحتقنة أصا

أن هــنــاك الــعــديــد مـــن الـــقـــيـــادات الــفــتــحــاويــة 
بتهمة  إقصاؤها  تم  الحركة  على  املحسوبة 

التجنح )أي أنصار دحان(«.
وجــــــــاءت أولــــــى الــتــعــلــيــقــات الــعــلــنــيــة حـــول 
عــدد أعــضــاء املؤتمر، فــي مقال كتبته فــدوى 
البرغوثي، زوجة القيادي الفتحاوي األسير، 
ــشــر فــي مــواقــع إعامية 

ُ
مـــروان الــبــرغــوثــي، ن

ــه: »هـــــــذا يــســتــدعــي  ــيــ فــلــســطــيــنــيــة، وجـــــــاء فــ
مــؤتــمــرًا بــحــجــم يــســتــوعــب الــكــم والـــنـــوع من 
الــقــيــادات والـــكـــوادر واملــنــاضــلــني فــي الحركة 

بــمــا ال يــقــل عـــن ألـــفـــي عـــضـــو، وبـــمـــا يعكس 
والقطاعية  الجغرافية  الفتحاوية  الخريطة 
والعمرية والفكرية والسياسية والتنظيمية، 
لــفــئــة  ــيــــرًا  ــبــ  وكــ

ً
ــــا ــيـ ــ  أصـ

ً
ــر تـــمـــثـــيـــا ــوفــ وأن يــ

الشباب )الشبيبة(، بما يكفل تدافع األجيال 
بعيدًا  منظم،  بشكل  وتاحمها  وتــواصــلــهــا 
عــن الــهــزات والــصــدمــات. ومــن املهم أن يكون 
نــصــف املــؤتــمــر أعــمــارهــم دون األربـــعـــني ألن 
هذه الفئة تمثل ما يزيد عن 70 في املائة من 
أبــنــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، وهــــذا ينسحب 

على أعضاء الحركة بشكل عام«.
وبــلــغ عـــدد أعــضــاء مــؤتــمــر »فــتــح« الــســادس 
الــــذي ُعــقــد عـــام 2009 فــي مــديــنــة بــيــت لحم، 
2355 عضوًا. ويقوم أعضاء املؤتمر بانتخاب 
18 عــضــوًا فـــي أعــلــى هــيــئــة فــتــحــاويــة وهــي 
ــة، فــيــمــا يــتــم تــعــيــني خمس  ــزيـ ــركـ الــلــجــنــة املـ
شــخــصــيــات فــتــحــاويــة فــي الــلــجــنــة املــركــزيــة. 
املجلس  بانتخاب  املؤتمر  أعضاء  يقوم  كما 
إذ  الفتحاوي،  البرملان  بمثابة  الــثــوري وهــو 
انــتــخــاب 80 عــضــوًا وتعيني 17 آخــريــن.  يتم 
وعـــادة مــا يتم تعيني قـــادة األجــهــزة األمنية 
بشكل يعفيهم من الدخول في انتخابات قد 

ينجحون فيها أو يفشلون.
 1300 »الــرقــم  أن  الفتحاوية  املــصــادر  وتفيد 
تم اختياره بدقة تضمن عدم وجود تيارات 
مناوئة للرئيس عباس داخــل الحركة، إذ إن 

80 فــي املــائــة مــن األســمــاء مــن املــعــروف أنها 
بــه عباس،  الــذي يرغب  التوّجه  فــي  ستصب 
ــار  بـــشـــكـــل يـــفـــتـــت أي تـــكـــتـــل مـــحـــتـــمـــل ألنـــصـ
دحـــــــان«. وتــنــعــكــس أهــمــيــة املـــؤتـــمـــر الــعــام 
 
ّ
وســن بتشريع  مهماته  طبيعة  مــن  للحركة 
القوانني واللوائح الداخلية وإقرار البرنامج 
الــســيــاســي لــلــحــركــة، ويـــشـــّكـــل أعـــلـــى سلطة 
ــتـــح«، ويعتبر  تــشــريــعــيــة وتــنــظــيــمــيــة فـــي »فـ
بــوابــة الـــكـــوادر لــقــيــادة الــحــركــة مــن جــهــة، أو 
شغل مناصب في منظمة التحرير أو السلطة 

الفلسطينية إلى حد كبير.
ومن الافت أيضا ما أعلنه أمني سر املجلس 
الـــــثـــــوري، أمـــــني مـــقـــبـــول، ملــــوقــــع فــلــســطــيــنــي 
محلي، بأن املؤتمر سُيعقد في مقر الرئاسة 
فــلــســطــيــنــيــا  ــــرف  ــعـ ــ يـ مـــــا  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أو 
ـــ«املـــقـــاطـــعـــة« فــــي مـــديـــنـــة رام الــــلــــه. وتـــقـــول  بـ
لـ«العربي  تحدثت  التي  الفتحاوية،  املصادر 
الجديد«، إن »املكان سيخلق أزمة إضافية، إذ 
تحت  »فتح« ستبقى  أن  على  مؤشرًا  ُيعتبر 
عباءة السلطة، وهذا أحد أكبر املشاكل التي 
السلطة  من  إضعافها  تم  إذ  الحركة،  تواجه 
بشكل  الخسارة  هــذه  وتحصد  كبير،  بشكل 
مــضــاعــف عــلــى املــســتــوى الــتــنــظــيــمــي، وعلى 
مــســتــوى الـــشـــارع الــفــلــســطــيــنــي«. ولـــعـــل من 
كــوادر  مــن  العظمى  الغالبية  امتناع  الــافــت 
»فتح« عن التعليق حول املؤتمر بشكل علني 
اإلعـــام، مكتفني باألحاديث  أو عبر وســائــل 
غير الرسمية أو التعليق من دون ذكر االسم، 
ُيفهم منه شيئان، إمــا حساسية  الــذي  األمــر 
املــوضــوع فــي الــوقــت الــراهــن مــع بــحــث الكل 
عــن مــوطــئ قــدم فــي املــؤتــمــر وعـــدم النية في 
إغــضــاب الــقــيــادة، وإمــــا أن قــســمــا مــن كـــوادر 
من  ُيفهم  ال  حتى  الصمت  لون 

ّ
يفض »فــتــح« 

تعليقاتهم أنهم مع عباس أو ضده.
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مؤتمر »فتح« السابع: مصاعب وتحديات تسبق االنطالق

 من املدنيني، بينهم 
ً
الضحايا إلى 51 قتيا

 وامــرأة ونحو 150 جريحا، بينهم 
ً
19 طفا

أكثر من 40 جريحا خرجوا من املستشفى، 
بعد تحسن حالتهم«.

ــــس، مــمــثــلــة  ــة، أمــ ــيـ وفـــشـــلـــت الــــقــــوات الـــعـــراقـ
التاسعة  والفرقة  اإلرهـــاب  مكافحة  بجهاز 
بالجيش العراقي في تحقيق هدفها املعلن 
املــوصــل  لــهــا ألحــيــاء  اقــتــحــام  أول  بتحقيق 
السيطرة على حي كوكجلي  السكنية، بعد 

ومنطقة الشاالت أولى مناطق املوصل.
ووفقا ملصادر عسكرية عراقية، فإن التنظيم 
ــاريـــني  ــتـــحـ ــــن االنـ ــرًا مـ ــيـ ــبـ اســــتــــخــــدم عـــــــددًا كـ

ــقـــوات املــشــتــركــة، مــن خـــال اســتــمــرارهــم  والـ
قصف املناطق«، مطالبني الجيش بالتقدم، 
والشرقي  الشمالي  املــحــوريــن  عبر  تحديدًا 

من املدينة.
كما أكدت مصادر داخل املدينة، مقتل ستة 
مــدنــيــني وجــــرح 20 آخـــريـــن، بــيــنــهــم أطــفــال 
ونساء، جراء القصف الصاروخي واملدفعي. 
ــة  ــنـ ــديـ ــة داخـــــــــل املـ ــيـ ــبـ ــفــــت مـــــصـــــادر طـ وكــــشــ
سقطوا  »الضحايا  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
جـــــراء ســـقـــوط ثـــاثـــة صــــواريــــخ فـــي محيط 
كــنــيــســة الــــعــــذراء، فـــي حـــي حــــاوي الكنيسة 
ــالـــي عـــدد  ــتـ ــالـ وســــــط املــــــوصــــــل«. وارتـــــفـــــع بـ

املهاجمة  الــقــوات  تقدم  ملنع  واالنغماسيني 
إلـــى أحـــيـــاء عـــدن والـــكـــرامـــة والـــقـــدس، الــتــي 
 

ّ
تــلــي حـــي كــوكــجــلــي شــــرق املــــوصــــل، املــطــل
على الساحل األيسر للمدينة. واستخدمت 
القوات العراقية والتحالف الدولي القصف 
الجوي والصاروخي على حواجز التنظيم 

التي أقامها على حدود تلك األحياء.
ــي الـــجـــيـــش الـــعـــراقـــي  ــ ــادر فـ ــ ــــصــ وأكـــــــــدت املــ
الــــجــــديــــد«، أن »االنـــتـــحـــاريـــني  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
االنغماسيني  ومصدات  الناسفة  والعبوات 
يفجرون  ناسفة  أحــزمــة  يــرتــدون  )مقاتلون 
أنــفــســهــم بـــعـــد نـــفـــاد ذخـــيـــرتـــهـــم(، نــجــحــت 

التقدم بعد سقوط أكثر مــن 60  إيــقــاف  فــي 
 وجريحا من الجيش وجهاز مكافحة 

ً
قتيا

اإلرهاب خال محاوالت االختراق«. وأوضح 
ضـــابـــط بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي أن »االقـــتـــحـــام 
تـــــوقـــــف لــــحــــني تــــحــــســــن الــــطــــقــــس وتـــمـــكـــن 
ملعالجة  التحليق  مــن  القتالية  املــروحــيــات 
تلك العوائق ونأمل أن تتم الخميس«، وفقا 

لقوله.
ــوات  ــقــ ــالــــي، أحـــكـــمـــت الــ ــور الــــشــــمــ ــ ــحـ ــ ــــي املـ فـ
الـــعـــراقـــيـــة ســيــطــرتــهــا عــلــى حـــي الـــشـــاالت 
الــــذي يــلــي تــلــكــيــف، ويــعــتــبــر أولــــى مناطق 
املـــوصـــل. كــمــا شــهــدت قــريــة بـــازوايـــا، شــرق 

املوصل، عودة االشتباكات إليها بعد إعان 
الــجــيــش، مــســاء الــثــاثــاء، تــحــريــرهــا بشكل 
كامل. وأكد جنود بالجيش العراقي وجود 
ـــاصـــة وانـــتـــحـــاريـــني اســـتـــهـــدفـــوا الـــقـــوات 

ّ
قـــن

العراقية، صباح أمس، واندلعت على أثرها 
ــــول الــصــحــافــيــني  اشــتــبــاكــات لــكــن مــنــع دخـ

إليها بسبب خطورة املوقف هناك.
ــل، تــمــكــنــت الـــقـــوات  أمــــا فـــي جـــنـــوب املــــوصــ
الــعــراقــيــة )الــجــيــش والـــشـــرطـــة االتـــحـــاديـــة( 
ــرار  ــرى املــنــكــار والـــبـــزونـــة وخـ مـــن تــحــريــر قـ
وكــطــيــة، الــتــابــعــة لــبــلــدة حــمــام الــعــلــيــل. مع 
العلم أن مصادر من داخل املوصل، أكدت أن 
سر معه من 

ُ
»داعش أقدم على نقل مئات األ

تلك املنطقة قسرًا إلى داخل املوصل قبل أن 
ينسحب منها«.

ــيــــادة عــمــلــيــات نــيــنــوى  ــال املــــقــــّدم فــــي قــ ــ وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لـــ الـــعـــزاوي،  عبدالله 
ــــش لـــجـــأ ألســــلــــوب الــهــجــمــات  »تــنــظــيــم داعــ
السريعة والكر والفر، لعرقلة تقّدم القطعات 
عــلــى أســـــوار املـــديـــنـــة«. وبــــنّي أن »الــتــنــظــيــم 
تحديد  ب 

ّ
لتجن واحـــد  مــكــان  فــي  يستقر  ال 

الــطــيــران مــواقــعــه ويــســتــخــدم وســـائـــل نقل 
مــخــتــلــفــة بـــمـــا فــيــهــا الـــــدراجـــــات الــهــوائــيــة 
والنارية. وعلى ما يبدو، فإن جميع من في 
انــتــحــاريــون«. وتــابــع  املــوصــل اآلن،  محيط 
»انتهى يــوم األربــعــاء بمزيد من التحصني 
الطقس  أن يتحسن  الــعــدو ونــأمــل  وإنــهــاك 
في  التحالف  دور  وحــول  الخميس«.  اليوم 
معارك، أمس، قال »يبدو أنهم جادون أكثر 

منا في املوصل«.
ـــق قـــائـــد عـــمـــلـــيـــات تــحــريــر 

ّ
ــه، عـــل ــبـ ــانـ ــن جـ مــ

نتائج  على  الجبوري،  نجم  الــلــواء  نينوى، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــــعــــارك، فـــي حــديــث لـــ
 إنــــه »يـــأمـــل فـــي أن يــتــم االنـــتـــهـــاء من 

ً
قـــائـــا

ــي أطـــــراف  الـــجـــيـــوب املـــســـلـــحـــة لــلــتــنــظــيــم فــ
املـــوصـــل خـــال يــومــني أو ثـــاثـــة«. وأضـــاف 
أن »املــحــور الــشــرقــي يــتــحــرك عــبــر الساحل 
العليل، نحو  األيسر والجنوبي عبر حمام 
العلم  الجانب األيمن للموصل، ونأمل رفع 

العراقي وسط املوصل بسرعة«.
ــلـــدات بمحيط  ــبـ ــقـــرى والـ ــــدت مــشــاهــد الـ وبـ
إعــصــار،  ضربها  بمناطق  شبيهة  املــوصــل 
ولــم يبق منها ســوى األطــــال، إذ ال توجد 
بناية عامرة وال شيء يدل على أنها كانت 
تحوي على حياة. حتى أن القصف تسبب 
بـــمـــوت كـــل شــــيء حــتــى املـــاشـــيـــة والـــكـــاب، 
بينما بدا نخيل املوصل وغاباتها، وكأنما 

التهمها حريق كبير لعدة أيام«.
فـــي غــضــون ذلــــك، أكــــدت مـــصـــادر عسكرية 
»العربي الجديد«،  عراقية رفيعة املستوى، لـ
أن »قــــيــــادات مــيــدانــيــة بــالــجــيــش الــعــراقــي 
ــاز مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب اشــتــكــت أمـــس،  ــهـ وجـ
مــن ضــغــوط فــريــق املــســتــشــاريــن األمــيــركــي 
ــي عـــلـــى قـــواتـــهـــم  ــ ــدولــ ــ ضـــمـــن الـــتـــحـــالـــف الــ
بالتقدم على األرض، على الرغم من اإلنهاك 
ــبـــادي عــلــى الــجــنــود والـــقـــوات املــشــتــركــة،  الـ
ــــال اســــتــــمــــرارهــــم قــــصــــف املـــنـــاطـــق  ــ مـــــن خـ
جــوًا«. وأوضــح مسؤول عسكري في بغداد 
املستشارين  »فريق  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
 األميركي املتواجد في محور خازر الشرقي 
ملــراقــبــة ســيــر املـــعـــارك، يضغط عــلــى قواتنا 
بالتقدم ودفــع الــقــوات إلــى األمـــام، مــن دون 
ــا إذا ســـيـــكـــون هـــنـــاك خــســائــر  ــراث مــ ــ ــتـ ــ االكـ
بــشــريــة فـــي قـــواتـــنـــا«. وتـــابـــع: »إن ضــبــاطــا 
ميدانيني اشتكوا من ذلك مرات عدة، وعلى 
ما يبدو فإن واشنطن تريد أن تحقق خرقا 
ــل، تــحــت أي ظــرف  ــقــــوات املــــوصــ لــتــدخــل الــ
قبل االنتخابات، وهذا يجب أال يكون على 
حساب أرواح الجنود«. واستدرك »يحرقون 
املنطقة ويقولون للجنود العراقيني تقدموا، 
وبالنهاية تكون هناك كمائن وفخاخ كثيرة 
ويجب أن يدرك األميركيون أن حياة الجنود 

غالية لدينا«.

تحليل

تحديد عدد أعضاء 
المؤتمر بـ1300 القى 

انتقادات فتحاوية

كّر وفّر على أسوار الموصل

كشف آمر فوج طوارئ األنبار عاشور المحالوي، لـ »العربي الجديد«، أمس 
األربعاء، أن »األيام الماضية شهدت اإلفراج عن عدد من عناصر تنظيم 
المعارك«،  أثناء  عليهم  القبض  أُلقي  الذين  )داعش(  اإلسالمية  الدولة 
مؤكدًا أن »إطالق سراحهم تّم بعد تقاضي الجهات المسؤولة في 
األنبار مبالغ مالية، وصلت الى 40 ألف دوالر عن كل شخص مفرج عنه«. 
وكشف أنه »أُطلق سراح عدد من قيادات داعش، فيما ال يزال أبرياء كثر 

في السجون، في ظّل تواطؤ مسؤولين محليين كبار«.

أمنيون أفرجوا عن عناصر »داعش«

الحدث

 الموصل ـ أحمد الجميلي 
بغداد ـ براء الشمري

أنهت معارك املوصل يومها الثامن 
ــر، أمــــــس األربـــــــعـــــــاء، بـــالـــقـــتـــال  ــشــ عــ
املـــتـــواصـــل عـــلـــى مــخــتــلــف مـــحـــاور 
املدينة السبعة، محققة  تقدما واضحا على 
املـــحـــاور الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة، 
مــع اســتــمــرار الــضــربــات الــجــويــة األميركية 
ــواقـــع وأهـــــــداف تــابــعــة  والــفــرنــســيــة، عــلــى مـ
لتنظيم »الدولة اإلسامية« )داعــش(، وذلك 
»الــعــربــي  فـــي وقـــــٍت كــشــفــت فــيــه مـــصـــادر لـــ
أمــيــركــيــا رفيع  أن »وفــــدًا عسكريا  الــجــديــد« 
إلى بغداد لبحث مجريات  املستوى، وصل 
ــتــــمــــرار  ــلــــى وقـــــــع اســ مــــعــــركــــة املـــــــوصـــــــل«، عــ
أنقرة  حاولت  وإن  العراقي،  التركي  التوتر 
التخفيف من حدته. وفي السياق، أفاد نائب 
رئــيــس وزراء تــركــيــا، نــعــمــان كــورتــوملــوش، 
أمــس األربــعــاء، أن »التعزيز العسكري على 
الــحــدود مع الــعــراق إجــراء احــتــرازي، وليس 
 الــحــكــومــة الــعــراقــيــة على 

ّ
ــث ــ ــدًا«. وحـ ــديـ ــهـ تـ

رت تركيا من 
ّ
»تخفيف التوترات بعد أن حذ

أنها ستدفع ثمن أي توغل«. وتقدمت قافلة 
ــة الــتــركــيــة  ــدرعـ مـــن الـــدبـــابـــات واملـــركـــبـــات املـ
الحدود  مــن  القريبة  سيلوبي،  بلدة  صــوب 
ــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــعــراقــي،  الـــعـــراقـــيـــة. وكـ
ر يوم الثاثاء، من أن 

ّ
حيدر العبادي، قد حذ

»بغداد سترد على أي انتهاك ألراضيها«.
فــي املوصل  أمــس  مــعــارك  ميدانيا،  تمّيزت 
ــدد الــعــمــلــيــات  ــعــ ــال وتــ ــتـ ــقـ ــاع حـــــدة الـ ــاتـــسـ بـ
 
ً
االنــتــحــاريــة الــتــي نــفــذهــا الــتــنــظــيــم، فــضــا

عــــن مــــراوحــــة الــــقــــوات فــــي مـــواقـــعـــهـــا حـــول 
املدينة، من دون تحقيق تقدم كبير مقارنة 
وكشفت مصادر  الــثــاثــاء.  يــوم  بما حققته 
ــــوى، أن  ــتـ ــ ــــسـ ــة رفــــيــــعــــة املـ ــيــ ــراقــ ــة عــ ــريـ ــكـ عـــسـ
العراقي وجهاز  »قيادات ميدانية بالجيش 
مكافحة اإلرهــاب اشتكت من ضغوط فريق 
املـــســـتـــشـــاريـــن األمـــيـــركـــي ضـــمـــن الــتــحــالــف 
األرض،  بالتقدم على  قواتهم  الــدولــي، على 
ــبـــادي عــلــى الــجــنــود  ــاك الـ ــهـ عــلــى الـــرغـــم اإلنـ

تميّزت معارك أمس 
بكثرة العمليات االنتحارية 

وشراستها

أعلنت »الحشد« سيطرتها 
على الطريق الواصل بين 
الموصل والرقة السورية

لن يكون عقد المؤتمر 
السابع لحركة فتح سهًال، 

في ظل ضغوط القيادي 
المطرود محمد دحالن، 

كما أن تحديد أعضاء 
المؤتمر بـ1300 فقط قد 

يخلق مشكلة إضافية، 
فيما تقول مصادر، إن 

هذا الرقم يهدف لمنع 
وجود تيارات مناوئة 

للرئيس محمود عباس

ضغوط أميركية تستعجل االقتحام قبل االنتخابات:
انتحاريو وانغماسيو »داعش« يؤخرون التقدم

النزوح مستمر من الموصل وضواحيها )أحمد إيزغي/األناضول(

من تظاهرة دعم 
لعباس في رام اهلل )عباس 
مومني/فرانس برس(

الدعوة للتظاهر في 
عدن تشكل اختبارًا 

لشعبية هادي

متابعة

وكذلك األحزاب والقوى املؤيدة للشرعية 
لتأييد املوقف الرافض للخطة، ثم انتقلت 
التحركات إلى املستوى الشعبي بالدعوة 
إلـــى الــتــظــاهــر ضـــد املـــبـــادرة الــتــي تـــؤدي 
لــهــادي عن  تــدريــجــي  بمجملها إلقــصــاء 
علي  نائبه  إبــعــاد  تتضمن  كما  السلطة، 
لتوقيع  األول  اليوم  منذ  األحمر،  محسن 

أي اتفاق سياسي بناًء على الخارطة.
وعــلــى الــرغــم مــن وجـــود رفــض واســـع في 
الشارع اليمني واملحافظات الخارجة عن 
سيطرة االنقابيني على وجه خــاص، إال 
الــدعــوة للتظاهرة فــي عـــدن، قــد تأتي  أن 
بنتائج صادمة للشرعية ذاتها، فالشارع 
الجنوبي ليس مضمونا بالنسبة لهادي، 
واملـــــــزاج فـــي الـــغـــالـــب يــمــيــل لـــلـــدعـــوة إلــى 
للرئيس  ينظر  أو  الشمال  عــن  االنــفــصــال 
ــدم إغــفــال  ــه فـــاشـــلـــة، مـــع عــ ــ ــ عــلــى أن إدارتـ
وقد  املحافظات.  تلك  في  مؤيدين  وجــود 
تفشل  أن  إمكانية  من  املــخــاوف  انعكست 
تتناسب  كبيرة  تــظــاهــرة  بحشد  الــدعــوة 
مـــع الــــحــــدث، مـــن خــــال تــضــمــني الـــدعـــوة 
إلــيــهــا شــقــا جــنــوبــيــا يــتــحــدث عـــن إهــمــال 
الجنوبية«،  لـ«القضية  الــدولــيــة  املــبــادرة 
إلـــى جــانــب الــشــق املــتــعــلــق بــدعــم شرعية 
هــــــــــادي. وواجــــــهــــــت الــــــدعــــــوة انــــتــــقــــادات 
ــتــــواصــــل  ــلــــى مـــــواقـــــع الــ مـــــن نــــاشــــطــــني عــ
ــن أنـــصـــار  ــ ــا مـ االجــــتــــمــــاعــــي، وخــــصــــوصــ
الحراك الجنوبي، الذين يرون أن التظاهر 
بالوحدة  االعــتــراف  الشرعية يعني  لدعم 
اليمنية. ويعتبر أنصار هذا الــرأي أنه ال 
يجب االعــتــراف ســوى بـــ«دولــة الجنوب«، 
بحدودها التي كانت قبل توحيد شطري 

اليمن عام 1990.
واعـــتـــبـــر رئـــيـــس تــحــريــر صــحــيــفــة »عـــدن 
الــغــد« املحلية الــصــادرة مــن عــدن، فتحي 
الجديد«،  لـ«العربي  في حديث  لــزرق،  بن 
أن »الــــدعــــوات لــلــتــظــاهــر مـــا بـــني قــبــولــهــا 
ــم الـــضـــبـــابـــيـــة فــي  ورفــــضــــهــــا تــــؤكــــد حـــجـ
فتها الحرب في 

ّ
املشهد السياسي التي خل

الجنوب«. وأضاف أن »الحكومة الشرعية 
فــشــلــت فـــي تــقــديــم أي رؤيـــــة أو مــشــروع 
حل  بإيجاد  الجنوبيني  يطمئن  سياسي 
»الجنوبيني  أن  وتــابــع  لــقــضــيــتــه«.  عـــادل 
يمكن لهم أن يتعاطوا مع تحرك سياسي 
لــلــشــرعــيــة شـــرط أن يـــراعـــي هـــذا الــتــحــرك 

خصوصية قضيتهم ومطالبهم«.

املبعوث األممي وإحاطته املقّدمة ملجلس 
األمن الدولي في 31 أكتوبر/ تشرين األول 

املاضي.
ووفــــــــقــــــــا لـــــبـــــيـــــان مـــــنـــــســـــوب ملــــحــــافــــظــــي 
»املــــحــــافــــظــــات املـــــــحـــــــررة«، فـــــــإن الــــدعــــوة 
لــلــتــظــاهــر تــحــمــل شـــقـــا يــتــعــلــق بـــدوافـــع 
ــر دعــمــا لشرعية هـــادي،  »جــنــوبــيــة«، وآخـ
إذ قـــال الــبــيــان فـــي ســيــاق رفـــض مــبــادرة 
املــبــعــوث األمــمــي وإفـــادتـــه ملجلس األمـــن، 
ــانـــت ظـــاملـــة لــجــهــود الــجــنــوبــيــني  إنـــهـــا »كـ
بمكافحة اإلرهاب والتي توّجت بالقضاء 
على التنظيمات اإلرهابية والقبض على 
»على  للتأكيد  وكذلك  قياداتها«،  غالبية 

شرعية الرئيس هادي«.
وقـــال املــحــافــظــون الــداعــون إلــى التظاهر: 
ــاس مــبــادرتــه  ــ »كـــنـــا نــتــوقــع أن يـــكـــون أسـ
)أي ولـــد الــشــيــخ أحـــمـــد( اســـتـــمـــرارًا لــدعــم 
تسعى  بها  وإذا  هـــادي،  الرئيس  شرعية 
مها 

ّ
ألن تنتزع الشرعية من الرئيس وتسل

ــبـــادرة مفصلة  لــانــقــابــيــني، وتــحــّولــت ملـ
باالنقاب  قــام  من  على  الشرعية  إلضفاء 
وأعــلــن الــحــرب ودمــر املــدن وقتل األبــريــاء 
ونــهــب املــــال الــعــام مــنــذ سبتمبر/ أيــلــول 
»الكارثة  أن  اآلن«، وأضافوا  2014 وحتى 
إحـــاطـــتـــه  الـــشـــيـــخ ضـــمـــن  ولـــــد  أورده  مــــا 
الــذي كــان صادما للشارع  بشأن جنوبنا 
وغــيــر مــتــوقــع ويــتــنــافــى مـــع الـــواقـــع على 
الــتــقــاريــر  أن  عـــلـــى  ــدل  ــ ويــ تـــمـــامـــا  األرض 
الجنوبية  املحافظات  بشأن  إليه  املرسلة 
مغلوطة، وتوافقت إحاطته مع ما تطرحه 

املليشيات«.
وجــــــــاءت هــــــذه الـــــدعـــــوة لــتــعــكــس املــــــأزق 
بعد  أخــيــرًا  الشرعية  تواجهه  باتت  الــذي 
أن جــــرى إعـــــان أبـــــرز مــضــامــني مـــبـــادرة 
ــمــــي ورفـــضـــتـــهـــا الــشــرعــيــة  ــعـــوث األمــ ــبـ املـ
لتتجه بــعــد ذلـــك إلـــى حــشــد دعـــم بـــدأ من 
الدوائر الرسمية من خال إصدار بيانات 
من مختلف الهيئات والجهات الحكومية 

عادل األحمدي

وســــط تــصــاعــد الـــضـــغـــوط الـــدولـــيـــة على 
الـــقـــيـــادة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة لــدفــعــهــا إلــى 
ــرافـــض لــخــارطــة  الــتــراجــع عـــن مــوقــفــهــا الـ
الـــطـــريـــق الـــتـــي قـــّدمـــهـــا املـــبـــعـــوث األمــمــي 
أحمد،  الشيخ  ولــد  إسماعيل  اليمن،  إلــى 
لجأت الحكومة إلى طلب الدعم الشعبي، 
فــي مــا بـــدا مــحــاولــة لــالــتــفــاف عــلــى هــذه 
الــضــغــوط، إذ مـــن املـــقـــرر أن تــشــهــد عـــدن، 
اليوم الخميس، تظاهرة رافضة للمبادرة 
منصور  عبدربه  الرئيس  ملوقف  ومؤيدة 

هادي منها.
وارتفعت الضغوط على الشرعية للقبول 
بخطة ولد الشيخ أحمد كمدخل للتوصل 
إلى حل سلمي في الباد، وهو ما كرسته 
قــرار دولــي  بريطانيا أيضا عبر مــشــروع 
تـــنـــوي طـــرحـــه فـــي مــجــلــس األمــــــن، يــؤكــد 
دعم خارطة الطريق التي قّدمها املبعوث 
إلــى حل ووقــف األعمال  األممي للتوصل 
العدائية فــي الــبــاد، إضــافــة إلــى املطالبة 
اإلنسانية  املساعدات  بوصول  بالسماح 
لكافة املناطق داخل الباد، والتحقيق في 
املزاعم الخاصة بارتكاب أطــراف الصراع 
ــانـــي الـــدولـــي  انـــتـــهـــاكـــات لــلــقــانــون اإلنـــسـ

وقانون حقوق اإلنسان.
ــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي مــديــنــة عــدن  وأكـ
لـ»العربي الجديد«، أن تحضيرات تجري 
ــيـــوم الــخــمــيــس، في  لــتــنــظــيــم تـــظـــاهـــرة، الـ
»ســاحــة الـــعـــروض«، أكــبــر مــيــاديــن مدينة 
بـ»العاصمة  الحكومة  التي تصفها  عدن، 
املــؤقــتــة«، وذلـــك تلبية لــدعــوة ُوجــهــت من 
ــافـــظـــات املـــــحـــــررة« )فـــي  »مـــحـــافـــظـــي املـــحـ
إشــــارة إلـــى مــحــافــظــات عــــدن، لــحــج، أبــني 
ــالــــع(، بــالــتــظــاهــر لـــرفـــض مـــبـــادرة  والــــضــ

تظاهرة في عدن اليوم ردًا على الضغوط
هادي يلجأ إلى حشد الشارع

لجأت القيادة اليمنية 
إلى الشارع، تحديدًا 

عدن، في مواجهة 
الضغوط الدولية 

للقبول بخارطة طريق 
المبعوث األممي 

مهرجان كتارا السادس
للمحامل التقليدية

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى،

تنظم المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا

إعالن للتسجيل

مسابقات مهرجان المحامل
مسابقة الغزل

مسابقة الحداق
مسابقة الغوص
مسابقة اللفاح

مسابقة تنزيل المحمل
مسابقة النهمة

مسابقة التجديف

فترة التسجيل : 3١ أكتوبر - ١٠ نوفمبر ٢٠١٦

تعلن المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا
عن بدء التسجيل في مهرجان كتارا السادس 

للمحامل التقليدية وذلك في الفترة الممتدة 
من ١٥ إلى ١٩ نوفمبر ٢٠١٦.

جميع المسابقات مفتوحة ألبناء مجلس التعاون 
الخليجي، فعلى الراغبين في التسجيل التواصل مع 

إدارة شاطئ كتارا خالل فترة الدوام من ٩:٠٠ صباحًا 
حتى ٢:٠٠ مساًء، لالستفسار يرجى اإلتصال 

على ٨١٠١١ ٤٤٠ ٩٧٤+

١٥ - ١٩ نوفمبر ٢٠١٦
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»الحشد« تريد التوجه 
إلى سورية بعد الموصل

ــد  ــ ــشـ ــ ــحـ ــ ــــات »الـ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ ــلـ ــ جـــــــــــــددت مـ
الشعبي«، أمس األربعاء، تأكيدها 
أن مقاتليها سينتقلون للقتال في 
ســوريــة بــعــد االنــتــهــاء مــن معركة 
ــــي مــــــدن مــحــافــظــة  ــاقـ ــ ــل وبـ ــ ــــوصـ املـ
قليلة من  أيـــام  بعد  نينوى، وذلـــك 
إعــــــان رســـمـــي صـــــدر عــــن رئـــاســـة 
هيئة »الحشد الشعبي« التي تضم 
دعما  تتلقى  مسلحة  مليشيا   79
أن وجهتها  ــران،  ــ إيــ مـــن   

ً
وتــمــويــا

ــد املـــوصـــل  ــعـ ــكـــون ســـــوريـــــة، بـ ــتـ سـ
ــك بــذريــعــة مــحــاربــة  ــ وتــلــعــفــر، وذلـ
مقاتلي تنظيم »الدولة اإلسامية« 

)داعش(.
)العربي الجديد(

لبنان: الحريري مرشح 
وحيد للحكومة في 

االستشارات النيابية

عــــادت الــحــيــاة إلـــى أروقـــــة القصر 
الــجــمــهــوري الــلــبــنــانــي فـــي بــعــبــدا 
ــيــــروت(، فـــي الـــيـــوم األول  ــــرق بــ )شـ
لزمة التي 

ُ
لاستشارات النيابية امل

حديثا،  نتخب 
ُ
امل الرئيس  يجريها 

مــيــشــال عــــون، لــتــكــلــيــف شخصية 
أولــى حكومات  بتشكيل  سياسية 
املشاركة  األطـــراف  وأعلنت  عــهــده. 
فــي االســـتـــشـــارات، أمـــس األربـــعـــاء، 
عن ترشيح رئيس تيار املستقبل، 
)الصورة(،  الحريري  النائب سعد 
ــة الــــجــــديــــدة.  ــومــ ــكــ ــحــ لـــتـــشـــكـــيـــل الــ
اآلن،  ــــري، حـــتـــى  ــريـ ــ ــحـ ــ الـ ـــل   وحــــصـ
على تأييد 80 نائبا على األقل من 

أصل 127.
)العربي الجديد(

توقيف المشتبه به بقتل 
شرطيين في أيوا 

 
ً
أوقـــفـــت الــشــرطــة األمــيــركــيــة رجـــا

ــه قـــتـــل شـــرطـــيـــني كـــان  ــأنـ يــشــتــبــه بـ
كــل منهما فــي ســيــارتــه فــي واليــة 
أيــــــــوا، وســـــط الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، 
ــعــــاء. وأفــــــادت الــشــرطــة  أمــــس األربــ
بأن األمر مرتبط باعتقال املواطن 
ســكــوت مــايــكــل غــريــن )46 عــامــا(، 
فـــي ضــاحــيــة دي مـــويـــن، عــاصــمــة 
الـــواليـــة. ولـــم تــحــدد الــشــرطــة على 
للمشتبه  املحتملة  الــدوافــع  الــفــور 

به. 
)فرانس برس(

توتر دبلوماسي 
بين الهند وباكستان

باكستانية،  إعـــام  ذكـــرت وســائــل 
ربما  باكستان  أن  األربــعــاء،  أمــس 
تـــطـــرد دبــلــومــاســيــني هــنــديــني من 
إســـــــام أبـــــــاد لــقــيــامــهــمــا بـــأعـــمـــال 
تـــجـــســـس. وتــعــتــقــد بـــاكـــســـتـــان أن 
واحـــــــدًا مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــني عــمــل 
لصالح وكالة »البحث والتحليل« 
االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الـــهـــنـــديـــة، فــيــمــا 
ــح مـــكـــتـــب  ــ ــالـ ــ ــــصـ ــي لـ ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ ــل ال ــ ــمـ ــ عـ
املقابل،  الهندي. في  االستخبارات 
ــؤولـــــون بـــاكـــســـتـــانـــيـــون  ــســـ أكـــــــد مـــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ومــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم الـ
الهندية أن باكستان سحبت ستة 
مـــن دبــلــومــاســيــيــهــا الــعــامــلــني في 
سفارتها في نيودلهي، كردة فعل 
ــن وكـــــاالت  عـــلـــى كـــشـــف »شـــبـــكـــة مــ
ــة«، بــحــســب  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ الــــتــــجــــســــس الـ

مصادر باكستانية. 
)رويترز، أسوشييتد برس(

إغالق مكتب »العفو
 الدولية« في موسكو

أعلنت منظمة العفو الدولية، أمس 
موسكو  فــي  مكتبها  أن  األربـــعـــاء، 
أغلق من جانب مسؤولي البلدية، 
وأن  مـــســـبـــق،  إنــــــــذار  أي  دون  مــــن 
الدخول  لم يتمكنوا من  موظفيها 
إلــيــه. وقــــال مــديــر املــنــظــمــة ملنطقة 
أوروبا، جون دالهويزن )الصورة(، 
إنــه ال يعلم مــا الـــذي دفــع موسكو 
إلغاق املكتب، واصفا اإلجراء بأنه 

»مفاجأة غير سعيدة«.
)رويترز(

الرباط  ـ حسن األشرف

ــــاورات الـــتـــي تـــجـــري حــالــيــا في  ــــشـ تــغــطــي املـ
برئاسة  الجديدة،  الحكومة  لتشكيل  املغرب 
األمــــني الــعــام لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة عبد 
التي  األحــــزاب  تــحــركــات  اإللـــه بنكيران، على 
ــة فــــي الـــجـــهـــة املــقــابــلــة  ــعــــارضــ قــــد تـــشـــكـــل املــ
لــأغــلــبــيــة الــحــكــومــيــة. وتــشــمــل املــــشــــاورات 
ف جميع 

ّ
التي يجريها رئيس الحكومة املكل

األحزاب السياسية، باستثناء حزب األصالة 
واملـــعـــاصـــرة، الــــذي أعــلــن مــنــذ ظــهــور نتائج 
االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جــــرت فـــي 7 
في  تخندقه  املــاضــي  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

طرابلس ـ العربي الجديد

يــشــهــد الـــوضـــع الــلــيــبــي تــــطــــورات مــتــســارعــة 
تـــتـــركـــز فــــي مــنــطــقــة الــــهــــال الــنــفــطــي وتـــنـــذر 
ــبـــاء عن  بــتــصــعــيــد عــســكــري جـــديـــد، وســــط أنـ
املجلس  إلـــى  الــتــابــعــة  الـــدفـــاع  تــشــكــيــل وزارة 
الــرئــاســي غــرفــة عــســكــريــة لــــ »تــحــريــر مــوانــئ 
الـــنـــفـــط« الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا قــــــّوات تــابــعــة 

للجنرال املتقاعد خليفة حفتر. 
وتداولت وسائل إعام ليبية محلية تسريبات 
ــاع حــكــومــة الـــوفـــاق املــهــدي  ــر دفــ عـــن بـــدء وزيــ
الـــبـــرغـــثـــي تــشــكــيــل غـــرفـــة عــمــلــيــات عــســكــريــة 
تهدف إلــى تحرير موانئ النفط، وذلــك خال 
زيارته أول من أمس قاعدة الجفرة العسكرية 
وسط الجنوب، فيما تتوارد أنباء عن وجود 
بقايا قــوات تابعة إلى رئيس حرس املنشآت 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــاع لــتــشــكــيــل تــحــالــف  ــســ تـــشـــهـــد الــــجــــزائــــر مــ
تمثل  سياسية  أحـــزاب  ثاثة  يضم  انتخابي 
ــذا الــبــلــد،  ــ ــار »اإلخـــــــــوان املـــســـلـــمـــني« فــــي هـ ــيـ تـ
بعدما كان حزبا واحدًا قبل عام 2008. وتعقد 
ــزاب حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم،  ــ ــ ــادات فــــي أحـ ــيــ قــ
اســتــشــارات  الــبــنــاء،  التغيير، وحــركــة  وجبهة 
موحدة  بقوائم  الدخول  إمكانية  بشأن  أولية 
إبريل/ في  املقررة  البرملانية  االنتخابات  في 

التغيير،  رئيس جبهة  املقبل. وكشف  نيسان 
ــود اتــصــاالت  عــبــد املــجــيــد مــنــاصــرة، عـــن وجــ
أولية تتعلق بفكرة تشكيل تحالف انتخابي 
مع حزبي حركة مجتمع السلم وحركة البناء، 
تكون خطوة على طريق الوحدة، ال سيما في 
الفكري والسياسي بني األحزاب  التقارب  ظل 
التغيير هي حــزب سياسي  الثاثة.  وجبهة 
الــحــزب األم، حــركــة مجتمع السلم  انــشــق عــن 
عام 2008. ويبدو واضحا في موقف مناصرة 
بــعــدم االكــتــفــاء بالتحالف  أن هــنــاك طــمــوحــا 
االنتخابي، بل باالرتكاز عليه من أجل تنفيذ 
خـــطـــوات أخـــــرى عــلــى طـــريـــق إعــــــادة تــوحــيــد 
»إخـــــــوان« الـــجـــزائـــر فـــي إطــــار حــــزب ســيــاســي 

واحد.
إزاء  التفاؤل  لكن مناصرة ال يبدي كثيرًا من 
وبــدا،  االنتخابي.  التكتل  هــذا  إنجاز  إمكانية 
في لقاء صحافي أخيرًا، متخوفا من اإلخفاق 
ــيـــاســـي وانـــتـــخـــابـــي  ــالـــف سـ فــــي تــشــكــيــل تـــحـ
يجمع األحزاب الثاثة، املمثلة لتيار اإلخوان 
فـــي الـــجـــزائـــر، خــــال االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة 
املقبلة. وأرجع احتمال رفض تشكيل تحالف 
السياسية.  الحسابات  طغيان  إلــى  انتخابي 
وقال إنه يطمح إلى »تحقيق وحدة انتخابية، 
لــكــن خــيــار الـــوحـــدة أو الــتــحــالــف االنــتــخــابــي 
ليس أولوية عند األطــراف األخــرى« من تيار 

»إخوان« الجزائر.
تمثل  التي  البناء،  تــرى حركة  ال  مــن جهتها، 
ثالث حــزب من هــذا التيار، جــدوى في الوقت 
الحالي إلعادة التنسيق االنتخابي مع »أخوة 

ولــم تحسم مجموعة من  املعارضة.  صفوف 
املشاركة  مواقفها حيال  السياسية  األحــزاب 
الــحــكــومــة مــن عــدمــهــا، باستثناء حزبي  فــي 
السابقة  فــي الحكومة  كــان  الـــذي  االســتــقــال 
مــعــارضــا، وحـــزب الــتــقــدم واالشــتــراكــي الــذي 
كان مشاركا في االئتاف الحكومي املنتهية 

واليته. وتعد مشاركة الحزبني محسومة.
في املقابل، ال تــزال أحــزاب األحــرار واالتحاد 
ــيـــة تـــــدرس  ــبـ ــة الـــشـــعـ ــ ــركـ ــ ــحـ ــ االشـــــتـــــراكـــــي والـ
ــة. وكـــانـــت  ــارضــ ــعــ ــارات املــــشــــاركــــة أو املــ ــ ــيـ ــ خـ
ـــن أحــــــزاب  املــــعــــارضــــة الـــســـابـــقـــة تـــتـــشـــكـــل مــ
األصــالــة واملــعــاصــرة، واالســتــقــال، واالتحاد 
االشــتــراكــي، واالتـــحـــاد الــدســتــوري، لــكــن في 
الــحــكــومــة املــرتــقــبــة يــرجــح انــضــمــام أحــــزاب 
مــعــارضــة إلـــى مــربــع االئــتــاف الــحــكــومــي، ال 
ســيــمــا حـــزب االســتــقــال الــــذي حــســم رغبته 
ــا حــــزب االتــــحــــاد االشـــتـــراكـــي  بـــاملـــشـــاركـــة. أمــ
أنه  الرغم من إعانه  فلم يحسم موقفه على 
ُينتظر  كما  الحكومة.  رئيس  مهام  يعقد  لن 
واالتــحــاد  األحــــرار،  لحزبي  النهائي  املــوقــف 
لتشكيل  اتفاق  يربطهما  اللذين  الدستوري، 

فريق برملاني موحد.
وفـــي حـــال رفـــض حـــزب االتـــحـــاد االشــتــراكــي 
املــشــاركــة فــي الــحــكــومــة الـــواحـــدة والــثــاثــني 
ــقــــل، ســتــتــشــكــل  ــتــ فـــــي تـــــاريـــــخ املـــــغـــــرب املــــســ
رئيسيني، هما  املعارضة حينئذ من حزبني 

النفطية إبراهيم جضران، والذي انتزع حفتر 
مــنــه الــشــهــر املـــاضـــي الــســيــطــرة عــلــى منطقة 
إذا صحت،  الــتــطــورات،  هــذه  النفطي.  الــهــال 
تعني إدخال منطقة الهال النفطي إلى حلبة 
الــــصــــراع املـــســـلـــح مــــجــــددًا. ويــعــتــبــر املــجــلــس 
من  األكبر  الخاسر  الوفاق  لحكومة  الرئاسي 
بــقــاء مــنــطــقــة الـــهـــال الــنــفــطــي تــحــت ســيــطــرة 
حــفــتــر، إذ إن قــــوات حـــرس املــنــشــآت بــرئــاســة 
ــلـــى تــلــك  ــانــــت تــســيــطــر عـ ــتــــي كــ ــران الــ الــــجــــضــ
ــا للمجلس،  املــنــطــقــة، كــانــت قــد أعــلــنــت والءهــ
لسلطة  الخضوع  يرفض  يــزال  ال  فيما حفتر 
الــذي شنته  الهجوم  الرئاسي. وكــان  املجلس 
القوات التابعة إلى حفتر على منطقة الهال 
النفطي قد هــدد بإسقاط كل اإلنــجــازات التي 
الرئاسي  للمجلس  املــوالــيــة  الــقــوات  حققتها 

الليبي، خصوصا في الحرب ضد »داعش«. 

الــصــف واملــنــهــج«. يــذكــر أن الــحــركــة تأسست 
بعد انشقاق مجموعة من القيادات عن جبهة 
الــتــغــيــيــر. ورأى الــقــيــادي فـــي الــحــركــة، أحــمــد 
الــدان، أن »الوضع الحالي للباد يحتاج إلى 
توسيع دائرة العمل املشترك ليس بالضرورة 
داخل العائات اإليديولوجية خدمة ملصلحة 
الجزائر«. ويعكس موقفه عدم حماسة حركة 
ــاء إلـــــى تــشــكــيــل تـــحـــالـــف انـــتـــخـــابـــي مــع  ــنـ ــبـ الـ
شريكها في التوجه السياسي نفسه، ال سيما 
أن تــجــربــة الــتــحــالــف اإلســـامـــي الـــتـــي قــامــت 
بــهــا ثــاثــة أحــــزاب هــي حــركــة مجتمع السلم 
وحركة اإلصاح الوطني وحركة النهضة في 
انتخابيا  إنــجــازًا  تحقق  لــم   ،2012 انتخابات 
لكل  السياسي  الحضور  تباين  كبيرًا، بسبب 

حزب على املستوى املحلي.
في املقابل، تبقى األنظار مسلطة على حركة 
مــجــتــمــع الــســلــم، كــبــرى األحـــــزاب اإلســامــيــة، 
والتي ستعقد يومي الجمعة والسبت املقبلني 
اجـــتـــمـــاعـــا حـــاســـمـــا ملــجــلــس الــــشــــورى فــيــهــا، 
االنتخابات  في  املشاركة  بشأن  قــرار  التخاذ 
أو  املحتملة  وتكتيكاتها  املقبلة  الــبــرملــانــيــة 

بــرفــقــة هيئات  الــحــزب  أي حــد سيشكل هـــذا 
ــرى قـــد تـــقـــرر االصـــطـــفـــاف إلــى  ــ ســيــاســيــة أخـ
ــتــــوازن للمشهد  جــانــبــه مــعــارضــة تــعــطــي الــ
الــســيــاســي. يــقــول أســتــاذ الــقــانــون الــعــام في 
كــلــيــة الـــحـــقـــوق بــجــامــعــة الـــقـــاضـــي عــيــاض، 
إدريــــــس لــكــريــنــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
ــفـــات الــــتــــي أفـــرزتـــهـــا  ــالـ ــتـــحـ الــــجــــديــــد«، إن الـ
اتسمت   2011 لعام  التشريعية  االنتخابات 

التي عقدت على مــدى يومني في لندن  ليبيا 
لحكومة  الــرئــاســي  املجلس  رئــيــس  بمشاركة 
الــوفــاق الــوطــنــي، فائز الــســراج وكــل مــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون، 
واألمـــيـــركـــي جــــون كـــيـــري، واإليـــطـــالـــي بــاولــو 
الــخــارجــيــة  عـــن وزارة  جــنــتــيــلــونــي، ومــمــثــل 
الــفــرنــســيــة، بــحــضــور مــبــعــوث األمـــــني الــعــام 
ــارتــــن كــوبــلــر.  ــى لــيــبــيــا، مــ ــ ــتـــحـــدة إلـ لـــأمـــم املـ
اللقاء »مساندة  الخارجية خال  وزراء  وكــرر 
الرئاسي،  للمجلس  الــدولــي  املجتمع  وتأييد 
الــوطــنــي لاستجابة  الـــوفـــاق  ــم حــكــومــة  ودعــ

الحتياجات الشعب الليبي«. 
وفي السياق، قال املستشار السياسي لرئيس 
»العربي  لـ السني،  الطاهر  الرئاسي  املجلس 
ــاقـــــش األزمـــــــة  ــ نـ الـــــجـــــديـــــد«، إن »االجـــــتـــــمـــــاع 
وإمكانية  الباد،  تواجهها  التي  االقتصادية 

بــني تــيــاريــن. الــتــيــار األول، بــقــيــادة الــرئــيــس 
الــســابــق لــلــحــركــة، أبـــو جـــرة ســلــطــانــي، يدفع 
باتجاه إعادة الحركة إلى خيار التحالف مع 
السلطة، والخروج من خندق املعارضة التي 
خسارتها  أعــقــاب  فــي  الحركة  إليها  اندفعت 
لــانــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة فـــي يــونــيــو 2012. 
ــذا الــتــيــار أن يــجــعــل من  ــأن مــوقــف هـ ومـــن شـ
قــرارًا  املقبلة  االنتخابات  قــرار مقاطعة  تبني 
صعبا وقاسيا في حال اتجه مجلس الشورى 
ــد يــعــمــق مــــن املـــــــأزق الـــداخـــلـــي  ــ ــاذه. وقـ ــ ــخـ ــ التـ
لــلــحــركــة الـــتـــي عـــرفـــت حــتــى اآلن انــقــســامــني. 
بقيادة  كتلة  انشقت  عــام 2008، عندما  األول 
وزير الصناعة السابق، عبد املجيد مناصرة، 
لتأسيس جبهة التغيير، والثاني عام 2012، 
انشقت  إذ  الحكومة،  الحركة من  بعد خــروج 
كتلة بقيادة وزير األشغال العمومية حينها، 
عــار غـــول، لتأسيس حــزب بــاســم تجمع أمل 
ــك، يــوجــد تــيــار ثاني  الــجــزائــر. فــي مــــوازاة ذلـ
يضم عددًا من كوادر الحركة الغاضبني على 
الوضع الحالي والسلوك السياسي للسلطة، 
وممن يرفضون أن تكون الحركة شريكة في 
إنــتــاج بــرملــان بـــدون أيــة جـــدوى أو صاحية. 
ــى خــــيــــار مــقــاطــعــة  ــ ــ ــار إلـ ــيــ ــتــ ــذا الــ ــ ــ ويــــمــــيــــل هـ
االنتخابات. لكن قيادات في الحركة تقلل من 

حدة هذا الصراع الداخلي. 
ويعتقد عضو مجلس شــورى حركة مجتمع 
الــلــه، أن »الــبــعــض  الــســلــم، رضـــــوان بـــن عــطــاء
ــمـــاع  ــتـ ــرب فــــي االجـ ــ ــه ســـتـــنـــدلـــع حــ ــ يــــصــــور أنــ
االستثنائي ملجلس الشورى الوطني للحركة، 
بـــني تـــيـــار الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي وتـــيـــار الــرئــيــس 
الله أكد أنه »لن يقع شيء  السابق«. لكن عطاء
مــن ذلــك، وسيقرر مجلس الــشــورى مــا يقرره 
بالقرار  الجميع  وسيلتزم  املطلقة،  باألغلبية 
مــهــمــا كــــان نــوعــه واتـــجـــاهـــاتـــه«. وبــعــيــدًا عن 
نتائج اجتماع مجلس شورى حركة مجتمع 
السلم، وبغض النظر عن التكتيك االنتخابي 
الـــــذي ســتــعــتــمــده الـــحـــركـــة، تــشــيــر املــعــطــيــات 
االنتخابي  التحالف  فكرة  أن  إلــى  السياسية 
الــجــزائــر يمكن أن تتحقق  فــي كتلة »إخــــوان« 
السلم وجبهة  بــني حــركــة مجتمع  األقـــل  على 
أن تبقى  الـــبـــنـــاء  لــحــركــة  يــمــكــن  إذ  الــتــغــيــيــر. 
خــــارج هـــذا الــتــحــالــف، كــونــهــا تــدفــع بــاتــجــاه 
والتحالف  السلطة  مع  الكامل  التقارب  خيار 
مع أحــزاب املـــواالة.  ويــرى مراقبون أن إنجاز 
أي تــكــتــل انــتــخــابــي بـــني أحــــــزاب »اإلخـــــــوان« 
ترميم  في  كبير  بشكل  سيسهم  الجزائر،  في 
ــاوز أزمــــة  ــ ــجـ ــ الـــكـــتـــلـــة الـــنـــاخـــبـــة مــــن جــــهــــة، وتـ
إعــــادة تشكيل  »اإلخـــــوان« وتسهيل خــطــوات 
الحزب السياسي املوحد. وهو ما تطمح إليه 
القواعد الشعبية لأحزاب الثاثة التي كانت 

قبل عام 2008 حزبا واحدًا.

األصـــالـــة واملــعــاصــرة واالتـــحـــاد االشــتــراكــي، 
الــحــركــة الشعبية،  ــرار أو  ــ وربــمــا أيــضــا األحـ
بحسب مــا ســتــؤول إلــيــه املـــشـــاورات الــتــي ال 
ــيـــة. ويــطــرح تــواجــد  تــــزال فــي مــراحــلــهــا األولـ
حــزب األصــالــة واملــعــاصــرة وحـــده حاليا في 
ــــزاب الــتــي لــن تتفق  املــعــارضــة، مــنــتــظــرًا األحـ
مع بنكيران، عددًا من التساؤالت بخصوص 
الــبــاد، وإلى  مــدى قــوة املعارضة املقبلة في 

ُحــّيــدت  الــتــي  النفطي  الــهــال  منطقة  عتبر 
ُ
وت

لــفــتــرة طــويــلــة عــن الـــصـــراع الـــدائـــر فــي الــبــاد 
رئة االقتصاد الليبي. ولم يستجب حفتر منذ 
سيطرته على منطقة الهال النفطي، للنداءات 
النفط تحت  يتم تصدير  أن  الدولية بوجوب 
شرعية املجلس الرئاسي، بل إن برملان طبرق، 
والذي يواليه حفتر، أعلن بدء تصدير النفط 
من ميناء الزويتينة، ورفع القوة القاهرة عن 
التي  النفط  النفط مــن خــال مؤسسة  مــوانــئ 
تواليه. وإذا ما وّجــه املجلس الرئاسي قواته 
لــلــســيــطــرة عــلــى املـــوانـــئ الــنــفــطــيــة، فـــإن عليه 
أيــضــا مــواجــهــة تــحــدي مــعــركــة الــحــفــاظ على 
الــتــقــدم الــــذي حــقــقــه فـــي املــعــركــة ضـــد تنظيم 

»داعش« في سرت.
استعدادات لشن »عملية  الحديث عن  ويأتي 
ــاعـــات حـــول  ــمـ ــتـ ــــئ« بـــعـــد االجـ ــوانـ ــ لــتــحــريــر املـ

مقاطعتها. وأشارت املعلومات التي حصلت 
الحركة  قيادات  من  الجديد«  »العربي  عليها 
إلى وجود اتجاه للمشاركة في االنتخابات، 
خــصــوصــا أنـــه لــم يــســبــق لــهــا أن قــاطــعــت أي 
ــــام 1991. كــمــا  انـــتـــخـــابـــي مـــنـــذ عـ اســـتـــحـــقـــاق 
أنها كانت من بني ثاثة أحــزاب وافقت على 
املشاركة في االنتخابات الرئاسية التي جرت 
فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 1995، فــي تلك 
املرحلة الحرجة التي شهدتها الباد حينها. 
وأكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن مــجــلــس شـــورى 
الــحــركــة الـــذي كــان قــرر منذ يــونــيــو/حــزيــران 
2012، فك االرتباط والتحالف الذي كان قائما 
مـــع الــســلــطــة مــنــذ عــــام 1994، مــنــقــســم الــيــوم 

إجـــمـــااًل بــطــابــع الــهــشــاشــة وعـــدم االنــســجــام، 
الحكومي  الــتــحــالــف  تفكك  يعكسه  مــا  وهـــو 
بــعــض  بـــــــروز  إلـــــى  لـــكـــريـــنـــي  ــلـــفـــت  ويـ األول. 
التضامنية  باملسؤولية  اإلقــرار  عدم  مظاهر 
الثانية،  بني مكونات الحكومة في نسختها 
وكـــذلـــك األمــــر بــالــنــســبــة لــتــحــالــف املــعــارضــة 
بـــرزت بعض مامحه قبل إجـــراء هذه  الـــذي 
االنتخابات نفسها. ويشير إلى أن املعارضة 
بدت مشتتة ولم تستطع تفعيل الصاحيات 
التي أتاحها لها الدستور في فصله  الهامة 
كـــاف، تــحــديــدًا على مستوى  الــعــاشــر بشكل 
املــســاهــمــة فـــي صــنــاعــة الــتــشــريــع ومــراقــبــة 
العمل الحكومي واملساهمة في الدبلوماسية 
الـــبـــرملـــانـــيـــة. وبـــحـــســـب لــكــريــنــي فـــــإن هــذيــن 
الحزبني دخا في صراعات ونقاشات اتخذت 
بالفساد  املتبادل  القذف واالتهام  طابعا من 
والتحكم واستغال الدين. وفي الوقت الذي 
اعتبرت فيه الحكومة أن املعارضة تركز فقط 
على مظاهر القصور والخلل، فإن املعارضة 
بمنطق  تعمل  الحكومة  أن  اعــتــبــرت  نفسها 
من  م 

ّ
يــقــز بما  التشاركية  فيه  تغيب  ــادي  أحـ

أداء هذه املعارضة، على حد قوله. وبالنسبة 
إلى أستاذ القانون العام، فإنه يوجد فرصة 
حــقــيــقــيــة أمــــام األحــــــزاب الــســيــاســيــة لــبــلــورة 
تحالفات تعطي للمشهد السياسي دينامية، 

وهذا ليس بمستحيل.

زيادة تصدير النفط وتدابير عاجلة من أجل 
حل املشاكل اليومية للمواطن املتعلقة بتوفير 
الــســيــولــة والــكــهــربــاء وارتـــفـــاع أســـعـــار املـــواد 
األساسية«.  في غضون ذلك، رّوجت صفحات 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، مــقــربــة 
قــيــادة حــفــتــر، شــائــعــات تتعلق بإصابته  مــن 
بـــ »جــلــطــة دمــاغــيــة«، وأنـــه يتلقى الــعــاج في 
األردن، لكن حفتر دحــض هذه  مستشفى في 
الشائعات بظهوره في اإلمـــارات خــال زيــارة 
رسمية لها. واعتبر عدد من املراقبني للوضع 
على  للتعمية  جــاءت  الشائعات  أن  ليبيا  في 
الــفــوضــى الــتــي تــســود صــفــوف قــــوات حفتر 
وإشغال الرأي العام عنها، بالتوازي مع أنباء 
ــرب تــشــكــيــل غـــرفـــة عــســكــريــة لـــ«تــحــريــر  ــن قــ عـ
التابعة  الدفاع  النفط« بإشراف وزارة  موانئ 

إلى املجلس الرئاسي.

