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ــرفـــع تـــأشـــيـــرة الـــدخـــول  ــدم الـــتـــزامـــه بـ ــ عـــلـــى عـ
وتنفيذ االتفاق التركي األوروبــي حول إعادة 
قبول الالجئني.  وستكون أول أعمال املجلس 
الـــنـــيـــابـــي الـــتـــركـــي، فــــي الــــــــدورة الــتــشــريــعــيــة 
الــجــديــدة، إقــــرار تــمــديــد املـــذكـــرة الــتــي تسمح 
التركية بالتدخل في كل من  للقوات املسلحة 
آخــر، وكذلك تمديد  سورية والعراق ملدة عام 
حالة الــطــوارئ ثالثة أشهر، األمــر الــذي يبدو 

مضمونًا رغم اعتراض كل من »حزب الشعب 
ــــارض و»حـــــــزب الــشــعــوب  ــعـ ــ الـــجـــمـــهـــوري« املـ
»العمال  لـ السياسي  )الــجــنــاح  الــديــمــقــراطــي« 
الــكــردســتــانــي«( عــلــى تــمــديــد املـــذكـــرة وحــالــة 
الطوارئ. كما سيتم العمل على تمرير عدد من 
التعديالت الدستورية التي ستطاول تركيبة 
مجلس األمن القومي التركي وقيادة األركان، 
وإخراج قائد قوات الدرك منهما وإتمام إلحاق 

هــذه الــقــوات بــــوزارة الــداخــلــيــة، وكــذلــك إجــراء 
بينها  من  القضائية،  السلطة  على  تعديالت 
إلــغــاء املــحــاكــم واالدعـــــاء الــعــام الــعــســكــري إال 
في حالة الحرب، وسط خالفات حول ترتيب 
الهيئات القضائية، وأيضًا سيتم تمرير عدد 
االقتصادية لتحسني صورة  من اإلصالحات 
االقتصاد التركي بعد الهزة التي تعرض لها 

إثر املحاولة االنقالبية.

المنطقة اآلمنة التركية
أردوغان يتمسك بالتدخل في سورية والعراق

23
سياسة

  شرق
      غرب

12 قتيًال وجريحًا 
في العراق

أمس  عراقية،  أمنية  أعلنت مصادر 
السبت، عن مقتل وجرح 12 شخصًا 
ــــداث عـــنـــف مـــتـــفـــرقـــة شــهــدتــهــا  ــأحـ ــ بـ
ــداد. وقـــال  ــغــ الــعــاصــمــة الـــعـــراقـــيـــة بــ
مــصــدر فــي قــيــادة شــرطــة بــغــداد إن 
صيب 

ُ
تال وأ

ُ
 ق

ّ
»شخصني على األقــل

ثـــمـــانـــيـــة آخـــــــــرون بـــانـــفـــجـــار عـــبـــوة 
ناسفة، كانت موضوعة قرب سوق 
ــبـــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة املــــحــــمــــوديــــة،  شـــعـ
ــغــــداد«. كــمــا أعـــلـــن مــصــدر  جـــنـــوب بــ
أمــــنــــي فــــي قــــيــــادة عـــمـــلـــيـــات بـــغـــداد 
ــــرت عــلــى  ــثـ ــ عـ ــيــــش  الــــجــ أن »قــــــــــوات 
لــرجــلــني قــتــال رميًا  تـــعـــودان  جثتني 
بـــالـــرصـــاص فـــي مــنــطــقــة الــبــســاتــني 

شمال بغداد«.
)العربي الجديد( 

العبادي: لست سوبرمان
انــــتــــقــــد رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
ــادي، مـــســـاء الــجــمــعــة،  ــبــ ــعــ حـــيـــدر الــ
ــتــــجــــوابــــات واإلقــــــــاالت  عــمــلــيــة االســ
الــتــي طــاولــت وزيــــري الـــدفـــاع خالد 
العبيدي، واملالية هوشيار زيباري، 
ــر الــــــوزارتــــــني  ــ ــديـ ــ ــًا أنـــــــه يـ خــــصــــوصــ
لــقــادة التحالف  بــالــوكــالــة. وتـــوّجـــه 
الــوطــنــي الــحــاكــم بــالــقــول »أنـــا لست 
ــل الـــــــــــــوزارات  ــ ســـــوبـــــرمـــــان ألديـــــــــر كــ

بالوكالة في وقت واحد«.
)العربي الجديد(

تركيا نحو دستور مدني
أكــــــــــد رئــــــيــــــس الـــــــبـــــــرملـــــــان الــــتــــركــــي 
إســمــاعــيــل قـــهـــرمـــان، أمــــس الــســبــت، 
أن »مـــن أولـــويـــات أعـــمـــال املــؤســســة 
مدني  دســتــور  صياغة  التشريعية 
ــد وبـــســـيـــط يـــصـــون الـــحـــريـــات  ــديـ جـ
ــفــــرد«. وأضــــاف  ويــعــلــي مـــن شــــأن الــ
فــــي الــجــلــســة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لـــلـــدورة 
للعام  الــتــركــي  للبرملان  التشريعية 
يوليو/تموز   15 »فـــي  أنـــه  الــحــالــي، 
التركي حــّدًا  الشعب  املــاضــي وضــع 
لــالنــقــالبــات الــعــســكــريــة فـــي الــبــالد، 
وراء  بـــــــات  االنـــــقـــــالبـــــات  عــــصــــر  إن 

ظهورنا«. 
)األناضول(

اسطنبول ـ باسم دباغ

حدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، 
فــــي افـــتـــتـــاح الـــســـنـــة الــتــشــريــعــيــة الـــجـــديـــدة 
ــبــــت، مــعــالــم  ــركــــي أمــــــس الــــســ ــتــ لـــلـــبـــرملـــان الــ
ــي الــفــتــرة  الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة فـ
املــقــبــلــة، والـــتـــي ال يـــبـــدو أنـــهـــا ســتــشــهــد أي 
تغيرات، وذلــك وســط حضور مكثف، سواء 
ــزاب املــعــارضــة وقـــيـــادة أركـــان  ــ مــن قــبــل األحـ
الجيش التركي، أو السفراء األجانب، وعلى 
رأســهــم الــســفــيــر األمــيــركــي فــي أنـــقـــرة، جــون 

باس.
وأكــد أردوغـــان ضـــرورة الحفاظ على »روح 
الــــوحــــدة« الــتــي تــحــلــت بــهــا األمــــة الــتــركــيــة، 
أثناء وبعد املحاولة االنقالبية، في منتصف 
يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، داعــيــًا إلـــى ضـــرورة 
كــتــابــة دســتــور مــدنــي جــديــد بـــدل الــدســتــور 
الحالي الذي وضعه انقالبيو 1980 أو على 
األقـــل الــتــوصــل إلــى اتــفــاق إلجـــراء تعديالت 
ــة واســـــعـــــة. وعــــّبــــر أردوغـــــــــــان عــن  ــتــــوريــ دســ
تأييده الجهود التي يبذلها النواب األتراك 
ــراء تعديالت  إجــ اتــفــاق حـــول  إلـــى  للتوصل 
دستورية، قائال »على البرملان أن يكون في 
أهدافها  تركيا نحو تحقيق  لقيادة  املقدمة 
التوصل  ذلــك علينا  عــام 2023، وألجـــل  فــي 
إلـــى دســتــور جــديــد إن أمــكــن، أو عــلــى األقــل 
شاملة«.  دســتــوريــة  تعديالت  إلــى  التوصل 
وشــدد أردوغـــان على ضــرورة وجــود تركيا 
التطورات  أن  والــعــراق، معتبرًا  فــي ســوريــة 
الجارية في البلدين تشكل تهديدًا وجوديًا 
يستوجب على أنقرة عدم إهمالها. وقال إن 
ــارج الــطــاولــة، بل  »تــركــيــا يــجــب أال تبقى خـ

إننا مجبرون على التواجد على الطاولة«.
الــــفــــرات«،  عــمــلــيــة »درع  أن  أردوغــــــــان  ــد  ــ وأكـ
في  التركية،  املسلحة  القوات  والتي شنتها 
أغسطس/آب املاضي، لدعم قوات املعارضة 

االستسالم األميركي

منظمات غير حكومية أخرى وحكومات عدة 
العامة  اإلدارة  أعــلــنــت  فيما  املــتــحــدة،  ــم  واألمــ
توقف ضخ  عن  في محافظة حلب  للخدمات 
املـــيـــاه عـــن جــمــيــع أحـــيـــاء الـــجـــزء الــشــرقــي من 
املدينة الذي تسيطر عليه قوات املعارضة، بعد 
الروسية  والــطــائــرات  النظام  قــوات  استهداف 
املحطات وتدمير الخطوط الرئيسية للشبكة. 
بكالم آخر، صارت أكثر من ربع مليون سوري 

مهددين باملوت عطشًا في أية لحظة.
ــارات الــروســيــة  ــغـ يــأتــي ذلـــك بــعــد أن دّمــــرت الـ
ــان الــتــابــع لــلــكــنــيــســة األرمـــنـــيـــة في  ــ ديــــر وارطــ
ــيــــاء الــشــرقــيــة  حـــي بــســتــان الـــبـــاشـــا، فـــي األحــ
فــي حــلــب، املــحــاصــرة بــالــصــواريــخ الــفــراغــيــة. 
ــارات الــجــويــة منطقة املــالح  ــغـ كــمــا طــاولــت الـ
ــال حــلــب،  ــمـ ــريـــق الــكــاســتــيــلــو، شـ ومـــحـــيـــط طـ
ــوات الــنــظــام بــاملــدفــعــيــة عـــددًا  فــيــمــا قــصــفــت قــ
التصعيد  القديمة. وامــتــد  املــديــنــة  أحــيــاء  مــن 
الــروســي - الــســوري إلـــى مــنــاطــق أخــــرى، بعد 
 
ً
إلـــقـــاء مـــروحـــيـــات تــابــعــة لــلــنــظــام 16 بــرمــيــال

متفجرًا على بلدة الديرخبية، في ريف دمشق. 
وذلك في إطار حملتها املتواصلة على بلدات 
التي تستهدف  الغربية والشرقية،  الغوطتني 
ــزاع املــنــاطــق  ــتــ تـــأمـــني مــحــيــط الــعــاصــمــة، وانــ
املــعــارضــة، ســواء  قـــوات  الــتــي تسيطر عليها 
بــالــوســائــل الــعــســكــريــة، وفـــق ســيــاســة القضم 
والــهــضــم كما تفعل فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، أم 
بالهدن والتسويات التي يتم بموجبها إبعاد 

عدنان علي

ــــي ســيــاســتــهــا  ــا فـ ــ ــيـ ــ تـــمـــضـــي روسـ
ــة الــــــدمــــــويــــــة، مــســتــغــلــة  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
ــي الــــــذي  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ »الـــــــالمـــــــوقـــــــف« األمــ
تــســوده أجـــواء الــتــردد واالرتـــبـــاك، كما عّبرت 
الخارجية  لوزير  ذلك تسجيالت صوتية  عن 
األميركي جون كيري، وكشفت عنها صحيفة 
تحاول  الــذي  الوقت  وفــي  تايمز«.  »نيويورك 
فيه روسيا إعطاء االنطباع بأنها »حريصة« 
عــلــى مــواصــلــة الــجــهــود الــســيــاســيــة، الــرامــيــة 
للوصول إلى تهدئة في سورية عمومًا، وحلب 
خـــصـــوصـــًا، تـــواصـــل طـــائـــراتـــهـــا دك املــديــنــة، 
ومدن سورية أخرى، بالصواريخ االرتجاجية 
أيضًا  العنان  مطلقة  الفوسفورية،  والقنابل 
املتحالفة  واملليشيات  السوري  النظام  لقوات 
مــعــهــا لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات قــصــف وتـــوغـــل في 
العديد من املناطق السورية. وأسفرت الغارات 
الروسية عن تدمير مستشفى جديد في حي 
ــه مــــن الـــخـــدمـــة،  ــ ــراجـ ــ الـــصـــاخـــور بـــحـــلـــب، وإخـ
إضــافــة إلـــى مقتل واصــابــة عـــدد مــن املدنيني 
جـــراء هــذا الــقــصــف. وكــانــت األمـــم املــتــحــدة قد 
ذكرت الخميس، أن نحو 600 جريح ال يتلقون 
الـــعـــالج فـــي شــــرق حــلــب بــســبــب الــنــقــص في 
منظمة  ودعت  الطبية.  واملستلزمات  الطواقم 
»أطباء بال حــدود« الجمعة إلــى وقــف »حمام 
ــدم« فــي حــلــب، لتضم صــوتــهــا إلـــى دعـــوات  الــ

املقاتلني إلــى الــشــمــال الــســوري، وأحــيــانــًا مع 
ذويــهــم أيــضــًا، كــمــا حــصــل فــي مــنــاطــق داريـــا 
واملــعــضــمــيــة والـــوعـــر والـــزبـــدانـــي. وفـــي إطـــار 
الحسم  مــحــاوالت  على  القائم  نهجها  تعزيز 
العسكري، أرسلت موسكو املزيد من الطائرات 
الحربية الحديثة إلى سورية، وفقًا ملا كشفت 
عنه صحيفة »إزفستيا« الروسية، التي أكدت 
وصـــول عــدد مــن قــاذفــات القنابل مــن طــرازي 
»ســـوخـــوي-24« و»ســـوخـــوي-34« إلــى قاعدة 
يجري  فيما  الــالذقــيــة،  فــي  الــجــويــة  حميميم 
االســـتـــعـــداد إلرســـــال طـــائـــرات هـــجـــوم أرضـــي 

أيضًا.
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــن املــ ــلــ ــأتــــي ذلــــــك بـــعـــد أن أعــ يــ
الجمعة،  يــوم  بيسكوف،  ديــمــتــري  الــكــرمــلــني، 
أنــــه »ال يـــوجـــد إطـــــار زمـــنـــي لــعــمــلــيــة روســيــا 
بأن  االنطباع  العسكرية في ســوريــة«، مانحًا 
روسيا ليست في عجلة من أمرها، وال تعمل 
تحت ضغط الــوقــت، وفــق ما حاولت مصادر 
ــه، مــعــتــبــرة أن »روســـيـــا  أمــيــركــيــة الـــتـــرويـــج لــ
ستنزف في ســوريــة، وهــي تسعى للوصول 

ُ
ت

إلى تفاهم مع اإلدارة األميركية الحالية، قبل 
وصـــول إدارة جــديــدة إلــى البيت األبــيــض قد 
تغير قواعد اللعبة في سورية«. وبعد سلسلة 
من السجاالت والتراشق السياسي واإلعالمي 
بني واشنطن وموسكو في األيام األخيرة، إثر 
الروسي  والتصعيد  حلب  في  الهدنة  انهيار 
الوفاض  األميركية خالية  اإلدارة  هناك، بدت 

ــــق تــســجــيــالت صــوتــيــة  ــيـــال الـــكـــرمـــلـــني، وفـ حـ
لــوزيــر الــخــارجــيــة جـــون كــيــري، كشفت عنها 
الرغم  صحيفة »نيويورك تايمز«. وذلك على 
من حديث كيري مرات عدة عن وجود »خطة 
باء« عند إدارة أوباما في حال فشل الجهود 
السياسية مع روسيا لوقف العنف والتوجه 

لحل سياسي.

ــــالل تــــلــــك الـــتـــســـجـــيـــالت  ــ ــرف كــــيــــري خـ ــتــ ــعــ ويــ
بــعــجــزه وعــجــز بـــالده عــن تــقــديــم أي شـــيء أو 
»مساعيه  بــأن  معترفًا  روســيــا،  على  الضغط 
ــأِت بنتيجة  ــ الــدبــلــومــاســيــة مـــع روســـيـــا لـــم تـ
القوة«. وإذ  التهديد باستخدام  بسبب غياب 
خالفات  وجـــود  حقيقة  على  التسريب  يــؤكــد 
داخــل إدارة أوباما بشأن كيفية التعاطي مع 

القضية السورية، يحاول كيري تبرير ضعف 
ســيــاســة بــــالده بــهــذا الـــشـــأن بــأنــه لــيــس لــدى 
العسكري،  للتدخل  قــانــونــي  غــطــاء  واشــنــطــن 
بــيــنــمــا روســـيـــا تــمــت دعــوتــهــا مـــن قــبــل نــظــام 
األســد. وتجاهل أن أوباما طاملا وصف بشار 
األسد بأنه »فاقد للشرعية«، وبالتالي ال قيمة 
أن  أيضًا  للتدخل، ومتناسيًا  روسيا  لدعوته 

بــالده طاملا تدخلت في بلدان أخــرى من دون 
أن يــدعــوهــا أحــد لــذلــك. ومــا يشير الــى درجــة 
كــبــيــرة مــن الــتــخــبــط فــي الــســيــاســة االمــيــركــيــة 
حيال سورية، دعوة كيري املعارضة السورية 
يترشح  رئاسية  انتخابات  فــي  املشاركة  إلــى 
أن »األخــيــر وفــق مصادر  ــد، معتبرًا  لها األسـ
ــدًا، من  ــ االســـتـــخـــبـــارات األمـــيـــركـــيـــة، خـــائـــف جـ
تصويت الــســوريــني فــي الــخــارج ضـــده«، قبل 
أن يستدرك بأن النظام والــروس لن يسمحوا 
بـــإجـــراء انــتــخــابــات ال يــضــمــنــون فــــوز األســـد 
بالقول  املعارضني  إلــى  وتــوّجــه كيري  فيها«. 
الحرب  )قاصدًا  أجلنا  تقاتلوا من  أن  »عليكم 
ضـــد تــنــظــيــمــي الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة »داعـــــش« 
والــقــاعــدة(، ال أن نقاتل مــن أجلكم«. وأضــاف 
أن »الــواليــات املتحدة لن تنضّم إليكم في أي 
مواجهة مع حزب الله، ألن حزب الله ال يعمل 

ضدنا«.
كـــالم كــيــري ُســــّرب فــي اجــتــمــاع ُعــقــد فــي مقّر 
ــم املـــتـــحـــدة، فــي  ــ الــبــعــثــة الـــهـــولـــنـــديـــة فــــي األمــ
ــلـــول املـــــاضـــــي، شـــــــارك فــيــه  ــبـــر/أيـ ــتـــمـ ــبـ 22 سـ
ــمـــوعـــات  مـــجـ يــــمــــثــــلــــون  ــًا،  ــخــــصــ ــو 20 شــ ــحــ نــ
حــقــوقــيــة وإنـــســـانـــيـــة مـــعـــارضـــة فـــي ســـوريـــة، 
دول،  أربــــــــع  أو  ثــــــالث  ــن  ــ مـ ــيــــون  ــاســ ــومــ ــلــ ودبــ
ومساعد كيري، ومبعوث خاص إلى سورية. 
أمـــا الــشــخــص الـــذي قـــام بالتسجيل فــلــم يكن 
سوريًا. وقد استمّر االجتماع نحو 40 دقيقة.

ــبــــدائــــل لـــــدى واشـــنـــطـــن فــي  ومـــــع هـــشـــاشـــة الــ
التعامل مع منطق القوة الروسي، تبدو مسألة 
اســتــئــنــاف أو تعليق املــفــاوضــات مــع روســيــا 
حـــول ســـوريـــة، هــي »الـــورقـــة« الــوحــيــدة التي 
تــلــوح بــهــا واشــنــطــن فــي وجـــه مــوســكــو، التي 
أظهرت حتى اآلن عدم مباالتها بهذه الورقة، 
ــة قــصــفــهــا لــحــلــب واملـــــدن  ــلـ مــــن خـــــالل مـــواصـ

األخرى بالرغم من التهديدات األميركية.
وباستثناء الحديث عن سماح واشنطن لدول 
السورية  املعارضة  فصائل  بتزويد  إقليمية 
بــبــعــض األســـلـــحـــة الــتــقــلــيــديــة مــثــل راجـــمـــات 
صــواريــخ أكــثــر تــطــورًا، فـــإن امــكــانــيــة التدخل 
ــأيـــة صــــورة  الـــعـــســـكـــري األمـــيـــركـــي املـــبـــاشـــر بـ
ذلك،  من  الرغم  تمامًا. وعلى  تبدو مستبعدة 
رت املــتــحــدثــة بــاســم الــخــارجــيــة الــروســيــة 
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ــا، فـــي تــصــريــحــات لــهــا أمــس  ــاروفــ مـــاريـــا زاخــ
السبت، من أنه »في حال أقدم األميركيون على 
مهاجمة جيش النظام السوري، فسوف يكون 

لذلك نتائج مزلزلة وفظيعة ليس على سورية 
وحـــســـب، بـــل فـــي كـــل الـــشـــرق األوســــــط«، وفــقــًا 
النظام  حــال سقط  »فــي  أنــه  ورأت  لتعبيرها. 

السوري سوف يسّد اإلرهابيون الفراغ«.
وكــانــت مــصــادر صحافية تحدثت عــن قائمة 
ــة، وتــشــمــل  ــطـــروحـ بـــالـــخـــيـــارات األمـــيـــركـــيـــة املـ
اإلعـــالن رسميًا أن روســيــا ليست شريكة في 
البحث عن حل دبلوماسي في سورية، وبدء 
إضافة  للحل«،  »مــخــرب  أنها  على  لها  النظر 

إلى خيارات سياسية وعسكرية.
وفي أجواء االنسداد هذه، تسعى فرنسا لفتح 
ثغرة من خالل مشروع القرار الذي تقدمت به 
إلــى مجلس األمــن والــهــادف إلــى التهدئة في 
حــلــب وســـوريـــة. وبــحــســب دبــلــومــاســيــني، فــإن 
الــطــرح الــفــرنــســي يــبــدو »مــعــتــداًل ومـــحـــدودًا« 
ــب إحــبــاطــه مــن جــانــب روســيــا 

ّ
عــلــى أمـــل تــجــن

عــبــر حـــق الــنــقــض )الــفــيــتــو(. وقــــال هــــؤالء إن 
روســــيــــا لــــم تـــبـــد مـــعـــارضـــة أولــــيــــة عـــلـــى نــص 
مشروع القرار، يوم الجمعة، وطلبت مزيدًا من 

الوقت لدرسه تفصيليًا.
وحــســب وكــالــة »فـــرانـــس بــــرس« فـــإن مــشــروع 
الــقــرار الفرنسي يــركــز على الــوضــع فــي حلب 
ويـــدعـــو إلــــى »إعـــــــادة الــعــمــل بـــوقـــف األعـــمـــال 
والواليات  روسيا  بني  لالتفاق  وفقًا  القتالية 
املتحدة في 9 سبتمبر/أيلول املاضي، بهدف 
السماح بوصول املساعدات اإلنسانية ووقف 
الطلعات الجوية للطيران الحربي فوق حلب«. 
كما يفترض نــّص الــقــرار »إنــشــاء آلية ملراقبة 
بــلــدان عدة  التهدئة، يــشــارك فيها خــبــراء مــن 

أعضاء في املجموعة الدولية لدعم سورية«.

من قصف مستشفيات حلب أمس )ابراهيم أبو ليث/األناضول(

لوزير خارجيتها جون كيري،  الصوتية  التسجيالت  بدليل  المتحدة في سورية،  الواليات  تتخبّط 
المعارضين  دعا  بل  ال  روسيا،  بمواجهة  لألميركيين  كلّي  استسالم  عن  فيها  كشف  والتي 
»باء«  لخطة  وجود  ال  أن  التسجيالت  وأظهرت  األميركي.  التراجع  ُترّسخ  تنازالت  سلسلة  إلى 

في القاموس األميركي، بل تحّول كبير في الرؤية للملف السوري، وخصوصًا أن كيري دعا 
المعارضة للمشاركة في انتخابات رئاسية يشارك فيها رئيس النظام بشار األسد، كما طلب من 

المعارضين مساعدة واشنطن على ضرب »داعش« و»القاعدة« من دون مقابل
الحدث

موسكو تستغّل تخبط واشنطن سوريًا: 
ربع مليون حلبي مهددون بالموت عطشًا

عليكم أن تقاتلوا 
من أجلنا ال أن نقاتل 

من أجلكم

كيري للمعارضة: شاركوا 
في انتخابات رئاسية ولو 

ترشح لها األسد

الروسي  الحربي  الطيران  استهدف 
مناطق  السبت،   - الجمعة  ليل 
الشمالي،  حمص  ريف  في  عدة 
وقنابل  النابالم  مــادة  من  بقنابل 
عن  أسفر  ما  حارقة،  فوسفورية 
وذكــرت  كــبــيــرة.  ــة  مــادي خسائر 
حمص  ــز  ــركـ »مـ ــي  فـ ــادر  ــصـ مـ
أن  الجديد«  »العربي  لـ  اإلعالمي« 
»الطيران الحربي الروسي استهدف 
بقنابل النابالم مدينة الرستن، وقرى 
وكان  حسين«.  وعيون  الزعفرانة 
بالنابالم وقع في 26  أول هجوم 
باستهداف   2012 أغسطس/آب 
طيران النظام مدينتي أورم الكبرى 

واألتارب، بريف حلب الغربي.

»النابالم« يحرق 
ريف حمص
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أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، أمس 

السبت، أن عملية »درع 
الفرات« تهدف إلى 

إقامة منطقة آمنة من 
كل التنظيمات اإلرهابية 

في سورية بمساحة 
تناهز نصف مساحة لبنان

الـــســـوريـــة املــعــتــدلــة، ســتــســتــمــر، وأنـــهـــا نــالــت 
الــدعــم مــن قــبــل الــشــعــب الـــســـوري، مــشــيــرًا إلــى 
أن أول أهــداف هذه العملية إلى جانب إبعاد 
ــة« )داعــــــــش( عــن  ــيــ تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة اإلســــالمــ

الحدود التركية، هو إقامة منطقة آمنة.
وشـــدد أردوغـــــان عــلــى أن املــوقــف الــتــركــي من 
سورية لم يتغير، قائال إن »املوقف التركي مما 
يحصل في سورية كان واضحًا منذ البداية، 
نحن نؤمن أنه يمكن حل املشاكل في سورية 
الــســوري والحفاظ  الشعب  إرادة  احــتــرام  عبر 
ــادة األراضـــــــي الـــســـوريـــة«،  ــيــ عــلــى وحـــــدة وســ
الـــدولـــة اإلســالمــيــة الــذي  مضيفًا أن »تــنــظــيــم 
ــابــــي، ليس  انــبــثــق عـــن تــنــظــيــم الــقــاعــدة اإلرهــ
سببًا بل نتيجة«. وتابع أن »هدفنا في عملية 
درع الفرات، والتي بدأت في جرابلس وامتدت 
نـــحـــو الــــغــــرب والــــجــــنــــوب، هــــو فــــي الـــخـــطـــوة 
األولــــى إقــامــة منطقة آمــنــة بــمــســاحــة خمسة 
آالف كم مربع، عبر تطهيرها من التنظيمات 
اإلرهــابــيــة«، فــي إشــــارة إلـــى كــل مــن »داعـــش« 
وحــــــزب »االتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« )الـــجـــنـــاح 
الــــســــوري لـــحـــزب »الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي«(. 
ــفــــرات« أكـــدت  الــ وأشـــــار إلــــى أن عــمــلــيــة »درع 
ــادرون عــلــى إدارة بــالدهــم،  ــ أن أبــنــاء الــبــالد قـ
وأســقــطــت الــطــروحــات الــتــي كــانــت تجعل من 
»االتــحــاد الــديــمــقــراطــي« الــشــريــك الــوحــيــد في 

محاربة »داعش«.
وعـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي عـــن اعـــتـــراضـــه على 
مـــشـــاركـــة »املـــلـــيـــشـــيـــات« فــــي مـــعـــركـــة تــحــريــر 
ــارة إلـــى »الــحــشــد الشعبي«.  املــوصــل، فــي إشــ
وقال »إنهم يحاولون اآلن أن يلعبوا األالعيب 
ذاتــهــا فــي املــوصــل، )كــمــا فــي شــمــال ســوريــة(، 
عبر تقديم املليشيات الشيعية وحزب العمال 
التنظيم،  ملحاربة  الساحة  إلــى  الكردستاني 
املذهبية  للحساسيات  اعــتــبــار  أي  أخـــذ  دون 
والــعــرقــيــة. ال بــد مــن تخريب هــذه األالعــيــب«، 
أي  بــذل جهودنا ملنع  فــي  مضيفًا »سنستمر 
اشتباكات عرقية أو مذهبية في املوصل«. ولم 
يفت أردوغان توجيه انتقادات شديدة لإلدارة 
ــاد  ــحــ ــع »االتــ ــيـــة بــســبــب تـــعـــاونـــهـــا مــ ــيـــركـ األمـ
الــديــمــقــراطــي«. وتـــزامـــنـــًا مـــع تــعــزيــز عــالقــات 
التعاون بني السعودية وتركيا، انتقد أردوغان 
بشدة القانون الذي أقره الكونغرس األميركي 
وعاد وكسر حق النقض الذي مارسه الرئيس 
باراك أوباما. وقال »لقد كان أمرًا مؤسفًا إقرار 
الــكــونــغــرس األمـــيـــركـــي لــلــقــانــون الــــذي يتيح 
محاكمة املسؤولني السعوديني بسبب أحداث 
11 سبتمبر... وننتظر أن يتم العودة عن هذه 

الخطوة الخاطئة«.
وبعد أن أكد استمرار تطبيع العالقات مع كل 
من روسيا ودولة االحتالل اإلسرائيلي، وجه 
أردوغــان انتقادات شديدة لالتحاد األوروبي 
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تبدي الدوائر الرسمية في تل أبيب إحباطًا 
من عدم إسهام األزمة االقتصادية الخانقة 
الــتــي تــعــصــف بــفــنــزويــا حــالــيــًا فـــي إقــنــاع 
ــراد الــجــالــيــة الــيــهــوديــة فــيــهــا بــالــهــجــرة  ــ أفــ
إلـــى إســرائــيــل. ويــقــول يــغــآل فــلــمــور، مدير 
ــال فـــي الــوكــالــة  الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة واالتــــصــ
اليهودية، املسؤولة عن تهجير يهود العالم 
إلى إسرائيل، إنه على الرغم من أنه يأمل أن 
والسياسية  االقتصادية  األوضـــاع  تفضي 
ــراد  ــ ــاع أفـ ــنــ ــى إقــ ــ ــنـــزويـــا إلـ واألمـــنـــيـــة فــــي فـ
الجالية اليهودية بالتوجه إلى إسرائيل، إال 
أنه ال توجد مؤشرات على أنهم سيختارون
 إسرائيل كوجهة للهجرة. وتنقل صحيفة 
»هآرتس« عن فلمور قوله إن هناك مخاوف 
أن مــن يفضل يــهــود فــنــزويــا الــهــجــرة إلــى 
إسرائيل،  إلــى  وليس  منهم،  قريبة  مناطق 
مشيرًا إلى أنه على الرغم من أنه قد مضى 
وقت طويل نسبيًا على األزمة االقتصادية 

نــســبــة  أن  إال  الــــــبــــــاد،  فـــــي  ــيــــة  ــيــــاســ والــــســ
ضئيلة من اليهود قد غــادروا فنزويا إلى 
إسرائيل. وحسب فلمور، فإن يهود فنزويا 
يفضلون التوجه إلى فلوريدا في الواليات 
املتحدة، وبنما وإسبانيا. وتشير صحيفة 
»هــآرتــس« إلــى أن إقــدام فنزويا على قطع 
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة مـــع إســرائــيــل في 
الـــعـــام 2009 احــتــجــاجــًا عــلــى الـــحـــرب الــتــي 
شنتها حــكــومــة إيــهــود أوملــــرت عــلــى قطاع 
غزة قلص من قدرة إسرائيل على التواصل 
مع الجالية اليهودية هناك والعمل من أجل 
إقناع أفرادها بالهجرة إلسرائيل، حيث إن 
الوكالة اليهودية هي الطرف الوحيد الذي 

يحافظ على قنوات اتصال معهم. 

إحباط في إسرائيل
ــاط لـــــدى دوائــــــــر صــنــع  ــ ــبـ ــ ومـــمـــا يــثــيــر اإلحـ
القرار في تل أبيب من رفض يهود فنزويا 
الهجرة إلى إسرائيل، حقيقة أنهم تجاهلوا 
عرض وزارة االستيعاب اإلسرائيلية، قائمة 
بالهجرة  إلقــنــاعــهــم  عليهم  اإلغــــــراءات  مــن 
الصحيفة  ونــوهــت  اليهودية.  الوكالة  عبر 
إلى أن العدد القليل من اليهود الذي يرغب 
بالتوجه  يكون مطالبًا  بالهجرة إلسرائيل 
لعدم  إلســرائــيــل،  ومنها  إسبانيا،  الــى  أواًل 
ــول عـــلـــى تـــأشـــيـــرة  ــحــــصــ ــم عـــلـــى الــ ــهــ ــدرتــ قــ
أن  إلــى  الصحيفة  هــنــاك. وتشير  إلــى  سفر 
العائات اليهودية التي ترغب في مغادرة 
بيع ممتلكاتها، ألنه  الباد ليس بوسعها 
ال يـــوجـــد مـــن هـــو مــســتــعــد لـــلـــشـــراء بسبب 
أن  االقتصادية، ما يعني  تدهور األوضــاع 

الحكومة   مــن قبل 
ً
 عــاجــا

ً
تــدخــا يستدعي 

اإلسرائيلية. ومن أجل تسويغ اإلقدام على 
تــحــرك عــاجــل، نــوهــت بــاك إلــى أن الجالية 
اليهودية في فنزويا، التي كانت من أغنى 
الجاليات اليهودية في العالم، حرصت على 
دعم إسرائيل ومؤسساتها، مشيرة إلى أن 

كل من يقرر الهجرة عليه أن يكون مستعدًا 
لبدء حياته من الصفر خارج فنزويا.

وفي سعيها لحث حكومة بنيامني نتنياهو 
ـــن أجـــل  عـــلـــى بــــــذل جــــهــــود اســـتـــثـــنـــائـــيـــة مــ
يهود  تهجير  التي تضمن  الظروف  توفير 
فنزويا، فقد عمدت الكاتبة اليمينية سارة 
باك إلى االدعاء بأن سياسات نظام الحكم 
الحالي في فنزويا ساعدت على استشراء 
وفي  الــيــهــود.  تــجــاه  الاسامية  التوجهات 
مــــقــــال، نـــشـــرتـــه فــــي صــحــيــفــة »مـــعـــاريـــف« 
الثاثاء، اّدعــت بــاك، التي سبق لها العمل 
فــي بعثة لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة فــي كــراكــاس، 
أن الــيــهــود يــتــعــرضــون حــالــيــًا ملــضــايــقــات 
ــم يـــــهـــــود، األمـــــــــر الـــــذي  ــ ــهـ ــ واعـــــــــتـــــــــداءات ألنـ

تبرعوا  الفنزويليني  اليهود  األعمال  رجــال 
ــتـــدشـــني مــــؤســــســــات صـــحـــيـــة وتــعــلــيــمــيــة  لـ

وجماهيرية داخل إسرائيل.

حاخام: نعاني مثل الفنزويليين
لــكــن الــيــهــود الـــذيـــن يــقــيــمــون فـــي فــنــزويــا، 
وأولئك الذين هاجروا إلى إسرائيل، وعلى 
الحالي  للحكم  املــعــادي  مــن موقفهم  الــرغــم 
ــراكــــاس، إال أنـــهـــم يــجــمــعــون عــلــى أن  فـــي كــ
الشعب الفنزويلي أبعد ما يكون عن تبني 
ــقـــول فــرنــانــدو  الــتــوجــهــات الـــاســـامـــيـــة. ويـ
يــورمــان، وهــو صحافي يــهــودي هاجر من 
اليهود  إلــى إسرائيل، إن أحــدًا من  فنزويا 
تتم معاملته بشكل سلبي  لــم  فنزويا  فــي 
بــســبــب ديـــنـــه. ونــقــلــت صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
ــا يــعــانــيــه الــيــهــود  عـــن يــــورمــــان قـــولـــه إن مـ
فــــي فـــنـــزويـــا هــــو مــــا يــعــانــيــه كــــل الــشــعــب 
الضائقة  بفعل  األيـــام  هــذه  فــي  الفنزويلي 
االقــتــصــاديــة الــنــاجــمــة عـــن تـــدهـــور أســعــار 

النفط.
ظل  الــذي  بيرنر،  بنحاس  الحاخام  ويتفق 
ألكثر من 40 عامًا حاخامًا أكبر لليهود في 
فنزويا، مع يورمان، ويؤكد أن الفنزويليني 
ــن أكـــثـــر شـــعـــوب الـــعـــالـــم انــفــتــاحــًا تــجــاه  »مــ
اليهود«. ونقلت »هآرتس« عن بيرنر، الذي 
يــقــيــم فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة حــالــيــًا، قــولــه 
»عــلــى مــدى فــتــرة تــواجــدي فــي فــنــزويــا لم 
الاسامية«،  مظاهر  مــن  مظهر  بــأي  أشعر 
مــشــيــرًا إلــــى أنــــه حــتــى فـــي هــــذه األيـــــام فــإن 
الــعــاقــة تتوطد أكــثــر بــني الــيــهــود وغيرهم 

من أتباع األديان األخرى.

العراق: اقتتال 
داخل الطائفة

ومــتــوســطــة، بــحــســب عــضــو مــجــلــس عــشــائــر 
ــي، الـــــذي أكــد  ــابـ جـــنـــوب الــــعــــراق، مــجــبــل الـــركـ
أبــنــاء القبائل  الــجــديــد« أن أغــلــب  »الــعــربــي  لـــ
الجنوبية، انخرطوا ضمن تشكيات »الحشد 
 ،2014 عــام  منتصف  تأسيسه  عند  الشعبي« 
لقتال تنظيم »داعش«، وحصلوا على أسلحة 
الــقــدس  ــاع وفــيــلــق  ــدفــ الــ مـــتـــطـــورة مـــن وزارة 
 عــن املــعــدات والــذخــيــرة التي 

ً
اإليــرانــي، فــضــا

بعد  املــحــررة،  املناطق  في  »التنظيم«  يتركها 
انــســحــابــه مــنــهــا. وأضـــــاف أنــــه »بــعــد انــتــهــاء 
املعارك في أغلب مدن األنبار وصــاح الدين، 
عـــاد اآلالف مـــن عــنــاصــر الــحــشــد إلـــى مدنهم 
التي  أسلحتهم  مع  الجنوبية  املحافظات  في 
اســتــخــدمــوهــا خـــال الــنــزاعــات الــعــشــائــريــة«، 
مؤكدًا أن القوات العراقية عاجزة عن السيطرة 

على حالة الفلتان وفوضى انتشار األسلحة.
ميسان،  شرطة  فــي  العقيد  اعتبر  جهته،  مــن 
»الـــحـــشـــد  ــلـــحـــي  مـــسـ أن  الــــغــــالــــبــــي،  ــان  ــ ــدنــ ــ عــ

بغداد ـ براء الشمري

لم يعلم مؤسسو مليشيات »الحشد 
ــراق أن الــســحــر  ــ ــعـ ــ الـــشـــعـــبـــي« فــــي الـ
سينقلب يومًا على الساحر، ويعود 
عــنــاصــر املــلــيــشــيــات املــخــطــط لــهــم أن يكونوا 
ــان  ــكـ ــائـــر وسـ وقـــــــود حــــــرب طـــائـــفـــيـــة مــــع عـــشـ
املــحــافــظــات الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة، لــيــنــخــرطــوا 
فـــي عــشــائــرهــم مـــع أســلــحــتــهــم الــتــي حــصــلــوا 
تنظيم  مــن  اغتنموها  أو  الجيش،  مــن  عليها 
»الــــدولــــة اإلســـامـــيـــة« )داعــــــــش(، ويــتــســبــبــوا 
إلى حد »االقتتال  بالتالي بصراعات وصلت 
في جنوب  الشيعية  العشائر  بني  الــداخــلــي«، 

وشرق الباد.
ــرًا، في  ــيــ ــزاع الـــعـــشـــائـــري الـــــذي نـــشـــب، أخــ ــنــ الــ
مــحــافــظــة مـــيـــســـان جـــنـــوب بــــغــــداد، وتــســبــب 
يندلع  لم  العراقيني،  عشرات  وإصــابــة  بمقتل 
ثقيلة  أسلحة  املحافظة  عشائر  امــتــاك  لــوال 

الــشــعــبــي« الــذيــن عــــادوا مــن ســاحــات الــقــتــال، 
بحوزة  التي  تلك  من  أقــوى  أسلحة  يمتلكون 
»العربي  القوات العراقية، مشيرًا في حديثه لـ
الجديد«، إلى امتاكهم مدافع هاون وقاذفات 
صواريخ وقناصات حديثة، األمر الذي يجعل 
السيطرة عليهم من قبل األمــن املحلي املــزود 
لــلــغــايــة. وقلل  بأسلحة تــقــلــيــديــة، أمـــر صــعــب 
تطلقها  الــتــي  العسكرية  العمليات  قيمة  مــن 
ــر، لــنــزع  ــ ــ الــــقــــوات الــعــراقــيــة بـــني الـــحـــني واآلخـ
»الحشد الشعبي«  ساح العشائر، مبينًا أن لـ

سلطة تفوق سلطة مؤسسات الدولة.
وعلى الرغم من وصــول قــوات أمنية إضافية 
من العاصمة بغداد لحفظ األمــن في ميسان، 
اندلعت، األسبوع املاضي، اشتباكات مسلحة 
بني أطراف قبيلة الحريشات في بلدة امليمونة 
بــمــحــافــظــة مــيــســان، مـــا اســتــدعــى فـــرقـــة الـــرد 
السريع التابعة للجيش العراقي، لاستعانة 
بطيران الجو للسيطرة على املوقف. وأعلنت 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، الــشــهــر املــــاضــــي، انــطــاق 
ــم »مــظــلــة  عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة تــحــت اســ
ــــات الـــعـــشـــائـــريـــة،  ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــاء الـ ــ ــهـ ــ ــــون« إلنـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
وبسط األمن في ميسان. وقال عضو مجلس 
ــبـــي، أن الــعــمــلــيــة  ــالـ ــان الـــغـ ــرحــ ــافـــظـــة، ســ املـــحـ
أسفرت عن اعتقال مطلوبني، وضبط أسلحة 

ومواد متفجرة.

ولــيــس بــعــيــدًا عــن مــيــســان، شــهــدت محافظة 
الــقــادســيــة، جــنــوبــًا، نــزاعــًا قبليًا بــني عشيرة 
الــحــســنــاويــني الـــتـــي يــنــتــمــي إلــيــهــا املــحــافــظ 
ــر أخـــــــــرى،  ــ ــائــ ــ ــشــ ــ ســــــامــــــي الــــــحــــــســــــنــــــاوي، وعــ
املتصارعة مختلف  العشائر  فيه  استعرضت 
ــلـــحـــة الــثــقــيــلــة واملـــتـــوســـطـــة والــخــفــيــفــة.  األسـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقـــال مــصــدر محلي لـــ
ــزاع حــــول املــنــاصــب  ــ الـــخـــاف نــشــب بــســبــب نـ
املهمة في املحافظة بني الحسناوي، وقيادات 
حزبية نافذة، مشيرًا إلى انتشار قوات أمنية 
كبيرة فــي مــدن الــقــادســيــة. وأعــلــنــت محافظة 
قوات  انتشار  وقــت سابق، عن  القادسية، في 
مــشــتــركــة مـــن الــجــيــش والـــشـــرطـــة فـــي منطقة 
هور الدملج، بسبب نزاع عشائري نشب بشأن 
الــــحــــدود اإلداريــــــــة الــفــاصــلــة بـــني مــحــافــظــتــي 

القادسية وواسط، جنوب بغداد.
كــثــرة الــصــراعــات الــعــشــائــريــة وتــجــددهــا بني 
ــر، دفــعــت الــحــكــومــة املــحــلــيــة في  ــ الــحــني واآلخـ
ــنـــوب بــــغــــداد، إلنـــشـــاء  مــحــافــظــة الـــبـــصـــرة، جـ
»لـــجـــنـــة حــــل الــــنــــزاعــــات الـــعـــشـــائـــريـــة« بــهــدف 
تخفيف االحــتــقــان بــني الــعــشــائــر ونـــزع فتيل 
االشــتــبــاكــات املـــتـــكـــررة. وقـــد زار مــمــثــل بعثة 
في  )يونامي(  الــعــراق  املتحدة ملساعدة  األمــم 
البصرة، كنان راجا، مقر تلك اللجنة، وأكد في 
تصريح صحافي، إنــه على تــواصــل دائــم مع 
أعضائها، مشددًا على ضرورة اتباع إجراءات 

مادية وتثقيفية لحل املشاكل بني العشائر.
وذكر رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية في 
الــبــصــرة، يعرب املــحــمــداوي، فــي وقــت سابق، 
أن تــصــاعــد الــنــزاعــات خـــال الــفــتــرة األخــيــرة 
أدى إلــى حــرق منازل مدنيني، مؤكدًا أن عمل 
الــلــجــنــة يــهــدف ملــحــاولــة حــقــن الـــدمـــاء. وحــذر 
الدلفي،  البصرة، سعد  عضو مجلس شيوخ 
من محاوالت إشعال الصراعات بني العشائر، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى  مــشــيــرًا فـــي حــديــثــه لـــ
وجـــود زعــمــاء عــشــائــر مرتبطني بــإيــران قلبًا 
وقالبًا. وأضاف »يحاول بعضهم إثارة الفنت، 
وإشـــعـــال صــــراع )شــيــعــي- شــيــعــي(، إلشــغــال 
الــعــراقــيــني عــن الــفــســاد والــفــشــل الـــذي تعاني 
منه الحكومة«، مؤكدًا أن االقتتال في البصرة 
على  يقتصر  ال  الجنوبية  املحافظات  وبقية 
املسلحة  الفصائل  ليشمل  انتقل  بل  العشائر 

»الحشد الشعبي«. التابعة لـ
ــراق،  ــ ــعـ ــ وتـــشـــهـــد مـــحـــافـــظـــة ديـــــالـــــى، شــــــرق الـ
ــران، مــنــذ عـــدة أيـــام،  ــ املــحــاذيــة لــلــحــدود مــع إيـ
ــــني فـــصـــائـــل مــلــيــشــيــات  ــًا مـــحـــتـــدمـــًا بـ ــ ــراعـ ــ صـ
»الحشد« حول املناصب املهمة في املحافظة. 
وأكد عضو البرملان العراقي، صاح الجبوري، 
فــي محافظة  على وجــود مائة فصيل مسلح 
ــــى، مـــعـــتـــبـــرًا أن ســـبـــب ذلـــــك يــتــمــثــل فــي  ــالـ ــ ديـ
غياب اإلجــراءات الكفيلة بحصر الساح بيد 
املنظمة  الجريمة  انتشار  الدولة. وتحدث عن 
وعــمــلــيــات الــخــطــف واالبــــتــــزاز فـــي املــحــافــظــة، 
الفتًا خال مقابلة صحافية، إلى وجود صراع 
املــحــافــظ مثنى  إليها  ينتمي  الــتــي  الفئة  بــني 
الــتــمــيــمــي، فــي إشــــارة إلـــى مــلــيــشــيــات »بــــدر«، 

وفصائل مسلحة شيعية أخرى.
وقــتــل نــحــو 40 عــراقــيــًا، الــشــهــر املـــاضـــي، في 
بــني عشيرتني  بــاشــتــبــاكــات  ديــالــى،  محافظة 
خلفية  عــلــى  ــدر«،  »بــ مليشيات  إلـــى  تنتميان 
نزاع حول تولي مناصب مهمة في املحافظة. 
فــي جامعة  السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  ويـــرى 
املحاربني  عــودة  أن  العيداني،  بــغــداد، حسان 
للقلق،  مثيرًا  أمـــرًا  يشكل  الــقــتــال  مــن جبهات 
عــادوا مع أسلحتهم، موضحًا  أنهم  ال سيما 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن على  خــــال حــديــثــه لــــ
الــدولــة الــعــراقــيــة اتــخــاذ اإلجـــــراءات املناسبة 
ملعالجة هذا املوضوع. وأشار إلى وجود رغبة 
مزيد  على  للحصول  العائدين  املقاتلني  لــدى 
من املكاسب واالنتصارات، حتى وإن كان ذلك 
الـــوزراء  فــي مناطقهم، مــؤكــدًا أن خطأ رئيس 
املالكي، كان جسيمًا،  السابق، نوري  العراقي 
من  الشعبي«  »الحشد  مليشيات  أســس  حــني 
دون الــتــفــكــيــر بــاآللــيــة املــنــاســبــة لــحــلــهــا، بعد 
استعادة السيطرة على املدن وطرد »داعش« 
منها. وحذر من استفحال هذه الظاهرة التي 
»الوباء«، مؤكدًا أن نتيجتها ستكون  سماها بـ

مزيدًا من االقتتال »الشيعي- الشيعي«.

)Getty/يهود فنزويال يتوجهون إلى فلوريدا وبنما وإسبانيا )جو رايدل

عناصر »الحشد« يعودون إلى مدنهم مع أسلحتهم )أحمد الربيعي/فرانس برس(

أزمة جديدة بدأت 
تعصف بالعراق، 

تتمثل باشتعال اقتتال 
شيعي ــ شيعي في 

محافظات عدة، 
نتيجة حالة الفوضى 

والفلتان األمني، 
الناجمة عن عودة 
مقاتلي مليشيات 
»الحشد الشعبي« 

من المعارك التي 
يشاركون فيها ضد 

تنظيم »داعش«، 
إلى مناطقهم مع 

أسلحتهم

تحقيق

نهاية حروب »الحشد الشعبي« 
تشعل مواجهات عشائريّة

تقرير

المالكي 
وهيبة الدولة
بدأ رئيس الوزراء العراقي 
السابق، نوري المالكي، 

بتكثيف زياراته لمحافظات 
الجنوب وانتقاداته 

لحكومة حيدر العبادي، 
محاوًال تقديم نفسه 

كقائد للمرحلة المقبلة. 
ودعا لـ»عدم االختالف 

على وحدة العراق وهيبة 
الدولة، والتي في حال 

سقطت فكل شيء 
سيكون عرضة لالنهيار«.

لجنة لحل النزاعات 
العشائرية في البصرة 

لتخفيف االحتقان

مقتل وإصابة عشرات 
العراقيين بنزاع عشائري 

في ميسان

يهود فنزويال 
يجمعون على أن الشعب 

ال يتبنى الالسامية 

يرفض يهود فنزويال 
الهجرة إلى إسرائيل، رغم 
المغريات التي تقدمها 

لهم الوكالة  اليهودية، 
والضائقة االقتصادية 

في فنزويال
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من المتوقع 
أن يكون اجتماع 
فرنسا المخصص 
لليبيا، غدًا االثنين، 

محطة مفصلية 
في األزمة، رغم 
أن الزيارة األخيرة 
لفائز السراج إلى 

باريس كانت سلبية. 
وتكشف مصادر 
»العربي الجديد« 
أشكال التموضع 

الجديد للجزائر، 
فضًال عن الدعم 

الروسي الحذر 
للواء خليفة 

حفتر

صنعاء، تعز ـ العربي الجديد

لــم يــتــغــّيــر الــوضــع املــيــدانــي فــي الــيــمــن، في 
األيـــام األخــيــرة، غير أن حــادثــًا غامضًا وقع 
أمس السبت، لسفينة تابعة للقوات املسلحة 
اإلمــاراتــيــة فــي مضيق بابا املــنــدب. فــي هذا 
ــادة الـــعـــامـــة لــلــقــوات  ــيـ ــقـ ــاق، أعــلــنــت الـ ــيـ الـــسـ
املسلحة اإلماراتية، أمس، عن تعّرض إحدى 
سفنها املؤجرة لحادث في باب املندب أثناء 
آتية  املــعــتــادة،  الـــعـــودة مــن »مهمتها  رحــلــة 
من سواحل مدينة عدن، جنوبي اليمن، من 
دون وقــــوع أيـــة إصـــابـــات«. وذكــــرت الــقــوات 
ــه »يــــجــــري الــتــحــقــيــق ملــعــرفــة  ــ ــة أنـ ــيــ ــاراتــ اإلمــ
ــادث«. مــن جهتها،  أســبــاب ومــابــســات الـــحـ
التي  »ســـبـــأ«،  اليمنية  األنـــبـــاء  وكــالــة  نقلت 
يــســيــطــر عــلــيــهــا االنـــقـــابـــيـــون، عــــن مــصــدر 
عــســكــري مــحــلــي، قــولــه إن »الـــقـــوات التابعة 
ــة بـــارجـــة  ــ ــابـ ــ ــن إصـ ــ ــيـــن، تـــمـــكـــنـــت مـ ــلـــحـــوثـ لـ
في  الــعــربــي  التحالف  لــقــوات  تابعة  حربية 
ــنــــدب«. وذكـــــرت الـــوكـــالـــة أن  مــضــيــق بــــاب املــ
تمكنت  الشعبية  والــلــجــان  الــجــيــش  »قــــوات 
للتحالف  من إصابة بارجة عسكرية تابعة 

بباب املــنــدب«، ولــم تــورد الــوكــالــة املــزيــد من 
ــيـــاق، أكـــــدت مــصــادر  الــتــفــاصــيــل. وفــــي الـــسـ
قيادية في جماعة أنصار الله )الحوثيون(، 
ــة، أن »الــــوحــــدة  ــيـ ــافـ ــريـــحـــات صـــحـ فــــي تـــصـ
إماراتية  حربية  سفينة  دّمــرت  الصاروخية 
ــاروخ ســـطـــح -  ــ ــــصـ ــــوع »ســـوفـــيـــيـــت« بـ مــــن نــ
ــا )115  ــك قـــبـــالـــة ســــواحــــل املـــخـ ــ بــــحــــري، وذلــ
كيلومترًا غربي محافظة تعز(. ويسجل هذا 
االستهداف، الحادث األول من نوعه ربما في 

باب املندب االستراتيجي.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، شــــهــــدت جـــبـــهـــة كــهــبــوب 
ــدب، خــــــال الـــيـــومـــن  ــ ــنــ ــ ــي مـــنـــاطـــق بــــــاب املــ ــ فـ
املــاضــيــن، مــعــارك عنيفة بــن قــوات الشرعية 
ومليشيات  جــهــة،  مــن  الشعبية«  و»املــقــاومــة 
وقـــــوات االنـــقـــاب مـــن جــهــة أخـــــرى، وبــحــســب 
ــادر مـــتـــعـــددة، تــمــكــنــت قـــــوات الــشــرعــيــة،  مـــصـ
منطقة  في  استراتيجية  مواقع  استعادة  من 
كــهــبــوب، املــحــاذيــة ملضيق بــاب املــنــدب غربي 
تــعــز. وشــهــدت الــعــاصــمــة صــنــعــاء انــفــجــارات 
متجددة، أمــس، جــراء غــارات جوية للتحالف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــعــربــي. وأكـــد ســكــان لـــ
ان، 

ّ
»التحالف نفذ غارات عنيفة في منطقة عط

حيث يقع مقر قــيــادة ألــويــة الــصــواريــخ التي 
للرئيس  واملــوالــون  الحوثيون  يسيطر عليها 

املخلوع علي عبدالله صالح«.
االنــفــجــارات أحياء  هــزت  للسكان فقد  ووفــقــًا 
بأرجاء متفرقة منها  العاصمة، وُسمعت  في 
فــتــح حاجز  بــالــتــزامــن مــع تحليق مكثف مــع 
الــصــوت لــلــمــقــاتــات الــحــربــيــة. ولـــم تـــرد على 
الـــفـــور مــعــلــومــات حــــول آثـــــار الـــضـــربـــات. في 
غضون ذلك، اتهم املتحدث الرسمي للحوثين، 
رئــيــس وفــدهــا املـــفـــاوض، محمد عــبــدالــســام، 
»إدارة مــشــروع تقسيم الــبــاد إلى  ـــ اإلمـــارات بــ
شــمــال وجـــنـــوب«. ونــشــر عــبــدالــســام تغريدة 

مقتضبة على صفحته بموقع »تويتر«، ذكر 
لانفصال،  إماراتيًا  مشروعًا  »هناك  أن  فيها 

إلى جانب املشاركة املباشرة في العدوان«. 
ــى تنظيم »الـــدولـــة اإلســامــيــة« 

ّ
فــي عـــدن، تــبــن

)داعش( مقتل العقيد في جهاز االستخبارات 
اليمني، في محافظة عدن، علي مقبل عوض، 
ــحــن 

ّ
ــــاص مــســل ــرصـ ــ ــه، بـ ــرعــ الــــــــذي لـــقـــي مــــصــ

مجهولن يوم الجمعة. وتداول التنظيم، طبقًا 
له  ملواقع يمنية، صــورًا على حسابات تابعة 
عملية  تنفيذ  لحظة  تــوضــح  »تــويــتــر«،  عــلــى 
االغتيال، والتي تظهر استخدام مسدس كاتم 
مــقــربــة من  عــلــى  العملية  فــي تنفيذ  لــلــصــوت 

عوض، في مديرية املنصورة، شمالي عدن.
»الـــعـــربـــي  ـــ وأفــــــــاد مــــصــــدر أمــــنــــي فــــي عـــــــدن، لـ
أثناء ذهابه ألداء  تل 

ُ
ق »العقيد  بأن  الجديد«، 

بمدينة  املنصورة،  منطقة  في  الجمعة  صاة 
عــدن جــنــوب اليمن، وذلـــك بعدما أطــلــق عليه 
ـــحـــون مـــجـــهـــولـــون الــــرصــــاص ثــــم الذوا 

ّ
مـــســـل

املــصــدر، فقد لقي الضابط  بــالــفــرار«. وحسب 
حتفه على الفور، في حن الذ املسلحون بالفرار. 
وأضاف أن »الكاميرا التي تم استخدامها في 
الحصول  يمكن  ال  االغــتــيــال  عملية  تــصــويــر 
ــمــت لــقــوات مكافحة 

ّ
عليها فــي األســــواق وُســل

اإلرهاب في صنعاء من قبل األميركين، أثناء 
حكم صــالــح«. ويعد علي مقبل عــوض، ثاني 
رجـــل فــي جــهــاز االســتــخــبــارات الــيــمــنــيــة، يتم 
اغــتــيــالــه فــي عـــدن خـــال يــومــن، بــعــد اغتيال 
الحكيم  الــدولــي، عبد  فــي مــطــار عــدن  العقيد 
املشرقي، ظهر الخميس، بتفجير عبوة ناسفة 

زرعت بسيارته في املنصورة.