تنافس على 
»األصوات الضائعة«

املاضية  االنتخابات  من  االنسحاب  اخــتــاروا 
في 2011 و2014، صورة املجموعات الناخبة 
ــزاب. فــقــد أعلنت  ــ الــتــي تــتــنــافــس حــولــهــا األحــ
الــهــيــئــة الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لـــانـــتـــخـــابـــات فــي 
الناخبني  تــونــس، فــي عـــام 2014 أن مــجــمــوع 
في تونس خال الفترة 2011-2014 وصل إلى 
5 مايني و236 ألفا و244 ناخبا، بينهم أكثر 

تونس ـ وليد التليلي

التونسية  السياسية  الساحة  تمر 
هــــــــذه األيــــــــــــام بــــحــــالــــة مــــــن الـــقـــلـــق 
ــــا الـــيـــمـــني مــســتــقــر  والـــتـــمـــلـــمـــل، فـ
الـــيـــســـار مطمئن  وال  الــتــقــلــيــديــة،  لـــخـــيـــاراتـــه 
لــطــروحــاتــه األيــديــولــوجــيــة، فـــي حـــني يبحث 
ــلــه، فـــي ظـــل صـــراع 

ّ
 عــمــن يــمــث

ً
الـــوســـط أصـــــا

ــروز أكـــثـــر فـــأكـــثـــر مــع  ــبــ ــدأت مـــامـــحـــه فــــي الــ ــ بــ
املقبل.  الــعــام  فــي  البلدي  االستحقاق  اقــتــراب 
ويبدو أن أزمة حزب »نداء تونس«، الفائز في 
املاضية،  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 
وفقدان األمل في تجاوزها، قد شّجعت بعض 
املؤقت من  التي اختارت االنسحاب  الــوجــوه، 
املــشــهــد، عــلــى الـــعـــودة واالنـــطـــاق فــي البحث 
ــة، فــي  ــنـ ــكـ ــمـ ــة وفــــــــرص مـ ــيـ ــاسـ ــيـ عـــــن صــــيــــغ سـ
مشهد تثبت األرقــام أنه ال يزال مفتوحا على 
استيعاب توّجهات حزبية جديدة، يمكنها أن 

تقوم على أنقاض هذا الحزب املريض.
ــــني واملــــســــجــــلــــني،  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ ـــــظـــــهـــــر أرقـــــــــــــام الـ

ُ
وت

ــّوتــــني الــفــعــلــيــني، واملــنــقــطــعــني الـــذيـــن  واملــــصــ

مــن 311 ألــفــا فــي الــخــارج )فــي دول أجنبية(. 
لــكــن الــهــيــئــة أوضـــحـــت بــعــد االنـــتـــخـــابـــات أن 
ــبــــال عــلــى صـــنـــاديـــق االقــــتــــراع في  نــســبــة اإلقــ
املائة،  في   61.8 بلغت  البرملانية،  االنتخابات 
أي حوالي ثاثة مايني ناخب في كل أنحاء 
ناخب  مليوني  فــإن حوالي  وبالتالي  الــبــاد، 
اختاروا عدم املشاركة. لكن األرقام تتحدث عن 
لهم  مــن سبعة مايني تونسي يحق  أكثر  أن 
املــشــاركــة فــي االنــتــخــاب، مــا يعني أن حوالي 
أربــعــة مــايــني صـــوت بقيت خـــارج صناديق 
االقـــتـــراع ألســبــاب مختلفة، مــا يــشــّكــل فرصة 
لــأحــزاب الستقطاب جــزء منها، وهــو مــا قد 
برمتها،  التونسية  السياسية  املعادلة  يقلب 

إن نجحت األحزاب في تحقيق ذلك.
ــإن »نــــــــداء تــــونــــس« حـــصـــل فــي  ــ ولـــلـــتـــذكـــيـــر فــ
االنتخابات التشريعية املاضية على 85 مقعدًا 
ُيقّدر بمليون و200 ألف و995  بعدد أصــوات 
نــاخــبــا، فـــي حـــني حــصــلــت حــركــة »الــنــهــضــة« 
على 69 مقعدًا بحوالي 991 ألفا و229 ناخبا. 
ت أصوات وناخبي 

ُ
وعند األخذ باالعتبار تفت

ــداء تـــونـــس«، بــعــدمــا انــقــســم إلــــى حــزبــني،  ــ »نــ

ثــم الــتــرجــيــحــات حـــول انــقــســامــه الــثــانــي هــذه 
األيــام، فإن اللعبة االنتخابية التونسية تكاد 
تــــدور حــــول خــمــســة مــايــني صــــوت تــونــســي، 
واستقطابها.  إقناعها  في  ينجح  من  تنتظر 
وأمـــام هــذه الــوضــع، بــدأت بعض الطموحات 
الــبــروز،  فــي  تونسية  لشخصيات  السياسية 
تعتقد أنها األقرب إلى جمهور »نداء تونس«، 
أو الحزب الوسطي الذي يجمع بني مواصفات 
لهذه  التونسي  الناخب  عقلية  تمّيز  تقليدية 
النوعية من األحزاب، وتجمع بني الدستورية 
واملــبــادرة  االجتماعية،  والــحــداثــة  التقليدية، 
ل 

ّ
التي ال تتخلى عن تدخ الحرة  االقتصادية 

الـــدولـــة، خــصــوصــا فـــي املـــجـــاالت الــحــســاســة، 

كالصحة والنقل والتعليم. وتبرز شخصيات 
جمعة،  مــهــدي  السابق  الحكومة  رئــيــس  مثل 
ــــني حــــزب »مـــشـــروع تـــونـــس« املــنــشــق عن  وأمـ
»الــنــداء« محسن مـــرزوق، ووزيــر التجارة في 
الــزنــايــدي، وزعــيــم حزب  السابق منذر  العهد 
ــبــــادرة الـــدســـتـــوريـــة« كــمــال مـــرجـــان، الــتــي  »املــ
ــاخ، ولعلها  ــنـ تــعــتــقــد أنــهــا قــريــبــة مـــن هــــذا املـ

األجدر بوراثة »النداء«.
الحسابات تغفل عن نوايا وبرامج  لكن هــذه 
ــداء تـــونـــس«، الــرئــيــس الــتــونــســي  ــ مــؤســس »نـ
الحالي الباجي قائد السبسي، وعن مشروعه 
الــســيــاســي الــبــاحــث عــن تــــوازن ســيــاســي أمــام 
 
ً
حمة

ُ
أهم األحزاب املنافسة وأكثرها تنظيما ول

ــضــاف إلى 
ُ
واســتــعــدادًا، حــركــة »الــنــهــضــة«. وت

رغبة السبسي، حاجة رئيس حكومته يوسف 
الـــشـــاهـــد إلــــى حــــزب ســيــاســي يـــســـنـــده، وهــو 
ابــن »الــنــداء« الـــذي خــرج مــن رحــمــه، واملقتنع 
بــــضــــرورة أال يـــرتـــكـــب خـــطـــأ ســلــفــه الــحــبــيــب 
بعيدًا عن  الــبــقــاء  اخــتــار  الـــذي  نفسه،  الصيد 

التحزب، ودفع ثمن ذلك.
ــون فــــي الـــحـــكـــومـــة، تــحــدثــت  ــؤولــ ــســ ــقــــول مــ يــ
ترفض  الطبيعة  إن  الجديد«،  »العربي  إليهم 
الــفــراغ، وإنـــه أمـــام أزمـــة »الــنــداء« والــيــأس من 
شــفــائــه، تــتــزايــد الــحــاجــة بـــل تــفــرض البحث 
عن بديل جديد، أي حــزب جديد يستفيد من 
بــقــايــا »الـــنـــداء« ولــكــنــه يــتــقــّدم إلـــى الناخبني 

قة، 
ّ

بمواصفات جديدة، شبابية ومبادرة وخا
تــســحــب الــبــســاط مـــن مــنــافــســني مــهــمــني مثل 
مهدي جمعة ومحسن مرزوق، وكل الطامحني 
فـــي الــتــمــوضــع بــــدل »الــــنــــداء«، ولــكــنــه يحمل 
 جديدًا في تحقيق التوازن، ويجمع 

ً
أيضا أما

مــن حــولــه الــديــمــقــراطــيــني والــحــداثــيــني. ولكن 
الشاهد، ومن معه في هذه املبادرة، سيحتاج 
الــنــجــاحــات الحكومية  إلـــى أن يــحــقــق بــعــض 
ليبرز كشخصية سياسية قادرة على إحداث 

فرق في حياة التونسيني اليومية.
وبــعــيــدًا عــن حـــرب الــوســط املــحــتــدمــة، يشهد 
الـــيـــســـار الــتــونــســي بــــــدوره حـــالـــة مـــن الــقــلــق 
الـــواضـــحـــة، بــعــد فــشــلــه املــتــكــرر فـــي جــمــع كل 

الــعــائــلــة الــيــســاريــة، وعــجــزه عــن الــتــفــاعــل مع 
ُمباِدرة جديدة،  بعقلية  املتتالية  االختبارات 
تــمــنــع مــنــافــســيــه مـــن عــزلــه فـــي ركـــن الــرافــض 
الدائم، على الرغم من أنه يطرح أحيانا بعض 
التي  االقتصادية  للمشاكل  البديلة  الحلول 
إال أن خطابه في هذا  التونسيون.  يواجهها 
فرضه  فــي  ينجح  ولـــم  يبقى ضعيفا  املــجــال 
على الساحة بالشكل املطلوب، باإلضافة إلى 
انتقادات من داخل العائلة اليسارية نفسها، 
الـــتـــي بــــــدأت بـــعـــض مـــكـــّونـــاتـــهـــا فــــي الــبــحــث 
تتفاعل بشكل مختلف  جــديــدة  جــبــهــات  عــن 
مـــع قــضــايــا الــتــونــســيــني، ولــعــلــهــا ستنافس 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــا ال 
ذلك.  من  تمّكنها  كبيرة  قاعدة شعبية  تمثل 
ــذا املــــســــار مــن  ــ ــــي كــــل الــــحــــاالت ســـيـــزيـــد هـ وفـ

تشتت اليسار، ويزيد من عزل الجبهة أكثر.
وتــبــقــى حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« يــمــيــنــا فـــي حــالــة 
اســتــقــرار ظـــاهـــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن مشاكلها 
الداخلية. لكنها تحاول أيضا »قضم« بعض 
ــــط، بــتــغــيــيــر خـــطـــابـــهـــا نــحــو  ــــوسـ أصــــــــوات الـ
الــحــداثــة، ونــزع جلباب »األخــونــة«، وتجديد 
هياكلها واســتــقــطــاب أصــــوات مــن خــارجــهــا. 
ــــزب »آفــــــــاق« الـــلـــيـــبـــرالـــي فــي  ــذلـــك يــنــجــح حـ كـ
املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تـــمـــاســـكـــه، والـــتـــعـــويـــل عــلــى 
نجوم  استقطاب  مثل  استعراضية  حــركــات 
ريــاضــيــة أو فــنــيــة، ولــكــن ذلـــك قــد ال تــكــون له 
املــنــافــســات االنــتــخــابــيــة،  فـــي  فـــائـــدة حقيقية 
إحــداث  على  قـــادر  ولكنه  املحلية،  خصوصا 

فارق في االنتخابات التشريعية.
يشار إلى أن النظام البرملاني حّول املنافسة 
من الفضاء العام املفتوح إلى داخل البرملان، 
إذ أصـــبـــحـــت األحـــــــــزاب تـــتـــنـــافـــس عـــلـــى هـــذا 

املستقيلني  أو  املستقلني  مــن  ذاك،  أو  النائب 
ــبـــني، وتـــتـــنـــاســـى الـــتـــنـــافـــس عــلــى  ــغـــاضـ أو الـ
ــرز هــذا  ــ ــلــهــا حــقــيــقــة. وأفـ

ّ
األصـــــوات الــتــي يــمــث

التوّجه وجود أحزاب بكتل كبيرة ولكنها ال 
الــخــارج، مثل  فــي   شعبيا حقيقيا 

ً
ل ثقا

ّ
تمث

كــتــلــة »الـــحـــرة« الــتــي لــم يــتــبــنّي بــعــد حجمها 
الفعلي في املناطق، مع أنها فاعلة في املشهد 

السياسي.
نيابيا   

ً
تمثيا تمتلك  التي ال  األحـــزاب  ولعل 

هــامــا قـــد اســـتـــفـــادت مـــن هــــذا األمــــر أكــثــر من 
الـــذي  تـــونـــس اإلرادة«  مــثــل »حـــــراك  غــيــرهــا، 
املــرزوقــي،  منصف  السابق  الرئيس  يتزعمه 
إذ شرع هذا الحزب في التوّجه مباشرة إلى 
الــتــونــســيــني فـــي مــدنــهــم وقـــراهـــم، وتــأســيــس 
مكاتب في املناطق. ولكن هذا الحزب القريب 
مـــن وســـط الــيــســار، مــطــالــب بــتــوضــيــح خطه 
الــبــســطــاء،  للناخبني  أكــبــر  بشكل  الــســيــاســي 
ــارج  ــاء خــ ــقـ ــبـ ــاول الـ ــم مــــن أنـــــه يــــحــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الــتــصــنــيــف واعـــتـــمـــاد خـــطـــاب ثـــــوري يــراهــن 
عــلــى فــشــل الــنــخــبــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة بكل 
ــبــــاد، ويــــحــــاول أن  الــ إدارة  فـــي  تــشــكــيــاتــهــا 
العائات  كــل  مــن  أصــواتــا غاضبة  يستقطب 
الــفــكــريــة، يمينا ويـــســـارًا. هـــذا الــخــطــاب غير 
أو  كــبــيــرًا  نــجــاحــا  ينجح  أن  يمكن  التقليدي 
 كــبــيــرًا أيــضــا، بحسب مــا قد 

ً
أن يفشل فــشــا

يتحقق أو ال يتحقق، وبحسب مزاج الناخب 
ــــاب، وقـــــدرتـــــه عــلــى  ــــخـ ــتـ ــ الـــتـــونـــســـي يــــــوم االنـ
الخروج من إطاره املحافظ التقليدي. ويبدو 
أن املــرزوقــي انتبه لذلك، ويــحــاول أن يتوجه 
أكــثــر إلــــى جــمــهــور الــشــبــاب الــــذي يــمــكــنــه أن 
ينزع رداء الناخب التقليدي بسرعة وسهولة، 

ويتمرد على األنظمة.

تحدث مناصرة عن اتصاالت أولية لتشكيل التحالف )فاروق بطيش/فرانس برس(

نحو أربعة ماليين ناخب لم يشاركوا في االنتخابات الماضية )أمين األندلسي/األناضول(

يواصل بنكيران مشاوراته تمهيدًا لتشكيل الحكومة )فتحي بلعيد/فرانس برس(

حالة  في  المختلفة  التونسية  األحــزاب  تبدو 
ظل  فــي  السريعة،  والتقلبات  التشتت  مــن 
صراع بدأت تبرز مالمحه مع اقتراب االنتخابات 
أربعة  من  أكثر  أصــوات  جذب  على  المحلية، 
االستحقاقات  في  يشاركوا  لم  ناخب  ماليين 
من  الساحة  دخولهم  يبّدل  وقد  الماضية، 

طبيعة المشهد السياسي في البالد

قضية

األحزاب التونسية تتسابق 
على جذب ماليين الناخبين

يحاول المرزوقي 
التوجه أكثر إلى جمهور 

الشباب الجتذابه

تسعى »النهضة« إلى 
قضم بعض أصوات 

الوسط بتغيير خطابها

حركة البناء تدفع 
باتجاه التقارب الكامل 

مع السلطة

تتواصل المشاورات 
الحكومية في المغرب 

بانتظار حسم جميع 
األحزاب لمواقفها 

ومعرفة من منها 
سيشارك في الحكومة 

ومن سينضم للمعارضة

تستمر المساعي 
الهادفة لتشكيل تحالف 

انتخابي يضم ثالثة 
أحزاب منبثقة من حركة 

اإلخوان المسلمين في 
الجزائر، لكن تحقيق ذلك 

ال يبدو مؤكدًا

خالل  المؤخر،  ريــاض  التونسي،  المحلية  والشؤون  البيئة  وزيــر  أعلن 
يوسف  حكومة  أن  األربعاء،  أمس  التونسي،  النواب  لمجلس  جلسة 
على  عــازمــة  ــورة(  ــص )ال الشاهد 
عام  في  البلدية  االنتخابات  إجراء 
2017، وأنها تواصل نقاشاتها مع 
مختلف الكتل البرلمانية إليجاد حل 
مضيفً  الموضوع.  لهذا  قانوني 
أن هذا الموضوع سيكون محور 
كما  قريبً.  سيعقد  وزاري  لقاء 
التي  البلديات  أن  المؤخر  أوضــح 
آخر  ستكون  ُمرضيً  عملها  كــان 

البلديات التي سيتم حلها.

االنتخابات في 2017

»إخوان« الجزائر نحو تحالف انتخابي؟
تحليل

متابعة

تقرير

الخميس 3  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  3 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 794  السنة الثالثة
Thursday 3 November 2016

الخميس 3  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  3 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 794  السنة الثالثة
Thursday 3 November 2016



تقارب بين »العدالة والتنمية« و»الحركة القومية«

تركيا نحو مشهد سياسي جديد؟

آل كلينتون في مرمى »أف بي آي«

مسودة تعديالت 
دستورية تمنح الرئيس 

صالحيات كبيرة

إسطنبول ـ باسم دباغ

علــى  االســتقطاب  حالــة  تعــود 
املســتوى الداخلــي التركــي بشــكل 
مــن  الشــهرين  حوالــي  بعــد  قــوي 
السياســية  األحــزاب  بــن مختلــف  التضامــن 
االنقالبيــة  املحاولــة  مواجهــة  فــي  التركيــة 
الفاشــلة فــي منتصــف يوليو/ تمــوز املاضي. 
وفــي مــا بــدا إعــادة رســم للخارطة السياســية 
تحالــف  مــن  نــوع  ظهــر  الداخليــة،  التركيــة 
والتنميــة«  »العدالــة  حــزب  بــن  علنــي  غيــر 
)يمينــي  القوميــة«  »الحركــة  وحــزب  الحاكــم 
مــع  الخــالف  تعّمــق  متطــرف(، وســط  قومــي 
أحــزاب  )أكبــر  الجمهــوري«  »الشــعب  حــزب 
املعارضــة( حــول عــدد مــن املواضيــع. ويأتــي 
علــى رأس هــذه املواضيــع التحّول إلى النظام 
الرئاســي وإجــراءات الحكومــة فــي محاســبة 
املشــتبه بانتمائهــم لحركة »الخدمــة« بقيادة 
املحاولــة  بــإدارة  املتهــم  غولــن  اللــه  فتــح 
االنقالبيــة، وكذلــك اإلجــراءات األخيــرة بحــق 
وســائل اإلعــالم املعارضــة وبالــذات صحيفــة 

»جمهورييت« التركية املعارضة.

مسودة التعديالت جاهزة
املســاعي  حــول  النقــاش  يتصاعــد  وفيمــا 
الحاصلــة إلدخــال تعديــالت علــى الدســتور، 
قــّدم »العدالــة والتنميــة« إلــى الرئيس التركي 
التعديــالت  مســودة  أردوغــان  طيــب  رجــب 
 30 علــى   

ً
تعديــال تضــم  والتــي  الدســتورية، 

الحكومــة  رئيــس  وكان  دســتوريًا.  حكمــًا 
والحــزب الحاكــم بــن علــي يلدريــم، أعلــن فــي 
الدســتورية  التعديــالت  أن  ســابق،  وقــت 
املقترحــة ســتدخل حيــز التنفيــذ بعــد إجــراء 
 ،2019 عــام  ورئاســية  تشــريعية  انتخابــات 
كمــا أنهــا ســتمنح الرئيــس بمجــرد إقرارهــا 
صالحيــات  ثــالث  شــعبي  اســتفتاء  عبــر 
إضافيــة خــالل الفتــرة االنتقاليــة، ال تقــل عــن 
تلــك املمنوحــة للرئيــس فــي التعديــالت التــي 
ســتدخل حيــز التنفيــذ بعــد انتخابــات 2019. 
الحالــي،  للوضــع  تشــريعًا  يبــدو  مــا  وفــي 
التعديــالت  بموجــب  ســيكون،  الرئيــس  فــإن 
الســلطة  ورئيــس  الدولــة  قائــد  املقترحــة، 
إقــرار  بــن  تــراوح  بصالحيــات  التنفيذيــة، 
وتعيــن  والخارجيــة،  الداخليــة  السياســات 
وإقالــة الــوزراء، وحتــى القدرة على اســتخدام 
البرملــان  قــرارات  )الفيتــو( ضــد  النقــض  حــق 
وإحالتهــا إلــى االســتفتاء الشــعبي، وذلــك مع 
للجيــش  األعلــى  القائــد  بمنصــب  احتفاظــه 

والقوات املسلحة.
»الحركــة  زعيــم  أن  يبــدو  فيمــا  ذلــك  يأتــي 
دور  عــن  يبحــث  بهجلــي،  دولــت  القوميــة«، 
أكبــر علــى الســاحة التركيــة عبــر التقــارب مــع 
فتــح  بهجلــي  وأعــاد  والتنميــة«.  »العدالــة 
موضــوع التحــّول إلــى النظــام الرئاســي، قبــل 
علــى  للموافقــة  اســتعداده  مبديــًا  أســابيع، 
دعــم الحكومــة فــي محاولتهــا تحويــل األمــر 
اعتبــره  مــا  الشــعبي، بســبب  إلــى االســتفتاء 
»مخــاوف مــن دخــول البــالد فــي أزمــة بســبب 

القوميــة، أكــد بهجلــي دعــم حزبــه إلقــرار حكم 
التركيــة  الحكومــة  قامــت  حــال  فــي  اإلعــدام 

بتقديم تشريع في هذا الشأن إلى البرملان.
الحــزب  كتلــة  فــي  األســبوعية  كلمتــه  وفــي 
التــي  التفاصيــل  النيابيــة، وردًا علــى بعــض 
كشف عنها مسؤولون في »العدالة والتنمية« 
حــول النظــام الرئاســي األســبوع املاضي، قال 
بهجلــي إن »التعليــق علــى امللخصــات التــي 
تــم الحديــث عنهــا في اإلعالم حــول اقتراحات 
الدســتور،  يخــص  مــا  فــي  والتنميــة  العدالــة 
مــن دون أن يصلنــا شــيء رســمي منــه، يعــّد 
وســنرى  مكانــه،  غيــر  وفــي  فائــدة  دون  أمــرًا 
االقتراحــات التــي تــم تجهيزهــا، ومن ثم نقّيم 
األمــر«، مضيفًا: »الحــل هو الديمقراطية التي 
ملتزمــون  ونحــن  البرملــان،  إرادة  فــي  تكمــن 
بهذه اإلرادة، وســنبقى أوفياء لخيارات األمة 

في كل الظروف«.

بحث عن دور أكبر
لــم يتأخــر يلدريــم للــرد، معلنــًا أن الحكومــة 
النظــام  علــى  بهجلــي  تعليقــات  ســتأخذ 
تقديــم  أثنــاء  االعتبــار  بعــن  الرئاســي 
النظــام  إلــى  التحــّول  حــول  االقتراحــات 

الرئاســي، مشــيرًا إلــى إمكانيــة إعــادة العمــل 
تــم  فــي حــال  اإلعــدام بشــكل محــدود،  بحكــم 
ورد  الشــأن.  هــذا  فــي  توافــق  إلــى  التوصــل 
يلدريــم علــى محاولــة »الشــعب الجمهــوري« 
اللعب على وتر فوبيا تقسيم تركيا والتحّول 

إلــى الفيدراليــة، بالتأكيد أن »تركيا ســتواجه 
خطــر االنقســام فــي حــال لــم يتــم إقــرار النظام 
الرئاســي  »النظــام  أن  مضيفــًا  الرئاســي«، 
ســيكون مــع إبقــاء النظــام املركــزي، وال أحــد 
يســتطيع القول إن النظام الرئاســي ســيجلب 

النظام الفيدرالي أو التقسيم«.
وعن أســباب التقارب بن »العدالة والتنمية« 
القوميــة« أخيــرًا، يشــير مراقبــون  و»الحركــة 
ومــن  بهجلــي  أن  إلــى  األخيــر،  مــن  مقربــون 
خــالل تقديــم الدعــم للحكومــة، ســواء فــي مــا 
املحاولــة  بعــد  الطــوارئ  حالــة  إقــرار  يخــص 
االنقالبيــة، أو التحــّول إلــى النظــام الرئاســي، 
وحتى في إعادة إقرار عقوبة اإلعدام، يســعى 
إلــى تقديــم نفســه كشــريك محــوري للحكومــة 
فــي صنــع مســتقبل تركيــا. ووفــق املراقبــن، 
يريــد بهجلــي إزالــة صــورة »الســيد ال« التــي 
والتنميــة«  »العدالــة  مســؤولو  بهــا  وســمه 
بســبب رفضــه كل عــروض تشــكيل الحكومــة 
االئتالفيــة بعــد انتخابــات يونيــو/ حزيــران 
فــت حزبــه خســارة جــزء كبيــر 

ّ
2015، والتــي كل

من مقاعده في البرملان.
الــذي  بهجلــي،  يبحــث  املراقبــن،  وبحســب 
فــي  والتنميــة«  »العدالــة  مــع  يتشــارك حزبــه 
يوقــف  عــن دور محــوري  الشــعبية،  القواعــد 
والتنميــة«  »العدالــة  نحــو  املؤيديــن  نزيــف 
بعــد التحّوالت الكبيــرة التي اتخذها األخير، 
سواء تجاه مقاربة القضية الكردية والصراع 
وخــارج  داخــل  الكردســتاني«  »العمــال  مــع 
البــالد، أو فــي مــا يخــص العالقــة مــع االتحــاد 
األوروبي. وينطلق من أن مســتقبل السياســة 
الفتــرة  خــالل  ســيقوم  التركيــة  الداخليــة 
املقبلــة، علــى الصــراع بــن الكتــل وليــس علــى 
األحــزاب، وذلــك بينمــا يمكــن أن يطلــق عليــه 
كتلــة يمينيــة مكّونــة مــن »العدالــة والتنميــة« 
و»الحركــة القوميــة«، وأخــرى يمكــن أن يطلــق 
الجمهــوري«  »الشــعب  بــن  يســارية  عليهــا 
ســتبدو  والتــي  الديمقراطــي«،  و»الشــعوب 
هشــة للغايــة، بســبب فشــل األخيــر فــي اتخــاذ 
موقــف حاســم ضــد عمليــات »الكردســتاني« 

داخل األراضي التركية.
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يفرض مكتب 
التحقيقات الفدرالي 

نفسه في األيام األخيرة 
كصاحب دور حاسم في 
السباق الرئاسي األميركي، 

مركزًا على نشر معلومات 
حول المرشحة هيالري 

كلينتون وزوجها بيل

تشهد الساحة السياسية التركية حالة من التجاذبات حول مواضيع متعددة، أبرزها التحّول إلى النظام الرئاسي، وسط بروز 
نوع من التحالف بين حزبي »العدالة والتنمية« الحاكم و»الحركة القومية«، قد يعيد رسم الخارطة السياسية الداخلية

يريد بهجلي )يمين( تقديم نفسه كشريك لحكومة يلدريم )هاكان غوكتيب/األناضول(

واشنطن ـ العربي الجديد

للمــرة الثانيــة فــي غضــون خمســة أيــام، يدخل 
آي(  بــي  )أف  الفدرالــي  التحقيقــات  مكتــب 
كطــرف مؤثــر فــي املعركــة االنتخابيــة الدائــرة 
االنتخابــات  إلــى  الديمقراطيــة  املرشــحة  بــن 
كلينتــون،  هيــالري  األميركيــة،  الرئاســية 
ترامــب،  دونالــد  الجمهــوري،  ومنافســها 
بعدمــا نشــر »أف بــي آي«، قبــل أســبوع واحــد 
من االنتخابات، تحقيقًا قديمًا بشــأن مرســوم 
الرئيــس األســبق،  للجــدل أصــدره  عفــو مثيــر 
لواليتــه.  االخيــر  اليــوم  فــي  كلينتــون،  بيــل 
علــى  ينعكــس  بــدأ  التدخــل  هــذا  أن  ويبــدو 
توجهــات الناخبــن األوليــة قبــل أيــام معدودة 
مــن التصويــت فــي 8 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 
الجاري، إذ أظهر استطالع رأي أجري لحساب 
صحيفــة »لــوس أنجلــس تايمــز«، ونشــر أمس 
األربعــاء، تقــدم ترامــب علــى كلينتــون بعدمــا 
نــال 47.8 فــي املائــة مــن األصــوات فــي مقابــل 
42.4 فــي املائــة ملنافســته. ويأتــي هــذا التقــدم 
اإلضافي بعد يوم من نشر قناة »اي بي سي« 
وصحيفة »واشنطن بوست« نتائج استطالع 

آخــر للــرأي أظهــر أن ترامــب يتمتــع بـــ46 باملئــة 
من نوايا التصويت مقابل 45 باملئة لكلينتون، 
علــى وقــع الكشــف عن معلومــات جديدة عن آل 
كلينتــون.  ونشــر مكتــب التحقيقــات الفدرالي، 
 129 مــن  تحقيقــًا  األربعــاء،   - الثالثــاء  ليــل 
مرســوم  يتنــاول   ،2005 فــي  وأغلــق  صفحــة، 
عفــو أصــدره بيــل كلينتــون عــن مــارك ريتــش، 
املليارديــر الــذي توفــي فــي 2013 وكان مالحقــًا 
فــي قضايــا تهــرب ضريبي وتعامــالت تجارية 
نشــر  ويأتــي  النفــوذ.  واســتغالل  مشــبوهة 
لكــن  التقريــر، بموجــب قانــون حريــة اإلعــالم، 
لتضمنهــا  نظــرًا  منــه  عديــدة  مقاطــع  حذفــت 

معلومات سرية. 
وكان كلينتــون أصــدر فــي 20 ينايــر/ كانــون 
الثانــي 2001، أي فــي اليــوم األخيــر مــن واليتــه 
الرئاسية، عفوًا خاصًا عن عدد من األشخاص، 
بينهــم مــارك ريتــش، املليارديــر الــذي كان رمزًا 
لتجــارة النفــط والصفقات املشــبوهة والتهرب 
ريتــش  وكان  النفــوذ.  واســتغالل  الضريبــي 
فدراليــة  توقيــف  مذكــرة  بموجــب  مالحقــًا 
بتهمة التهرب الضريبي، وقد فر من الواليات 
املتحدة إلى سويســرا. وكانت زوجته الســابقة 
فــي  للديمقراطيــن  ماليــًا  دعمــًا  قدمــت  دنيــز 
بمبالــغ  تبرعــت  كمــا  الرئاســية،  االنتخابــات 
ماليــة ملــا ســتصبح الحقــًا مؤسســة كلينتــون 
الخيريــة، باإلضافــة الــى دعــم حملــة هيــالري 
كلينتــون إلــى االنتخابــات البرملانيــة في العام 
2000. وكان رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي، 
جيمس كومي، تولى شــخصيًا بصفته مدعيًا 
عامــًا فــي الثمانينيــات والتســعينيات مالحقة 
ريتــش، كمــا أنــه تولــى التحقيــق فــي مراســيم 
العفــو الرئاســي املثيــرة للجــدل التــي أصدرهــا 

بيل كلينتون.
وسارعت حملة هيالري كلينتون إلى التنديد 
نشــر  الفدرالــي  التحقيقــات  مكتــب  بقــرار 
بالــذات.  التوقيــت  هــذا  فــي  القديــم  التحقيــق 

فالــون،  برايــن  الحملــة،  املتحــدث باســم  وقــال 
»هــل  مضيفــًا:  »غريــب«،  النشــر  توقيــت  إن 
سينشــر االف بي آي مســتندات بشــأن التمييز 
العنصري الذي اتبعه ترامب في بيع املســاكن 
التــي  الخطــوة  وجــاءت  الســبعينيات؟«.  فــي 
أقــدم عليهــا مكتــب التحقيقــات الفدرالــي بعــد 
أيــام مــن القنبلــة املدويــة التــي فجرهــا كومــي 
الفدرالــي  التحقيــق  فتــح  إعــادة  عــن  بإعالنــه 
فــي اســتخدام كلينتــون خادمــًا بريديــًا خاصــًا 
بــداًل مــن الحســاب اإللكترونــي الحكومــي، فــي 
مراســالتها حــن كانــت وزيــرة للخارجيــة بــن 
عامــي 2009 و2013.  وعّرضــت هــذه الخطــوة 
الفدرالــي، جيمــس  التحقيقــات  رئيــس مكتــب 
كومــي، إلــى انتقــادات مــن حملــة كلينتــون، ال 
سيما بعد رسالته املقتضبة التي وجهها إلى 
الكونغرس لإلبالغ عن إعادة التحقيق بقضية 

الرسائل اإللكترونية لهيالري كلينتون. 
واتهــم متحــدث باســم حملــة كلينتــون كومــي 
املرشــحن  إزاء  مزدوجــة  معاييــر  »اعتمــاد  بـ
بموقفــه  مذكــرًا  والجمهــوري«،  الديمقراطــي 
لروســيا  رســمية  اتهامــات  لتوجيــه  الرافــض 
القرصنــة اإللكترونيــة  بالوقــوف وراء عمليــة 
التــي تعــرض لهــا الحــزب الديمقراطي، حرصًا 
االنتخابــي.  الســجال  فــي  التأثيــر  عــدم  علــى 
أن  إال  الجمهــوري،  للحــزب  انتمائــه  ورغــم 
الرئيــس الديمقراطــي، بــاراك أوبامــا، هــو الذي 

عّن كومي في منصب مدير »اف بي آي«. 
فــي مقابــل االنتقــادات التي تعــرض لها، حظي 
كومي بدعم الجمهوري تراي كاودي، الذي قاد 
التحقيق الذي أجراه مجلس النواب األميركي 
بشــأن الهجــوم علــى القنصليــة األميركيــة فــي 
 .2012 العــام  أيلــول  ســبتمبر/  فــي  بنغــازي 
ولفــت كاودي إلــى أن الديمقراطيــن يلومــون 
كومــي علــى سلســلة أحــداث بــدأت بســبب قرار 
للخارجيــة،  وزيــرة  كانــت  عندمــا  كلينتــون، 

استخدام خادم خاص ملراسالتها.

املعمــول  الرئاســي  النظــام  بــن  التعــارض 
بحكــم األمــر الواقــع وبــن الدســتور الــذي يقر 

النظام البرملاني«.
وبينمــا كان بهجلــي قــد أكد، في وقت ســابق، 
النظــام  إلــى  التحــّول  ســيعارض  حزبــه  أن 
الرئاســي، عاد الثالثاء املاضي، إلبداء موقف 
دعمــه  مؤكــدًا  الشــأن،  هــذا  فــي  مرونــة  أكثــر 
اتخاذهــا،  تــم  التــي  الحكوميــة  لإلجــراءات 
جريــدة  فــي  العاملــن  بحــق  اإلثنــن،  يــوم 
إغــالق  وكذلــك  املعارضــة،  »جمهورييــت« 
الصحــف واملجــالت ووكاالت األخبار التابعة 
الرغــم  علــى  الكردســتاني«،  »العمــال  لحــزب 
»الشــعب  أبــداه  الــذي  الكبيــر  التضامــن  مــن 
مــع  الديمقراطــي«  و»الشــعوب  الجمهــوري« 
الصحيفــة. أكثــر مــن ذلك، وفي إطــار املزايدات 

متابعة

■ من حق كل طفلة وطفل الحصول على تعليم جيد في كل مكان في 
#اليمن وفي كل وقت. لنعمل على إبقاء املدارس آمنة دومًا لكل #أطفال_

اليمن.

■ إن كان #بلفور أعطى وعدًا غربيًا! فإن #أوسلو طبقته على أرض الواقع 
بأيد فلسطينية لألسف.

عٌب ُسلبت أرضه، لـ شعب بال أرض! َسنعود يومًا #بلفور #وعد_بلفور 
َ

■ ش
#فلسطن

■ طاملا أن هناك قلوبًا صادقة.. وأرواحًا متفانية.. وعيونًا تدمع مع كل 
نصر.. وأنفاسًا تتهافت لكل معركة، فنحن على طريق النصر .. على 

عتبات #حلب 

■ الوطن ضاااااع #اليمن_تموت الوطن ينهب، الشعب يسرق، الشعب 
يموت بالقصف الحوثي العفاشي والتحالف كمل ما بقي

#اليمن 

■ #نطالب_بحكومة_تليق_بمصر، مصانع السكر مقفولة عشان سايب 
الفالحن للمحتكرين، ملاذا ال يتم اإلعالن حتى اآلن عن أسعار بنجر السكر 

وشراؤه من الفالح!

■ #نطالب_بحكومة_تليق_بمصر، عايزين حكومة أزمات، حكومة تبقى 
ند ملا نواجه من مشكالت

■ بتوع تمرد؟!! انتو بجد؟!!! وانتو اللي بتكذبوا #البرادعي؟!! يعني 
متوقعن مستوى ذكائنا قد إيه بالظبط؟!! وال انتو بتكلموا كتائب 

#السيسي؟ 

■ قرأت بيان #البرادعي فوجدته محاولة لتبرئة نفسه واالنتصار لذاته، 
ولم أجد فيه انتصارًا ملن وقع عليهم الظلم منذ االنقالب العسكري الغاشم 

في #مصر

■ يجب أن نتساءل عن السبب الذي يدفع مكتب التحقيقات الفدرالي إلى 
نشر الوثائق عن هيالري كلينتون وبيل كلينتون قبل أيام من االنتخابات 

الرئاسية األميركية

القبض  بإلقاء  قرارًا  أنقرة،  التركية  العاصمة  في  العام  االدعاء  أصدر 
على  يأتي  خاصة،  مدرسة   11 في  العاملين  من  شخصًا   137 على 
رأسها مدارس »سامان يولو« التابعة لحركة »الخدمة«، وذلك في إطار 
شهدتها  التي  الفاشلة  االنقالبية  المحاولة  في  المستمرة  التحقيقات 
حملة  التركية  الشرطة  وشنّت  الماضي.  يوليو/تموز  منتصف  البالد 
من  شخصًا   31 على  القبض  إلقاء  من  خاللها  تمّكنت  واسعة  أمنية 

المطلوبين، بينما تبيّن أن 22 من المطلوبين خارج البالد.

اعتقاالت جديدة
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الرباط ـ مصطفى قماس

مــن بالعقود، 
ّ
لجــأ املغــرب ألول مــرة إلــى توظيف معل

ملواجهــة العجــز الكبيــر الــذي تعانــي منــه املدارس في 
الوطنيــة،  التربيــة  وزارة  وأعلنــت  البشــرية.  املــوارد 
م في قطاع التعليم بعقود 

ّ
أمس، توظيف 11 ألف معل

لــن تبــرم مــع الــوزارة ولكن مــع األكاديميــات الجهوية 
وقالــت  صحافــي.  بيــان  حســب  والتدريــب،  للتربيــة 
العقــود  بموجــب  »التوظيــف  إن  البيــان  فــي  الــوزارة 
من من التمتع بالحق في أجور شهرية 

ّ
سيمكن املعل

الدرجــة  فــي  املعــّن  ــم 
ّ
املعل يتقاضاهــا  للتــي  مماثلــة 

األكاديميــة«.  ميزانيــة  مــن  ســتصرف  إذ  الثانيــة، 
وأضافــت أن »املتعاقديــن ســيتمتعون بالتعويضــات 
االختيــار  طريــق  عــن  الترقيــة  فــي  والحــق  العائليــة، 
وامتحــان الكفــاءة املهنيــة، ووفــق الضوابــط املتبعــة 
وســنوات األقدمية املطلوبة، وتقييم األداء«. وشــّددت 
علــى  ســيتوجب  العقــود  بموجــب  أنــه  علــى  الــوزارة 
املتعاقديــن احتــرام أخالقيــات املهنــة وعــدم ممارســة 
العقــد  مــدة  أثنــاء  للربــح  مــّدر  نشــاط  أو  عمــل  أي 
واحترام جدول الحصص والتقيد باملقررات الدراسة 
والعمــل علــى إنجازها داخل اآلجــال املطلوبة. وتؤكد 
مــن الذيــن نجحــوا، أبرمــوا عقــودا مع 

ّ
الــوزارة أن املعل

األكاديميــات للتدريــب فــي مجــال التربيــة والتعليــم، 
الســنتن  إليهــم خــالل  املهــام املســندة  تؤهلهــم ألداء 
أنهــم  إلــى  مــن توظيفهــم. وأشــارت  والثانيــة  األولــى 
ســيخضعون خــالل الســنة الثانيــة المتحــان الكفــاءة 
املهنية، وسيتيح لهم النجاح فيه تجديد العقد الذي 
كل  تقييــم جديــد  وإجــراء  ســنة،  كل  تلقائيــًا  ســيظل 
ثمانية أعوام. وكان العاهل املغربي، محمد السادس، 
ــم بشــكل عاجــل، مــن أجــل 

ّ
أمــر، بتوظيــف 7 آالف معل

تجاوز العجز املســجل على مســتوى املوارد البشــرية 
في املدارس هذا العام.

وتعانــي املــدارس مــع دخــول كل موســم دراســي، مــن 

عــدد  ووصــل  مــن. 
ّ
املعل مســتوى  علــى  كبيــر  نقــص 

التالميذ في بعض الفصول الدراســية إلى 60 تلميذا 
في بعض األحيان، ما أثار استهجان أولياء التالميذ 

والرأي العام.
مــن أمــرًا جديدًا فــي املغرب، 

ّ
وال تعــد أزمــة نقــص املعل

أســاتذة  توظيــف  تتفــادى  كانــت  الحكومــة  أن  غيــر 
ومعلمن جدد بشكل يستجيب للطلب، من أجل عدم 

رفع كتلة األجور وتوسيع عجز املوازنة.
تحديــدًا،  الحالــي  العــام  فــي  مــن 

ّ
املعل عجــز  وتفاقــم 

التقاعــد، حســب  علــى  مــا 
ّ
معل  12.369 إحالــة  بســبب 

وزارة التربية الوطنية.

توظيف 11 ألف معلّم بعقود ألول مرة في المغرب

»لوفتهانزا« تفضل دبي وتتجاهل إيطاليا
قال الرئيس التنفيذي لشــركة لوفتهانزا، كارســن ســبور، إن 
الشــركة تكثــف محادثاتهــا مــع االتحــاد للطيــران اإلماراتيــة 
مهتمــة  وليســت  برلــن  إيــر  مــع  اســتئجار  اتفــاق  بشــأن 

باالستثمار في إيطاليا.
واالتحــاد للطيــران مســاهم رئيســي فــي شــركتي إيــر برلــن 

اإليطاليــة  الصحافــة  فــي  تقاريــر  وظهــرت  وأليطاليــا، 
بشــأن محادثــات بــن لوفتهانــزا وأليطاليــا ملناقشــة اتفــاق 
اســتثماري. وقــال الرئيــس التنفيــذي للوفتهانــزا إن الشــركة 
مشــغولة تمامــًا باتفــاق الســتئجار نحو 40 طائــرة بأطقمها 

من إير برلن مقابل مليار يورو تقريبا )1.1 مليار دوالر(.

وقــال ســبور للمحللــن، أمــس: »قررنــا التركيــز علــى اتفــاق 
إيــر برلــن بســبب حجمــه وتعقيداتــه التشــغيلية«، مضيفــًا 
أن  تكفــل  للطيــران  االتحــاد  مــن  تريــد ضمانــات  الشــركة  أن 
لوفتهانزا لن تتحمل أي مخاطر مالية ذات صلة بإير برلن 

التي تتكبد خسائر.

بريطانيا تسعى لتحفيز مالي قبل االنفصال
نقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن وزير المالية البريطاني 
هيكل  لتبني  يخطط  إنه  قوله  أمس،  هاموند،  فيليب 
أضر  ما  إذا  باالرتفاع،  الموازنة  لعجز  يسمح  مرن  مالي 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بالنمو االقتصادي. 

مناقشات  من  مقرب  مسؤول  عن  الصحيفة،  ونقلت 
أن  أمس،  من  أول  جرت  التي  البريطانية  الحكومة 
في  وذلك  متواضع،  مالي  لتحفيز  يخطط  هاموند 
الحق  وقت  في  سيصدر  الذي  المالية  السياسة  بيان 
اسمه،  نشر  رفض  الذي  المسؤول،  وقال  الشهر.  هذا 
يمكن  بحيث  للحركة،  مجال  إيجاد  هو  »الهدف 

استغالله إذا لزم األمر«.

انخفاض قياسي للبطالة في ألمانيا
أمس،  االتحادي  العمل  مكتب  من  أرقام  أظهرت 
المتوقع  أكثر من  ألمانيا  البطالة في  انخفاض معدل 
قياسي  مستوي  إلى  ليصل  األول  أكتوبر/تشرين  في 
بأوروبا. وقال مدير مكتب  منخفض في أكبر اقتصاد 
العمل فرانك يورغن فايس »بسبب االنتعاش في الخريف 
مرة  التوظيف  وارتفع  كبير،  بشكل  البطالة  انخفضت 
مرة  الجدد  الموظفين  على  الطلب  تزايد  كما  أخرى، 
عن  العاطلين  عدد  إجمالي  إن  المكتب  وقال  أخرى«. 
إلى  ليصل  ألفا   13 بواقع  انخفض  المعدل  العمل 
في  التوقعات  بمتوسط  مقارنة  وذلك  مليون؛   2.662

استطالع لرويترز قدر الهبوط بألف شخص فقط.

9 مليارات دوالر تمويالت لتركيا
صالح  تركيا،  في  للتنمية  اإلسالمي  البنك  مدير  قال 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  تمويالت  »إجمالي  إن  جالصي، 
 9 بلغت  لتركيا،  قدمتها  التي  دولية(  مالية  )مؤسسة 

مليارات دوالر، منذ تأسيس البنك عام 1975«.
البنية  قطاعات  على  المالية،  التمويالت  وتوزعت 
الطاقة  ومشاريع  والمستشفيات  والطرقات  التحتية 
النظيفة، باإلضافة إلى دعم صناعة التمويل اإلسالمي.

وأكد الجالصي، أمس، أن نتائج 2015 كانت مميزة، وبلغ 
إجمالي التمويالت المقدمة نحو 1.8 مليار دوالر لتركيا، 
في  التنمية  شركاء  كأحد  للتنمية  اإلسالمي  يضع  مما 

البالد.

أخبار مختصرة

مصر: قرارات لدعم األثرياء
القاهرة ـ العربي الجديد

اتخــذت الحكومــة املصريــة مجموعــة مــن القرارات، 
ســيولة  وتوفيــر  االســتثمار  تحفيــز  بغــرض 
دوالريــة، إال أن محللــن اقتصاديــن قالــوا إن أغلب 
هــذه القــرارت تزيــد مــن دعــم األثريــاء، وتســتهدف بشــكل كبير 
تحســن صورة النظام اقتصاديًا أمام الخارج، بعد أن حذرت 
مؤسسات اقتصادية دولية عدة من انهيار االقتصاد املصري.

وأعلــن املجلــس األعلــى لالســتثمار، الــذي يرأســه الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، ويضم في عضويته عدة وزراء، عن إعفاءات 

ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية.
ويقول أحمد إبراهيم، خبير االقتصاد لـ »العربي الجديد« إن 
»القرارات تســتهدف في ظاهرها تشــجيع االســتثمار، لكن من 
يدقق فيها يرى أنها ترمي إلى أمور أخرى منها جمع سيولة 
مالية سريعة ودعم األثرياء، السيما من مستثمري البورصة، 

الذين غالبًا ما يحظون بصوت مرتفع رغم أنهم أقلية«.

ووافــق املجلــس األعلــى لالســتثمار، علــى تمديــد قــرار تجميــد 
العمــل بالضريبــة علــى األربــاح الرأســمالية فــي البورصة ملدة 
املــال  فــي ســوق  الالعبــن  كبــار  مــا كان  ثــالث ســنوات، وهــو 
وشــركات األوراق املاليــة يضغطــون مــن أجــل إثنــاء الحكومــة 

عن تطبيق هذه الضريبة.
كما تضمنت القرارات طرح أراضي العاصمة اإلدارية الجديدة 
التســعير  عــن  تبلــغ %25  مــدن جديــدة بنســبة خصــم  وعــدة 

املحدد وذلك ملدة ثالثة أشهر من تاريخ الطرح.
ووافــق املجلــس األعلــى لالســتثمار علــى زيــادة عدد الشــركات 
التابعــة للدولــة، التــي ســيجري طــرح بــن 20% و24% منهــا 
)خصخصة( خالل الثالث سنوات القادمة، على أن يشمل ذلك 

شركات مشروعات الريف املصري ومحطات الكهرباء.
وقال هاني جنينة من شركة بلتون املالية لرويترز: »القرارات 
تســتهدف تمويــل عجــز املوازنــة في ظل ارتفاع أســعار الفائدة 
على الســندات وإلغاء بعض عطاءات أذون الخزانة في األونة 
األخيــرة«. وأضــاف أن طــرح أراٍض بأســعار مخفضــة »يشــجع 

لشــراء  واالتجــاه  فكــه  علــى  املضاربــن  مــن  الــدوالر  حائــزي 
األراضــي ولــذا كانــت قــرارات خصــم 25% مــن أســعار األراضي 
ملدة 3 شهور في أكثر من مكان«. وألغت وزارة املالية املصرية 
يــن القتــراض 11.7 مليــار جنيــه )1.3  األســبوع الجــاري عطاء
البنــوك  مــن  األجــل  قصيــرة  خزانــة  أذون  عبــر  دوالر(  مليــار 
املحلية، بسبب االرتفاع الكبير في أسعار الفائدة التي طلبها 
قرضون. وتعاني البالد من ارتفاع الدين العام بنحو كبير، 

ُ
امل

وهــو مــا دعــا صندوق النقــد الدولي في أغســطس/آب املاضي 
إلى وصف الوضع املالي في مصر بـ »املقلق«.

وتشــير البيانــات الرســمية إلــى أن حجــم الديــن العــام للبــالد 
يبلــغ نحــو 2.7 تريليــون جنيــه، بعــد أن ارتفــع بقيمة تريليون 

جنيه دفعة واحدة خالل أول عامن من حكم السيسي.
وفــي مقابــل هــذه القــرارات، تواصــل الحكومــة املصريــة خفض 
الدعــم بشــكل كبيــر، مــا يزيــد مــن الضغــوط املعيشــية للفقــراء 
ومحــدودي الدخــل، مــا ينــذر بانفجــار حســب تقاريــر إعالميــة 

غربية.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

 الجنيه 
ّ

لسنوات طويلة، ظل
اإلسترليني العملة األقوى عامليًا، 
ملا يتمتع به االقتصاد البريطاني 

من نقاط قوة، حيث تنوع مصادر 
الدخل واإليرادات الحكومية، 

وتعدد األنشطة االقتصادية، وقوة 
قطاعات الخدمات والسياحة 

والصناعة والتصدير والطاقة، 
إضافة إلى تحّول لندن إلى عاصمة 

املال في العالم، واملدينة األكثر 
جذبا لالستثمارات األجنبية، 

واملقر الرئيسي لكبريات البنوك 
واملؤسسات املالية واالستثمارية 

العاملية. لكن هذا الوضع قد يتغير 
بعض الشيء خالل الفترة املقبلة 
مع بدء إجراءات خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي، وزيادة 
التحذيرات من فداحة الخسائر التي 

يمكن أن يتعرض لها االقتصاد 
جراء هذه الخطوة. ومع زيادة 
املخاطر وحالة الغموض زادت 

تحذيرات املؤسسات املالية الكبرى 
من حيازة اإلسترليني كأداة 

استثمار لألفراد واملستثمرين، أو 
العملة األقوى، إلى جانب الدوالر، 

ضمن سلة العمالت الرئيسية 
الحتياطيات النقد األجنبي لدى 

البنوك املركزية ومؤسسات 
النقد العاملية. حتى أمس، كانت 

التحذيرات من حيازة اإلسترليني 
ربما تكون خافتة وخجولة، إال أن 
التحذير القوي الصادر من أكبر 

مؤسسة متخصصة في التصنيف 
االئتماني، يجعل هذه التحذيرات 

تتحول إلى صوت عال. فألول مرة 
منذ سنوات تخرج علينا وكالة 

»موديز« لتعلن، أمس، أن بريطانيا 
تواجه خطر تخفيض تصنيفها 

االئتماني حال فشلت في الحفاظ 
على العوامل األساسية التي تضمن 

وصولها للسوق األوروبي املوحد.
بل وحذرت الوكالة من أن التصنيف 

 »Aa1« السيادي للمملكة املتحدة
قد يتم تخفيضه أيضًا إذا خسرت 
بريطانيا حق الوصول إلى السوق 
األوروبي املوحد في أعقاب قرارها 
باالنسحاب من االتحاد األوروبي، 
وهو األمر الذي من شأنه إضعاف 
معدالت النمو وتقويض مصداقية 
السياسة املالية للبالد. وتزامن مع 

هذا التحذير تقرير آخر صادر 
عن »بنك أوف أميركا« يتوقع 

انخفاض سعر صرف اإلسترليني 
أمام الدوالر إلى 1.15 خالل الربع 

األول من 2017. وتزداد أهمية هذه 
التوقعات مع فقدان اإلسترليني 

أكثر من 17% منذ االستفتاء 
على خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي في يونيو املاضي. لكن 

في مقابل هذه التحذيرات، خرجت 
علينا وكالة تصنيف أخرى هي 

»ستاندرد آند بورز«، أمس، لتؤكد 
أن العملة البريطانية مقّومة اآلن 

بأقل من قيمتها بنسبة 15%، بل 
وتوقع محللو بنك »جي بي مورغان 
تشيس« ارتفاع اإلسترليني مقابل 

الدوالر إلى 1.23 بنهاية مارس 
2017. ومع التناقض في التوقعات، 

يصبح الوضع غامضًا بالنسبة 
لإلسترليني، وباتت املضاربة عليه 

محفوفة باملخاطر، فإما تحقيق 
املستثمر أرباحًا ضخمة، وإما 

خسائر ضخمة كذلك، وإذا أراد 
املستثمر البعد عن املخاطر فليبعد 

عن اإلسترليني ولو مؤقتًا.

احذروا 
اإلسترليني
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الجزائر ـ حمزة كحال

املـــوظـــفـــني فــي  مــــن  تـــهـــافـــت عــــشــــرات اآلالف 
الـــــجـــــزائـــــر، الســـيـــمـــا فـــــي قـــطـــاعـــي الــتــعــلــيــم 
قبل  التقاعد  بطلبات  التقدم  على  والصحة، 
حاليًا،  بــه  معمول  لنظام  وفقا  الستني،  ســن 
وذلـــك اســتــبــاقــًا لــتــعــديــالت حــكــومــيــة تقضي 
بعدم السماح بالتقاعد قبل هذا السن، وسط 
قلق من ارتفاع معدالت الراغبني في التقاعد 
قبل تطبيق الــتــعــديــالت، مــا يــنــذر بــأزمــة في 

سوق العمل.
الــنــظــام املطبق حــالــيــًا، يمكن ألي  وبــمــوجــب 
التقاعد  شخص عمل في املجموع 32 عامًا، 
مـــن دون انــتــظــار الــســن الــقــانــونــيــة املــحــددة 
بــســتــني عـــامـــًا، لــكــن الــحــكــومــة عـــّدلـــت قــانــون 
الـــتـــقـــاعـــد، فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املــــاضــــي، ومــن 
املنتظر تطبيقه مطلع عام 2017، بما يسمح 
بوقف املعاشات قبل بلوغ سن الستني عامًا 
لتوفير موارد مالية للدولة، وهو ما يرفضه 

تكتل يضم 17 نقابة مستقلة في البالد.
وتتوقع الحكومة أن يتقدم حوالي 200 ألف 
التقاعد  إلى  اإلحالة  بطلبات  عامل جزائري 

تونس ـ فرح سليم

يــقــف رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، يــوســف 
الــشــاهــد، وحــيــدًا فــي مــواجــهــة اخــتــبــار إقــنــاع 
الــبــرملــان بــاملــصــادقــة عــلــى مــوازنــة عـــام 2017، 
بـــعـــد أن أبـــــــدت أكــــبــــر مــنــظــمــتــني فــــي تــونــس 
ــال األعـــمـــال،  ــ وهــمــا الــشــغــالــني )الـــعـــمـــال( ورجـ
اعـــتـــراضـــهـــمـــا عـــلـــى اإلجــــــــــــــراءات الـــجـــبـــائـــيـــة 
لتوفير  الحكومة  اتخذتها  التي  )الضريبية( 

موارد للخزينة العامة.
ورغـــم حــصــول حــكــومــة الــشــاهــد عــلــى أغلبية 
مريحة في البرملان، إال أن ذلك ال يحميها وفق 
محللني اقــتــصــاديــني مــن تــحــركــات الــنــقــابــات 
ورجـــال األعــمــال، فــي حــال أصــرت على تمرير 

قبل مطلع يناير/كانون الثاني املقبل، بعدما 
أتموا 32 عاما في العمل، ما يعطيهم الحق 
سبق«، الذي ال 

ُ
في االستفادة من التقاعد »امل

يشترط بلوغ سن الستني.
وســـيـــكـــون قـــطـــاعـــا الـــتـــربـــيـــة والـــصـــحـــة أكــبــر 
حيث  التقاعد،  نظام  تعديل  مــن  املتضررين 
سارع عشرات اآلالف من العمال في القطاعني 
الــوطــنــي  إلـــى »الــصــنــدوق  بــتــقــديــم طلباتهم 

للتقاعد«.
الوطنية  النقابة  رئيس  مريان،  مزيان  وقــال 
ــانــــوي والـــتـــقـــنـــي، لـــ  ــثــ ألســـــاتـــــذة الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »نــحــو 50 ألـــف معلم 
التقاعد حتى  إلــى  اإلحــالــة  تــقــدمــوا بطلبات 
إلـــى 80 ألفا  اآلن، والـــعـــدد مــرشــح لــالرتــفــاع 
الــعــام الــحــالــي«. وأضـــاف »نتوقع أال  بنهاية 
فــي ظل  التقاعد  إلــى  املــحــالــني  يتم تعويض 
األزمة املالية، كما أن الحكومة ستكون ُملزمة 
بتدبير 80 ألف وظيفة لصالح وزارة التربية، 
وإال فــإن الكثير من األقــســام ستصبح بدون 

معلمني بداية من 2017«.
وفــــي قــطــاع الــصــحــة، يــقــول لــيــاس مــرابــط، 
رئــيــس الــنــقــابــة الــوطــنــيــة ملــمــارســي الصحة 

املوازنة وقانون املالية دون تعديالت.
ويــطــالــب االتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، 
ــادات في  ــزيـ بــتــراجــع الــحــكــومــة عــن تجميد الـ
الرواتب الذي طرحته في قانون املالية للعام 
بالضرائب. وهــّددت  يتعلق  ما  املقبل، وكذلك 
املنظمة النقابية باستعمال »سالح الشارع«، 
معتبرة  مطالبها،  الحكومة  رفضت  حــال  في 
ال  الحكومة  لها  تــدعــو  الــتــي  »التضحيات  أن 
يــجــب أن تــكــون أحـــاديـــة الــجــانــب، وأن كبرى 
الـــشـــركـــات املــتــهــربــة مـــن الـــضـــرائـــب يــجــب أن 
تــخــضــع لــلــقــوانــني«. وقــــال بــلــقــاســم الــعــيــاري، 
األمني العام املساعد لالتحاد العام التونسي 
إنه  الجديد«،  »العربي  لـ  تصريح  في  للشغل 
»مـــن املــتــوقــع عـــودة املــفــاوضــات بــني االتــحــاد 
ــا يــفــضــي إلـــى  ــوع، ملــ ــ ــبـ ــ ــذا األسـ ــ والـــحـــكـــومـــة هـ
الــذي  االجــتــمــاعــي  الضغط  مــن  نتائج تخفف 
ــه الـــشـــاهـــد« . وأضـــــــاف الـــعـــيـــاري أن  ــهـ يـــواجـ
جديدة،  مقترحات  لتقديم  مستعد  »االتــحــاد 
الحصول  )العمال( في  الشغالني  تضمن حق 
عــلــى زيــــادة الـــرواتـــب وعــــدم تحميلهم أعــبــاء 
ضريبية جديدة، مع املحافظة على التوازنات 
ــلـــدولـــة«. ويــتــوقــع أعـــضـــاء الــبــرملــان،  املــالــيــة لـ

الطبية  الــطــواقــم  مـــن   %25« إن  الــعــمــومــيــة، 
سبق، ما 

ُ
امل التقاعد  في املستشفيات طلبوا 

يعني أن القطاع يعاني من هجرة جماعية، 
العاملة  اليد  في  كبيرًا  عجزا  يعاني  بينما 

املؤهلة«.
وفق  التقاعد،  تعديل  على  الحكومة  وتصر 
تصريحات رئيس الوزراء، عبد املالك سالل، 
الــذي قــال يــوم األربــعــاء املاضي إنــه ال رجعة 
في التعديالت إلنقاذ صندوق التقاعد الذي 

سجل عجزًا للسنة الثالثة على التوالي.
الخبير االقتصادي،  الدين،  وقــال جمال نور 
إن »املعدل العام لتمويل معاش متقاعد واحد 
هو اقتطاع مساهمات من 5 عمال ناشطني، 
وهو أمر مستحيل في ظل األزمة املالية، التي 
التسيير  ميزانية  تقليص  إلى  الدولة  دفعت 
بــمــلــيــاري دوالر، وهـــي املــيــزانــيــة الــتــي تدفع 

منها رواتب العمال في القطاع العمومي«.
نــقــابــة مستقلة   17 ــقـــابـــل، ســتــجــتــمــع  املـ فـــي 
مــنــضــويــة تــحــت »الــتــكــتــل الــنــقــابــي املستقل 
ــوم الــســبــت  ــ الــــرافــــض لــتــعــديــل الـــتـــقـــاعـــد«، يـ
املقبل، لتحديد الخطوات املقبلة، بعد تنظيم 

إضراب دام أربعة أيام الشهر املاضي.