القاهرة - العربي الجديد

ردود فعل واسعة أثارها الرئيس املصري، 
ــا تـــحـــدث،  ــدمـ ــنـ ــيـــســـي، عـ ــفــــتــــاح الـــسـ ــد الــ ــبـ عـ
منتصف األســـبـــوع املـــاضـــي، عــن اســتــعــداد 
الباد خال  الجيش املصري لانتشار في 
ست ساعات فقط للسيطرة وإحكام قبضته، 
ــى الــشــعــب املــصــري  ــة مــوجــهــة إلــ ــالـ فـــي رسـ
الغاضب بسبب تصاعد األزمة االقتصادية 
وفرض املزيد من الضرائب وزيادة األسعار. 
املــفــاجــأة األكــبــر الــتــي فــّجــرتــهــا تصريحات 
السيسي كانت في توجيه عدد من الكتاب 
املحسوبن على معسكر »30 يونيو«، ومن 

أشد الداعمن للسيسي نفسه، نقدًا الذعًا له 
بسبب إدخال الجيش في خافات السيسي 
التعامل  في  فشله  على  املترتبة  السياسية 
مع األزمــات املتاحقة. وأعلن مصدر مقرب 
من دوائــر صناعة القرار املصري أن غضبًا 
واســعــًا انــتــشــر بــن الــقــيــادات الــوســطــى في 
ــوات املــســلــحــة فـــي أعـــقـــاب تــصــريــحــات  ــقــ الــ
الــســيــســي، مـــؤكـــديـــن، بــحــســب تــصــريــحــات 
املــصــدر، أنـــه يــعــرض الــجــيــش ألزمـــة كبيرة 
ــــي الـــحـــيـــاة  ــن الـــــــــازم فـ ــ ــر مـ ــثــ ــه أكــ ــ بـــــالـــــزّج بـ
الــســيــاســيــة ووضــعــه فــي مــواجــهــة الشعب، 
مــــا ُيـــفـــقـــده الــكــثــيــر مــــن الــــصــــورة الــذهــنــيــة 
لـــدى الــبــســطــاء مــن أبــنــاء الــشــعــب املــصــري، 
وقــد يقوده إلــى مصير مماثل ملا حــدث مع 
الجيش التركي في أعقاب محاولة االنقاب 
الرئيس رجــب طيب  األخــيــرة على  الفاشلة 
الجنود  املواطنون  هاجم  عندما  أردوغـــان، 

وأهانوهم في الشوارع عقابًا لهم. 
السيسي  »تــصــريــحــات  أن  املـــصـــدر  وتـــابـــع 
دفــعــت وزيـــر الـــدفـــاع صــدقــي صــبــحــي، إلــى 
ــتــــمــــاع بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن قــــــادة األفـــــرع  االجــ
والــــوحــــدات، فـــي مــحــاضــرٍة ُوصـــفـــت بأنها 
ــريـــحـــات  ــتـــصـ ــة لـ ــيــ ــيــــحــ تـــفـــســـيـــريـــة وتــــوضــ
أثارتها«.  التي  الجدل  حالة  بعد  السيسي 
وأوضــــح املــصــدر أن عــــددًا مــن الـــقـــادة أكــد، 
تـــصـــريـــحـــات  املـــــحـــــاضـــــرة، أن  ــلــــك  تــ ــــال  ــ خـ
وتأزيم  الكراهية  مــن  ملزيد  تــؤدي  الرئيس 

العاقة بن 
الــجــيــش والــشــعــب، الـــذي مــا زالـــت غالبيته 
الــعــظــمــى تــنــظــر إلـــى الــجــيــش نــظــرة تقدير 
ــع الـــبـــزة  ــرام، وتـــتـــعـــامـــل بـــقـــدســـيـــة مــ ــ ــتــ ــ واحــ
إلــى أن بعضهم أشــار إلى  العسكرية، الفتًا 
أن مــصــيــر جـــنـــود الــجــيــش قـــد يـــكـــون مثل 
ــيـــة خـــال  ــلـ ــنــــود الـــداخـ مــصــيــر ضـــبـــاط وجــ

الــثــانــي 2011.  كـــانـــون  يــنــايــر/  ــداث 25  ــ أحــ
الحديث عن غضب داخل الدوائر العسكرية 
ال يــنــفــصــل كـــثـــيـــرًا عـــمـــا كــشــفــتــه مـــصـــادر، 
»العربي الجديد«، في وقت سابق لخطاب  لـ
الحربية  املــخــابــرات  بــأن  األخــيــر،  السيسي 
تحتجز الــعــديــد مــن الــضــبــاط مــن أصــحــاب 
الرتب العسكرية الصغيرة، ممن ُيبدون آراًء 
تتعارض مع القائد األعلى للقوات املسلحة، 

في إشارٍة للسيسي، ونظامه. 

هاجس إنتفاضة الخبز
وأكد مصدر سياسي بارز أن الخوف الذي 
يــحــيــط بــالــدوائــر الــرســمــيــة، دفـــع السيسي 
للتلويح بــتــدخــل الــجــيــش، لــيــس خــوفــًا من 
يــنــايــر 2011 جـــديـــد، فـــي إشـــــارة إلــــى ثـــورة 
مــن يناير 1977، في  لكنه خــوف  25 يناير، 
إشارٍة إلى االنتفاضة الشعبية التي ُعرفت 
بانتفاضة الخبز، والتي جــاءت بعد زيادة 
األسعار التي قررها الرئيس أنور السادات 
بــه. وقـــال املصدر  أن تطيح  وقتها، وكـــادت 
ــــًا من  إن »الــســيــســي ونــظــامــه ال يــخــشــون أّي
القوى السياسية في الوقت الراهن، خاصة 
أنــهــا شكلية وال تستطيع  يـــدرك جــيــدًا  أنـــه 
إضعافها  في  أمعن  بعدما  الشارع  تحريك 
وتهميشها وجعلها ديكورية فقط«، مشددًا 

عـــلـــى أن »مـــــا يـــخـــشـــاه الـــســـيـــســـي ويـــؤرقـــه 
الــحــاد في  هــو الغضب الشعبي والــتــراجــع 
شعبيته في الشارع في ضوء ما تم رفعه له 
من تقارير األجهزة السيادية، فهو يخشى 
مــــن غـــضـــب غـــيـــر مــنــظــم تـــحـــركـــه األوضــــــاع 

املعيشية«.

إنتقاد إعالمي للسيسي
ــر نــفــســه لـــم يــخــِفــه الــكــاتــب املـــقـــّرب من  ــ األمـ
الــنــظــام املـــصـــري، عــبــد الــلــه الـــســـنـــاوي، في 
مــقــال لـــه بــعــنــوان »أجــــــراس اإلنــــــذار تــــدق«، 
ــيـــر عن   إن »تـــصـــريـــح الــســيــســي األخـ

ً
ــائـــا قـ

ــات، بــنــصــه  ــاعـــ انـــتـــشـــار الـــجـــيـــش فــــي 6 ســـ
غامضًا  بــأن شيئًا  استشعار  فيه  وسياقه، 
فــي أي وقـــت«، مضيفًا:  قــد يحدث  وخطيرًا 
»ال يصعب استنتاج أنه إنــذار مقصود ملن 
يفكر في توظيف أية اضطرابات اجتماعية 
محتملة للنيل من نظام الحكم الحالي، وأن 
القوة  الحد األقصى من  الدولة ستستخدم 
للحفاظ على االستقرار«، متابعًا »كل حرف 

له معنى وقابل للتأويل على أي نحو«. 
وأكــد الــســنــاوي أن »املعنى الــعــام أنــه يــدرك 
ــد تـــفـــضـــي إلــــيــــه مــن  ــ عـــمـــق األزمـــــــــــة، ومــــــا قـ
تـــكـــون هــنــاك  أن  تـــداعـــيـــات وعــــواقــــب، دون 
مصّدات اجتماعية وسياسية تحمي البلد 
مــن االنــــزالق إلـــى فــوضــى ال يــعــرف أحـــد ما 
الــســيــســي بعدم  إلـــيـــه«، مــطــالــبــًا  قــد تنتهي 
»بكل   

ً
قــائــا أخـــرى،  مــرة  بالجيش  التهديد 

احــتــرام أرجــو أال يعود الرئيس مــرة أخرى 
إلــــى الـــحـــديـــث عـــن تـــدخـــل الــجــيــش لضبط 
األمــور«، مشيرًا إلى أن حديث السيسي عن 
تــدخــل الــجــيــش يــومــئ إلـــى قــلــق بــالــغ لــدى 
انقضاض  مــن  السلطة  فــي  العليا  الـــدوائـــر 

محتمل الختصار مدة الرئاسة الحالية.
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حكومتك بسبب انحياز قبيلته لطرف جيش 
حــفــتــر«. وأشــــار املــصــدر إلـــى أن »املــســتــشــار 
السياسي للسراج حاول مللمة األمر بالقول 
إنـــنـــا أطــلــقــنــا مــــبــــادرة لــلــســام لــجــمــع كلمة 
الليبين، ما حدا بالسراج إلى تكرار اإلعان 
عــن مــبــادرتــه مــن بــاريــس، وهـــي ذاتــهــا التي 

أعلن عنها قبل أيام في نيويورك«.

بلدك جيشن، فأيهما تقصد؟«. وتابع »كان 
لب منه 

ُ
موقف السراج ضعيفًا جدًا عندما ط

إحضار وزير دفاعه، املهدي البرغثي، للقاء 
وزيــر الــدفــاع الفرنسي جــان إيــف لو دريــان، 
بغية الحديث عن قضايا التعاون العسكري، 
 :

ً
ــد املـــســـؤولـــن الــفــرنــســيــن قـــائـــا ــب أحــ

ّ
فــعــق

مــعــلــومــاتــنــا تــفــيــد بـــأن الــبــرغــثــي غــائــب عن 

وجود ألعمال مخابراتية
وبحسب املصدر، فإن »السراج حاول الضغط 
على باريس بضرورة توضيح موقفها حيال 
وجود قوات لها شرق الباد، لكن الفرنسين 
ردوا بأنهم لم يشاركوا في القتال، وأن قواتهم 
موجودة مع قوات دولية أخرى هناك ألعمال 
مخابراتية، تخّص ملف اإلرهــاب الذي يهدد 

أمن بادهم، وفقًا لهم«. وتعكس تصريحات 
السراج في باريس تواضع نتائج زيارته، إذ 
رّكز على دعوة حفتر لانضواء تحت شرعية 
حكومة الوفاق ضمن حديث عن قرب إطاقه 
ملـــبـــادرة املــصــالــحــة الــوطــنــيــة الــشــامــلــة. وبــّن 
ــم ســعــي الــــواليــــات املــتــحــدة  ــ ــه »رغـ املـــصـــدر أنــ
للملمة شتات الخاف الدولي حول ليبيا، إال 

أن داعــمــي حفتر اإلقليمين والــدولــيــن بــدوا 
أكثر تغّواًل«. ولفت إلى أن »سيطرة مسلحي 
الــنــفــطــي، حّسنت  الــهــال  منطقة  عــلــى  حفتر 
اإلمـــارات  تخف  لــم  إذ  التفاوضية،  شروطهم 
التي زارهــا الــســراج نهاية األســبــوع املاضي، 
ــفــــاق الــســيــاســي  احــتــجــاجــهــا عــلــى شــكــل االتــ
األخير، مطالبة بالعودة إلى املسودة الرابعة 
التي تقضي بتشكيل مجلس رئاسي برئيس 
ونائبن فقط«. وذكر بأن »أبوظبي كانت أكثر 
صــراحــة عــنــدمــا طلبت مــن الــســراج أن يكون 
مقر قــيــادة الجيش شــرق الــبــاد«، فــي إشــارة 

إلى تولي حفتر قيادة مؤسسة الجيش.

عودة الخالف اإليطالي الفرنسي
وأفــــــــــاد املـــــصـــــدر بـــــــأن »الــــــخــــــاف الـــفـــرنـــســـي 
اإليطالي حول ليبيا عاد من جديد، فباريس 
تــريــد اســتــغــال انــشــغــال واشــنــطــن بحمات 
مــســؤولــيــهــا االنــتــخــابــيــة، لـــتـــؤدي دورًا أكــثــر 
تـــأثـــيـــرًا بـــحـــكـــم انــــتــــصــــارات حــلــيــفــهــا حــفــتــر 
العسكرية األخيرة، بينما أعلنت إيطاليا عن 
إرسالها 200 جندي إلى مصراته، تحت مظلة 
حماية فريق طبي إيطالي، وصلوا أخيرًا إلى 
املدينة لعاج جرحى البنيان املرصوص، في 
حفتر  فكر  إذا  ضمنيًا  تهديدًا  تحمل  خطوة 
في التوجه غربًا«. وأشار إلى أن »طرفًا جديدًا 
بـــات فـــي قــلــب األزمـــــة، بــشــكــل أكــثــر وضــوحــًا: 
الجزائر، التي أبلغت فرنسا عدم رغبتها في 
تقدم قوات حفتر، ومن ورائها مصر، باتجاه 
قاعدة الجفرة العسكرية القريبة من الحدود 
الــشــرقــيــة لـــلـــجـــزائـــر. ذلــــك ألن قـــــوات مــوالــيــة 
لــحــفــتــر تــعــســكــر بــالــقــرب مـــن قـــاعـــدة الــجــفــرة، 
بــنــيــة الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وبــالــتــالــي اســتــيــاد 
إمكانية السيطرة على حقول النفط املوجودة 
بحوض غدامس، أقصى غرب الباد«. وأشار 
املــصــدر إلــى أن »اإلعــانــات املــتــكــررة للجانب 
تواجدها  تكثيف  إلــى  تشير  التي  الجزائري، 
ليبيا، ال سيما  مــع  العسكري على حــدودهــا 
في منفذ غدامس الحدودي، تتضمن رسائل 
لوجود مصر من خال  واضحة عن رفضها 

قوات حفتر باملنطقة«.

ظ دعم روسي لحفتر... بتحفُّ
ــم الــحــديــث عن  ــ ــال: »رغـ ــ وعــــن دور روســـيـــا، قـ
ــدول  وقـــوفـــهـــا خــلــف حــفــتــر، إال أنـــهـــا أكـــثـــر الــ
وإن دعمت  ليبيا،  فــي  املــوقــف  بــشــأن  تحفظًا 
حــفــتــر ســيــاســيــًا، فــإقــدامــهــا عــلــى االســتــجــابــة 
في  مستبعد  شـــيء  عــســكــريــًا،  بــدعــمــه  لطلبه 
ــقـــّرب من  الـــوقـــت الـــحـــالـــي«. وخــتــم املـــصـــدر املـ
ــد أن  : »مـــــن املــــؤكــ

ً
ــرئــــاســــي، قــــائــــا املـــجـــلـــس الــ

الوضع الليبي سيبقى محل تجاذبات دولية، 
حــتــى تــتــحــدد الـــقـــيـــادة األمــيــركــيــة الــجــديــدة 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل، فــفــوز 
في  واشــنــطــن  اســتــمــرار  يعني  الديمقراطين 
ليبيا،  من  الدولي  املوقف  لتوحيد  مساعيها 
ولـــكـــن فـــــوز الـــجـــمـــهـــوريـــن ســيــقــلــب الـــوضـــع 
ويـــزيـــد مـــن األزمـــــــة، بــحــكــم مــيــولــهــم لــرئــيــس 
النظام املصري عبد الفتاح السيسي، الساعي 

األول لعسكرة ليبيا«.
وطالب قائد البحرية اإليطالية األميرال فالتر 
»تــعــزيــز قـــدرات  جــيــرارديــلــي يـــوم الــجــمــعــة، بـــ
التي  التجربة  واستنساخ  الليبية،  البحرية 
نــفــذتــهــا إيــطــالــيــا مـــع الــحــكــومــة الــتــونــســيــة«، 
يــوم الجمعة.  وفــق ما نقلت مصادر إعامية 
 إشكالية الهجرة 

ّ
واعتبر جيرارديلي أن »حل

اآلتــيــة مــن لــيــبــيــا، ال يــكــون إال عــبــر تمكينها 
الضرورية ملمارسة  والتجهيزات  املعدات  من 
في  »الــســبــب  أن  وأضـــاف  الوطنية.  سيادتها 
املــهــاجــريــن عبر ليبيا هــو بحثهم عن  نـــزوح 
الليبية  السلطات  عجز  ظــل  فــي  أفضل  حياة 
الخارجية وشح مواردها  إدارة حدودها  عن 
أن »رومــا  املــعــدات والتجهيزات«. وكشف  في 
عرضت تدريب ما بن ثمانن إلى تسعن من 

خفر السواحل الليبين«.

تقريرخاص

عدد من الكتّاب 
المحسوبين على السيسي 

يوجهون انتقادات له

صراع دولي يؤجل حسم األزمة

اتهم مقرّر اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان في ليبيا أحمد عبد الحكيم 
بـ»تجاوز  ليبيا، مارتن كوبلر،  إلى  المبعوث األممي  السبت،  حمزة، أمس 
استغل  األممي  »المبعوث  أن  ورأى  مسؤولياته«.  وحــدود  مهامه 
حمزة  واستنكر  سياسية«.  ألهداف  ليبيا  في  للمدنيين  اإلنسانية  المعاناة 
التابع  اإلنسان  الدورة 33 لمجلس حقوق  ألقاها في  التي  كلمة كوبلر 
غير  انتقائيًا  تقريرًا  لـ»تضمنها  الثالثاء،  يوم  جنيف،  في  المتحدة  لألمم 

حقيقي ال يستند إلى أرقام صحيحة«.

انتقادات لكوبلر

خاص

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

رفـــعـــت فــرنــســا مـــن ســقــف حــراكــهــا 
فـــي الـــوضـــع الــلــيــبــي، بــعــد إعــانــهــا 
ــدًا االثـــنـــن في  عـــن اســتــضــافــتــهــا، غـ
بـــاريـــس، لـــقـــاًء دولـــيـــًا حـــول لــيــبــيــا، مـــن دون 
اللقاء  فــيــه. ويتخذ  املــشــاركــة  الـــدول  تحديد 
اقتحام  بعيد  يــأتــي  كــونــه  مفصليًا،  مــســارًا 
الشهر  النفطية،  املوانئ  قــوات خليفة حفتر 
 حـــراك دولـــي عـــام لتوحيد 

ّ
املــاضــي، فــي ظـــل

ــة املــجــتــمــع الـــدولـــي تــجــاه لــيــبــيــا، وســط  رؤيــ
استقطاب عنيف بن دول عدة، تمثله األطراف 
زار  السياق،  هــذا  في  األرض.  املتنازعة على 
رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي لــحــكــومــة الــوفــاق 
فــائــز الـــســـراج، دواًل عـــدة األســبــوع املــاضــي، 
من بينها فرنسا، قبل املشاركة في اجتماع 
وزاري دولــي فــي نــيــويــورك، دعــا إليه وزيــرا 
واإليطالي  كيري  جون  األميركي  الخارجية 

باولو جنتيلوني.

زيارة مخيبة لآلمال
وقد وصف مصدر رفيع املستوى مقّرب من 
الــســراج لباريس  ــارة  الــرئــاســي، زيـ املجلس 
 من الجانب 

ّ
»املخيبة لآلمال«، ألنه لم يتلق بـ

الفرنسي سوى وعود بدعم حكومته، بينما 
رفــضــت بــاريــس اإلفــصــاح بشكل جــلــي عن 
عــاقــتــهــا بــحــفــتــر، وخـــصـــوصـــًا تــحــّركــاتــه 
العسكرية األخيرة بالهال النفطي. وكشف 
 إن »الــســّراج كــان يعّول كثيرًا 

ً
املصدر قائا

ــاريـــس، رغــبــة مــنــه فـــي تلين  عــلــى زيـــــارة بـ
مــوقــف حــفــتــر وداعــمــيــه فـــي بـــرملـــان طــبــرق، 
لكن فرنسا صدمته بموقفها الباهت معه«. 
 أي شــيء من 

ّ
وأضـــاف أن »الــســراج لــم يتلق

بــاريــس، ســوى حثها على ضـــرورة السعي 
للوفاق الوطني واستعدادها لدعمه«.

وكــشــف أن »الــــســــراج تـــعـــّرض لــلــتــوبــيــخ من 
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند، خال رّد 
الرئاسي  املجلس  رئيس  طلب  على  األخــيــر 
تسليح الجيش الليبي«، مضيفًا أن »هوالند 
ــأن في  ــك لـــم تــســمــع بــ ــال لـــلـــســـراج يـــبـــدو أنــ قــ

واشنطن ـ أحمد األمين

الرئاسية  االنتخابات  اقتراب موعد  مع 
ــة فــــي الـــثـــامـــن مــــن نــوفــمــبــر/ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ

تشرين الثاني املقبل، واحتدام املنافسة 
ــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي  ــ ــحــ ــ ــة الــ ــحــ ــــن مــــرشــ بــ
هــــيــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون، ومــــرشــــح الـــحـــزب 
الــــجــــمــــهــــوري دونـــــالـــــد تـــــرامـــــب، تــشــهــد 
الــعــاصــمــة األمـــيـــركـــيـــة واشـــنـــطـــن حــركــة 
الفـــتـــة ملـــجـــمـــوعـــات الـــضـــغـــط ولـــوبـــيـــات 
الـــــدول واألديـــــــان، الــتــي تــفــّعــل نشاطها 
فـــي املـــوســـم االنــتــخــابــي مـــن أجــــل نسج 
ــل  ــأمــــن مـــوطـــئ قـــــدم داخــ تـــحـــالـــفـــات وتــ
ــل  أجـ ــــن  مـ ــة،  ــلـ ــبـ ــقـ املـ األمــــيــــركــــيــــة  اإلدارة 
الــحــفــاظ على املــصــالــح والــقــضــايــا التي 

تعمل ألجلها تلك اللوبيات.
فــي هـــذا الــســيــاق، شــهــدت واشــنــطــن في 
األسبوع الحالي »مؤتمر القيادة«، الذي 
من  لألميركين  الوطني  املجلس  مه 

ّ
نظ

أصــول إيرانية بمشاركة عــدد من رجال 
الكونغرس، وبمباركة مباشرة من البيت 
الرمزي لنب  األبيض، تمثلت بالحضور 
أوباما،  بــاراك  الرئيس  رودس مستشار 
وســـاعـــده األيـــمـــن فـــي الـــشـــأن اإليـــرانـــي، 
كونه قائد فريق التفاوض األميركي مع 
إيـــران وعـــراب االتــفــاق الــنــووي، الــذي تّم 

التوقيع عليه في يوليو/تموز 2015.

قناة اتصال
لألميركين  الوطني  املجلس  أدى  وقــد 
فــي  مـــهـــمـــًا  إيــــرانــــيــــة دورًا  أصــــــــول  ــن  ــ مـ
املــفــاوضــات مــع إيـــران، وعــلــى الــرغــم من 
املعارضة  إلــى  أعــضــائــه  غالبية  انــتــمــاء 
اإليــرانــيــة فــي الــخــارج، وفيه الكثير من 
أنــصــار نــظــام الــشــاه، الــذيــن لــجــأوا إلــى 
الـــواليـــات املــتــحــدة بــعــد انــتــصــار ثـــورة 
قـــّدم  املــجــلــس  فــــإن   ،)1979( الــخــمــيــنــي 
خدمات جليلة للنظام اإليراني، وشّكل 
فــي بــعــض األحـــيـــان قــنــاة االتـــصـــال بن 

البيت األبيض وطهران.

بــعــض األصــــــوات اإليـــرانـــيـــة املــعــارضــة، 
تــحــديــدًا املــقــّربــة مــن الــيــهــود اإليــرانــيــن، 
ولهؤالء نفوذ قوي في الواليات املتحدة 
مرتبط بقوة اللوبي اإلسرائيلي، تعتبر 
تحّول  لألميركين  الوطني  املجلس  أن 
إلـــى أداة بــيــد نــظــام املــالــي فــي طــهــران، 
ــام وخـــدمـــة  ــظــ ــنــ ــدة الــ ــ ــنـ ــ يـــعـــمـــل وفــــــق أجـ

مصالحه.

دعم كلينتون
ــالــــح الـــتـــي  ــــدة املــــصــ ــنـ ــ ــــن أجـ وبــــمــــعــــزل عـ
يعمل وفقها املجلس الوطني األميركي 
السنوات  اكتسب خــال  فــإنــه  اإليـــرانـــي، 
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة نــــفــــوذًا مــتــنــامــيــًا فــي 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة األمــيــركــيــة، ونــســج 
عـــــــاقـــــــات مـــــــع عـــــــــدد مـــــــن مــــجــــمــــوعــــات 
ــاء الــــكــــونــــغــــرس مــن  ــ ــ ــــضـ ــ ــغــــط وأعـ الــــضــ
الحزبن الديمقراطي والجمهوري. لكن 
الـــافـــت فـــي مــؤتــمــر هــــذا الـــعـــام طــغــيــان 
ــيـــد مــرشــحــة  ــأيـ ــتـ نـــزعـــتـــه الـــصـــريـــحـــة لـ
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي وانـــتـــقـــاد الــعــديــد 
مـــن املــتــحــدثــن فـــي جــلــســاتــه لــلــخــطــاب 
واملــهــاجــريــن،  املسلمن  ضــد  العنصري 
ــاه املـــــرشـــــح الـــجـــمـــهـــوري  ــ

ّ
ــن ــبــ ــتــ الـــــــــذي يــ

ومجموعات اليمن العنصري املحيطة 
به.

من جهته، أشاد فيليب غوردن املسؤول 
الــســابــق فــي إدارة أوبـــامـــا، واملــســتــشــار 
ــــدور املــجــلــس في  الــحــالــي لــكــلــيــنــتــون بـ
الـــدفـــاع عــن حــقــوق اإلنـــســـان فــي إيــــران، 
إيران  التغيير في  أن احتماالت  معتبرًا 
ــة، ألن رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات  ــمـ ــائـ ــا زالــــــت قـ مــ
االقتصادية بعد توقيع االتفاق النووي، 
ســيــســاعــد عـــلـــى إعـــــــادة تــشــكــيــل طــبــقــة 
ــران تــشــجــع االنــفــتــاح  ــ مــتــوســطــة فـــي إيــ
على العالم. وأوضح غوردن أن كلينتون 
تدعم كل جوانب االتفاق النووي، إال أنه 
دعا إلى التحفظ إزاء سلوك النظام في 
بامللف  يتعلق  بــمــا  طـــهـــران، خــصــوصــًا 

السوري، ودعم نظام بشار األسد.

محاوالت لتشكيل لوبي 
داعم إليران في أميركا

السراج كان يعّول 
كثيرًا على باريس لتليين 

موقف حفتر

الخالف الفرنسي 
اإليطالي حول ليبيا 

عاد من جديد

تضاربت األنباء يمنيًا 
حول مصير سفينة 

تابعة لإلمارات، بين اعتبار 
اإلماراتيين بأنها تعّطلت 

وقول الحوثيين بأنهم 
قصفوها، بظّل تجدد 

الغارات على صنعاء

فجر تهديد الرئيس 
المصري، عبد الفتاح 

السيسي، باستخدام 
الجيش في مواجهة 

المواطنين، ردود فعل 
غاضبة ضده، خصوصًا 

من القيادات الوسطى 
في الجيش

تقرير خفايا لقاءات السراج في باريس... والتموضع 
الجزائري حيال ليبيا
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ارتفعت وتيرة المعارك أخيرًا )فابيو بوتشياريللي/فرانس برس(

)Getty( السيسي ونظامه ال يخشون القوى السياسية

تتنامى األدوار اإليرانية أميركيًا )كيفين المارك/فرانس برس(

احتدمت المعارك في اليمن أخيرًا )صالح العبيدي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

فلسطينيو الداخل 
يحيون ذكرى هبة 
القدس واألقصى

فــلــســطــيــنــيــي  ــن  ــ مــ اآلالف  شـــــــــارك 
تظاهرة  في  السبت،  أمس  الداخل، 
إحياًء لذكرى هبة القدس واألقصى 
الجليل(.  )فـــي  مــديــنــة سخنن  فــي 
ــادرة من  ــبـ ــمـ وأتـــــى هــــذا الـــتـــحـــرك بـ
للجماهير  الــعــلــيــا  املــتــابــعــة  لــجــنــة 
العربية في األراضــي املحتلة، وقد 
القوى  التظاهرة جميع  في  شــارك 
والـــــحـــــركـــــات األحــــــــــــزاب الـــوطـــنـــيـــة 
ــاء الــكــنــيــســت اإلســرائــيــلــي  وأعــــضــ
من القائمة العربية املوحدة. وردد 
أبرزها  عــدة  شــعــارات  املتظاهرون 
إسرائيل  منهاب  ومــا  منهاب  »مــا 

دولة إرهاب«.
)العربي الجديد(

شبيبة بيرزيت تطالب 
أبو مازن باالعتذار

طــالــبــت حــركــة الــشــبــيــبــة الــطــابــيــة 
في جامعة بيرزيت شمالي رام الله 
وسط الضفة الغربية، وهي الذراع 
الطابية لحركة فتح، أمس السبت، 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عـــبـــاس بـــاالعـــتـــذار بــعــد مــشــاركــتــه 
 
ً
في جنازة شمعون بيريز، واصفة
»املـــذلـــة واملــهــيــنــة بحق  الــخــطــوة بــــ
ــل مــن  ــكـ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي وشـ
أشكال التفريط والخيانة«. وقالت 
الشبيبة في بيان إن »االعتذار عن 
الــخــطــأ فــضــيــلــة«، وطــالــبــوا عباس 

بالتنحي.
)العربي الجديد(

اعتقال ضابط فلسطيني 
انتقد مشاركة عباس 

في جنازة بيريز

ــة  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ اعــــــتــــــقــــــلــــــت األجـــــــــــهـــــــــــزة األمــ
الفلسطينية، أمس السبت، مسؤول 
اإلعام والعاقات العامة والبحوث 
ــــي جــــهــــاز االرتــــــبــــــاط الـــعـــســـكـــري  فـ
الفلسطيني، املقدم أسامة منصور، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تـــوجـــيـــه رســــالــــة إلـــى 
الرئيس، محمود عباس )الصورة(، 
بعدم املشاركة في جنازة شمعون 
»الــعــربــي  بــيــريــز. وقــالــت مــصــادر لـــ
الــــجــــديــــد« إن »قــــــوة مـــشـــتـــركـــة مــن 
ــزة األمـــنـــيـــة اقــتــحــمــت قــريــة  ــهــ األجــ
كفر جــمــال جــنــوب طــولــكــرم شمال 
الــغــربــيــة، وقــامــت باعتقال  الــضــفــة 

منصور«.
)العربي الجديد(

االحتالل يقتل فلسطينيًا 
في قلنديا

قـــتـــل الــفــلــســطــيــنــي نــســيــب عـــمـــران 
ــًا(  ــ ــامـ ــ عـ  28( ــزر  ــ ــيــ ــ مــ أبـــــــــو  ــد  ــمــ ــحــ مــ
بـــالـــرصـــاص فـــي قــلــنــديــا بــالــضــفــة 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وبــحــســب روايـــة 
شجار  حــدث  فقد  الشهيد،  أقــربــاء 
عـــلـــى الـــحـــاجـــز بــــن الــــشــــاب وأحــــد 
الشاب خاله  قام  االحتال،  جنود 
ــبـــل أن يــطــلــق  بــــضــــرب الـــجـــنـــدي قـ
جنود آخرون النار عليه. ويتحدر 

أبو ميزر من القدس املحتلة. 
)العربي الجديد(

أنقرة تريد إدارة 
عربية لمنبج

ــــف مــــــــســــــــؤول تـــــــركـــــــي رفــــيــــع  ــشــ ــ كــ
املــســتــوى، أمـــس الــســبــت، عــن رغبة 
مشتركة  إدارة  تــشــكــيــل  فـــي  بــــاده 
في منبج شرقي حلب، بن الجيش 
العربية  والعناصر  الحر  الــســوري 
الديمقراطية«.  »قـــوات ســوريــة  فــي 
وأشــــــار املــــســــؤول الـــتـــركـــي، املــطــلــع 
على تطورات األحداث في سورية، 
فـــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة »األنــــاضــــول«، 
أن  إلـــــــــى  اســـــــمـــــــه،  ذكـــــــــر  دون  مـــــــن 
الــقــوتــن كــانــتــا جــســمــًا واحـــــدًا في 
الـــبـــدايـــة، مـــؤكـــدًا أنــهــمــا ســتــكــونــان 
ــي تـــحـــريـــر الـــرقـــة  قـــــوة أســـاســـيـــة فــ
ــــة اإلســـامـــيـــة«  ــــدولـ مــــن تــنــظــيــم »الـ

)داعش(.
)األناضول(
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عزمي بشارة

ــقـــرن الــعــشــريــن جــيــوشــا  عــــرف الـ
مــســّيــســة لــلــغــايــة، بـــل مــؤدلــجــة، 
فــــي دول غـــيـــر ديـــمـــقـــراطـــيـــة، مــن 
؛ إذ 

ً
الـــجـــيـــوش حـــاكـــمـــة تـــكـــون تــلــك  دون أن 

كانت منقادة في خدمة حزب حاكم تعتنق 
عقيدته تحديدا، كما كان الحال في االتحاد 
االشـــتـــراكـــي.  املــعــســكــر  الــســوفــيــيــتــي ودول 
صحيٌح   .

ً
عسكرية ديكتاتوريٍة   

ُّ
كــل فليست 

أن الــجــيــش فــي هـــذه الــحــالــة كـــان مــســّيــًســا، 
وحتى عقائدًيا كما يقال في بالدنا،  ولكن 
الهدف من أدلجته ليس الحكم، بل االقتناع 
 

ُ
بـــدوره فــي خدمة نظام حــزب واحـــٍد يحمل
 
َ
ه. وكان املفوضون الحزبيون وسيلة

َ
عقيدت

قياداته  وحتى  الدنيا  وحــداتــه  من  أدلجِته 
ــك، بــمــوجــب نــظــام القوميسار  ــ الــعــلــيــا )وذلـ
الحزبي السوفييتي في مؤسسات الجيش 
 

ُ
ووحداته من األعلى إلى األسفل(. ويفترض
ه«  ــاَء ــ ــ ــقـ ــ ــ ــه، و»نـ ـ

َ
ــيـــف ــقـ ــثـ تـ  هــــــــؤالء 

َ
أن يــــضــــمــــن

األيــديــولــوجــي والــتــزامــه الــعــقــيــدي. وقــامــت 
محاوالت في تقليد هذا النموذج في كوبا 
وغــيــرهــا مــن دول الــعــالــم الــثــالــث. والــحــالــة 
الــســوريــة )مــنــذ صـــالح جـــديـــد(، والــعــراقــيــة 
ــــن( هــي  ــسـ ــ ــم صـــــــــدام حـ ــكــ ــة حــ ــلــ )فـــــــي مــــرحــ
مـــن الـــحـــاالت الــتــي نــجــح فــيــهــا الــنــظــام في 
الــجــيــش، وقلد  األخــيــرة بتسييس  الــعــقــود 
وظــيــفــة الــقــومــيــســار الــســوفــيــاتــيــة بــإحــداث 
وظــيــفــة ضــابــط الــتــوجــيــه الــســيــاســي الـــذي 
الجيش  فـــي  الــســيــاســيــة  اإلدارة  إلـــى  يــتــبــع 
بمعنى تطويعه تماما للنظام الحاكم عبر 
املنظمات الحزبية في الجيش، واملخابرات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــي تـــحـــولـــت وظــيــفــتــهــا مــن 
التجسس على  إلــى  الــعــدو،  التجسس على 

الجيش نفسه وضباطه في وحداته كافة.
ففي بالد االنقالبات العسكرية النموذجية، 
الدولة  لــم يحكم الجيش  الــعــراق وســوريــة، 
قاموا  الــذي  األخيرة. والضباط  العقود  في 
باالنقالب األخير )1968 في العراق،  1970 
فــــي ســـــوريـــــة(، جـــعـــلـــوا نـــصـــب أعـــيـــنـــهـــم أن 
يــكــون آخــر االنــقــالبــات، وذلـــك ببناء جيش 
مستقر ذي تراتبية هرمية واضحة ومواٍل 
مخابرات  أجهزة  لرقابة  ويخضع  للنظام، 
منظمات  فيه  وتتغلغل  ومــتــطــورة،  حديثة 
 
َ
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم. ويـــشـــرك الـــنـــظـــاُم ضــبــاط
ــــي بـــعـــض املــــــشــــــاورات،  ــبــــار فـ ــكــ الـــجـــيـــش الــ
ــهــم مــنــاصــب ســيــاســيــة بعد 

َ
ويــمــنــح بــعــض

إنــهــاء الــخــدمــة، أو خـــالل خدمتهم كــمــا في 
القطرية  والقيادة  املركزية  اللجنة  عضوية 
لــحــزب البعث فــي ســوريــة، واألهـــم مــن ذلك 
أنـــه يــشــرُكــهــم بحصة مــن الــثــروة والــنــفــوذ، 
ويمنحهم امتيازات كثيرة تضمن والءهم، 
كما يفسح املجال للرتب األدنى )يصح هذا 
فـــي حـــالـــة ســـوريـــة( لــالســتــفــادة مـــن شبكة 
الــفــســاد، والــتــهــريــب وغــيــره. أمـــا فــي مصر، 
ــبـــاط الـــجـــيـــش مـــبـــاشـــرة بــعــد  فـــقـــد حـــكـــم ضـ
ثورة يوليو. ومع محاولة صياغة مؤسسة 
الــرئــاســة فــوق بقية مؤسسات الــدولــة، بما 
فيها الجيش، وقع صراع مع قيادة الجيش 
من الضباط األحرار، أي عبد الحكيم عامر. 
ولم ُيحسم لصالح الرئاسة ومعها الضباط 
بالثياب املدنية، إال بعد هزيمة عام 1967، 
ها لعامر ومجموعِته 

ُ
لت مسؤوليت التي ُحمِّ

فــي الــجــيــش واملـــخـــابـــرات. وبــعــد وفـــاة عبد 
الناصر، قام أنور السادات بمتابعة تعزيز 
ــرئـــاســـة وصــالحــيــاتــهــا  مــكــانــة مــؤســســة الـ
بتواتٍر  قياداِته  فغير  الجيش  حساب  على 
عاد  النظام  ولكن  قبل.  من  تعرفه مصر  لم 
املعارضة  فــي ضبط  الجيش  إلــى  واحــتــاج 
ــي  بــعــد اتــفــاقــيــات كــامــب ديــفــيــد، أو مــا ُســمِّ
ناصريا »بالجبهة الداخلية« )وهي تسمية 
ــة تــشــي بـــأن الـــبـــالد فـــي حــالــة حـــرب في  دالــ
فالتحشيد  وبــالــتــالــي  والــــخــــارج،  الـــداخـــل 
ــة  ــلـــمـــعـــارضـ لـ مــــتــــســــع  الــــــقــــــاعــــــدة، وال  هــــــو 
املــرة  هــذه  املقصود  ولكن  اآلراء(.  وتعددية 
كـــان تــمــرد األمـــن املــركــزي فــي عــهــد حسني 
املشير  تولي  منذ  الجيش  وحصل  مــبــارك. 
عــبــدالــحــلــيــم أبـــو غـــزالـــة وزارة الـــدفـــاع )فــي 
نــهــايــة عــهــد الـــســـادات وخـــالل عــهــد مــبــارك( 
عــلــى امـــتـــيـــازات كــثــيــرة، بــمــا فـــي ذلــــك حقة 
فـــي حــســاب بــنــكــي غــيــر حــســاب الــحــكــومــة، 
اقــتــصــاديــة وخدماتية  بــنــشــاطــات  والــقــيــام 
مــن طبابة وتعليم وإســكــان وغــيــره، وذلــك 
بــحــجــة ضــــرورة تلبية حــاجــاتــه وحــاجــات 
ــتــــصــــاد  ــيــــدا عـــــن أزمــــــــــات االقــ ــعــ ــه بــ ــبــــاطــ ضــ
املـــصـــري، مــا رفــعــه فـــوق  املــجــتــمــع املــصــري 
في  االمتيازات  هــذه  وتضاعفت  وقضاياه؛ 
مرحلة مبارك ووزير دفاعه طنطاوي، حتى 
تحولت إلى نوع من إدارة ذاتية اقتصادية 
تأسس  بحيث  املسلحة،  للقوات  وعسكرية 
ذات  أو جمهورية ضباط  مجتمع عسكري 
اقتصاد مواز، وشبكة خدمات خاصة. وهي 

ظاهرة مصرية بالغة الخصوصية. 
لــم يكن الــنــظــام فــي الــعــراق وســوريــة ومصر 
نــظــاًمــا عــســكــرًيــا، بمعنى حــكــم الــعــســكــر، مع 
أن ســـوريـــة والــــعــــراق مــرتــا بــعــمــلــيــة عــســكــرة 
ــــذا مــخــتــلــف عـــن حــكــم الــعــســكــر.  لــلــنــظــام، وهـ

الجيش والسـياسة عـربيًا: إشكاليات نظرية
لألبحاث  العربي  للمركز  الــعــام  المدير  قــّدم 
افتتاح  في  بشارة،  عزمي  السياسات،  ودراســة 
مؤتمر »الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي 
في الوطن العربي«، الذي ينظمه المركز بين 1 و3 أكتوبر/ 

قراءة  العليا،  للدراسات  الدوحة  معهد  في  األول،  تشرين 
ومجموعة من االستنتاجات لبعض جوانب تدخل الجيوش 
التاريخية،  المراحل  على  بناًء  الحكم،  في  المباشر  العربية 
وطبيعة الدولة العربية وصيرورة نشوئها وبنيتها، والبنى 

االجتماعية واالقتصادية والثقافة. ورقة تنطلق من تحليل 
الظواهر وتاريخيتها وإعادة إنتاجها نظريًا، ودحض ما ينتشر 
من  الورقة  وتنطلق  حولها.  مسبقة  وأفكار  أساطير  من 
العربية  للجيوش  المختلفة  لألدوار  التاريخي  النظري  اإلطار 

التاريخ  لفهم  عربية،  غير  تجارب  على  ضروري  تعريج  مع 
العربية،  السياسة  في  الجيوش  لتجربة  العربيين  والواقع 
وصوًال إلى فهم أوضح لما تمّر به بلدان عربية اليوم. تنشر 

»العربي الجديد«، بتصرُّف، بعض ما جاء في الورقة

بشارة: ال يزال بعض الشباب يدخلون الجيوش العربية ألغراض الترقي االجتماعي واالقتصادي )معتصم الناصر(

العسكر ليسوا حزبًا، لذلك 
فمعارضتهم تعتبر 

موقفًا عدائيًا ضد الدولة

الخوف من اإلسالميين 
دفع بالطبقات الوسطى 
إلى المراهنة على الجيش

انقالب السيسي يشبه ما 
فعله بينوشيه، أي انقالب 

على العملية السياسية

ثبت في تركيا ومصر 
أن االنقالب يحتاج إلى 

التحالف مع قوى مدنية

مؤتمر

ــه نـــظـــام طــغــمــة يـــقـــف عـــلـــى رأســــهــــا حــاكــم  ــ إنـ
عمليا،  الصالحيات  مطلق  ديــكــتــاتــور،  فـــرد، 
ــِره مــؤســســات الـــدولـــة كلها،  ــ وتــنــصــاع ألوامــ
ــم الــقــيــود الــدســتــوريــة الــنــظــريــة، وبــعــض  رغـ
الــتــوازنــات الــداخــلــيــة الــتــي ال بــد أن يأخذها 
الــقــرار؛ ولكنه في  اتخاذ  االعتبار عند  بعن 
ــراره، أو قــــرار مــن يــنــتــدبــه بمنحه  ــ الــنــهــايــة قـ
ــقـــائـــد هــــو »ســيــد  ــالـ ســـلـــطـــة وصــــالحــــيــــات. فـ
البالد«، ومصدر السلطات، حتى انتقلنا من 
سيادة الدولة إلى سيادة الرئيس، في مرحلة 
تــمــاهــي األمـــريـــن مــعــا. وتــتــألــف الــطــغــمــة من 
املقربن واملوالن له من الحزب وقادة أجهزة 
األمــن والجيش، ويتقاطع القرب والــوالء في 
العائلية واالنتماء  القرابة  حــاالت كثيرة مع 
األوســع  الحلقة  وفــي  والــجــهــوي.  العشائري 
نجد رجال أعمال، وكبار بيروقراطيي الدولة 
)ومفيدين  مستفيدين  ومحاسيب  والحزب، 

ربما!( من أصناف مختلفة.
ــف 

ّ
عــلــى كــل حـــال ثـــار ســــؤال كــبــيــر حـــول تــوق

ــقــــالبــــات فــــي الـــعـــقـــود األخــــيــــرة فــــي دول  االنــ
اعتبرت بلدان االنقالبات، أي سورية والعراق. 
ثــم، وحــن تفجرت ثــورة شعبية تحديدا في 
سورية، لم يقع انقالب وبقي الجيش مواليا 
كثيرة،  فردية  بانشقاقات  مستنزفا  للنظام، 
ولــكــن بــــدون شـــرخ عــمــودي مــن أي نـــوع في 
الــســوريــون  املــواطــنــون  الجيش نفسه. خــرج 
بعد ان استجمعوا شجاعتهم على إثر نافذة 
األمــل التي فتحت في تونس ومصر وبداية 
الثورة في ليبيا، وفتحوا صدورهم للجيش، 
فأطلق حــمــاة الــديــار الــنــار عليهم. وثــبــت أن 
األنظمة هي  هــذه  بلغة  الــداخــلــيــة«  »الجبهة 
الجبهة الوحيدة التي استعدوا لها. لقد دخل 
الــجــيــش فـــي حــالــة حـــرب مـــع قــســم كــبــيــر من 
الشعب، فتحول بذلك إلى ما يشبه امليليشيا 
في حرب أهلية، وظل مواليا للنظام. وال بد 

أن ُيسأل هنا السؤال البسيط: ملاذا؟
ــة حــــتــــى بــــــــدا مــنــذ  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــرت األنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لــــقــــد اسـ
ــأن الـــســـودان  ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي وكــ
القابلية  ذات  الــوحــيــدة  العربية  الــدولــة  هــي 
ــــالب  ــقـ ــ ــكــــري الـــبـــســـيـــط )انـ ــعــــســ لــــالنــــقــــالب الــ
البشير(، كذلك موريتانيا. ويتوافق هذا مع 
الفجر  ودبــابــات  االنــقــالبــات  أن عهد  حقيقة 
ى في سورية والعراق واملغرب ومصر 

ّ
قد ول

واألردن وغيرها، ويصح في اليمن منذ تولي 
علي عبد الله صالح السلطة. ويصدق اليوم 
على الدول كافة، فكيف لم يصدق على مصر؟ 
فــبــالــذات فــي البلد الــتــي شــهــدت فــي عصري 
حــســنــي مـــبـــارك والــــســــادات إقـــصـــاًء للجيش 
انقالب عسكري.  والحكم، وقع  السياسة  عن 
ــرى الـــســـؤال الــبــســيــط:  ولـــذلـــك ُيـــســـأل مـــرة أخــ

ملاذا؟ وهذا هو السؤال الثاني.
على  أعـــاله  التعميم  يــصــدق  الحقيقة  وفــي 
ــلـــى  ــلـــس األعـ ــر أيــــضــــا. فــــانــــقــــالب املـــجـ مـــصـ
ــادة عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــيــ ــقــ ــلـــحـــة بــ ــقــــوات املـــسـ ــلــ لــ
عــرفــنــاه ســابــقــا من  عــمــا  السيسي مختلف 
عــبــد الــكــريــم قــاســم وحــتــى مــعــمــر الــقــذافــي 
وجعفر النميري مــرورا بانقالبات سورية. 
إنــه ليس انقالب ضباط من داخــل الجيش 
على الــنــظــام الــحــاكــم، أو على زمــالئــهــم في 
حاالت أخرى، بل انقالب الجيش نفسه، أي 
الديمقراطية،  العملية  على  العليا  قياداته 
ــار  لــتــمــســك الــحــكــم بــنــفــســهــا، وذلـــــك فـــي إطـ
الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم. لــــم يـــكـــن انــــقــــالب املــجــلــس 
األعلى للقوات املسلحة بقيادة عبد الفتاح 
الجزائري  الجيش  تحرك  وكذلك  السيسي، 
بقيادة خالد نزار في يناير 1992، من نوع 
وتقودها  سابقا  عرفناها  التي  االنقالبات 
تــنــظــيــمــات عــســكــريــة إيــديــولــوجــيــة تــفــرض 
تستولي  أو  الجيش  قــيــادة  على  هيمنتها 
عليها. إنـــه تــحــرك تــقــوم بــه قــيــادة الجيش 
نــفــســهــا لــوقــف الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة. وذلـــك 
القائم من  السياسي  النظام  لحماية أسس 
نتائجها، وأيضا لحماية امتيازات الجيش 
انقالبا  ليس  إنــه  ظــلــه.  فــي  املكتسبة  نفسه 
السياسية  العملية  عــلــى  بــل  الــنــظــام،  عــلــى 
الــتــي أطــلــقــهــا الــنــظــام نــفــســه مــضــطــرا، بعد 
أزمات وحراك اجتماعي واسع في الجزائر 
عــام 1988، وبــعــد ثـــورة 25 يناير فــي حالة 
فــــي مــــصــــر. فــــي حــــالــــة مـــصـــر شـــكـــل تــحــرك 
الــجــيــش فــي 3 يــولــيــو\تــمــوز 2013 انــقــالبــا 

على الرئيس املنتخب، وعلى الديمقراطية.
وقدم االنقالب املصري للباحثن »مفاجأة« 
الــذيــن يرطنون  أخــرى وهــي خدمة املثقفن 
االنــقــالب،  لــهــذا  والليبرالية  بالديمقراطية 
وذلك ليس على سبيل الخوف والتقية، بل 
على سبيل التسويق والتبرير  فيما يمكن 
وصـــفـــه بــخــيــانــة املــثــقــفــن لــلــديــمــوقــراطــيــة، 
ــح خــيــانــات املثقفن  ــ وهـــي مـــن أكــبــر وأوضـ
الــــعــــرب الـــجـــمـــاعـــيـــة فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
وأشــدهــا أثـــًرا )وربــمــا حــل الــخــوف والتقية 
أن  فبعد  والــتــبــريــر،  التسويق  مــؤخــرا محل 
أدرك بعضهم طبيعة النظام االنقالبي كان 

قد طغى وتجّبر(. 
وال شك أن انتهاء االنتخابات العربية الحرة 
عام  الــســودان  منذ  بانقالبات عسكرية  كلها 
وإشكالية   ،1992-1991 عام  والجزائر   ،1989
ثقافية  سياسية  رئيسية  كقوة  اإلســالمــيــن 

امللتبسة  وعالقتهم  العربية،  املجتمعات  في 
بالديمقراطية، والسلبية بمبادئها، تشّكالن 
ــة مــعــضــلــتــن رئــيــســيــتــن يـــفـــتـــرض أن  ســـويـ
تشغالنا عند بحث التحول الديمقراطي في 
ثالثة  معضلة  ذلـــك  إلـــى  وأضــيــف  منطقتنا. 
هــــي انـــقـــســـام الـــنـــخـــب الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، 
وحــتــى املــجــتــمــعــات، حـــول قــضــايــا أســاســيــة 
ــالـــدولـــة، وعـــــدم تــمــكــن مــؤســســات  مــتــعــلــقــة بـ
الدولة القائمة من احتوائها في حالة التحرر 

املرحلي من االستبداد والحكم السلطوي. 
بــالــتــطــرق إلـــى انـــقـــالب 3 يــولــيــو 2013 في 
انــقــالب  مــصــر قــمــنــا بالتمييز األخــيــر بــن 
الــواقــع، على  النظام في  أي  الجيش،  قيادة 
ــا مــــن جــهــة،  ــهـ ــاضـ ــهـ عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر وإجـ
وانـــقـــالب ضــبــاط مــتــوســطــي الـــرتـــب غــالــبــا 
الــنــظــام، بما  مــن داخـــل الجيش نفسه على 
ــادة الـــجـــيـــش الـــعـــلـــيـــا نـــفـــســـهـــا، مــن  ــيــ فـــيـــه قــ
ــرى. وألن الـــحـــديـــث ســـــوف يــــدور  ــ ــ جـــهـــة أخـ
أن  األهمية  من  العسكرية  االنقالبات  حــول 
نعّرف االنقالب، وهو ما يحتم علينا املرور 

بتمييزه عن الثورة. 
والحقيقة أنه أصبح دارجا بالعربية إطالق 
العسكرية.  االنــقــالبــات  على  إنــقــالب  تسمية 
مـــع أن الــتــســمــيــة نــفــســهــا تــطــلــق بــالــفــارســيــة 
الكبرى  الشعبية  التحركات  على  والتركية 
لــتــغــيــيــر نــــظــــام الـــحـــكـــم الــــتــــي تـــســـمـــى عــــادة 
والتركية  للفارسية  فخالفا  بالعربية.  ثــورة 
ــة مــــفــــردة ثــــــــورة، ولــيــس  ــيـ ــربـ ــعـ تـــســـتـــخـــدم الـ
ولكن   .  revolutionلــــــــ كترجمة  انــقــالب، 
كلمة انقالب قد تعني أمرا قريبا من التجديد 
الثوري بالعربية أيضا،  الثوري، أو التحول 
فيقال انقالب فكري وسياسي وثقافي... الخ. 
استخدمت  العلمية  التعريفات  عــن  وبعيدا 
أيـــضـــا كــلــمــة ثـــــورة فـــي وصــــف أي تـــمـــرد أو 
عصيان شعبي من خارج النظام ضد حاكم، 
ْومة أو غيرها. ولكنها 

َ
كمرادف النتفاضة أو ق

فــــي االســــتــــخــــدام املــصــطــلــحــي تــعــنــي غــالــبــا 
تــحــرك شعبي واســـع إلســقــاط نــظــام الحكم. 
التحرك  بحصول  نكتفي  ال  ما  غالبا  ونحن 
نفسه، بل نعتبر التغيير الفعلي للنظام هو 

اكتمال الثورة أو نجاحها. 
ــقــــالب الــعــســكــري فــيــأتــي مـــن داخـــل  أمــــا االنــ
األعلى  االجتماعية  الفئة  من  وغالبا  النظام 
وغالبا  املسلحة،  الــقــوات  فئة  وهــي  تنظيًما 
على  الحفاظ  مــع  الحاكم  بتغيير  ينتهي  مــا 
النظام، وقد يكون هدفه الحفاظ على النظام 

الوطنية في مقابل التعددية، أو أن يصبح 
هو »الواحد األحد«.