أن يشهد مــشــروع قــانــون املــالــيــة، الــعــديــد من 
التعديالت على ضوء نتائج املفاوضات التي 
ستجريها الحكومة األيام املقبلة مع النقابات 
ومنظمة رجــال األعــمــال، التي رفضت مقترح 
متعللة  استثنائية  لــضــرائــب  الــشــركــات  دفـــع 

بصعوبة الوضع االقتصادي.
ــر خـــلـــيـــل الــــغــــريــــانــــي، عـــضـــو املــكــتــب  ــبــ ــتــ واعــ
التنفيذي التحاد الصناعة والتجارة )منظمة 
رجــــال األعــــمــــال(  ، أن الــــزيــــادة االســتــثــنــائــيــة 
 ،%7.5 بنسبة  املــؤســســات  على  الضريبة  فــي 
التي تقترحها الحكومة في مشروع ميزانية 
الـــدولـــة لــســنــة 2017، مــرتــفــعــة وســتــؤثــر على 
لــلــمــؤســســات، الســيــمــا في  التنافسية  الــقــدرة 

الكبير باإلنتاجية حاليًا.  وقال  التراجع  ظل 
الغرياني في تصريحات إعالمية، إن املنظمة 
ستقدم للبرملان مقترحات بديلة، مضيفًا »ال 
بــد مــن الــحــفــاظ على الــقــطــاع الــخــاص وليس 
إغــــراقــــه، خـــاصـــة أنــــه مــطــالــب بـــرفـــع مــعــدالت 
بالقطاع  الــتــوظــيــف  بـــاب  غــلــق  بــعــد  التشغيل 
البرملان  أعضاء  عــدد من  ويــدافــع  الحكومي«. 
الحاكم  لــالئــتــالف  املــكــونــة  لــأحــزاب  املنتمني 
عــن خـــيـــارات رئــيــس الــحــكــومــة، مــعــتــبــريــن أن 
األعباء وتحمل  األطــراف مطالبة بتقاسم  كل 
الــفــرجــانــي، عضو  حــاتــم  وقـــال  مسؤولياتها. 
ــان، إن »املــــــشــــــروع الــــــــذي تـــقـــدمـــت بــه  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ
الــحــكــومــة جـــاء فــي ظــــروف صــعــبــة ويتضمن 
الــبــالد مــن أزمــة  ــراءات استثنائية إلنــقــاذ  ــ إجـ
نتمنى أن تكون عابرة، وإذا لم تتضافر جهود 
املــجــمــوعــة الــوطــنــيــة فــيــمــكــن أن تــتــحــول هــذه 
األزمة إلى حالة مزمنة«. وقال سليم بسباس 
عضو البرملان ووزيــر املالية األسبق: »ال مفر 
اقتناع  الجبائية، وال بد من  من اإلصــالحــات 
كـــل األطـــــــراف بــواجــبــاتــهــا الــضــريــبــيــة وعـــدم 
تحميل شريحة دون أخرى أعباء عجز املالية 

العامة للدولة«.

تونس: الحكومة في مواجهة العمال ورجال المالالجزائر: تعديالت التقاعد تنذر بأزمة في سوق العمل

السيارات، الغذاء، األدوية 
والعقارات أكثر المتضررين 

من تهاوي الجنيه

القاهرة ـ محمد توفيق

تسببت أزمـــة الــــدوالر فــي ارتــفــاع 
ــــى مــســتــويــات  ــلـــع إلــ أســــعــــار الـــسـ
قــيــاســيــة، كــمــا أدت إلــــى اخــتــفــاء 
بــعــضــهــا مــــن الــــســــوق املــــصــــري مـــثـــل الــســكــر 
ــة، وخــرجــت  ــ وألـــبـــان األطـــفـــال وأصـــنـــاف أدويـ
العملة األميركية عن السيطرة بعد أن زادت 
ــــدوالر والــجــنــيــه املــصــري إلــى  الــفــجــوة بــني الـ
الضعف في السوق السوداء مقارنة بالسعر 
الرسمي في ظل عجز حكومي عن حل األزمة 

ووقف نزيف العملة املحلية.
وفي هذا السياق، رصدت »العربي الجديد« 
ــة الــــدوالر عــلــى تــحــركــات األســعــار  تــأثــيــر أزمـ
فـــي األســـــــواق حــيــث طـــــاول الـــغـــالء مختلف 
القطاعات ومنها األغذية واألدوية والعقارات 
والــســيــارات، حسب تــجــار وقــيــادات بالغرف 
الــتــجــاريــة واتـــحـــاد الــصــنــاعــات، كــمــا لحقت 
األزمــــة بــاملــواد التموينية املــدعــومــة بــعــد أن 

رفعت الحكومة سعر السكر رسميًا.  
 

المواد الغذائية
واحــــتــــلــــت املــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة صــــــــدارة الــســلــع 
األكـــثـــر تـــأثـــرًا بـــاالرتـــفـــاع الــجــنــونــي لـــلـــدوالر 
في  احتياجات مصر  معظم  اســتــيــراد  بسبب 
هــذا الــقــطــاع تــحــديــدًا. وفــي هــذا الــســيــاق، قال 
نــائــب رئــيــس شعبة املـــواد الــغــذائــيــة بالغرفة 
»العربي  لـ بالقاهرة، عماد عابدين،  التجارية 
الغذائية  السلع  »أســعــار جميع  إن  الــجــديــد«، 
ــة، ومـــن  ــاوتـ ــفـ ــتـ شـــهـــدت ارتــــفــــاعــــات بــنــســب مـ
ــفـــاعـــات خــــالل الــفــتــرة  املــتــوقــع اســـتـــمـــرار االرتـ
املــقــبــلــة نــتــيــجــة الــتــقــلــبــات املــســتــمــرة ألســعــار 
صرف الــدوالر«. وأوضــح أن أسعار مجموعة 
الــبــقــولــيــات »الــــعــــدس، الــفــاصــولــيــا، الــلــوبــيــا، 
الــفــول« ارتفعت خــالل الفترة األخــيــرة بنسبة 
الــســكــر 300% مع  تــزيــد عــن 100%، وأســـعـــار 
نـــقـــص املــــعــــروض مـــنـــه بــشــكــل كـــبـــيـــر، واألرز 
بنسبة 20 %. وأظهر الجهاز املركزي للتعبئة 
الــعــامــة واإلحـــصـــاء )حــكــومــي( ارتـــفـــاع معدل 
التضخم الشهري خالل شهر سبتمبر/أيلول 
الشهر  بنفس  مقارنة   ،%1.3 بنحو  املــاضــي، 
املــاضــي، وأوضــح الجهاز أن معـدل  العام  من 
الــتــضــخــم الــســنـــــوي بــلــغ 14.6%، خـــالل نفس 
الشهر، مقارنـة بنفس الفترة من العام املاضي. 
التموينية  الــســلــع  األســـعـــار  ــادة  ــ زيـ وطـــاولـــت 
املــواد  فــي  السكر  الحكومة سعر  رفعت  حيث 
التموينية، أول من أمس، من 5 إلى 7 جنيهات 
أي بنسبة زيادة 40%. وبدأ الجيش في توزيع 
ملواجهة  يومني،  منذ  مدعمة،  غذائية  عبوات 
أزمة ارتفاع األسعار، وأعلن املتحدث العسكري 
محمد سمير، عن انتهاء القوات املسلحة من 
تجهيز أضخم حصة غذائية بلغت 8 ماليني 
عبوة، لتوزيعها بنصف الثمن على املواطنني 
فـــي جــمــيــع مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة. وحــســب 
الــبــيــان الـــذي نــشــره املــتــحــدث الــعــســكــري على 
صفحته الرسمية، »تأتي تلك الخطوة تنفيذا 
لــتــوجــيــهــات الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
بــمــشــاركــة أجــهــزة الــدولــة فــي تخفيف الــعــبء 
عــن كــاهــل املــواطــنــني، وإيــمــانــًا منها بــدورهــا 
الــحــيــوي بــاعــتــبــارهــا جــــزءًا مــن نــســيــج شعب 
مصر وإحدى مؤسسات الدولة التي تحرص 
للمواطنني«. ولم  الكريمة  الحياة  على توفير 
يمنع تدخل الجيش استمرار ارتفاع األسعار 
ــاقـــم األزمــــــــات املــعــيــشــيــة، حـــســـب خـــبـــراء  ــفـ وتـ

اقتصاد.

اللحوم والدواجن
الــقــصــابــني بالغرفة  نــائــب رئــيــس شعبة  قـــال 
الجديد«  »العربي  لـ شــرف،  محمد  التجارية، 
إن »أسعار اللحوم الحمراء شهدت قفزات غير 
فارتفع سعر  األخــيــرة،  الفترة  مسبوقة خــالل 
الكيلو من نحو 85 جنيها إلى ما يتراوح بني 
115 و120 جنيها، أي أن معدل الزيادة وصل 
ألكــثــر مـــن 30 جــنــيــهــا، مــمــا تــســبــب فـــي حــالــة 
ركـــود كــبــيــرة، خــاصــة فــي ظــل ارتـــفـــاع أســعــار 
السلع الــغــذائــيــة الــضــروريــة، األمـــر الـــذي دفع 
املستهلكني إلى اإلحجام عن الشراء. وأضاف 
اللحوم شبه متوقفني  »مــســتــوردي  أن  شــرف 
عــن االســتــيــراد لــعــدم تــوافــر الــــدوالر بالبنوك 
املــحــلــيــة وارتـــفـــاع ســعــره بــالــســوق الـــســـوداء، 
وشح املعروض منه«. وأشار إلى أن الشركات 
تــنــتــظــر الــتــعــويــم الــكــامــل لــلــجــنــيــه، مـــؤكـــدًا أن 
ــراد كــيــلــو الـــلـــحـــوم الـــســـودانـــيـــة  ــيـ ــتـ تــكــلــفــة اسـ
ارتـــفـــعـــت بــشــكــل كــبــيــر فــــي ظــــل ســـعـــر صـــرف 

الدوالر الحالي فى السوق السوداء.
وشهد الدوالر ارتفاعات تاريخية في السوق 
السوداء خالل الشهر الجاري حيث بلغ سعره 
املاضيني  اليومني  يتراجع  أن  قبل  18 جنيهًا 
إلى 16 جنيهًا، في حني يبلغ سعره الرسمي 
الــحــكــومــة املصرية  8.88 جــنــيــهــات. وحــاولــت 
الــقــضــاء على الــســوق الــســوداء عبر الــحــد من 
االســـتـــيـــراد وتــشــديــد الــحــمــالت األمــنــيــة على 
شركات الصرافة والطرح الدوالري األسبوعي 
ــذه اإلجــــــــــراءات لــم  ــ ــزي، إال أن هـ ــ ــركـ ــ لــلــبــنــك املـ
تفلح فــي ظــل تــراجــع إيــــرادات النقد األجنبي 
ــــادرات  ــــادر الـــرئـــيـــســـيـــة وهــــــي: الـــــصـ ــن املـــــصـ مــ
الــخــارج والسياحة  فــي  العاملني  وتــحــويــالت 
وقـــنـــاة الــســويــس واالســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة. 
وفي السياق ذاته، قال رئيس شعبة الدواجن 
بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة بـــالـــقـــاهـــرة، عــبــد الــعــزيــز 
ــد«، إن »أســـعـــار  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ الـــســـيـــد، لــــ
ــاعــــات كـــبـــيـــرة األيـــــام  ــفــ الـــــدواجـــــن شـــهـــدت ارتــ
الــخــيــرة«. وأضــــاف أن »الـــــدوالر قــفــز بأسعار 
موضحا   ،%200 بــنــســبــة  واألدويــــــة  األعـــــالف 
الــعــمــلــة الصعبة  يــوفــر  املـــركـــزي ال  الــبــنــك  أن 
الدولي،  البنك  ملستوردي األعـــالف«. وأوضــح 
في أحدث تقاريره عن أسعار السلع في مصر 
عـــام 2017، أنـــه مــن املــتــوقــع قــفــزات أخـــرى في 
ــواد الــغــذائــيــة بشكل تــدريــجــي أكبر  أســعــار املـ
البنك  وتــوقــع   ،%1.4 بنحو  كــان متوقعًا  مما 
الــدولــي ارتــفــاع أســعــار الــحــبــوب 2.9%، وهي 

ــان مــتــوقــعــًا الــعــام  نــســبــة أعـــلـــى كــثــيــرًا مــمــا كــ
أسعار  ترتفع  أن  املنتظر  من  في حني  املقبل، 
ــأ مـــمـــا كـــان  ــطـ ــيـــرة أبـ ــون بـــوتـ ــ ــدهـ ــ الــــزيــــوت والـ

متوقعا بنسبة %2.

األدوية
وشهدت بعض األدويــة نقصًا حادًا وارتفاعًا 
ــــدوالر، وفـــي هــذا  فــي أســعــارهــا بسبب شــح الـ
اإلطار قال نائب رئيس غرفة صناعة األدوية 
بــاتــحــاد الــصــنــاعــات املــصــريــة، أســامــة رستم، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »أكــثــر مــن 60% من  لـــ
لت عمليات اإلنتاج نتيجة 

ّ
مصانع األدوية قل

لـــعـــدم تــــوافــــر الــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، مـــمـــا تــســبــب 
ــاف أن  فــي ظــهــور أزمـــة نــواقــص أدويــــة«. وأضـ
»قطاع األدويـــة ال يستطيع شــراء الـــدوالر من 
السوق السوداء، ويعتمد بشكل أساسي على 
البنوك لتدبيره«، مشيرًا إلى أن األزمة دفعت 
بترك  املطالبة  إلــى  القطاع  بهذا  املستثمرين 
سوق األدوية بدون تسعير حكومي، ملواجهة 
أزمة الــدوالر«. وأوضح رستم أن قطاع الدواء 
ملتزم بالتسعير الحكومي، واللجوء للسوق 
يعنى  مما  الصعبة،  العملة  لتوفير  الــســوداء 

زيادة التكاليف وتكبد خسائر فادحة.
مليار دوالر   2.6 إلــى  األدويـــة  ويحتاج قطاع 
الخام،  املـــواد  مــن  احتياجاته  لتلبية  سنويا، 
وفـــقـــا لــبــيــان غـــرفـــة صــنــاعــة الـــــــدواء بــاتــحــاد 
الــصــنــاعــات. وأكـــد رســتــم أن نــواقــص األدويـــة 
وصــلــت ألكــثــر مــن 1500 صــنــف دوائــــي، ومــن 
املتوقع أن تتفاقم أزمة النواقص خالل الفترة 
لتدبير  الحكومة  املقبلة، في حال عدم تدخل 
احتياجات الشركات. وكانت األسواق شهدت 
ــبـــان األطــــفــــال الــفــتــرة  ــاد فـــي ألـ ــة نــقــص حــ ــ أزمـ
املاضية، لم تهدأ إال بعد تدخل الجيش بطرح 

30 مليون علبة بسعر أعلى.

المالبس والجلود
قال رئيس شعبة املالبس الجاهزة بالغرفة 

»الـــعـــربـــي  ـــ الــــتــــجــــاريــــة، يـــحـــيـــى زنــــانــــيــــري، لـ
الجديد« إن »أسعار املالبس ارتفعت الفترة 
األخيرة بنسبة 50%«، موضحا أن »التجار 
يضعون أسعارًا جديدة بشكل دوري حسب 

أسعار الدوالر املتقلبة بشكل يومي«.
وتابع أن موجة االرتفاعات أصابت األسواق 
املــصــريــة بــالــشــلــل، الفــتــا إلـــى أن املــالبــس لم 
ــــات املــســتــهــلــك املـــصـــري،  ــــويـ تــصــبــح مــــن أولـ
خاصة في ظل ارتفاع أسعار املواد الغذائية 
ومـــصـــاريـــف املــــــدارس والــتــعــلــيــم والـــــدروس 
الخصوصية. وأشـــار إلــى أن أكــثــر مــن %20 
من محالت املالبس أغلقت وبعضها تحول 
إلى أنشطة أخرى نتيجة حالة الركود التي 
إلــى أن عددًا  ضربت السوق املــصــري. ولفت 
كــبــيــرًا مـــن املـــحـــالت خــفــض الــعــمــالــة بسبب 
تــفــاقــم الــــركــــود. وأضـــــاف أن »هـــنـــاك عــوامــل 
ــــرى تــســبــبــت فـــي ارتـــفـــاع األســـعـــار منها  أخـ
قوانني تقييد االستيراد الصادرة من وزارة 
الكميات  قلصت  والتي  والصناعة  التجارة 
املعروضة في األســواق فأصبحت محدودة، 
مما أدى إلى ارتفاع أسعارها«. وقال عضو 
باتحاد  الجلود  إدارة غرفة صناعة  مجلس 
الصناعات، يحيى زلط، لـ »العربي الجديد« 
إن أســــعــــار األحــــذيــــة واملـــنـــتـــجـــات الــجــلــديــة 
ارتفعت بنسبة 40%، نتيجة الرتفاع أسعار 
مــســتــلــزمــات اإلنـــتـــاج. وأوضــــح أن أقـــل سعر 
للحذاء الجيد يبلغ 180 جنيها، ويصل في 
األصناف ذات الجودة العالية إلى ما يتراوح 
بني 400 و500 جنيه، أما األحذية املستوردة 
وخاصة اإليطالية منها فتتجاوز أسعارها 
600 جنيه نظرًا لجودتها العالية، وتأتي في 
والتركية  األملــانــيــة  األحــذيــة  الثانية  املــرتــبــة 
الــتــي تــعــد مــرتــفــعــة الــثــمــن نــظــرًا الســتــخــدام 

مكونات عالية الجودة من الجلود.

العقارات والسيارات
التي  والعقارات  البناء  قطاع  الغالء  وطــاول 
وأكــد  األخــيــرة،  الفترة  قياسية  قــفــزات  شهد 
رئــيــس شــعــبــة مــــواد الــبــنــاء بــغــرفــة الــقــاهــرة 
»العربي الجديد«  التجارية، أحمد الزيني، لـ
أن مــصــانــع الــحــديــد واإلســـمـــنـــت تــعــمــل في 

وضع احتكاري، فرفعت األسعار بشكل كبير 
رغـــم أن الــحــد األقــصــى لسعر الــحــديــد وفقا 
لأسعار العاملية يبلغ نحو 400 دوالر للطن 
بمبلغ  ببيعه  تقوم  الشركات  الــواحــد، ولكن 
يصل إلى 1000 دوالر في السوق املحلي، ما 

يشير إلى وجود احتكار تجاري علني.
وحــــذر الــزيــنــي مـــن تــأخــر مـــعـــدالت التنفيذ 
 
ً
فـــي مـــشـــروع اإلســـكـــان االجــتــمــاعــي، محمال

ــام املـــواطـــنـــني  ــ ــــك أمــ الـــحـــكـــومـــة مــســئــولــيــة ذلـ
نظرا لتقصيرها الرقابي. وقال رئيس غرفة 
التطوير العقاري باتحاد الصناعات، طارق 
شكري، لـ »العربي الجديد«، إن أسعار مواد 
البناء ومستلزمات التشطيب ارتفعت بنسبة 
100%، مــمــا انــعــكــس عــلــى أســعــار الــعــقــارات 
الجديدة التي زادت بنسبة 50% خالل الفترة 
املاضية. وأوضح أن العقارات أصبحت املالذ 
اآلمـــن خــاصــة فــي ظــل االرتــفــاعــات املستمرة 
لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة، وتــعــتــبــر أفــضــل مــخــزون 
للقيمة. وأضاف أن جميع أسعار مواد البناء 
ومــســتــلــزمــاتــهــا، مــثــل الـــرخـــام والــســيــرامــيــك 
وغــيــرهــا  والــكــهــربــائــيــة  الــصــحــيــة  واألدوات 
نائب رئيس  وقــال  كبيرة.  ارتفاعات  شهدت 
الشعبة العامة للمستوردين بغرفة القاهرة، 
مــحــســن الــتــاجــورى إن »ســعــر مــتــر الخشب 
الزان كان يباع بنحو 7 آالف جنيه األسبوع 
ــبــــوع  املـــــاضـــــي، ووصـــــــل ســـعـــر شــــرائــــه األســ
الحالي إلى 8 آالف جنيه، مؤكدًا أن الشعبة 
والــشــراء بشكل  البيع  عــن  بالتوقف  أوصـــت 

كامل لحني استقرار األمور.
ومــــن جــانــب ثــــان، قــفــزت أســـعـــار الــســيــارات 
الجديدة بشكل غير مسبوق، بنسب وصلت 
إلى 100% لبعض املوديالت منذ بداية العام 
املنافسة  أعــلــن جــهــاز حماية  فيما  الــحــالــي، 
ومـــنـــع املـــمـــارســـات االحـــتـــكـــاريـــة الــحــكــومــي، 
في  الكبيرة  االرتــفــاعــات  حــول  تحقيق  فتح 
األســعــار. وقـــال رئــيــس شعبة الــســيــارات في 
العاصمة(،  )جنوب  التجارية  الجيزة  غرفة 
ــي تـــصـــريـــحـــات ســابــقــة  ــ ــــض، فـ ــيــ ــ أيــــمــــن األبــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن »الـــســـوق الـــســـوداء  لـــ
ــرز أســــبــــاب صـــعـــود أســـعـــار  ــ لــــلــــدوالر مــــن أبــ

السيارات«.

مصر: الدوالر يقفز بأسعار السـلع إلى مستويات قياسية

شهدت أسعار السلع األساسية والعقارات 
واألدوية والسيارات وغيرها ارتفاعات قياسية 
الدوالر  أزمة  تفاقم  ظل  في  مصر،  في 

تاريخية،  مستويات  إلى  سعره  زاد  الذي 
بين  الفجوة  جعلت  األخيرة،  الفترة  خالل 
تصل  والرسمية  السوداء  السوق  سعري 

إلى نحو الضعف، إذ بلغت العملة األميركية 
سعرها  يبلغ  حين  في  أمس،  جنيهًا،   16
رصد  وحسب  جنيهات،   8.88 الرسمي 

سلع  أسعار  تضاعفت  الجديد«  »العربي 
المستوردة، حسب تجار  أساسية وال سيما 

وقيادات بالغرف التجارية واتحاد الصناعات

زيادة استثنائية في 
الضريبة على الشركات 

بنسبة %7.5

مؤشرات
األسواق
سوق دبي

ــي  ــع ســـــــوق دبــ ــ ــراجــ ــ ــ ت
ــة  ــايــ ــهــ املــــــــالــــــــي فــــــــي نــ
ــــس، في  تـــعـــامـــالت، أمـ
البيع،  عمليات  اســتــمــرار  ظــل 
نتائج  وتــرقــب  األربــــاح  لجني 
في  القيادية  الشركات  أعمال 
العام  املؤشر  السوق. وخسر 
لــلــســوق 30.9 نــقــطــة، بــعــد أن 
 3291.5 مــســتــوى  ــــى  إل هــبــط 
نــــقــــطــــة، بــــانــــخــــفــــاض بــلــغــت 
ــّدر  وتــــصــ  .%0.93 نـــســـبـــتـــه 
ــقـــارات الــتــراجــعــات  ــعـ قـــطـــاع الـ
انخفاض  مــع   ،%1.48 بنحو 
سهم »أرابتك« بنسبة %2.44، 

وهبوط إعمار %1.6.
 

مؤشر أبوظبي
دفــــــــع هـــــبـــــوط أســـهـــم 
واالتصاالت  العقارات 
ــارف، املــؤشــر  ــ ــــصـ واملـ
ــام لـــســـوق أبــــوظــــبــــي، إلـــى  ــعــ ــ ال
الهبوط بنسبة 1% في ختام 
ــي أكــبــر  ــ تـــــــــداوالت أمـــــــس، وهــ
وتــيــرة تــراجــع فــي 12 جلسة، 
ليصل إلى مستوى 4264.50 
نقطة.   42.89 نقطة، بخسارة 
وانـــخـــفـــض قـــطـــاع الـــعـــقـــارات 
واالتــصــاالت   ،%2.25 بنسبة 
ــارف  واملـــــصـــ  ،%1.6 ــنـــحـــو  بـ
ارتفاع  بنسبة 0.71%، وسط 

في حركة التداوالت.
 

بورصة الكويت
اخـــتـــتـــمـــت املــــؤشــــرات 
ــلـــســـة  الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة جـ
ــى تـــبـــايـــن،  أمــــــــس عــــلــ
حـــــيـــــث هـــــبـــــط »الــــــســــــعــــــري« 
ارتــفــع  فيما   ،%0.07 بنسبة 
و»كــويــت   ،%0.49 ــــوزنــــي«  »ال
وشهدت   .%0.75 بنحو   »15
الجلسة ارتفاع ستة قطاعات، 
أبـــــــرزهـــــــا قـــــطـــــاع املـــــصـــــارف 
والــخــدمــات   ،%0.73 بــنــســبــة 
فيما   ،%0.43 بــنــحــو  املــالــيــة 
ــرات خــمــســة  ــؤشــ تـــراجـــعـــت مــ
العقارات  تصّدرها  قطاعات، 
والــخــدمــات   ،%0.94 بــنــســبــة 

االستهالكية بنحو %0.49.

 
مؤشر مسقط

تـــراجـــع املـــؤشـــر الــعــام 
لــــــــــــســــــــــــوق مـــــســـــقـــــط 
لألوراق املالية، بنسبة 
تــعــامــالت  نــهــايــة  فـــي   %0.13
ــط مـــــن هـــبـــوط  ــغـ أمـــــــــس، بـــضـ
ــيـــة.  األســــهــــم املـــالـــيـــة والـــخـــدمـ
ــفــــض مــــؤشــــر الـــقـــطـــاع  ــخــ وانــ

املالي بنسبة %0.19.

سوق البحرين
تـــراجـــع املـــؤشـــر الــعــام 
ــة الـــبـــحـــريـــن  ــبــــورصــ ــ ل
 ،%0.35 ــة  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ بـ
لــيــنــهــي تـــعـــامـــالت أمــــس عند 
نــقــطــة،   1145.07 ــتـــوى  مـــسـ
متأثرًا  نــقــاط،   4.05 بخسارة 
ــات فــي  ــاعــ ــطــ بـــهـــبـــوط عــــــدة قــ
التراجعات  وتــصــّدر  الــســوق. 
والسياحة  الــفــنــادق  قــطــاعــات 
والــصــنــاعــة   ،%1.56 بــنــســبــة 
واملـــصـــارف   ،%0.64 بــنــســبــة 

بنسبة %0.54.
 

األسهم اليابانية
ــر نــيــكــي  ــبـــط مــــؤشــ هـ
ــي لـــألســـهـــم  ــاســ ــيــ ــقــ ــ ال
الـــيـــابـــانـــيـــة إلـــــى أدنــــى 
أمس،  أسبوعني،  مستوى في 
بــعــد أن ســبــبــت أجـــــواء الــقــلــق 
ــات الـــرئـــاســـة  ــابـ ــخـ ــتـ بـــشـــأن انـ
األمــــيــــركــــيــــة اضـــــطـــــرابـــــًا فــي 
األســـــــواق الـــعـــاملـــيـــة، كــمــا أدى 
ارتــفــاع الــني إلــى تنامي الحذر 
بني املستثمرين. ونزل مؤشر 
 17134.68 إلــى   %1.8 نيكي 
أدنى مستوى  نقطة، مسجال 
إغالق منذ 19 أكتوبر/تشرين 
وأكبر خسارة  املاضي،  األول 
يومية منذ أوائل أغسطس/آب.

تقف الحكومة التونسية 
في مواجهة أكبر 

منظمتين بسبب تبني 
إجراءات استثنائية

مال وناس

احتجاج سابق لعمال الصحة )بشير رمزي/ األناضول(

أزمة سكر خانقة ضربت األسواق المصرية )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع )فايد الجزيري

تحقيق

قال رئيس هيئة قناة السويس، أمس، إن الهيئة تتوقع قريبا تلقي ردود ثالث 
رسوم  على  تخفيضات  تقديم  مقترحها  على  رئيسية  بحري  شحن  شركات 
الصحفيين  وأبلغ مهاب مميش  السداد مقدما.  القناة في مقابل  استخدام 
انتظار ردود من  أنه في  البحري في دبي  النقل  على هامش مؤتمر لقطاع 
بحاجة  شركة  »كل  وأضاف  و»سي.ام.ايه«.  و»ام.اس.ســي«  »ميرسك«  شركات 
والفريق  المحامين  مع  مناقشات  وإجراء  اإلدارة  لمجلس  اجتماع  عقد  إلى 
المالي قبل أن توافق«. وكان مميش قال، في وقت سابق، إنه اقترح عرض 
خصم بين 3 و5% على الرسوم التي تدفعها السفن التي تستخدم القناة في 
حالة السداد مقدما لثالث وخمس سنوات على الترتيب وإن الهدف هو بدء 

العمل بالنظام الجديد أوائل العام المقبل.

الدفع المسبق لرسوم قناة السويس
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لندن ـ موسى مهدي

هل انتهى عهد الدوالر الرخيص 
ودخــــل الــعــالــم فـــي دورة جــديــدة 
الــدوالريــة  انــكــمــاش السيولة  مــن 
وربــمــا حــــدوث ارتـــفـــاع جــنــونــي فــي الــورقــة 
»التيسير  سياسة  نهاية  بسبب  الخضراء، 
الــــكــــمــــي« وتـــــوجـــــه أوروبـــــــــــا نــــحــــو تـــشـــديـــد 
هذا  املقبلة؟  الفترة  النقدية خالل  السياسة 
الــســؤال بــدأ يثير القلق فــي ســوق االئتمان 

العاملي الذي يتزايد اعتماده على الدوالر. 
وحــســب الــبــروفــســورة كـــارمـــن ريـــنـــهـــارت، من 
هذا  نشرتها  تعليقات  فــي  هـــارفـــارد،  جامعة 
األســبــوع، فــإن أســـواق املـــال دخــلــت فعليًا في 
الــصــرف  أزمــــة دوالرات، رغــــم مـــرونـــة أســـعـــار 
وحرية حركة رأس املال في أنحاء العالم. ومن 
عالمات النقص املريع في الــدوالر في أسواق 
ــاع ســعــر الـــفـــائـــدة على  ــفـ املــــال الــرئــيــســيــة، ارتـ
عقود الدوالر اآلجلة في العديد من اقتصادات 
الـــعـــالـــم والـــضـــغـــوط املــــتــــزايــــدة عـــلـــى خــطــوط 
االئــتــمــان فــي املـــصـــارف الــتــجــاريــة فــي أنــحــاء 
العالم، لدرجة اضطرت بعض البنوك املركزية 

للتدخل وضخ دوالرات في السوق املالي. 
البنوك  الفائدة بني  ارتفع سعر  لندن،  وفــي 
ألجــل ثالثة أشهر، وهــو سعر الفائدة الذي 
لــيــبــور، إلــــى 0.88%.  والحـــظ  يــطــلــق عــلــيــه 
مصرفيون في لندن، أن هنالك تسابقًا بني 
اكتناز  على  الكبار  واملستثمرين  املــصــارف 
الــدوالرات قبل رفع سعر الفائدة األميركية، 
الكبير في معدل نمو  خاصة بعد التحسن 
االقــتــصــاد األمــيــركــي، والــــذي يــؤشــر إلـــى أن 
بنك االحتياط الفدرالي )املركزي األميركي(، 

قد يرفع الفائدة قريبًا. 
كما الحــظــوا أيــضــًا ارتــفــاع كلفة االقــتــراض 
في معظم أسواق املال الرئيسية. وكان بنك 
الــتــســويــات الــدولــيــة، الـــذي يــوجــد مــقــره في 
سويسرا وينظر إليه على أنه البنك املركزي 
لــلــعــالــم، قــد حـــذر خـــالل الــشــهــر املــاضــي من 
تــداعــيــات ارتــفــاع كلفة االقــتــراض بــالــدوالر 
املعروف  ومــن  العاملي.  االئتمان  على ســوق 
أن أية تغييرات في سعر الفائدة األميركية 
ستؤثر لحظيًا على كلفة القروض املصرفية 
في أنحاء العالم، التي تقدر قيمتها بحوالى 

5 ترليونات دوالر. 
ـــرى رئـــيـــســـة بـــنـــك االحـــتـــيـــاط الـــفـــدرالـــي،  وتـــ
فــي أحـــد تعليقاتها، أن رفــع  يــلــني،  جــانــيــت 
ــائـــدة األمـــيـــركـــيـــة ســيــفــيــد مــاليــني  ــفـ ســعــر الـ
األفــــراد فــي أمــيــركــا، وهـــو تعليق نــظــرت له 
أســواق املــال على أســاس أنه مؤشر على أن 
الــفــدرالــي األمــيــركــي يــتــجــه نــحــو رفـــع سعر 
الــفــائــدة. وتــقــدر أوســـاط مالية أن 60% من 
اقـــتـــصـــادات الــعــالــم مــرتــبــطــة بــــالــــدوالر، إمــا 
بالعملة  عمالتها  ربــط  عبر  مباشر  بشكل 
ــا هــــــو الــــــحــــــال بـــالـــنـــســـبـــة  ــمــ ــة، كــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
أو  التعاون،  للسعودية وباقي دول مجلس 
بشكل غير مباشر، كما هو الحال في مصر 

والعديد من دول العالم النامي. 
الـــدولـــيـــة، أن كلفة  الـــتـــســـويـــات  ويـــــرى بــنــك 
آسيا  دول  فــي  املحلية  بالعمالت  اإلقــــراض 
ــيـــة واملـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة  ــنـ ــيـ وأمــــيــــركــــا الـــالتـ
ــتـــى الـــصـــني ســتــرتــفــع خـــالل  وأفـــريـــقـــيـــا وحـ
ــــراض  ــتـ ــ ــتــــرة املـــقـــبـــلـــة، تـــبـــعـــًا لـــكـــلـــفـــة االقـ ــفــ الــ
ــواء كـــانـــت عــمــالتــهــا مــرتــبــطــة  ــ بــــالــــدوالر، سـ

بالدوالر أو ليست مرتبطة.  
ومــــن عـــالمـــات الــنــقــص املـــريـــع فـــي الـــــدوالر، 
املقايضة لسنة في حي  ارتــفــاع كلفة معدل 
الـــدوالر،  على   %2.71 إلــى  البريطاني  املـــال 
وهي آلية تستخدم لالستفادة من التغّيرات 
ــائـــدة عــلــى عــقــود  ــفـ املــتــوقــعــة فـــي أســـعـــار الـ
ــفـــع مـــعـــدل الـــفـــائـــدة على  الـــعـــمـــالت. كــمــا ارتـ
الجاري  األسبوع  خــالل  السيادية  القروض 
ــتـــي شـــهـــدهـــا فــــي الـــعـــام  ــــى املـــســـتـــويـــات الـ إلـ
املاضي في فترة انهيار البورصة الصينية. 
وتــشــيــر إحــصــائــيــات يــابــانــيــة إلــــى أن بنك 
ــنــــك املـــــــركـــــــزي(، ضــــاعــــف مــن  ــبــ الــــيــــابــــان )الــ
ــة لــلــمــصــارف الــتــجــاريــة  ــقـــروض الــــدوالريــ الـ
 في ذلك رصيده األجنبي، وذلك في 

ً
مستغال

استباق ألزمة النقص في السيولة الدوالرية. 
وفي السعودية، ارتفعت الفائدة بني البنوك 

برلين ـ العربي الجديد

قـــالـــت صــحــيــفــة »دويـــتـــشـــه فــيــلــه« األملــانــيــة 
أقرض  األملــانــي  بنك«  »دويتشه  إن مصرف 
مــرشــح الــحــزب الــجــمــهــوري دونــالــد ترامب 
ــه  ــتـ ــوريـ ــراطـ ــبـ إمـ ــنـــاء  ــبـ لـ دوالر  ــار  ــيـ ــلـ مـ  2.5
ــــداد دونـــالـــد تــرامــب  الــعــقــاريــة. يــذكــر أن أجـ
بلدة  من  وبالتحديد  أملانيا،  من  ينحدرون 
كالشتات الصغيرة املعروفة بزراعة العنب 

بالقرب من مدينة باد دوركهايم. 
ــــرت فـــي مــقــال بــهــذا الـــصـــدد أن تمويل  وذكـ
مــبــادرات تــرامــب استند إلــى أمـــوال أملانية 
أملانية،  مالية  مؤسسة  أكــبــر  مــن  مقترضة 

ألجل ثالثة أشهر إلى 2.4%، وهو ما يعني 
أن البنوك التجارية بدأت تعاني من النقص 

في الدوالرات املتاحة لالقتراض. 
وتــــرى الــبــروفــســورة كـــارمـــن ريـــنـــهـــارت، في 
بحث عن نقص الدوالرات، نشرته في بداية 
الرئيسي في  السبب  أن  الــجــاري،  األســبــوع 
نقص الدوالرات في أسواق االئتمان العاملية 
يـــعـــود إلــــى تـــدهـــور أســـعـــار الــنــفــط والــســلــع 
األولية خالل السنوات املاضية، حيث كانت 
هذه الدول ترفد املصارف التجارية العاملية 
بــفــوائــض الــــــدوالرات حينما كــانــت أســعــار 

الطاقة والسلع األولية مرتفعة. 
ولكنها قالت إن هذه الدول تحولت من دول 
ممولة ألسواق االئتمان إلى دول مستهلكة 
للدوالرات، حيث سحبت العديد منها جزءًا 

مــن ادخــاراتــهــا بــالــنــقــد األجــنــبــي.  يــذكــر أن 
تراكم فوائض »البترودوالر«، كانت من أهم 
الدوالرية في أسواق  السيولة  آليات توفير 

املال العاملية. 
النفط  أســـعـــار  ــفـــاع  ارتـ لــحــظــات ذروة  وفـــي 
والسلع األولية راكمت بعض الدول فوائض 
ترليونات دوالر   4 مــن  أكثر  بلغت  دوالريـــة 
لــكــل من  وتــرلــيــون دوالر  لــلــصــني،  بالنسبة 
اليابان وتــايــوان، كما أن الرصيد الــدوالري 
ــي الــــســــيــــادي  ــ ــبـ ــ ــوظـ ــ لــــكــــل مــــــن صــــــنــــــدوق أبـ

وصندوق النرويج تجاوز ترليون دوالر. 
املتاحة  األمــــوال  أن  أميركية  أوســـاط  وتـــرى 
لالقتراض بالدوالر انخفضت بحوالي 560 
مقارنة  املــاضــي،  الشهر  خــالل  دوالر  مليار 
بمستوياتها في العام املاضي. كما أن زيادة 

وتــمــتــد صــفــقــاتــه املــالــيــة مــع الــبــنــك ملـــدة 20 
عامًا. 

وفـــي هـــذه الــفــتــرة تمكن املــلــيــارديــر تــرامــب 
عــبــر مــصــرف »دويـــتـــشـــه بــنــك« مـــن تــمــويــل 
نــاطــحــة الـــســـحـــاب املـــعـــروفـــة ســابــقــًا بــاســم 
ــذا املــبــنــى املــشــيــد في  »بــنــك مــانــهــاتــن«. وهــ
1930 واملعزز بسقف من النحاس كان تحفة 
أنه  كما  العالم.  فــي  مبنى  وأعــلــى  هندسية 

يقع بالقرب من بورصة نيويورك. 
ــتــــرض حــيــنــهــا 125  اقــ ــرامــــب  وذكـــــــرت أن تــ
يــورو( من  )نحو 112 مليون  مليون دوالر 

البنك في فرانكفورت، لشراء هذا املبنى. 
ومنذ تلك اللحظة أبرم الطرفان سلسلة من 
املرشح  البنك  ساعد   2003 ففي  الصفقات، 
املوجود  الكازينو  مشروع  في  الجمهوري 
في مدينة »أتالنتيك سيتي« بمبلغ سخي 

قيمته 468 مليون دوالر. 
وفي عام 2005 اقترض ترامب من البنك 640 
»إنترناشيونال  فندق  لشراء  دوالر  مليون 

تاور آند هوتيل« في شيكاغو. 
بالرسوم  األملــانــي مهتمًا جــدًا  البنك  وكـــان 
ــــي بـــلـــغـــت 12  ــتــ ــ ــن ذلـــــــــك، والــ ــ ــة عــ ــقـ ــتـــحـ املـــسـ
مليون دوالر. ولــم يدخر ترامب من جانبه 
ــيـــني ووضــــع  ــرفـ ــاف املـــصـ ــتــــضــ جــــهــــدًا، واســ
طــائــرتــه الــخــاصــة تــحــت تــصــرفــهــم للسفر 
عليهم مخططات  لــيــعــرض  شــيــكــاغــو،  إلـــى 
»وول ستريت  مــشــروعــه. وحــســب صحيفة 
ــــح الــــحــــزب  ــــرشـ ــم يـــســـتـــطـــع مـ ــ جـــــــورنـــــــال« لــ
الجمهوري تسديد مبلغ 334 مليون دوالر 
من القرض، ألنه كان يعاني من »ضيق في 
السيولة«. وعوض أن يدفع لجأ ترامب إلى 

مقاضاة البنك األملاني.

املشاريع والتجارة واالستثمار.  
وفــي املقابل، ال بد للعالم من شــراء سندات 
الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة حــتــى يــســمــح ألمــيــركــا 
بتمويل العجز في امليزانية الذي يراكم من 
الــديــن الــعــام األمــيــركــي الـــذي فــاق حاليًا 19 
تــرلــيــون دوالر. وهـــي دائــــرة تــهــدد بــإفــالس 
ــــالس أمــيــركــا، مـــا لـــم يــوجــد حل  الــعــالــم وإفـ

ــذه املــشــكــلــة املــســتــعــصــيــة. ويــــالحــــظ أن  ــهـ لـ
ــراء الــعــالــم وإجــبــاره  أمــيــركــا تمكنت مــن إغــ
الـــدوالر، عبر وسيلتني،  على االعتماد على 
احتياط  الــــدوالر كعملة  تــوظــيــف  أال وهــمــا 
قيمة  على  للحفاظ  األفضل  والعملة  دولية 

املوجودات من جهة. 
ومن جهة أخرى، جعل سوق سندات الخزانة 
ــة كـــأكـــبـــر ســـــوق لـــــــــأدوات املــالــيــة  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
إلى  املــوجــودات  لتحويل  األســهــل  والوسيلة 
املعادلة  العالم. وبــنــاء على هــذه  فــي  سيولة 
لم  بــالــدوالر،  العالم  أميركا  بها  ربطت  التي 
التجارة  في  الرئيسيون  أميركا  شركاء  يعد 
يـــــرون أن هــنــالــك حـــاجـــة لــتــحــويــل فــوائــض 
الـــدوالرات  من  أميركا  مع  التجاري  ميزانهم 
إلــى الذهب كما كــان في السابق، حيث إنهم 

بـــاتـــوا يـــجـــدون أن الــحــفــاظ عــلــى فــوائــضــهــم 
بالدوالر أو بالسندات أفضل من وضعها في 

قنوات مالية أخرى. 
 وبهذه املعادلة اكتملت الدائرة الخطرة التي 
عــلــى شركائها  أمــيــركــا  اعــتــمــاد  مــن  تتشكل 
التجاريني في تمويل عجز امليزانية املستمر 
دون منح أي اعتبار لتراكم الدين العام، وفي 
املقابل جعلت هؤالء الشركاء في حاجة دائمة 
ــــدوالرات لــتــمــويــل الـــتـــجـــارة واالســتــثــمــار  ــلـ ــ لـ

والتنمية. 
الخطرة  الــدائــرة  أن هــذه  اقتصاديون  ويــرى 
ــا أن  الــتــي تـــواجـــه الــنــظــام املـــالـــي الــعــاملــي، إمـ
تترك لالستمرار بال نهاية أو يجب تفكيكها 
ــر مــعــهــا  ــفـــجـ ــل أن تــنــفــجــر وتـ ــبـ ــًا قـ ــيـ تـــدريـــجـ

االقتصاد العاملي برمته.

ــاد املــتــحــدث بـــاســـم هــيــئــة الـــجـــمـــارك الـــروســـيـــة أن أولـــى  ــ أفـ
شحنات الحمضيات التركية إلى السوق الروسية تخضع 
حــالــيــًا إلجــــــــراءات الــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي. وقـــــال املــتــحــدث 
ــيـــا الـــيـــوم«، إن مــصــلــحــة الــجــمــارك فـــي ميناء  لــقــنــاة »روسـ
تجري  األســـود  البحر  على  املطل  الــروســي  نوفوروسيسك 
حـــالـــيـــًا إجـــــــــراءات الــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي لـــهـــذه الــشــحــنــة. 
ونـــشـــرت الــحــكــومــة الـــروســـيـــة فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
مرسومًا يقضي السماح باستيراد بعض أصناف الفواكه، 
ــار تطبيع  كــالــبــرتــقــال واملـــنـــدريـــن مـــن تــركــيــا، وذلــــك فـــي إطــ
الــعــالقــات االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بـــني مــوســكــو وأنـــقـــرة. 
وكانت روسيا قد فرضت، نهاية العام املاضي، حظرًا على 
البرتقال،  التركية منها  الزراعية  املنتجات  استيراد بعض 
واملندرين، والعنب، والتفاح، واإليجاص، وذلك على خلفية 

تأزم العالقات بني البلدين. 
وبلغت قيمة صادرات تركيا إلى روسيا من املواد الغذائية 
في العام املاضي نحو 900 مليون دوالر، ما يعادل %22.2 

من إجمالي صــادرات تركيا إلى السوق الروسية والبالغة 
4.05 مليارات دوالر.

ويذكر أن تركيا من أهم الشركاء التجاريني لروسيا، ووصل 
قرابة  إلــى   ،2010 عــام  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم 
26.2 مليار دوالر، فيما طرأ ارتفاع على هذا الرقم بنسبة 
17.3%، ليصل إلى 31.2 مليار دوالر مع نهاية عام 2014. 
بسبب   

ً
قليال البلدين  بني  التجاري  التبادل  وتراجع حجم 

العقوبات الروسية على تركيا في العام املاضي. وبالنظر 
إلى الصادرات التركية خالل عام 2014، والتي بلغت قيمتها 
اإلجمالية 157.6 مليار دوالر، كانت حصة روسيا نحو 5.9 
الــصــادرات  إجــمــالــي  مــن  أي بنسبة %3.8  مــلــيــارات دوالر، 
العام  التركي عجزًا خالل  التجاري  التركية. وعانى امليزان 
الفائت، ففي حني بلغت قيمة التجارة الخارجية نحو 351 
تــزد عــن 143.9 مليار دوالر في  لــم  فــي 2015،  مليار دوالر 
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)العربي الجديد( الدائرة الخطرة

»دويتشه بنك« اقرض ترامب 
2.5 مليار دوالر

)Getty /سوق المال في وول ستريت ستستفيد من نقص الدوالر )سبنسر بالت

)Getty /متجر فواكه تركية )جلين جوزيف بنشارد

)Getty /مدينة أنطاليا الجاذبة للروس )كريس ماغراس

سياح روس في إسطنبول )ميخائيل جاباراديز/ فرانس برس( )Getty/الملياردير أليكسي مورداشوف )ميخائيل سيفاتلوف
ترامب استفاد من المصرف األلماني في صناعة 

)Getty( ثروته

باروزو مع المستشارة األلمانية ميركل )جبرارد سيرلز/فرانس برس(

بنك التسويات الدولية 
يحذر.. و5 ترليونات دوالر 

ستتأثر بزيادة الفائدة

الفارق بني سعر اإلقراض بالدوالر في لندن 
وسعر الفائدة على أوراق الخزينة األميركية 
قصيرة األجل ملدة ثالثة أشهر، تنذر بأزمة 
دوالرات تتفاعل في املراكز املالية الرئيسية 

في العالم. 
ويــبــدو أن الــعــالــم أدمـــن مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
الــدوالر، كما  الثانية االعتماد على  العاملية 
أن أمــيــركــا ومــنــذ إلــغــاء الــنــظــام الــذهــبــي في 
تــســعــيــر الــعــمــلــة الـــخـــضـــراء وتـــعـــويـــم سعر 

صرف الدوالر، أدمنت االستدانة بالدوالر. 
ومــنــذ أزمــــة املــــال األخـــيـــرة فــي الــعــام 2008، 
دخل العالم في الدائرة الخطرة، أال وهي أن 
تكبد عجز ضخم  تــواصــل  أن  يجب  أميركا 
فــي املـــيـــزان الــتــجــاري، حــتــى تــســمــح للعالم 
الــالزمــة لتمويل  الـــدوالرات  بالحصول على 

أسواق القروض العالمية 
تواجه أزمة دوالرات

ــة أن يــواجــه  ــيــ تــوقــعــت مـــصـــادر أوروبــ
الحكم بتبرئة مسؤول أوروبــي سابق 
ــن قـــبـــل بـــعـــض الـــجـــمـــاعـــات  بـــطـــعـــون مــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــت مـــحـــكـــمـــة أوروبـ ــ ــانـ ــ املــــدنــــيــــة. وكـ
أخـــالقـــيـــة قـــد بـــــرأت رئـــيـــس املــفــوضــيــة 
األوروبـــيـــة الــســابــق، خــوســيــه مــانــويــل 
باروزو، الذي أثار موجة من االنتقادات 
مه أحد املناصِب في مصرف 

ّ
بعد تسل

ــــي،  ــركــ ــ ــيــ ــ »غـــــــولـــــــدمـــــــان ســـــــاكـــــــس« األمــ
ــتــــورط فــي  ــالــ وهـــــو املــــصــــرف املـــتـــهـــم بــ
أزمــــة الـــديـــون الــيــونــانــيــة وغــيــرهــا من 

الفضائح.
ــة األخـــــالقـــــيـــــة، الـــتـــي  ــنـ ــلـــجـ ــت الـ ــنــ ــلــ وأعــ
مساء   القضية،  هــذه  فــي  للبت  أنشئت 
اإلثـــنـــني، أن خــوســيــه مــانــويــل بــــاروزو 
لم يخرق القواعد األوروبية خصوصًا 
وأنــه عمل بشكل قانوني وانتظر مدة 
ثــمــانــيــة عــشــر شــهــرًا بــعــد خــروجــه من 

يتسلم  أن  وقــبــل  األوروبـــيـــة  املفوضية 
األميركي.  البنك  الجديدة في  الوظيفة 
ويذكر أن تقرير اللجنة اكتفى بانتقاد 
ــابــــق، ألنـــــه لــم  رئــــيــــس املـــفـــوضـــيـــة الــــســ
ــاة املـــنـــتـــظـــرة مـــنـــه تــجــاه  ــ ــراعـ ــ يــظــهــر املـ
فيها  عمل  التي  األوروبــيــة  املؤسسات 
ــــاروزو  مـــطـــواًل. وتـــأتـــي قــضــيــة خــــرق بـ
القوانني في وقت تواجه فيه املفوضية 
قضية أخرى تخص املسؤولة السابقة 
لشؤون املنافسة الحرة، نيلي كراوس. 
الــبــهــامــاس«،  وكــانــت ســجــالت »أوراق 
ــرًا، قـــد كشفت  ــيـ الــتــي تـــم تــســريــبــهــا أخـ
مخالفات بشأن عدم تسجيلها إحدى 
ــا ومــســجــلــة  ــي تــــديــــرهــ ــتــ الــــشــــركــــات الــ
فـــي جــــزر الــبــهــامــاس فـــي ســجــل إقــــرار 
املــــــصــــــالــــــح قـــــبـــــل تـــــســـــلـــــم  مـــنـــصـــبـــهـــا 

باملفوضية األوروبية.
)العربي الجديد(

تصدر املالك الرئيسي ورئيس مجلس 
أليكسي  »ســيــفــيــرســتــال«،  شــركــة  إدارة 
مليارديرات  أغنى  قائمة  مــورداشــوف، 
روسيا وذلك بحسب مؤشر »بلومبرغ« 

اليومي لأغنياء.
االقتصادية  »بلومبرغ«  وكــالــة  وقــالــت 
ــــوف صـــعـــدت خــالل  ــــورداشـ إن ثـــــروة مـ
تــعــامــالت فــي نــهــايــة أكــتــوبــر/ تشرين 
األول املاضي بقيمة 126.3 مليون دوالر 
وبــذلــك  دوالر.  مــلــيــار   15.7 إلـــى  لتصل 
تكون ثــروة مــورداشــوف )51 عامًا( قد 
تــــجــــاوزت ثـــــروة املـــلـــيـــارديـــر بــوتــانــني، 
الذي يرأس شركة »إنتيروس«، والذي 
»نوريلسك  أسهم  من   %30 نحو  يملك 
نيكل« بنحو 200 مليون دوالر. ويعود 
ــفــــاع أصـــــول »ســيــفــيــرســتــال«  ذلــــك الرتــ
في األشهر الـــ12 املاضية بنسبة %18، 

ــم »نـــوريـــلـــســـك  ــهــ ــــي حـــــني هـــبـــطـــت أســ فـ
 .%3 بنسبة  نفسها  الــفــتــرة  فــي  نيكل« 
واحـــتـــل مــــورداشــــوف بــذلــك املــرتــبــة 49 
والتي  لأغنياء  »بلومبرغ«  الئحة  في 
العالم،  فــي  200 شخصية  أغــنــى  تضم 
فيما جاء بوتانني في املرتبة 51. ومنذ 
فترة صعود الرئيس السابق، بوريس 
صناعة  وتخصيص  للسلطة  يلتسني، 
النفط وبعض الصناعات الثقيلة تزايد 
عـــدد املـــلـــيـــارديـــرات فـــي روســـيـــا، وســط 
تــحــالــف الـــفـــســـاد الـــقـــائـــم بـــني رجــــاالت 
ــال. وتـــرى تقارير  املـ السلطة ورجــــاالت 
أن الدائرة املقربة من الرئيس الروسي 
ــــني، والـــتـــي  ــوتـ ــ الــــحــــالــــي، فـــالديـــمـــيـــر بـ
تــتــشــكــل مـــن األثــــريــــاء هـــي الـــتـــي تــديــر 

فعليًا االقتصاد الروسي. 
)بلومبيرغ(

طعون متوقعة ضد 
تبرئة مسؤول أوروبي

15.7 مليار دوالر ثروة أغنى 
رجل في روسيا

أسواق مال

أزمة نقص  العالمية دخلت فعليًا  المال  أن أسواق  ماليون  يرى خبراء 
وتوّجه  الكمي«  »التيسير  سياسة  نهاية  بسبب  الدوالرات  في  مريع 
»ليبور«  ارتفع سعر فائدة  لندن  الفائدة. وفي  أميركا نحو رفع سعر 
الدوالرات  من  الياباني  المركزي  ضاعف  كما  البنوك،  بين  الدوالر  على 

الممنوحة للسوق

ارتفع الذهب ألعلى مستوى في شهر أمس األربعاء مع تنامي قلق 
المستثمرين بشأن آفاق االقتصاد العالمي وتطلعهم إلى أصول تمثل 
مالذات آمنة وسط مؤشرات على تقلص 
الرئاسية  االنتخابات  مرشحي  بين  الفارق 
حول  المتزايد  القلق  وأدى  األميركية. 
يجريه  تحقيق  تجدد  بعد  االنتخابات 
األميركي  االتحادي  التحقيقات  مكتب 
اإللكتروني  البريد  رســائــل  قضية  بشأن 
بالمرشحة الديمقراطية هيالري  الخاصة 
كلينتون إلى تفضيل المستثمرين للذهب 
باألصول  اآلمنة مقارنة  األخرى  واألصول 

ذات المخاطر. )رويترز(

االنتخابات األميركية ترفع الذهب

االقتصاد في صور

الحمضيات التركية تعود إلى روسيا 
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إيمان القويفلي

السعودية يمانع،  أحــدًا ما في  أن  ال يبدو 
مــن حــيــث املـــبـــدأ، الــتــواصــل مــع الصحافة 
العاملية، بل على العكس، يجتهد املواطنون 
واملسؤولون الرسميون على حٍد سواء في 
الوصول إلى اإلعالم األجنبي، لكن ألسباب 
املسؤولون  تــواصــل  ومتعارضة.  مختلفة 
بكثافة  األميركي  اإلعـــالم  مــع  السعوديون 
خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي، وتــخــلــل أحــاديــثــهــم 
تفاصيل حساسة  عــن  مـــرة  أول  اإلفــصــاح 
حـــول الــوضــع االقــتــصــادي لــلــبــالد، وعجز 
ــة واملــــشــــاريــــع املـــتـــعـــثـــرة والــخــطــط  ــ ــوازنـ ــ املـ
ــّيـــة. وبــــفــــخــــٍر، نـــقـــلـــت الــصــحــف  املـــســـتـــقـــبـــلـ
ــة تـــفـــاصـــيـــل  ــيــ ــمــ ــرســ ــه الــ ــبــ الــــســــعــــوديــــة شــ
هـــذه الــــحــــوارات عـــن الــصــحــف األمــيــركــيــة، 
والــشــخــصــيــات الــســعــوديــة الـــبـــارزة تلجأ، 
ــــاالٍت فــي  ــقـ ــ بــــن وقــــــٍت وآخـــــــر، إلـــــى نـــشـــر مـ
الــصــحــف األمــيــركــيــة لــعــرض وجــهــة نــظــٍر 
ــاب الـــقـــضـــايـــا الــــتــــي تــنــطــوي  ــ ــحـ ــ مـــــا، وأصـ
بشكل  لــجــأوا  بــّيــنــة  مظلمة حقوقية  عــلــى 
إلــى إطــالع الصحافة األجنبية على  ثابٍت 
الحصول على مساعدٍة  أجــل  مواقفهم من 
فــتــاة القطيف،  أو حــمــايــة، كــمــا فــي قضية 
منصور  الــزوجــن  بــن  التفريق  قضية  أو 
وفـــاطـــمـــة بــســبــب الـــطـــعـــن فــــي الـــنـــســـب، أو 
ــرف فـــيـــاض. وتــحــدثــت  قــضــيــة الــشــاعــر أشــ
ــاٌت مـــــن الــــنــــســــاء الــــســــعــــوديــــات  ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
إلــــى الــصــحــافــة األجــنــبــيــة، فـــي مــنــاســبــاٍت 
مــخــتــلــفــة، لـــيـــؤكـــدن الـــتـــقـــدم املـــلـــمـــوس فــي 

حلمي األسمر

لم أكن ألصّدق، في أسوأ كوابيسي، أن ثّمة 
يمكن  »إنسانيتهم!«  بكامل  أسوياء،  بشرا 
للموت،  إلـــى جــمــهــور يصفق  يــتــحــولــوا  أن 
ــه بـــانـــفـــعـــال  ــ ويـــشـــجـــع عـــلـــيـــه، ويـــحـــتـــفـــي بـ
وتــفــاعــل وفــــرح، بـــداًل مــن أن يسقي شجرة 

الحياة، ويهش الكسل واملوات عنها.
حتى لــو صــح أن هناك بشرًا قــادريــن على 
التمثيل بجثة بشري آخر، وبقر بطنه وأكل 
قلبه وكبده، كما يزعم فيديو بثه ناشطون 
ــقـــاطـــع«  ــتـ ــل أو »الـ ــتــــواصــ ــبـــكـــات الــ ــلـــى شـ عـ
االجتماعي لشيعٍة يمثلون بجسد سني )!( 
كيف لصاحب قلم أو رأي أو عقل، أن يبادر 
لنشر مثل هذه األفالم التي تظهر أسوأ ما 
في اإلنسان من مشاعر وحشية، ال وظيفة 
لــهــا إال إذكــــاء مــشــاعــر الــجــنــون واالنــتــقــام، 
ــاء نـــار الــفــتــنــة الــطــائــفــيــة واملــذهــبــيــة،  ــ وإذكــ
املــســتــعــرة أصـــال فــي قــلــوٍب أعــمــاهــا الحقد 
إلى  كــل مشاعر ال تمت بصلة  فيها  وقــتــل 
مهما   ، إنــســيٌّ يستسيغ  كيف  البشر؟  عالم 
ينجّر  أن  كانت عقيدته ومذهبه وطائفته، 
إلى هذا الدرك األسفل من االنحطاط، فيروج 
 تصنعها أجهزة استخباراٍت في أقبية 

ً
فتنة

التآمر لديمومة حروبنا الطائفية، التي ال 
تـــخـــدم إال مــنــتــجــي األســـلـــحـــة، وعــصــابــات 
كنا   

ً
فينا، سنة تــرى  التي ال  األمــمــي  القتل 

أو  علمانين  مؤمنن،  أو  كــفــارا  شيعة،  أو 
منتجاتها  لــتــرويــج  ســوقــا  إال  مــحــافــظــن، 
من أدوات القتل، وسبيال إلبقائنا في حالة 
اقتتاٍل ذاتي، طلبا لفنائنا، وإهدارًا لقوتنا؟

كـــم أشــعــر بـــاألســـى، ويــمــزقــنــي األلـــــم، وأنـــا 
أنظر إلى »الفريقن« )أي فريقن متقاتلن 
من أمتنا هذه(، وهما يجتهدان في تمزيق 
ــابـــاٍت  أجــــســــاد بـــعـــضـــهـــمـــا، لــتــصــفــيــة حـــسـ
تاريخية، لم يعد لها وجود، وإقامة بيوت 
عزاء لشهداء مضوا إلى ربهم منذ قرون )!(، 
وإحياء مناسبات لم تعد تصلح إال للرثاء 
واالعــتــبــار، ال لــلــثــأر واالقــتــتــال. أي جــنــوٍن 
أصــاب هــؤالء وأولئك، وهم ينادون بمزيد 
من االنتحار الذاتي، فيما عدّوهم يستمتع 
برؤيتهم وهم الهون عنه، منشغلون بقتل 

سيّار الجميل

ــّمـــيـــان املـــوصـــل  إنــــهــــا قـــصـــة مـــديـــنـــتـــن تـــسـ
وحـــلـــب، وهـــمـــا مـــن أقـــــدم مــــدن الـــشـــرق في 
التاريخ، وقد اشتركتا على امتداده معا في 
اقتصادّية،  وارتــبــاطــات  سياسّية،  كيانات 
وامـــــــتـــــــزاجـــــــات اجــــتــــمــــاعــــّيــــة مــــنــــذ عـــهـــود 
األموين والعباسين، مرورًا بالحمدانين 
والــعــقــيــلــيــن واألتــابــكــة الــزنــكــيــن، وصـــواًل 
األيــوبــيــن وانــتــهــاء بالعثمانين، كما  إلــى 
 منهما تشّكل حصنا منيعا أمام 

ّ
بقيت كل

الروم  أم  الفرس الساسانين  الغزاة، ســواء 
 أشهر  شراكة تاريخية 

ّ
البيزنطين.. ولعل

لــهــذا الـــتـــوأم وقــــوف حــلــب، بــقــيــادة والــيــهــا 
الوزير، حسن باشا القازوقجي، إلى جانب 
املوصل في دفاعها األسطوري ضّد حملة 
نادرشاه على املوصل وحصاره لها 1743 
ــيـــالدي، وكـــانـــت بــقــيــادة والــيــهــا الـــوزيـــر،  مـ
انتصرت على  وقــد  الجليلي،  باشا  حسن 

ذاك التنن األحمر انتصارًا تاريخيا.     
ــارات الــتــاريــخــيــة لــتــعــّرض  ــ  أولــــى اإلشــ

ّ
لــعــل

إنما  الــيــوم،  يصادفهما  مــا   
ّ

لــكــل املدينتن 
أهــمــّيــتــهــمــا  عـــلـــى  ــة  ــ ــحـ ــ واضـ دالالت  يــــــــّدل 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، كـــونـــهـــمـــا تـــمـــثـــالن عــمــقــا 
العراق وسورية، ناهيكم   من 

ّ
لكل تاريخيا 

 من 
ّ

عـــن مــوقــعــيــهــمــا االســتــراتــيــجــيــن لـــكـــل
العرب واألتراك واإليرانين.. وكان العالم قد 
الثاني من  النصف  إّبــان   ،

ً
رصدهما طويال

القرن التاسع عشر، وجرى التركيز عليهما، 
إذ عاش بن ظهرانيهما قناصل عديدون، 
ــرات الــــرحــــالــــة واآلثـــــاريـــــن،  وزارهـــــمـــــا عــــشــ
تبشيرية،  بــعــثــات  ــّدة  عــ فيهما  وتــأســّســت 
وهـــمـــا تـــؤأمـــان حــقــيــقــيــان، عــاشــتــا تــشــابــه 
ــرى، خــصــوصــا فــي الثقافة  ــ إحــداهــمــا األخـ
االجتماعية.  والــخــصــوصــيــات  والــطــبــائــع  
وتــتــمــيــز االثـــنـــتـــان بــنــســيــجــهــمــا الــســكــانــي 
ــنــــّوع، فـــقـــد اســتــوطــنــهــمــا الــــعــــرب مــنــذ  ــتــ املــ
اآلرامــيــن،  للسريان  موطنا  وكانتا  الــقــدم، 
الكرد والترك   من 

ّ
وغدتا مركزي جذب لكل

أخـــرى،  وخصوصا من  وعناصر سكانّية 
بالد الجزيرة الفراتية ومن األناضول. 