 تقوم ممارسة الجيش أساسا على براديغم 
القوة، أو ما سماه العرب بالشوكة: استخدام 
القوة والردع، والطاعة والتراتبية، والتمييز 
ــاع والـــهـــجـــوم،  ــ ــدفـ ــ ــن، والـ ــ ــوطـ ــ ــعــــدو والـ بــــن الــ
واالســــتــــعــــداد لــقــتــل الـــخـــصـــم قـــبـــل أن يــقــوم 
هــو بــالــقــتــل. وثــمــة نــقــاش جــوهــري فــي مــدى 
مقاربة  لـتأسيس  الــبــراديــغــم  هـــذا  صــالحــيــة 
في إدارة الدولة واملجتمع. وهو ليس مجرد 
نــقــاش عملي حـــول إمــكــانــيــة ذلـــك، بــل أيضا 
نــقــاش قيمي وأخــالقــي متعلق بــاملــوقــف من 

اإلنسان واملجتمع البشري.
ــة  ــ ــدولــ ــ   فـــــــي حـــــــــــاالت وهـــــــــن مـــــؤســـــســـــات الــ
ــرار وقــصــور  ــقـ ــتـ ــدام االسـ ــعــ وهــشــاشــتــهــا وانــ
املؤسسات  شرعية  واهــتــزاز  املدنية،  الثقافة 
املدنية واألحــزاب في مقابل الجيش يتذّوت 
الــجــيــش فــعــال مــهــمــة الــحــفــاظ عــلــى الــوحــدة 
أنــه يمثل الصالح  أنــه بما  إلــى درجـــة فهمه 
الـــــعـــــام ويـــعـــمـــل ملـــصـــلـــحـــة املـــــواطـــــنـــــن، فــمــا 
واألحــزاب  واآلراء  والنقاش  للحوار  الحاجة 

واملؤسسات. 
بحث  بــد ألي  وال  عربيا،  تبرز  التي  املشكلة 
فـــي الــجــيــش والــســيــاســة مـــن مــعــالــجــتــهــا، أن 
الــجــيــوش فــي بعض الــحــاالت تعكس وحــدة 
قــائــمــة عــلــى تــمــيــيــز بـــن مــكــونــات وعــنــاصــر 
الــقــيــادة فيها قد  اجــتــمــاعــيــة، ألنــهــا سلسلة 
تقوم على والءات تنتج عصبيات . في هذه 
الحالة يصبح فرض الوحدة الوطنية من قبل 
املجتمع، فرضا لحكم عصبية  الجيش على 
بعينها، بحيث تعني الوحدة الخضوع لها. 
وثمة أمثلة مهمة على ذلك في جيوش عربية 
كــثــيــرة مــن الـــعـــراق وســـوريـــة والــيــمــن وحتى 

موريتانيا .
ــــن الــعــســكــريــة  ــم  الــــعــــالقــــة بـ ــهــ وال يـــمـــكـــن فــ
الـــجـــديـــدة بــعــد الــنــكــبــة واالنـــقـــالبـــات بــمــعــزل 
ــة فـــــي الــنــســق  ــويـ ــيـ ــنـ ــبـ ــيــــوب الـ ــعــ عـــــن فـــهـــم الــ
الــلــيــبــرالــي الــنــخــبــوي الــعــربــي الـــهـــش، الـــذي 
أخـــــذ يــنــفــتــح نــســبــيــا أمـــــــام مــمــثــلــي الـــقـــوى 
االجــتــمــاعــيــة الـــجـــديـــدة. لــكــن عـــوامـــل أخـــرى 
حسمت مصيره في النهاية. ومنها سيطرة 
أبــنــاء االرســتــقــراطــيــة عــلــيــه، والــتــضــارب بن 
ــبــــات أعـــضـــاء الـــبـــرملـــانـــات ومــصــالــحــهــم  واجــ
االقـــتـــصـــاديـــة- االجــتــمــاعــيــة والســيــمــا كــبــار 
والتالعب  االنتخابات  وتــزويــر  منهم،  املــالك 
ــقـــة تــعــديــل  ــابـ ــــك سـ ــا فــــي ذلــ بـــنـــتـــائـــجـــهـــا، بـــمـ
بوالية  القوتلي  لشكري  للسماح  الــدســتــور 
ثانية زورت فيها االنتخابات النيابية بشكل 
فــاضــح )يــســتــثــنــى نــســبــيــا انــتــخــابــات الــعــام 

1954 في حالة سورية(، واألخطر منها، عجز 
البرملانات والنسق الليبرالي عن حل املشكلة 
وهــي  والحقيقية،  املــوضــوعــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
بشكل  املشكلة  حضور  مع  الفالحن  مشكلة 
ثــقــيــل عــلــى جـــــدول أعــمــالــهــا كــلــهــا بــمــا فيه 
برملان مصر ما قبل يوليو، وأخيرا العجز في 

مواجهة املشروع الصهيوني في فلسطن. 
ــااًل  ــثـ ــان مـ ــ ــورك كــ ــ ــاتــ ــ وأعــــتــــقــــد أن نــــمــــوذج أتــ
لــنــاحــيــة الــثــقــة بـــقـــدرة الــجــيــش عــلــى قــيــادة 
تقليدية،  ثقافة  فيه  تسود  متخلف  مجتمع 
وتـــــؤدي فــيــه الــحــريــة بــــدون تــقــالــيــد حــديــثــة 
القوى  الفوضى. فالجيش في نظر هذه  إلى 
قــــادر عــلــى تــســريــع عــمــلــيــة انــتــقــال املجتمع 
الدخول في حالة من  نحو الحداثة من دون 
املبكرة.  الديمقراطية  تحدثها  قــد  الــفــوضــى 
ونــالحــظ عـــودة إلــى هــذا النمط مــن التفكير 
عـــــام 2011. وبــعــد  الـــعـــربـــيـــة  الـــــثـــــورات  بـــعـــد 
ثورات 2011 برز أمر آخر هو خوف الطبقات 
الوسطى ليس من عدم االستقرار، بل خوفها 
اإلسالمين.  سيطرة  مــن  حياتها  نمط  على 
وهذا الخوف بحد ذاته دفعها للمراهنة على 
النظام القديم والجيش، مع أنها الطبقة التي 
يـــراهـــن عــلــيــهــا كــقــاعــدة لعملية  يــفــتــرض أن 

االنتقال الديمقراطي.
ــــون  ــانـ ــ ــة وقـ ــريــ ــظــ يـــصـــعـــب الــــتــــوصــــل إلـــــــى نــ
يــضــبــط عـــالقـــة الــجــيــش بــالــحــكــم وتــصــرفــه 
فــيــه. فــالــجــيــوش تختلف بــاخــتــالف املــراحــل 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، ودرجــــــــة تــــطــــور املـــجـــتـــمـــعـــات، 
ــة الـــجـــيـــش  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والـــــعـــــقـــــائـــــد الـــــــســـــــائـــــــدة، وبـ
االجتماعية وغيرها. وعلى الرغم من إعجاب 
أمــثــال بــكــر صــدقــي وحــســنــي الــزعــيــم وحتى 
الكريم قاسم، وقبله وإن  الناصر وعبد  عبد 
أديـــب الشيشكلي، بنموذج   أقــل  كــان بــدرجــة 
ــــور، إال أن  أتـــاتـــورك وتــقــلــيــده فــي بــعــض األمـ
الفرق شاسع بن قيادات جيش تقود حملة 
االحــتــالل وتؤسس جمهورية  عسكرية ضد 
داخــل  صــاعــدة  حديثة  نخب  قوامها  حديثة 
النظام نفسه كما في حالة أتاتورك، وأخرى 
مــؤلــفــة مـــن ضـــبـــاٍط راديـــكـــالـــيـــن مـــن الــرتــب 
النظام  على  انقالبها  فــي  والــدنــيــا  الوسطى 
امللكي، ثم في سلسلة منازعاتهم وتنافسهم 

على القيادة والرئاسة.
ولـــكـــن ثــمــة ســـمـــات مــشــتــركــة ال أعــتــقــد أنــهــا 
تصل إلى درجة القانون، أو النظرية الكاملة 

األركان سوف نتطرق إليها فيما يلي:

وسيلة للترقي
تأسيسها  لناحية  حديثة  مؤسسة  الجيش 
لــــغــــرض، وعـــقـــالنـــيـــة الـــعـــالقـــة بــــن الــوســيــلــة 

ووضــع  معقدة،  منظومات  وإدارة  والــهــدف، 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــات والــــتــــســــلــــح، وااللــــــتــــــزام 
بــاالنــضــبــاط والــتــراتــبــيــة وغــيــرهــا. كــمــا أنها 
ــه وطــنــي  ــ ــتـــرض أنــ ــفـ ــا بـــــــدور يـ ــيـ ــمـ ــقــــوم رسـ تــ
الوطن. وفي  الدفاع عن  بحكم تعريفه، وهو 
ظــــروف دول الــعــالــم الـــثـــالـــث، أو فـــي مــراحــل 
مــا بــعــد االســتــعــمــار غــالــبــا مــا يــبــرز الجيش 
بـــصـــفـــتـــه جــــهــــاز الــــــدولــــــة األكـــــبـــــر واألقــــــــوى 
انضباطا من بن جميع مؤسسات  واألكــثــر 
ــمــــع، وهــــــو أيــــضــــا األحــــــدث  ــتــ ــة واملــــجــ ــ ــدولــ ــ الــ
والــدولــة.  الــوطــن  بمفهومي  عالقته  لناحية 
النامية  الـــدول  فــي  العسكرية  أصبحت  وقــد 
واملــســتــقــلــة حــديــثــا املـــســـار الــرئــيــســي لــتــقــدم 
أبناء الفالحن وأصحاب املهن صعوًدا على 
السلم االجتماعي، وذلك بعد أن كانت البنى 
حياتهم،  مــســار  تــحــدد  وثقافتها  التقليدية 
وتقرر مصائرهم سلفا، وتمنعهم من تغيير 
أن  كما  واالقتصادية.  االجتماعية  مكانتهم 
فاعلية بنى الدولة الحديثة اقتصرت عمليا 
ــة، وســـيـــطـــرت عــلــيــهــا الــطــبــقــات  ــنـ ــديـ عـــلـــى املـ
الــقــديــمــة أبــنــاء األعـــيـــان وأبـــنـــاء الــبــرجــوازيــة 
التجارية والطبقات الوسطى الجديدة، التي 
الــفــالحــن بواسطة  أبــنــاء  إليها  تــســرب  قلما 
متاحا.  يكن  لــم  فالتعليم  غــيــره.  أو  التعليم 
ربما ما زال العديد من الشباب، حتى زمننا 
هــــذا، يــدخــلــون الــجــيــوش الــعــربــيــة ألغـــراض 
عدد  ولــكــن  االقــتــصــادي،  االجتماعي  الترقي 
أما  ازداد.  املفتوحة  العسكرية  غير  املجاالت 
الدوافع األيديولوجية فخفتت إلى حد بعيد، 
إضافة إلــى أن الــدول كافة أصبحت تحرص 
على انتقاء عناصر منحازة للنظام، أو على 

األقل غير مسيسة، لسلك الضباط.
الــــذيــــن  لـــلـــضـــبـــاط  ــيــــاســــي  الــــســ الـــــوعـــــي  إن   
ــــى هو  قـــامـــوا بـــاالنـــقـــالبـــات الــعــســكــريــة األولــ
والفكري  السياسي  الغليان  ســنــوات  نــتــاج  
ــلـــة ســـــــادت فــيــهــا  ــلــــك، فــــي مـــرحـ ــنــــي تــ والــــوطــ
تــعــدديــة نــســبــيــة فـــي ظـــل االنـــتـــداب وتــصــّدر 
نخب ليبرالية محافظة أو محافظة من أبناء 
األعيان للمشهد السياسي؛ وكذلك التعرض 
لــتــأثــيــر هــزيــمــة الـــــدول الــعــربــيــة فـــي الــحــرب 
عــام 1948 في مثل هــذه األجـــواء. فتشخيص 
هـــؤالء الــضــبــاط ألســبــاب هـــذه الــهــزيــمــة ورد 
ــع مـــوقـــفـــهـــم مــن  فــعــلــهــم عــلــيــهــا تـــقـــاطـــعـــت مــ
ما 

ّ
وقل القائم.  السياسي-االجتماعي  الوضع 

صــدرت مــذكــرات أو ِســَيــر ضباط هــذا الجيل 
العربية  األوضــــاع  على  املــتــمــرديــن  الناقمن 
في حينه دون ذكر تأثير صدمة 1948 عليهم 
سواء أشاركوا في ساحات القتال نفسها في 

فلسطن، أم لم يشاركوا.

إن خــنــق الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الـــعـــامـــة الــتــي 
ــبــــاط املـــأدلـــجـــن  ــاب الــــضــ ــ ــجـ ــ ــن إنـ ــ تـــوقـــفـــت عـ
واملــــســــيــــســــن هــــــو مــــــن أهــــــــم أســــــبــــــاب عــــدم 
وقــــوع انــقــالبــات مـــن نـــوع انــقــالبــات مـــا قبل 
السبعينات. هذا من بن أسباب كثيرة أخرى 
منها استقرار بنية النظام بعد حسم الصراع 
على السلطة، وبناء الجيش النظامي الكبير 
نسبيا، وتأسيس املخابرات العسكرية التي 
الجيش  ووحـــــدات  الــضــبــاط  عــلــى  تتجسس 
، وإقـــامـــة الــجــيــوش الــخــاصــة )مــثــل الــحــرس 
الــجــمــهــوري، وســـرايـــا الـــدفـــاع( وغــيــرهــا من 
العوامل، ومنها دور ثــورة أسعار النفط في 
النصف الثاني من سبعينات القرن املاضي 
ــرار فـــي الــجــمــهــوريــات.  ــقـ ــتـ فـــي تــحــقــيــق االسـ
العسكرية  االنقالبات  ظاهرة  توقفت  وهكذا 

منذ بداية السبعينيات.

أخوية رفاق السالح الرجولية
الــضــبــاط عــمــومــا، وال سيما في  بــن  تنشأ 
الكليات  خريجي  وبــن  القتالية،  الــوحــدات 
رفاقية  رابطة  ذاتــهــا،  الدفعة  من  العسكرية 
تشبه أخويات الطلبة في الكليات الجامعية 
ــيـــة فــي  فــــي املــــاضــــي أو رابــــطــــة الـــخـــشـــداشـ
الجيش اململوكي. وتتحول هذه إلى نوع من 
الــوالء الشخصي للجماعة أو رفاق السالح 
فيما هو جماعة أبناء الــدورة. ويسهل ذلك 
انقالب.  أو  لتحرك  التخطيط  في  تجنيدهم 
تسود هذه العالقات في املليشيات املسلحة 
والـــحـــركـــات الــســريــة والــكــلــيــات الــعــســكــريــة، 
وتــضــعــف الحــقــا فـــي الــجــيــوش الــنــظــامــيــة، 
الهيكلية  تتجازوها  أن  املفترض  من  حيث 
تبقى  لكنها  التراتبية.  وتفّككها  التنظمية 
قــائــمــة، وال ســيــمــا فـــي الـــوحـــدات الــقــتــالــيــة، 
ــبــــاط بــتــجــارب  حـــيـــث يـــمـــر الـــجـــنـــود والــــضــ
مكثفة مــشــتــركــة، مــن نـــوع الــتــدريــب الــشــاق 
واملـــنـــاورات، وحــتــى املــعــارك ذاتــهــا. فــي مثل 
هذه األجواء يجري اختصار أسماء الضباط 

وإطالق األلقاب الحميمة عليهم.
 ويكاد ال يخلو نظام واحــد حكمه الضباط 
الدنيا  أو  املتوسطة  الرتب  ذوو  االنقالبيون 
النفوذ، أو مــرارات  من صــراع شخصي على 
وحــــزازات ناجمة عــن عــدم تولي املنصب أو 
عــدم نيل االحــتــرام الــذي يشعر الشخص أنه 
ــَرت هــذه كصراعات  ــسِّ

ُ
مــن حــقــه. وغالبا مــا ف

يــســار ويـــمـــن، وقـــومـــي وإســـالمـــي وغــيــرهــا. 
ــيـــرة. ولكن   الــســاحــة مــن هـــذه األخـ

ُ
ولـــم تــخــل

السلطة  الــغــالــب عــلــى  فــي  الــصــراعــات دارت 
ــفــــوذ، والــــجــــاه واملـــنـــصـــب،  ــنــ والــــرئــــاســــة، والــ
وأحــيــانــا عــلــى الــنــهــج وأســـلـــوب الــعــمــل، وإن 
أعرضها  مــن  إيديولوجية  بــادعــاءات  غلفت 
ــيـــســـاريـــة. كــمــا غــالــبــا مـــا أدت  الــيــمــيــنــيــة والـ
بضباط إلى التحالف مع دول جــارة خصم، 
مثل مصر وليبيا في حالة السودان، والعراق 
وســوريــة فــي حـــاالت صــراعــات الــضــبــاط في 
الــبــلــديــن. كـــان هـــذا الـــصـــراع بــن الطموحن 
ــن الـــضـــبـــاط االنـــقـــالبـــيـــن شـــاغـــال أســاســيــا  مـ
ألنــظــمــة الــحــكــم الــعــســكــريــة. خــذ مــثــال صــراع 
عــبــدالــكــريــم قـــاســـم، وعــبــدالــوهــاب الـــشـــواف، 
ــال عــبــد  ــمـ ــدالـــســـالم عـــــــارف؛ وصـــــــراع جـ ــبـ وعـ
الناصر وعبدالحكيم عامر وحسن وصالح 
سالم وأنور السادات وعلي صبري، وحافظ 
ــــالح جـــديـــد ومــحــمــد عـــمـــران. بل  ــد وصـ ــ األسـ
طيلة  البعثية  العسكرية  اللجنة  وصــراعــات 

سنوات 1970-1963.
 

الصراعات الحزبية وااليديولوجية
ــاالت عــربــيــة نــــادرة، لــم يــبــد الضباط  فــي حـ
الـــذيـــن حــكــمــوا فــتــرة طــويــلــة مـــرونـــة كافية 
والدولية.  اإلقليمية  التغيرات  مع  للتكيف 
وتــكــفــي مــراجــعــة الــتــغــيــرات فـــي ســيــاســات 
صدام حسن بعد غزو الكويت، والتغيرات 
ــات حــــافــــظ األســـــــد،  ــ ــهـ ــ ــــوجـ فـــــي مـــــواقـــــف وتـ
العامل  أن  البشير ليتضح  والقذافي وعمر 
ــان الــحــفــاظ عــلــى الــحــكــم. وإن  الــرئــيــســي كــ
السلوكيات التي بدت متشددة وغير مرنة 
وغـــيـــر قــابــلــة لــلــتــكــيــف مـــع الــعــصــر لـــم تكن 
نابعة من تشدد أيديولوجي، بل من صفات 
القائد الشخصية، أو من تقديراته الواقعية 
الــتــي تبدو  والــبــراغــمــاتــيــة أن سياسته هــذ 
متصلبة هي الطريق األفضل للحفاظ على 
كإصالحات  يبدو  ومــا  املرونة  وأن  النظام، 
في الخارج سوف تبدأ تفاعالت من شأنها 

أن تــقــود إلــــى خـــســـارة الــســلــطــة. لــيــس هــذا 
أيــديــولــوجــيــة مختلفة،  نــابــعــا مـــن  مــوقــفــا 
النظام  لطبيعة  مختلف  تشخيص  مــن  بــل 

واملجتمع وحسابات براغماتية مختلفة.  
 عمت تنظيمات الضباط األحــرار الوطنية 
الـــتـــركـــيـــب الـــجـــيـــوش الـــعـــربـــيـــة فــــي املـــشـــرق 
ــيــــمــــن، وحــمــلــت  ــــت إلــــــى الــ ــلـ ــ الــــعــــربــــي ووصـ
البعثيون  سيطّورها  إيديولوجية  سمات 
والــشــيــوعــيــون إلــــى ســمــات عــقــائــديــة . وال 
التوجهات وموقف  هــذه  الخلط بن  يجوز 
الــجــيــل األول مـــن الــقــومــيــن الـــعـــرب، الــذيــن 
رحبوا  ولكنهم  ملكية،  أنظمة  مع  تعاونوا 
ــيـــن،  ــقـــالبـ ــا بـــحـــمـــاســـة الــــضــــبــــاط االنـ ايــــضــ
وتـــعـــاونـــوا مـــع اي نـــظـــام يــمــكــن أن يــخــدم 
ــربــــي، أو  ــعــ الـــفـــكـــرة الـــقـــومـــيـــة واالتـــــحـــــاد الــ
التأثير عليه بهذا االتــجــاه. هــذا هو سلوك 
قسطنطن زريق الذي كان مستعدا أن يكون 
تعين  وقبل  واشنطن،  في  لسورية  سفيرا 
دمشق.  لجامعة  رئيًسا  لــه  الزعيم  حسني 
وهــــو مـــوقـــف الــقــومــيــن الـــعـــرب مـــن الــحــكــم 
كــمــا هــو نسبيا موقف  الفيصلي وغـــيـــره.  
محمد كرد علي الذي كان من أبرز من هلل 
الزعيم  بقيادة  ســوريــة  فــي  األول  لالنقالب 
نكاية بالكتلة الوطنية السابقة. من املفضل 
الــتــمــيــيــز بـــن الــقــومــيــة الــعــربــيــة الــحــزبــيــة 
والجيل  ومــنــظــريــهــا،  والــنــاصــريــة  البعثية 
األول غير الحزبي من القومين العرب الذي 
إذا تحدث عن انقالب قصد به انقالبا فكريا 
يهيئ  وتحديثًيا  أمــة  إلــى  الشعوب  يــحــول 
ــدول الــعــربــيــة الســتــيــعــاب  املــجــتــمــعــات والـــــ
والعقالنية  االقتصاد  فــي  الحديثة  العلوم 
بـــعـــيـــدا عــن  ــة، وعـــلـــمـــانـــًيـــا  ــ ــدولـ ــ الـ إدارة  فــــي 
ــــؤالء انــفــســهــم رحـــبـــوا  الـــطـــائـــفـــيـــة. ولـــكـــن هــ
بانقالبات.  قاموا  الذين  الضباط  بحماس 
العرب  القومين  ثالث من  يلزم جيل  وكــان 

لكي يتجاوز هذا وذاك.
 