تتفاقم الهجمة اليوم، منذ أكثر من سنتن 
على املدينتن،  بشكل يستدعي القلق على 
بنزوح  الداخلي  وتفّككهما  مستقبليهما، 
 من حكومتي 

ّ
كــل أن فشلت  أهاليهما، بعد 

سورية والعراق في حمايتهما ووقايتهما 
مـــن الــتــحــّديــات الــتــي عــصــفــت بــهــمــا، وإذا 
ــّراء حـــرٍب قـــذرة،  قــت جــ

ّ
كــانــت حــلــب قــد تــمــز

ــن ســمــائــهــا،  ــابـــل مــ ــنـ ــقـ ـــت الـــحـــمـــم والـ
ّ
وتـــلـــق

ــــن ســـكـــانـــهـــا بـــعـــد أن ســحــقــت  وأفـــــرغـــــت مـ
 %80 وهجرها  أحياؤها،  ودمــرت  مآثرها، 
مـــن ســكــانــهــا، وغـــــدت أجــــــزاء مــنــهــا أشـــالء 
وخــرابــا، فــإن املــوصــل تــعــّرضــت، منذ عشر 
سنوات، ألهواٍل من نوع آخر، جّراء اإلهمال 
ل ذلك بوالدة 

ّ
والتهميش واإلقصاء، إذ تمث

خــاليــا إرهــابــيــة نــائــمــة كــانــت مــّدعــمــة، في 
الــبــدايــة، مــن النظام الــســوري الحاكم الــذي 
وباملئات،  اإلرهابين  مجاميع  يرسل   

َ
كــان

ــــخــــون ويـــقـــتـــلـــون 
ّ

ــّرون ويــــفــــخ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وهـــــــم يـ
ويـــدّمـــرون ويــبــتــزون ويــبــطــشــون، ومــــرورًا 
العراق، وانتهاء بهمجية  اغتيال  بمشروع 
قـــطـــع الــــــــرؤوس وتــفــخــيــخ الــــســــّيــــارات فــي 
ــان أهـــل حــلــب ودمــشــق  املــــدن الــعــراقــيــة. وكــ
الفارين، وخصوصا  يستقبلون اآلالف من 
من املوصلين الشاردين من قسوة اإلرهاب 
 الذين احتموا بمدينة 

ّ
وبطشه، ويشهد كل

حـــلـــب عـــلـــى حـــســـن اســـتـــقـــبـــال الـــســـوريـــن 
والفارين  النازحن  أولئك  عموما  الطيبن 
 ..2010 2005  وحتى  الــعــام  منذ  العراقين 

عبد اللطيف السعدون

تسبب صعود دونــالــد تــرامــب إلــى املسرح 
الــســيــاســي فـــي هــيــمــنــة مــوجــة جـــديـــدة من 
»الخطاب الشعبوي« في الواليات املتحدة، 
وهــو خطاب كــان قد اكتسح أقطارًا عديدة 
ــهـــود هــتــلــر  فــــي أوروبـــــــــا، خـــصـــوصـــا فــــي عـ
األنظمة  ظــل  وفــي  وفــرانــكــو،  وموسوليني 
ــــي شـــرقـــيـــهـــا،  ــتــــي حـــكـــمـــت فـ الـــشـــيـــوعـــيـــة الــ
أيــدي  على  الالتينية،  أميركا  فــي  وبعدها 
قادة »اليسار الجديد«، وفي عاملنا العربي 
فــي ظــل أنــظــمــة الــعــســكــر والــدكــتــاتــوريــات، 
وينطوي على دغدغة عواطف وأحاسيس 
قطاعات واسعٍة من الجمهور، وخصوصا 
الفئات متدنية الوعي، محاوال استمالتها 
واعتماد  العالي،  الــصــراخ  عبر  وتضليلها 
لغٍة شعبيٍة تلهب الحماس وتثير املشاعر، 
وطرح شعاراٍت غامضة أو فارغة، والتركيز 
العامة،  اهتمام  على قضايا تستولي على 
وتــــغــــازل رغــبــاتــهــا املـــضـــمـــرة، وفــــي بعض 
ــداٍث  الــحــاالت الــجــنــوح إلـــى اســتــحــضــار أحـ
مــعــيــنــة فـــي الـــتـــاريـــخ، والـــتـــذكـــيـــر بــأمــجــاد 
أو مــظــالــم ســالــفــة، بــقــصــد صــــرف األنــظــار 
التستر  أو  يــراد طمسها  ماثلة،  وقائع  عن 
عليها. وفي بعض الحاالت أيضا محاولة 
ــاد بــــخــــالف مــا  ــقــ ــتــ دفــــــع املـــتـــلـــقـــي إلــــــى االعــ
الهزيمة  كتحويل  الــواقــع،  أرض  على  يـــراه 
الـــى نــصــر، أو االنــتــفــاضــات الــشــعــبــيــة إلــى 
مؤامرات يدبرها الخصوم، أو إسباغ صفة 
الــتــفــرد والــتــمــيــز عــلــى شــعــب أو طــائــفــة أو 
حزب معن، والزعم بأن له رسالة مقدسة، 
عــلــيــه أن يــؤديــهــا لــلــعــالــم، وكـــذلـــك الــســعــي 
دائــمــا إليــجــاد طـــرٍف وهــمــيٍّ مــعــاد ملصالح 
ــه الــعــلــيــا، والــتــحــذيــر منه،  ــدافـ الــشــعــب وأهـ
وقـــــد يــحــمــل »الــــخــــطــــاب الـــشـــعـــبـــوي«، فــي 
بعض األحيان، قدرًا من االبتذال أو البذاءة 
جو  الفتعال  الــســاخــرة  النكات  أو  اللفظية 

من املرح والفكاهة. 
 نرصد في »الخطاب الشعبوي« ظاهرتن 
إلـــى درجــة  مــتــداخــلــتــن: وصــــول التضليل 
اقتناع موجه الخطاب نفسه به، وتصوره 
أن كـــل مـــا يــقــولــه واقــــع يــقــيــنــي مــاثــل أمـــام 
عينيه، ونشوء جمهور »شعبوي«، إذا صح 
التعبير، بحكم التواصل والتكرار، يتجمع 
الخطاب، وبتعاطف مع  مــن حــول صاحب 
ــاتـــه، ويــســتــجــيــب لــقــنــاعــاتــه بــرضــا  طـــروحـ
وحماس، من دون مناقشة. ويؤدي تداخل 
»الدكتاتور«  ظهور  إلــى  الظاهرتن  هاتن 

البالد، وحتى صحافية  النساء في  وضــع 
ُمرّحبا  النجار، كان  تايمز، منى  نيويورك 
لتغطية  الــبــالد  دخــلــت  عندما  للغاية  بها 
ــرأة فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة  ــ مـــشـــاركـــة املــ
فــي ديــســمــبــر/ كــانــون األول املــاضــي، قبل 
بضعة أشهر، حيث قامت بعمٍل جّيد على 
املرشحن  الجميع،  مــع  وتحدثت  األرض، 
رجـــااًل ونــســاًء واملــســؤولــن الرسمين عن 
ــابــــات. لـــكـــن الـــصـــحـــافـــيـــة نــفــســهــا،  ــتــــخــ االنــ
والــصــحــيــفــة نــفــســهــا، عـــنـــدمـــا رغـــبـــت فــي 
التفاعل مع حملة إسقاط والية الرجل على 
أكثر  منذ  السعودية  فــي  املتواصلة  املـــرأة، 
من ثالثة أشهر، وتوجهت إلى السماع من 
السعوديات مباشرة، اعتبر كثيرون، ومن 
اتـــجـــاهـــاٍت ثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة، أن الــتــواصــل 
مع الصحيفة خيانة، واستجالٌب للتدخل 
املعارضة  اســتــجــالب  يضاهي  الــخــارجــي، 

العراقية للغزو األميركي للعراق.
ــة، يــجــب  ــلــ ــئــ ــنــــاك مـــجـــمـــوعـــتـــان مــــن األســ هــ
طرحهما فــي هـــذا املــوقــف، تــخــص األولـــى 
السعوديات  والنساء  الحملة،  هــذه  عالقة 
بصفة عامة، باإلعالمن املحلي واألجنبي. 
مـــا الــــذي يــجــعــل الــســعــوديــات الــغــاضــبــات 
إلــى اإلعــالم  الــحــديــث   على 

َ
تــحــديــدًا ُيقبلن

لــم تساند  األجــنــبــي؟ مــن الناحية األولــــى، 
الصحافة السعودية املحلية حملة إسقاط 
الــواليــة، إال بشكٍل مــحــدود، بسبب ُبعدها 
الــســيــاســي الـــواضـــح ومــطــالــبــهــا الــجــذريــة. 
ومـــن الــنــاحــيــة األخــــرى، يــبــدو أن الحديث 
ــــذه الـــصـــحـــافـــة غـــيـــر ُمــــجــــٍد عــمــومــا،  ــــى هـ إلـ

الصحافة األجنبية، ومثل هذا أيضا كانت 
ــــردود الــتــي انــهــالــت عــلــى استطالع  تــلــك الـ
الصحيفة، ُمجيبة بصور نساء أميركيات 
ــقــــتــــرحــــة عـــلـــى الــصــحــيــفــة  مــــتــــشــــردات وُمــ
. عــّبــرت هــذه الـــردود، 

ّ
االهــتــمــام بــشــؤونــهــن

من حيث ال تقصد، عن توقعاتها املضمرة 
بــأن صـــورة الــنــســاء فــي الــســعــوديــة سيئة، 
بحيث ال يمكن أن تتفوق عليها إال صور 
التشرد والفقر املدقع والجرائم الصريحة. 
هل تعّرفت الصحيفة في استطالعها على 
قصص ما كانت لتعرفها مباشرة من خالل 
»تــويــتــر« والــصــحــافــة الــســعــوديــة نفسها؟ 
الــحــقــيــقــة أن الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعــــدتــــه مــنــى 
النجار، بناًء على 6000 استجابه وردتها، 

للغاية،  ومحتشما  ــزنــا 
ّ
وُمــت ظا 

ّ
ُمتحف كــان 

مــقــارنــة بما ُينشر فــي »تــويــتــر«، بــل حتى 
األسبوع   mbc بما عرضته شاشة مقارنة 
املاضي من قصص حقيقية مرّوعة، صرنا 
نعلم جيدًا أنها مهما أفزعتنا، فإن عرضها 

في صحافتنا لن يصنع أي فرق. 
وأخــيــرًا، هــل كــان املــعــتــرضــون على حديث 
لون 

ّ
الــنــســاء إلـــى »نــيــويــورك تــايــمــز« يفض

ــعــد الــصــحــيــفــة تــقــاريــرهــا مـــن دون أن 
ُ
أن ت

تسمع مــبــاشــرة مــن الــنــســاء الــســعــوديــات؟ 
رأيـــــنـــــا نـــــمـــــاذج مـــــن أعـــــمـــــال الـــصـــحـــافـــيـــن 
األجــانــب التي تتم مــن دون تــواصــل واســع 
مـــع الـــســـعـــوديـــات، مــثــل فــيــلــم فـــرونـــت اليــن 
»الــســعــوديــة مــكــشــوفــة«، ورأيــنــا كيف يمأل 
الــصــحــافــّي األجــنــبــي الـــفـــراغـــات املــعــرفــيــة، 
اعتمادًا على مخيلته، وُينتج صورة تبتعد 
هن السعودين وقضاياهم. 

ُ
عن الواقع، وت

 
ً
كان اتجاه الصحيفة إلى السماع مباشرة

 يـــنـــّم عـــن احـــتـــرام، 
ً
مـــن الـــســـعـــوديـــات عـــمـــال

ــوا يـــرغـــبـــون  ــ ــانـ ــ ــا كـ ــمــ لـــكـــن املـــعـــتـــرضـــن ربــ
فــي عــالــٍم ال تــتــطــّرق فــيــهــا صحيفة خــارج 
النساء في مجتمعهم  إلى قضايا  الحدود 
ــذه رغبة  ، وال بــدونــهــا، وهـ

ّ
ال بــمــشــاركــتــهــن

الــســيــولــة كعاملنا  خيالية فــي عــالــٍم شــديــد 
اليوم، سائل إلى درجة أن هؤالء املعترضن 
العنف  نسبة  تبلغ  كــم  إحصائيا  يــعــرفــون 
يرغبون  ال  لكنهم  أميركا،  في  النساء  ضد 

في معرفة هذه النسبة في بالدهم. 
تخص املجموعة الثانية من األسئلة إجابة 
الــدولــة على حملة »إســقــاط الــواليــة«، فمن 

الواجبات الثابتة التي تضطلع بها الدولة 
أنــهــا تــقــّدم »جــوابــا« على املــعــضــالت التي 
طرح عليها. قد تكون املعضلة صراعا أو 

ُ
ت

أزمة اجتماعية أو احتجاجا. وعلى الدولة 
أن تـــقـــّدم جــوابــهــا الــــذي قـــد يــكــون حيويا 
، أو 

ّ
يــواجــه املــشــكــالت، ويــســعــى إلـــى الـــحـــل

يبحث عن التسويات أو يستخدم العنف، 
لكن الصمت جـــواٌب أيــضــا، واإلنــكــار كذلك 
ــة. حــمــلــة إســـقـــاط الــواليــة  ــوبـ نــــوٌع مـــن األجـ
الــرابــع، وقد  إلــى إتمام الشهر  في طريقها 
ــّدمـــت إلـــــى الـــــدولـــــة، بــمــعــضــلــتــهــا الــتــي  ــقـ تـ
 عــبــر الـــقـــنـــوات الــرســمــيــة 

ّ
تــحــتــاج إلــــى حــــل

ــــذي قــّدمــتــه  وغـــيـــر الــرســمــيــة، والــــجــــواب الـ
الدولة، حتى اآلن، هو الصمت والتجاهل. 
هـــل هــــذا هـــو الـــجـــواب املــنــاســب حــقــا على 
الــنــشــاط واإلصـــــرار؟ وهل  الحملة شــديــدة 
هـــو الـــجـــواب املــنــاســب عــلــى الــحــمــلــة الــتــي 
رفعت املطالب النسوية إلى مستوًى جديد 
والتأجيل  العنف  أجــوبــة  تنفع  لــم  تــمــامــا؟ 
واملراوغة سابقا في مواجهة مطلب جزئي 
مثل »قــيــادة الــســيــارة«، وال يــزال مطروحا 
منذ 26 عاما، بل تقدمت النساء إلى مطلٍب 
ــثـــر جـــذريـــة. يــمــكــن لــلــصــمــت أن  أعـــمـــق وأكـ
يكون جوابا مؤقتا، لكنه حتما ليس جوابا 
نهائيا في مواجهة املعضلة التي ابتكرتها 
الـــدولـــة، ابـــتـــداًء عــنــدمــا صــمــمــت منظومة 
باتجاه  النساء  قانونية واجتماعية تدفع 
 ضمن 

ّ
الـــتـــطـــور، لــكــنــهــا تــظــل تــحــتــجــزهــن

األطر القديمة. 
)كاتبة سعودية(

بــعــضــهــم بــعــضــا؟ أي خــطــاب أرعــــن يــغــذي 
تحرق مالبسنا،  التي  املجنونة  النار  هــذه 
وعقولنا؟ أي شيطان رجيم سّولت له نفسه 
أن يوغر صدورنا على بعضنا بعضا على 

هذا النحو املتوحش؟
وراجــــحــــو  الــــحــــجــــى،  وذوو  ــقــــالء  الــــعــ أيــــــن 
التفكير، وأساطن الحكمة، ومنظرو السالم 
الذاتي، والتنوير؟ أين اختفى دعاة التفكير 
تركوا  وكيف  الــحــرائــق،  وإطــفــاء  والتنوير، 
أماكنهم للمجانن من دعاة التكفير وسفك 
ــذراري وتــخــريــب البيوت؟  الـــدم، وتــفــريــق الــ
كيف تحّول خطاب الكراهية، إلى  فيروس 
والصغير،  الكبير  يضرب  الــعــدوى،  سريع 
الحاكم واملحكوم، العالم والجاهل، الكاتب 
والقارئ، الحكيم والصفيق، فغدا نشيدها 

القومي والوطني واملناطقي؟
ــل لـــنـــا مــــنــــا، وقــــــد عـــمـــيـــت أبـــصـــارنـــا  ــ ــويـ ــ الـ
يــراد  ملــا  الخضوع  فاستمرأنا  وبصائرنا، 
لنا بعضنا تقتيال، وأدًا لكل برعم 

ّ
لنا، فقت

خــيــر وتــغــيــيــر، وقـــد كــفــيــنــا عـــدونـــا مــؤونــة 
الــحــرب، فــأدرنــاهــا نــيــابــة عــنــه، فاسترخى 
واستراح. إلى أين يمضي بنا هذا الجنون 
 السير إليه؟ 

ّ
املبرمج، وأي واٍد سحيق نغذ

وقـــادة  مــن نعتبرهم نخبا  يــتــوّرط  وكــيــف 
رأي، وصناع وعي، إلى هذا الدرك السحيق 
عميت  دهماء  فغدوا  والخفة،  الرعونة  من 
بــصــيــرتــهــم وبــصــرهــم، فــصــفــقــوا لــالقــتــتــال 
الــذاتــي، وشــّجــعــوا عليه، واحــتــفــوا بــه على 

ٍز ومقيت؟
ّ
نحو مقز

ــا رجـــل رشــيــد، يقرع 
َّ
يــا ويــحــنــا.. ألــيــس مــن

بحجر،  رؤوسنا  ويضرب  الخطر،  ناقوس 
ــيـــق مـــــن ســـكـــرتـــهـــا املـــجـــنـــونـــة،  ــفـ لـــعـــلـــهـــا تـ
والحمق  العته  بنا  أيــن يمضي  إلــى  لــتــرى 
 واحــــد، يدعو 

ٌ
ــا عــاقــل

َّ
والــجــهــالــة؟ ألــيــس مــن

ــازل الــتــي  ــهــ إلــــى الـــتـــوقـــف عـــن مـــهـــرجـــان املــ
 فــي تدمير 

ً
ضربت بــالدنــا، فصرنا أمــثــولــة

ممتلكاتنا،  وتخريب  لحمنا،  وأكــل  الـــذات، 
وهتك أعراضنا، وتشريد أبنائنا، وترميل 

نسائنا؟  
مــا الــذي أصــابــنــا؟ مــا سبب كــل هــذا الحقد 
بــعــضــنــا: سنة  عــلــى  بعضنا  يحمله  الــــذي 
إصالحين  ومتدينن،  علمانين  وشيعة، 

 الدمار سيلحق حلب 
ّ
ولم يكن أحد يدري أن

ومدنا سورية أخرى الحقا.
ثّمة حقائق البّد أن ندركها قبل التأّمل في 
ذلك  املنكوبتن،  املدينتن  هاتن  مستقبل 
 كلتا املدينتن تمتلك نسيجا اجتماعيا 

ّ
أن

تتنّوع فيها األديـــان واألعــــراق، ال املــذاهــب 
 منهما سكانا 

ّ
كــل والــطــوائــف، واستوعبت 

الــذيــن اختلطوا مع  األكـــراد والتركمان  مــن 
سكان املدينتن في دواخلهما. ولكن بقيت 
ــراف.  ــ ــ أطـــيـــافـــهـــم واضــــحــــة املـــعـــالـــم فــــي األطـ
جغرافيا، املدينتان هما أقرب املدن العربية 
إلـــى الــحــدود الــتــركــيــة، وإذا كــانــت املــوصــل 
هـــي املـــركـــز الــطــبــيــعــي لــلــدخــول إلــــى جــبــال 
ــــران،  كـــردســـتـــان، ومــنــهــا إلـــى قــفــقــاســيــا وإيـ
فــإن حلب هــي األقـــرب إلــى البحر املتوسط 
واألنـــــاضـــــول. وعـــلـــيـــه، تــعــد اســتــراتــيــجــيــة 
املــديــنــتــن األســــاس الحقيقي لــقــوة الــشــرق 
األوســـــــط فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــديـــث، كــونــهــمــا 
املعبر الجاذب بن الشرق والغرب معا في 
والحضارية.  االقتصادية  العالم  جغرافية 
ــــن الـــبـــديـــهـــي أن تــعــيــش املــنــطــقــة دومــــا  ومـ
تــنــاقــضــات املـــاضـــي وصــــدامــــات الــحــاضــر 
ومـــواجـــهـــات املــســتــقــبــل. وســتــبــقــى تــواجــه 
ــــة وتــــــّدخــــــالت خـــارجـــيـــة  ــارمـ ــ تــــحــــّديــــات صـ
سافرة، ينتج عنها مزيد من االضطرابات 

والكوارث. 
 من املوصل 

ٌّ
من سخرية القدر أن تعيش كل

ــن بـــغـــداد   مــ
ّ

ــي قـــفـــص ســلــطــة كـــــل وحـــلـــب فــ
العراق  في  الدولة  بعد اضمحالل  ودمشق 
2003، وفي سورية 2011، وانسحاق النزعة 
بحيث  كليهما،  فــي  واألخــالقــيــة  الــوطــنــيــة 
أصبحت األحزاب واملليشيات والعصابات 
اإلرهابية تعبث بمصيرها من جانب، كما 
 مـــن الــبــلــديــن مــســرحــا لــتــدخــالت 

ّ
وغــــدا كــــل

الدول اإلقليمية والخارجية. ما يثير القرف 
أن تــنــتــقــد الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة ســيــاســات 
ــار األســد فــي الــســنــوات الخمس األولــى 

ّ
بــش

بــعــد 2003، وفـــجـــأة  تــغــّيــر مــوجــتــهــا، كي 
ــريـــن مــلــيــشــيــا  ــر مــــن عـــشـ ــثــ ــد الــــيــــوم أكــ نـــجـ
عراقّية تقاتل على األرض السورية من أجل 
اإليــرانــي. ويعترف  الفلك  إبقاء سورية في 
الطرفان في بغداد ودمشق بقّوة عالقتهما 
 
ّ
 املـــنـــطـــقـــة. إن

ّ
ــي كـــــل ــا فــ ــهـ ــدتـ ــنـ ــران وأجـ ــ ــإيـ ــ بـ

في سياسات  السافرة  اإليرانية  التّدخالت 
العراق وسورية جعلتهما يطوفان في بحٍر 
من الدماء، وغدت املنطقة تنتقل من موديل 
ــر، نتيجة الــتــحــّوالت الــصــعــبــة من  إلـــى آخــ
الصراعات الطائفّية، وتفاقم ذلك بالتّدخل 
ــــورة الـــســـوريـــة  ــثـ ــ الـــســـافـــر لـــكـــي تـــتـــحـــّول الـ
الــســلــمــيــة إلـــــى حــــــرٍب قــــــذرة ضـــــّد الـــنـــاس، 
ــابـــات طــائــفــّيــة  ــيــــوم عـــصـ وتـــتـــحـــكـــّم بـــهـــا الــ
تــاريــخــيــة برفقة  فــجــائــع  وإرهــابــيــة، تنجز 
القسوة واآلالم   

ّ
كــل فيها  الــطــائــرات، وتحل 

ليس من أجل إبقاء األسد في السلطة فقط، 
بل من أجل أن يبقى نظامه حليفا إيرانيا، 

وصــعــوده املــتــســارع على أكــتــاف جمهوره 
الــــذي يــصــبــح فـــي حــالــة اســـتـــالب وتــخــديــر 

وانتشاء كامل. 
»الخطاب  العراقين،  نحن  اختبرنا،  وقــد   
الشعبوي« مع صعود »العسكرتاريا« إلى 
الــذي  الجمهوري  النظام  ظــل  فــي  السلطة، 
ورأينا  بامتياز،  »شعبوين«  حكاما  أفــرز 
بن  األول  املــوقــع  على  التنافس  دفــع  كيف 
إلى  عـــارف  قــاســم وعــبــدالــســالم  عبدالكريم 
طــرح كــل منهما خطابا يكاد يكون واحــدًا 
في توجهاته ومساره، وإن كان كل منهما 
 
ً
يسعى إلى تثبيت وجهة نظر تبدو مخالفة
لــآخــر، وحـــاوال دغــدغــة مشاعر الجماهير 
 لــلــتــو من 

ً
ــة ــارجــ الــعــريــضــة الـــتـــي كـــانـــت خــ

تجربة نظاٍم يمالئ الغرب، ويعطي هامشا 
ديــمــقــراطــيــا مـــحـــدودًا ال يــرضــي طموحات 
املواطنن، وال يتجاوب مع حاجات املرحلة، 
وهذا من عوامل عدة أعطت للخطاب آنذاك 
زخمه وقــوتــه.   وفــي مرحلة صعود حزب 
آخر  السلطة، شاهدنا نموذجا  إلى  البعث 
الذي  للظاهرة في شخصية صــدام حسن 
كـــان يسعى إلـــى تــذكــيــر املــتــلــقــي، بشكل أو 
ــة،  ــ بـــآخـــر، بـــــدوره فـــي قـــيـــادة الــشــعــب واألمـ
املكاسب واالنتصارات، وبأن  وفي تحقيق 
إرادته هي إرادة الشعب كله، وإن ما يقوله 

أو يفعله ال يمكن إال أن يجانب الصواب.
على  الشعبوي«  »الخطاب  وتجلت ظاهرة 
نــحــو أشـــّد وضــوحــا بــعــد الــغــزو األمــيــركــي 
لــلــبــالد، مـــع والدة طــبــقــة مـــن الــســيــاســيــن، 
وفنون  السياسية  الحياة  اختبرت  تكن  لم 
الــحــكــم، وفــقــد أفـــرادهـــا الــثــقــة فـــي أنفسهم 
القوى  أنــهــم صنيعة  إدراكــهــم  على خلفية 
الــدولــيــة الــتــي نصبتهم عــلــى حــكــم الــبــالد 
هذه  وبحكم  هجينة.  تــاريــخــيــٍة  لحظٍة  فــي 
ــاولـــون كــلــمــا واتــتــهــم  ــدة، تـــراهـــم يـــحـ ــقـ ــعـ الـ
الفرصة التركيز على الطائفة التي يّدعون 
والتميز  التفرد  صفات  ومنحها  تمثيلها، 
على بــاقــي الــطــوائــف، زاعــمــن أنــهــم أحفاد 
الــحــســن الـــذيـــن بــعــثــتــهــم الــعــنــايــة اإللــهــيــة 
لــلــتــمــهــيــد لـــظـــهـــور املــــهــــدي، ومـــلـــقـــن عــلــى 
 جاعلن من 

ً
الطائفة األخرى صفاٍت شريرة

أبنائها أحــفــادًا ليزيد، وســاعــن دومــا إلى 
استحضار واقعة كربالء ومظلمة الحسن، 
لكسب دعم )ومساندة( جماهير يسحرها 
الــخــطــاب الــطــائــفــي املـــريـــض، بــحــكــم تــدنــي 
وعـــيـــهـــا، وخــلــفــيــاتــهــا الــغــيــبــيــة، ويــفــقــدهــا 

القدرة على التمييز والحكم املنطقي. 
)كاتب عراقي(

الصحافة  نشرت  املاضية،  األعـــوام  فطوال 
املحلية في السعودية حول قضايا النساء، 
ت 

ّ
الــرغــم مــن أن هــذه الصحافة تبن وعــلــى 

 ملــشــكــالٍت مـــحـــدودة، إال 
ً
مـــقـــاربـــاٍت جــزئــيــة

أن هـــذه املـــقـــاربـــات كــانــت ذات جــــدوى في 
مـــلء الـــفـــراغ الــتــحــريــري أكــثــر مــن جــدواهــا 
فـــي تــغــيــيــر األنـــظـــمـــة فــعــلــيــا، وعـــجـــز هــذه 
ــنــــاس أو  ــى الــ ــ الـــصـــحـــافـــة عــــن الــــوصــــول إلـ
التأثير في الحكومة واضــٌح إلى درجــة أن 
جهون 

ّ
يت ومــواطــنــن،  مــســؤولــن  الجميع، 

بال ترّدد إلى صحافة خارج البالد، عندما 
بإسماعه،  مــا يهتمون حــقــا  لــديــهــم  يــكــون 
ــار يــعــتــبــر أن  ــ ــــى درجــــــة أن بــعــضــهــم صـ إلـ
بــعــض املـــؤســـســـات الــصــحــافــيــة األجــنــبــيــة 
موالية للسعودية، وبعضها مناهض، وأن 
»نيويورك تايمز« من الصنف الثاني. لكن، 
هـــل كــــان املـــوقـــف مـــن حــديــث الــســعــوديــات 
إلى الصحافة األجنبية سيختلف، لو جاء 
االســتــطــالع مــن »بــلــومــبــرغ« أو »واشنطن 
بـــوســـت«؟ قــطــعــا ال. فــالــخــوف مـــن مــقــاربــة 
الصحافة األجنبية قضايا النساء يتجاوز 
نوع الصحيفة، وعابر للمجتمع السعودي 

بكل مستوياته. 
ملـــاذا خـــاف كــثــيــرون مــمــا ســتــقــولــه النساء 
في  يـــؤّكـــدون،  بينما  األجــنــبــيــة  للصحافة 
التي  »امللكية«  الحياة  على  نفسه،  الــوقــت 
ــان هــذا  تــتــوفــر لـــلـــمـــرأة فـــي الـــســـعـــوديـــة؟ كــ
الـــخـــوف تــعــبــيــرًا فــاضــحــا وغـــيـــر مــقــصــود 
ــٍع مــخــٍز،  عــن الــشــعــور املــضــمــر بــوجــود واقــ
ـــنـــشـــر فــي 

ُ
ــالــــم كـــثـــيـــرة ُيـــخـــشـــى أن ت ومــــظــ

ومحافظن، سلفين وإخوانا، ثوارا وفلوال، 
موالن ومعارضن، حكاما ومحكومن؟ أي 
تحولنا  وكيف  تحّركنا؟  صفيقة  جاهلية 
معاصرة  لنسخة  مستعر  وقـــود  إلــى  كلنا 
مجنونة لحرب داحــس والــغــبــراء؟ أي دين 
ــزب، وتــفــكــيــر، يــســوغ  ــ ومـــبـــدأ وعــقــيــدة، وحـ
التي  املجنونة  الحرب  استعار هذه  ويبرر 
يذكرنا  أال  بعضنا؟  عــلــى  بعضنا  يشنها 
ــفـــاالت املــــوت  ــتـ ــاحـ هـــــذا املـــشـــهـــد الـــعـــبـــثـــي بـ
املجتمعات منذ  تقيمها بعض  التي كانت 
الــحــكــام الظلمة  زمـــن ســحــيــق، حينما كـــان 
يطلقون األسود على السجناء، في مسرٍح 
مفتوح، فيستمتع الجمهور بتمزيق جثث 
العبيد  يــطــلــقــون  كــانــوا  أو حينما  الــبــشــر، 
بعضهم ضــد بــعــض، فــيــخــوضــون صــراعــا 
حــتــى املـــــوت، فــيــمــا يــشــجــع الــجــمــهــور ذلــك 
والقتل  للدم  ويصفقون  املتوحش،  املشهد 

في إيقاع هستيري، يخلو من أي إمتاع؟
ــن يــنــشــر مــقــطــعــا أو صـــــورة أو  ــل مـ عــلــى كـ
ــق فــريــقــا  ــريــ ــة، مــســتــمــتــعــا بـــقـــتـــل فــ ــايــ ــكــ حــ
ــر، والــتــمــثــيــل بــجــثــثــه، أن يــعــيــد الــنــظــر  ــ آخـ
مـــتـــه  ــه، ومــــــــدى مـــالء ــ ــيــ ــ ــه، ووعــ ــتـ ــيـ ــانـ ــسـ ــإنـ بـ
لــالنــتــمــاء لــلــجــنــس الـــبـــشـــري، عــلــى هـــؤالء 
وأولئك أن يحاولوا أن يطفئوا النيران التي 
تحرق أكبادنا، بداًل من صب الزيت عليها.
)كاتب من األردن(

املنطقة  في  إيــران  قويا لسياسات  وظهيرًا 
تعّد  ال  بصفحاٍت  مــررنــا  ها. 

ّ
برمت العربية 

الــصــراعــات، والتي يتفاقم  وال تحصى من 
حجمها يــومــا بــعــد آخـــر، بــل بــاتــت اللعبة 
املــكــشــوف، وال نستثني حتى  تــجــري على 
وجــود »داعـــش« الــذي قــدم مــن ســوريــة إلى 
العراق، وتفاقمت مخاطره، بإعالن خالفته 
الكبير في  الــنــوري  اإلســالمــيــة مــن الجامع 

املوصل.
أصــبــح الــخــطــاب الــطــائــفــي الـــيـــوم مــشــاعــا، 
وتبلورت احتقانات ال أّول لها وال آخر، ما 
مــضــادة متفجّرة،  يــعــّجــل بصنع شــحــنــات 
غضبا على أجياٍل قادمة، فما هي الصورة 
املستقبلية  الـــرؤيـــة  إّيـــاهـــا  تــمــنــحــنــا  الـــتـــي 
 
ّ
ــفـــاعـــالت الـــســـريـــعـــة؟ أقــــــول إن ــتـ  الـ

ّ
فــــي ظـــــل

املــنــطــقــة كــانــت، وســتــبــقــى، تــعــيــش سلسلة 
صــــراعــــات عــنــيــفــة، بــســبــب األجــــنــــدة الــتــي 
تــطــمــح إيــــران إلـــى تحقيقها بــــأّي ثــمــن في 
بأيدي  فغدت حلب  تدويل قضيتهما،   

ّ
ظــل

في  ومصالحهم،  واستراتيجيتهم  الــروس 
حــن غــدت املــوصــل ومحيطها مــن نصيب 
واستراتيجيتهم ومصالحهم..  األميركين 
وال ننسى التصريحات املهّمة التي يطلقها 
حن  من  والفرنسين  البريطانين  من   

ّ
كــل

إلــى آخـــر. تسعى إيــــران، الــيــوم، مــن الحرب 
ضـــد داعـــــش الــعــمــل لــلــســيــطــرة عــلــى بــلــدة 
اتصال  نقطة  لتكون  املــوصــل،  غــرب  تلعفر 
نــحــو ســوريــة، وقـــد حــشــدت آالف املقاتلن 
املــنــضــويــن فـــي مــلــيــشــيــات تــابــعــة إليـــــران، 
 بتّدخلها 

ً
فــي حــن هــــدّدت تــركــيــا مــبــاشــرة

.. وقـــد أعــلــن أكثر  لــحــمــايــة تــركــمــان تلعفر 
مــن مــســؤول عــراقــي، ومنهم نـــوري املالكي 
في  ستساهم  عراقية  مليشيات   

ّ
أن نفسه، 

إعالميا  يــرّوج  السورية. ومــا  ة 
ّ
الرق تحرير 

يقابله صمت مطبق من الحكومة العراقية. 
السؤال: ملاذا؟ 

 الــبــنــيــة الــديــمــوغــرافــيــة 
ً
ــال ــ مــــا يــهــّمــنــا أصــ

لسكان املدينتن املنكوبتن، والتي يسكت 
عنها العالم سكوتا مطبقا، وخصوصا في 
وهجرتها،  ونزوحها  العوائل  آالف  تشّرد 
وإفـــراغـــهـــمـــا مـــن ســكــانــهــمــا. ثـــم مـــا مصير 
 من هاتن املدينتن، 

ّ
الجيل الجديد في كل

مــع انــعــدام الــدراســة وانــســحــاق الجامعات 
 البنية التحتية للمدينتن؟ 

ّ
واملــدارس وكل

ــيــــل كـــامـــل  ــا، مـــصـــيـــر جــ ــ ــــضــ ــا يـــهـــّمـــنـــا أيــ ــ مــ
واملمتلكات  املستلبة  الــحــقــوق  وصـــراعـــات 
املــســحــوقــة عــلــى تــــراب أوطــانــنــا كــجــزء من 
صراعات إقليمية، وإعالن شعارات طائفّية 
مقيتة، والتوّعد باالنتقامات وأخذ الثارات 
أبــدًا،  تقترفها  لم  بخطايا  تتهم  أجيال  من 
ولكن بحجة أنهم أحــفــاد لــألجــداد األّولــن 
مــن األمــويــن الــذيــن قــتــلــوا اإلمــــام الحسن 
)!(. إنـــهـــا مــانــشــيــتــات تــاريــخــيــة مـــوروثـــة، 
تعلن في ظروف صعبة جدًا، ليس لتحقيق 
مـــــآرب مــذهــبــّيــة بــاســمــهــا، لــكــنــهــا وســيــلــة 
ديــمــاغــوجــيــة مـــن أجـــل بــنــاء اســتــراتــيــجــيــة 
امتدادات إيــران نحو املتوسط، إذ ال يمكن 
للموصل وحلب عالقة   

ّ
أن يؤمن  أن  لعاقل 

بالتشّيع أبدًا. ومن املعيب جّدًا على العرب 
أنـــّهـــم لـــم يـــواجـــهـــوا الـــتـــحـــدّيـــات اإليـــرانـــيـــة 
بــذكــاء وخطط وأســالــيــب غاية فــي الــدهــاء، 
 غــبــّيــا. 

ً
ــامـــال ــعـ ــع املــــأســــاة تـ ــل تـــعـــامـــلـــوا مــ بــ

املوصل وحلب، على  منطقتنا مقبلة، بعد 
صـــراعـــات مــتــنــّوعــة لــهــا مــســبــبــات عــــّدة في 
أماكن معينة، وستحترق مناطق أخرى لم 
املــاضــي. جوهر معضلة  فــي  تكن مشتعلة 
منطقتنا الــعــربــيــة الــيــوم امــتــالكــهــا املــجــال 

الحيوي الحقيقي في العالم.
)مؤرخ عراقي(

أجوبة ضرورية لسؤال »نيويورك تايمز«

مشّجعون في مسابقات الموت

الموصل وحلب وهواجس 
التفّكك الداخلي

عن »الشعبوية« لدى 
حكام بغداد

هل كان المعترضون 
يفّضلون أن ُتعد 

الصحيفة تقاريرها 
من دون أن تسمع 

من السعوديات؟

صرنا أمثولًة في 
تدمير الذات، وأكل 

لحمنا، وتخريب 
ممتلكاتنا، وهتك 

أعراضنا

منطقتنا مقبلة، بعد 
الموصل وحلب، على 
صراعات متنّوعة لها 

مسببّات عّدة

آراء

بدر الراشد

مع كل دورة انتخاباٍت برملانية في الكويت، يعود الحديث )املشروع واملهم( عن نواقص 
الناخبني واملرشحني، وال تمس  إلى  توّجه  االنتقادات  أبرز هذه  لكن  »الديمقراطية«، 
السلطة السياسية إال في الحد األدنى، على الرغم من أنها املسؤول األول عن النظام 
ومخرجاته. يعود هذا الحديث إلى الواجهة هذه األيــام، في ظل الحمالت االنتخابية 
تضمنت  والتي  الــجــاري.  الثاني  تشرين  نوفمبر/   26 في  البرملان  النتخاب  الحالية 
تداول ناشطني، عبر وسائل التواصل االجتماعي، مقاطع مصورة للمرشحني، وهم 
»يستفزعون« بالقبيلة لدعمهم في االنتخابات، وتضمنت تلك املناطق استخدام أكثر 
، إن كان على مستوى العبارات، أو السلوكيات، من رمي »للغتر« 

ً
رموز القبلية محلية

و»العقل«؛ تعبيرًا عن أهمية تلك »الفزعة« التي يطلبها املرشح من قبيلته. 
في مواجهة هذه الحاالت، تتركز االنتقادات على »الثقافة العشائرية والقبلية« التي 
وصل شخصياٍت إلى البرملان، بناء على الوالءات القبلية ال الكفاءة. وأخطر ما في 

ُ
ت

للمنطقة،  الديمقراطية  مــالءمــة  لعدم  تقريرًا  تكون  أن  »املــشــروعــة«  االنــتــقــادات  هــذه 
ديمقراطي،  انتخابي  نظام  أي  في   

ً
مشكلة القبلية  القبلية.  ستكون  الثقافة  بسبب 

ُيعرف الناس باعتبارهم مواطنني متساوين في الحقوق والواجبات، ويحاول تحييد 
هوياتهم الفرعية العرقية والقبلية واإلثنية )قدر اإلمكان(. لكن، يمكن قلب هذه الحجة 
في الحالة الكويتية، باعتبار أن القبلية في النظم االنتخابية مردها طبيعة املؤسسات 
السياسية، فال توجد محفزاتها في الثقافة فقط، فالتعليل الثقافي غير كاٍف لتفسير 
الظاهرة التي تبرز كل مرة في »االنتخابات الفرعية« التي تجريها القبائل، الختيار 

مرشحيها، منعًا لـ »تشتت أصوات القبيلة«.
النظام  تــجــذر »القبلية« فــي  الــثــقــافــي( فــي  الــعــامــل  ســاهــم عــامــالن رئيسيان )غــيــر 
األمـــة،  املــعــطــاه ملجلس  الــصــالحــيــات  فــي طبيعة  األول  يتمثل  الــكــويــتــي.  االنــتــخــابــي 
البالد  أمير  إرادة  بل وفق  االنتخابات،  ينبثق عن  الكويت ال  في  التنفيذي  فالجهاز 
الذي يختار رئيس الوزراء الذي يشكل الحكومة، بغض النظر عن نتائج االنتخابات 
 عن 

ً
)الــبــرملــان( منفصال الــدولــة  فــي  التشريعي  الجهاز  الــذي جعل  األمــر  البرملانية. 

الجهاز التنفيذي، ففتح هذا النظام املجال للمساومات بني النواب والحكومة، فالبرملان 
يستطيع تعطيل عمل الحكومة، واستجواب الوزراء، ومحاسبتهم، لكنه ال يستطيع 
تشكيل الحكومة. ما يعني أن الحكومة بحاجة السترضاء عدد من النواب، ليكون 
يمنع  انتخابيًا  نظامًا  أن تصيغ  تحاول  السلطات  ما جعل  البرملان،  في  لها صــوت 
هيمنة املعارضني على مجلس األمة. انعكس هذا على دور النواب في املجلس الذين 
تحّول عدد ال بأس منهم إلى نواب »خدمات«، تقوم مهمتهم على تخليص معامالت 

عائالتهم وقبائلهم، أكثر من العمل لصالح الدولة وجميع املواطنني. 
يتمثل الــعــامــل الــثــانــي الـــذي عــزز القبلية فــي الــنــظــام االنــتــخــابــي فــي غــيــاب األحـــزاب 
برامج  على  بــنــاًء  يــكــون  ال  فالتصويت  تشكيلها،  الــقــانــون  يمنع  والــتــي  السياسية، 
سياسية وأحــزاب ذات توجهات فكرية مختلفة، بل ألفــراد، األمر الذي أعطى مبّررا 
تأسيس  خـــالل  مــن  املــنــع،  هـــذا  عــلــى  التغلب  الــكــويــتــيــون  ــاول  حـ للقبيلة.  للتصويت 
التي  والفاعلية  باالنضباط  تتمتع  ال  لكنها  أخـــرى،  أو  بصيغة  سياسيٍة  جمعيات 
التجربة  يجعل  ال  هــذا  كــل  لــهــا.  كــان مصرحًا  لــو  السياسية،  األحــــزاب  ستمتلكها 
الكويتية فاشلة، وإن حاولت جهاٌت إفشالها وتفريغها من معناها، ويمكن تلمس 
هذا من الكويتيني املعارضني أنفسهم، والذين تراجع أغلبهم عن مقاطعة االنتخابات، 
باعتبار أن املقاطعة لــم تكن خــيــارًا صــائــبــًا. مــن املــجــازفــة مــقــارنــة االنــتــخــابــات في 
الكويت، بديمقراطيٍة عريقٍة كالديمقراطية األميركية، لكن هذه املقارنة مفيدة، إلثبات 
أن الوصول إلى نموذج ديمقراطي »مثالي« بعيد املنال، فمع أن الديمقراطية، والفصل 
بني السلطات، راسخان في الواليات املتحدة، وتطهر النظام من أي قانون أو ممارسة 
العرقية  العنصرية  أن  ترامب تعني  أن ظاهرة دونالد  إال  الستينيات،  عنصرية منذ 

)املكافئة للقبلية في الحالة الكويتية( ما زالت مؤثرة وحاضرة في االنتخابات.

عبد الحكيم حيدر

ضباطها  وأطــقــم  وذخيرتها  بأسلحتها  املصرية،  الداخلية  وزارة  خــدمــات  ل 
ّ
تتكف

الــذي يصل إلى  وعساكرها، بحماية مساكن إبراهيم عيسى وصــوره، ذات القطع 
األربعني مترًا أحيانا، ويعلوها الشارب وتحرسها )الحماالت( على جــدران وسط 
البلد، من ميدان عبد املنعم رياض حتى أســوار القاهرة الجنوبية، من ربع قرن أو 
يزيد، فكيف بالله عليك فجأة، يخرج الفيل من حنك اإلبريق الضيق راقصًا، ومعلنًا 
رسم خريطة معارضة ليلية )لذيذة( تظهر تباشيرها في األفق، وبدأت تباشيرها 
الطبخة( مع  النواب على يد محمد أنور السادات. ولكن، بعدما )باظت  في مجلس 
السادات، ها هو السعي إلى استنبات معارضٍة ليليٍة محروسة بالعصافير والزبدة 
واآليسكريم وفلوس ساويرس أيضًا، ورجــال األعمال، هو هّم السلطة اآلن إلطالة 
أنفاسها، وفي الظهيرة يسيح اآليسكريم مع الزبدة بالطبع، مع الكحل ومساحيق 
املعارضة الليلية، أمام إعالنات وعقود وماليني رجال األعمال، وهذا هو رزق الهبل 
على اللصوص غير املجانني بالطبع، وهذه بركات )شرم الشيخ( على صبيٍة رّباهم 
األمن )في خدورهم( على )سمنة مبارك البلدي(، قبل أن تمتلئ األسواق عن آخرها 
بالبنان  إليهم  يشار   ،

ً
صنايعية الصبية  صــار  بعدما  بالك  فما  روابــــي(،  )بسمنة 

ومألت )حماالتهم( جدران قاهرة املعز، ولهم عيال، صاروا صنايعية أيضًا في كل 
فج عميق ويتقاسمون من بعيد في املنافع.

لعبة سمجة، وطــالء كـــاذب، وحــواريــة ملعوب فــي مقاصدها تتم فــي شــرم الشيخ 
القديم  الحارة والترخيص  الكبير وصاحب  الصنايعي  ما بني مكرم محمد أحمد، 

املعتمد، ومماليك وعيال املهنة الجدد، بعدما عّمدهم الباشا في القلعة.
الباشا،  أصــابــع  مــن  والكحل  واملكياج  الــطــالء  كــل  على  يستحوذوا  أن  العيال  يريد 
والباشا يضحك في القلعة، فتطير العصافير، ويتعارك العيال على من يجلس قريبًا 
من حجر الباشا أو عليه، ومكرم في حيرة من أمره، وامليكروفون في يده، والصوت 
لم يخنه بعد، وال حتى البالغة، وال الشعارات، والجو طيب، والهواء عليل، والحنجرة 
على اتساع مزاجها، والباشا يطبطب بعيونه من بعيد على بالغة الجميع، ومكرم 
عة أبدًا ال تخون 

ْ
ضاعف في البالغة، وضاعف من وهجها، لكي يقول للعيال إن الصن

)العتايق(، وال البالغة أيضًا، مسرحة التعارك على من يكون قريبًا من الباشا، ومن 
العمل املسرحي بامتياز في شرم الشيخ، ولم يقّصر  ب 

ُ
ل مكياج السلطة، كان هو 

صاحب دور أبدا، فالعقود مبرمة مسبقا، وللخروج على النص عواقبه، عرض متفق 
عليه، تحرسه الجامعة )بذخيرة( املصطلح، وينتهي بالطبع بتوصيات.

اللبيسة  مـــن  عـــــددًا،  مـــن 3000 مــمــثــل، ويــقــربــهــم  قــــوي  ــام عــــرض  ــ أمـ نـــحـــن، إذن، 
الــكــامــيــرا، وخــصــوصــًا حينما يجلس  أمـــام  الــنــاس  املــكــيــاج وتنظيم  ومتخصصي 
الباشا أو يعلق أو تحدق فيه العيون من الصفوف الخلفية، ويا حبذا لو كانوا من 
أو  الالئي لهن تعبير جميل. ويا حبذا، لو كانت دمعة عند أي قول مؤثر،  الفتيات 
ابتسامة ملعارض كبير السن، بعدما وقعت أسنانه تمهيدًا لنقلهم بعد هذا املؤتمر 

إلى حديقة الخالدين أو متحف الشمع في حلوان.
نــحــن عــلــى أعـــتـــاب مــســرح تــلــفــزيــونــي ســيــاســي، عــلــى شــاكــلــة مــســرح الــتــلــفــزيــون 
ماسبيرو  ومشكالت  ومشكالتها  القاهرة  عن  بعيدًا  يتم  مسرح  الستينيات،  في 
بعيدًا  والسيول، مسرح عائم،  املصري  والجنيه  السكر  العال ومشكلة  أبو  وبــوالق 
الــنــاس والــتــوك تــوك والــتــكــدس املــــروري والتعليم والــصــحــة، مسرح  عــن مشكالت 
واملــأزق  اإلنتاج  الشيخ، وفقًا لخطة  القاهرة، وينفذ في شــرم  االتفاق عليه في  يتم 

السياسي للباشا وظروف القلعة.
مسرح، كي يهرب الباشا إلى األمام، سواء بالتجهيز للحج، أو طهور األمراء الصغار 
الشمشرجية  بعض  على  األراضــــي  بعض  تــوزيــع  أو  املــمــالــيــك،  بعض  تنصيب  أو 
وتبرعن  مالطة  فــي  املساجد حتى  وبنني  أراضيهن  بعن  الــالئــي  املماليك  أرامـــل  أو 

بالعشور للعميان واأليتام والتكايا واألسبلة.

سالمة كيلة

 لها، حيث هيمن املال على الرأسمال، 
ّ

، ال حل
ً
 عميقة

ً
يعيش النظام الرأسمالي أزمة

هيمنت املضاربات على اإلنتاج الحقيقي. ويعيش تصارعًا بني دول إمبريالية من 
أجل الحصول على الحصة األكبر ضمن الصراع لتقاسم العالم. ويظهر واضحًا أن 
الهدف من التصارع هو السيطرة على األطراف، ليس لتصدير السلع فقط، بل أكثر 
من ذلك ملمارسة النهب عبر نشاط املال، الذي بات هو األكثر أهمية بالنسبة لطغم 
التي تفرض تأسيس فوضى عاملية، وليس تحقيق االستقرار  العملية  املــال، وهي 

العاملي.
تنتشر بؤر التوتر والصراع في كل العالم، ويتوسع عدم استقرار النظم في األطراف 
يتوسع. وإذا كانت اإلمبرياليات ال تغامر في حرٍب عامليٍة نجدها تتدخل في حروٍب 
وتوتراٍت إقليمية، كما يحدث في أوكرانيا وسورية وليبيا واليمن. ونلمس تصاعد 
التوترات في املحيط الهادئ وبعض مناطق أفريقيا. وربما تتخلى أميركا الالتينية 
ة التنافس  عن حالة االستقرار التي عاشتها تحت حكم »اليسار«. وال شك في أن حدَّ
بني اإلمبرياليات، والحاجة امللحة لتوسيع السيطرة من بعضها، مثل روسيا، يمكن 
أن يزيد من الحروب اإلقليمية، ومن التوترات التي توحي بالصدام بني اإلمبرياليات، 

على الرغم من أن الخوف من »حرٍب نووية« تبقى الالجم النفالت الصراع.
عقد الصفقات بمئات مليارات الدوالرات، 

ُ
وفي هذه الوضعية، يتصاعد بيع السالح، وت

ك األول للصناعة )واالقتصاد  وبهذا تنشط الصناعات العسكرية التي باتت املحرِّ
عمومًا( في بعض هذه اإلمبرياليات، مثل أميركا وروسيا. وهي العملية التقليدية 
إلى  الوصول  دون  التوترات مرتفعة من  تبقى  أن  تعني  والتي  االقتصاد،  لتنشيط 
صداٍم من أجل تسويق السالح بشكل أكبر. وال شك في أن »االستعراض الروسي« 
في سورية واضح هنا، ولقد أدى إلى أن تصبح ثاني أكبر بائع للسالح بعد أميركا، 

بعد أن كانت تعاني من »حصار« فيما يتعلق ببيعها السالح.
لكن، ربما كانت هيمنة طغم املال قد دفعت إلى أشكال جديدة من الصراع والفوضى، 
 »

ً
وإذا كان اإلرهــاب قديمًا، واستخدم في مراحل مختلفة، فقد بات جــزءًا »أصيال

من تكوين الرأسمالية كما يبدو. فـ »الحرب على اإلرهاب« التي بدأت مع بداية القرن 
الجديد، وهدفت إلى تبرير احتالل أفغانستان والعراق، وتوسيع الوجود العسكري 
الــرغــم مــن التراجع  لــم تتوقف على  م فــيــه، 

ُّ
الــعــالــم كــجــزء مــن التحك األمــيــركــي فــي 

األميركي. وهي تضرب في »الشرق األوسط«، وتمتد إلى »شمال أفريقيا«، وتغزو 
أفريقيا، وتصل إلى آسيا، وباتت تضرب أوروبا ذاتها.

 مستقرة، 
ً
يريد دوال وهــو ال  يبدو،  الفوضى كما  املضارب  املالي  النشاط  يفترض 

ة، حيث إن النهب عبر النشاط في االقتصاد الريعي يفترض 
ّ

 ضعيفة وهش
ً
بل دوال

أو  »االقتصادية«  التسمية  الــذي هو  األجـــل«،  »االستثمار قصير  فــإن  وأيضًا  ذلــك، 
باتت  الــتــي  املالية  والطغم  فيها.  يتحّرك  فــوضــى  يــريــد  للمضاربات،  »األكــاديــمــيــة« 
تهيمن على االقتصاد العاملي تريد سيادة مافياٍت محلية، وهذه تمارس النهب عبر 

»البلطجة«، ومن ثم الفوضى.
طلق اإلرهاب بشكله »اإلسالمي«، لكي يتغلغل في هذه املنطقة الواسعة التي يجري 

ُ
أ

الصراع حولها، من إندونيسيا إلى نيجيريا. وهو يستخدم لتخويف دول، وإرعاب 
شــعــوب، ولــتــبــريــر الــتــدخــل الــعــســكــري حــني الـــضـــرورة، كــمــا حـــدث فــي أفغانستان 
والعراق، ويحدث في ليبيا وبعض بلدان أفريقيا. كما كان يحدث في بلدان أميركا 
العشرين وسبعينياته، من خالل ما كان يسمى:  القرن  الالتينية خالل ستينيات 

فرق املوت.
الظاهرة في  إلى استغالل  اإلمبرياليات في سعي كل منها  الصراع بني  وينعكس 
سعيه إلى السيطرة والتدخل، وتخويف اآلخرين، وفرض سياساٍت تخدم مصالحه. 
التصارع  ثــورات، وكذلك  املالية، وما يمكن أن ينتج عنها من  وربما أفضت األزمــة 
بني اإلمبرياليات، إلى تصعيد أكبر لظاهرة اإلرهاب، وتوسيع فاعليتها، لكي تكون 

»مخلبًا« يبّرر التدخل في األطراف.