الرهانات الدولية على الجيش 
في السياسة

الحرب  بعد  السوفييتي  االتــحــاد  تمّدد  مع 
الــنــازيــة،  على  واالنــتــصــار  الثانية  العاملية 
الثورة  وبعد  التنموي،  نموذجه  وجاذبية 
املــتــحــدة مهتمة  الــواليــات  كــانــت  الصينية، 
بــتــحــديــث مــصــر فـــي مــواجــهــة خــطــر نــشــوء 
ــرق، بـــســـبـــب تــخــلــف  ــ ــشــ ــ ــي الــ ــة فـــ ــيـ ــيـــوعـ الـــشـ
الفالحن،  ونقمة  فيها  الــزراعــيــة  الــعــالقــات 
كما جرى في الصن وبلدان آسيوية أخرى. 
وآمـــنـــت بـــقـــدرة الــجــيــش عــلــى الــقــيــام بـــدور 
يجهض تــكــرار مــا جــرى فــي الــصــن. لذلك، 
اإلصالح  بمسألة  األميركية  اإلدارة  اهتمت 
الــزراعــي اهتماًما أكــيــًدا، وأعـــدت مــســّودات 
الـــزراعـــي. ويبدو  لــهــذا اإلصـــالح  مخططات 
أيضا  الــخــارجــيــة درســــوا  خــبــراء وزارة  أن 
التجربة التركية حيث جرى إصالح زراعي 
باتجاه  مــن دون خــطــوات  عــام 1945  مبكر 
 ،1952 آب/أغــــســــطــــس  ــــي  وفــ  . الـــشـــيـــوعـــيـــة 
أرسلت وزارة الخارجية برقية إلى السفارة 
علم القيادة الجديدة أن أميركا 

ُ
في القاهرة ت

مــســتــعــدة لــدعــم اإلصــــالح الـــزراعـــي. ووجــد 
أميركي ضد  باحثون شواهًدا على موقف 
دعوة محمد نجيب للديمقراطية التعددية 
ألنـــهـــا تــتــضــمــن مـــخـــاطـــر غـــيـــر مــحــســوبــة، 
فالتعامل مع مجموعة منظمة من الضباط 

أسهل  من التعامل مع برملانات منتخبة.
ل الــثــيــاب املــدنــيــة الحكم إلــى مدني  ال تــحــوِّ
التي  األوامـــر  بلغة  غالبا  فهو يحكم  فــعــال. 
ــا، كــمــا ال يــقــبــل بــوجــود أي 

ً
تــصــبــح قــوانــيــن

معارضة، إذ يعتبر أي اعتراض عليه موقفا 
ــل تــخــويــن  ــذا أصــ ــ مـــن الـــوطـــن والــــدولــــة. وهـ
املــعــارضــات لــهــذا الــنــوع مــن األنــظــمــة. فهي 
بموجب العقلية العسكرية ليست معارضة 
حزب خارج السلطة لحزب آخر في السلطة، 
فالعسكر ليسوا حزًبا من األحــزاب، ولذلك 
فــمــعــارضــتــهــم تــعــتــبــر مــوقــفــا عــدائــيــا ضد 
الــدولــة والــوطــن. هــذا إدراك العسكر الذاتي 

حتى بعد أن يرتدي لباسا مدنيا.
 وغــالــبــا مــا ال يـــؤدي خــلــع الــحــكــام الثياب 
الــعــســكــريــة عــنــد تــولــي الــحــكــم إلـــى تمدين 
ــــى عـــســـكـــرة الـــســـيـــاســـة. إذا  الـــعـــســـكـــر، بــــل إلـ
أخذنا مثال حالة قام فيها الحزب بانقالب 
عــســكــري كــمــا فـــي حـــالـــة الــبــعــث الـــســـوري، 
نــجــد أن الـــحـــزب نــفــســه تــعــســكــر تــدريــجــيــا. 
ــر »الــــحــــرس  ــبـ ــة عـ ــدايــ ــبــ ــك فــــي الــ ــ وجـــــــرى ذلــ
الــــقــــومــــي«، ثــــم عـــبـــر إخــــضــــاع الـــتـــرفـــيـــع فــي 
مراتب العضوية من نصير إلى عضو عامل 
ــيــت  ــــدورة عــســكــريــة ُســمِّ لــشــرط الــخــضــوع لـ
ممارسة  دورة  ثــم  الــفــدائــي،  الــعــمــل  دورات 
قتالية على الجبهة. وتوقفت هذه العسكرة 
خالل السبعينيات، ثم عادت في عام 1980 
ــحــة في 

ّ
ــســل

ُ
مـــن خــــالل تــشــكــيــل الــفــصــائــل امل

ــزب، وعــســكــرة  ــ ــحـ ــ املـــنـــظـــمـــات الــشــعــبــيــة والـ
وأدى  فــاشــي.  منهج  وفــق  الشبيبة  منظمة 
سياسية  اجتماعية  نخب  تحّكم  إلــى  ذلــك 
للحراك  الرئيسة  وسيلتها  الجيش  تعتبر 
االجــتــمــاعــي، بــمــعــنــى الــصــعــود فـــي الــســلــم 
ــراف  ــ ــال األطــ ــ ــــذه حـ ــتـــمـــاعـــي. وكــــانــــت هـ االجـ
املهمشة والفقيرة واألقليات الدينية، وكان 

الـــذي يمكن أن يسلكه  الــجــيــش هــو املــســار 
شــاب مــن أســرة فــي هــوامــش الــبــالد لتوفير 
وظيفة وللتقدم اجتماعًيا من حيث املنزلة. 
ــداب فتح  ــتــ ــان الــجــيــش فـــي مــرحــلــة االنــ وكـــ
أن  أال ننسى  الفئات. وينبغي  لهذه  أبــوابــه 
من  للمتحّدرين  املــرتــفــع  النسبي  التمثيل 
هذه الفئات لم ُيغّير حقيقة أن الجيش هو 
التنظيم األقوى واألكثر حداثة في دولة ما 
البعث  حــزب  استئثار  لكن  االستقالل.  بعد 
بالحكم وتقييد الحريات، بما في ذلك حرية 
الــتــعــبــيــر والــتــنــظــيــم الــســيــاســي وغــيــرهــا، 
أّديــــا فــي الــنــهــايــة إلـــى اعــتــمــاد الــحــزب على 
ــن وبــيــئــتــه االجــتــمــاعــيــة الــتــي تــوفــر له  األمــ
ــــدرة الــفــئــات  الـــقـــوى الــبــشــريــة، وتــقــلــيــص قـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة األخــــــــرى عــلــى 
التأثير سياسًيا. وأسهم ذلك في زيادة قوة 
الــتــي يعتمد عليها  ــــوالءات االجــتــمــاعــيــة  الـ
األمن، ومنها الروابط الطائفية العلوية في 
حالة ســوريــة. لكن األثــر األهــم كــان سيطرة 
الضباط على حزب البعث، ثم على السلطة 
بشكل عام بعد معارك مفصلية ُحسَمت في 

داخل الجيش وفي داخل الحزب .
وفي رأيــي فإن االنقالب املصري من يوليو 
نقطة تحول في  والـــذي شكل  يونيو 2013 
تاريخ الثورة العربية من أجل الديمقراطية، 
يشبه انقالب أوغستو بينوشيه، أي انقالب 
جيش النظام على العملية السياسية، أكثر 
مــمــا يــشــبــه االنـــقـــالبـــات الــراديــكــالــيــة.  جــاء 
هو  منتخب  زعــيــم  عــلــى  بينوشيه  انــقــالب 
سلفادور أييندي بعد أن عينه األخير عام 
1973 قائدا عاما للقوات املسلحة بعد أن كان 
رئيسا لألركان منذ 1972. وقد عينه يوم 23 
11 سبتمبر.   يـــوم  عليه  وانــقــلــب  أغــســطــس 
فـــي الــســابــقــة الـــســـوريـــة وقــــع األمـــــر نــفــســه، 
إذا عـــن شـــكـــري الــقــوتــلــي حــســنــي الــزعــيــم 
قــائــدا للجيش بعد أن كــان مــديــرا للشرطة  
لينقلب عليه الزعيم بعد عدة شهور. ومن 
الــواضــح أن االنــقــالب على حكومة االتحاد 
االشـــتـــراكـــي الــشــعــبــي مـــا كـــان لــيــنــجــح لــوال 
دعـــم اإلدارة األمــيــركــيــة ومــخــابــراتــهــا، ولــم 
يكن ليصمد في الحكم من دون هذا الدعم. 
نيولبرالية،  ســيــاســات  بينوشيه  نفذ  وقــد 
ورفـــع الــحــمــايــة عــن اإلنــتــاج املــحــلــي، ومنع 
النقابات وأوقف الدعم على السلع، وخفض 
مصروفات الحكومة بخصخصة الخدمات 
االجــتــمــاعــيــة. وخــــالل الــتــســعــيــنــيــات كــانــت 
تــشــيــلــي حــســب الــبــنــك الــــدولــــي وصـــنـــدوق 
الالتينية،  أميركا  اقتصاد في   

َ
أفضل النقد 

أو ما ُعِرف بمعجزة تشيلي، )ونحن ال نرى 
أنه ثمة وجه للشبه بن االقتصاد املصري 
وال  تشيلي  واقــتــصــاد  البنيوية  ومــشــاكــلــه 
الفتاح  عبد  من  اقتصادية  نتوقع  معجزة 

السيسي(.
ــقـــديـــم عـــلـــى الــعــمــلــيــة  ــام الـ ــنـــظـ ــقــــالب الـ ــه انــ ــ إنـ
الــســيــاســيــة الـــتـــي تــتــجــه نــحــو تــغــيــيــره، في 
مــحــاولــة لــلــحــفــاظ عــلــى امــتــيــازاتــه مـــن جهة 
ــــذي صــمــد بــعــد أن  وعـــلـــى الــنــظــام الــحــاكــم الـ
النوع من االنقالبات يتميز  رأُســه. هــذا  ِطَع 

ُ
ق

باالستقرار لألسف. فال مجموعة أو شلة، أو 
أخوية ضباط هنا، بل الجيش النظامي ذاته؛ 
وال تـــدور بــعــد االنــقــالب صــراعــات الــضــبــاط، 
الــتــراتــبــيــة واضــحــة تــمــامــا، وقــائــد  فالهرمية 
 مــا يمكنه أن 

ُّ
الــجــيــش يــصــبــح رئــيــًســا. وجــــل

يــحــقــقــه إجــــــــراءات اقـــتـــصـــاديـــة اجــتــمــاعــيــة ال 
وعيناها  بها  القيام  منتخبة  حكومة  تجرؤ 
عـــلـــى الــــــــرأي الــــعــــام ونـــتـــائـــج االســـتـــفـــتـــاءات 
ــلـــي فــي  ــيـ ــة. ولــــــذلــــــك حـــقـــقـــت تـــشـ ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ والــ
ونموا  ملحوظا،  استقرارا  بينوشيه  مرحلة 
اقـــتـــصـــاديـــا، واســـتـــمـــر الــحــكــم لــفــتــرة زمــنــيــة 
طــويــلــة نــســبــيــا وانــتــهــى بــانــفــتــاح تــدريــجــي 
وإتــاحــة املــجــال لــالحــزاب والــنــقــابــات للعمل، 
واســتــفــتــاءات قــــادت إلـــى تــحــول ديــمــقــراطــي. 
الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها، وهي 
تــمــيــل إلــــى تــصــويــر مــصــالــحــهــا فـــي مــراحــل 
االنــتــقــال كــأنــهــا مــصــالــح وطــنــيــة عــامــة، كما 
أفكار.  نظام  املؤسسة بموجب  هــذه  تعمل  ال 
إنها مؤسسة منظمة أعلى من حزب أو حركة 
او خزان أفكار فهل يجب في مرحلة التحول 
الديمقراطي اعتبارها قوة داخلية أم سيبقى 
الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا كــمــؤســســة تــــدافــــع عــــن حــــدود 
الديمقراطي أن  الوطن؟ على دروس االنتقال 

تتعظ باالنقالب العسكري األخير في مصر.
 مــن نــاحــيــة أخـــرى ثــبــت فــي تــركــيــا كــمــا في 
مــصــر أن االنـــقـــالب يــحــتــاج إلــــى الــتــحــالــف 
مـــع قــــوى مــدنــيــة وســيــاســيــة لــكــي يتمكن 
املجتمع. فهو يفشل  فــرض نفسه على  مــن 
ــذا مـــا وقـــع فـــي تــركــيــا على  مـــن دونـــهـــا، وهــ
بن  وقــع  انقساما  وأن  عكس مصر، سيما 
مــؤيــدي الــديــمــقــراطــيــة ومـــؤيـــدي االنــقــالب. 
أمــا حن انقسم املجتمع بن مؤيدي حزب 
املسلمن(  ــوان  اإلخـــ )مــثــل  بعينه  ســيــاســي 
ومــعــارضــيــهــم، )ولـــيـــس بـــن الــديــمــقــراطــيــة 
ــر،  ــكـ ــعـــسـ ــــوف يـــنـــجـــح الـ ــسـ ــ ــا( فـ ــ ــهـ ــ ــديـ ــ ــؤيـ ــ ومـ
ــرز يـــجـــد االنـــقـــالبـــيـــون  ــفــ فـــبـــمـــوجـــب هـــــذا الــ
منطلقات  مــن  يساندونهم  كثيرين  حلفاء 
 ودوافــع مختلفة، ضد اإلخــوان أو أي حركة 

سياسية أخرى.
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اليوم  من  ــى  األول الجلسة  ــرأس  ت
السبت،  ــس  أم للمؤتمر،  األول 
تحت  )الصورة(،  المصري  محمد 
نظرية«  وإشكاالت  »قضايا  عنوان 
وشارك فيها كل من عبد الوهاب 
وطيبي  عناني  وخليل  االفندي، 
غماري، بينما جاءت الجلسة الثانية 
بعنوان »مقاربات تحليلية: مقارنة 
في  متعددة  انقالبية  أنماط  بين 
ــا  وأداره ــاردة«،  ــب ال الحرب  سياق 
وشــارك  الفتاح  عبد  الدين  سيف 
ومهند  حجابي  أحــمــد  فيها 

مصطفى.

اليوم األول 
للمؤتمر

أصال. ولكن ثمة حاالت أطلق فيها االنقالب 
ــــرورة تــغــيــيــر تـــحـــالـــفـــت فــيــهــا الــســلــطــة  ــيـ ــ صـ
متضررة  اجتماعية  قطاعات  مع  االنقالبية 

لتغيير النظام، وجرى تغييره فعال.
الثورة  بلقب  انــقــالبــات كثيرة   وقــد تموهت 
سواء أقادت إلى مثل هذا التغيير أم ال. ففي 
الــعــقــود الــخــمــس أو الــســتــة األخــيــرة اكتسب 
مصطلح ثورة عموما بعدا معياريا إيجابيا 

في مقابل البعد السلبي للفظ االنقالب.
ــه مــــن نــاحــيــة  ــ ــا، أنـ ــنـ ــم الـــتـــأكـــيـــد هـ ــهـ ــن املـ ــ  ومـ
ــقـــراطـــي لــم  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــتــــحــــول الـــديـــمـ
ة  ــر كـــفـــاء ــثــ يـــثـــبـــت ان الـــــثـــــورة الـــشـــعـــبـــيـــة أكــ
للوصول بمجتمع ما نحو الديمقراطية، من 
اإلصالحات من أعلى سواء أقامت بها قيادة 
عــســكــريــة بــعــد انـــقـــالب أو قـــيـــادة ســيــاســيــة، 
ــة  ــ أو كـــالهـــمـــا ســــويــــة. فــــالــــثــــورات مـــمـــن زاويـ
تقود  قــد  كــبــرى  مــخــاطــرة  الديمقراطية  نظر 
إلـــى فــوضــى أو أنــظــمــة شــمــولــيــة، وحــتــى إذا 
انتهى بها املطاف إلى الديمقراطية فهذه ال 
تتولد عــن الــثــورة مــبــاشــرة، بــل بعد سلسلة 
ــــوارات  إصـــالحـــات دســتــوريــة وقــانــونــيــة وحـ
الــثــورة تغير  تتلوها.  ومــســاومــات سياسية 
بعد  الديمقراطية  يبني  واإلصــــالح  الــنــظــام، 
دائما  ليست  الجدلية  وهــذه  السلطة.  تسلم 
ــتـــرض أن يــمــتــلــك  ــفـ ــثـــوريـــن. ويـ ــلـ ــة لـ ــحــ واضــ
فقط  ليس  تصورا  الديمقراطيون  الثوريون 
للثورة بل أيضا لعملية اإلصالح السياسي 

بعدها.
ــذم عند   ولـــهـــذا فــنــحــن ال نــقــصــد املــــدح أو الــ
الــتــمــيــيــز بـــن االنـــقـــالب الــعــســكــري والـــثـــورة 
ــة هو  الــشــعــبــيــة. ومــــا يــهــمــنــا فـــي هــــذه الـــورقـ
التمييز بن االنقالب لتغيير قيادة والحفاظ 
عــلــى الــنــظــام، واالنـــقـــالب الــــذي يــأتــي ضمن 

عملية تغيير اجتماعي سياسي.    
ويخلق امليل للتدخل في رأينا منذ تأسيس 
الجيوش الحديثة وارتباطها بفكرة الدولة، 
إذ بــــدت وكــأنــهــا تــمــثــل الـــدولـــة فـــي مــقــابــل 
ــد فــي مقابل  الــجــمــاعــات والــفــئــات، والـــواحـ
والصالح  التشتت  مقابل  والنظام  التعدد، 
للقوى  الجزئية  املــصــالــح  مقابل  فــي  الــعــام 
االجتماعية والسياسية. وهي فوق كل هذا 
الـــقـــوة. والــحــقــيــقــة أن هـــذا قــد يكون  تمتلك 
مؤقتة  الــجــيــش  مــهــمــة  كــانــت  إذا  صحيحا 
نفسه  يضع  بحيث  األهلي  السلم  لتحقيق 
الــدولــة بعد تنفيذها. ومــن دون  فــي خدمة 
ذلك يفصل خيط رفيع بن ادعاء الجيش أنه 
يمثل الصالح العام وأن يصبح هو الصالح 
الــعــام؛ وبــن ادعــائــه أنــه يجسد الــدولــة وأن 
يكون هو جسد الدولة، وبن تمثيل الوحدة 

سياسة
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المجر تتحّدى االتحاد األوروبي

استفتاء »سيادة« رفض الالجئين
ناصر السهلي

األحــد،  اليــوم  املجريــون،  يتوجــه 
شــعبي  اســتفتاء  علــى  للتصويــت 
فيكتــور  الــوزراء،  رئيــس  ينظمــه 
االتحــاد  بــال  شــغلت  قضيــة  حــول  أوربــان، 
األوروبــي منــذ خريــف العــام املاضــي، وتتمثل 
بــن  إلزاميــة  الالجئــن كحصــص  توزيــع  فــي 
أوربــان،  مواقــف  وتســببت  األعضــاء.  الــدول 
الالجئــن،  مــن  أيــا  بــالده  الرافضــة الســتقبال 
أحيــان  فــي  أحيانــا وصارخــة  بأزمــة صامتــة 
بروكســل  موقــف  مصدرهــا  وكان  أخــرى. 
الــدول  عــن  املســاعدات  أملانيــا بقطــع  وتهديــد 
التي ال تطبق االتفاقية األوروبية حول توزيع 
االتحــاد.  دول  بــن  الالجئــن  آالف  عشــرات 
التطــورات فــي املواقــف لــدى دول أخــرى، بمــا 
فيهــا أملانيــا وانتقــال الدنمــارك والســويد إلــى 
جبهــة أوربــان، جعــل مواقفــه أكثــر تعنتــا فــي 
مواجهة االتحاد األوروبي. وعلى الرغم من أن 
االســتفتاء اليــوم يعتبــر رمزيــا، إال أن نتائجــه 
اســتقبال  رفــض  ملصلحــة  املحســومة،  شــبه 
الجئن، ستشــكل مؤشــرًا على ترسيخ التوجه 
البلــد،  هــذا  فــي  املتشــدد  القومــي  اليمينــي 

بانتظار االنتخابات العامة املقبلة.
ويجــب علــى الشــعب املجــري أن يصــوت اليــوم 
»نعــم« أو »ال« علــى ســؤال  مــن خــالل اإلجابــة بـ
إلــزام  علــى  املوافقــة  ينبغــي  إذا كان  مــا  حــول 
»مواطنــن  توزيــع  قبــول  لبالدهــم  بروكســل 
غيــر مجريــن« بــدون موافقة البرملــان. ال يمكن 
وقــرارات  قوانــن  يغيــر  أن  االســتفتاء  لهــذا 
ليــس  القانونــي  وطابعــه  األوروبــي.  االتحــاد 
ملزمــا لبروكســل بشــيء. لكنه ســيكون بمثابة 
اســتعراض عضــالت لرئيــس الــوزراء املجــري، 
الــذي يســعى إلى تحصن نفســه بالــرأي العام 
والتســلح بــه إلخافــة االتحــاد األوروبــي من أن 
يذهــب بعيــدًا فــي قضية إلــزام الدول بحصص 
الالجئــن. ومــا طرحــه أوربــان، منــذ أكثــر مــن 
عــام، تتبنــاه اليــوم دول عــدة فــي االتحــاد. فهو 
رأى بــأن حــل مشــكلة الالجئــن يجــب أن تتــم 
»عبــر الســيطرة أكثــر علــى الحــدود الخارجيــة 
لالتحاد األوروبي، إذا كان يجب الحفاظ على 

»فيدز« الذي يضم »االتحاد املدني« و»الشعب 
جمهورهــا  مــن  املســيحي«،  الديمقراطــي 
»ال«. ولدى هذا التحالف شــعبية  التصويــت بـــ
تصــل إلــى حوالــي 30 فــي املائــة بــن الناخبن. 
أفضــل«  »هنغاريــا  حركــة  إليــه  ويضــاف 
الداعمــة  اليمينــي،  التوجــه  ذات  )يوبيــك( 
ألوربــان، بحوالــي 11 باملائــة من األصوات. في 
املقابــل، يعــارض الحزب االشــتراكي الهنغاري 
مــن  عــدد  شــأن  شــأنه  االســتفتاء،  إجــراء 
األحــزاب والحــركات الصغيــرة املعارضــة التي 

حاولــت، عبثــا، وقــف االســتفتاء أمــام املحكمــة 
الدستورية.

أوربــان  بــن  والتجــاذب  الجــدل  اندلــع  ومنــذ 
واألوروبيــن، بمــن فيهــم املستشــارة األملانيــة 
قوانــن  حــول  ســيما  وال  ميــركل،  أنجيــال 
وقرارات بروكســل بشأن الالجئن، ذهب حزب 
»يوبيــك« وتحالــف »فيدز« إلــى إعطاء انطباع 
بــأن القضيــة »تتعلــق بســيادة املجــر«. وعلــى 
الرغــم مــن األصــوات العاليــة املنتقدة لسياســة 
بعــض  مــن  املوصوفــة  املجريــة،  الحكومــة 

»انتهازيــة  بأنهــا  األوروبيــن  السياســين 
تبحث عن دعم االتحاد االقتصادي ومشاريع 
االنطبــاع  تعطــي  الوقــت  وبنفــس  التنميــة 
بــأن بروكســل تهديــد علــى ســيادتها«، إال أن 
قــادة  لــدى  أنــه رســخ شــعاراته  يبــدو  أوربــان 
أوروبيــن آخريــن باتوا على قناعة »بصوابية 

سياساته«.
وما زاد املخاوف يتمثل في أن بروكسل تطرح 
فكــرة »فــرض عقوبــة ماليــة على الــدول التي ال 
تســتقبل الجــزء املخصــص لها مــن الالجئن«. 
االقتصاديــة  النتائــج  مــن  أوربــان  وخشــية 
لعقوبة كهذه، باعتبار أن اقتصاد بلده يعتمد 
بصــورة كبيــرة علــى مســاعدة الــدول األعضــاء 
لــه، دفعتــه إلــى فــرض نقاش حول شــرعية تلك 

القرارات.
إلــى  اللجــوء  أوربــان  قــرر  ذلــك،  مــن  انطالقــا 
الناخب املجري للتصويت على استفتاء تحت 
شــعار حماية »الســيادة الوطنية«. وذهب إلى 
أبعــد مــن ذلــك فــي تصريحاتــه، إذ قــدم نفســه 
وكأنــه »قلــق وحريــص على مســتقبل أوروبا«. 
الغــرب،  فــي  سياســي  مراقــب  مــن  أكثــر  لكــن 
رأى أن أوربــان حليــف ملوســكو، ويجــر بــالده 
إلــى عصــر آخــر غيــر ديمقراطــي، وفــق قولهــم. 
وبالتالــي إن مــا يثيــر مخــاوف لــدى بروكســل 
هو هذا النموذج املجري الذي يشجع اآلخرين 
فــي الــدول الشــرقية، كســلوفاكيا وبولنــدا فــي 
التعامــل مــع الالجئــن بما يتعــارض مع القيم 
دول  إلــى  تنتقــل  قــد  عــدوى  وهــي  األوروبيــة. 
تنامــي  ظــل  فــي  وغيرهــا،  الشــمالية  أوروبــا 
إلــى  النتيجــة  فــي  يــؤدي  مــا  القومــي،  الفكــر 
الذهاب بعيدًا في نزع بعض الشرعية الرمزية 

عن قرارات االتحاد األوروبي.
فــي  »فيــدز«،  تحالــف  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر 
فضائــح  مــن  عــدد  مــن  داخليــا  يعانــي  املجــر، 
الفســاد السياســي واملالــي، لكنــه يجــد ملجــأه 
بالهــرب منهــا نحــو خطــاب يتعلــق بالالجئن 
وقــرارات االتحــاد األوروبــي لعكــس الشــعبية 
ســيعتبر  واليــوم،  ســابقا.  خســرها  التــي 
لــه  يكــون  لــن  أنــه  مــن  الرغــم  االســتفتاء، علــى 
أي تأثيــر قانونــي علــى االتفاقيــة األوروبيــة، 

»انتصارًا لخط أوربان«.

يُجرى استفتاء في المجر، اليوم األحد، حول اتفاقية تقضي بإلزام الدول األعضاء في االتحاد األوروبي باستقبال حصص معينة 
من الالجئين، وسط قلق أوروبي من رمزية الخطوة، ومن انتقال عدوى رفض استقبال الالجئين من قبل دول االتحاد األخرى

تتذرع الحكومة المجرية من التعدي على قراراتها السيادية )أتيال كيسبندك/فرانس برس(

ووفقــا  األعضــاء«.  الــدول  بــن  الحركــة  حريــة 
الســتطالع أجــراه موقــع »هنغاريــا اليوم«، من 
»كال«  بـــ املجريــن  أن تصــوت غالبيــة  املرجــح 
معينــة  حصــة  األوروبــي  االتحــاد  لفــرض 
إليــه  يشــير  ومــا  بلدهــم.  علــى  الالجئــن  مــن 
االســتطالع، أن نســبة 62 باملائــة مــن الناخبن 
فيــه، و77  إنهــم سيشــاركون  قالــوا  املســجلن 
إلزاميــة  بالفعــل  يعارضــون  منهــم  باملائــة 

قرارات بروكسل في هذا الشأن لبالدهم.
تحالــف  ومنهــا  املجريــة،  األحــزاب  وتطلــب 
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الدوالر يواصل قفزاته في مصر
القاهرة ـ محمد توفيق

واصــل ســعر الــدوالر قفزاتــه أمــام 
الســوق  فــي  املصــري  الجنيــه 
السوداء، أمس، ليراوح بن 13.40 
و13.50 جنيهــا للبيــع، وســط عمليــات تــداول 
محــدودة، فــي ظــل مخــاوف بأســواق العمالت 
العملــة  بتعويــم  حكوميــة  توجهــات  مــن 
ســعر  اســتقر  املقابــل  وفــي  رســميا.  املحليــة 
الرســمية  التعامــالت  فــي  األميركيــة  العملــة 
شــعبة  عضــو  وقــال  جنيهــات.   8.88 عنــد 
التجاريــة،  للغــرف  العــام  الصرافــة باالتحــاد 
»إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ رضــوان،  محمــد 
عمليــات إحجــام حائــزي الــدوالر عــن طرحــه 
فــي األســواق تزايــدت فــي الفتــرة األخيــرة، مــا 
ســاهم فــي تفاقــم األزمــة«. وأضــاف أن »هنــاك 
تأكيــدات تصــل لدرجــة اليقــن لــدى عدد كبير 
مــن حائــزي العملة الصعبــة بمواصلة ارتفاع 

الــدوالر خــالل األيــام القليلــة املقبلــة، خاصــة 
بعــد اإلعــالن عن توجهــات حكومية بضرورة 

تحريك سعر الصرف وتعويم الجنيه«.
مــن  املعــروض  شــح  أن  إلــى  رضــوان  وأشــار 
املســتوردين  مــن  الــدوالر يقابلــه طلــب كبيــر 
األســعار  أصبحــت  وبالتالــي  واملســتثمرين، 

تتحرك يوميا في اتجاه صعودي.
والخبيــرة  النــواب  مجلــس  عضــو  وكانــت 
فــي وقــت  قالــت  االقتصاديــة، بســنت فهمــي، 
»العربي الجديد«: »ليس أمام البنك  ســابق، لـ
الجنيــه،  تعويــم  سياســة  اتبــاع  إال  املركــزي 
للخروج من املأزق الحالي الحتياطي النقد«.