ترامب واالنتخابات في الكويت إبراهيم عيسى ومعارضة الليل

عالم رأسمالي وحشي
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في مواجهة شباب السيسي أنا سوري... يا جورج قرداحي

16

فــن الشــباب؟ هــذا هــو الســؤال، بــل هــي صرخــة أطلقهــا املغنــي الشــاب، رامــي 
محمــد، فــي فيديــو كليــب جديــد، ردًا علــى مؤتمــر الشــباب برعايــة ُمضطِهــد 
الشباب األول؛ الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي في شرم الشيخ األسبوع 
املاضــي. ومــا أشــبه املؤتمــر الحالــي بمؤتمــر اقتصــادي عقــده السيســي فــي 
املدينــة نفســها العــام املنصــرم، ووعــد فيــه بفتــح أبــواب الرخــاء االقتصــادي 
 ســوى 

َ
 الوعود الســابقة أو الالحقة، ولم يبق

ّ
للشــعب املصري، لكن تبخرت كل

الفقر والقمع والفساد في ظل أسوء إداره في العصر الحديث.
 في 

ّ
عندمــا ظهــر الرئيــس فــي مقّدمــة الصفــوف محاطــا بمؤيديــه، شــارك الــكل

وصالت من املدح والتفخيم لـ »طبيب األمة«، كما وصف نفسه سابقا. أنفقت 
املاليــن علــى مؤتمــر خمــس نجــوم، فــي وقــت يدعــو فيــه السيســي إلــى حالــة 
ــف، مّدعيا أّن ثالجته لم يكن بها ســوى املاء عشــر ســنوات. ومثلما شهد 

ّ
تقش

شــهود، مثل حازم عبد العظيم وغيره، أّن أجهزة األمن كان لها دور كبير في 
اختيار نواب البرملان، بحيث ال يتعارض وجودهم مع تمرير قوانن السيسي 
القمعية، فالثالثة آالف مدعو للمؤتمربالتأكيد ال يمثلون شباب مصر، بل هم 
شخصيات لها مصالح مع وجود نظام انقالبي، وربما كان ألجهزة األمن دور 
كبير في انتقائهم لترسيخ صورة معينة، وهي أّن السيسي هو راعي الشباب، 
فــي محاولــة لتهدئــة الســخط العــام علــى إدارتــه الفاشــلة. إذًا أيــن هــم الشــباب 
الحقيقيــون؟ إجابــة علــى هــذا الســؤال، يــرد رامــي فــي أغنيتــه الجديــدة: »الــكل 
متسجل غياب، يائس يا فندي وشعره شاب/ شباب في سجنك واترموا، والله 
أعلــم همــا فــن، بتقــول عليهــم أجرموا، عشــان برفضك معروفــن/ حاول يعوم 
زي الجنية، ويالقي هجرة تروقه، وازاي يقب بذمتك، كل الضحايا بيغرقوا«.

محمد منصور )مصر(

كثيــرًا مــا كان الســوريون يتنــّدرون علــى األغنيــة التــي 
يعرضهــا التلفزيون الرســمي الســوري بصــوت الفنان 
القدير عبد الرحمن آل رشي، عندما يرّدد الزمة أغنية 

»أنا سوري آه يا نيالي«، بصوته الجهوري القوي.
الدولــة  أهــل  الســوريون  هــم  يردّدهــا  كان  مــن  أكثــر 
»الغنّيــة«، املســافرون للعمــل فــي لبنان الفقيــر واملديون 

والخارج من حرب أهلية. 
ال أعــرف كيــف خّيــل للمواطــن الســوري أّن دولته غنّية، 
ووارداتهــا  صادراتهــا   

ّ
كل يجهــل  كان  ــه 

ّ
أن حــن  فــي 

 ذلــك كان مبهمــا وغيــر معروف 
ّ

وإنتاجهــا النفطــي، كل
رسميا بل يعّد أحد أسرار الدولة. عرف السوريون هذه 
يد 

ّ
املعلومــة مــن اإلعالمــي اللبنانــي جورج قرداحــي املؤ

للنظــام الســوري. كان ذلــك عندمــا كان يقــّدم برنامــج 
أحــد  القرداحــي  املليــون«. حينهــا ســأل  »مــن ســيربح 

متسابقي البرنامج: من هي أغنى الدول العربية؟  
وكالعــادة، وضــع أربــع احتمــاالت، وكانــت االحتمــاالت 
الثالثة لدول خليجية )اإلمارات، السعودية، قطر( وكان 
الخيــار الرابــع هــو ســورية، وبالطبــع لــم يتّوقــع أحــد أّن 
اإلجابــة الصحيحــة هــي ســورية. لــم أفهــم كيــف تكــون 
دولــة الطرطيــرات وباصــات النقــل الداخلــي والشــوارع 
املتصّدعة وعشوائيات الفقر املدقع أغنى من قطر التي 
ــف مــع النرويــج واليابــان مــن حيــث درجــة رفاهية 

ّ
تصن

الفرد العاملية. لكن، هكذا أرادها القرداحي، أرادها كذلك 
قبــل انتشــار األنترنــت وســهولة البحث، حيــث ال يمكن 
البحث أو االعتراض على ما يّدعيه، كان ذلك في عصر 
يســيطر فيــه التلفزيــون علــى اإلعــالم، بــل ومــن أشــهر 
برامجــه اإلعالميــة وعبــر أشــهر قنواتــه. وبعدهــا طبــع 
في ذاكرة السورين جميعا أّن دولتهم هي أغنى الدول 
ها أغنى من الدول النفطية العربية، وقد 

ّ
العربية، حتى أن

بــّرر القرداحــي معلومتــه تلــك بحيــث أّن ســورية غيــر 
مديونة ألحد من الدول. 

حتــى علــى هــذا املقيــاس )لــو كان صحيحــا(، فســورية 
ليســت أغنــى مــن قطــر أو الســعودية إذ ال ديــن عليهما، 
بــل لهمــا ديــن علــى الدول وتمنحــان الكثير مــن الهبات، 
العربيــة  الفقيــرة  الــدول  تعبــر  اإلنســانية  ومنظماتهــم 
منهــا وغيــر العربيــة. تذكــرت هــذه الحادثــة، عندمــا مــّر 
اليــوم العاملــي ملكافحــة الفقــر منــذ أيــام. وبمناســبة هــذا 
اليــوم، نشــرت األمــم املتحــدة تقريرهــا عن الدول األشــد 
فقرًا، فتصّدرت ســورية الدول العربية، بصفتها الدولة 
، بنسبة فقر تجاوزت84% أي أّن 84% من 

ّ
األشّد فقرا

الشــعب الســوري يعيشــون تحــت خــط الفقــر، فســبقت 
سورية بذلك الصومال بسبع درجات، علما أّن التقرير 
ه يشمل سورية 

ّ
يشمل دراسة ألربعة عشر عاما، أّي أن

قبل الثورة بثمان سنن. لم أعرف كيف توصل جورج 

، وما مصادره التي 
ً
قرداحــي إلــى هــذه املعلومة الخاطئة

لــم يجــد مــن يســأله عنهــا؟ ولطاملا تســاءلت حينهــا: ألم 
يــر قرداحــي أّن فــي لبنــان وحــده نصــف مليــون عامــل 
ســوري قبــل الثــورة بســنن طويلــة، وهــم يعملــون فــي 
هــا ليســت إنســانية؟  ألــم 

ّ
 مــا يقــال عنهــا أن

ّ
ظــروف أقــل

يتســاءل ملــاذا يأتــي حوالــي نصــف مليــون عامــل مــن 
ســورية )الغنية( إلى بلده لبنان )الفقير واملديون( على 
حد تعبيره؟  ألم يسمع عن حوالي نصف مليون عامل 

سوري آخر يعملون في األردن؟ 
ألــم يســتغرب أن يذهــب أبنــاء دولــة »غنّيــة« إلــى دولــة 
صغيــرة مجــاورة، مســاحتها بحجــم محافظــة واحــدة 
من جارتها الكبيرة؟ ألم يسمع من أبناء بلده اللبنانين 
اللذين يعملون في الخارج عن العمالة السورية في دول 

الخليج العربي، ويقّدر عددهم باملالين؟
صدقنــي، يــا عزيــزي جــورج، لــم يكــن للســورين يومــا 
بــالد يملكونهــا حتــى تكــون مــن أغنــى البــالد، ولم يكن 
للســورين يومــا جيــش يحمــي حقوقهــم، وهــو أّول من 

هدرها واعتدى عليها.
لبنــان  فــي  الســورين  الالجئــن  نصــف  أّن  صّدقنــي، 
موجودون قبل الحرب بسنن طويلة، لكن كعّمال، وما 

تغّيرعليهم اليوم، هو فقط توصيفهم الجئن.
قتيبة ياسين )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

أسامة الرشيدي

يعاني الخطاب الرسمي الصادر عن املؤسسة 
ال  عديــدة،  عيــوب  مــن  املصريــة  العســكرية 
تجعلــه عائقــا فحســب فــي فهــم مــا يجــري فــي 
ســيناء، بــل ربمــا يكــون معّبــرًا عــن واحــٍد مــن 
جوانــب األزمــة. ويمكــن تحديــد جوانــب تلــك 

العيوب في اآلتي:  
أوال: يأتــي العيــب األهــم واألخطر فــي التعتيم 
الشــديد الــذي تفرضــه الســلطات علــى حقيقــة 
إحصــاء  يوجــد  فــا  ســيناء،  فــي  يحــدث  مــا 
دقيــق، يوثــق عــدد الضحايــا الذيــن يســقطون 
فــي ســيناء، ســواء مــن الجيــش أو الشــرطة أو 
مــع  بالغــٍة  باســتهانٍة  التعامــل  مــع  املدنيــن، 
الضحايا املدنين الذين يســقطون من قذائف 
الجيش، إلى درجة أن السيســي نفســه قال في 
إحــدى املــرات، بامباالة غريبــة، إنهم يدفعون 
مــن  يســقط  مدنــي  قتيــل  أي  ألهالــي  »الديــة« 
الجيــش، وكأنــه ينفــذ بالحــرف املثــل الشــعبي 

»اللي تعرف ديته اقتله«.
ثانيــا: فــي أحيــان كثيــرة، يســقط ضحايــا مــن 
الجيــش املصــري مــن دون أن يصــدر أي بيــان 
عن املتحدث العســكري باســم القوات املسلحة 
يشرح فيه تفاصيل الحادث، ويقدم معلومات 
مــرور  الحــادث  يمــر  بــل  يحــدث،  عمــا  دقيقــة 

الكرام، حتى تأتي حوادث أخرى.
العســكري  املتحــدث  خطــاب  يحــرص  ثالثــا: 
أســلوب  اتبــاع  علــى  املصــري  الجيــش  باســم 
الحــوادث  مــع  التعامــل  عنــد  ومكــّرر  واحــد 
ففــي جميــع  عنهــا،  بيــان  إصــدار  يقــّرر  التــي 

وائل نجم

وأخيرًا، وبعد 290 يوما من الفراغ والشــغور 
الرئاســي، وبعــد 45 دعــوة لجلســات انتخاب 
رئاســية، وبعد انســحاب مرشــحن رئاسين 
أو  التعطيــل  بفعــل  الرئاســي،  الســباق  مــن 
اليــأس أو اإلحبــاط، وبعــد حصــر املرشــحن 
للرئاســة بمرشــح واحــد »ال ثانــي لــه«، وبعــد 
مخــاٍض عســير وتنــازالت وأجــواء محبطــة، 
مــن  اللبنانــي  النيابــي  املجلــس  تمّكــن 
انتخــاب املرشــح الوحيــد للرئاســة، الجنــرال 
طويلــة  مرحلــة  بذلــك  وأنهــى  عــون،  ميشــال 
كثيــرة،  أزمــات  معهــا  جــّرت  الشــغور  مــن 
وجــاء انتهــاء األزمــة بتنــازل حــاد مــن فريــق 
ســعد  أقطابــه،  أبــرز  ذهــب  الــذي  آذار«   14«
الحريــري، منــذ قرابــة العــام إلــى التراجــع عن 
دعــم حليفــه ســمير جعجــع، ودعــم خصمــه 
السياســي، ســليمان فرنجية، ما دفع جعجع 
ــحه، واتخاذ قــرار بدعم 

ّ
إلــى التنــازل عــن ترش

منافســه وخصمه السياســي اللدود، ميشــال 
بدعــم  حظيــا  اللذيــن  املرشــَحن  وكا  عــون، 
الحريــري وجعجــع همــا مــن فريــق »8 آذار« 
املوالــي للنظام الســوري، وحليــف لحزب الله 

اللبناني. 
قرابــة  منــذ  املؤكــد،  بحكــم  بــات  وبالتالــي، 
العــام، أن الشــخصية التــي ســتمأل الفــراغ في 
سدة الرئاسة األولى في لبنان هي شخصية 
مــن هــذا الفريــق. وبــات مؤكــدًا أيضــا أن حزب 
اللــه الــذي يتولــى إدارة هــذا الفريــق، بالنظــر 
إلــى الضعــف الــذي يعتــري النظــام الســوري، 
الفــراغ ســوى  ملــلء  بــأي شــخصية  لــن يقبــل 
أحدهمــا، وقــد انحــاز، فــي حينــه، إلــى عــون، 
علمــا أن فرنجيــة يــكاد يكــون األقــرب للحــزب 

أن  العســكري  املتحــدث  يؤكــد  الحــوادث  هــذه 
املســلحن،  لهجــوم  تصــّدت  الجيــش  قــوات 
وأنهــا كبدتهــم خســائر جســيمة فــي األرواح 
واملعــدات، لكــن الصــور ومقاطــع الفيديو التي 
يبثهــا تنظيــم واليــة ســيناء، بعــد ذلــك، تكــذب 
كل مــا ينشــره املتحــدث العســكري، إذ تظهــر 
الصور ســيطرة كاملة للمســلحن على مواقع 
الجيــش التي يهاجمونها، واســتياءهم على 
األســلحة واملعــدات املوجــودة فــي تلــك املواقــع 

دون مقاومة تذكر.
بعــد ذلــك، يصدر املتحدث العســكري بياناٍت 
مئــات  وربمــا  عشــرات،  مقتــل  تزعــم   ،

ً
دوريــة

املســلحن، مــن دون توضيــح كيــف اســتطاع 
املتحدث تحديد هذا العدد، وال من هم هؤالء 
جنســياتهم،  أو  أســماؤهم  وال  املســلحون، 
أننــا  درجــة  إلــى  عنهــم،  معلومــات  أي  أو 
املتحــدث  يعلنهــا  التــي  األرقــام  جمعنــا  لــو 
قتلهــم  مســلحن  باعتبارهــم  العســكري، 
الجيــش فــي ســيناء، لوجدنــا العــدد يتخطــى 
10 آالف شــخص، مــن دون أي مبالغــة، وهــو 
عدد من املستحيل وجوده في تلك البقعة من 
ســيناء، إال لــو كنــا نتحــدث عــن جيــٍش كامــل 
يســتطيع تحقيــق أكثــر بكثير من مجرد شــن 
هجمــات متقطعــة علــى كمائــن الجيــش، لكــن 
لقتلــى  أعــداد مهولــة  الحــرص علــى تحديــد 
إطــار  فــي  يأتــي  املســلحن  مــن  مزعومــن 
الحــرص علــى إبــراز صــورة الجيــش، وكأنــه 
الصحــف  وتنشــر  جنــوده،  قتلــة  مــن  ينتقــم 
موحــدة  بعناويــن  البيانــات  تلــك  املصريــة 
تقريبــا تبــدأ بالعبــارة نفســها »الجيش يثأر 

وللنظــام الســوري. وهكــذا تمّكــن هــذا الفريــق 
مــن فــرض مرشــحه فــي نهايــة املطــاف علــى 
الفريــق  وجــد  عندمــا  الجمهوريــة،  رئاســة 
اآلخــر أن إنهــاء حالــة الفــراغ لــن يكــون إال عبر 
انتخــاب عــون رئيســا، وهــو ما حصــل بعد أن 
أقــدم الحريــري علــى ســحب تأييــد فرنجيــة، 
واالنضمام إلى جعجع بتأييد ترشيح عون. 
 مــن جعجــع والحريري 

ً ّ
واملفارقــة، هنــا، أن كا

همــا مــن أبــرز خصــوم حــزب اللــه فــي لبنــان، 
وقــد خضعــا لـــ »ابتــزازه«، تحــت عنــوان إنهاء 
الحــزب  مرشــح  أن  باعتبــار  الفــراغ،  حالــة 
لبنــان  فــي  والفعلــي  والحقيقــي  األساســي 
لرئاسة الجمهورية هو الفراغ، بحسب وجهة 
نظرهمــا، إال أن الحــزب دحض هذه الفرضية، 
واقترع بشــكل واضــح وصريح للجنرال عون 
اعتبــر مستشــار  االنتخــاب. وقــد  فــي جلســة 
الخارجيــة  وزيــر  إيــران،  فــي  الفقيــه«  »ولــي 
عــون  انتخــاب  واليتــي،  أكبــر  علــي  األســبق، 
بمثابــة انتصــار لحــزب اللــه في لبنــان. وعلى 
فــي  الفــراغ  صفحــة  طــي  تــم  األســاس،  هــذا 
ســدة الرئاســة األولــى فــي هــذه الصفقــة بــن 
الحريــري وعــون، مــا اعتبــره بعضهــم تنــازاًل 
وتســليما لحــزب اللــه والنظــام الســوري فــي 
لبنــان، فيمــا اعتبــره الفريــق اآلخــر خطوة في 
إطــار الحفــاظ على النظام السياســي، واتفاق 
الطائــف تحديــدًا، الــذي يســعى حــزب الله إلى 
إســقاطه وإنهائــه كليــا، لصالــح إنتــاج نظــام 

سياسي جديد، وفقا لوجهة نظر هؤالء. 
الرئاســي،  الفــراغ  مرحلــة  إنهــاء  وبعــد  اآلن، 
تكليــف  مرحلــة  هــي  جديــدة  مرحلــة  هنــاك 
الحكومــة وتأليفهــا، فهل يدخل لبنان مرحلة 
الفراغ الحكومي، في ضوء املواقف السياسية 
عة بن األطراف 

ّ
املتضاربة واملتعارضة واملوز

كمــال عــام، الــذي أعلــن عن مقتله ثــاث مرات، 
وأبو أسامة املصري وغيرهم.

سادســا: يؤســس النظام الحالي، بقيادة عبد 
الفتــاح السيســي، شــرعيته علــى محاربــة مــا 
الــذي يعّرفــه بأنــه كل مــن  يســمى »اإلرهــاب« 
يعــارض النظــام. وبالتالي، نســتطيع أن نفهم 
تســمية  علــى  الرســمي  اإلصــرار  مــن  املغــزى 
املسلحن بأنهم تنظيم »أنصار بيت املقدس« 
وليــس »تنظيــم واليــة ســيناء«، ألن االعتــراف 
ســيكون  ســيناء  فــي  الدولــة  تنظيــم  بوجــود 
اعترافا بالفشل الذريع في محاربة الجماعات 
املســلحة التــي يقــدم النظــام نفســه باعتبــاره 
أن  النتيجــة كانــت  لكــن  لهــا،  محاربــا شرســا 
»اإلرهــاب« توســع، وانتقــل إلــى أماكــن أخــرى 
غيــر ســيناء، ودخــل تنظيــم الدولــة بقــوة إلــى 
واجهــة األحــداث، وظهــرت تنظيمــات جديــدة، 
»حســم«  مثــل  وحــركات  »املرابطــون«  مثــل 
و»لــواء الثــورة« وغيرهــا مــن الجماعــات التــي 

في العام 2011 كيف جعلت القمصان الســود 
رئيس الجمهورية الســابق، ميشــال سليمان، 
يؤّجل االستشــارات النيابية امللزمة أســبوعا، 
وبعدها جاءت النتيجة مغايرة ملا كان يمكن 
أن تأتــي بــه األســبوع األول، وبعد ذلك احتاج 
األمر إلى شهور، حتى تمّكن املكلف في حينه 
)نجيب ميقاتي( من تشكيل الحكومة. وكذلك 
األمــر بالنســبة لحكومــة املصلحــة الوطنيــة، 
برئاســة تمــام ســام التــي قدمــت اســتقالتها 
قبــل أيــام، فــإن رئيســها احتــاج عشــرة أشــهر، 
مــن  الرغــم  علــى  تشــكيلها،  مــن  تمّكــن  حتــى 
أنهــا جــاءت بشــبه توافق بــن مختلف القوى 

السياسية. 
يحتــاج الرئيــس املكلــف اليــوم إلــى تفاهمــات 
وتوافــق مــع باقي الكتــل النيابية، ومع القوى 
السياسية من أجل تسهيل تشكيل الحكومة. 
وهنا بيت القصيد، حيث لكل من هذه القوى 
والكتل مطالبها، بعضها في البيان الوزاري، 
إلــى  الــذي يســعى  اللــه  فــي حالــة حــزب  كمــا 
شرعنة ساحه، من خال البيان الوزاري، كما 
 عن تغطية 

ً
في كل الحكومات السابقة، فضا

 إلى جانب النظام 
ً
وجوده في سورية، مقاتا

 بنســف كل 
ٌ

الســوري، وهــذا بنــد إضافــي كفيل

أن  الطريــف  النظــام.  ضــد  العنــف  تســتخدم 
بــدا وكأنــه غائــب  نفســه  العســكري  املتحــدث 
تمامــا عــن تلــك التطــورات، عندمــا صــرح بــأن 
»داعش« ال يستطيع التفكير في دخول مصر! 
وكأن »واليــة ســيناء« تنتمــي إلــى تنظيــم آخر 
غيــر داعــش، واألطــرف أن هــذا التصريــح جــاء 
طائــرة  داعــش  إســقاط  مــن  قليلــة  أيــام  بعــد 

الركاب الروسية فوق سيناء.
وتأتي السقطة الكبرى، عندما انتشرت صور 
فــي  ســقطوا  الذيــن  املصــري  الجيــش  قتلــى 
أحــدث عمليــة لتنظيــم واليــة ســيناء منتصف 
شهر أكتوبر/ تشرين األول املاضي، وأسفرت 
فــي تســريب مقصــوٍد،  عــن مقتــل 12 جنديــا، 
بــدا وكأنــه بغــرض ابتــزاز مشــاعر املصريــن 
بهؤالء الضحايا، وتوجيه اللوم للشعب على 
مقتلهــم! خصوصــا بعــد تصاعــد االنتقــادات 
املوجهــة للنظــام، نتيجــة األزمــة االقتصاديــة 
الطاحنــة، وتصاعــد شــكاوى املواطنــن، كمــا 
أننا لم نجد أي صور ألي قتلى من املسلحن، 
علــى الرغــم مــن زعــم املتحــدث العســكري أنــه 
ســقط منهــم 15 قتيــا، وذلــك مــن دون أدنــى 
اعتبــار ملــا قــد تســببه صــور الجنــود القتلــى 
مــن تأثيــر علــى الحالــة املعنويــة لزمائهم في 
تديــن  إنمــا  الصــور  هــذه  أن  ويبقــى  ســيناء. 
أرواح  حمايــة  فــي  والنظــام  الدولــة  تقصيــر 
الغضــب  مشــاعر  إال  تســتدعي  وال  جنــوده، 
هــذا  عــن  املســؤولن  بمحاســبة  واملطالبــة 
الفشــل، وليس التماس األعذار لتلك القيادات، 

أو تحميل الشعب مسؤولية موتهم.
)كاتب مصري(

مســاعي تشــكيل الحكومة، ويمنع تشــكيلها، 
أو على األقل يؤخر تشكيلها، ليبقى الرئيس 
املكلــف فــي إطار التكليف والبحث فقط، وهي 
مرحلــة تشــبه، إلــى حد كبير، حالــة الفراغ في 
ســدة الرئاســة األولــى، إذ لن يكــون في مقدور 
حكومــة تصريــف األعمــال االجتمــاع واتخــاذ 
 
ً
كفيــا ســيكون  ذاتــه  بحــد  وهــذا  القــرارات، 
بجعــل الرئيــس املكلــف يقــدم علــى خطــوة من 
اثنتــن، فإمــا أن يعتــذر عــن تشــكيل الحكومــة 
بعد استنفاد الوقت. وباملناسبة، ليس هناك 
نص دستوري يحدد مهلة لتشكيل الحكومة، 
وهــو مــا يجعــل الوقــت مفتوحــا، وتاليا تمّدد 
حالــة الفــراغ، أو أن يقــّدم التنــازالت املطلوبــة، 
أو باألحرى املفروضة عليه، وهو ما يمكن أن 
 تحــت عنــوان » التضحيــة« مــن 

ً
يحصــل فعــا

أجــل مصلحــة لبنان، وال نعــرف كم التنازالت 
التــي يمكــن أن يقــدم عليهــا الرئيــس املكلــف، 
عمليــة  يحســن  اآلخــر  الطــرف  أن  خصوصــا 
االبتــزاز مــن ناحية، وهو غير مســتعجل على 
موضــوع تشــكيل الحكومــة من ناحيــة ثانية. 
ولــن يملــك رئيــس الجمهورية شــيئا للضغط 
أســاس  ألن  ــل، 

ّ
واملعط املعرقــل  الفريــق  علــى 

إلــى ســدة  معركتــه كان يتلخــص بالوصــول 
الرئاسة، وهو ما قد حصل. 

تريــد  التــي  األخــرى  الكتــل  إلــى  التفتنــا  وإذا 
حصصــا وازنــة فــي الحكومــة، من أجــل تأمن 
الغطاء السياسي لها، سندرك أكثر أن عملية 
التأليف ليســت ســهلة، وال نزهة، بل ســتكون 
معقــدة قــد يدفع فيها الرئيس املكلف بقية ما 
لديه من رصيد. وهنا يمكن التأكد من صحة 
ــق 

ّ
تحق الــذي  النصــر  عــن  واليتــي  تصريــح 

لحلفاء إيران في لبنان.
)كاتب لبناني(

لشهدائه في سيناء«. رابعا: يبشرنا املتحدث 
العســكري، فــي بعــض بياناتــه، بــأن القــوات 
املســلحة نجحــت فــي مهاجمــة املســلحن فــي 
مخابئهــم، وقتــل العشــرات منهــم، وغالبــا مــا 
تأتــي تلــك البيانــات بعــد كل هجــوم تتعّرض 
طاملــا  هنــا:  الســؤال  لكــن  الجيــش،  قــوات  لــه 
كان املســؤولون فــي الجيــش يعرفــون مــكان 
لــم يوجهــوا  املســلحن منــذ البدايــة، فلمــاذا 
ضرباتهــم إلــى تلــك األماكــن، قبــل أن يحــدث 
الهجــوم؟ نحــن هنــا أمــام احتمالــن: إمــا أن 
البيان كاذب تماما، أو أن هناك تراخيا يصل 

إلى حد التواطؤ في مواجهة املسلحن.
خامسا: في إطار سياسة »الثأر«، تأتي بعض 
البيانــات الكوميديــة التــي تحــاول إظهــار أنــه 
تم تحقيق »العدالة«، ففي 2014 أسقط تنظيم 
وأدى  مصريــة،  حربيــة  طائــرة  املقــدس  بيــت 
الحادث إلى مقتل طاقم الطائرة، ليأتينا بيان 
املتحــدث العســكري بعد الحــادث بأيام ليؤكد 
مقتل »املسلح الذي أسقط الطائرة«، هكذا من 
دون بيان اسمه أو أي معلومات عنه، أو صور 
لجثتــه، أو حتــى كيف عرفوا أن ذلك الشــخص 

هو الذي أسقط الطائرة.
ورأينا، على سبيل املثال، بيانات دورية تؤكد 
مقتــل قيــادات في جماعة أنصــار بيت املقدس 
في سيناء عدة مرات، فقد تم اإلعان عن مقتل 
واليــة  تنظيــم  قيــادات  أحــد  املنيعــي،  شــادي 
ســيناء، أكثــر مــن خمــس مــرات، ظهــر املنيعــي 
فــي إحداهــا فــي لقطة مصورة، وهو يقرأ خبر 
مصرعه الذي نشره اإلعام املصري! ولم يكن 
الحــال أحســن حــاال مــع قيــادات أخــرى، مثــل 

 ،
ً
السياسية؟ أم يمكن أن يكون التكليف سها

والتأليف صعبا؟
مــن الواضــح أن انتخــاب الرئيــس جاء نتيجة 
األطــراف  كل  تشــمل  لــم  ثنائيــٍة،  تســوياٍت 
شــملتهم  الذيــن  بــن   

ً
منّســقة تكــن  ولــم  أواًل، 

تكليــف  أي  التكليــف،  أن  أدركنــا  وإذا  ثانيــا. 
عبــر  يتــم  الحكومــة،  بتشــكيل  شــخصية 
االستشــارات النيابيــة امللزمــة التــي يجريهــا 
النــواب  الرئيــس  )دعــا  الجمهوريــة  رئيــس 
إلــى استشــارات ملزمــة(، وبنــاء عليهــا يكلــف 
أن  يبــرز  الحكومــة. وهنــا  شــخصية تشــكيل 
 نيابيــة تتجــه إلــى تســمية رئيــس تيــار 

ً
كتــا

املستقبل، سعد الحريري، لتشكيل الحكومة، 
القــدر  وهــي كتــل يمكــن أن تعطــي الحريــري 
الكافي من األصوات لحصوله على التكليف، 
تشــترط شــروطا محــددة  أخــرى   

ً
كتــا أن  إال 

فــي  الحريــري، وهــي ســتدخل معــه  لتســمية 
مساومٍة حول ما يمكن أن يقدمه لها من أجل 
تســميته. وهنــا تبــرز كتــل التنميــة والتحرير 
برئاســة نبيــه بــّري، وكتلــة حــزب اللــه، وكتــل 
أصغــر أخــرى. وعليــه، قــد ال يكــون في مســألة 
التكليف تعقيد كثير، إال أن املسألة األعقد في 
التأليــف، أي فــي تشــكيل الحكومــة، باعتبــار 
وميثاقيــة،  سياســية،  توازنــات  هنــاك  أن 
ودســتورية، ال بــّد مــن توفرهــا من أجــل إتمام 
التفاصيــل،  تكمــن  وهنــا  الحكومــة.  تشــكيل 

وفيها يكمن الشيطان. 
رئيــس  انتخــاب  لــت 

ّ
عط التــي  القــوى 

للجمهورية على مدى عامن ونصف تقريبا، 
وفرضت مرشحا وحيدًا على الرئاسة، بغض 
النظــر عــن شــخصية الرئيــس الحالــي، قــادرة 
علــى تعطيــل تشــكيل الحكومــة بألــف طريقــة 
وطريقــة، وأســلوب وأســلوب. ولنــا أن نتذّكــر 
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قبائل باكستان تنتظر اإلصالحات

رفع 
الراية 

البيضاء

17

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

املحاذيــة  باكســتان  فــي  القبائــل  منطقــة 
األقاليــم  ضمــن  ليســت  ألفغانســتان، 
األربعــة للبــاد. تصــل مســاحتها إلــى 27 
ألفــا و220 كيلومتــرًا مربعــا، ويبلــغ عــدد ســكانها 3 
مايــن و431 ألفــا و70 شــخصا، بحســب إحصائية 
عــام 2000، وهــو مــا يعــادل 2 فــي املائــة مــن ســكان 
خيبــر،  هــي:  ســبع  القبليــة  املقاطعــات  باكســتان. 
وباجــور، وكــرم، ومهمنــد، وأوركــزاي، ووزيرســتان 

الشمالية والجنوبية.
ضــد  الباكســتاني  الجيــش  عمليــات  انطــاق  قبــل 
املســلحن فــي شــهر يونيو/حزيــران عــام 2014، كان 
زعمــاء القبائــل البشــتون يســيطرون علــى املنطقــة، 
بينمــا تســيطر عليهــا الحكومــة اســميا. لكــن، بعــد 
انطاق العمليات املســلحة بدأ الجيش الباكســتاني 
يسيطر على معظمها، وانهار معه النظام القبلي أو 

سيطرة زعماء القبائل بصورة شبه كاملة.
تلــك القبائــل دفعــت أثمانــا باهظــة ملظاهــر التســلح 
التي انتشــرت فيها بعد ســقوط حكومة طالبان عام 
2001، إثــر الغــزو األميركــي ألفغانســتان. وقــد شــّرد 
أبنــاء هــذه القبائل في مناطق مختلفة من باكســتان 
فــي مخيمــات للنازحــن داخليــا، وكذلك، فــي مناطق 

بجنوب أفغانستان. وباإلضافة إلى كونها محرومة 
من جميع أنواع التســهيات، تدهور قطاعا التعليم 

والصحة بشكل شبه كامل في املنطقة.
 التوتــر فــي منطقة 

ّ
الحكومــة الباكســتانية أدركــت أن

ف 
ّ
 تخل

ّ
القبائل يؤثر على بقية مناطق باكستان، وأن

املتعاقبــة  الحكومــات  اهتمــام  وعــدم  املناطــق  تلــك 
بهــا أحــد أهــم أســباب انتشــار مظاهــر التســلح فــي 

باكستان.
يقــول شــيرين جــان، أحــد زعمــاء قبائــل وزيرســتان: 
»الشــباب فــي مناطقنــا كانــوا ومــا زالــوا يتوجهــون 
عمــل  أّي  لديهــم  فليــس  املســلحة،  الجماعــات  إلــى 
لديهــم،  والوحيــد  املفضــل  الخيــار  وهــو  ذلــك،  غيــر 
فمناطقنــا متخلفــة علميــا ومدنيــا واجتماعيا. نحن 
مــن  محرومــون  وبعدهــا  املســلحة  العمليــات  قبــل 
الرعاية الصحية ومن التعليم ومن جميع ما يتمتع 

به باقي سكان باكستان«.
الحكومــات  أعطتنــا  »مــاذا  تســاؤال:  جــان  ويطــرح 
الباكســتانية منــذ اســتقال هــذه الباد عــام 1947؟«. 
 مــا شــهدته تلك 

ّ
ويطالــب الحكومــة الحاليــة، بعــد كل

املناطــق خــال األعــوام املاضيــة مــن حــروب، بإجــراء 
إصاحات جذرية فيها واالعتناء الكامل بها.

أحــد ســكان  مــن جهتــه، يؤكــد محصــل خــان، وهــو 
 علــى 

ّ
منطقــة زرمــت فــي إقليــم شــمال وزيرســتان أن

الحكومــة أواًل وقبــل إجــراء أي نــوع مــن اإلصاحات، 
إعادة بناء منازل القبائل التي دمرت بفعل الحروب 
والجماعــات  الباكســتاني  الجيــش  بــن  الداميــة 

املسلحة.
تــام  عــراء  فــي  يعيشــون حاليــا  هــم 

ّ
أن خــان  يضيــف 

بعدمــا رجعــوا من املخيمات، أما ما تدفعه الحكومة 
بنــاء  إعــادة  مــن  يمّكنهــم  رمــزي ال  فهــو  مبالــغ  مــن 

املنازل.
 تهميش 

ّ
 أن

ً
 الحكومة الباكستانية أدركت فعا

ّ
ولعل

 مــا شــهدته 
ّ
منطقــة القبائــل لــه تبعــات ســلبية، وأن

باكســتان خــال األعــوام املاضيــة مــن أحــوال أمنيــة 
ســيئة مــن أهــم أســبابه تهميــش تلــك املناطــق وعــدم 
إصاحــات  إجــراء  قــررت  وبالتالــي،  بهــا.  االعتنــاء 
هــذا  فــي  املناطــق والقبائــل.  تلــك  فــي نظــام  جذريــة 
الصــدد، أكــد الرئيــس الباكســتاني، ممنــون حســن، 
 الحكومــة مصممــة علــى إجــراء اإلصاحــات فــي 

ّ
أن

نظام املناطق القبلية وجعلها مثل بقية مدن الباد، 
منطقــة  فــي  الشــاملة  اإلصاحــات  جلــب   

ّ
أن مؤكــدًا 

القبائل هو خطوة للمضّي قدما نحو تقدم ورفاهية 
سكان القبائل. وشدد على أن تكون تلك اإلصاحات 
وفــق تطلعــات ورغبات شــعب املنطقة بالتشــاور مع 

 األطراف املعنية.
ّ

كل
رجــل  ألــف   20 تجنيــد  اإلصاحــات  تلــك  وستشــمل 

شــرطة لتحســن األمــن، وزيــادة رواتــب املوظفــن في 
قانــون جديــد   

ّ
املائــة، وســن فــي  املنطقــة بنســبة 20 

 محــل القانــون الذي يعود إلى فترة االســتعمار 
ّ

يحــل
البريطانــي، وتقديــم حوافــز لألنشــطة االســتثمارية 
والتجاريــة. وكانــت الحكومــة قد كلفــت لجنة خاصة 
لدراســة آليــة إجــراء اإلصاحــات، وهــي تعمــل منــذ 
شــهور علــى ذلــك، بينمــا يــرأس اجتماعاتهــا رئيــس 

الوزراء، نواز شريف، شخصيا.

مجتمع
 ســنويا علــى خلفّيــة 

َ
 نحــو 800 ألــف امــرأة يقضــن

ّ
كشــف باحثــون فــي جامعــة تورنتــو الكنديــة أن

ي الثــدي وعنــق الرحــم. وقــد نشــروا دراســتهم أمــس األربعــاء فــي دوريــة »ذي 
َ
 بســرطان

ّ
إصابتهــن

 عشــر 
ّ

ي حاالت الوفاة بســرطان الثدي وتســع وفيات من بن كل
َ
 ثلث

ّ
النســت« الطبية، موضحن أن

 ســرطان 
ّ
حــاالت وفــاة بســبب ســرطان عنــق الرحــم، تقــع فــي الــدول النامية. وأشــار الباحثون إلى أن

 نحــو ثاث مــّرات عن عدد 
ّ
الثــدي وســرطان عنــق الرحــم يفتــكان ســنويا بحيــاة نســاء يزيــد عددهــن

)األناضول(  نتيجة تعقيدات الحمل والوالدة.  
َ
اللواتي يتوفن

أعلــن البابــا فرنســيس أن قــرار الكنيســة الكاثوليكيــة قصــر الكهنــوت علــى الرجــال أبــدي، وذلــك في 
مؤتمــر صحافــي عقــده علــى مــن الطائــرة عائــدًا إلــى روما من الســويد. وســألت صحافية ســويدية 
البابا إذا كان يعتقد أن الكنيسة الكاثوليكية قد تسمح برسامة املرأة كاهنة في املستقبل، فرّد أنه 
»كان للبابــا القديــس يوحنــا بولــس الثانــي آخــر كلمــة واضحــة، ويبقــى الوضع على ما هــو عليه«، 
فــي إشــارة إلــى وثيقــة أصدرهــا في عــام 1994، وأغلقت الباب أمام كهنوت املرأة. وأردفت الصحيفة: 
)رويترز( »لكن إلى األبد؟ فقال البابا: »نعم، األمور تسير في هذا االتجاه«.  

البابا فرنسيس: لن تكون هناك كاهناتالسرطان يقتل 800 ألف امرأة سنويًا

إقليم  فــي  المحلية  الحكومة  تدعي  بينما 
القبلية،  للمناطق  المحاذي  بختونخوا،  خيبر 
دمج  في  يرغبون  القبائل  سكان  معظم  أّن 
مناطقهم باإلقليم، يؤيد بعض السياسيين في 
سياسيون  يشدد  لكن،  المطالب.  هــذه  البالد 
مستقلة  القبلية  المناطق  إبقاء  على  آخــرون 
إجراء  ضرورة  مع  األربعة،  األقاليم  من  أّي  عن 

إصالحات فيها.

الدمج مع بختونخوا

بيضــاء،  رايــة  العراقــي  الصغيــر  يرفــع 
أبــو  قريــة  مــن  وعائلتــه  ُهّجــر  بعدمــا 
ال  قــد  املوصــل.  غــرب  جنــوب  شــويحة، 
ه يرفعها وقد 

ّ
يدرك معنى تلك الراية، لكن

هــا لعبــة مــا، على الرغم من األســى 
ّ
ظــّن أن

الواضح على وجهه.
مدنــّي  مليــون  مــن  أكثــر  مصيــر  يثيــر 
داخــل املوصــل قلــق املنظمــات اإلنســانية 
عقــب وصــول القوات العراقيــة إلى املدينة 
الواقعــة فــي شــمال العراق والتي يســيطر 
عليهــا تنظيــم »داعش« منذ عاَمن. ُيذكر 
ــه بعدمــا وصلت قــوات الجيش العراقي 

ّ
أن

الشــرقية  الجنوبيــة  األحيــاء  تخــوم  إلــى 
للمدينــة، تقّدمــت قــوات مكافحة اإلرهاب، 
أمس األربعاء، في اتجاه املدخل الشــرقي 

الرئيسي للموصل.
ــد »املجلــس النرويجــي لالجئــن« 

ّ
وقــد أك

أّن »العــراق يعيــش أوقاتا صعبة مع تقّدم 
واقتحــام  املوصــل  فــي  العراقيــة  القــوات 
معقل الجهادين املكتظ بالسكان«. وقال 
مدير مكتب املجلس في العراق وولفغانغ 
غريســمان في بيان: »نجّهز أنفسنا اآلن 
فــي  مدنــي  مليــون   1.2 حيــاة  لألســوأ. 
ــه 

ّ
كل العــراق  ومســتقبل  جســيم،  خطــر 

علــى املحــّك«. أضاف أّن »ســكان املوصل 
ومحيطهــا عاشــوا لنحــو عاَمن ونصف 
العــام فــي كابــوس مرعــب. جميعنــا اآلن 

مسؤول عن وضع حّد لذلك«.
إلــى ذلــك، تدعــو املنظمــات اإلنســانية إلــى 
املدنيــن  آلالف  تتيــح  آمنــة  ممــرات  فتــح 
العالقــن فــي املوصل بلــوغ بّر األمان، في 
عــات بنــزوح عشــرات اآلالف مــع 

ّ
ظــل توق

احتدام املعارك املرتقبة داخل املدينة.
تجــدر اإلشــارة إلــى أّن أكثر من عشــرين 
ألــف شــخص تركــوا منازلهــم وقصــدوا 
الحكومــة،  التــي تســيطر عليهــا  املناطــق 
منــذ بــدء العمليــات العســكرية فــي اتجــاه 
املوصــل فــي 17 أكتوبــر/ تشــرين األول 
املاضــي، بحســب آخــر إحصــاء للمنظمة 

الدولية للهجرة.
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)أحمد الربيعي/ فرانس برس(



لبنى سالم

في أواخر شهر أغسطس/ آب 2011، خرج مجاهد عقيل )27 عامًا(، إلى النور من 
جديد بعد تجربة اعتقال مريرة على يد استخبارات النظام السوري. اتهم يومها 
لقلب نظام  والــخــروج في تظاهرات  السورية  الــثــورة  تنسيقيات  إلــى  باالنتساب 
الحكم. الخوف من االعتقال مجددًا دفعه إلى اتخاذ قرار صعب بترك دراسته في 
كلية الهندسة املعلوماتية بالرغم من وصوله إلى السنة الرابعة فيها، وترك عمله 
فــي مكتب البرمجة، والــذهــاب إلــى تركيا. فــي بــدايــة خريف 2012، وصــل مجاهد 
إلى مدينة غــازي عنتاب التركية. لم تكن حينها أعــداد السوريني القاطنني فيها 
كما هي اليوم. في البداية واجه الشاب تحديات كبيرة في فهم القوانني الخاصة 
بالاجئني السوريني في الباد. يقول: »عشت مرحلة صعبة جدًا، خصوصًا أنني 
لم أكن أتحدث التركية، واألتــراك عامة ال يتحدثون اإلنكليزية. لم يكن حولي من 

أستطيع التحدث معه سوى صديقي محمد«.
لعدة أشهر كان مجاهد يلتزم البقاء في املنزل. وبدأ العمل عن طريق اإلنترنت في 
 عمله لم يكن كافيًا للوفاء بالتزاماته املادية، فقرر 

ّ
 أن

ّ
برمجة وتصميم املواقع، إال

البحث في الشركات التركية. يعلق: »بعد فترة، حددت لي إحدى الشركات مقابلة. 
املجال. هنا  هــذا  يتناسب مع خبرتي في  براتب جيد  عجَبْت بعملي ووظفتني 

ُ
أ

بدأت مرحلة جديدة في حياتي، وأصبح لدّي أصدقاء جدد بدأوا في تعليمي اللغة 
وتبادلت  املجتمع  في  بعدها  اندمجت  الباد.  في  القوانني  لي  التركية وشرحوا 

الزيارات مع أصدقائي األتراك«.
كــانــت أعــــداد الــســوريــني الــواصــلــني الـــى تــركــيــا تــــزداد، وتــــزداد معها مشكلة عــدم 
الــبــاد، وهــو مــا جعل مجاهد يفكر في  القوانني واإلجــــراءات املتبعة فــي  فهمهم 
طريقة إليصال املعلومات إليهم. يقول: »أغلب السوريني يمتلكون هواتف ذكية، 
ففكرت في إنشاء تطبيق خاص بالاجئني، لكني لم أكن أتقن برمجة تطبيقات 
األندرويد، كذلك أصدقائي، فقلت لنفسي: ال بأس سأتعلمها! وهو ما حدث. كنت 

ي عملت 55 ساعة متواصلة قبيل إطاقه«.
ّ
أعمل بتواصل. أذكر أن

حظي تطبيق »غربتنا«، الذي أنشأه مجاهد، بشهرة واسعة في أوساط الاجئني 
يقول:  آالف.   10 أكثر من  إلــى  عــدد محّمليه على متجر غوغل  السوريني. ويصل 
يتعرف على  كــي  تركيا،  إلــى  يأتي   ســوري جديد 

ّ
لكل أساسيًا  التطبيق  »أصــبــح 

الــقــوانــني أو يبحث عــن فــرصــة عمل حــتــى«. بعد فــتــرة، أســس مجاهد مــع زميله 
في  املوبايل  وتطبيقات  البرمجيات  لتطوير  الخاصة  بابللي شركتهما  معروف 

تركيا وخارجها، وباتت من الشركات املعروفة في أوساط السوريني هناك.

من دون سابق إنذار، وجد حَملة جوازات السفر األردنيّة المؤقتة 
مصاف  في  أنفسهم  األردن،  في  الالجئين  غّزة  قطاع  وأبناء 

مع  ُتعتَمد  التغاضي«  »سياسة  كانت  وبعدما  الوافدة.  العمالة 
هؤالء، تغيّر الوضع ليجد كثيرون أنفسهم عاطلين من العمل

شلوخ في وجوه السودانيين

1819
مجتمع

عّمان ـ محمد الفضيالت

ــن عــمــلــهــا  ــ ــوات مـ ــ ــنـ ــ بـــعـــد عـــشـــر سـ
جـــــبـــــرت 

ُ
فــــــي مــــــدرســــــة خــــــاصــــــة، أ

ــريــــن عــــــــــودة، عــلــى  ــيــ ــة، شــ ــمــ ــلــ ــعــ املــ
ــّيـــة تمنع  تــقــديــم اســتــقــالــتــهــا. الــقــوانــني األردنـ
املــؤقــتــة  الــــجــــوازات  حــمــلــة  مـــن  الفلسطينيني 
ة املقيمني منذ عقود في 

ّ
ومن أبناء قطاع غــز

األردن، من العمل في مجال التعليم الحكومي 
أو الخاص. ويأتي التدريس من بني 19 مهنة 
أمــام  الــعــمــل، منذ ســنــوات،  وزارة  تتيحها  ال 

العمالة الوافدة.
 حملة 

ُ
ــّول قــضــيــة ــحــ ــ

ُ
ــا، ت ــاهـ بـــني لــيــلــة وضـــحـ

ة الــاجــئــني في 
ّ
الـــجـــوازات املــؤقــتــة وأبــنــاء غـــز

األردن إلى عمالة وافدة، حني ألزم قرار صدر 
الــوزراء في يناير/ كانون الثاني  عن رئاسة 
املاضي، الراغبني منهم في العمل بالحصول 
عــلــى تــصــاريــح. وذلـــك فــي إطـــار تــغــّيــر عميق 
فـــي الــســيــاســة الــتــي حــكــمــت الــتــعــامــل معهم 
انتهاك صريح  منذ نحو خمسني عامًا وفــي 

لقرارات عربية واتفاقيات دولية.
املــــدّرســــة عـــــودة مـــن ضــحــايــا قـــــرار إصــــدار 
املؤقتة  الـــجـــوازات  لحملة  العمل  تــصــاريــح 
ة، تقول: »لم توافق املدرسة على 

ّ
وأبناء غــز

 التعليم في املدارس 
ّ
منحي تصريح عمل ألن

الخاصة من املهن غير املتاحة أمام العمالة 
الوافدة. خال السنوات العشر املاضية التي 
أمــام  متاحة  غير  املهنة  كانت  فيها،  عملت 
ني كــنــت أعمل 

ّ
الـــوافـــدة كــذلــك. لكن الــعــمــالــة 

بعد حصولي على موافقة أمنّية تفيد أنه ال 
مانع من عملي. أّما اليوم، فقد تغّير الحال 
ــي الــحــصــول عــلــى تــصــريــح عمل 

ّ
ــلــب مــن

ُ
وط

ــنــي لست أردنــيــة. لكن لــم أحصل على 
ّ
إذ إن

 التعليم من املهن املغلقة«. 
ّ
التصريح، إذ إن

وظيفتها،  الغزّية  املدّرسة  خسرت  وبعدما 
خــســرت أســرتــهــا مــصــدر دخــلــهــا الــوحــيــد، 
 وال أعـــرف كــيــف نعيش 

ّ
ــدي مــتــوف »إذ والــ

.»
ً
مستقبا

800 متضرّر
أبناء  ومطالب  قضايا  متابعة  »لجنة  تــقــّدر 
ة« عدد املتضّررين من التراجع عن 

ّ
قطاع غز

»سياسة التغاضي« التي كانت مطّبقة على 
الخاصة  التربوية  املؤسسات  فــي  املــدّرســني 
ــاء قــطــاع  ــنـ مـــن حــمــلــة الــــجــــوازات املــؤقــتــة وأبـ
ة، بنحو 800 مــدّرس ومــدّرســة يخسرون 

ّ
غــز

وظائفهم. وتتخّوف اللجنة بحسب ما يقول 
أمني سّرها، جميل أبو العسل، من أن »يكون 
رفـــع ســيــاســة الــتــغــاضــي عـــن قــطــاع التعليم 
الخاص مقّدمة لرفعها عن جميع القطاعات 
ــام الــعــمــالــة  ــ الـــتـــي تــشــمــلــهــا املـــهـــن املــغــلــقــة أمـ
الــوافــدة. وهــو أمــر من شأنه أن يلحق ضررًا 

بآالف املدّرسني«.
تفيد أحدث إحصاءات وكالة غوث وتشغيل 
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ّ
الاجئني الفلسطينيني )أونروا( أن

ة، يعيشون في األردن 
ّ
ألفًا من أبناء قطاع غز

ة )شمال( 
ّ
ويقيمون بغالبيتهم في مخّيم غز

سفر  ــوازات  ــ جـ بغالبيتهم  كــذلــك  ويــحــمــلــون 
أردنية مؤقتة. ويستغرب أبو العسل التغّير 
والــذي  معهم،  التعامل  في  املفاجئ  الرسمي 
بالحصول  مطالبهم  وتيرة  رفــع  مع  يتزامن 
ر على جوهر 

ّ
على حقوق مدنية كاملة ال تؤث

الــفــلــســطــيــنــيــة وال تمثل  الــوطــنــيــة  هــوّيــتــهــم 
مـــقـــّدمـــة لــتــجــنــيــســهــم أو اكــتــســابــهــم حــقــوقــًا 
 »مـــا نــريــده هــو حقوق 

ّ
ســيــاســيــة. ويــؤكــد أن

تــكــفــل لــنــا الــعــيــش بــكــرامــة«. يــضــيــف: »نحن 
نعيش في األردن منذ نكسة يونيو/ حزيران 
نا أردنيون 

ّ
1967، وننظر إلى أنفسنا على أن

فــي حرصنا على أمــن البلد واســتــقــراره، من 
نا 

ّ
دون أن نتجاهل هوّيتنا الفلسطينية. لكن

 
ّ

ــعــامــل لــيــس كــاجــئــني، بــل أقــل
ُ
فــي الــنــهــايــة ن

ـــحـــرم مــن أبــســط حقوق 
ُ
مــن عــمــالــة وافــــدة ون

اإلنسان«.
القوانني األردنية قيودًا على حملة  وتفرض 
ة، تصل إلى 

ّ
الجوازات املؤقتة وأبناء قطاع غز

التملك والعمل   فــي 
ّ

الــحــق حــّد حرمانهم مــن 
النقابات  إلى  واالنتساب  والدراسة  والعاج 
املهنية، األمر الذي يؤّدي إلى ارتفاع معّدالت 
الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة بــيــنــهــم، بــحــســب مــــا يــبــنّي 
تــقــريــر أصـــــدره »مـــركـــز الــفــيــنــيــق لــلــدارســات 
ــام 2013  االقــتــصــاديــة واملــعــلــومــاتــيــة« فـــي عـ
تحت عنوان » ظروف عمل الفلسطينيني في 

األردن«.
وفـــي حــني تــنــاضــل »لــجــنــة مــتــابــعــة قضايا 

الـــجـــديـــد« تــضــاعــفــت أســـعـــار ســلــع أســاســيــة 
وقيادات  تجار  املستوردة، حسب  وال سيما 

بالغرف التجارية واتحاد الصناعات

سياسة شاملة
الـــتـــراجـــع عـــن »ســيــاســة الــتــغــاضــي« ال يــبــدو 
محصورًا بقطاع التعليم. ففي أكتوبر/ تشرين 
مــن وزارة  أغــلــقــت لجنة  عـــام 2015،  مــن  األول 
ة 

ّ
الصحة األردنية عيادة أسنان في مخّيم غز

بــذريــعــة عـــدم حــصــول الطبيب عــلــى تصريح 
مزاولة مهنة. ويقول صاحب العيادة، الدكتور 
 »العيادة أنشئت في عام 

ّ
أكــرم أبــو شباب، إن

 قرار إغاقها أتى بعد 14 عامًا. ومذ 
ّ
2001. لكن

ذلك اليوم، أتهّرب من تطبيق القرار، عن طريق 
الــعــمــل املــســائــي وعــــدم االنــتــظــام فــي مــواعــيــد 
ــهــم أخــــيــــرًا، أغـــلـــقـــوهـــا بــالــشــمــع 

ّ
فــتــحــهــا. لــكــن

الذي يحمل  الغزي  الطبيب  األحمر«. ويصف 
بـ »الكارثة.  جــواز سفر مؤقت، إغــاق عيادته 
فالعيادة مصدر دخلي وإغاقها فترة طويلة 
سوف يــؤّدي إلى خسارتي زبائني والسمعة 
 
ّ
الـــتـــي اكــتــســبــتــهــا خــــال ســــنــــوات«. ُيـــذكـــر أن

قــانــون نــقــابــة األســـنـــان األردنـــيـــني يمنع منح 
األردنــي تصريح مزاولة  األسنان غير  طبيب 
مهنة الذي يعّد أحد شروط ترخيص العيادة. 
 »أطباء كثيرين من 

ّ
ويشير أبو شباب إلى أن

ة 
ّ
حملة جوازات السفر املؤقتة وأبناء قطاع غز

عيادات  في  الخفاء  في  العمل  إلــى  يضطرون 
بــظــروف عمل صعبة ورواتـــب متدنية  طبية، 

لعدم امتاكهم تصاريح مزاولة مهنة«.
ــع الــقــانــونــي   الــــوضــ

ّ
تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـــــى أن

مــع وضــع حملة  الــوافــدة ال يتطابق  للعمالة 
 
ّ
ة، إذ إن

ّ
الـــجـــوازات املــؤقــتــة وأبـــنـــاء قــطــاع غــــز

هــؤالء لــم يــأتــوا إلــى األردن بملء إرادتــهــم بل 
أجبروا على ذلك نتيجة االحتال اإلسرائيلي 
إليها  الــعــودة  ألرضــهــم. كذلك، ال يستطيعون 
بملء إرادتهم، وال تستطيع السلطات األردنية 
أن توقع عليهم عقوبة الترحيل التي توقعها 

على العمالة الوافدة املخالفة.
إلى ذلك، نفى مصدر حكومي مسؤول وجود 
ــلـــى حــمــلــة  ــة لــلــتــضــيــيــق عـ ــيـ ــمـ ــات رسـ ــهــ ــوّجــ تــ
ة. ويقول: 

ّ
الــجــوازات املؤقتة وأبــنــاء قطاع غـــز

الوضع  »ال تعليمات وال قوانني جديدة. هذا 
قــائــم منذ ســنــوات«. وأعـــاد املــصــدر »الضّجة 
الحاصلة، إلى رغبة بعضهم في عدم تطبيق 

القوانني«.
مـــن جــهــتــه، يــــرى عــضــو الـــبـــرملـــان الـــفـــائـــز عن 
رمضان،  خالد  النائب  املــدنــيــة،  الــدولــة  قائمة 
 »اإلجــــــراءات الــجــديــدة عــقــابــيــة«. ويــوضــح 

ّ
أن

ة 
ّ
 »حملة الجوازات املؤقتة وأبناء قطاع غز

ّ
أن

ل تحديًا 
ّ
يعاقبون اآلن. وما يتعّرضون له يمث

 
ً
املــواطــنــة وعما لقيم  الــنــاس وتــحــديــًا  إلرادة 

ممنهجًا ضّد توجهات الدولة املدنية«. ويؤّكد 
وال  بحقوق سياسية  يطالبون  ال  »هـــؤالء   

ّ
أن

 
ّ

يــســعــون إلــــى الــحــصــول عــلــى الــجــنــســيــة. كــل
مــا يــرغــبــون فــيــه هــو حــقــوق مــدنــيــة مــســاويــة 

لحقوق األردنيني بما يكفل لهم حياة الئقة«.

معظم العادات 
السودانية ارتبطت 

بحقبات تاريخية معينة 
وبمزاج نفسي خاص 

ة« مــن أجــل تعديل 
ّ
ومطالب أبــنــاء قطاع غـــز

الــقــوانــني الــتــي تــمــّيــز ضـــّد حملة الــجــوازات 
 جــهــودهــا 

ّ
ة، فــــإن

ّ
ــاء قــطــاع غـــــز ــنـ املــؤقــتــة وأبـ

 
ّ
تصطدم بآراء أردنية تذهب إلى الترويج أن

الحقوق املدنية مقّدمة للتجنيس.
الفينيق،  مركز  مدير  يقول  السياق،  هــذا  في 
 »حل مشكلة حملة الجوازات 

ّ
أحمد عوض، إن

الخروج  ة يكمن في 
ّ
غــز املؤقتة وأبناء قطاع 

من املزاجية في تطبيق القرارات والتعليمات 
ــنــــّص صـــراحـــة على  عــلــيــهــم«، وذلـــــك فـــي »الــ
العمالة  تشغيل  تــعــلــيــمــات  مــن  اســتــثــنــائــهــم 

الوافدة في قانون العمل«. وعوض الذي عمل 
ة، يشير إلى »مزاجية 

ّ
سابقًا مديرًا ملخّيم غز

املؤقتة  الــجــوازات  التعامل مع حملة  حكمت 
ة. فــي فــتــرات سابقة، سمح 

ّ
وأبــنــاء قــطــاع غـــز

لهم بالعمل في وظائف حكومية على الرغم 
ـــهـــا مــمــنــوعــة عــلــيــهــم، وذلــــك لتعويض 

ّ
مـــن أن

هم 
ّ
لكن الــوظــائــف.  فــي تلك  الــحــاصــل  النقص 

مــنــعــوا مـــن ذلـــك الحـــقـــًا. وفـــي فـــتـــرات أخـــرى، 
فــي ما  ذلــك  مــن  سمح لهم بالتملك ليمنعوا 
بــعــد. وفـــي بــعــض األحـــيـــان، كـــان يسمح لهم 
بــتــلــقــي الــــعــــاج والـــــدراســـــة فــــي املـــؤســـســـات 

هم كانوا ُيمنعون من ذلك في 
ّ
الحكومية، لكن
أحيان أخرى«. 

والعقارات  األساسية  السلع  أســعــار  شهدت 
ــيــــارات وغـــيـــرهـــا ارتـــفـــاعـــات  واألدويــــــــة والــــســ
قياسية في مصر، في ظل تفاقم أزمة الدوالر 
الــــذي زاد ســعــره إلـــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة، 
خـــال الــفــتــرة األخـــيـــرة، جــعــلــت الــفــجــوة بني 
سعري السوق السوداء والرسمية تصل إلى 
نحو الضعف، إذ بلغت العملة األميركية 16 
جنيهًا، أمس، في حني يبلغ سعرها الرسمي 
»الـــعـــربـــي  ــد  ــ رصــ ــيـــهـــات، وحــــســــب  ــنـ جـ  8.88

كانت االنتخابات الرئاسيّة 
اللبنانيّة خالل الفترة 
األخيرة، وما زالت، 

الشغل الشاغل للبنانيّين 
على »فيسبوك«. 

ويستمرّ الناشطون في 
التعليق على االنتخابات 

وتداعياتها في ظّل 
استمرار األحداث. مع 
ذلك، ثّمة من يختار 

االبتعاد عن كل هذه 
األجواء ومشاركة 

سنوات من الصداقة 
مع آخرين بحلوها غالبًا، 

من خالل صور كثيرة 
تجمعهم معًا. وقد 

يضع آخرون باقات 
من األزهار ومعايدات 
ألصدقائهم بمناسبة 

يوم مولدهم أو 
يحتفلون بقدوم 

الخريف على طريقتهم.

لطالما كانت القبائل 
السودانية تميز أفرادها 
بخطوط محفورة في 

وجوههم، لكّن 
لعادة الشلوخ دوافع 

جمالية أيضًا
الخرطوم ـ العربي الجديد

املتمّعن في وجــوه أهل السودان، خصوصًا 
القاطنني في شمال الباد، يستطيع التمييز 
ــــال الـــخـــطـــوط  بــــني قــبــيــلــة وأخـــــــــرى، مــــن خــ
سيما  ال  وجوههم،  على  املنقوشة  املختلفة 
كبار السن. خطوط معروفة باسم »الشلوخ«.

تــأخــذ »الـــشـــلـــوخ« أشـــكـــال خــطــوط مختلفة 
ــــش«  ــــي« و«إتـ ــة، أو حـــرفـــي »تـ ــيــ أفــقــيــة ورأســ
اإلنكليزيني. هي عادة تميز القبائل النيلية 
ــيـــرًا،  ــار أخـ ــ ــدثـ ــ ــدأت فــــي االنـ ــ وغـــيـــرهـــا، وإن بــ
ــا الـــحـــيـــاة الــحــديــثــة  ــرزهــ ــع عـــديـــدة أبــ ــدوافــ بــ
واالتجاه أكثر إلى التمدن وما فيه من رفض 
للعادات القديمة أحيانًا، باإلضافة إلى تبّدل 

معايير جمال املرأة أيضًا.
عرفت هــذه العادة أواًل في بــاد النوبة منذ 
يــقــرب مـــن 2800 عــــام. وهــــو مـــا اكتشفه  مـــا 
ــن خـــــال بـــعـــض الــخــطــوط  عـــلـــمـــاء اآلثــــــــار مــ
ــى عــهــود  املــنــقــوشــة عــلــى تــمــاثــيــل تـــرجـــع إلــ

املمالك القديمة.
يـــجـــري وضــــع الـــشـــلـــوخ لــلــجــنــســني فـــي سن 
مــبــكــرة قـــد تــتــدنــى إلــــى الـــخـــامـــســـة. يــتــولــى 
القبيلة،  العملية مختص متعارف عليه في 
ويــجــريــهــا بــآلــة حـــادة يفصد فيها الـــدم من 
الـــخـــديـــن فــــي مــــا يــشــبــه عــمــلــيــة الــــوشــــم. ثــم 
يدهنهما بالودك )شحم املواشي املذوب على 
الـــنـــار(، ويــســّدهــمــا بــالــقــطــن ويــتــركــهــمــا ملــدة 
أسبوعني حتى تلتئم جروحهما، خصوصًا 
في  بالكامل  الجلد  إزالـــة  تشمل  العملية   

ّ
أن

املنطقة املستهدفة. تجدر اإلشارة أيضًا إلى 
 العملية تجرى من دون تخدير، وهو ما 

ّ
أن

إلى  أم طفلة   
ً
أكــان طفا لها،  الخاضع  يدفع 

الــصــراخ الــشــديــد مــن األلـــم. وتكتفي األســرة 
بإمساك أيديهما حتى ال يفلتا من املختص 

حتى انتهاء العملية.

عبر عملية جراحية يدوية قاسية، تدق فيها 
سبع أبر الشفة السفلى للفتاة مع وصولها 
إلــى ســن الـــزواج حتى تــدمــى، لتدهن بعدها 
ــود. تربط  ــ ــــودك واملــعــجــون األسـ بــالــرمــاد والـ

تتفق قــبــائــل الــدنــاقــلــة والــشــوايــقــة واملــحــس 
 عـــن الــقــبــائــل الــشــمــالــيــة 

ً
والــجــعــلــيــني فـــضـــا

ها تختلف 
ّ
األخرى على عملية الشلوخ، لكن

فـــي شــكــل الـــخـــطـــوط. وهــــو مـــا يــمــيــز قبيلة 
عــن أخــرى بــني الخطوط الــرأســيــة العريضة 
التي تبدأ من الخد حتى آخره، أو الخطوط 
أو  األفــقــيــة،  الــخــطــوط  أو  الخفيفة،  الــرأســيــة 

الخطوط الدائرية في شكل هال.
وبخاف مهمة الشلوخ في تمييز قبيلة عن 
ها تمثل مظهرًا جماليًا خصوصًا 

ّ
أخرى، فإن

لـــدى الــفــتــيــات، إذا مــا أضــيــفــت إلــيــهــا عملية 
عـــــادة ســودانــيــة  ــيــــرة  الــشــلــوفــة ». األخــ »دق 
قــديــمــة بـــدورهـــا تــجــدهــا فــي مــعــظــم القبائل 
الــســودانــيــة، وهــي بــديــل ألحــمــر الــشــفــاه، لكن 

الشفة بعدها إلى أعلى بقماش، وتبقى كذلك 
من 10 أيام إلى 15 يومًا حتى تلتئم الجروح. 
بعدها يتبدل لون الشفة إلى األسود الداكن 
جــدًا مــع ملــعــان. وبــذلــك، تكون تلك الفتاة في 
الفتاة  زيــنــة  وتكتمل  جميلة.  الجميع  نــظــر 
 ملّبس بالذهب يجد 

ّ
 الذهب، وهو سن

ّ
بسن

بارز  مكان  في  أسنانها  ي 
ّ
له بني صف مكانًا 

يعزز سحر ابتسامتها. كذلك، يضعه الرجال 
أيضًا، ألسباب تتعلق باالبتسامة وبالداللة 

على الثراء كذلك.
تــرتــبــط الــشــلــوخ أيــضــًا بــــدالالت ديــنــيــة، فقد 
درجــت بعض الطرق الصوفية على اختيار 
شلوخ بعينها، تتميز فيها عن طرق أخرى.

 عــمــلــيــة الــشــلــوخ 
ّ
تــقــول زيــنــب )60 عـــامـــًا( إن

أجريت على وجهها عندما كانت في السابعة 
وتؤكد  بالقاسية،  العملية  تصف  والنصف. 
 تلك الحادثة لم تفارق ذاكرتها حتى اليوم. 

ّ
أن

تــشــكــر الــلــه عــلــى انـــدثـــار هـــذه الـــعـــادة وعـــدم 
إجبار أبنائها على معايشة التجربة نفسها.
 الــعــمــلــيــة تـــبـــدأ بـــمـــوس بعد 

ّ
تـــذكـــر زيـــنـــب أن

ويجري  للتعقيم،  بمادة جيرية  الوجه  دهن 
تــقــطــيــع الـــوجـــه فـــي ثـــاثـــة خـــطـــوط عــريــضــة 
بــشــكــل طــولــي مـــن أســفــل الــعــني حــتــى الــذقــن 
وهــــي شـــلـــوخ تــشــتــهــر بــهــا قــبــيــلــة الــدنــاقــلــة. 
»مــن يجري تشليخة يشعر بحّمى  تــوضــح: 
 عن استمرار األلم حتى تبرأ الجروح... 

ً
فضا

لكن لم نسمع بأحد مات بسبب الشلوخ«. بل 
 العملية 

ّ
أن إلــى  على العكس من ذلــك، تشير 

للحّد  الطبية وذلك  بفوائدها  كانت معروفة 
مــن الــتــهــاب الــعــني الـــذي كـــان ســائــدًا وقتها، 

والوقاية.
أخذت الشلوخ و«دق الشلوفة » حيزًا واسعًا 
فــــي شـــعـــر وغــــنــــاء مــــن عـــاصـــروهـــمـــا، وذلــــك 
خة من دون الرجل، 

ّ
بالتركيز على الفتاة املشل

كأنثى  مــيــزة جمالية ووصــفــهــا  بــاعــتــبــارهــا 
كــامــلــة مــقــارنــة بــقــريــنــتــهــا الـــتـــي لـــم تخضع 
الــعــادتــان  انــحــســرت  الــزمــن  للعمليتني. ومــع 
تمامًا، باستثناء املناطق الريفية البعيدة. مع 
ذلك، ظهرت بشكل مختلف بمسمى »التاتو« 
الــحــواجــب بــنــفــس األدوات  الـــوشـــم، عــلــى  أو 

الحادة، لكن بالطريقة الحديثة املعقمة.
يعتبر الباحث في الفولكور السوداني جعفر 
 عملية الشلوخ ارتبطت  في األساس 

ّ
نصر أن

بالتفاخر بعدد أفراد القبيلة ونسلها. ويشير 
املــرأة لها مدلوالت اجتماعية   شلوخ 

ّ
أن إلى 

أساسية تتصل بالحفاظ على شرف القبيلة.
بـــــــدوره، يــعــتــبــر أســـتـــاذ الــصــحــة الــنــفــســيــة، 
 معظم الــعــادات 

ّ
الــبــروفــســور عــلــي بــلــدو، أن

الـــســـودانـــيـــة ارتـــبـــطـــت بـــحـــقـــبـــات تــاريــخــيــة 
معينة وبمزاج نفسي خاص في تلك الحقبة 
يتماهى بصورة أساسية مع ما كان متاحًا 
وسائدًا في الذهنية السودانية، وما تفرضه 
الــســائــدة. يــوضــح: »كــانــت  التقاليد والــنــظــم 
 تــعــبــيــرًا عـــن اعـــتـــزازه 

ً
الــشــلــوخ لــلــرجــل مــثــا

بالقبيلة، وتمييزًا له عن اآلخرين، وبالتالي 
فهي  لألنثى  بالنسبة  أمــا  بالفخر.  الشعور 
خة تعرف 

ّ
مكملة لزينتها. وكانت غير املشل

محليًا بــاملــرهــاة، وهــي أقــل شــأنــًا وحــظــًا من 
خة«.

ّ
املشل

تحقيق

فسبكة

األردن يلغي التغاضي
حَملة الجوازات المؤقتة »عمالة وافدة«

أعراس سوريّة رغم الحصار

نفسه  مساعدة  من  عقيل  مجاهد  السوري  الشاب  تمكن 
ومساعدة أبناء شعبه الالجئين في تركيا بتطبيقاته الهاتفية

قصة الجئ

مجاهد عقيل
أسس »غربتنا« لخدمة الالجئين

األعراس نوع من التحّدي 
وسط الحصار وتأكيد 

على استمرار الحياة

عمار الحلبي

هنا، أفراح عادّية في ظروف غير اعتيادّية. 
قد يلفت نظرك خبر عن عرس بكامل مراسمه 
واحتفاالته في مناطق تعاني أبشع ظروف 
الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة.. الــحــصــار. فـــي بعض 
قام األفــراح واألعــراس 

ُ
املناطق املحاصرة، ت

 
ّ

فتزف مــن مستلزمات،  لــألهــالــي  ُيــتــاح  بما 
ــــذي يــحــول  أبـــنـــاءهـــا غــيــر آبـــهـــة بــالــطــوق الـ
 
ّ
بــيــنــهــا وبـــني أســاســيــات الــحــيــاة. ُيـــذكـــر أن
املحرومة من  املناطق  هــذه  املحاصرين في 
املواد الغذائية واألدويــة واملــواد الضرورية 

هم أقوى من حصارهم، ال 
ّ
األخرى، أثبتوا أن

سّيما في إقامة حفات الزفاف.
 حّي الوعر املحاصر في مدينة 

ّ
قبل فترة، زف

حــمــص، 160 شــابــًا مـــن شــبــانــه وشــابــاتــه، 

بعدما تراجعت وطأة الحصار على السكان 
النظام.  أثــر تسوية مع  الشيء، على  بعض 
 الخيرية في الحّي، 

ّ
يقول مدير مؤسسة العز

 
ّ
الشيخ بال األبرش، لـ »العربي الجديد« إن
قيم برعاية قناة إنسان 

ُ
»العرس الجماعي أ

ــع مـــؤســـســـة الـــعـــز لــلــتــعــلــيــم  وبـــالـــتـــعـــاون مــ
هم 

ّ
الشرعي في حــّي الــوعــر«. ويشير إلــى أن

املـــنـــاطـــق  تــشــجــيــع  ذلـــــك  خـــــال  مــــن  أرادوا 
املــحــاصــرة األخــــرى عــلــى الــقــيــام بــاملــثــل، إذ 
ال بـــّد مــن اســتــمــرار الــحــيــاة عــلــى الــرغــم من 

الحصار. 
 »عملية تجهيز 80 شابًا 

ّ
يضيف األبرش أن

و80 شابة مؤّهلني للزواج، استغرقت ثاثة 
 »العرس الجماعي كان 

ّ
أشهر«، موضحًا أن

مــقــّررًا قــبــل تــوقــيــع االتــفــاق مــع الــنــظــام، أي 
 ظــروف 

ّ
تــحــت الــحــصــار املــطــلــق لــلــحــّي. لــكــن

ــفــــال«. وإذ  ــتــ ــــــرت االحــ
ّ

الــقــصــف الـــشـــديـــد أخ
 عــريــس يــحــصــل على 

ّ
ــل  كـ

ّ
يــبــنّي األبــــرش أن

أمـــيـــركـــي، نصفه  ألــــف دوالر  قــيــمــتــه  مــبــلــغ 
ليجّهز نفسه، والنصف  بفترة  الــزواج  قبل 
 »الحفل تضّمن 

ّ
اآلخر بعد الــزواج، يؤّكد أن

معظم مراسم األعــراس العادية، كالعراضة 
ــيـــف والــــتــــرس والـــرقـــص  الــحــمــصــيــة والـــسـ
املـــنـــّصـــة  ــى  ــ إلــ األزواج  ــــــــة 

ّ
وزف الـــشـــيـــخـــانـــي 

واملنشدين«.

ابتكار للمستلزمات
أقيمت عشرات  الدمشقي،  القابون  في حــّي 
يمضي  ال  ويــكــاد  الحصار.  تحت  الزيجات 
أسبوع واحــد إال مع احتفال بــزواج جديد. 
ويـــتـــحـــّدث املــــصــــّور الـــصـــحـــافـــي مــصــطــفــى 
الجديد« عن ظــروف هذه  لـ »العربي  عمرو 
 »األهـــالـــي كــانــوا 

ّ
األعــــــراس، مــشــيــرًا إلـــى أن

 
ّ

ــتــــفــــال بـــــاألعـــــراس بــكــل ــــن عـــلـــى االحــ ــادريـ ــ قـ
 
ّ
طقوسها خال أيام الحصار األولــى، إذ إن
املــواد األساسية التي تلزم املواطنني كانت 
 الحصار اشتّد على 

ّ
ــرة«. لكن

ّ
ال تــزال مــتــوف

الحّي في الفترة األخيرة، ولم يعد في إمكان 
األهالي املضّي بكل مراسم األعراس.

زالـــــــوا  مـــــا   »األهـــــــالـــــــي 
ّ
أن ــــرو  ــمـ ــ عـ يـــضـــيـــف 

ــراس عبر مــا هو  مستمّرين فــي إقــامــة األعــ
 

ّ
ــوم تـــأمـــني كـــل ــيــ ــن الـــصـــعـــب الــ ــاح، إذ مــ ــتــ مــ
املـــســـتـــلـــزمـــات الــــضــــروريــــة. فـــيـــبـــتـــكـــرون مــا 

يحتاجونه«. 
ــي زفــاف 

َ
 »فـــي الــحــّي فــســتــان

ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

 
َ
يقبلن اللواتي  الشابات  إليهما  فقط، تلجأ 

على الزواج مداورة«.
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــوضــح الــشــيــخ األبـــرش 
 الـــحـــال تــتــشــابــه فـــي كــثــيــر مـــن املــنــاطــق 

ّ
أن

 »الحفل الجماعي في 
ّ
املحاصرة. ويقول إن

الــذي تأّجل موعده على خلفّية  حــّي الوعر 
استخدم  الحصار،  وقيام  املستمّر  القصف 
في  هــم  ابتكروها  مستلزمات  فيه  األهــالــي 
الــحــّي«. يضيف: »واجهنا  فــي  النقص   

ّ
ظــل

صعوبات عّدة في تأمني مابس للعرسان، 
ـــرة. حــصــلــنــا عــلــى بعض 

ّ
إذ لـــم تــكــن مـــتـــوف

أقمشة من النوع الرديء. لكن بعدما أعّدها 
خـــيـــاطـــون فــــي املـــنـــطـــقـــة، أصـــبـــحـــت جــمــيــلــة 

وجاهزة لاستخدام«.

من دون مراسم
فــي مقابل هــذه األعـــراس التي ُيحتفى بها 
في املناطق املحّررة بكامل طقوسها، كنوع 
مــن الــتــحــّدي وســـط الــحــصــار وتــأكــيــد على 
ــقــام أعـــراس فــي مناطق 

ُ
اســتــمــرار الــحــيــاة، ت

مــحــاصــرة أخـــرى، لكن مــن دون مــراســم وال 
حفات. هناك، يكتفون بتوّجه العريس إلى 
منزلهما.  إلى  العروس واصطحابها  منزل 

أّما الحضور العائلي فيكون مختصرًا.
قــبــل عـــاَمـــني، تــــزّوج عــثــمــان عــلــى الــرغــم من 
الحصار الذي كان يفرضه النظام السوري 
عــلــى مــديــنــة داريــــا فــي ريـــف دمــشــق. كذلك 
شـــهـــدت املـــديـــنـــة عـــــددًا مـــن األعـــــــراس تحت 
الـــحـــصـــار الـــــذي اســـتـــمـــّر ألطـــــول مـــــّدة على 
اإلطــــــاق خــــال الـــحـــرب الـــتـــي انـــدلـــعـــت في 
ســوريــة قــبــل أكــثــر مــن خمسة أعــــوام. يقول 
فقط  »تزوجت  الجديد«:  »العربي  لـ  عثمان 
 تستمر 

ّ
 الــحــيــاة ال بـــّد مــن أن

ّ
إليــمــانــي بـــأن

ســـواء تحت الــحــصــار أو خــارجــه«. ويشير 
 زواجه أتى من دون مراسم معتادة. 

ّ
إلى أن

ــائـــي حــفــلــة مــتــواضــعــة  ــدقـ فـــقـــط، »أقــــــام أصـ
فــي مــنــزل أحــدهــم، اقــتــصــرت على تلبيسي 
ني العريس، 

ّ
بعض الثياب الجديدة، بما أن

املدينة«.  أهل  إلى بعض طقوس  باإلضافة 
ــام عــرســه   الــبــعــض أقــ

ّ
وإذ يــقــول عــثــمــان إن

ني 
ّ
أن »إال  أوســـع،  فــي احتفاالت على نطاق 

 الــوضــع الــعــام غير 
ّ
مــن جهتي شــعــرت بـــأن

مناسب إلقامة حفل، ال سّيما مع استمرار 
القصف  نتيجة  والــجــرحــى  القتلى  ســقــوط 

اليومي على املدينة«.
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قضايا

برهان غليون

ال تكاد عمليات القصف الوحشي 
البعيدة  بــالــطــائــرات والــصــواريــخ 
ــمــــدن والــــــقــــــرى فــي  ــلــ والــــقــــريــــبــــة لــ
ســـوريـــة، وقــتــل املــدنــيــن نـــســـاًء وأطــــفــــااًل، من 
يــقــرب مــن ســت سنوات  مــا  دون تمييز، منذ 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وال االســـتـــخـــدامـــات املــتــكــّررة 
لــلــغــازات الــكــيــمــيــائــيــة والــقــنــابــل الــعــنــقــوديــة 
والحارقة املحّرمة، وصور آالف القتلى تحت 
محاصرة  وال  املـــوت،  معتقالت  فــي  التعذيب 
ــع ســـكـــانـــهـــا، وال  ــويــ ــجــ ــــدات وتــ ــلـ املــــــــدن والـــــبـــ
القصف املتعمد للمشافي واملــدارس وتفريغ 
ــــن األدويـــــــة  ــافـــــالت اإلغـــــاثـــــة اإلنــــســــانــــيــــة مـ ــ حـ
وحليب األطفال، بغرض إرسال رسالة الحكم 
باملوت على األهالي وإجبارهم على الرحيل 
أو االســـتـــســـالم، أقــــول ال تــكــاد هــــذه األعــمــال 
الــالإنــســانــيــة تثير أي حــركــة تــضــامــٍن فعلية 
مع الشعب السوري املنكوب، ال على مستوى 
ــن بـــــاب أولــــــى عــلــى  ــــارع الــــعــــربــــي، وال مــ ــــشـ الـ
مــســتــوى الــعــالــم. ولـــم تنظم مــظــاهــرة واحـــدة 
ذات معنى لنصرة الشعب السوري، كما كان 
الفيتنامية،  الــحــرب  فــي  املــاضــي  فــي  يحصل 
وفــي زمــن أقـــرب إلــيــنــا، إزاء مــأســاة البوسنة 
والهرسك، بل يمكن القول إن ما يسم املوقف 
الــعــربــي والـــعـــاملـــي، الــشــعــبــي والـــرســـمـــي، هو 
التضامن  كــان عليه  الــتــراجــع عما  بــاألحــرى 
التأييد  لــلــثــورة، مــن حيث  فــي السنة األولـــى 

الشعبي والتعبير عنه معا.

في سبب انعدام التضامن 
ــــن  ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ قــــــصــــــور  فـــــــي أن  مـــــــا مـــــــن شـــــــك 
وتـــقـــصـــيـــرهـــم، وانـــقـــســـامـــات مـــعـــارضـــاتـــهـــم، 
العالم  تعاطف  أضعف  خياراتهم،  وتضارب 
ــا فــــي أن دخــــول  ــا مــــن شــــك أيـــضـ ــ مـــعـــهـــم.  ومـ
الــتــنــظــيــمــات الــجــهــاديــة عــلــى الـــخـــط زاد في 
والــعــادل  البطولي  كفاحهم  صــورة  تشويش 
من أجل الحرية، وضد نظام القهر والطغيان، 
وأن الــطــابــع اإلســـالمـــي الــــذي آلـــت إلــيــه قــوى 
ــثـــورة املــســلــحــة الــســوريــة نــّفــر جــــزءًا كبيرًا  الـ
من العالم أو أخافه. ومع ذلك، ال يفسر هذان 
الـــعـــامـــالن الـــســـقـــوط األخــــالقــــي والــســيــاســي 
ــام مــحــنــة الــســوريــن  لــلــرأي الــعــام الــعــاملــي أمــ
ومعاناتهم، فال يمنع ضعف املعارضة الرأي 
الـــعـــام مـــن مــعــرفــة حــقــيــقــة مـــا يــجــري والــظــلــم 
الــواقــع عــلــى الــســوريــن بــالــفــعــل. ولـــم يصبح 
الــطــابــع اإلســـالمـــي غــالــبــا عــلــى قـــوى الــثــورة، 
إال بــســبــب تــنــكــر الــعــالــم لــهــا، وتــــرك شبابها 
ألشــهــر طــويــلــة، يــواجــهــون الــعــنــف املتوحش 
بصدروهم العارية، من دون دعم وال اعتراف 
وال عون، فمن اليأس من العالم وفقدان األمل 
بتضامنه ولد شعار »ما لنا غيرك يا الله«، وال 
يزال الشعار األكثر تجسيدًا لواقع الحال. كان 
األولــى أن يزيد ضعف املعارضة وقصورها، 
والخوف من سعي األيديولوجيات الجهادية 
إلى ملء الفراغ الذي أنتجه تقاعس املجتمع 
الــرأي العام العاملي لثورة  الدولي، من تأييد 
الـــســـوريـــن الــديــمــقــراطــيــن، والـــتـــعـــاطـــف مع 
تضحياتهم ومــد يد املساعدة لهم، وهــذا ما 
كــنــا نــنــتــظــره، ونــدعــو إلــيــه بــاســتــمــرار خــالل 
أشــهــر طــويــلــة قــبــل فــــوات األوان، بــل لــم يكن 
لـــدخـــول الــجــهــاديــن والــســلــفــيــن عــلــى الــخــط 
للقضية  والتنكر  األوراق  خلط  إلــى  يدفع  أن 
مسبقة  رغبة  لوجود  إال  التحررية،  السورية 
ــات األخـــالقـــيـــة  ــيــ ــــن املــــســــؤولــ ــــي الــــتــــهــــّرب مـ فـ
الــدخــول ذريعًة  والسياسية واســتــخــدام هــذا 
اإلنــســانــي،  التضامن  لــواجــب  التنكر  لتبرير 

وهذا ما حصل بالضبط.
وعـــــلـــــى جــــمــــيــــع األحـــــــــــــــوال، ال يــــمــــكــــن لـــهـــذه 
التضامن  انــعــدام  تفّسر  أن  نفسها  الــعــوامــل 
ــلـــحـــوظ، حــتــى فـــي بـــلـــدان الـــعـــالـــم الــعــربــي  املـ
واإلسالمي الذي ال تشغله مخاوف الغرب وال 
حساسياته، فلم يشهد هذا الفضاء الفسيح، 
حتى داخـــل الـــدول الــتــي تــدعــم املــعــارضــة، أي 
تعبيرات شعبيٍة واضحٍة تعكس التفاعل مع 
الدعم  الواقع  هــذا  يلغي  ال  السورية.  املعاناة 
الــثــورة املسلحة من  الـــذي تلقته بعض قــوى 
بعض الحكومات ضمن إطار تقاطع املصالح 
القلبي  الــتــعــاطــف  ينفي  وال  االســتــراتــيــجــيــة، 
مـــن قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الـــــرأي الـــعـــام، كما 
تجّسده جهود الجمعيات الخيرية. لكن، في 
مــا وراء ذلـــك الــتــعــاطــف اإلنــســانــي والــديــنــي، 
اعتصام  أو  تــظــاهــرة  أو  أي مسيرة  تنظم  لــم 
بمطالب  ويتسلح  سياسي  موقف  عــن  يعّبر 
ــقــــوى االجــتــمــاعــيــة  ــّددة لــلــحــكــومــات والــ ــحــ مــ
ال  وجــدانــيــة  مشاركة  التعاطف  والسياسية. 
تعني تبني القضية، وال التعاطف مع قيمها، 
ــتـــعـــداد لــتــحــمــل ثــمــن املــســاهــمــة في  وال االسـ
فعل  فهي  العلنية  التظاهرات  أمــا  نصرتها، 

تضامن سياسي بامتياز. 
قـــد يــكــون الــســبــب هــنــا أيــضــا غــيــاب الــثــقــافــة 
ــة مــــن شــل  ــلـ ــقــــود طـــويـ الـــتـــضـــامـــنـــيـــة، بـــعـــد عــ
املجتمعات، والقضاء على استقاللها الفكري 
سياسيا  وتعقيمها  السلطة،  تجاه  والعملي 
وأخـــالقـــيـــا، لــتــحــيــيــدهــا حــتــى فـــي مـــا يتعلق 
بتضامن أبنائها في ما بينهم. هذا صحيح 
في بعض الحاالت فقط، لكنه ال يكفي لتفسير 
ــعـــدام الـــحـــركـــة، فـــي مـــواقـــع ومــنــاطــق  حــالــة انـ

إسالمية ال يحمل التعبير فيها عن التضامن 
أي مخاطر أو أثمان صعبة االحتمال. 

الــواضــح أن األمـــر ال يتعلق فقط بمحنة  مــن 
الــســوريــن، وإنــمــا بــحــالــٍة عــامــٍة تنطبق على 
جــمــيــع الــقــضــايــا املــشــابــهــة. ونـــحـــن أنــفــســنــا 
لـــم نــقــم بــــأي تــظــاهــرة لــلــتــعــبــيــر عـــن غضبنا 
البوسنة  أو  أو تضامننا مــع مــجــازر روانـــدا 
من قبل. املــآل الــذي آلــت إليه أوضاعنا، نحن 
ــن املــــــآل الــــــذي آلـــــت إلــيــه  الــــســــوريــــن، جـــــزء مــ
القرن  هــذا  فــي  إليها  ننتمي  التي  اإلنسانية 
أعمق  النقالبات  الحامل  والعشرين،  الواحد 
بــكــثــيــر مــمــا شــهــدتــه أجـــيـــال الـــقـــرن املـــاضـــي، 
ــتــــحــــوالت الـــكـــبـــرى  بـــمـــقـــدار مــــا هــــو عـــصـــر الــ

والطويلة املدى.

عولمة األسواق 
واإلغالق على الثقافات 

الــتــي تساعد  الــعــنــاصــر  حــتــى نلتقط بــعــض 
الــنــاس داخــل  على فهم غــيــاب التضامن بــن 
املجتمعات وبن الشعوب، وما إذا كان ال يزال 
املفيد  العاملي، من  الضمير  إحياء  املمكن  من 
الــعــودة إلـــى الــعــقــود الــثــالثــة، وربــمــا األربــعــة 
الثانية.  العاملية  الــحــرب  نهاية  أعقبت  الــتــي 
سنالحظ عندئذ، بالعكس، أن التضامن كان 
ــرز، وشــكــل عــامــاًل أســاســيــا في  ــ الــظــاهــرة األبـ
الــدفــع نــحــو تــحــوالت ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
وثقافية عميقة، على مستوى املعمورة. ولعل 
أفــضــل مــثــال على ذلــك التضامن الــعــاملــي في 
قضية التحرر من االستعمار التي تجلى فيها 
على  بالفتح،  املــســتــعــَمــرة،  الــشــعــوب  تضامن 
أوسع نطاق في ما بينها، لكن أيضا حصول 
القضية  مع  أهميًة  تقل  ال  تظاهرات تضامٍن 
ذاتها داخل الــدول االستعمارية، شارك فيها 
ــــع من  مــثــقــفــون وســيــاســيــون وجــمــهــور واسـ
الــنــاس الــعــاديــن. وحــصــل مــا يشبه ذلـــك في 
ــثـــورة  فـــتـــرة انـــتـــشـــار الــعــقــيــدة الـــيـــســـاريـــة والـ
االجتماعية واالشتراكية، حتى اتخذت سمة 
ــر أقـــرب  ــنـــاك مـــثـــال آخــ األمــمــيــة واســـمـــهـــا. وهـ
الــبــلــدان العربية فــي ما  إلينا هــو مــا شهدته 
أطلقنا عليه اسم الحقبة القومية، والناصرية 
بشكل خــاص، حيث كــان التفاعل على درجة 
على  والشعبية  السياسية  القوى  بن  كبيرة 
امــتــداد الــدائــرة الــعــربــيــة. وفــي الــســيــاق ذاتــه، 

ــنـــه شــــعــــور مـــــــواز بــــوحــــدة املــصــيــر  يـــنـــجـــم عـ
وإيمان مشترك لدى نخب وقطاعات واسعة 
مــن الـــرأي الــعــام، بما يشبه الهوية الــواحــدة، 
ــا يــمــكــن أن نــســمــيــه جـــمـــاعـــة مــعــيــاريــة  أو مــ
واحـــــدة، تـــقـــّرب فـــي مـــا بـــن أعــضــائــهــا وحـــدة 
ــــداف والــتــطــلــعــات، وتــدفــعــهــا إلــى  الــقــيــم واألهـ
تحديد مماثل للصديق والعدو، لكن مشروع 
التحّرر من االستعمار لم يكن سوى جزء من 
مشروع أشمل وأكبر، قاد اإلنسانية في تلك 
العقود، وألهب حماسها، ووّحد خطى القوى 
الــحــيــة مـــن شــعــوبــهــا، هـــو مـــشـــروع تصفية 
عالم  القديم، وبناء  االستعماري  النظام  إرث 
تتساوى فيه الشعوب، على أساس االعتراف 
وهو  مصيرها،  تقرير  فــي  املتساوي  بحقها 
مشروع إعادة بناء العالم على نموذج الدولة 
والسلطنات، وهو  اإلمبرطوريات  بدل  األمــة، 
السيدة  الــدولــة  مثال  على  املؤسس  النموذج 
الـــتـــي تــشــكــل اإلطــــــار الـــقـــانـــونـــي والــســيــاســي 
والحرية  السيادة  تضمن  التي  الــحــرة  لألمة 
والــعــدالــة لكل فــرد فيها. وقــد شــاركــت جميع 
التيارات العقائدية لتلك الحقبة، االشتراكية 
والــديــمــقــراطــيــة والــشــيــوعــيــة، وجــمــيــعــهــا من 
النوع الكوني أو الشامل لإلنسانية، في نشر 
عقيدة التحّرر واملساواة والعدالة واالنعتاق 
ــديـــدة مـــن الــتــفــاهــم  ــــدت لــحــقــبــة جـ
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والــتــعــاون بــن الــشــعــوب. وهــي الــتــي طبعت، 
بعد مرحلة الحروب والنزاعات االستعمارية، 
ثــقــافــة تــلــك الــحــقــبــة وســـلـــوك أجــيــالــهــا. وفــي 
هــــذا الــســيــاق الــفــكــري والــســيــاســي، تــطــورت 
في  املجتمعات  انصهار  ديناميكيات  أيضا 
بوتقة وطنية واحـــدة، وفــي مــوازاتــهــا خمود 
التقليدية.  واألقــوامــيــة  الطائفية  الــتــمــايــزات 
هــكــذا صــار بــنــاء األمـــة أو الــدولــة األمـــة دليال 
عــلــى مــشــروع الــتــحــرر مــن املــاضــي الــعــبــودي 
نفسه،  الوقت  في  تحقيقه  وأداة  والتمييزي، 
الحياة  وتنظيم  عملها،  قــواعــد  ــارت  صـ كــمــا 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة بـــن أفــــرادهــــا، على 
أســـاس املــواطــنــة الــحــرة واملــتــســاويــة، مصدر 
الشرعية للحكومات الديمقراطية، واألساس 
الفلسفي الذي قامت عليه فكرة تنظيم العالم 
في إطار منظمة أو منظومة واحدة، هي األمم 

املتحدة، التي ساوت بن جميعها. 
ــــوازاة إطـــالق  ــمـ ــ لـــكـــن، مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، وبـ
سياسات العوملة، ومتطلباتها االستراتيجية 
واالقــتــصــاديــة، دخــلــت الــبــشــريــة فــي سياسٍة 
عــاملــيــٍة جـــديـــدٍة قــامــت بـــاألســـاس عــلــى إلــغــاء 
العهود  أو  والعقود  االنتظامات وااللتزامات 
واملواثيق الوطنية والدولية القديمة، وأحلت 
مــحــلــهــا تــدريــجــيــا عـــهـــدًا أو مــيــثــاقــا جــديــدًا 
يــســتــنــد إلـــــى إطــــــالق ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الـــســـوق 
سلطة  وإضعاف  العاملية،  التجارة  وتنشيط 
الحماية  الرأسمالية ورفع  الرقابة على قوى 
التقليدية عن األســواق وعن قوة العمل معا، 
وإقــامــة ســوق عاملية واحــــدة، بــهــدف توسيع 
دائــــــرة الــتــفــاعــل بـــن االقـــتـــصـــادات الــوطــنــيــة 
وإعـــطـــاء زخـــم أكــبــر لــالســتــثــمــار الــرأســمــالــي، 
وهـــذا مــا فجر ثـــورة االتــصــاالت واملعلومات 

التي أصبحت أداتها ومحركها.
لكن العوملة التي وّحــدت مصائر املجتمعات 
ــا أدرجــــتــــهــــا جــمــيــعــا فــي  ــدار مــ ــقـ ــمـ بـــالـــفـــعـــل بـ
حــركــة ســـوق عــاملــيــة واحــــدة، وأعــــادت هيكلة 
اقتصاداتها وتبعيتها املتبادلة، افتقرت كليا 

لعهد أو ميثاق إنساني جديد، يحدد معايير 
سلوك القوى الكبرى الناشئة في االقتصاد، 
ــدان الــجــيــوســتــراتــيــجــي والــثــقــافــي،  ــيـ وفــــي املـ
األفــراد  حقوق  تحّدد  التي  األساسية  والقيم 
األســــاســــيــــة عـــبـــر حــــــدود الـــــــدول واألســـــــــواق، 
وتوجههم وتضمن تعاونهم. ولذلك، بدل أن 
ز العوملة الشعور بوحدة املصير العاملي 
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الذي دفعت إليه في الواقع، عملت، بالعكس، 
فــي غــيــاب هـــذا الــعــهــد، عــلــى زعــزعــة اســتــقــرار 
الهوة بن شعوبها، ودفعت  الــدول وتعميق 
الجماعات  املجتمعات، وتشجيع  تفكيك  إلى 
االنفصال  على  واملذهبية  والعرقية  املحلية 
واالنشقاق وإعــادة موضعة نفسها، من وراء 
الـــحـــدود الــســيــاســيــة واألوطــــــــان، فـــي محيط 
ــتـــزايـــدة واملــتــنــافــرة.  الــعــوملــة وتــفــاعــالتــهــا املـ
ــا دمــــــرت ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات الــعــوملــة  وبـــمـــقـــدار مــ
وأضعفت  القائمة،  الوطنيات  النيوليبرالية 
املـــشـــاعـــر الــتــضــامــنــيــة املــرتــبــطــة بـــهـــا، ألــغــت 
ــعـــور بــــوجــــود مــصــيــر وطــنــي  أو كــــــادت الـــشـ
ــا قــلــقــا  ــ ــــزوعـ ــتــــرك، ووّلــــــــــدت نـ وإنــــســــانــــي مــــشــ
وشاماًل عند األفــراد والجماعات إلى البحث 
عن املصير الخاص بها في فضاء ال يزال لم 

يستقر بعد.. 
الــقــومــيــة  الــــحــــدود  إذن،  املـــشـــكـــلـــة،  ــتـــجـــاوز  تـ
والـــهـــويـــات الــديــنــيــة واملــذهــبــيــة، وتــتــلــخــص، 
ــٍت وحـــدت  ــ بــبــســاطــة، فـــي أن الـــعـــوملـــة، فـــي وقـ
فيه املصائر العاملية، لم تطور في مواكبتها 
ثقافة عاملية، أي معايير وقيم وغايات تجعل 
األفــــراد فــي الــعــالــم املــوحــد يــشــعــرون بــوحــدة 
كـــارثـــة  أن أي  الـــفـــعـــلـــيـــة، ويـــــدركـــــون  املـــصـــيـــر 
طبيعية أو بشرية، تحصل في أي مكان، تؤثر 
أفــرادهــا.  كــل  وتعني  اإلنسانية،  مصير  على 
وفي غياب هذه الثقافة، فتحت العوملة العالم 
على الفوضى بمقدار ما حطمت في سيرها 
محتواها،  من  أفرغتها  أو  الوطنية،  العهود 
وكـــانـــت الــحــصــيــلــة عـــاملـــا يـــزخـــر بــالــتــوتــرات 
والتناقضات وعدم االستقرار واألمن، وجرى 
الــتــطــلــعــات واألحـــــالم  الــجــمــيــع وراء ســـــراب 

املتنافرة واملتضاربة.
ال يــرجــع هـــذا الــضــيــاع الــكــبــيــر الــــذي نعيش 
إلــى العوملة بحد ذاتــهــا، وإنــمــا إلــى أصحاب 
ــرى الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا وراءهــــــــا  ـــبــ ــكـ ـــح الــ ـــالـ املــــصـ
واملــســتــفــيــديــن الـــوحـــيـــديـــن مـــنـــهـــا، فـــلـــم يــكــن 
ــا أخـــالقـــيـــا  ــرهــ ــيــ ــأطــ ــلـــحـــة هـــــــــؤالء تــ ــي مـــصـ ــ فــ
وسياسيا، حتى يضمنوا ألنفسهم السيطرة 
من  ويــتــحــّرروا  ديناميكياتها،  على  الكاملة 
ضــغــط الــشــعــوب املــتــضــّررة الــتــي استبيحت 
ــعــــت فـــي خـــدمـــة الــســوق  اتـــهـــا، وووضــ فـــضـــاء
أرادوا  البشرية واملــاديــة.  مــواردهــا  الــجــديــدة 
بــالــعــكــس أن تــكــون الــعــوملــة ســيــاســًة وقسمة 
ضيزى، يستفيد منها األقوياء ويخسر فيها 
يــرافــق تقدمها  مــا  مــا يفسر  الضعفاء، وهـــذا 
من نمو ثقافة العنصرية والخوف من اآلخر 
املتقدمة، وفي  وكره األجنبي في املجتمعات 
املقابل، العداء للغرب واالحتجاج عليه وعدم 

الثقة به، في العوالم املتأخرة واملتخلفة.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري( 

العيش في عالم من دون عهد وعقد وضمير

التضامن بمواجهة العولمة... 
حاجة ملحة

قصور السوريين 
وتقصيرهم، 

وانقسامات 
معارضاتهم، وتضارب 

خياراتهم، أضعف 
تعاطف العالم معهم

ليس للعهد 
النيوليبرالي القائم 

اليوم مضمون 
آخر سوى تقديس 
المصالح الخاصة، 

وتعظيم المنافع، 
من دون مراعاٍة ألي 

قواعد ومعايير سوى 
معايير المنفعة

فقدان التضامن العالمي مع قضية السوريين يطرح أسئلة كبرى عن أسباب هذا الغياب الذي بدأ من غياب السوريين عن التضامن 
مع قضايا اآلخرين. المفكر برهان غليون يذهب عميقًا في تفســير أســباب هذا الغياب، الذي هو نتاج العولمة التي عزّزت قيم 

المنفعة واألنانية

)Getty( 2016 من مظاهرة في برلين تضامنًا مع حلب 1 أكتوبر

قتلت العولمة النيوليبرالية أّي شعور بوجود قضية مشتركة بين البشر، 
ظهور  إمكانية  على  وقضت  والعداء،  بالتنافس  الشعور  وسّعرت 
الملحق والمفّكك،  المحيط  المركز مع شعوب  حركات تضامن في 
بمقدار ما  بينها،  ما  المحيط في  إمكانية تضامن شعوب  كما قتلت 
عملها  برامج  تّوحد  كانت  التي  الوطنية  مشروعاتها  على  قضت 
ونخبها،  األهلية  جماعاتها  بين  النزاع  وقّدمت  شعوبها،  وتطلعات 
المذهبية والطائفية والسياسية والثقافية، على االلتحاق بالمركز، على 

التعاون والتضامن لبناء دول وطنية متضامنة ومتكافلة.

العولمة ضد التضامن
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ــارة إلـــى قـــوة الــتــضــامــن الـــذي ال  يمكننا اإلشــ
النسوية،  الحركات  بن  اليوم  نشاهده  نــزال 
أو بن حركات البيئة التي تتخذ بعدًا عامليا 

حقيقيا. 
نالحظ في كل تلك األمثلة أمرين: وجود قضية 
وانتصارها.  بعدالتها  كبير  وأمــل  مشتركة، 
وتــعــنــي الــقــضــيــة املــشــتــركــة الــشــعــور بــوجــود 
قيم ومصالح مشتركة عند القوى املتضامنة، 

الخميس 3  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  3 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 794  السنة الثالثة
Thursday 3 November 2016

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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سباق دعائي للفوز بـ »بطل معركة الموصل«
بغداد ـ كرم سعدي

فــي  انطلقــت  التــي  املوصــل  معركــة  شــهدت 
أكتوبــر/ تشــرين األول الجــاري، أكبــر حملــة 
إعالميــة بــن مثيالتهــا مــن املعــارك الســابقة 
التــي خاضهــا الجيــش العراقــي واملليشــيات 
املرافقــة لــه وحتــى قــوات البشــمركة الكرديــة 
القنــوات  فعشــرات  »داعــش«؛  تنظيــم  ضــد 
التلفزيونيــة باإلضافة إلى مراســلي وكاالت 
اإللكترونيــة  واملواقــع  والصحــف  األنبــاء 
املحليــة والعربية والعاملية تغطي العمليات 

التي تنطلق في محاور عدة من املدينة. 
الفيديــو  ومقاطــع  األفــالم  خــالل  ومــن 
تمــت  ال  بعضهــا  كان  وإن  واألهازيــج، 
للواقــع بصلــة، تحــاول الجهات املشــاركة في 
وأهميتهــا  قوتهــا،  تبيــان  املوصــل  معركــة 
وإمكاناتهــا، ووطنيتهــا، ولتعلــن أنهــا أدت 
أدوارًا بطولية أكثر من غيرها، أو أنها األبرز 

بن القوات األخرى. 
بالنســبة  األهــم  املحطــة  املوصــل  وتعتبــر 
املدينــة  أنهــا  ســيما  ال  املهاجمــة،  للقــوات 
األكثر تحصينا لدى »داعش« وهي الحصن 
األخيــر لــه التــي بخســارتها يخســر قوته في 
ســورية  فــي  قوتــه  خســارة  وبدايــة  العــراق، 

أيضا، بحسب ما يؤكد مختصون. 

ماكينات إعالميّة لكل جهة
فــي مقطــع فيديــو منتشــر، تتخــذ مجموعــة 
مــن مقاتلــي مليشــيا »الحشــد الشــعبي« مــن 
ســطح منــزل موقعــا ملواجهة تنظيــم »الدولة 
اإلســالمية« )داعــش(. تنتقــل الكاميــرا التــي 
ترتفع في مستوى أعلى من رؤوس املقاتلن 
أحــد  يصــاب  األثنــاء،  وفــي  املتحصنــن. 
املقاتلــن برأســه فيخليــه زمــالؤه مــن املوقع، 
ليظهــروا فــي لقطــة أخرى وهــم يضعونه في 

خلفية سيارة »بيك آب«.
بعــد ذلــك، يصــل املقاتــل املصــاب ملستشــفى 
عاِلــج إلــى ضمــاد رأســه، 

ُ
ميدانــي، ويعمــد امل

وتكملــة  الراحــة  املصــاب  املقاتــل  فيرفــض 
القتــال،  ملوقــع  العــودة  علــى  مصــرًا  العــالج 
فيوافق الكادر الطبي واملسؤولون على ذلك. 
وفــي اللقطــة التــي تليهــا يظهــر املقاتــل وهو 
يدخــل إلــى ســطح البنايــة وكانــت الكاميــرا 
ملكانــه،  عــاد  ثــم  دخولــه  لتصويــر  تســتعد 
وعــادت الكاميــرا تصور الحدث في مســتوى 

أعلى من رؤوس املقاتلن املحصنن. 
مــن يملــك خبــرة فــي التصوير يعلــم جيدًا أن 
املقطــع الــذي مدتــه ال تتجــاوز خمــس دقائــق 
مــا هــو إال فيلــم غيــر محبــوك القصــة بشــكل 
جيــد، كمــا أنــه يشــير إلــى ضعــف اإلمكانيــة 
اإلخراجيــة. إذ مــن غيــر املعقــول أن يحتمــي 
املقاتلــون خلــف ســاتر ويوجهــوا الرصــاص 
صوب عدوهم الذي يبدو من خالل التصوير 
أنه على مســافة قريبة، فيما يتحرك املصور 
بحريــة بحســب مــا يتوضــح فــي التصويــر. 
مــن  أعلــى  مســتوى  فــي  الكاميــرا  إن  بــل  ال 
ظهــر مــا هــو تحــت الســطح، مــا 

ُ
املقاتلــن وت

يعني أن املصور مكشوف للعدو املقابل.
ــه دليــل 

ّ
 املقاتــل أصيــب برأســه، أي أن

ّ
كمــا أن

حــن  يتبــّن  لــم  متبــادل،  رمــي  وجــود  علــى 
أخلي ملوقع الطبابة إن كان أصيب برصاصة 
أم غيــر ذلــك، ومــا درجــة إصابتــه؟ لكن وعلى 
الرغــم مــن ذلــك لقــي املقطــع إعجــاب كثيريــن 
شاركوه على صفحات التواصل االجتماعي 
وأعلن عنه على أنه حدث حقيقي وقع أخيرًا، 

في معركة تحرير املوصل، شمال العراق.
تغطياتهــم  مــن  بدورهــم  األكــراد  ــف 

ّ
يكث

نقــل 
ُ
امليدانيــة لقــوات البشــمركة الكرديــة. وت

وإنســانية  األكــراد  انتظــام  فيديــو  مقاطــع 
التعامل مع الســكان النازحن أو الذين بقوا 

بمناطقهم في أثناء تحريرها.
وترفــع األعــالم الكرديــة فــي مواقــع تحــررت 
حديثــا، كمــا تظهــر فــي كل مقاطــع الفيديــو 
وبعــض  األكــراد،  قبــل  مــن  تصــور  التــي 
اختيــرت  كرديــة  بموســيقى  ترفــق  املقاطــع 
األرض  تحريــر  موضــوع  لتناســب  بعنايــة 

واستعادتها. 
ويوثــق مقاتلــو البشــمركة توجيــه ضربــات 
أيضــا  »داعــش«،  لـــ  مواقــع  علــى  بصواريــخ 

تفجيــر ســيارات ملغمــة كانــت تتجــه صــوب 
مقاتلــن أكــراد، تلك اللقطات يكفي أن تصور 
بكاميــرا موبايــل وإن كان التصويــر ضعيف 
الدقة؛ وذلك ألهمية الحدث، وهو ما يستغل 
فــي مــا بعد مــن قبل املاكنة اإلعالمية إلظهار 

قوة البشمركة.
االتحاديــة  الشــرطة  توثــق  جهتهــا،  مــن 
أحاديث قائدها وحثه املقاتلن من منتسبي 
الشــرطة االتحاديــة علــى الثبــات واملواجهــة، 
كمــا يحاولــون توثيــق مــا يحققون مــن تقدم 

في أرض املعركة.  وتنشر الشرطة االتحادية 
بهــا  علــى صفحــات خاصــة  فيديــو  مقاطــع 
تظهــر  االجتماعــي،  التواصــل  بمواقــع 
عمليــات قتــال ومواجهــات قويــة بــن قواتها 

ومقاتلي داعش.
أمــا الجيــش العراقــي، فتقــف خلفــه ماكينــة 
إعالميــة ضخمــة، وهــو ما يتجســد من خالل 
صناعــة تقاريــر وأفالم متقنة، تنقل املشــاهد 
إلــى أرض املعركــة وتؤثــر فيه مــن ناحية دقة 
أن  املتابــع  ليتأكــد  العمــل وإجــادة إخراجــه، 

القــوات العراقيــة، منــذ اليــوم األول النطــالق 
كامــل  تحريــر  فــي  بعــزم  ماضيــة  املعركــة 

األرض في غضون أيام أو ساعات حتى.

تعويل على مواقع التواصل 
املعــّول  هــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
القــوات  إلعــالم  بالنســبة  واألبــرز  عليهــا 
يواصــل  إذ  املوصــل.  معركــة  فــي  املشــاركة 
عــدد كبيــر مــن الصفحــات املتخصصة بدعم 
القــوة  بصفــة  إظهارهــا  ومحاولــة  قــوة،  كل 
األبرز، وصاحبة الدور املحوري في املعارك، 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  مــن  متخذيــن 
وسيلة لنشر املعلومات واألفكار والفعاليات 

ألكبر عدد ممكن. 
واألشــعار  الفنيــة  والتصاميــم  الكاريكاتيــر 
الصفحــات  تميــز  ســمة  صــارت  الشــعبية 
معركــة  فــي  املشــاركة  للقــوات  املســاندة 
الدعــم  أنــواع  أحــد  يعتبــر  وهــو  املوصــل، 
النفســي املهــم، والحشــد الجماهيــري، وهــو 
ما نجحت صفحات تابعة ملليشــيا »الحشــد 

الشعبي« في صياغته. 
وكان مصــدر مقــرب مــن قيــادات فــي مليشــيا 
الحشــد الشــعبي قد قال لـ »العربي الجديد«، 
إن األخيــرة وضعــت ميزانيــة مفتوحــة أمــام 
قــادة الحملــة اإلعالميــة، الذيــن أسســوا فــي 
وقت ســابق خلية إعالمية خاصة بمســاندة 

املليشيا. 
انضمــوا  الناشــطن  مئــات  أن  إلــى  وأشــار 
للجيش اإللكتروني الداعم للمليشيات دون 
درايــة منهــم؛ وذلــك بســبب عناويــن وأخبــار 
البــالد  وحــدة  شــعار  ترفــع  التــي  الحمــالت 
والشعب ومحاربة تنظيم داعش، ومساعدة 
التنظيــم  ســيطرة  تحــت  الواقعــن  املدنيــن 

والحفاظ على حياتهم.
وكانــت »اإلنســانية« عنوانــا أعلنــت كل جهة 
وتجلــى  ديدنهــا.  أنــه  املعركــة  فــي  مقاتلــة 
مســيحية  وأقضيــة  قــرى  فــي  واضحــا  ذلــك 
باملوصــل ُحــررت أخيرًا، فالبشــمركة عنونت 
خاصــة  مواقــع  علــى  نشــرتها  لهــا  صــورًا 
بوســائل التواصــل االجتماعي، »إنها جيش 
مؤيــدة  مواقــع  نشــرت  فيمــا  اإلنســانية«. 
لعناصــر  صــورًا  الشــعبي  الحشــد  ملليشــيا 
تمثــل  »إنهــا  الصليــب  ترفــع  لهــا  تابعــة 
اإلنســانية«، وأخــرى تبــن مــدى التالحم بن 
مكونــات الشــعب العراقــي، إذ يشــارك جنــود 
مــن قــوات الجيــش العراقي في إعــادة الحياة 
موجهــة  للخــراب،  تعرضــت  كنيســة  إلــى 
إشــارة تشــرح عمــق اإلنســانية التــي يتحلــى 
بـــ  مختصــون  يــرى  وفيمــا  املقاتلــون.  بهــا 
العامــل  اعتمــاد  أن  ميديــا«  »السوشــيال 
اإلنســاني أقرب إلى كســب اآلخرين، يؤكدون 
أن تشــويه صــورة العــدو الــذي يواجهــه فــي 
فــي  بنفســه  ضحــى  رجــل  املقابلــة  الضفــة 
ســبيل وطنــه، وإظهــاره بمظهــر البطل يكون 

األكثر تأثيرًا بصفة خاصة بن العراقين. 
ويتفــق مــع هــذا الــرأي نمير حســن العبيدي، 
وهــو ناشــط فــي مجــال اإلغاثــة اإلنســانية، 
بشــكل  عانــوا  ســنة  »مواطنــن  أن  يؤكــد  إذ 
كبيــر مــن اضطهــاد املليشــيات فــي مناطقهم 
فيديــو  مقاطــع  شــاركوا  ســابق،  وقــت  فــي 
فــي مواجهــة  قــوة  ظهــر 

ُ
للمليشــيات وهــي ت

داعش بمعركة املوصل«.

األناشيد أيضًا
املغنــاة  الحماســية  القصائــد  كانــت  كمــا 
واألهازيج أحد أساســيات اإلعالم في ســباق 
الــذي  عــن األخريــات،  القــوة، كل جهــة  بيــان 
عمليــات  مــن  فيديــو  مقاطــع  إدخــال  اعتمــد 
مــا  وهــو  حماســية،  أغنيــات  علــى  املوصــل 

اعتمدته خاصة املليشيات. 
وكان لتلــك األغنيــات واألهازيــج تأثيــر أكبــر 
علــى الشــباب، وصــارت تســمع فــي كل مــكان 
تقريبــا داخــل مــدن العــراق، حيــث تنطلق من 
أجهزة التسجيل في سيارات القوات األمنية 
إلــى ســيارات النقــل  املــدن، باإلضافــة  داخــل 
التجاريــة؛ إذ  العمومــي والخــاص، واملحــال 
عــودة  مــع  عــن تضامنهــم  العراقيــون  يعبــر 
مــا  وهــو  »داعــش«  مــن  محــررة  املوصــل 

يشعرون به من خالل هذه األغاني.

بعض مقاطع 
الفيديو الترويجية ال تمت 

إلى الواقع بصلة

تحاول الجهات المشاركة في معركة الموصل تبيان قوتها ووطنيتها و»إنسانيتها« عبر حمالت إعالمية تتضمن 
مقاطع فيديو وأناشيد وتعويل على مواقع التواصل االجتماعي في منافسة دعائيّة

فيمــا ال يــزال العــراق بني الدول األســوأ فــي ترتيبات مراصد 
املنظمــات املعنيــة بحريــة الصحافــة، كانــت معركــة املوصــل 
ميدانــا النتهــاكات جديــدة مورســت ضــد الصحافيــني. فقد 
كشــف صحافيــون عراقيــون فــي بغــداد أن قيــادات أمنيــة 
عراقية تفرض رشــاوى أشــبه ما تكون بإتاوات على قنوات 
إلــى جبهــات  مرافقتهــا  مقابــل  وأجنبيــة  عراقيــة  فضائيــة 

القتال لتغطية معركة املوصل.
وذكــر الصحافيــون أّن »قيــادات أمنيــة عراقيــة فرضــت على 
القنــوات الفضائيــة العراقيــة واألجنبيــة إتــاوات ماليــة مقابــل 
إلــى جبهــات  العراقيــة  القــوات  بمرافقــة  لكوادرهــا  الســماح 
القتــال لتغطيــة املعــارك الدائــرة هنــاك، فيمــا ال يســمح ملــن ال 

يدفع اإلتاوات الوصول إلى القواطع القتالية املتقدمة«. 
ونشــر الصحافــي العراقــي مصطفــى ناصر علــى صفحته 
الرسمية في »فيسبوك«، في أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 

نــداء وجهــه إلــى رئيــس الــوزراء العراقــي حيدر العبــادي قال 
فيه إن »قيادات أمنية تفرض إتاوات على القنوات اإلعالمية 
 47 هنــاك  باملقابــل  مرافقتهــا.  مقابــل  واألجنبيــة  العراقيــة 
فضائية كردية وأجنبية ترافق قوات البشــمركة في محاور 
االشــتباك نحو الســاحل األيســر«.  وكشــفت مصادر أمنية 
عراقيــة أّن »هــذه اإلتــاوات يفرضهــا عدد مــن القادة األمنيني 
فــي محــاور تقــدم القوات العراقية نحــو محيط املوصل على 
الفضائيــات العراقيــة واألجنبيــة، فــي وقت تحتاج فيه عملية 

املوصل إلى تغطية إعالمية شاملة ملسير املعارك«. 
 فــي بعــض القيــادات 

ً
وأوضحــت املصــادر أن »هنــاك خلــال

األمنيــة التــي تتعامــل مــع وســائل اإلعــالم بطريقــة االبتــزاز 
بعيــدًا عــن الرقابــة األمنية والعســكرية، ما أثار حفيظة كثير 
مــن الضبــاط فــي الجيــش العراقــي ممــن يطالبــون بالتعامــل 

بمهنية مع وسائل اإلعالم«.

إتاوات للتغطية

MEDIA
منوعات

تصدر وسم »#وعد_بلفور« قائمة تغريد
األكثر تداوًال في األردن، في الذكرى 

التسعين على تأييد الحكومة 
البريطانية إنشاء موطن لليهود في 

فلسطين. وفيه شارك ناشطون من 
دول عربية عّدة، ووصفوه بـ»الوعد 

المشؤوم« و»وعد من ال يملك لمن ال 
يستحق«.

أطلق ناشطون سعوديون وسم 
»#رضاعات_مرصعة_بالذهب« بعد 

أن غزت رضاعات أطفال من ذهب 
السوق السعودية بأسعار خيالية. 

واستنكر الناشطون وجودها في 
األسواق، واعتبروا أن األمر يعكس 

»بذخًا ال معنى له« و»تجاهًال للشعوب 
الفقيرة«.