القاهــرة  غرفــة  إدارة  مجلــس  عضــو  وقــال 
»العربي الجديد«،  التجاريــة، أســامة جعفــر، لـ
إنه »في حالة تعويم الجنيه رضوخا لشروط 
صنــدوق النقــد الدولــي، فــإن أســعار الــدوالر 
بالســوق الســوداء ســتقفز إلــى أرقــام فلكيــة، 
وقد يكسر 15 أو 20 جنيها، إذا لم يتم توفير 

احتياطــي نقــدي يزيــد عــن 30 مليــار دوالر، 
املســتثمرين  لطلبــات  البنــوك  تلبيــة  وعــدم 
أن  إلــى  النظــر  جعفــر  ولفــت  واملســتوردين«. 
ارتفــاع ســعر الــدوالر ســينعكس علــى أســعار 
جميع الســلع خالل فترة وجيزة، مرجعا ذلك 
إلــى أن مصــر دولــة تســتورد مــن الخــارج مــا 

يراوح بن 60 إلى 70% من احتياجاتها.
وتعــرض احتياطــي مصــر من النقــد األجنبي 
الفتــرة  فــي  أعــوام   5 فــي  لــه  خســارة  ألكبــر 
املاضيــة، خــالل يوليــو/ تمــوز املاضــي، حيث 
 15.536 إلــى  متراجعــا  دوالر،  مليــاري  فقــد 
مليــار دوالر، مــن 17.546 مليــارا فــي يونيــو/ 
حزيــران، وهــو مــا أرجعــه البنــك املركــزي، فــي 
بيان له، إلى سداد التزامات خارجية، قبل أن 
يعــاود االحتياطــي االرتفــاع مــرة أخرى خالل 

شهر أغسطس/ آب املاضي.
ويأتي تهاوي الجنيه املصري في ظل ضعف 
تدفقات مصادر النقد األجنبي من السياحة 

التــي تعيــش تحــت وطــأة االنخفــاض الحــاد 
في أعداد السياح األجانب بسبب التفجيرات 
انخفضــت  حيــث  األمنيــة،  واالضطرابــات 
نســبة الســياح فــي النصــف األول مــن 2016 
نفســها  بالفتــرة  مقارنــة   %60 نحــو  إلــى 
اإلحصائيــات  حســب  املاضــي،  العــام  مــن 
الرســمية، كمــا انخفضت عائــدات الصادرات 
وتحويــالت املصريــن العاملــن فــي الخــارج 
الســويس،  وقنــاة  األجنبيــة  واالســتثمارات 

وهي مصادر أساسية للنقد األجنبي.
اتهــا الرقابيــة  وشــّددت الحكومــة مــن إجراء
بالعمــالت  االتجــار  لحصــار  والقانونيــة 
فــي  النــواب  مجلــس  ووافــق  األجنبيــة، 
شــهر أغســطس/ آب املاضــي علــى تعديــل 
فــى   ،2003 لســنة   88 رقــم  البنــوك  قانــون 
االتجــار  عمليــات  بتغليــظ  املتعلقــة  املــواد 
فــي العملــة، ومــع ذلــك واصــل ســعر الــدوالر 

قفزاته أمام العملة املحلية.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

للمصــرف  العــام  املديــر  يوســف،  بــن  محمــد  كشــف 
»العربــي الجديد«،  الليبــي الخارجــي، فــي تصريــح لـ
عن تراجع قياسي في إيرادات ليبيا من النفط خالل 
األشــهر التســعة األولــى مــن العــام الجــاري، مســجلة 

3.1 مليارات دوالر.
وقــال بــن يوســف »هده اإليــرادات متدنية جــدًا مقارنة 
مــع إيــرادات عــام 2012، والتــي كانــت تبلــغ فــي الشــهر 
الواحــد نحــو 4.5 مليــارات دوالر، بينمــا ســجلت فــي 
بعض األشهر من العام الجاري 100 ألف دوالر فقط«.

وعائــدات ليبيــا مــن تصديــر النفــط تــودع فــي حســاب 
ملصــرف  )تابــع  الخارجــي  الليبــي  باملصــرف  خــاص 
ليبيــا املركــزي(. وتعتمــد البــالد علــى إيــرادات النفــط 

بنحو 95% في تمويل موازنتها العامة.
النقــد  وتشــير بيانــات حديثــة صــادرة عــن صنــدوق 
الدولــي، إلــى أن ليبيــا تنفــق ســنويا نحــو 40 مليــار 
اإليــرادات  ظــل  فــي  كبيــرًا  العجــز  يجعــل  ممــا  دوالر، 

املتحصلة من املوارد النفطية للدولة.
ويخصــص أكثــر مــن نصــف امليزانية لرواتــب موظفي 
القطــاع العــام والدعــم الحكومــي لعــدد مــن املنتجــات، 
العــالج  مثــل  وخدمــات  والوقــود  الخبــز  بينهــا  مــن 

أزمــة  مــن  ليبيــا  وتعانــي  باملجــان.  املستشــفيات  فــي 
اقتصاديــة خانقــة، فيمــا يعــّول الكثيرون على تحســن 
األوضاع ووضع حد لألزمات املعيشــية، بعد تشــكيل 

حكومة الوفاق الوطني مطلع العام الحالي 2016.
وتراجع االحتياطي النقدي إلى 70 مليار دوالر خالل 
2016 مقابــل 120 مليــار دوالر فــي 2012، وفــق بيانــات 

املصرف املركزي.
وتتطلــع ليبيــا إلــى رفــع معــدالت إنتاجهــا مــن النفــط 
يوميــا.  برميــل  ألــف   900 إلــى  الحالــي  العــام  بنهايــة 
وبلــغ اإلنتــاج قرابــة 1.4 مليــون برميــل يوميــا، حتــى 
منتصــف 2013، قبــل اســتيالء مســلحن علــى موانــئ 

نفطية، مطالبن بإنشاء إقليم في برقة )شرق ليبيا(، 
ليهــوي اإلنتــاج إلــى أقــل مــن 200 ألــف برميــل، لكنــه 
عــاود الصعــود إلــى نحو 450 ألف برميل يوميا خالل 

سبتمبر/أيلول املاضي.
وكان مصطفــى صنــع اللــه، رئيــس املؤسســة الوطنيــة 
للنفــط، قــد قــال فــي مقابلــة مــع وكالــة »فرانــس بــرس« 
نهايــة ســبتمبر/أيلول املاضــي، إن قطــاع النفــط قــادر 
علــى دفــع البــالد نحــو الوحدة، داعيا إلــى تحييده عن 
الصراعــات التــي تســببت بخســائر قدرهــا 100 مليــار 
دوالر فــي ثــالث ســنوات، مضيفــا »مــن دون اســتئناف 

تصدير النفط قد نبلغ عتبة اإلفالس العام املقبل«.

تراجع غير مسبوق إليرادات نفط ليبيا

احتجاجات الفوسفات 
تعود إلى تونس

قال مسؤول تونسي، إن محتجني 
أوقفوا إنتاج الفوسفات بشكل 

جزئي، بعد شهر من إعالن 
شركة فوسفات قفصة الحكومية 

عن اتفاق لتعيني عاملني جدد 
إلنهاء مظاهرات عطلت اإلنتاج 

لشهور.وأصبحت االحتجاجات 

في قفصة )كبرى مدن الجنوب 
الغربي التونسي(، أحد أول 

االختبارات أمام الحكومة الجديدة 
برئاسة يوسف الشاهد، الذي 

قال إنه سيتخذ موقفا قويا من 
االعتصامات التي أضرت باقتصاد 

البالد. وقال علي الهوشاتي وهو 
مسؤول في الشركة لرويترز، أمس، 

إن خريجني عاطلني عن العمل 
استأنفوا احتجاجات للمطالبة 
بدمجهم في مخطط الوظائف، 

مما أدى لتوقف اإلنتاج في وحدة 
املتلوي املسؤولة عن أكثر من 

نصف اإلنتاج في قفصة. 

إحالة سلسلة متاجر كبرى 
في مصر للنيابة

أحال جهاز حماية املستهلك 
)حكومي( في مصر سلسلة 
متاجر »أوالد رجب« للنيابة 

لعرضها لحوما غير صالحة 
لالستهالك. وقال عاطف يعقوب، 
رئيس الجهاز، في بيان أمس، إن 

اإلحالة جاءت بعد التحقق من 
شكوى أحد املستهلكني من شراء 

لحوم فاسدة، مشيرا إلى ضبط 
كميات من اللحوم غير صالحة 

لالستهالك اآلدمي، ال تشتمل على 
بيانات حول مصدرها وتاريخ 

اإلنتاج واالنتهاء.

ارتفاع صادرات نفط العراق
أعلنت وزارة النفط العراقية، أمس، 

ارتفاع معدل صادراتها النفطية 
خالل شهر سبتمبر/أيلول املاضي 

إلى 3.27 ماليني برميل يوميًا، 
مقابل 3.23 ماليني برميل يوميًا 

في أغسطس/آب املاضي. وقال 
عاصم جهاد، املتحدث باسم 
الوزارة في بيان، إن مجموع 
الكميات املصدرة من خالل 

سبتمبر/أيلول موانئ البصرة 
الجنوبية بلغت 97.34 ماليني 

برميل، باإلضافة إلى 935.2 ألف 
برميل عبر ميناء جيهان التركي 
بمعدل تصدير يومي قدره 3.27 

ماليني برميل.

استثمارات ضئيلة 
لإللكترونيات بالخليج

أظهر تقرير ملنظمة الخليج 
لالستشارات الصناعية )جويك(، 

أن االستثمارات في صناعة 
اإللكترونيات والحواسيب في 
دول مجلس التعاون الخليجي 

ضئيلة وال تتعدى نصف مليار 
دوالر، رغم ارتفاعها خالل العام 
املاضي 2015. وأوضح التقرير 

وفق وكالة األنباء العمانية، أمس، 
أن االستثمارات في صناعة 

الحواسيب واملعدات اإللكترونية 
بلغ نحو 476 مليون دوالر في 
عام 2015، مقابل 395 مليون 

دوالر في 2011.

أخبار

اليوان بجانب 
الدوالر في 

صندوق النقد

دخلت العملة الصينية اليوان، رســميا ضمن ســلة العمالت املرجعية املعتمدة لدى صندوق النقد الدولي، إلى جانب الدوالر واليورو، في تطور اعتبرته 
بكــن »منعطفــا تاريخيــا« فــي طريــق تحــول اليــوان إلى عملة دولية. وينضم اليوان، اعتبارا من أمس الســبت رســميا، إلى العملتــن األميركية واألوروبية، 
إضافة إلى الجنيه البريطاني والن الياباني. وتبذل الصن منذ سنوات جهودا حثيثة لتجعل من اليوان عملة احتياط دولية، بما يالئم مستواها كثاني 
قوة اقتصادية في العالم، وذلك بموازاة فتح ســوقها بصورة تدريجية. ويأتي اعتراف املؤسســة املالية، التي تتخذ من واشــنطن مقرا لها، بموقع العملة 

الصينية بإدخالها رسميا إلى مجموعة العمالت العاملية الكبرى، بمثابة انتصار دبلوماسي لبكن.

اقتصاد
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الرباط ـ مصطفى قماس

سيطرت ديون املغرب على سباق االنتخابات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، الـــتـــي يــنــتــظــر إجـــــراؤهـــــا يـــوم 
ــزاب  ــادات مـــن قــبــل أحــ ــقـ ــتـ ــط انـ الــجــمــعــة، وســ
املــعــارضــة الرتــفــاع مــعــدالتــهــا خـــال األعـــوام 
العدالة  حــزب  يعد  بينما  األخــيــرة،  الخمسة 
والــتــنــمــيــة الــــذي يــقــود االئـــتـــاف الــحــكــومــي 

حاليًا بخفض الديون بنحو كبير.
ووصـــل الــديــن الــعــمــومــي بــاملــغــرب إلـــى نحو 
81.5 مليار دوالر، موزعة بواقع 32.1 مليار 
دوالر  مليار  و49.4  الــخــارجــي،  للدين  دوالر 
ــلــــي، حـــســـب بـــيـــانـــات الـــخـــزانـــة  لـــلـــديـــن الــــداخــ

العامة للمملكة. 
ويــأتــي الــلــجــوء إلــى االقــتــراض ســنــويــًا، بعد 
ــار مـــشـــروع  ــ تـــرخـــيـــص مــــن الــــبــــرملــــان، فــــي إطــ
املوازنة الذي يحدد التمويل الازم للحكومة، 
فيما تشير البيانات إلى ارتفاع الدين العام 

بنسبة 23% في الفترة من 2012 و2015.
واعتبر رئيس الحكومة، عبد اإلله بنكيران، 
فــي تــصــريــحــات لــه مــؤخــرًا أن املــديــونــيــة، ال 
تمثل مشكلة في حد ذاتها، شريطة الحرص 

تونس ـ فرح سليم

أثــــــارت الـــتـــحـــركـــات األوروبـــــيـــــة لــتــوفــيــر دعــم 
مـــــــادي جــــديــــد لـــتـــونـــس، مــــخــــاوف مــنــظــمــات 
مهنية وبرملانيني من تقديم تنازالت تجارية، 

»املفخخ«.  واصفني الدعم األوروبي بـ
الخميس  األوروبية يوم  املفوضية  واقترحت 
ــرام  ــ املـــاضـــي، زيـــــادة املـــســـاعـــدات لــتــونــس وإبـ
اتفاق تجارة أوســع خال ثاثة أعــوام، داعية 
املؤسسات املالية إلى توفير مساعدة إضافية 
البنية  ملــشــروعــات  يــــورو  مــلــيــون   800 بقيمة 

التحتية في تونس.
كما ستزيد املساعدات التي سبق أن اقترحها 

على توجيه األموال املقترضة لاستثمارات 
املشاركة  األحــزاب  برامج  أغلب  لكن  املنتجة. 
وضع  انتقاد  على  تسابقت  االنتخابات  فــي 
املـــديـــونـــيـــة. وقــــالــــت نــبــيــلــة مـــنـــيـــب، رئــيــســة 
املديونية  إن  الديمقراطي،  اليسار  فيدرالية 
إلــــــى 80% مــــن إجـــمـــالـــي  ــل  الـــعـــمـــومـــيـــة تـــصـ
مديونية  إليها  أضيفت  وإذا  املحلي،  الناتج 
األســــر تــقــفــز إلـــى 136%. وفــيــدرالــيــة الــيــســار 
الــديــمــقــراطــيــة هـــي تــحــالــف ســيــاســي يجمع 
الطليعة  هـــي: حـــزب  أحــــزاب سياسية  ثــاثــة 
ــتــــراكــــي، وحـــــزب املــؤتــمــر  الـــديـــمـــقـــراطـــي االشــ
الـــوطـــنـــي االتـــــحـــــادي، والــــحــــزب االشـــتـــراكـــي 

املوحد، وجميعها يسارية املذهب.
ورأى حزب األصالة واملعاصرة املعارض، أنه 
القروض  الــخــزانــة،  مديونية  إلــى  أضيف  إذا 
املــــضــــمــــونــــة لــــفــــائــــدة مــــؤســــســــات عــمــومــيــة 
ــة، ترتفع  وشـــركـــات حــكــومــيــة مــن قــبــل الـــدولـ
املــديــونــيــة الــعــمــومــيــة إلـــى 81% مـــن الــنــاتــج 

املحلي، متعهدًا بخفضها إلى ما دون %60.
لــكــن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، الـــــذي يــقــود 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة، وعـــد بــااللــتــزام بخفض 
الــنــاتــج اإلجمالي  املــديــونــيــة إلــى 56.5% مــن 

االتحاد األوروبي حتى عام 2020 إلى مثليها، 
لتصل سنويًا إلى 300 مليون يورو وينتظر 
أن تستفيد منها تونس بدءًا من العام املقبل 
2017 . ويــطــالــب االتــحــاد األوروبــــي فــي إطــار 
االتفاق املقترح بتحرير العديد من القطاعات، 
التونسية،  الــدولــة  تــزال تحت حماية  ال  التي 
ــر الـــذي  ــ ــرار الــــزراعــــة والـــخـــدمـــات، األمـ ــ عــلــى غـ
يــــــراه بـــرملـــانـــيـــون تـــونـــســـيـــون واقـــتـــصـــاديـــون 
القطاعات على  قــدرة هــذه  غير مناسب لعدم 

منافسة نظيرتها في دول االتحاد األوروبي.
ويـــقـــول عــضــو الـــبـــرملـــان، فــتــحــي الــشــامــخــي، 
»العربي الجديد«، إن »الدول املانحة ال تقدم  لـ
ــي  مــســاعــدات مــجــانــيــة، دول االتـــحـــاد األوروبــ
ترغب في مساعدة تونس حتى تجد متنفسا 
ألسواقها، السيما أن املوقع الجغرافي للباد 
يسمح لها بأن تكون بوابة عبور مهمة نحو 

الدول األفريقية«.
ويــعــتــبــر عــبــد املــجــيــد الـــــــزار، رئـــيـــس منظمة 
ــادل  ــبـ ــتـ املــــــزارعــــــني، أن »اســـتـــكـــمـــال اتــــفــــاق الـ
الـــحـــر الـــشـــامـــل هــــو بـــيـــت الــقــصــيــد بــالــنــســبــة 
لـــأوروبـــيـــني«، مــشــيــرا إلــــى أن تــوقــيــع اتــفــاق 
التنافسية  الـــقـــدارات  رفـــع  الــحــجــم دون  بــهــذا 

املحلي البالغ حوالى 104 مليارات دوالر. 
ــرار،  ــزب الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي لـــأحـ ويــعــتــبــر حــ
أنه  الحالي،  الحكومي  التحالف  في  املشارك 
للمديونية في  إلــى مستوى  الــوصــول  يمكن 
حدود 60% في الخمسة أعوام املقبلة، إذا ما 

تم التحكم في عجز املوازنة.
وكان املجلس األعلى للحسابات، وهو الهيئة 
العليا ملراقبة املالية العمومية باململكة، نبه 
ــفـــاع مــديــونــيــة  ــيـــرًا، إلـــى ارتـ فـــي تــقــريــر لـــه أخـ
ــى أن أي  املـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة، مــشــيــرًا إلــ
تخلف عن السداد سيدفع الدولة إلى التدخل 
في  الحكومة  والتزمت  العامة.  املــوازنــة  عبر 
مــشــروع قــانــون مــالــيــة الــعــام املــقــبــل بخفض 

عجز املوازنة إلى %3.
تداعيات  من  بنكيران  حكومة  قللت  وبينما 
ارتـــــــفـــــــاع الـــــــديـــــــون طـــــاملـــــا يــــتــــم تـــوجـــيـــهـــهـــا 
بـــرادة، األستاذ  الــقــادر  لاستثمار، رأى عبد 
فـــي كــلــيــة الــعــلــوم الــقــانــونــيــة واالقــتــصــاديــة 
واالجتماعية بالرباط، خال ندوة ُعقدت قبل 
أيام في العاصمة لتقييم األداء االقتصادي، 
أن االقتراض ال يفضي بالضرورة إلى ارتفاع 

االستثمار.

للقطاعات املحمية في تونس يحمل مخاطر 
»الـــعـــربـــي  ــــول الـــــــــزار لــــ ــقـ ــ غـــيـــر مـــحـــســـوبـــة. ويـ
الــــجــــديــــد«، إن اســـتـــكـــمـــال تـــأهـــيـــل الــقــطــاعــات 
أن يتحقق  الــتــونــســيــة، ال يمكن  االقــتــصــاديــة 
قــبــل عـــام 2019، مــضــيــفــا »الــحــكــومــة مــدعــوة 
فحماية  املفخخة،  املساعدات  من  اليقظة  إلــى 
الــقــطــاع الـــزراعـــي مهمة جـــدًا مــن أجـــل ضمان 

سيادة الدولة وأمنها الغذائي«.
ويــتــابــع أن الــعــديــد مــن الــقــوانــني االقتصادية 
البرملان ومجلة االستثمارات  التي نظر فيها 
الشركاء  تمنح  االستثمار(  )قــانــون  الجديدة 
االتحاد  رأســهــم  وعلى  لتونس  االقتصاديني 
إلى  داعــيــا  التحفيزات،  مــن  العديد  األوروبــــي 

أن تكون هذه التحفيزات في خدمة االقتصاد 
املحلي ورفع نسب النمو وليس أن تكون ذات 

مصلحة أحادية الجانب لأوروبيني.
كان رئيس الــوزراء التونسي يوسف الشاهد 
يــوم الجمعة املاضي، إنه  قــال لوكالة رويترز 
الــعــجــز فــي املـــوازنـــة بنهاية  يــتــوقــع أن يتسع 
الــعــام الــحــالــي 2016 إلــى 6.5% مــن 4.4% في 
حــكــومــتــه تستعد  أن  املـــاضـــي، مضيفًا  الــعــام 
اقتصادية لخفض  لتدشني حزمة إصاحات 
الــعــجــز. وفـــي مـــــــارس/آذار املـــاضـــي، توصلت 
تونس إلى اتفاق قرض مع النقد الدولي بقيمة 
2.8 ملياَر دوالر، يمتد 4 سنوات ويخصص 
لدعم برنامج إصاحات اقتصادية في الباد.

ويــمــر االقــتــصــاد الــتــونــســي بــمــرحــلــة صعبة، 
تــزامــنــًا مـــع تــبــاطــؤ االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة، 
ــارت  ــ وتــــراجــــع الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي، فــيــمــا أشـ
النمو خال  نسبة  أن  إلــى  إحصائية  بيانات 

الربع الثاني من العام الحالي بلغت %1.4.
نوفمبر/ و30   29 يومي  تونس  وتستضيف 

تــشــريــن الــثــانــي املــقــبــل مــؤتــمــرًا دولـــيـــًا لــدفــع 
االستثمار، بحضور أكثر من ألف شركة لدفع 

النشاط االقتصادي في الباد.

مخاوف تونسية من دعم أوروبي »مفخخ«ديون المغرب تسيطر على سباق االنتخابات

عدد موّظفي الدولة 
في القطاعين المدني 

والعسكري يبلغ نحو 1.2 
مليون موظف

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــل اإلضــــــــــراب مـــعـــظـــم الــــــــــوزارات  ــ
ّ
ــط عــ

واملؤسسات الحكومية في العاصمة 
لسيطرة  الخاضعة  صنعاء  اليمنية 
الــحــوثــيــني، والــعــاصــمــة املــؤقــتــة عــدن )جنوب 
ــبــــاد( مــقــر الـــحـــكـــومـــة، بــســبــب عــــدم صــرف  الــ
الــتــوالــي، على  الـــرواتـــب للشهر الــثــانــي عــلــى 
خــلــفــيــة نــقــص الــســيــولــة الــنــقــديــة والـــتـــراجـــع 

الحاد لإليرادات العامة.
ــيـــني املـــســـلـــحـــة إلـــى  ــوثـ ــة الـــحـ ــاعـ ــمـ ولــــجــــأت جـ
الـــحـــلـــول األمـــنـــيـــة فـــي مـــواجـــهـــة احــتــجــاجــات 
املــوظــفــني عــلــى خــلــفــيــة تــأخــر الــــرواتــــب، فيما 
ــه الـــحـــكـــومـــة االحــــتــــجــــاجــــات بــتــقــديــم  ــ ــواجـ ــ تـ
لجماعة  تابعون  مسلحون  واعتقل  الــوعــود. 
الــحــوثــيــني، يـــوم األربـــعـــاء املـــاضـــي، محتجني 
في  لاتصاالت  العامة  املؤسسة  موظفي  مــن 
صــنــعــاء، واعــــتــــدوا بــالــضــرب عــلــى محتجني 

يطالبون بمستحقاتهم.
وبدأ موظفو املؤسسة العامة لاتصاالت منذ 
أغسطس/ آب املاضي، احتجاجات للمطالبة 
عــدة  مــنــذ  قطعت  الــتــي  بــصــرف مستحقاتهم 
أشهر من جانب اإلدارة املعينة من قبل جماعة 

الحوثيني التي تسيطر على العاصمة.
واقــــتــــحــــم مـــســـلـــحـــون تــــابــــعــــون لـــلـــحـــوثـــيـــني 
مــســتــشــفــى 48 الــحــكــومــي جـــنـــوب الــعــاصــمــة 
ــالــــضــــرب عــلــى  ــًا، واعــــــتــــــدوا بــ ــ ــــضـ الـــيـــمـــنـــيـــة أيـ
بــاعــتــقــال مساعد  مــوظــفــني محتجني وقــامــوا 
ــلـــشـــؤون اإلداريـــــــــة . وأدانــــــــت رابـــطـــة  ــر لـ ــديــ املــ
موظفي الدولة، يوم الخميس املاضي، اقتحام 
الحوثيني إضراب موظفي مؤسسة االتصاالت 
ومستشفى 48 الحكومي وتنفيذهم اعتقاالت 

وقيامهم بإرهاب املوظفني املحتجني.
ودعــــت الـــرابـــطـــة فـــي بــيــان حــصــلــت »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه، كـــافـــة مــوظــفــي 
واملختلطة  الحكومية  الــقــطــاعــات  فــي  الــدولــة 
الشامل وتعليق  إلى االستمرار في اإلضــراب 

الشارات الحمراء حتى نيل حقوقهم.
ويسيطر االنقابيون الحوثيون على صنعاء 
ومؤسسات الدولة منذ سبتمبر/أيلول 2014، 
العاصمة  من  الشرعية  الحكومة  تعمل  فيما 
ــال أحـــد  ــ ــ املـــؤقـــتـــة عـــــدن )جــــنــــوب الـــــبـــــاد(. وقـ
»العربي  لـــ  صنعاء  فــي  املالية  وزارة  موظفي 
الجديد« إن »جميع مؤسسات الدولة معطلة 
بــســبــب تــأخــر الــــرواتــــب، وهـــنـــاك احــتــجــاجــات 
وغضب واسع في غالبية الجهات الحكومية، 
حــتــى أولـــئـــك املــوظــفــني الـــذيـــن يــخــشــون قمع 
الــحــوثــيــني وال يــحــتــجــون، فـــإنـــهـــم  يــمــكــثــون 
فــي مــنــازلــهــم بــانــتــظــار أخــبــار عــن الـــرواتـــب«. 
وأضـــاف »فــي وزارة املــالــيــة يــقــوم املــســؤولــون 
الــوحــدات  رواتـــب موظفي  كــشــوفــات  بتجهيز 
اإلدارية واملؤسسات كما هو معتاد كل شهر، 
ولكن املشكلة في عدم توفر السيولة النقدية«.