تشهد مواقع التواصل االجتماعي 
حربًا كالمية بين مؤيدي النظام 

المصري ومعارضيه، مع اقتراب 
يوم الحادي عشر من شهر نوفمبر/ 

تشرين الثاني الحالي، ودعوات 
النزول للتظاهر، في ما يعرف بـ»ثورة 

الغالبة«، عبر عدة وسوم تنتشر يوميًا 
في البالد.

ُتالحق اتهامات بالعنصرية قناة 
BBC البريطانية، بعد عرضها فيديو 

يُطرح فيه سؤال تنميطي عن 
ذوي البشرة السمراء. وقالت إحدى 

المغردات: »هذا عنصري بشكل غير 
معقول. لماذا تم التعامل مع فكرة 

تنميطية عنصرية على أنها نقطة 
حوار؟«.

سباق دعائي على لقب الوطنية )أحمد إزجي/األناضول(
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للسياسات  وانتقادًا  سجالية  األكثر  بر 
َ
عت

ُ
ت

األميركية، في خوضها حروبًا عديدة، على 
 منذ حرب فيتنام، وتوّرطها في وحول 

ّ
األقل

حة عنيفة. 
ّ
بالٍد خاضعة لنزاعات مسل

من فيتنام وكوريا إلى العراق وأفغانستان، 
أنــــجــــز ســـيـــنـــمـــائـــيـــون أمـــيـــركـــيـــون عــــديــــدون 
أفالمًا، هي شهادات سينمائية مهّمة، تنتقد 
اإلدارة السياسية والقيادة العسكرية بشّدة، 
وتناقش جوهر الحياة العسكرية األميركية 

أقــوى  الفيتنامي  الــجــرح  السلبية.  وآثـــارهـــا 
ــتــــاريــــخ املـــعـــاصـــر ألمـــيـــركـــا،  ــي الــ ــــروح فــ ــــجـ الـ
ق الــروحــيــني، 

ّ
وكــوريــا جـــزٌء مــن األلـــم والــتــمــز

ناجني  على  السلبي  التأثير  فــي  املستمّرين 
ــزالـــون عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة. بسبب  مــنــهــا، ال يـ
ــإن الـــخـــراب  حـــربـــي الـــعـــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان، فــ
حاضٌر في الذات والروح الخاصتني بجنوٍد، 
أفــالم،  في  بعضه  األميركية  السينما  تلتقط 
لم تبلغ املرتبة السينمائية اإلبداعية ألفالم 

نديم جرجوره

 لدى كثيرين، 
ٌ
هناك اعتقاٌد، راسخ

د  نتج أفالمًا تمجِّ
ُ
بأن هوليوود ت

أميركا فقط، وتمنح شخصياتها 
نِقذ األميركيني والعالم 

ُ
صفة البطولة، التي ت

 خــطــر مــمــكــن، ســــواء جـــاء الــخــطــر من 
ّ

مــن كـــل
»أعــــداء األمــــة« )عــــرٌب، مــســلــمــون، شيوعيون 
ســـابـــقـــون، كــــوريــــون شـــمـــالـــيـــون، وغـــيـــرهـــم(، 
أو مـــن كــائــنــات فــضــائــيــة، أو بــســبــب كـــوارث 

طبيعية.
أفالم كثيرة تناولت هذا األمر، للترويج لفكرة 
مفادها بأن أميركا بطلة العالم، ومنقذته في 
البطلة  آٍن واحــد. وســواء كانت الشخصيات 
 

ّ
ُيــضــّحــون بكل أنــاســًا مــن لحم ودم،  ـ املنقذة 

شيء وبكل أحٍد آخر، وليس بأنفسهم طبعًا، 
إلنقاذ أميركا وكوكب األرض من املخاطر؛ أو 
بشرية  أو  بشرية،  الشخصيات  تلك  تكن  لــم 
تتحّول إلى شخصياٍت خارقة، تمتلك قدرات 
ــإن هـــولـــيـــوود مــنــجــذبــة إلــى  فــــوق بــشــريــة؛ فــ
التي تلقى نجاحات  األعمال،  النوع من  هذا 

تجارية كثيرة، غالبًا.
املقابل، أفالمًا  نتج، في 

ُ
ت لكن أميركا نفسها 

ظلم الفيلم 
بعض التوقعات الكبيرة 

نحوه منذ اإلعالن عن 
اقتباس الرواية

ينتقد ستون حرب فيتنام 
ويُكرِّم إطفائيي نيويورك 

بعد 11 سبتمبر

صور تكشف حجم 
الدمار والموت والدماء 

الذي يحتل سورية

2223
منوعات

ــة، لــكــنــهــا تــنــتــقــد  ــاديــ ــقــ ــتــ ــــرب فـــيـــتـــنـــام االنــ حــ
ــبــــاب أمـــيـــركـــا«  بــــوضــــوح مــعــنــى إرســـــــال »شــ
إلــى خـــارج حـــدود بــلــدهــم، ملــحــاربــة »أشـــرار« 

يخوضون حروبًا في بلدان أخرى.
بنقدهم  مــعــروفــون  أميركيون،  سينمائيون 
ــوال أمــيــركــا وخــرابــهــا الــداخــلــي،  الــقــاســي أحــ
»ُيبّجلونها« في لحظة مصيرية ما. فاملخرج 
، الــــذي أنــجــز 

ً
املــشــاغــب أولــيــفــر ســتــون مـــثـــال

النفسي لجنوٍد  الــدمــار  تــروي فظائع  أفالمًا 

أمــيــركــيــني فـــي حــــرب فــيــتــنــام وبـــعـــدهـــا، في 
ثالثية »الفصيلة ـ بالتون« )1986( و«مولود 
)1989( و«الـــســـمـــاء  تــــمــــوز«  مــــن  ــع  ــرابــ الــ فــــي 
قــّدم أحــد »أســـوأ« أعماله،  واألرض« )1993(، 
سينمائيًا، بعنوان »املركز العاملي للتجارة« 
نيويوركيني،  إطــفــاء  لــرجــال  كتحية   ،)2006(
نجوا من املوت بعد سقوط أحد مبنيي املركز 
وهم في داخله، إثر اعتداء 11 سبتمبر 2001، 

أثناء تأديتهم واجبهم اإلنساني. 
ــــذي يـــذهـــب بــعــيــدًا  ــا كــلــيــنــت إيـــســـتـــوود، الـ أمــ
فـــي تـــحـــّرره الــلــيــبــرالــي، إنــســانــيــًا وأخــالقــيــًا، 
 سينمائيًا، متني الُصنعة الفنية 

ً
ُينجز عمال

والتقنية، بعنوان »قناص أميركي« )2014(، 
للبلد:  التمجيدي  باملعنى  »أميركيًا«  ُيعتبر 
قــّصــة حــقــيــقــيــة لــــ »قـــنـــاص نــخــبــة« أمــيــركــي، 
ب باألسطورة، ُيدعى كريس كايل، يخدم 

َّ
ُملق

فــي الــعــراق أربـــع مـــرات )مــا ُيــعــادل نحو ألف 
ــص« 160 جنديًا عــراقــيــًا، لكنه 

ِّ
يـــوم(، و«ُيــقــن

ُيقتل في بلده على يدّي جندي سابق ُمصاب 
باضطراب نفسي، أراد مساعدته.

وفرنسيس  تشيمينو  مايكل  ســتــون،  زميال 
ــال فــيــتــنــام،  ــ ــــورد كـــوبـــوال، ســبــقــاه إلــــى أدغــ فـ
ــّكــــالن مــرجــعــيــة  ــشــ ــ ــا فـــيـــلـــمـــني، ُي ــمـ ــإنـــجـــازهـ بـ
ــنــــعــــة: »صـــائـــد  ــُصــ ســـيـــنـــمـــائـــيـــة مـــتـــكـــامـــلـــة الــ
اآلن«  و«الـــــرؤيـــــة  ــــأول،  ــ لـ  )1978( ــــزالن«  ــغـ ــ الـ
الــغــزالن«  بــأن »صــائــد  علمًا  للثاني،   )1979(
يــنــتــقــد حـــرب  أمـــيـــركـــي  فـــيـــلـــم  ُيـــعـــتـــبـــر »أول 
فــيــتــنــام«، ويــفــتــح الــطــريــق أمــــام هــــذا الــنــوع 
 ومضمونًا، في 

ً
السينمائي التجديدي، شكال

اإلنسانية  االنــهــيــارات  أخــطــر  إحـــدى  مقاربة 
واألخــــــالقــــــيــــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 

لأميركيني.
كوبوال ُينجز فيلمًا ثانيًا عن تأثيرات حرب 
فــيــتــنــام عــلــى الــخــارجــني مــنــهــا بــجــروح غير 
ملتئمة، في الروح والنفس والجسد: »حدائق 
من حجر« )1987(. في حني أن حــرب العراق 
لم تستهِو مخيلته السينمائية، على نقيض 
زمــيــلــه اآلخـــــر بـــرايـــن دي بـــاملـــا، املــنــتــقــل من 
الحرب« )1989(،  حرب فيتنام، في »ضحايا 
إلـــى حـــرب الـــعـــراق، فـــي »ريـــداكـــتـــد« )2007(. 
ة  ــهــا، فــهــي: قـــراء

ّ
أمـــا خــالصــة هـــذه األفــــالم كــل

سينمائية ألحوال أفراد منهارين في الحرب، 
يعودون إلى بلدهم معطوبني للغاية.

ــراق، هـــنـــاك »جـــارهـــيـــد«  ــعــ ــرب الــ ــــالم حــ مـــن أفـ
)2005( لــســام مـــانـــديـــس، الــعــائــد إلــــى حــرب 
الخليج األولــى، ملتابعة حكاية أول فرقة في 
الــبــحــريــة األمــيــركــيــة، تــنــتــقــل مـــن مــقــّرهــا في 
الــســعــوديــة إلـــى صــحــراء الـــعـــراق، مــع انـــدالع 
تلك الحرب عام 1990، ولتقديم صورة ما عن 

األهوال التي خاضتها الفرقة حينها.
ــــْك بــرومــفــيــلــد، فيستعيد، فــي »مــعــركــة  ِن ــا  أمـ
من أجل َحديثة« )2008(، بعض ما جرى في 
الكابورال  قــّرر  عندما  العراقية،  املدينة  تلك 
ــتـــل جــــنــــدي وجـــــرح  ــقـ ــام ملـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــز االنـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ رامـ
اثـــنـــني مــــن فـــرقـــتـــه، فـــكـــانـــت الــنــتــيــجــة: مــقــتــل 
24 مــدنــيــًا عــراقــيــًا )نــســاء ورجــــااًل وأطـــفـــااًل(. 
لبول   )2010( الــخــضــراء«  »املــنــطــقــة  ويــتــابــع 
ــائــــع الــتــفــتــيــش الــعــســكــري  ــراس، وقــ ــغـ ــنـ ــريـ غـ
األمــيــركــي عــن »أســلــحــة الــدمــار الــشــامــل« في 
 ،

ً
بــغــداد ومــحــيــطــهــا، »غــيــر املـــوجـــودة« أصـــال

وقـــّصـــة الـــصـــراع بـــني أجـــهـــزة االســتــخــبــارات 
والقيادة املشتركة بني كبار الضباط وبعض 
في  راغبني  وضباط  والسياسيني،  األمنيني 
الــعــراق،  فضح األكــاذيــب الكثيرة حــول غــزو 
بينما يتناول بول هاغيس، عبر فيلمه »في 
وادي الله« )2007(، حكاية جندي سابق في 
الجندي  ابنه  البحرية األميركية، يبحث عن 
الحالي في البحرية أيضًا، العائد من العراق، 
واملختفي في أميركا. حكاية تكشف االنهيار 
النفسي للجنود، في لغة تدافع عن الجندي 
ــر عــن انــتــقــاد اإلدارة 

ّ
نــفــســه، لكنها لــن تــتــأخ

األميركية أيضًا.

عتاب شمس الّدين

تــنــتــشــر اإلنــفــلــونــزا املــوســمــيــة بــســهــولــة بني 
شخص وآخر، خصوصًا بني طالب املدارس 
والتالميذ الصغار في الصفوف األولى. فهم 
امتالك  بالعدوى من زمالئهم رغم  ُيصابون 
بعضهم سالح الوقاية، مثل لقاح اإلنفلونزا. 
 األطـــفـــال يــأكــلــون مـــع بــعــضــهــم، أو 

ّ
ــذا ألن هــ

ويتالمسون  أنــوفــهــم  على  أيــديــهــم  يضعون 
اإلنفلونزا  وتـــزداد  انتباه.  دون  اللعب  أثــنــاء 
ــرات املـــنـــاخـــيـــة،  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ ــد الـ ــنـ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـ
ــي فــصــلــي الـــخـــريـــف والـــربـــيـــع،  وتــــحــــديــــدًا فــ
ر منها األطباء في أيام كهذه األيام من 

ّ
ويحذ

كل سنة.
وإضافة إلى اللقاح، هناك بعض اإلجــراءات 
بعوها 

ّ
الغذائية التي يفترض على األهل أن يت

لحماية أطفالهم من اإلصابة باإلنفلونزا أو 
انتقال العدوى بها إليهم من زمالئهم.

تقول اختصاصية التغذية، جوزيان الغزال، 
 »هــــذا املـــوســـم هـــو مــوســم تــغــّيــر الــطــقــس 

ّ
إن

خصوصًا  تصيب  فهي  اإلنفلونزا،  وانتشار 
إلـــى مقاعد  عــودتــهــم  مـــع  األوالد، وتــحــديــدا 

ــدًا لم  ــــن ويــلــســون« الــنــاجــحــة جـ ــــة »إريـ روايـ
تكن فقط روايـــة عــن »الــتــحــوالت الــدرامــيــة« 
الـــقـــارئ يندهش  الــتــي تجعل  املــفــاجــآت  أو 
ويــســقــط مــن عــلــى كــرســيــه، ولــكــن أهميتها 
ــــي الـــتـــتـــابـــع الــنــفــســي  ــانــــت فـ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة كــ
ـــك  ــة ذلـ املـــــــــــــدروس لـــلـــشـــخـــصـــيـــات، وعــــــالقــــ
بالحكاية التي تحدث. في الفيلم كل ما هو 
مــهــم للكاتبة، بـــاوال هــاوكــيــنــس، واملــخــرج، 
تــيــت تــايــلــور، مــرتــبــط بــالــقــشــور الخارجية 
تحدث  التي  املثيرة  والتفاصيل  للحكاية، 
في كل مرحلة، وهو أمر أدى بالفعل لخلق 
فيلم مقبول جدًا على مستوى االستمتاع، 
خصوصًا لــهــؤالء الــذيــن لــم يــقــرأوا الــروايــة 
األصلية وال يعرفون ماذا سيحدث، ولكنه 
وعلى  وأهـــم  أعــمــق  الفيلم  يجعل  مــا  افتقد 
مــســتــوى الــنــص املــقــتــبــس عــنــه، أو يجعله 
ــرى بــعــد  ــ ــرة أخــ ــ  لــلــمــشــاهــدة مـ

ً
حـــتـــى قــــابــــال

انكشاف أالعيبه.
مــيــزتــه  فـــــإن   ،Gone Girl إلـــــى  ــودة  ــعــ ــالــ وبــ
األســاســيــة لـــم تــكــن فـــي »مــفــاجــآتــه«، ولــكــن 
ووجـــود  للشخصيات  الــشــديــد  التعقد  فــي 
أبعاد مختلفة في كل شخصية، وأن كتابة 
وتحت   – الفيلم  لسيناريو  الــروايــة  مؤلفة 

محمد جابر

ــتـــي تــجــعــل  ــاك كــثــيــر مــــن الــتــفــاصــيــل الـ ــنـ هـ
ــتـــاة  ــدًا بــــني فـــيـــلـــم »فـ ــ ــة مــنــطــقــيــة جــ ــارنــ ــقــ املــ
القطار« The Girl of the Train الذي يعرض 
حــالــيــًا فـــي دور الــســيــنــمــا، وفــيــلــم املــخــرج، 
ديفيد فينشر، Gone Girl الــذي كــان واحــدًا 
مــن أهــم إنــتــاجــات عــام 2014؛ كالهما فيلم 
إثارة، مقتبس عن رواية كانت األكثر مبيعًا 
وقـــت صـــدورهـــا، ويــحــكــي عــن اخــتــفــاء فتاة 
وغـــمـــوض حــــول مــكــانــهــا، عــلــى خــلــفــيــة من 
غير  والــســرد  والتفاصيل  والجنس  العنف 
النمطي، ولكن الفارق الحقيقي بني العملني 
املقتبس من ناحية،  السيناريو  كان جــودة 
ناحية  مــن  فينشر  بقيمة  مــخــرج  ووجــــود 

أخرى.
ــقـــطـــار« حــول  تـــــدور أحــــــداث فــيــلــم »فـــتـــاة الـ
»ريتشل«، مدمنة الكحول التي تعيش فترة 
كــئــيــبــة مـــن حــيــاتــهــا، تــركــب الــقــطــار يوميًا 
لـــلـــذهـــاب إلــــى عــمــلــهــا فـــي نـــيـــويـــورك، وفــي 
كـــل يــــوم تــشــاهــد حـــيـــاة طــلــيــقــهــا املــســتــقــرة 
مــع زوجــتــه الــجــديــدة وابــنــتــه داخــــل بيتها 
الـــقـــديـــم، وكــمــحــاولــة إللـــهـــاء نــفــســهــا عنهم 
تبدأ في مراقبة حياة شخصية أخــرى هي 
أن  عــدة بيوت، وتعتقد  »ميغان« على بعد 
تلك الفتاة تعيش حياة مثالية تمامًا، وفي 
أحد الصباحات تستيقظ »ريتشل« متعبة 
جدًا من أثر الكحول، وال تذكر أي شيء عن 
الليلة السابقة، قبل أن ترى في التلفاز خبرًا 
عــن اخــتــفــاء »مــيــغــان«، وتــشــعــر بــقــوة أنها 
مــتــورطــة فــي اخــتــفــائــهــا، وتــبــدأ فــي البحث 
عنها ومحاولة اكتشاف ما حدث في الليلة 

التي ال تذكرها.

ــال عــدم  ــه »فــــي حــ ــ ـ
ّ
ر مـــن أن

ّ
ــة«. وتـــحـــذ ــ ــدراسـ ــ الـ

الوقاية ُيصابون بالعدوى بسهولة«.
ــزال فــــي حــــديــــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــ ــغـ ــ وتــــشــــرح الـ
ـــبـــاع نــظــام 

ّ
ــه مـــن »الــــضــــروري ات ــ ـ

ّ
الـــجـــديـــد« أن

صحي ومــتــنــّوع فــي املــنــزل، وإعــطــاء الجسم 
ــى ال تنقصه 

ّ
ــذاء الــــذي يــحــتــاج إلــيــه حــت ــغـ الـ

الفيتامينات والغذاء الالزمان ملواجهة البرد 
ونزالته«.

ــخــاذ بعض اإلجـــراءات 
ّ
وتــدعــو األهــل إلــى »ات

الــغــذاء،  فــي  الكالسيوم  كإضافة  الــضــروريــة، 
املــــوجــــود فــــي الــحــلــيــب والـــلـــبـــنـــة والــجــبــنــة، 
ويمكن أن تكون في السندويش الذي يرسله 
عــن  واالبــــتــــعــــاد  ــة،  ــ ــــدرسـ املـ ــــى  إلـ األم  أو  األب 
املرتديال والشوكوماكس واملربيات، وغيرها 
ال  التي  واللحوم،  والسكريات  األصــنــاف  من 
الــــالزم. وُيــمــكــن إضافة  الــغــذاء  تمنح الجسم 

الخضار إلى السندويش«.
ه »من املهم وضع الفواكه في حقيبة 

ّ
وتكمل أن

املدرسة، مثل املوز والتفاح، وهي أفضل من 
ال  ــى 

ّ
وحــت والعصير،  والتشيبس  الــشــوكــوال 

يلجأ الــولــد إلــى شـــراء مــا يـــؤذي صّحته من 
دّكان املدرسة«.

وتنصح جوزيان األم واألب بـ«تحضير وجبة 
عند  الولد  يتناولها  ومتنوعة  غــداء صحية 
عــودتــه مــن املـــدرســـة، كــالــحــبــوب والــيــخــنــات، 
والــتــقــلــيــل مــن الــبــيــتــزا والــبــرغــر، وفـــي فصل 
الــشــتــاء مــن األفــضــل تــمــريــر الــشــوربــات قبل 
الطبق الرئيسي، مثل شوربة الفطر وشوربة 
ـــشـــعـــر بـــالـــدفء 

ُ
ــــاج والــــخــــضــــار فـــهـــي ت ــــدجـ الـ

وتـــقـــّوي جــهــاز املــنــاعــة«. هـــذا خــصــوصــًا في 
الطقس ويصير  يتغّير  الخريف، حني  فصل 

األطفال عرضة للمرض.
 »السناكات بني الوجبات يجب 

ّ
وتوضح  أن

أن تكون مغذية وغير مضرة كاللنب والفواكه، 
ومن املستحسن إدخال األلبان واألجبان إلى 
واملقالي  املعجنات  ــب 

ّ
وتــجــن الــعــشــاء،  وجــبــة 

بالعصير  واستبدالها  الغازية  واملشروبات 
 ،c بالفيتامني  الــغــنــي  كــالــلــيــمــون  الــطــبــيــعــي، 
وعــصــيــر الــتــفــاح. وال بـــّد مــن تــنــاول الــفــواكــه 

بــــدال مـــن شــــرب عـــصـــائـــرهـــا، ومــــن الــخــضــار 
والــبــنــدورة  الفليفلة  اخــتــيــار  يمكن  الــجــيــدة 

ووضعها في الطبخ«.
شّدد على 

ُ
ت الغذائية،  اإلجـــراءات  وبعيدًا عن 

نظافة  بالنظافة، خصوصا  االهتمام  أهمية 
من  باالقتراب  للطفل  السماح  وعــدم  اليدين، 

رفــاقــه الــذيــن ُيــعــانــون مــن اإلنــفــلــونــزا. وعلى 
األهـــل إبــقــاء أوالدهــــم فــي املــنــزل، واالهــتــمــام 
بهم بدال من إرسالهم إلى املدرسة إذا كانوا 
مصابني«. وهي النصائح نفسها التي غالبًا 
ــا تــعــّمــمــهــا أغـــلـــب املــــــدارس عــلــى الــتــالمــيــذ  مـ

وأهلهم في هذا الوقت من السنة.

ـــ جعلها ال تفلت  ـ كـــ«فــيــنــشــر«  مــخــرج  إدارة 
الحكاية  فــي  واألســاســيــة  املهمة  التفاصيل 
يكتفي  ال  الفيلم  السطح، وجعل  عن  بعيدًا 
بــكــشــف املــعــلــومــة قــــدر مـــا يــجــعــل املــتــفــرج 
أنــه وصــل،  يظن  وكلما  ناحيتها،  مــتــورطــًا 
يفاجئه الفيلم بانتقالة جديدة، ولذلك فهو 
فيلم مهم يبقى في الذاكرة. العكس من ذلك 
القطار«، هنا  تمامًا يمكن قوله على »فتاة 
اللحظة  أو ذاك مــوجــودًا، منذ  لــم يكن هــذا 
األولى يكتفي الفيلم بتوصيف مبدئي لكل 
شخصية يتحرك به حتى النهاية، ينقل من 
الــروايــة حـــوارات كاملة، وأحــداثــًا بوصفها 
ــــق، ولــــكــــنــــه يــــتــــرك الـــــجـــــزء الــنــفــســي  ــيـ ــ ــــدقـ الـ
املهمة – والتي تقع في  املتشابك، والــجــرأة 
صلب الحكاية ــ في تناول بعض التفاصيل 
الجسدية والجنسية، ويفشل كذلك في خلق 
نمط ســردي واضــح ال يشتت املتفرج نحو 

ما يراه.
الكبيرة  التوقعات  بعض  الفيلم  ظلم  ربما 
ــة،  نــحــوه مــنــذ اإلعـــــالن عـــن اقــتــبــاس الـــروايـ
ــه فــــي مــقــارنــة  وربــــمــــا ظــلــمــه أيــــضــــًا، وضـــعـ
ولــكــن   ،Gone Girl مـــع  ـــــ  تــمــامــًا  مــنــطــقــيــة   –
إثــارة جيد  بمعزل عن هــذا وذاك فهو فيلم 
، يثير فضول املتفرج ملعرفة حقيقة ما 

ً
فعال

سيحدث طوال الوقت، وأداء إيميلي بالنت 
جهد سيخلق رابطًا بينهم وبني 

ُ
املتوتر وامل

شخصية »ريتشل« حتى لو كــان ذلــك غير 
مؤسس في السيناريو ذاتــه، وفي النهاية، 
ــــالم،  ــــام شـــاحـــب عـــلـــى مـــســـتـــوى األفــ ــــي عـ وفـ
القطار«  »فــتــاة  مشاهد  ستكون  اآلن،  حتى 
هــي وســيــلــة جــيــدة لساعتني مسليتني في 
الــســيــنــمــا، دون تـــذكـــر كــثــيــر بــعــد مـــغـــادرة 

القاعة.

إجراءات غذائية لحماية الطفل من إنفلونزا الشتاء»فتاة القطار«... إثارة تفتقد المفاجآت
في هذا الوقت من كل 

عام تنتشر إنفلونزا 
الشتاء. في ما يلي 

التدابير التي يجب على 
األهل اتخاذها لحماية 

أطفالهم

مدريد ـ حنين عتيق

 casa يــقــام حــالــيــًا فـــي الــبــيــت الــعــربــي فـــي مـــدريـــد
árabe، والذي هو عبارة عن املركز الثقافي العربي 
الضوئي  للتصوير  أوروبـــا، معرض  األول في كل 
لــلــمــصــورة الــفــوتــوغــرافــيــة األكــاديــمــيــة الــســوريــة، 
كارول الفرح، بعنوان »وا حبيبي«، وهي الترنيمة 
الــشــهــيــرة، الــتــي تــرثــي فــيــهــا مــريــم الـــعـــذراء ابنها 

يسوع الناصري وهو على الصليب.
ويــحــتــوي املــعــرض على عــدد مــن الــصــور الكبيرة  
الوجع  العالية والتي تصور بمجملها  الدقة  ذات 
ــارول تــصــور هـــذا الـــوجـــع مـــن خــالل  ــ الـــســـوري. وكــ
قدرتها املميزة على التقاط زوايا عميقة وحقيقية 

للمالمح اإلنسانية املؤثرة.
يحتوي املعرض على لوحة لبيت قديم في حمص، 
الجميلة  القديمة  الدمشقية  البيوت  له شكل  بيت 
ففيه بحرة وكان فيه الكثير من الورود واألشجار 
الــيــوم، بعد حصار حمص  لكنه  البيت،  فــي باحة 
وتــدمــيــرهــا، فــــارغ تــمــامــًا مـــن الــحــيــاة الــتــي كــانــت 
ــذه. نــــوافــــذه كــلــهــا محطمة  ــ تـــركـــض فـــي بــاحــتــه هـ

ويمأ الباحة والورود الغبار والعطش.
الصورة الكبيرة الثانية هي لبقعة دم كبيرة على 
كــارول  التقطتها  قد  امليدان وكانت  إسفلت شــارع 
التقاطها بداًل  امليدان األول، وقصدت  بعد تفجير 
من التقاط صور للجثث املقطعة التي كانت مرمية 

في الشارع.

تــأتــي الـــصـــورة الــثــالــثــة وهـــي صــــورة كــبــيــرة جــدًا 
ملدينة  وممتد  واســـع  ملنظر  عالية  بتقنية  منفذة 
حمص املدمرة. وقد نقلت الصورة إلى ثالث قطع 
مـــن الـــقـــمـــاش عــلــقــت بــثــالثــة مــســتــويــات مختلفة 
مــتــبــاعــدة ومــتــتــالــيــة مـــع ثـــالث خــلــفــيــات مختلفة 
ــلـــون لــنــفــس املـــنـــظـــر، مــمــا يــجــعــل الـــنـــاظـــر الــيــهــا  الـ
عليها  املدينة مطال  أمــام   

ً
فعال يقف  وكأنه  يشعر 

من أحد السطوح. وأمام هذه اللوحة نثرت كارول 
ملــا تركه  التقطها  قــد  كــانــت  صـــورًا صغيرة كثيرة 
قالت  أو هروبهم. وقــد  البيوت قبل موتهم  سكان 
الفرح إنها قصدت نثر هذه الصور الصغيرة على 
األرض، أمام الصورة الكبيرة جدا للمدينة، ليشعر 
من يزور املعرض بحقيقة املنظر الذي أصبح اآلن 
هــو منظر حلب والــرقــة وديــر الـــزور وإدلـــب وريــف 

دمشق ودرعا.
وقـــد عــرضــت الـــفـــرح عــلــى هــامــش املـــعـــرض فيلما 
التقتطها،  قد  كانت  الصور  من  وثائقيًا ملجموعة 
واســتــعــرضــتــهــا بــصــوت بــســيــط وحــقــيــقــي وقـــادر 

على الوصول للقلب. والفرح السورية، ابنة منطقة 
ابــنــة ألب وأم صيدليني  فـــي دمـــشـــق، هـــي  املـــيـــدان 
الــتــصــويــر الضوئي  الــفــنــون قــســم  وخــريــجــة كلية 
ــــى بـــرشـــلـــونـــة فــي  بـــدمـــشـــق. وكــــانــــت قــــد جــــــاءت إلـ
إســبــانــيــا نــهــايــة عـــام 2012 بــعــد أن بــــدأت الــحــرب 
تقتل إمكانية استمرار الحياة في سورية، وبعدما 
إلــى سبب لالعتقال  فــي ســوريــة  الكاميرا  تحولت 
وللقتل، فضاق األفــق على كاميرتها وجــاءت إلى 
إســبــانــيــا إلكــمــال دراســتــهــا وحــلــمــهــا الــــذي قتلته 
أن  كــانــت تحلم  الــطــائــرات، فهي  الــحــرب وقصفته 
النابضة  والحياة  الجمال  تفاصيل  دائما  تصور 

والطيبة في سورية.
ــفــــرح تــعــيــش فــــي إســـبـــانـــيـــا وتـــعـــد اآلن  كـــــــارول الــ
الضوئي  الــتــصــويــر  فــي  املاجستير  شــهــادة  لنيل 
مــن جــامــعــة بــرشــلــونــة، كــمــا أنــهــا تــعــيــش اآلن في 
الــعــاصــمــة اإلسبانية  فــي جــامــعــة  مــدريــد، فتعمل 
مدريد، وتعد مشروعًا عن تصوير حــاالت مميزة 
مـــن الــالجــئــني الـــســـوريـــني فـــي أوروبــــــا الــنــاجــحــني 
املــعــارض  فــي  للعالم  لتقدمها  منهم  واملــتــمــيــزيــن 
واملهرجانات، التي تدعى إليها. وكانت كارول قد 
حصلت  عام 2011 على جائزة مؤتمر اليونسيف 
اإلقليمي حــول وضــع األطفال في الشرق األوســط 
وأفريقيا، من خالل لقطة مؤثرة جدًا لطفل صغير 
فــقــيــر جــــدًا يــبــيــع عــلــى بــســطــة حـــلـــويـــات بسيطة 
على الــشــارع، وهــو يعد الغلة البسيطة جــدًا التي 

جمعها. 

سينمائيون ينتقدون قيادات بلدهم

)Getty/تنتشر اإلنفلونزا بكثرة في هذا الوقت )آنا بيكونوفا

إحدى صور 
المعرض 
)كارول الفرح(

)Getty/إميلي بلنت ولوكي إيفان في افتتاح الفيلم في لندن )فريد دوفال

)Getty( أوليفر ستون

في مقابل بطوالت أميركية تحمي أميركا والعالم من األشرار، هناك من ينتقد إدارة البلد نفسه، 
ويساجل أفعالها، بسرده حكايات أفراٍد معطوبين ومشّوهين بسببها

أفالم الحروب األميركية

الصور وما تبّقى من سورية

فنون وكوكتيل
سينما

معرض

صحةفيلم

يُشبه فيلم أورِْن موفرمان 
»الرسول« )2009(، في 

قراءته السينمائية 
االنتقادية أهوال المعارك 
والموت والخراب، أفالم 

حروب أميركا، التي 
ُتصيب جنودها بعطٍب 

وتشّوٍه في الذات 
والنفس والجسد. صحيٌح 
أن مساره الدرامي يروي 

الحقًا قّصة حب بين 
البطل، الذي يزور عائالت 
الجنود القتلى إلبالغهم 
بموت أحبائهم، وأرملة 

أحد الجنود، إالّ أنه 
يطرح تساؤالت األهالي 

والعائالت عن جدوى تلك 
الحرب ومعناها، بلغة 

قاسية أحيانًا.

الرسول
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فــي الــتــخــّصــص ذاتـــه مــن »جــامــعــة كــورنــيــل« 
في نيويورك. عاش خارج سورية، ليس فقط 
للدراسة، بل للعمل كمعماري في مدن عديدة 
الهولندية  وروتـــــردام  إســطــنــبــول  بينها  مــن 
وبازل السويسرية، قبل أن يستقر مجّددًا في 
الفن  تاريخ  في  الدكتوراه  لدراسة  نيويورك 

اإلسالمي في جامعتها.
النقلة وأسبابها، يقول »من خالل  وعن تلك 
مشاريع  في  كمعماري،  التقليدي،  اشتغالي 
ــيــــة وغـــيـــر أوروبـــيـــة،  كــبــيــرة، فـــي مــــدن أوروبــ
وصــلــُت الســتــنــتــاج مــفــاده أن تــلــك املــشــاريــع 
أنــاســا ذوي نفوذ  تــخــدم  أعــمــل عليها  الــتــي 
وســلــطــة مــن خلفيات عــديــدة، لــم أحــّبــهــم في 
نجز 

ُ
ت املعمارية  األعــمــال  األحــيــان.  مــن  كثير 

لــتــرســيــخ تــلــك الـــســـلـــطـــة«. يـــنـــّوه مـــلـــص، في 
الحديث عن تلك الفترة، إلى أمر أدركه أثناء 
الدراسة، ولكن مشاغله غّيبته: »العمارة أداة 
يمكن لكل فرد استخدامها، وعليها أن تخدم 
الحكومات  نــرى  أن  تــعــّودنــا  لكننا  املجتمع. 
الـــنـــفـــوذ يــســتــخــدمــونــهــا  واألشــــخــــاص ذوي 
لترسيخ سلطتهم. هذه القّوة يمكن أن تكون 

للناس وبينهم«.
يــعــتــقــد مــلــص أن »الــــثــــورة، مـــن تـــونـــس إلــى 
ــة ولــيــبــيــا ومــصــر وغــيــرهــا،  ــراق وســـوريـ ــعـ الـ
ــاب تــلــك  ــ ــــذي أصــ ــم الـــســـقـــم الــ ــ ــــك رغـ أثـــبـــتـــت ذلـ
ــثــــورة أخـــذتـــه إلــى  الـــــثـــــورات«، مــضــيــفــا أن الــ
ــتـــوراه ومــشــاريــعــه األخــــــرى، املــعــمــاريــة  ــدكـ الـ
العمل  يترك  أســرع، وجعلته  والفنية، بشكل 
كــمــعــمــاري تــقــلــيــدي »رغــــم مـــا آلــــت إلــيــه تلك 
الثورات ورغــم الحقد واأللــم والخوف، هناك 
أمل ورغبة في أن أشارك فيها كمعماري، ولو 

عن بعد«.
 املشاركة عن بعد هي ما يمّيز مشاريع 

ّ
ولعل

عندما  األّول  فكرة  بــدأت  تلك.  الثالثة  ملص 
ى دعوة من املسؤول عن »معرض العمارة 

ّ
تلق

الدولي« لتمثيل سورية، بشكل غير رسمي، 
الــبــنــدقــيــة« عـــام 2014. حينها،  فــي »بــيــنــالــي 
أنتج ما سماه »جناح النازح«، وبدل صرف 

أيــام،  يــدوم بضعة  املالية على جناح  املنحة 
ــّرر اســتــثــمــارهــا فـــي مـــشـــروع عــلــى األرض  ــ قـ
واألدوات  ــــور  ــــصـ الـ فـــيـــه  ــون  ــكــ تــ ــة،  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
واملجّسمات الفنية هي السفير إلى الجناح، 
إضــافــة إلـــى ورش عــمــل وعـــرض أفــــالم. وفــي 
املقابل، استثمر املال الذي حصل عليه لبناء 
القرى السورية لتلحقها بئر  بئر في إحــدى 
أخــــــرى. ويـــصـــف الــعــمــل عــلــى ذلــــك املـــشـــروع 
بأنه »كان بشكل سري بعدما قصف النظام 
مصدر املياه في القرية، وأصبحت املليشيات 
قمت  خيالية.  بأسعار  لألهالي  املــيــاه  تبيع 
بالتخطيط  األرض  على  الشباب  بمساعدة 
والتمويل لبناء اآلبار ووصلها بشبكة املياه 
املوجودة في القرية. وهذه اآلبار تخدم اليوم 

27 ألف شخص يوميا«.
وعن معنى تلك اآلبار فنيا وكيف عرضها في 
»بينالي البندقية«، يقول »القادة املستبّدون 
األرض  مــن  تــخــرج  وتماثيل  نصبا  يضعون 
دهم وال أحد يستفيد منها. 

ّ
إلى الفضاء لتخل

كما أنها تحتل حيزًا عاما لخدمة سلطة فرد. 
في عملنا، قمنا باستخدام العادي، وهو بناء 
كما  الكهرباء  لتوليد  حــاكــورة  أو  املــيــاه  بئر 

نيويورك ـ ابتسام عازم 

مـــا هـــو دور املـــعـــمـــاري، كــمــواطــن 
ـــــم، فــــــي حـــــالـــــة الـــــحـــــرب؟  ومـــــصـــــمِّ
إنــــه أحــــد األســئــلــة املـــركـــزيـــة الــتــي 
ــــوري املـــقـــيـــم فــي  ــســ ــ ــا املــــعــــمــــاري الــ يـــطـــرحـــهـ
نيويورك، خالد ملص )دمشق، 1981(، الذي 
تذهب أعماله املعمارية واإلبداعية إلى أبعد 
ــشــّكــل املــعــرفــة 

ُ
ــّرد طــــرح األســـئـــلـــة، لــت مـــن مـــجـ

الحّيز  »احـــتـــالل«  ــادة  إلعــ منطلقا  املــعــمــاريــة 
العام، فيتطّوع لخدمة الجميع بداًل من خدمة 
، في ثالثة 

ً
ى ذلك، مثال

ّ
السلطة/ النفوذ. يتجل

ــرة: »تــنــقــيــب الــســمــاء«  ــيــ مـــن مــشــاريــعــه األخــ
و»الثورة  سورية«  في  الكهربائية  و»الــقــدرة 
 

ّ
مـــرآة«. املــشــروع األخــيــر أنــجــزه بمشاركة كل
وألفرد طرزي  القاضي  اللبنانيني سليم  من 
وجــنــى طرابلسي، وهــو جــزء مــن »مجموعة 
ِســجــل« التي أّسسها األربــعــة، وضــّمــن كذلك 

ني.
َ
مشروَعي ملص السابق

عن »سّجل«، يقول ملص، في لقاء مع »العربي 
في  التنقيب  »تحاول  املجموعة  إن  الجديد« 
العشرين،  الــقــرن  فــي  العربية  املنطقة  تــاريــخ 
ومن ثّم استلهام شيء كان موجودًا وانتهى 

رك«.
ُ
أو ت

درس ملص الهندسة املعمارية في »الجامعة 
ثانية  بــيــروت، وحــاز شهادة  األميركية« في 

حازم العظمة

 
َ
ُالنجوم ُ الليلة

بمعطِف املدينِة أجمل
 في ممر األعمدة

َ
 الليلة

َ
السامرون

الصاخبون 
بأسفِل البوابِة...

َ
أسّرة ُالورِد الليلة

)تعبث بها الريُح( 
 

ُ
أجمل

 
 أن بريدًا ما 

ُ
ُعدُت أقول

في الصباِح...
أو أن طائرًا ما

ليليا...

لسُت هكذا دائما
ُ)لم أكن هكذا تماما( 

...أو أنها الصيف
وأني 

 ُعدُت 
ً
ذاهال

من نهاٍر خفيٍف 
ذاهٍل فيِك 

أتدبر نهارًا خفيفا 
 عنِك

ً
ذاهال

 ...
ً
سيكون هذا الخميُس طويال

يأتون َوبأيديهم رزٌم كبيرة
قالوا أنهم صوفيّون 

 سريعة
ً
وألقوا على املكان نظرة

 من أجلهم
ٌ في الحديقة والنافذة     

 لها التماعاٌت خمرّية
ٌ

 تالل

كان آِخَر الصيِف
)ال أذكُر(

.. األكاسيا عادت تسكُب صمغها 
من أثالٍم بطرِف املدينِة

 ...
كيف أمسك اللحظة 

حني تأتي...
أَمدُدها 

من خياِل أمِس

 كان خيااًل سريعا
 الثالثاِء تلَك _

َ
_ ليلة

 أراِك  
ْ
كأن

 ...
ً
مصادفة

بعدها التعّرُج السريُع
ِك   ُوراء
واملنازل

بأعلى حقول الشوفاِن اليابسة 

بعدها 
 

ٌ
 خفيف

ٌ
برق

من حاناٍت بكؤوس متباعدة
أو أن مشهدًا موازيا   

خالد ملص تنقيبات مستقبـلية يحاول الفنّان السوري 
الخروج على المعمار 
التقليدي لجعله في 

تماس مع الحياة اليومية 
خدمًة للفرد والمجتمع، 

هو الذي يؤّكد أن 
السلطة بمختلف 

مستوياتها تستخدم هذا 
المجال لترسيخ سلطتها، 
بينما يمكن لهذه القّوة 

أن تكون للناس وبينهم

في حاناٍت يضيئها برق خفيف

بحثًا عن عمارة الناس ال السلطة

تحفر مشاريعه 
في تاريخ المنطقة 

في القرن العشرين

يطمح لعمارة 
تذوب داخل البنية التحتية 

الثورية الجديدة

حيزًا  تشّكل  الحالة،  هــذه  وفــي  ورمـــوز.  معان  عــدة  لها  »الــمــرآة 
النعكاس الذات والتأّمل، حتى لو لم ينظر الشخص إليها بشكل مباشر«، 
من  األول  الجزء  عن  ملص  يقول 
مع  والمشترك  الثالث،  مشروعه 
النرويج  فــي  عــرض  ــذي  ال آخــريــن، 
صغيرة  مرآة  آالف  خمسة  مؤّخرًا. 
في  تعليقها  يمكن  ممغنطة 
بالعربية  عليها  وكتب  مكان  أي 
»الثورة مرآة«. لكن فكرة المشروع 
ال تنتهي هنا وتطمح إلى سبر تاريخ 
»الفرجة« في المنطقة العربية من 

خالل مشروع تكميلي جديد.

رموز للتأمل

2425
ثقافة

لقاء

معارضقصيدة

في املشروع الثاني، لتخدم الفرد وال تسقط 
مـــن الــســمــاء لــتــقــتــلــهــم. إنـــهـــا نــصــب الــيــومــي 
والعادي«. إذا، هي العمارة التي تذوب داخل 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــثــوريــة الــجــديــدة لتخدم 
مــن حياتهم  إيجابيا  جـــزءًا  الــنــاس وتصبح 
ـــد الـــحـــيـــاة. أمــــا فـــي مـــا يــتــّعــلــق بــعــنــوان 

ّ
يـــول

الــذي حمله  العنوان  السماء«، وهــو  »تنقيب 
كتيب رافـــق املــعــرض كــذلــك، فــيــوضــح ملص 

ُه من سننٍي رماديٍة 
ُ
أعدت

تتداولها األعشاب فيما بينها 
كأنها طيوٌر على الشاطئ
 املجانني...   

ُ
بز

ُ
أو كأنها خ

تقول أنها اآلالُت  
أثُرها هكذا 

... عاَد ُيدهشَك 
أن اآلالِت لها هذا األثُر
وهذا التتابُع اللوني ُ 

واإلنارات ُالبيضاُء السريعة 
...
 

ما سيحدث ُبعد أن تبتعَد 
 في قميصَك 

ُ
والصيف

تضطرُب... 

 
ُ
ما سيحدث

بعد أن تبتعَد...

ثم ال شيَء 
... ال شيء إال الشارُع الذي بعده 

حني بعدها تماما:
 ال شيء َ

.....

.....

 لم أكن هكذا تماما

)شاعر سوري مقيم في باريس(

أنـــه جـــاء لــلــتــفــاعــل مـــع ثــيــمــة الــبــيــنــالــي لــذلــك 
املعماري  يقول  الحداثة«.  »استيعاب  العام؛ 
ب 

ّ
السوري إنه اختار أربع مراحل تاريخية نق

ف عندها 
ّ
من خاللها في سماء سورية وتوق

أّولــهــا هــي أول طــائــرة عثمانية  فــي الكتيب. 
قت في سماء سورية عام 1914، والقصف 

ّ
حل

ملحمد  الفضاء  ورحــلــة   ،1925 عــام  الفرنسي 
ــارس عـــام 1987، واســـتـــخـــدام نــظــام األســـد  فــ

البراميل املتفّجرة في قصف املدنيني.
ــاه  ــيـ فــــي مــــشــــروعــــه الــــثــــانــــي يــــتــــحــــّول مــــن املـ
إلـــى الــعــمــل عــلــى مـــشـــروع لــتــولــيــد الــكــهــربــاء 
بــإمــكــانــيــات بــســيــطــة عــلــى األرض الــســوريــة 
ية 

ّ
كذلك، وقد أرفق املشروع بكتيب وصور فن

ُعرضت في »بينالي مّراكش« عام 2015. لكن، 
الحديث  عند  ملص  يبتسم  الــكــهــربــاء؟  ملـــاذا 
ف 

ّ
عن »سحرها وقدرتها الخفية«. هنا، يتوق

ــاريـــخ  ــنـــد خـــمـــس قـــصـــص ومـــــراحـــــل مــــن تـ عـ
با 

ّ
منق بالكهرباء.  والتزّود  )الكبرى(  سورية 

فــي الــتــاريــخ عــلــى األرض هـــذه املــــّرة، فيأخذ 
الــتــلــغــراف وقــّصــة شــيــخ مــن الــســلــط )األردن 
ــحــاك ضـــّد السلطات 

ُ
الــيــوم( حــلــم بــمــؤامــرة ت

ب على 
ّ
وأرســل للديوان قّصة حلمه وما ترت

ذلــك قبلها وبــعــدهــا. وقــف ملص كــذلــك عند 
ــرمـــاي واإلضــــــــراب الــســتــيــنــي عــــام 1935  ــتـ الـ
نــتــيــجــة رفــــع أجــــرة الــســفــر ومــــا آل إلــيــه ذلــك 
اإلضراب من التفاوض على استقالل سورية، 
ثم يعّرج على املخرج السوري عمر أميرالي 
الفرات  وتصويره فيلمني حول مشروع سّد 
وتناوله النقدي لفيلمه األول من خالل فيلمه 

الثاني. 
ــف عــنــد قضية 

ّ
وفــــي املــحــطــة الـــرابـــعـــة، يــتــوق

التعذيب  أي  لــلــتــعــذيــب،  الــحــداثــة  اســتــخــدام 
بــالــكــهــربــاء، ويــأخــذهــا عــن طــريــق مسرحية 
ته 

ّ
»كـــاســـك يـــا وطــــن« لــلــمــاغــوط. وفـــي محط

توليد  مشروع  يتناول  الكتيب،  في  األخيرة 
الكهرباء الذي ساعد في بنائه. املشروع بدأ 
الــحــداد  قــام  إلــيــه ملص حيث  قبل أن ينضم 
أبو علي القلماني )اسم مستعار( في الغوطة 
مـــيـــاه(  )دوالب  بــتــحــويــل ســـاقـــيـــة  الـــشـــرقـــيـــة 

قديمة إلى مّولد كهرباء ملحله وبيته. 

يستمر حتى بداية السنة المقبلة، في »معهد العالم العربي« في باريس، معرض كؤوس متباعدة
هو  أسبوعين  منذ  انطلق  الذي  المعرض  عدنان.  إتيل  األميركية  اللبنانية  الفنّانة 
لوحاتها،  حضور  جانب  إلى  وهو  فرنسا،  في  لعدنان  األّول  الشخصي  المعرض 
يضيء عوالمها األخرى خارج الفن التشكيلي، من خالل إظهار انشغاالتها الشعرية 

والنسوية.

في غاليري »فيال الرباط« في العاصمة المغربية، يُفَتتح اليوم في الساعة السابعة 
تلسغاني.  الدين  نور  المغربي  الفوتوغرافي  للمصّور  آمن  ممّر  معرض  مساء 
التقنيات  على  صاحبه  فيه  ويعتمد  المقبل،  الشهر  بداية  حتى  المعرض  يستمر 

الحديثة في معالجة الصورة، وهو يوثّق للحياة اليومية في المغرب. 

ضمن الفعاليات الموازية لـ »أيام قرطاج السينمائية«، ينّظم في »قصر المؤتمرات« 
المقيم  التونسي  للمصّور  المخرجين  بورتريهات  معرض  العاصمة  تونس  في 
في كندا سلوْون. في صور المعرض، يقف معظم مخرجي الساحة السينمائية 
في تونس ضمن مشاهد وخلفيات قريبة من عوالم أفالمهم، من بين هؤالء: 

محمود بن محمود وفريد بوغدير ومختار العجيمي )الصورة(.

الثاني/ نوفمبر الجاري، يستمر في »قاعة بوشهري« في الكويت  حتى 11 تشرين 
)الصورة(،  عيسى  ونعمان  السّمان  نبيل  السوريين  الفنّانين  معرض  العاصمة، 
الذي انطلق في 28 من الشهر الماضي. لعل هذا الخيار في جمع الفنّانين ليس 
والتقنيات  الرؤية  مستويات  على  متعّددة  تقاربات  ذات  فأعمالهما  اعتباطيًا، 

والرمزيات المستعملة.
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ملص مع مشروعه في بينالي البندقية 2014

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

وقفة
بشير أبو منّةمع

تقف هذه الزاوية، 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة حول 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

أنتظر عالمًا 
عادًال خاليًا من 

الطبقية والقمع 
واالستغالل

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
التعليم الجامعي والنقد األدبي وأخبار 

الساعة.  

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

 1948 مـــــن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة:  »الــــــــروايــــــــة 
نشر جامعة  »دار  عــن  الــحــاضــر«  حتى 
كــامــبــردج«. عملي الــقــادم ســـوف يكون 
الــروايــة املعاصرة في زمــن العوملة،  عن 
ــدائـــرة في  وخــصــوصــا عـــن الــــروايــــات الـ
األحـــيـــاء الــفــقــيــرة مــن »الــعــالــم الــثــالــث«، 
اآلونــــــة  ــــي  فـ انــــتــــشــــارًا  ازدادت  ــــي  ــتـ ــ والـ
األخــيــرة، وأعــّد أيضا كتابا لــدار النشر 
ذاتــهــا عــن الــنــتــاج الــفــكــري والــثــقــافــي لـ 
السنة  فــي  ُينشر  ســوف  سعيد  إدوارد 

قبلة. 
ُ
امل

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
راٍض وغير راٍض. هناك أمور سياسية 
ــة عــــديــــدة أريـــــــد أن أتـــنـــاولـــهـــا  ــيـ ــافـ ــقـ وثـ
بشكل مباشر، كجزٍء من صــراٍع جذري 
حـــول املــعــانــي والــقــيــم اإلنــســانــيــة التي 
نــحــتــاجــهــا إلــــى بـــنـــاء مــجــتــمــع أفــضــل، 
 في املواجهة مع القوى الرجعية 

ً
خاصة

الفكرية  لــلــثــورة والـــتـــيـــارات  واملـــضـــادة 
لها. 

ّ
التي تمث

■ لو قّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟

كــنــت ســأخــتــار ان أعــيــش حــيــاة إنــســان 
ــقــــراطــــي.  ــمــ ــي مـــجـــتـــمـــع حــــــّر وديــ ــ  حــــــّر فـ
ة فــكــان هــذا من 

ّ
ُولـــدت فــي حيفا املحتل

املستحيل.   

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

ــاٍل مــن الــطــبــقــيــة والــقــمــع   خــ
ٌ

عــالــٌم عــــادل
واالستغالل. ال أطلب الكثير!

 
■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملــاذا 

هي بالذات؟ 
أنني جزء  أشعر  الــتــاريــخ.  ال أشخصن 
مــن حــركــة ســيــاســيــة وثــقــافــيــة عريضة 
وذات مساهمة تاريخية مهمة، شعبية 
وفكرية في آن. هنالك العديد من الناس 
املــعــروفــني وغــيــر املــعــروفــني الــذيــن كنت 

أود لقاءهم.

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائمًا؟

الذهبية ال  يوجد أمامي كتاب »العربة 
املصرّية  للروائية  السماء«  إلــى  تصعد 
سلوى بكر أزمع أن اقرأه من جديد خالل 

االنــتــفــاضــة الـــســـوريـــة« لــلــروائــيــة سمر 
يــزبــك الــتــي تــــروي فــيــه صــــراع الــشــعــب 
ــن أجــــــل الـــحـــريـــة  ــ ــــوري الـــعـــظـــيـــم مـ ــســ ــ الــ

والعدالة والعيش الكريم. 
ــم  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ  نـــــــحـــــــتـــــــاج إلـــــــــــــى مـــــــثـــــــل هـــــــــــــذا الـ
الــدقــيــق لــلــثــورة وإلــــى األفــــق الــتــقــدمــي 

والتحرري. 

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
حـــقـــيـــقـــة األمــــــــر هـــــو أنــــنــــي اســتــمــتــعــت 
جـــدًا بــغــنــاء أطـــفـــال مـــن الــعــالــم الــعــربــي 
مع   ،»The Voice Kids« بـــرنـــامـــج  فـــي 
ــنــي ال أحـــّب هــذا الــنــوع مــن التنافس. 

ّ
 أن

ــور قــــمــــر مــن ــ ــ ــــوت نـ ــ ــدًا صـ ــ ــ ــنـــي جـ ــبـ  أعـــجـ
بقّوتها   ،

ّ
تحث طبيعية  موهبة  تونس. 

األمــل في  التعبير، على  وقــدرتــهــا على 
املستقبل.    

ل تيارًا 
ّ
هذا الفصل الدراسي. سلوى تمث

ــارزًا فـــي الــعــالــم الــعــربــي، حيث  ــ أدبـــيـــا بـ
ــن الــعــالقــات  الـــواقـــعـــيـــة الـــتـــي تــكــشــف عـ
والتناقضات االجتماعية األساسية في 
وتطمح  تنتقده  بــذلــك  والــتــي  املجتمع، 

إلى تغييره. 
 

■ ماذا تقرأ اآلن؟
ــتــــاب »تـــقـــاطـــع نـــــيـــــران: مــــن يـــومـــيـــات  كــ

بشير أبو َمنّة

ولد عام 1972 في مدينة حيفا بفلسطني 
املحتلة عام 1948. محاضر في أدب ما 
بعد االستعمار، ومدير »مركز دراسات 
االســتــعــمــار ومـــا بــعــد االســتــعــمــار« في 
»جــامــعــة كــيــنــت« الــبــريــطــانــيــة. صـــدر له 
حتى  النكبة  مــن  الفلسطينية،  »الــروايــة 
 ،)2016 كــامــبــريــدج،  )مــنــشــورات  اآلن« 
الــكــتــاب دراســـــة مــوســعــة بــاإلنــكــلــيــزيــة 
في  الفلسطينية  الـــروايـــة  تـــطـــّور  حـــول 
ــنـــذ عـــام  الـــلـــجـــوء وتــــحــــت االحـــــتـــــال مـ
مجلة   فــي  القصصي  و»األدب   ،1948
البريطانية، 1913 - 1939« )منشورات 
حاليًا  يعمل   .)2011 ديــاويــر،  جامعة 
ر 

ّ
على جمع وتحرير مقاالت حول املفك

إدوارد ســعــيــد، ســتــصــدر عن  الـــراحـــل 
»منشورات كامبريدج«.

بطاقة

»الثورة مرآة«، خالد ملص
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باسل طلوزي

بمصطلــح  ــق 
ّ
املحق يعنيــه  مــا  يفهــم  لــم 

هّمــه   
ّ

جــل كان  فقــد  السياســي«،  »الخبــز 
التحفيــق، لتأمــن كيلــو  أن يغــادر غرفــة 
بــه  يســد  »الطبيعــي«،  الخبــز  مــن  غــرام 
جــوع أطفالــه، لكــن املحقــق صمــم علــى أن 
ما يطالب به فرج هو »الخبز السياسي«.
فــي ذلــك النهــار، حن خرج فرج من منزله 
محــاواًل تأمــن الخبــز، لــم يــدر بخلــده، أن 
يشــارك فــي مظاهــرة للمعارضــة تطالــب 
بإطــاق الحريات وتحقيــق الديمقراطية، 
غيــر أن جمــوع املتظاهريــن أقنعتــه بأنــه 
ديمقراطــي«،  »خبــز  علــى  ســيحصل 
وأطلقــت  الديمقراطيــة  تحققــت  إذا 
الحريــات العامــة، فتحمــس لألمــر، ووجد 
هاتفــا  الحشــود،  وســط  ينخــرط  نفســه 
أن  حــدث  مــا  أن  غيــر  النظــام،  بإســقاط 
رجــال املخابــرات ألقــوا القبــض عليــه مــع 

متظاهرين آخرين.
وفــي غرفــة التحقيــق، لــم يقتنــع املحقــق، 
»خبــز  هــو  فــرج  بــه  يطالــب  كان  مــا  أن 
طبيعي«، بل »سياسي«، بدليل مشاركته 
في مظاهرة للمعارضة السياسية، فحكم 
بتهمــة  طويلــة  ســنوات  بالســجن  عليــه 
نظــام  لقلــب  السياســي  الخبــز  »توظيــف 
نجحــت  حــن  أمــا  االســتبدادي«.  الحكــم 
املعارضــة، بإســقط النظــام بعــد ســنوات، 
واستبشر فرج خيرًا بقرب الحصول على 
الخبــز، ففقــد انتظــر أياًمــا طويلــة، وهــو 
يعــد أطفالــه بقــرب »الفــرج«، لكــن »الخبــز 
نفســه  ليجــد  يصلــه،  لــم  الديمقراطــي« 
بعــد أيــام يقــود مظاهــرة لوحــده، مطالبــا 

بالحصول على الخبز.
ومــا هــي إال أيــام مــن تظاهراتــه وحيــدًا، 
الســجن  فــي  يقبــع  فــرج  كان  حتــى 
ثانيــة، بالتهمــة ذاتهــا: »توظيــف الخبــز 
النظــام  علــى  لانقــاب  السياســي، 

الديمقراطي«.

فــي  السيســي  ثاجــة  هاشــتاغ  ترّبــع 
أعلــى هــرم التــداول على تويتــر. ثاجة 
مــن  العديــد  ولــدت  الفارغــة  السيســي 
الصور الساخرة أو املميزة التي يبتكرها املعلقون 
بشــحنة  ولكــن  متواضعــة  وبفنيــات  بعفويــة 
ســخرية عاليــة فيهــا الكثيــر مــن الكاريكاتيــر. هنا 
هــذا  علــى  مغرديــن  مــن  ســاخرة  مختــارات  أربــع 
الوسم الذي ابتكره السيسي بخرجاته املضحكة!

#ثالجة_
السيسي!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

خبز سياسي

شريط
سيلفانو ميلو ـ البرازيل

الطلب 
األخير!

ماريان كمنسكي - كيغل كارتونز

استهداف الكعبة يذكر بأصحاب الفيل - الحياة اللندنية

محسن شكري على درب البوعزيزي - الغد األردنية

السيسي الرجل المائي! - عن تويتر  ثالجة السيسي دخلت النكتة المصرية - عن تويتر

السيسي سمكة تعيش على الماء فقط - عن تويتر ثالجة السيسي المائية! - عن تويتر 

حمامة السالم انقرضت! - االتحاد اإلماراتيةعون دمية على الكرسي - مكة السعودية

لعبة اسمها الحرب على اإلرهاب - البيان اإلمارايتة

أبيض وأسوأ

الخميس 3  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  3 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 794  السنة الثالثة
Thursday 3 November 201627

رياضة

تييري أوميير، 
أسطورة كرة 
اليد الفرنسية، 
وأشهر الالعبين 
في هذه اللعبة 
عالميا، أتى على 
األخضر واليابس 
مع منتخب 
بلده، ومع 
فريقه باريس 
سان جيرمان، 
قهر المنافسين 
وتحدى السن 
وهو الذي 
احتفل، أمس، 
بمرور 40 سنة.
»تيتي«، كما 
يلقبه عشاقه، 
حارس يهابه 
كل المهاجمين 
ويتمناه كل 
فريق ويشكل 
مصدر طمأنينة 
للجماهير 
الفرنسية. أوميير 
قال إنه يستمتع 
باللعب وسيعتزل 
يوم يفقد هذا 
الشعور.

أوميير أسطورة كرة اليد )باسكال غويوت/فرانس برس(

تيتي يواصل التحدي

قال تقرير لاتحاد األوروبي، إن مانشستر سيتي 
كان صاحب أكبر عائد مالي في دوري األبطال 
املوسم املاضي، ليتفّوق الفريق اإلنكليزي الذي 
بلغ الدور قبل النهائي بفارق ضئيل على ريال 

مدريد الفائز باللقب. وقال االتحاد األوروبي إن 
1.345 مليار يورو ُوزعت على 32 فريقا تأهلت 

إلى دور املجموعات املوسم املاضي، وحصل 
سيتي على 83.85 مليون يورو، مقابل 80.07 

مليونا لريال مدريد، و72.26 ليوفنتوس.

أصدرت العدالة الجنوب أفريقية حكما بالسجن 
12 عاما بحق محتال ادعى أنه يشغل منصبا 

كبيرا في النيابة العامة وعرض على العداء 
الباراملبي، أوسكار بيستوريوس، املتهم بقتل 

رفيقته العاطفية عارضة األزياء ريفا ستينكامب، 
إمكانية اإلفراج عنه مقابل املال. ووجهت لهذا 

الشخص، الذي يدعى تشيفهيوا، تهمة النصب 
واالحتيال، وبذلك سيقضي في السجن ضعف 

مدة العقوبة التي سيمضيها بيستوريوس.

حققت ساعة ملدرب مانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
البرتغالي جوزيه مورينيو، 16 ألف جنيه 

إسترليني )حوالي 17 ألفا و750 يورو( في مزاد 
خيري نظمه نادي الشياطن الحمر لصالح منظمة 

األمم املتحدة للطفولة )يونيسيف(. قام مورينيو 
في بداية املزاد بخلع هذه الساعة، وهي من ماركة 

هوبلت العاملية، من يده لتكون ضمن املزاد الذي 
ساهم في جمع حوالي 238 ألف جنيه إسترليني 

ستخصص لبرامج تعليم األطفال في تاياند.

مانشستر سيتي 
صاحب أكبر عائد في 

دوري أبطال أوروبا

السجن 12 عامًا ضد 
محتال عرض اإلفراج 

عن بيستوريوس

بيع ساعة لمورينيو 
مقابل 16 ألف إسترليني 

في مزاد
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حسين غازي

الرابعة من مسابقة  شهدت الجولة 
الــقــدم  لـــكـــرة  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
الكثير من األرقام املهمة التي يمكن 
الــتــوقــف عــنــدهــا. الــبــدايــة ســتــكــون مــع نــادي 
أرســنــال الــذي ضمن تأهله بعد فــوزه خارج 
مــيــدانــه عــلــى حــســاب نــــادي لــودوغــوريــتــس 
البلغاري، وبذلك استطاع الفريق اإلنكليزي 
يــنــهــي  أن   2010-2009 ــم  مــــوســ مـــنـــذ  ألول 
الــجــوالت األربـــع األولـــى مــن دون هــزيــمــة، إذ 

تعادل في واحدة وانتصر في ثالثة.
ــــي مـــســـعـــود أوزيــــــــل وزمــيــلــه  ــانـ ــ وســـجـــل األملـ
غرانيت تشاكا رقمني مهمني حني ساهما في 
إحـــراز هدفه  فـــاألول استطاع  الغانيرز،  فــوز 
الخامس في اللقاء الخامس أيضًا تواليًا في 
كل املسابقات، بينما استطاع غرانيت تشاكا 
األبطال  مــرة في دوري  الشباك ألول   

ّ
يهز أن 

منذ عام 2010.
وفي لقاء آخر استطاع نادي أتلتيكو مدريد 
ــتــــوف  عـــلـــى روســ بــنــتــيــجــة 1-2  االنــــتــــصــــار 
الــــروســــي، لــكــن األمـــــر املـــهـــم فـــي الـــلـــقـــاء كــان 
ــدفـــني، وهــــــذا األمــــــر لــم  ــهـ ــريـــق لـ ــفـ تــســجــيــل الـ
ــوم خـــاض  ــ ــم املــــاضــــي يـ يــحــصــل مـــنـــذ املــــوســ
الفريق لقاءه أمام برشلونة يوم 18 مارس/ 
ــــع الـــنـــهـــائـــي مــن  ــدور ربـ ــ ــ آذار املــــاضــــي فــــي الـ
املسابقة األوروبـــيـــة األغــلــى، مــن جــانــب آخر 
 شباك فريق املــدرب 

ّ
لم يكن الهدف الــذي هــز

األرجنتيني دييغو سيميوني عاديًا بل هي 
الفريق هدفًا  يتلقى فيها  الــتــي  األولـــى  املـــرة 
كالديرون«  »فيسنتي  ملعب  في  أرضــه  على 

منذ 7 مباريات في املسابقة.
املــــبــــاراة األهـــــم ربـــمـــا كـــانـــت بـــني مــانــشــســتــر 
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متابعة

ــاد،  ــحــ ــة عـــلـــى مــلــعــب االتــ ــونـ ــلـ ســيــتــي وبـــرشـ
 ،1-3 بنتيجة  الـــفـــوز  األول  فــيــهــا  واســتــطــاع 
وبــذلــك اســتــطــاع أصــحــاب الــــدار أن يحققوا 
على  الخسارة  بعدم  شخصيًا  قياسيًا  رقمًا 
7 مباريات متتالية في دوري  أرضهم طيلة 
ــد األرجــنــتــيــنــي  ــر أكــ ــال. مـــن جـــانـــب آخــ ــطــ األبــ
حني  الــكــبــيــرة  الفنية  قيمته  ميسي  ليونيل 
ســجــل الـــهـــدف الــســابــع فـــي آخـــر 3 مــبــاريــات 
بمعدل 2.33 فــي املــبــاراة الــواحــدة وهــو أمر 
مهم للغاية. وسجل املهاجم البولندي روبرت 

منتخب تشيلي المستفيد 
األكبر من العقوبة 

واألرجنتين أول المتضررين

جوزيه مورينيو 
يحاول أن يعطي فرصًا 

لالعبين الشباب 

رينجرز يسحق بلوز بخماسية
على سانت  5-صفر  وفــاز  مجددًا  الهجومية  قوته  رينجرز  نيويورك  أظهر 
أهــداف  وجـــاءت  الشمالية.  بأميركا  الجليد  هــوكــي  دوري  فــي  بــلــوز،  لــويــس 
الخامس في ست  فــوزه  الفريق  ليحقق  رينجرز عن طريق خمسة العبني، 
الواحدة، وهو أفضل  املباراة  أهــداف في  أربعة  مباريات وبمتوسط تسجيل 
متوسط بني فرق املسابقة. وأحرز جيمي فيسي هدفه السادس هذا املوسم 
وساهم في صناعة هدفني لزميليه ريك ناش وماتس زوكاريلو، كما سجل 
لوندكفيست، حارس رينجرز،  كيفن هايس ودان جيراردي. وتألق هنريك 

وأنقذ 35 محاولة.
وخرج جاك ألني، حارس بلوز، في الشوط الثاني بعدما دخلت مرماه أربعة 
أهداف من 20 محاولة، وشارك البديل كارتر هوتون وأنقذ ثماني فرص من 

تسع محاوالت.

راحة خاصة لكاهيل
سينال األسترالي تيم كاهيل راحة من مباراة بالده أمام تايالند في تصفيات 
كأس العالم 2018 لكرة القدم حتى يكون بوسع املهاجم الخطير أن يتعافى 
الـــدوري املحلي ملــدة أسبوع  أبعدته عــن  الكاحل  تــام مــن مشكلة فــي  بشكل 
واحد. وتأكد استبعاد كاهيل من تشكيلة أستراليا بعدما أعلن املدرب أنجي 
بوستيكوغلو التشكيلة املكونة من 23 العبا والتي ستلعب في ضيافة تايالند 
في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. وقال بوستيكوغلو للصحافيني: »تم 
استبعاد تيم ألننا نملك فترة استعداد لعشرة أيام وهو أمر نادر جدًا، وأريد 
أن أقوم بتجهيز التشكيلة عن طريق الكثير من العمل«. وأضاف: »لقد سافر 
أنــه من األفضل أن يبقى في ملبورن حيث  كثيرًا مع ناديه وبــالده وقــررت 

يتأكد من مواصلة التعافي بشكل تام حتى يعود في أقرب وقت ممكن«.
وكاهيل هو الهداف التاريخي ألستراليا برصيد 48 هدفًا في 94 مباريات، 
لكنه شارك كبديل في الجولة املاضية من التصفيات عندما تعادلت أستراليا 

1-1 مع اليابان في ملبورن.

إيقاف مويز مدرب سندرالند مباراة واحدة

قال االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم إنه أوقف ديفيد مويز، مدرب سندرالند، 
ــرد مـــويـــز فـــي مــــبــــاراة ضد  ــ ــر بـــإهـــانـــة حـــكـــم. وطـ ــدة بــعــدمــا أقــ ــ مــــبــــاراة واحــ
أن رفض  املــاضــي بعد  املحترفني األســبــوع  رابــطــة  فــي كــأس  ساوثامبتون 
واعترف  النهاية.  قــرب  لفريقه  جــزاء  ركلة  احتساب  كافانه  كريس  الحكم 
املدرب السابق إليفرتون ومانشستر يونايتد والذي يتذيل فريقه سندرالند 
اإليقاف  بأنه يستحق  املمتاز بنقطتني من عشر مباريات،  الــدوري  ترتيب 

بعد سب الحكم الرابع.
وقال مويز في ذلك الوقت: »املشكلة أنه طاردني على الخط. قمت بسبه ولم 
يكن علّي فعل ذلك«. وتم تغريم مويز - الذي خسر فريقه 4-1 بملعبه أمام 

أرسنال يوم السبت - ثمانية آالف جنيه إسترليني.

استقالة مناد بعد خسارة السوبر
أعلن جمال مناد، مدرب مولودية الجزائر، استقالته بعد خسارة فريقه أمام 
الجزائرية لكرة  العاصمة، في مباراة كأس السوبر  التقليدي، اتحاد  الغريم 
القدم. وقال مناد، العب منتخب الجزائر في ثمانينيات وتسعينيات القرن 
املاضي، للصحافة: »أنا مستقيل. مهمتي انتهت وأتمنى التوفيق للمولودية«.

وأضاف املدرب الذي استبعد االنتقال لتدريب شباب بلوزداد: »قمت بتجربة 
كل الحلول وأتمنى أن يتمكن املدرب الجديد من تحقيق الوثبة املطلوبة«.

بالقيام »بثورة« بعد  الذي وعد  الجزائر،  وقال عمر غريب، رئيس مولودية 
خسارة كأس السوبر: »سنقبل استقالة مناد عندما يقدمها كتابيا«.

وفي وقت سابق، قال غريب، دون توضيح ملا ينوي فعله: »لن أترك الفريق 
االستمرار  املقبلة، فال يمكن  األيــام  قــرارات حاسمة في  يضيع.. وسأتخذ 

بهذه الطريقة«.

عــاقــب االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم منتخب 
بــولــيــفــيــا وجـــــــرده أربــــــع نـــقـــاط مــــن رصـــيـــده، 
ــل فــــي مــواجــهــتــي  ــًا غـــيـــر مـــؤهـ ــبـ إلشــــراكــــه العـ
الــبــيــرو وتــشــيــلــي ضــمــن تــصــفــيــات مــونــديــال 
بـــيـــان رســـمـــي.  ــا أعـــلـــن فــــي  2018، بــحــســب مــ
وفازت بوليفيا على البيرو 2-صفر في الباز 
أيلول/ 1 و6  فــي  مــع تشيلي سلبا  وتعادلت 

كأس  لبلوغ  في محاولتها  املاضي،  سبتمبر 
بوليفيا  مــرة منذ 1994. ودفــعــت  العالم ألول 
باملدافع نلسون كابريرا )33 عاما( املولود في 
الباراغواي كالعب بديل في املباراتني، بيد أنه 
مثل بــلــده األصــلــي سابقًا فــي مــبــاراة واحــدة 
فــي 2007. وتـــم تجنيس الــالعــب فــي شــبــاط/

الالعب  تمنع  القوانني  ولكن  املــاضــي،  فبراير 
يــمــض 5  لــم  إذا  الــوطــنــي  مــن تغيير منتخبه 
سنوات متواصلة في بلده الجديد، وبالتالي 
حتى 2018 بحسب ما شرح االتحاد التشيلي 
الذي أعلن في 4 أكتوبر/تشرين األول املاضي 
ــام لجنة  أنـــه احــتــج عــلــى مــشــاركــة الـــالعـــب أمــ

االنضباط في فيفا.
وقــال فيفا في بيان: »تقرر احتساب منتخب 

حاول جوزيه مورينيو التأقلم أكثر مع نادي 
مانشستر يونايتد، ويسعى لتثبيت قدميه 
في الفريق من أجل العودة بهم إلى مكانهم 
املهمة صعبة  تبدو  الطبيعي، من دون شك 
للعلن، لكنه يعمل بكل تأكيد بما يمتلك من 
قدرات، وحتى أنه قام بأموٍر لم يكن يفعلها 
ســابــقــًا وتــحــديــدًا فـــي تــشــلــســي، صــحــيــٌح أن 
فرق  الحالي ليس ضمن  الــوقــت  فــي  الفريق 
الصدارة، لكن الجميع يعلم أن األمر يحتاج 
لــلــوقــت، خــاصــة بعدما تــرك املـــدرب السابق 
»الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون«، إذ تخبط في 
البداية مع املــدرب ديفيد مويس، الذي أقيل 
وأتى مكانه الهولندي لويس فان غال، ورغم 
محاوالت األخير تغيير األمور لم ينجح في 
لــيــغــادر الشياطني  إلــيــه  الــتــي أوكــلــت  املهمة 

الحمر بعد موسمني فقط. 
ــريـــق مـــوريـــنـــيـــو مــبــنــيــًا  ــان فـ ــ فــــي تــشــلــســي كـ
أي  »املــــّس« بهم بتاتًا  على العــبــني ال يمكن 
الجماهير،  لـــدى  »مــقــدســون«  أنــهــم  بمعنى 
على غرار املهاجم اإليفوراي ديديه دروغبا، 
واإلنــكــلــيــزي فــرانــك المــبــارد ومــواطــنــه جون 

يعتبر  أن  املباراتني على  في  بوليفيا خاسرا 
ــزيـــن بــنــتــيــجــة  ــائـ مــنــتــخــبــا بـــيـــرو وتــشــيــلــي فـ
البوليفي لكرة  3-صــفــر، كما سيدفع االتــحــاد 
الــقــدم غــرامــة قــدرهــا 12 ألــف فــرنــك سويسري 
ــــف يـــــــــورو(. وتـــتـــعـــلـــق الــعــقــوبــة  )نــــحــــو 11 الــ
ــرا الـــــــذي أشـــركـــه  ــريــ ــابــ بـــالـــالعـــب نـــيـــلـــســـون كــ
أهلية  لــقــواعــد  انــتــهــاك  فــي  بوليفيا  منتخب 
للعب للمنتخبات املبينة في اللوائح الحاكمة 

لتطبيق قوانني فيفا«.
ــاع تــرتــيــب  ــ ــفـــة قــ ــيـ وحــــصــــدت بـــولـــيـــفـــيـــا، وصـ
املـــجـــمـــوعـــة املـــــوحـــــدة، ثـــمـــانـــي نــــقــــاط فــــي 19 
مـــبـــاريـــات، وبــالــتــالــي أصــبــح رصــيــدهــا أربـــع 
نقاط، كما تقدمت تشيلي واصبحت خامسة 
اربعة  اول  االرجنتني. ويتأهل  بالتساوي مع 
منتخبات مباشرة الى مونديال روسيا 2018.

ــرار أبــــدى ديــيــغــو  ــقـ وبــعــد اإلعـــــالن عـــن هــــذا الـ
أرماندو مارادونا »قلقه« على تأهل األرجنتني 
بعد  بــروســيــا،   2018 الــعــالــم  كـــأس  لنهائيات 
مــعــاقــبــة االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فيفا« 
لــبــولــيــفــيــا بـــإعـــالن خــســارتــهــا ملــبــاراتــهــا امـــام 
االلبسيليستي  منتخب  جــعــل  مــمــا  تــشــيــلــي، 

تيري، لكن في الوقت الحالي يحاول جوزيه 
االعتماد على الـ23 العبًا الذين يمتلكهم في 

الفريق. 
نــتــابــع بــعــدهــا ســــرد بــعــض األمــــــور املــهــمــة 
التي تؤكد أن أمورًا قد تغّيرت، فحني وصل 
جــوزيــه فــي عـــام 2004 لــتــدريــب الــبــلــوز قــال: 
إنــي متعجرف، لكنني  تــقــولــوا  »أرجــوكــم ال 
ــك الــــعــــام بــلــقــب  ــ بـــطـــل أوروبــــــــا )تـــــــّوج فــــي ذلـ
دوري األبطال مع بورتو(، وأنا أعتقد أنني 
السبيشال وان«. هــذا األمــر شكل الكثير من 
تــبــاعــد وجـــهـــات الــنــظــر مـــع قــســم كــبــيــر من 
الــصــحــافــيــني، ولــكــنــه فــي الــوقــت الــحــالــي مع 
مانشستر يحاول دائمًا أن يظهر طبيعيًا في 
اللقاءات الصحافية من أجل توطيد العالقة 
مواقع  صفحات  على  يــبــدو  أنــه  كما  معهم، 
التواصل االجتماعي شخصًا عاديًا ويعيش 

حياة عادية. 
نصل بعدها إلى أمر آخر مهم، هناك طريقة 
ــن قــيــمــة  ــاول فــيــهــا الـــبـــعـــض الــتــقــلــيــل مــ ــحــ يــ
إنـــجـــازات مــوريــنــيــو مــع تشلسي وهـــي هــذه 
املقولة: »وصل، راقب وحقق األلقاب ثم رحل«. 

ــلـــة لــلــمــونــديــال.  حـــالـــيـــًا خــــــارج املــــراكــــز املـــؤهـ
وقــال أســطــورة كــرة الــقــدم االرجنتينية لقناة 
)فوكس سبورت(: »األرجنتني ليس لها ممثل 
فـــي )اتـــحـــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم( 
كــونــمــيــبــول أو الــفــيــفــا. أنـــا قــلــق عــلــى الــتــأهــل 

للمونديال«.
الــخــوف حتى  يتملكنا  ان  »ال يجب  وأضـــاف 
قــلــق من  يــكــون هــنــاك  اآلن، ولــكــن املنطقي أن 
اليوم في االرجنتني  الذهاب للمونديال.  عدم 

أشياء كثيرة معكوسة«.
وصعد املنتخب التشيلي إلى املركز الخامس 
بـــــــــ16 نـــقـــطـــة لـــلـــمـــركـــز، الــــــــذي كــــانــــت تــحــتــلــه 
األرجنتني، وهو املركز املؤهل لخوض ملحق 
الــتــصــفــيــات املـــؤهـــلـــة لـــكـــأس الـــعـــالـــم. وتــحــتــل 
االرجنتني حاليا املركز السادس بنفس رصيد 
االهــداف،  بفارق  تشيلي، ولكن تتخلف عنها 
وتــعــد حــالــيــا وفــقــا لــهــذا الــتــرتــيــب بــعــيــدة عن 
الــتــأهــل لــلــمــونــديــال. وألــقــى مـــارادونـــا باللوم 
»السماح«  في  األرجنتينيني  املسؤولني  على 
للفيفا بإصدار هذا القرار، وانتقد اللجنة التي 
االتحاد  إلدارة  و»كونميبول«  »فيفا«  عينها 

الوطني للعبة.
اختبار  أمــام  األرجنتيني  املنتخب  وسيكون 
صعب في الجولتني املقبلتني من التصفيات، 
والكولومبي، وهو  البرازيلي  املنتخبني  أمــام 
مـــا ســيــحــتــاج ملــجــهــود مــضــاعــف مـــن نــجــوم 
التانغو، إذا ما أرادوا العودة للمراكز املؤهلة 

للمونديال من جديد.
)رويترز، إفي(

فبنظر كثيرين مورينيو اعتمد على األسماء 
لــه، فكم  املــوجــودة فقط التي صنعت النصر 
فــرصــة أعــطــى جـــوزيـــه لــالعــبــني الــشــبــاب من 
لم يكن يعتمد سوى  الفريق؟، هو  أكاديمية 
على املخضرمني والقادرين على فهمه، لكن 

في يونايتد حاليًا نسف هذه املقولة بالفعل، 
فهو أعطى ماركوس راشفورد الفرصة التي 
حصل عليها املــوســم املــاضــي مــع الهولندي 
لـــويـــس فــــان غــــال ولــــم يــتــجــاهــلــه أبـــــدًا، حتى 
أنه يحاول صقل موهبة الهولندي تيموثي 

في  للدخول  فرصة  وإعــطــاءه  فوسو منساه 
األجواء، رغم أن عمره 18 عامًا. 

ــوراء لــإضــاءة  نــعــود بــعــدهــا ســنــوات إلـــى الــ
على نقطة مهمة للغاية، فحني رجع مورينيو 
مـــن رحــلــتــه فـــي ريـــــال مـــدريـــد إلــــى تشلسي 
استطاع أن يحقق اللقب لكنه لم يتمكن من 
النسق ألنه فقد وبشكل  املحافظة على ذات 
كبير السيطرة على غرف املالبس، ودخل في 
دييغو كوستا  مــع  املــاضــي  املــوســم  مشاكل 
وآخرين، لكنه في اليونايتد يحاول أن يبقي 
ــــي تــحــت الــســيــطــرة  ــــن رونـ قـــائـــد الــفــريــق وايـ
ــــالل الـــتـــصـــريـــحـــات اإليــجــابــيــة  ــك مــــن خـ ــ وذلــ
الــتــي يطلقها بــني الــحــني واآلخــــر عليه رغــم 
األساسي،  خياره  ليس  الذهبي«  »الفتى  أن 
إبراهيموفيتش  زالتـــان  على  يعتمد  ولــذلــك 
كشخصية جاذبة للجميع، وهو الذي تربطه 

به عالقة وطيدة من أيام إنتر ميالن. 
ــا الــنــقــطــة األخـــيـــرة والــتــي مــن شــأنــهــا أن   أمـ
تــريــح الــجــمــيــع مـــن رأس الـــهـــرم حــتــى آخـــره 
ــان  ــلـــســـي كــ ــي تـــشـ ــ ــه« فــ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ »تـــــصـــــرفـــــات جـ
الضغط  من  الكثير  الفريق  يحّمل  مورينيو 
األلقاب بأسرع  االنتصار وتحقيق  أجل  من 
وقــت ممكن وهــذا األمــر انعكس سلبًا عليه، 
لكن اليوم في اليونايتد هو دائمًا ما يردد: 
»نحتاج للوقت«، ربما هذه املقولة تؤكد أن 
الرجل البرتغالي يحاول بناء فريٍق متماسك 
وقادر على املنافسة في األعوام املقبلة وليس 

الهدف حصد األلقاب من املوسم األول.
حسني...

استراتيجية مورينيو: أمور تغيّرت بين يونايتد وتشلسيعقوبة »فيفا« لبوليفيا تضع األرجنتين في مأزق

الدور  جرمان  سان  باريس  نادي  بلغ 
المقبل بعد فوزه على نادي بازل 
السويسري خارج الديار، حين وصل 
للنقطة العاشرة وهو يزاحم نادي 
المجموعة،  صدارة  على  أرسنال 
اإلسباني  بقيادة  الفريق  ــدم  وق
بالفعل،  إيمري مباراة طيبة  أوناي 
بات  لواحد  بهدفين  الفوز  وبعد 
رصيد النادي من األهداف 22 في 
آخر 10 مباريات في كل المسابقات 
فيما اهتزت شباكه 5 مرات فقط 

خاللها.

سان جرمان 
يتأهل

اعتبر االتحاد الدولي بوليفيا 
خاسرة في مباراتي تشيلي 

وبيرو بسبب ضم العب مثّل 
منتخب الباراغواي

يحاول مورينيو أن 
يقود مانشستر يونايتد 

بنجاح لذلك غيّر 
بعض األمور

)Getty/لوفاندوفسكي سّجل هدفه الرابع فـي دوري األبطال )كريستوف ستاخي

)Getty /(خيبة أمل العبي برشلونة بعد الخسارة )لورنس غريفذيتسGetty/فرحة العبي السيتي بالفوز المهم )شون بوتوريل

أرسنال تأهل إلى الدور المقبل بفضل أوزيل )روبرت أتاناسوفسكي/فرانس برس(

)Getty /أتلتيكو مدريد حصد نقطته الثانية عشرة وضمن التأهل )غونزال  أرويو مورينو

بشكتاش تعادل مع نابولي بهدف لمثله )إيرهان سفينلير/ األناضول(

مانشستر يونايتد غائب عن منصة تتويج الدوري منذ رحيل فيرغسون )مارك روبنسون/ Getty(عقوبة قاسية لمنتخب بوليفيا )كالوديو ريس/فرانس برس(

السيتي ينتصر

رقمًا  حقّق  وبذلك  برشلونة  على  الفوز  سيتي  مانشستر  استطاع 
شخصيًا، فيما كان فوز أرسنال خارج الديار مهمًا، إذ سجل بذلك تاريخًا 

جديدًا له في دوري أبطال أوروبا

أرسنال يحقق رقمًا شخصيًا

في  الــرابــع عشر  هدفه  ليفاندوفسكي سجل 
15 مــبــاراة في كل املسابقات وهــو رقــم ليس 
املباراة  في  تقريبًا   0.98 بمعدل  أي  بالسهل 
الواحدة، وخالل 4 مباريات في التشامبيونز 
سجل أيضًا 4، وفي ختام األمر وبعد تعادل 
ــادي بــشــكــتــاش الـــتـــركـــي مـــع نــظــيــره فــريــق  ــ نـ
نــابــولــي اإليــطــالــي بــهــدف ملــثــلــه، حــقــق األول 
لم  إذ  ولجماهيره،  لــه  بالنسبة  مميزًا  رقــمــًا 
يخسر طوال 15 لقاء في كل املسابقات حتى 

هذه اللحظة.

مباريـات
      األسبـوع
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القاهرة ـ العربي الجديد

الفني  أعلن هيكتور كوبر املدير 
لــلــمــنــتــخــب املـــصـــري لـــكـــرة الــقــدم 
الــــقــــائــــمــــة الــــكــــامــــلــــة والـــنـــهـــائـــيـــة 
لالعبني الذين سيخوضون معسكرا مغلقا، 
استعدادا ملباراة املنتخب الغاني املقرر لها 
يـــوم 13 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري 
عــلــى اســتــاد بـــرج الــعــرب بــاإلســكــنــدريــة في 
الخامسة  للمجموعة  الثانية  الجولة  إطــار 
العالم  لكأس  املؤهلة  أفريقيا  بالتصفيات 

بروسيا 2018.
غانا  مع  املصري  املنتخب  القرعة  وأوقعت 
والكونغو وأوغندا في املجموعة الخامسة 
التي تصدرها الفراعنة بعد الجولة األولى 
بـــالـــفـــوز عــلــى الــكــونــغــو 1/2 عــلــى أرضــهــا 
ووسط جماهيرها ، فيما تعادلت غانا مع 

أوغندا بدون أهداف على ملعبها.
محليا   14 منهم  العبا   23 القائمة  وضمت 
هم عصام الحضري من نــادي وادي دجلة 
وأحــمــد فتحي وشــريــف إكــرامــي وعبد الله 
السعيد وأحمد حجازي ومؤمن زكريا من 
األهـــلـــي وإبـــراهـــيـــم صــــالح وأحـــمـــد دويــــدار 
وأحـــمـــد الـــشـــنـــاوي وطــــــارق حـــامـــد وبــاســم 
مــرســي ومــصــطــفــى فــتــحــي وعــلــي جــبــر من 
الزمالك وحمادة طلبة من املصري، ومعهم 

العرب وتصفيات 
المونديال

تسعى المنتخبات العربية لتقديم أداء جيد في التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم، من أجل قنص انتصار يساهم في اقتراب حلم الوصول للمونديال، 
إذ يحاول المنتخب السعودي مواصلة األداء الرائع والصدارة على حساب 

المنتخب الياباني، وتحاول مصر البقاء في الصدارة عندما تواجه غانا 

3031
رياضة

تقرير

ــم أحــمــد  تــســعــة مــحــتــرفــني فــــي الــــخــــارج هــ
ــمـــدي ظــهــيــر هـــــال ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي  املـــحـ
ومــحــمــد عــبــد الـــشـــافـــي ظــهــيــر أهـــلـــي جــدة 
الـــســـعـــودي، ومــحــمــد الــنــنــي العــــب ارتـــكـــاز 
نجم  ومحمد صــالح  اإلنجليزي  األرســنــال 
ــا اإليــطــالــي وعــمــر جــابــر العــب  هــجــوم رومــ
بـــازل السويسري واملــهــاجــم أحــمــد حسن » 
كــوكــا » مـــن ســبــورتــيــنــغ بـــراغـــا الــبــرتــغــالــي 
ــه« العــــب  ــيــ ــجــ ــزيــ ــريــ ــن » تــ ــســ ــــود حــ ــمـ ــ ــــحـ ومـ
مــوســكــرون الــبــلــجــيــكــي ورمـــضـــان صبحي 
جــنــاح ســتــوك ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي، وعــمــرو 

وردة من بنايتوليكوس أغريند اليوناني.
وأحمد حجازي  زكريا  يعود مؤمن  وبذلك 
ويــســتــمــر اســتــبــعــاد حــســام غــالــي وحــســام 
باولو وعمرو جمال ووليد سليمان، إضافة 
إلى املصاب محمود عبد املنعم كهربا العب 

اتحاد جدة السعودي.

أمـــــا مــنــتــخــب الــــجــــزائــــر، فــيــســتــعــد جــــورج 
ليكنز املدير الفني الجديد ملنتخب الجزائر 
لــه أمـــام نيجيريا في  لــخــوض أول اخــتــبــار 
الجولة الثانية من التصفيات، بعدما تولى 
راييفاتس،  بدال من ميلوفان  الفريق  قيادة 
الذي أقيل بعد تعادل »محاربي الصحراء« 

على ملعبهم مع الكاميرون.
لـــخـــوض  لـــيـــكـــنـــز 18 العـــــبـــــا  ــى  ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ واســ
ضمت  التي  القائمة  وهــي  نيجريا،  مــبــاراة 
مــعــظــم الــنــجــوم املــحــتــرفــني، وعــلــى رأســهــم 
ريــــاض مــحــرز وإســــالم سليماني ويــاســني 
ــة إلــــى حـــــارس املــرمــى  ــافـ بــراهــيــمــي بـــاإلضـ
رايــس مبولحي. وكانت املفاجأة األبــرز في 
الــشــاب،  بـــوردو  التشكيلة هــي ضــم مهاجم 
الهام،  اللقاء  التشكيلة قبل  إلى  آدم ونــاس، 
وهــو مــا بعد فــرصــة جــيــدة لــالعــب مــن أجل 

حجز مكان له في تشكيلة املدرب الجديد.
وأكــد ليكنز في تصريحات صحافية أثناء 
اإلعالن عن التشكيلة أنه سيسعى لتحقيق 
الــفــوز فــي نيجيريا، وأنـــه وافـــق على تولي 
الــجــزائــري قبل هذه  مهمة تــدريــب املنتخب 
املـــبـــاراة، ألنـــه واثـــق مــن أنـــه عــلــى قـــادر على 
الخروج بنتيجة إيجابية، ويحب مثل هذه 

التحديات.
التصفيات  الــجــزائــري  املــنــتــخــب  ويــخــوض 
املؤهلة لكأس العالم ضمن مجموعة صعبة 

G G

إسماعيل مطر 
يعود إلى قائمة منتخب 

اإلمارات بعد غياب

آدم آوناس اختار المنتخب الجزائري رغم رغبة فرنسا في ضمه )داميان ميير/فرانس برس(

لــلــغــايــة تـــضـــم كــــل مــــن زامـــبـــيـــا ونــيــجــيــريــا 
والـــكـــامـــيـــرون، وهــــو مـــا يــزيــد مـــن صــعــوبــة 
التحدي أمام »محاربي الصحراء«، خاصة 

بعد التعادل في املباراة األولى.
وشهد املنتخب املغربي عودة كل من املهدي 
بوفال  وسفيان  يوفنتوس  مدافع  بنعطية 
مهاجم ساوثهامبتون اإلنكليزي إلى قائمة 
ــنـــار، قــبــل مــواجــهــة  املـــديـــر الــفــنــي إيـــرفـــي ريـ
ــعــــاج، فــــي تــصــفــيــات املـــونـــديـــال،  ســـاحـــل الــ
بينما غـــاب كــل مــن يــوســف الــعــربــي وعمر 
الــــقــــادوري ويـــونـــس عــبــد الــحــمــيــد وأشـــرف 

لزعر ونبيل درار.
ويخوض املغرب املباراة بحثا عن تحقيث 

انــتــصــار تــخــطــف بـــه الــــصــــدارة مـــن ســاحــل 
نقاط،  ثــالث  والتي تتصدر برصيد  العاج، 
بــعــد الــفــوز فــي املـــبـــاراة األولــــى عــلــى مــالــي، 
العربي مع املنتخب  بينما تعادل املنتخب 

الغابوني في الجولة املاضية.
وعلى صعيد التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
لــلــمــونــديــال يــســعــى الــهــولــنــدي بــيــرت فــان 
السعودي  للمنتخب  الفني  املدير  مارفيك، 
ملواصلة مسيرة االنتصارات تثبيت أقدامه 
في صــدارة املجموعة، بينما قرر استدعاء 
ــارس عـــســـاف الـــقـــرنـــي بــــدال مـــن يــاســر  ــحــ الــ
املــســيــلــيــم، الـــذي تــعــرض لــإصــابــة مــؤخــرا، 
سيعتمد  أنـــه  إلـــى  الــتــوقــعــات  تشير  بينما 

على الــحــارس وليد عبد الــلــه، الــذي يتمتع 
اليابان، خارج  مواجهة  في  دولــيــة،  بخبرة 

الديار.
انتصارات   3 اآلن  السعودية حتى  وحققت 
ملواصلة  وتسعى  التصفيات،  فــي  وتــعــادل 
ــأهـــل إلـــــى نــهــائــيــات  ــتـ ــيـــرة مــــن أجـــــل الـ املـــسـ
املونديال، والذي لم تصل له منذ عام 2006، 
وبالرغم من قوة املجموعة بتواجد استراليا 
واليابان واإلمـــارات إال ان »األخضر« نجح 
املقدمة،  تقديم عــروض مبهرة وضعته في 
ــارق نــقــطــتــني عــلــى اســتــرالــيــا صــاحــبــة  ــفـ وبـ

الوصافة.
وفــي نفس اإلطــار عــاد املخضرم إسماعيل 

قبل  اإلمـــاراتـــي  املنتخب  تشكيلة  إلــى  مطر 
مواجهة شقيقه العراقي في إطار منافسات 
الـــجـــولـــة الــخــامــســة مـــن الــتــصــفــيــات، حيث 
بعد  أوضــاعــه  لتحسني  »األبـــيـــض«  يسعى 
ــتـــواضـــعـــة، حـــيـــث يــحــتــل املـــركـــز  ــة املـ ــدايـ ــبـ الـ

الرابع برصيد 6 نقاط.
وأشــــــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة إلــــى أن عـــودة 
مطر جاءت بعد ضغط الجماهير ووسائل 
اإلعالم، التي ترغب في تواجد قائد حقيقي 
لتحقيق  املنتخب  يدفع  امللعب،  أرض  على 
أن  إال  املتبقية،  املباريات  في  أفضل  نتائج 
تكون  لن  املباريات  في  مشاركته كأساسي 
مؤكدة، خاصة أنه ال يشارك بشكل منتظم 

مــع الــوحــدة فــي منافسات الـــدوري املحلي. 
وضمت القائمة 23 العبا هم: ماجد ناصر 
صنقور  العزيز  وعبد  هيكل  العزيز  وعبد 
وحبيب  اسماعيل  وخميس  عباس  ووليد 
الفردان واسماعيل الحمادي واحمد خليل 
العنزي واسماعيل احمد  )االهلي(، ومهند 
ومــحــمــد عــبــد الــرحــمــن وعــمــر عــبــد الرحمن 
وعامر عبد الرحمن )العني(، وعلي خصيف 
)الــجــزيــرة(،  فـــوزي وعــلــي مبخوت  ومحمد 
ــبـــري  ــكـ ــد الـــعـ ــمــ ــحــ ــالــــي ومــ ــمــ ــكــ وحــــــمــــــدان الــ
واسماعيل مطر )الوحدة(، وحسن ابراهيم 
ــارق احــمــد  ــ ــــرزوق )الـــشـــبـــاب( وطـ ومــحــمــد مـ

)النصر(، واحمد محمود )بني ياس(.

كلوسه يبدأ تجربة التدريب مع منتخب ألمانيا
أعلن االتحاد األملاني لكرة القدم أن ميروسالف كلوسه الهداف التاريخي ملنتخب أملانيا 
بدأ منحة تدريبية مع الفريق مع تطلع املهاجم املعتزل لبدء مشواره التدريبي. وأضاف 
االتحاد األملاني في بيان »سيخضع لتدريب منفرد إضافة لبرنامج تدريبي مع وجود 
هدف واضح يتمثل في بدء مشوار التدريبي«. وقال كلوسه »تبلورت فكرة البقاء في 
امللعب لــدي خــالل األشــهــر األخــيــرة مــن خــالل منظور املـــدرب. »أود أن اشكر )مــدرب 
أملانيا( يواكيم لوف و)مدير الفريق( هانزي فليك على الفرصة التي أتيحت لي إلصقال 
هـــذه الــرؤيــة مــن خـــالل بيئة عــمــلــيــة«. وســيــكــون كــلــوســه جـــزءًا مــن الــجــهــاز التدريبي 
للمنتخب األملاني في مباراة سان مارينو ضمن تصفيات كأس العالم واملباراة الودية 

أمام إيطاليا هذا الشهر.

سموحة المصري يعلن إقالة فييرا
ـــدوري املــصــري املــمــتــاز لــكــرة الــقــدم إقــالــة مــدربــه  أعــلــن نـــادي ســمــوحــة املــنــافــس فــي الـ
للمدرب  جورفان فييرا وتعيني حلمي طوالن بعد تسريب تسجيل صوتي منسوب 
البرازيلي يتضمن إساءات لرئيس النادي. ورغم النتائج املتميزة لسموحة هذا املوسم 
واحتالله املركز الثاني في الدوري تحت قيادة فييرا قرر النادي تحويله للتحقيق ثم 
اتخذ قرارا بإقالته بسبب التسجيل املزعوم وفقا ملا ذكرته الصفحة الرسمية للنادي 

على فيسبوك. 
ونشرت وسائل إعالم محلية تسجيال صوتيا مسربا نسب إلى فييرا بعد ساعات 
من فوز فريقه 2-1 على اإلسماعيلي أمس االثنني تضمن عبارات مسيئة لفرج عامر 
أو  النادي  رئيس  إلــى  اإلســاءة  فييرا  ونفى  اإلسكندرية.  ملدينة  املنتمي  النادي  رئيس 
ملصر. وبدا أن فييرا في التسجيل املسرب يتحدث إلى وكيل أعماله ويطلب منه البحث 
الــذي وصفه املــدرب  عن عقد في نــاد آخــر بعدما كــاد »يعتدي بالضرب« على عامر 

البرازيلي »باملجنون«.

لوكاكو وعالقته مع كومان
أرجع روميلو لوكاكو مهاجم إيفرتون الفضل للنهج الواضح واملختصر للمدرب رونالد 
كومان في مساعدته على تقديم بداية قوية ملسيرته في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 

القدم وقال إن أمانة املدرب الهولندي هي التي أقنعته بالبقاء في غوديسون بارك.
وسجل الالعب البالغ من العمر 23 عامًا سبعة أهداف وأرسل ثالث تمريرات حاسمة 
ضمن 15 هدفًا سجلها إيفرتون في الدوري املمتاز هذا املوسم معادال أفضل بداية له 

في الدوري عقب 10 مباريات. 
وقال لوكاكو لوسائل إعالم بريطانية »إنه يساعدني حقا بالكثير من النصائح املميزة، 
إنه واضح للغاية فيما يتعلق بما يريد أن يحسنه. إنه متميز أيضا فيما يتعلق باتساق 

األداء. قام بتأنيبي مرة واحدة فقط هذا املوسم«.

إريكسون يستبعد انتقال روني للدوري الصيني
اإلنكليزي  للمنتخب  السابق  الفني  املدير  إريكسون  غــوران  زفــن  السويدي  استبعد 
واملدرب الحالي لشنغهاي الصيني ضم مهاجم مانشستر يونايتد واين روني. وأكد 
الــذي جعله يخوض مباراته األولــى مع منتخب األســود  الــالعــب،  أنــه يحب  إريكسون 
الثالثة في 2003 ولكنه أكد أن لديه في الفريق الصيني »كل املهاجمني الذين يريدهم«. 
وقال »الجميع يعلم حجم حبي لروني. هذا شيء، والحديث عن أنني مهتم بضمه شيء 
آخر«. وأضاف »ليس صحيحًا. لم نتحدث عن املوضوع في النادي وبالفعل نحن بدأنا 

التخطيط للموسم القادم«.

فيتل يفلت من العقوبة بعد اعتذاره
االتحاد  إلى  االعتذار  بعد  العقاب  فيراري من  فيتل سائق  األملاني سيباستيان  أفلت 
الدولي للسيارات وتشارلي وايتنغ مدير السباقات في فورموال 1 بعد سيل من السباب 
خــالل جائزة املكسيك الكبرى يــوم األحــد. وقــال االتــحــاد الــدولــي في بيان إن رئيسه 
جان تود قرر »على أساس استثنائي« عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد بطل العالم 
أربع مرات. وقال االتحاد الدولي إن فيتل »سعى من تلقاء نفسه« ملقابلة وايتنغ بعد 
السباق وأرسل بمبادرة شخصية رسالتني إليه وإلى تود »اعتذر فيهما على تصرفاته 
املرفوضة«. وأضاف »قرر )فيتل( أيضا أنه سيتواصل مع ماكس فرستابن )سائق رد 

بول( وتعهد بعدم تكرار األمر«.

على هامش الحدث

ــانـــي،  ــبـ ــد اإلسـ ــال مــــدريــ ــريــ ــ ــابـــق ل ــر الـــفـــنـــي الـــسـ ــديــ ــد اإليـــطـــالـــي فـــابـــيـــو كـــابـــيـــلـــو، املــ ــ أكـ
ــع ريــــــال مـــدريـــد،  ــــالعــــب ألــــبــــارو مــــوراتــــا فــــي املـــشـــاركـــة كـــأســـاســـي مــ  أن حـــظـــوظ ال
في الفترة املقبلة، ستكون صعبة، خاصة في ظل تواجد الفرنسي كريم بنزيمة، الذي 
يفضله رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، إذ منع رحيله عن الفريق امللكي في أكثر من 

مناسبة. 
وأوضح كابيلو، في تصريحات تلفزيونية لقناة »فوكس سبورت« اإليطالية، »االختيار 
بني املهاجمني يعتبر أزمــة ألي مدير فني في ريــال مدريد، وزيــدان يتعامل مع األمر 
الــذي يحسم األمــور في كثير  بشكل جيد، فدائما ما يبدأ ببنزيمة، ثم يدفع بموراتا 

من األحيان«.
وتحدثت وسائل اإلعالم، في األيام األخيرة، عن أحقية املهاجم اإلسباني الشاب بأن 
يكون أساسيا، على حساب بنزيمة، الذي ال يقدم األداء املنتظر في معظم املباريات 

التي يشارك فيها، إال أن زيدان يواصل االعتماد عليه كأساسي.

صورة في خبر

كابيلو والطفل المدلل
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إلى  المصري  المنتخب  يصعد  لم 
النهائيات منذ نسخة إيطاليا 1990، 
مونديال  تصفيات  مــن  وخــرج 
 2002 ومــن  تــونــس،  ــام  أم  1998
أمام   2006 ومن  السنغال،  أمــام 
أمام   2010 ومن  ديفوار،  كوت 
غانا،  ــام  أم  2014 ومــن  الــجــزائــر، 
وكلها فرق التصنيف األول حاليا. 
قبل  المرحلة  في  العرب  وشارك 
هي  منتخبات  بثمانية  ــرة  األخــي
والمغرب  وتونس  والجزائر  مصر 
وجزر  والسودان  وموريتانيا  وليبيا 
األخير  للدور  منها  تأهل  القمر، 
والمغرب  وتونس  والجزائر  مصر 
الــســودان  ودعـــت  فيما  وليبيا، 

وجزر القمر وموريتانيا.
وتتمنى الجماهير المصرية هذه 
المرة تحقيق حلم طال انتظاره، 
للعودة  ــا  روســي ــى  إل ــاب  ــذه وال
الــكــبــار خاصة  ــع  الــلــعــب م إلـــى 
يمكن  ال  و  مناسبة  الفرصة  وأن 

التفريط فيها. 

المنتخب المصري 
يبحث عن تأهل 

طال انتظاره
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عصابات التسّول
مجموعات متخصصة في بغداد تستغل الفقراء والمشّردين

بغداد ـ أحمد النعيمي

املجتمع  تنخر  التسّول  عصابات 
العراقي منذ عام 2003، وتزايدت 
نــشــاطــاتــهــا بــعــد عـــام 2014 عقب 
اجتياح تنظيم »داعــش« مساحات واسعة 
ــبــــاد، وظــــهــــور عــــشــــرات املــلــيــشــيــات  مــــن الــ
ــحــة فـــي مــخــتــلــف مــدن 

ّ
والـــعـــصـــابـــات املــســل

الباد، وخاصة العاصمة بغداد.
الداخلية  فــي وزارة  أمنية  وتــقــول مــصــادر 
أخـــــــــرى دخـــيـــلـــة  ــرة  ــ ــ ــاهـ ــ ــ الــــعــــراقــــيــــة إن »ظـ
ــــي عــصــابــات  عـــلـــى املــجــتــمــع الـــعـــراقـــي وهـ
التسول، بدأت تنتشر في العاصمة بغداد 
النفوس   ضــعــاف 

ّ
إذ يستغل وضــواحــيــهــا، 

توفير  مقابل  للتسول  واملــشــرديــن  األيــتــام 
مأوى لهم في مكان ما«.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ـــ ـــادر لـ وتـــضـــيـــف املــــصـ
املتسّولني  عــشــرات  يــاحــظــون  الجميع   

ّ
أن

الرئيسية  والــشــوارع  الطرق  تقاطعات  في 
واألســــــــواق، بــعــضــهــم بــحــاجــة لــلــمــســاعــدة 
عصابات  ضمن  يعملون  اآلخــر  وبعضهم 
مــنــظــمــة لـــلـــتـــســـول، تــســتــغــل إعـــاقـــتـــهـــم أو 

)Getty/التسّول ال يقتصر على استجداء المال دائمًا )مارية تاما

تــشــردهــم وفــقــرهــم الــشــديــد لــجــمــع املــــال«. 
ــاء  ــسـ ــنـ وتـــســـتـــغـــل عــــصــــابــــات الــــتــــســــول الـ
واألطفال املشردين بنسبة أكبر من الرجال 
والـــشـــبـــاب الســـتـــعـــطـــاف الــــنــــاس، وحــثــهــم 
عــلــى دفـــع املــــال، وفـــي نــهــايــة الــيــوم يحمل 
توفير  مقابل  ملرؤوسيهم  املــال  املتسّولون 

الطعام واملأوى لهم.
 عصابة 

ّ
أن عــامــا(  أم حسيب )39  وتـــروي 

ــلــــت فــــقــــرهــــا الــــشــــديــــد  ــغــ ــتــ لــــلــــتــــســــّول اســ
معها،  العمل  على  وأجبرتها  وتــشــردهــا، 
ضــمــن مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن املــتــســّولــني، 
أغلبهم نــســاء وأطــفــال صــغــار. وتــقــول أم 
حــســيــب »تــجــبــرنــا هـــذه الــعــصــابــات على 
ــام واملـــــــأوى،  ــعـ ــطـ الـــعـــمـــل مــعــهــا مـــقـــابـــل الـ
والهدف هو جمع املال. وأحصل في اليوم 
الواحد على مبلغ يتراوح بني 50 -70 ألف 
دينار من التسول، أعطيه للعصابة مقابل 
توفير الطعام واملأوى لي«. لكنها كشفت 
أن عــصــابــات الــتــســول ال تستغل األطــفــال 
والــنــســاء فــقــط فــي الــتــســول، بــل فــي أمــور 
أخـــرى أشــد خــطــرًا منها تــجــارة األعــضــاء 
البشرية واملخدرات واالستغال الجنسي. 

ــار الــتــســول  ــتـــشـ ــثـــون أن انـ ويــعــتــبــر بـــاحـ
م 

ّ
عموما، وتحّوله إلى عمل عصابات منظ

ــرديــن والــفــقــراء، بــات ظاهرة 
ّ

يستغل املــش
الحكومة  لها  تجد  لم  خطيرة  اجتماعية 
الــفــقــر  األول  جـــــذريـــــة، وســـبـــبـــهـــا  حــــلــــواًل 

الشديد وترهل األمن.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــــوضـــــح الــــبــــاحــــث 
 
ّ
ــاعـــي عـــبـــد الـــصـــمـــد الـــقـــريـــشـــي أن ــمـ ــتـ االجـ
ليست جديدة،  التسّول  »ظاهرة عصابات 
لــكــنــهــا تـــطـــّورت خــــال الـــســـنـــوات األخــيــرة 
ــمــتــهــا عــصــابــات 

ّ
مــــع تـــرهـــل األمـــــــن، وتــســل

منظمة تستغل النساء واألطفال املشردين 
عــلــى شــكــل مــجــمــوعــات تـــجـــوب الـــشـــوارع 
ــواق لــجــمــع املــــال، وهــذه  ــ والــطــرقــات واألســ

كارثة اجتماعية بحد ذاتها«.
 »هــــذه الــظــاهــرة 

ّ
ويــشــيــر الــقــريــشــي إلـــى أن

الخطيرة تخفي خلفها ظواهر أشد خطرًا، 
منها تجارة األعضاء البشرية، واملخدرات، 
والــــدعــــارة، واســـتـــغـــال األطـــفـــال حــتــى في 
ــنــــف. وهــــــــذه الــــظــــاهــــرة تـــهـــدد  ــعــ ــال الــ ــ ــمـ ــ أعـ
الــنــســيــج االجــتــمــاعــي الــعــراقــي عــلــى املــدى 
الــقــريــب والبعيد، وال بــد مــن وضــع حلول 

جذرية ملعالجتها اجتماعيا أمنيا«. وُيعّد 
ذوو اإلعاقة واألطفال والنساء أبرز أدوات 
التسول املناسبة للعصابات، لكن الجهات 
تشكل  العصابات،  هــذه  أن  تعتبر  األمنية 
عن   

ً
الــبــاد، فضا على  كبيرًا  أمنيا  خطرًا 

املخاطر االجتماعية.
وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد اعتقلت 
في أوقاٍت سابقة عددًا من املتسولني تبنّي 
هدفها  حة، 

ّ
مسل عصابات  فــي  انخراطهم 

الـــتـــاعـــب بـــاألمـــن الـــعـــام عــبــر املــتــســّولــني. 
ــن حـــمـــات دهــم  ــ ــوات األمـ ــ فـــي حـــني تــشــن قـ
ــر عــلــى بعض  ــ وتــفــتــيــش بـــني الــحــني واآلخـ

فنادق العاصمة التي يقطنها املتسولون.
وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية سعد 
معن في وقت سابق أن »هناك من يشرف 
على عمل املتسولني في بغداد، ويوجههم 
ــهــــزة األمــــن  ــر لـــهـــم الـــحـــمـــايـــة مــــن أجــ ويــــوفــ

العراقية«.
لكن أجهزة األمــن ال تستطيع منع ظاهرة 
ــار الــفــقــر  ــتـــشـ ــتـــســـول نـــهـــائـــيـــا نــتــيــجــة انـ الـ
والتشرد في عموم الباد، غير أنها تحذر 
هـــؤالء املتسولني بــاســتــمــرار مــن االقــتــراب 
مــن الـــدوائـــر واملــؤســســات األمــنــيــة، حسب 

مصادر من وزارة الداخلية العراقية.
ويــقــول خــبــراء أن انــتــشــار ظــاهــرة التسول 
واستغال املتسولني من عصابات منظمة 
العراق  األيتام في  ارتفاع عدد  يتزامن مع 
إلــى أكثر من 5 مايني يتيم، ونحو أربعة 
مــايــني أرمــلــة، وآالف املــشــرديــن، وعــشــرات 
آالف الــعــاطــلــني عــن الــعــمــل، مــا يــعــزز هــذه 

الظاهرة ويزيد من انتشارها.

تزايد نشاطات 
عصابات التسول 

بعد عام 2014 عقب 
اجتياح تنظيم »داعش« 
مساحات واسعة من 

البالد.

■ ■ ■
تستغل عصابات 
التسول النساء 

واألطفال املشردين 
بنسبة أكبر من الرجال 
والشباب الستعطاف 
الناس، وحثهم على 

دفع املال.

■ ■ ■
ُيعّد ذوو اإلعاقة 

واألطفال والنساء أبرز 
أدوات التسول املناسبة 

للعصابات.

باختصار

تنتشر في العاصمة العراقية بغداد عصابات ومليشيات مسلّحة متخصصة بالخطف والسطو المسلّح، وتجارة المخدرات، 
واألعضاء البشرية، غير أن »تجارة التسّول« ظاهرة جديدة في العراق، بدأت مالمحها تتضح عبر استغالل األطفال والنساء

هوامش

سعدية مفرح

أبــدًا، ودار األوبــرا  أن تأتي متأخرًا خيٌر من أال تأتي 
املهم  لكن  طويلة،  عقودًا  متأخرة  جــاءت  الكويت  في 
أنــهــا أتــــت، لــتــكــون رمــــزا وفـــق مــا يــتــمــنــاه الكويتيون 
عرفت  التي  املميزة  والفنية  الثقافية  الــصــورة  لعودة 
بها بالدهم طوال عقود، قبل أن تشوب تلك الصورة 
شــوائــب كثيرة، تحت وطــأة أزمــة الــغــزو الــعــراقــي لها 
وفكرية  تجاذبات سياسية  ثم   ،

ً
أوال العام 1990  في 

العربي  الثقافي  املشهد  تتقهقر عن  كثيرة، جعلتها 
خالل العقدين األخيرين تدريجيا. 

أســتــغــرب مــمــن يــنــظــرون إلـــى أي مظهر مــن مظاهر 
لها،  الحاضنة  والــبــيــئــات  وأدواتــهــمــا  الثقافة  أو  الــفــن 
ــتـــرف والــكــمــالــيــات الـــتـــي ال  ــن الـ بــاعــتــبــارهــا نـــوعـــا مـ
ينبغي للحكومات أن تحتفي بها، أو تهتم بتوفيرها 
للحياة  التقليدية  العناصر  أن تكتمل  لشعوبها، قبل 
ــي الـــتـــي جــعــلــت بــعــض  ــرة هــ ــظـ ــنـ ــة، وهــــــذه الـ ــمـ ــريـ ــكـ الـ
الكويتيني ينتقدون خطوة بناء مركز ثقافي متطور، 
أيام،  الكويتية قبل  العاصمة  افتتح في  الذي  كاملركز 
محتضنا أول دار لألوبرا في تاريخ الكويت، باعتبار 
تـــرّدي الخدمات  أن شــكــاوى املــواطــنــني مستمرة مــن 

الحكومة  تأخر  الجامعي، في ظل  والتعليم  العالجية 
في إنشاء مستشفياٍت وجامعاٍت تفي بالحاجة على 

أكمل وجه! 
وجهة نظر مفهومة، ويمكن قبولها لو أن بناء الصرح 
والجامعات  املستشفيات  حــســاب  على  تــم  الثقافي 
الــتــي كــــان مـــن املــفــتــرض افــتــتــاحــهــا، لــكــن هــــذا غير 
صــحــيــح، وكـــل فـــي فــلــك يــســبــحــون كــمــا هـــو واضـــح 
تــمــامــا! والــفــشــل فـــي مــجــال ال يــنــبــغــي أن ينسحب 
املطالبة  أن  األخــــرى، كما  املــجــاالت  بــالــضــرورة على 
الجميع،  املهمة، والتي يتفق عليها  الحقوق   من 

ٍّ
بحق

الــوقــوف بوجه غيره من  أن يكون معناها  ينبغي  ال 
الحقوق التي يرى املطالبون أنها أقل أهمية، فاألهمية 
الدول  أن  ولو  والحاجة،  التاريخ  ملنطقي  وفقا  نسبية 
دعامات  بتوفير  يطالب  مــن  رأي  تبنت  والحكومات 
اإلنسان املعاصر بالدور الذي يناسب فئة دون أخرى 
الكويت نفسها رسمت  أبــدًا. ولــو أن  الــدور  ملا انتهى 
وفقا  املستقبل  نحو  الحديثة  نشأتها  منذ  طريقها 
لــهــذه الــخــريــطــة، ملــا قــدمــت، مــنــذ خمسينيات الــقــرن 
العربي،  لإلنسان  الكبرى  الثقافية  هداياها  املاضي، 
كمجلتي العربي وعالم الفكر وسلسلتي عالم املعرفة 
واملــســرح الــعــاملــي ومــعــرض الــكــويــت الــدولــي للكتاب، 

واملوسيقية  الــدرامــيــة  واألعــمــال  املسرحيات  ومــئــات 
التي صنعت تلك الصورة الباهرة للكويت في الذاكرة 
العربية الراهنة، بعيدا عن كالسيكية الصورة النفطية.

الثقافي ودار  األحــمــد  مــركــز جــابــر  افتتاح  فــي حفل 
ــذي شــمــلــه أمـــيـــر الـــكـــويـــت، الــشــيــخ  ــ ــق الـ ــيـ األوبـــــــرا األنـ
لنا أن نكون  صباح األحمد الصباح، برعايته، وقــّدر 
الكويتية  العالمات  من   

ً
واحــدة من حضوره، شهدنا 

امــتــد على ما  بــتــاريــخ ثقافي وفــنــي،  الــفــارقــة، تجلت 
يقرب من قرن، واستطاع مخرج الحفل تلخيصه في 

الصعيد  البشر على  إنجاز  أن  ليثبت  واحــدة،  ساعة 
الثقافي يفوق إنجاز الحجر، وأن هذا الصرح الفخم 
الذي تألأل على شاطئ الخليج العربي بأربع آللئ مثلت 
ومكتباتها،  وقاعتها  بمسارحها  الــواســعــة،  مبانيه 
ثقافي  إنساني  إنجاز  بال  ال تساوي شيئا حقيقيا 
عليه.  ويتفوق  القريب  الكويتي  املاضي  يعيد  وفني، 
وعندها فقط، ستكون تلك املؤسسة الثقافية الجديدة 
املزيد  لتعني  اإلبــداع،  بناء  إلى  ، تضاف 

ً
 حقيقية

ً
لبنة

أجياال  أن  ولتعني  الــحــر،  والتطور  التقدم  فــرص  مــن 
كثيرة ستجد فرصتها من الزاد الثقافي الذي كانت 
 في تجذيره وتصنيعه، وتقديمه 

ً
الكويت دائما سباقة

بكل حرية وأناقة، ليس للكويتيني وحسب، ولكن لكل 
العرب أيضا. 

بــأجــواء منفتحة وحــريــات  إال  كــلــه  هـــذا  ولـــن يكتمل 
كاملة، يتطلبها الفعل الثقافي والفني ليحلق عاليا... 
تــمــامــا كــمــا حلقت راقــصــات الــبــالــيــه الــصــغــيــرات في 
ســمــاء دار األوبـــرا الــجــديــدة مــتــجــاوزاٍت، برشاقتهن 
تجانست  أوبــرالــيــة  أنــغــام  على  وبــراعــتــهــن  وخفتهن 
الــتــي سبقت  النقاشات  مــا بــني املحلي والــعــاملــي، كــل 
ورافقت وأعقبت حفل االفتتاح عن جدوى وجود دار 

لألوبرا في بالٍد كالكويت.

األوبرا في الكويت ضرورة ال ترٌف

وأخيرًا

لن يكتمل هذا كله إال بأجواء 
منفتحة وحريات كاملة، 
يتطلبها الفعل الثقافي 

والفني ليحلق عاليًا
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