العامة  املؤسسة  اآلالف من موظفي  يــزال  وال 
بــدون  الــبــاد  عــمــوم محافظات  فــي  للكهرباء 
رواتــــب مــنــذ عـــدة أشــهــر. وقـــال مــصــدر نقابي 
الجديد« إن  لـ »العربي  الكهرباء  في مؤسسة 
»حوالى 24 ألفًا من موظفي مؤسسة الكهرباء 
يعيلون أكثر من 100 ألف فرد با رواتب منذ 
5 أشهر، ولم يجدوا غير القمع لاحتجاجات 

التي نفذوها على مدى األشهر املاضية«.
وينفذ عمال وموظفو محطة كهرباء الحسوة 
 عــن العمل منذ 

ً
بمدينة عــدن إضــرابــًا شــامــا

صرف  عــدم  خلفية  على  سبتمبر/أيلول،   19
رواتبهم منذ أشهر، وأدى اإلضراب في محطة 

توليد الكهرباء الرئيسية باملدينة إلى تفاقم 
مــعــانــاة الــســكــان بــســبــب تـــزايـــد عـــدد ســاعــات 

انقطاع التيار.
أبني  فــي محافظة  الــكــهــربــاء  بــدأ موظفو  كما 
سبتمبر/أيلول  منتصف  منذ  عـــدن(،  )شـــرق 
 لــلــمــطــالــبــة بــصــرف 

ً
ــًا شـــامـــا ــرابـ املـــاضـــي، إضـ

الرواتب املتأخرة منذ 5 أشهر، وهددت نقابة 
عـــمـــال الـــكـــهـــربـــاء فــــي املـــحـــافـــظـــة بــالــتــصــعــيــد 
ــن كـــافـــة املـــراكـــز  وصــــــواًل إلــــى فــصــل الـــتـــيـــار عـ

الخدمية ما لم يتم االستجابة ملطالبهم.
ـــفـــي الــــدولــــة فـــي الــقــطــاعــني 

ّ
ويــبــلــغ عــــدد مـــوظ

موظف،  مليون   1.2 نحو  والعسكري  املــدنــي 
يستلمون رواتب شهرية تقدر بنحو 75 مليار 
ريال )300 مليون دوالر( بحسب تقارير البنك 

املركزي اليمني. 
وتــشــهــد الــعــاصــمــة املـــؤقـــتـــة ومـــقـــر الــحــكــومــة 
فــــي مــحــافــظــة عــــــدن، مـــنـــذ مــطــلــع ســبــتــمــبــر/

أيـــلـــول املـــاضـــي، مــوجــة احــتــجــاجــات واســعــة 
ملوظفي القطاع العام وتشكيات من املقاومة 
للمطالبة بصرف  للشرعية،  املؤيدة  الشعبية 
الخاصة  واالســتــمــارات  املــالــيــة،  مستحقاتهم 
بعملية دمجهم في الجيش واألمــن، بموجب 
قـــــرار الـــرئـــيـــس عـــبـــدربـــه مــنــصــور هــــــادي، في 

يوليو/تموز من العام املاضي 2015.
وقال محتجون إنهم أمضوا أيامًا في انتظار 
البريد  مكاتب  لــدى  رواتــبــهــم،  على  الحصول 
الحكومية والبنوك، التي ُيصرف من خالها 
ــن املـــؤســـســـات  ــي عـــــدد مــ رواتــــــــب املـــوظـــفـــني فــ

الحكومية، ولكنهم لم يحصلوا على شيء.
ــفــــط فـــــي عــــدن  ــنــ ــافــــي الــ ــال مــــصــ ــ ــمـ ــ وأوقــــــــــف عـ
إضرابهم، يوم الخميس املاضي، بعد اجتماع 
مـــع رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء أحــمــد عــبــيــد بن 
دغر، الذي قطع وعودًا لنقابة العمال بصرف 

رواتبهم املتأخرة منذ 5 أشهر خال 10 أيام.
وأدى إضــــــراب عـــمـــال مــصــفــاة عــــدن لــتــكــريــر 
واملياه  الكهرباء  منشآت  حــرمــان  إلــى  النفط، 
من مادة الديزل، مما تسبب في زيــادة فترات 
الكهربائي نتيجة توقف ضخ  التيار  انقطاع 

الوقود ملحطات إنتاج الطاقة.
الخميس  يــوم  قالت  اليمنية،  الحكومة  كانت 
الكهرباء  أزمــة  ملواجهة  إنها تسعى  املــاضــي، 
ــن خـــــال تــفــعــيــل مـــنـــح خــلــيــجــيــة جــمــدتــهــا  مــ

الحرب تقدر بحوالى 210 مايني دوالر.
ــــب  ــ ــة الـــيـــمـــنـــيـــني عــــلــــى رواتـ ــيـ ــبـ ــالـ ــد غـ ــمـ ــتـ ــعـ ويـ
الشهري  الدخل  مصادر  أهــم  كأحد  الحكومة 

تــداعــيــات توقف  إلعــالــة أســرهــم، وال تقتصر 
الراتب أو تأخره على فترة معينة، بل تؤدي 
إلـــى فــقــدان املــوظــف لــأمــن املــالــي والــوظــيــفــي 
خبراء  بحسب  اليومية،  املعاناة  تفاقم  وإلــى 

في االقتصاد.
وقال أحمد خالد، موظف حكومي، »أدى تأخر 
أصحاب  نحن  معاناتنا  تفاقم  إلــى  الــرواتــب 
الــدخــل املــحــدود، وحـــدوث مشاكل يومية مع 
املــؤجــريــن ومــحــال املـــواد الــغــذائــيــة، أصبحنا 
نــــواجــــه صـــعـــوبـــة فــــي تــســجــيــل أوالدنـــــــــا فــي 

املدارس مع بداية العام الدراسي الجديد«.
الباحث  املـــودع،  الناصر  قــال عبد  مــن جانبه 
االقتصادي، إن »تداعيات توقف رواتب جميع 
موظفي الدولة لشهر واحد ال يمكن تخيلها، 
وال تتعلق فــقــط بـــأن رب األســــرة ال يــجــد في 
إلى توقف  راتبه، ولكنها تصل  الشهر  نهاية 
عــجــلــة االقـــتـــصـــاد عـــن الــعــمــل وهــــو مـــا يعني 

كارثة بكل املقاييس«.
ــد« أن  ــديــ ــجــ ــي الــ ــربــ ــعــ وأضــــــــاف املــــــــودع لـــــ »الــ
»رواتب موظفي القطاع الحكومي هي املحرك 
الــرئــيــســي لــعــجــلــة االقـــتـــصـــاد الــيــمــنــي بشكل 
عــام وفــي زمــن الــحــرب بشكل خـــاص«. وتابع 
فإنه  راتــبــه  إن يستلم  مــا  اليمني  املــوظــف  أن 
يقوم بتسديد اإليجار وديون البقالة والديون 
ــام شــيء  األخــــرى، بحيث ال يتبقى لــه بــعــد أيـ
مــن ذلـــك الـــراتـــب، ويــتــحــول ذلـــك اإلنـــفـــاق، إلــى 
دخــــل جــديــد لــصــاحــب الــبــقــالــة، وربـــمـــا بــائــع 
الـــقـــات، واملـــؤجـــر والــدائــنــني اآلخـــريـــن والــذيــن 
يقومون بدورهم بإنفاق ما استلموه وتسديد 
االقتصادية  العجلة  تدور  التزاماتهم، وهكذا 
في الدولة. وأكد أن أي توقف مفاجئ للرواتب 
يتسبب في توقف للعجلة االقتصادية، وهذا 
بدوره يؤدي إلى شلل تام وعجز عن استهاك 
السلع الضرورية لدى الغالبية العظمى التي 

ال تملك مدخرات جاهزة.

وأفضت الحرب الدائرة في اليمن منذ مارس/ 
الــنــفــطــيــة  اإليـــــــــرادات  تـــوقـــف  إلــــى   ،2015 آذار 
والـــرســـوم الــجــمــركــيــة والــضــريــبــيــة، مــا وضــع 
املـــالـــيـــة الـــعـــامـــة والـــقـــطـــاع الــحــكــومــي لــلــدولــة 

، على حافة االنهيار.
ً
الفقير أصا

ويـــعـــانـــي الـــيـــمـــن أزمــــــة خـــانـــقـــة فــــي الــســيــولــة 
املــصــرفــيــة مــنــذ ثــاثــة أشــهــر، أدت إلـــى تفاقم 
مــعــانــاة الــنــاس وصــعــوبــة فــي تــوفــيــر رواتـــب 

املوظفني.
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي، قال في 
كلمة اليمن التي ألقاها في أعمال الــدورة 71 
نيويورك  املتحدة في  العامة لأمم  للجمعية 
نقل  قـــرار  إن  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول  نهاية 
إنهاء  يأتي بهدف  املركزي من صنعاء  البنك 
ــوال إلــى  ــ الـــحـــرب مـــن خـــال تــقــيــيــد تــدفــق األمــ
املــلــيــشــيــات. وأضــــــاف هـــــادي أن »االقـــتـــصـــاد 
الــيــمــنــي أوشــــك عــلــى االنـــهـــيـــار، نــتــيــجــة قــيــام 
املــركــزي  البنك  بــصــرف  االنقابية  املليشيات 
إلــى واحـــدة من  اليمني عــن مهمته وتحويله 
وســــائــــل الــــحــــرب عـــلـــى الـــشـــعـــب الــيــمــنــي عــبــر 
البنك  ملــقــدرات  املنظم  والنهب  الحرب  تمويل 
املحلية  العملة  وانــهــيــار  استقاليته  وإنــهــاء 
سياسات  عبر  النقدي  االحتياطي  وتصفير 

اقتصادية غير مسؤولة«.
لكن موظفي القطاع العام يعيشون حالة من 
الرئيس  املقر  قــرار نقل  القلق والــتــرقــب، عقب 
صنعاء  مــن  عملياته  وإدارة  املـــركـــزي  للبنك 
العاصمة  إلــى  الحوثيني  لسيطرة  الخاضعة 
املــؤقــتــة عـــدن. واعــتــبــر يــوســف سعيد، أستاذ 
االقــتــصــاد فــي جامعة عــدن، أن أزمــة الــرواتــب 
مرتبطة بأزمة السيولة النقدية وال عاقة لها 
بقرار نقل البنك املركزي إلى العاصمة املؤقتة.

وقال سعيد لـ »العربي الجديد«: »من الخطأ 
االعــتــقــاد أن نــقــل الــبــنــك املــركــزي مــن صنعاء 
إلى عدن سيضع حدًا نهائيًا ألزمة السيولة، 
التي أثــرت سلبًا على حياة الناس بمختلف 
فــئــاتــهــم وفـــي املــقــدمــة مــنــهــم مــوظــفــو الــدولــة 
أصحاب الدخل املحدود«. وأوضح أن فاتورة 
األجـــــور الــشــهــريــة عــلــى املــســتــوى الــحــكــومــي 
والعام تبلغ نحو 75 مليار ريال )300 مليون 
الـــذي يصرف  املتضخم  الــرقــم  ــذا  وهـ دوالر(، 

مــن املــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة بـــدون مقابل في 
على  كبيرًا  عبئًا  يمثل  اإلنتاجية،  غياب  ظل 
الـــدولـــة فـــي وقــــت تــوقــفــت مـــــوارد الـــصـــادرات 
النفطية وتدهورت اإليرادات الضريبة بشكل 
ــاد، لــكــنــه يــشــكــل نــســبــة كــبــيــرة مـــن الــطــلــب  ــ حـ
الكلي الفعال املوجه لاستهاك، الذي يعتبر 
بــطــبــيــعــتــه مــكــونــًا هـــامـــًا فـــي الـــنـــاتـــج املــحــلــي 

اإلجمالي للباد.
وأشـــار إلــى أنــه فــي ظــل تــدهــور مـــوارد الــدولــة 
وتــراجــع الــنــاتــج والــدخــل وتــدهــور احتياطي 
البنك املركزي، فإن أزمــة السيولة وما يترتب 
ــفـــاع مستوى  عــنــهــا مـــن مــعــانــاة، بــجــانــب ارتـ
الــفــقــر، املــتــرافــق مـــع مــســتــوى تــضــخــم جــامــح 
غــيــر مــســبــوق وهــــو املـــرتـــبـــط بــانــهــيــار سعر 
صرف الريال اليمني مقابل الدوالر والعمات 
أمدًا  اليمنيني  تــازم  الدولية األخــرى، ستظل 

في ظل بقاء العوامل األخرى على حالها.
ويعاني اليمن، وهو منتج صغير للنفط، من 
وتوقف  الــحــرب  بسبب  صعبة  مالية  ضائقة 
الجمركية،  النفط واإليــرادات  إنتاج وتصدير 
وتفاقم استنزاف الحوثيني ملا تبقى من موارد 
األمــر  الــحــربــي،  للمجهود  الــبــاد وتسخيرها 
انخفاض وتراجع االحتياطي  إلــى  أدى  الــذي 

النقدي األجنبي للباد.
كان البنك الدولي، قال في تقرير يوم السبت 
املاضي، إن خسائر االقتصاد اليمني من جراء 
الحرب التي بدأت قبل عام ونصف العام، ولم 
تضع أوزارها بعد، تبلغ نحو 19 مليار دوالر.

وأفــــاد الــبــنــك فــي تــقــريــره أن هـــذه الــتــقــديــرات 
أولــي شاركت فيه عدة  تمت بناء على تقييم 
التقييم  وشــمــل  وإقليمية.  دولــيــة  مــؤســســات 
أربـــــع مــــدن رئــيــســيــة تـــضـــررت بــفــعــل الــحــرب 
هـــي )صـــنـــعـــاء، عـــــدن، تــعــز وزنـــجـــبـــار(، فيما 
اهتمامه على ستة قطاعات خدمية هي  ركــز 
الصحة، والتعليم، والطاقة، واملياه والصرف 

الصحي، والنقل واإلسكان.
وأشـــــار إلــــى أن مــعــظــم األضــــــرار تــتــركــز في 
قــطــاع اإلســكــان الـــذي عــانــى كثيرًا مــن جــراء 
الـــصـــراع الــــدائــــر، وإن تــقــيــيــم األضــــــرار قــدر 
الــخــســائــر فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــقــط بنحو 

خمسة مليارات دوالر.

ثورة الموظفين: أزمة الرواتـب تعّطل مؤسسات اليمن

تتسع دائرة إضرابات الموظفين الحكوميين 
الخاضعة  صنعاء  من  كل  في  اليمن  في 
أو  المسلحة  الحوثيين  جماعة  لسيطرة 

الحكومة  منها  تتخذ  التي  عدن  في 
الشرعية عاصمة مؤقتة للبالد، بسبب شح 
باتت تضرب الجميع  التي  النقدية،  السيولة 

الحرب  ظل  في  اليمنيين  معاناة  وتفاقم 
المستمرة منذ نحو عام ونصف العام ولم 
الموظفين  تضع أوزارها. وباتت احتجاجات 

بثورة  أشبه  آخر  إلى  من قطاع  تنتقل  التي 
ضد الجوع، ما دعا الحوثيين إلى محاولة 

تقييدها بالحلول األمنية

المفوضية األوروبية 
تقترح 800 مليون يورو 

لمشروعات البنية التحتية

مؤشرات
األسواق

خـــســـائـــر الـــســـوق 
السعودي 

اخــــــــتــــــــتــــــــم الــــــــســــــــوق 
السعودي الربع الثالث 
من العام الجاري على 
بالهبوط  مــتــأثــرا  ســلــبــي،  أداء 
الــجــمــاعــي لــلــقــطــاعــات، وســط 
ضغوط أسعار النفط وتقلبات 
جانب  إلــى  العاملي،  االقتصاد 
ــاع »الــجــيــوســيــاســيــة«  األوضـــــ

التي تسيطر على املنطقة.
وتــراجــع املــؤشــر الــعــام لسوق 
ــبـــورصـــة(،  )الـ املــالــيــة  األوراق 
بنسبة 13.5% فاقدا 876.54 
نــقــطــة، لــيــصــل إلــــى مــســتــوى 

5623.3 نقطة. 
ــرت الــقــيــمــة الــســوقــيــة  وخــــســ
لــأســهــم املـــدرجـــة نــحــو 179 
مــلــيــار   47.73( ريـــــال  مــلــيــار 
إلى  تراجعت  ان  بعد  دوالر(، 
مقابل  ــال  ريــ تــرلــيــون   1.325
1.5 ترليون ريال بنهاية الربع 

الثاني.

تــــــراجــــــع ســــوق 
أبوظبي 

أبوظبي  ســوق  تراجع 
ــــأوراق املــالــيــة خالل  ل
ــــث مـــن  ــ ــال ــ ــثــ ــ ــ الـــــــربـــــــع ال
بـــتـــراجـــعـــات  مـــتـــأثـــرًا   ،2016
ــم مــن  ــــرغــ ــال ــنــــوك بــ ــبــ ــ ــاع ال ــطــ قــ
نــمــو كــل مــن الــعــقــار والــطــاقــة 

واالتصاالت.
الـــعـــام بنسبة  وهــبــط املـــؤشـــر 
مستوى  إلــى  ليصل   ،%0.47
وانخفض  نقطة.  ـــ4476.32  ــ ــ ال
قطاع البنوك بنحو 2.9% بعد 
تراجع سهم بنك الخليج األول 
وأبـــوظـــبـــي   ،%6.35 بــنــســبــة 

الوطني بنسبة %4.97.

ــر  ــؤشـ ــوط مـ ــ ــبـ ــ هـ
مسقط

بورصة  مــؤشــر  هبط 
ــــع  ــربـ ــ ــي الـ ــ ــ ــقــــط فـ مــــســ
ــام  ــ ــعـ ــ ــث مـــــــن الـ ــ ــ ــال ــ ــثــ ــ ــ ال
بنسبة  بنهاية سبتمبر/أيلول 
إلــى مستوى  ليصل   ,%0.88
ــة  ــارنــ ــقــ مــ ــة،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ نـ  5726.2
بمستوياته في نهاية النصف 
العام، خاسرًا 51.1  األول من 
التراجع مدفوعا  نقطة. وجــاء 
ــدمــــات  ــــخــ ــر ال ــ ــــؤشـ ــبــــوط مـ ــهــ بــ

بنسبة %3.93.

ــيــرة  مـــكـــاســـب كــب
لمصر

ارتــــــــــــفــــــــــــع املــــــــؤشــــــــر 
الــرئــيــســي لــلــبــورصــة 
ــي  ــ ــجــ ــ ــ ــة »إي ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ املـ
إكس 30«، خالل الربع الثالث 
 ،%13.5 بــنــســبــة   ،2016 مـــن 
مكتسبًا 938.5 نقطة، ليصل 
نقطة،   7881.1 مــســتــوى  إلـــى 
إغــالق  نقطة   6942.5 مــقــابــل 
شهر يونيو/حزيران املاضي.

أداء إيجابي للكويت
أنــــــــهــــــــت الــــــبــــــورصــــــة 
ــة الــــــربــــــع  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ ــوي ــ ــكــ ــ ــ ال
 2016 مــــــن  الـــــثـــــالـــــث 
ــأداء إيــجــابــي عــلــى مستوى  بــ
مـــــؤشـــــراتـــــهـــــا الــــــثــــــالثــــــة، مـــع 
بنحو  ــقــدر 

ُ
ت سوقية  مكاسب 

 109.31( ديـــنـــار  مــلــيــون   33
ماليني دوالر(.

ــر  صــــعــــود مـــؤشـ
البحرين

صعد مؤشر بورصة 
الـــبـــحـــريـــن فــــي الـــربـــع 
ــام  ــ ــعـ ــ ــث مـــــــن الـ ــ ــ ــال ــ ــثــ ــ ــ ال
 ،%2.83 بـــنـــســـبـــة  الــــــجــــــاري 
لــيــصــل إلــــى مــســتــوى 1150 
في  بمستوياته  مقارنة  نقطة 
نهاية النصف األول من العام، 

مكتسبًا 31.63 نقطة.
وجـــــــــــــــاء صــــــــعــــــــود الــــــســــــوق 
ــم مــــن ارتــــفــــاع قــطــاعــات  ــدعـ بـ
 %6.42 بـــنـــحـــو  االســـتـــثـــمـــار 
والــبــنــوك   %6.17 والــصــنــاعــة 

بنسبة %2.69.

ينظر تونسيون بريبة إلى 
إبرام اتفاق تجارة حرة 

مع أوروبا لعدم القدرة 
على المنافسة

متفرقات اقتصادية

مؤيدون لحزب العدالة والتنمية في المغرب )فاضل سنا/فرانس برس(

الحرب تفاقم البطالة واألوضاع المعيشية )عادل الشرعي/األناضول(

)Getty( شح السيولة يصيب األسواق بالشلل

تحقيق

اليمني من  االقتصاد  الماضي، خسائر  السبت  الدولي، يوم  للبنك  قدر تقرير 
جراء الحرب التي بدأت قبل عام ونصف العام، بنحو 19 مليار دوالر.

أولي  تقييم  على  بناء  تمت  التقديرات  هذه  بأن  تقريره  في  البنك  وأفاد 
مدن  أربع  التقييم  وشمل  وإقليمية.  دولية  مؤسسات  عدة  فيه  شاركت 
ركز  فيما  وزنجبار(،  تعز  عدن،  )صنعاء،  هي  الحرب  بفعل  تضررت  رئيسية 
والطاقة،  والتعليم،  الصحة،  هي  خدمية  قطاعات  ستة  على  اهتمامه 
األضرار  معظم  أن  إلى  وأشار  واإلسكان.  والنقل  الصحي،  والصرف  والمياه 
تتركز في قطاع اإلسكان الذي عانى كثيرًا من جراء الصراع الدائر، وإن تقييم 

األضرار قدر الخسائر في البنية التحتية فقط بنحو خمسة مليارات دوالر.

خسائر كبيرة لالقتصاد
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أحمد ماهر

ــــدة لـــلـــســـيـــاســـة، أو  ــــديـ ــات عـ ــفـ ــريـ ــعـ ــاك تـ ــنــ هــ
 
ْ
ولكن الــســيــاســات.  أو  السياسية،  العملية 
ــرًا، هـــو أن  ــيـ  لــفــت نــظــري أخـ

ٌ
هــنــاك تــعــريــف

»املجتمع«  فيها  يــخــتــار   
ٌ
عملية الــســيــاســة 

ــقــــوانــــن الـــحـــاكـــمـــة واملــنــظــمــة  الـــقـــواعـــد والــ
ممارسة  تتم  التعريف،  هذا  وفي  لشؤونه. 
السياسية،  املؤسسات  خالل  من  السياسة 
ــدد الـــرئـــيـــســـي لــنــتــيــجــة  ــحــ وهــــــذه تــمــثــل املــ
هـــذه الــلــعــبــة، وتــمــثــل الــقــواعــد والــدســتــور 
والــقــوانــن الــعــالقــات بــن هــذه املــؤســســات، 
وكــيــفــيــة اقــتــســام الــســلــطــة بــيــنــهــا، وكيفية 
رقـــابـــة كـــل مــؤســســٍة عــلــى األخـــــرى، وتمثل 
الـــعـــالقـــة بــــن املـــؤســـســـات قــــواعــــد الــلــعــبــة، 
والــتــحــّكــم فــي املــحــفــزات والـــفـــرص املــتــاحــة 
فــــي مــــجــــال الـــســـيـــاســـة، وطـــريـــقـــة اخـــتـــيـــار 
والحكومة  كــالــرئــاســة  التنفيذية،  السلطة 
ودور سلطات كل منها، وصالحيات باقي 
مؤسسات الدولة، ونصيب كل مؤسسة في 
رقابة  وكذلك  والبرملان،  كالقضاء  السلطة، 
كل سلطة على األخــرى، ودور كل مؤسسٍة 

في تقييد سلطات األخرى.
ومـــن املــفــتــرض فـــي هـــذا الــتــعــريــف، والـــذي 
تطبقه الدول الديمقراطية واملتقدمة بنسب 
متفاوتة، أن يكون للمجتمع الدور الرئيسي 
اللعبة. وعندما  قواعد  في تحديد  واألكبر 
يكون املجتمع حّرًا أو حّيًا، فهو كذلك الذي 
يقّومها.  أو  أو يشاركها  املؤسسات  يراقب 

المهدي مبروك

أيـــام، عــن قائمة  أعــلــن حــزب النهضة، قبل 
أعـــضـــاء مــكــتــبــه الــســيــاســي الــجــديــد، وهــو 
أهــم جسم تنظيمي في الحركة، وقــد ضم، 
بــشــكــل الفــــت وألول مــــرة، عــنــاصــر جــــاءوا 
من مــســاراٍت مختلفة، فبعضهم لم يجرب 
 ،

ً
ب من قبل، وربما »السياسة« أصال

ّ
التحز

وآخــــرون تــمــرســوا فيها مــن خــالل تجارب 
حزبية متعددة، وهناك من عاد إلى حضنه 
األول، بعد أن خاض تجارب مختلفة، بدأت 
ــرن الـــفـــارط  ــقـ تــاريــخــيــًا فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـ
بــحــركــة االتـــجـــاه اإلســـالمـــي الــتــي غــادرهــا 
التحفظات  أهمها  لعل  مختلفة،  ألســبــاب 
الفكرية على التراث اإلخواني الذي طبعها 
آنـــــــــذاك.  عــلــيــنــا، حـــتـــى نــفــهــم خــلــفــيــة هـــذا 
التعزيز وتبعاته املستقبلية، أن نتذّكر أن 
منذ  ــارت،  أثــ قــد  السياسي  املكتب  تركيبة 
املؤتمر العاشر للحركة الذي عقد في بداية 
الصيف الفارط، آراء وتباينات داخل نواب 
املؤتمر، ما أدى إلى ابتعاد بعض قيادات 
نــادوا  الــقــيــاديــة، وقــد  الهياكل  الحركة عــن 
بتبني »الحوكمة«، ومنها أساسًا انتخاب 
تلك الهياكل بالذات، وكان تجاوز الخالف 
وأقـــّره حتى  املالحظون،  نقل  مثلما  شاقًا، 
أبــنــاء الــحــركــة، بــل ذهــب بعض هـــؤالء إلى 

حد مقاطعة املؤتمر برمته. 
يمنحنا هـــذا االســتــحــضــار فــرصــًا أفــضــل، 
أثــارهــا  الــتــي  املختلفة  األفــعــال  لفهم ردود 
وفود هؤالء بالذات إلى املكتب السياسي، 
ــقــــادمــــون مــــن خــــــارج جـــســـم الــحــركــة  أي الــ
وهـــيـــاكـــلـــه الــتــقــلــيــديــة املــــتــــعــــارف عــلــيــهــا، 
والتي لم تعد محل إجماع، بل كانت سببًا 
مــبــاشــرًا فـــي الـــخـــالفـــات الـــتـــي  طــفــت على 
السطح، فــي أثــنــاء املؤتمر املــشــار إلــيــه، أو 
أيضًا  نستحضر  أن  وعلينا  بــعــده.  حــتــى 
ــتــــاره زعـــيـــم الــحــركــة،  أن هــــذا الــتــعــزيــز اخــ
الــشــيــخ راشـــد الــغــنــوشــي، وهـــو املــخــّول له 
قانونًا، إلى اآلن، تشكيل املكتب السياسي، 
بعد أن أقرت الحركة في مؤتمرها الفارط 
ــــوي عــــن الـــســـيـــاســـي، مــــا كـــان  ــدعـ ــ فـــصـــل الـ
ــوٍه مــحــســوبــة  ــ ــ مــــن تــبــعــاتــه اســـتـــبـــعـــاد وجـ
هــؤالء  انسحب  بينهما.  الــضــم  دعـــاة  على 
واخــتــفــوا تــدريــجــيــًا مـــن املــشــهــد، مـــن دون 

سوسن جميل حسن

اإلنسانية،  العاطفة  احتمال  يفوق  مشهد 
ويتجاوز قدرة اللغة على التعبير.. يجلس 
ٌر بالتراب على األرض 

ّ
رجل خمسيني معف

، تخونه عيناه في البكاء، أمامه كيس 
ً
ذاهال

أســود ينحني عليه كل حن يفتحه، يقرب 
وجهه منه ويصيح »يا حسام.. يا حسام«. 
ــه، ويــفــتــح عينيه عــلــى خــواء  ثــم يــرفــع رأســ

أجوف يبتلعه، ويبتلع كل املعاني.
ــي كــيــٍس  ــّول حـــســـام أشــــــالء مـــكـــّومـــة فــ ــحــ تــ
ــّي فــي  ــ ــارة روســــيــــة عـــلـــى حـ ــ ــود، بـــعـــد غــ ــ ــ أسـ
 تهرول 

ٌ
امــــرأة الــشــرقــيــة. وفــي املشهد  حلب 

ــول ســاقــيــهــا الــلــتــن  ــ فــــي املــــكــــان، تــلــتــف حـ
 ســوداء تكبح 

ٌ
ة تسابقان نبض القلب عباء

وتشق  بيديها،  الفراغ  تصارع  جماحهما، 
كاملمسوسة:  تصرخ  الغبار،  سحابة  بهما 
بـــنـــتـــي.. بـــنـــتـــي.. إيــــش صــــار فــيــهــا؟ بينما 
الدمار الحي ما زال يزفر أنفاسه األخيرة، 
حــاّرة حارقة، كبقايا لسان مشتعل من فم 
تنن رهيب مّر من هنا، من فوق سماء حلب 
محمواًل في طائر من صنع بشري، يجيد 
اختراق جــدران الصوت وجــدران الضمائر 
فيقتلها، متحّديًا جبروت العالم بجبروٍت 
التي  الطائرات  كانت  إن  يهم  يعد  لم  أكبر. 
اآلمنن  على  وحقدها  غضبها  حمم  تلقي 
في بيوتهم طائراٍت بطيار أم بدونه، فتلك 
األرواح الساكنة في أجسادها فوق األرض 
ــًا يـــديـــرهـــا الـــطـــيـــار بشغف  ــامــ تـــحـــّولـــت أرقــ
طفل أرعــن، يلعب البالي ستيشن، أو لعبة 
ربما  الالبتوب،  لوحة  على  الذكية  الحرب 
يــفــرحــه حـــّد الــنــشــوة انــتــصــاٌر يحصد فيه 

عددًا أكبر من األرقام/ الضحايا.
تتدفق هذه املشاهد على الشاشات وجميع 
الوسائط بكل ما يحمل كل واحد فيها من 
ــغـــة عــلــى الــهــمــجــيــة الـــتـــي تــفــوق  ــل دامـ ــ دالئـ
التصّور، مثلما تفوق ما يخزن التاريخ من 
تجارب مشابهة، ومن مؤثراٍت يصح القول 
فيها إنها تفتت الحجر، لم تستطع إحداث 
لتبقى  العاملي،  الضمير  في  بسيط  خــدٍش 
حــلــب لــقــدرهــا ومــصــيــرهــا األســـــود ســاحــة 
صــــراع دولــــي وإقــلــيــمــي، كــلــمــا اشــتــد أكــثــر 
فــاجــأتــنــا تــصــريــحــات األقـــويـــاء بـــأن النفق 

صار أشّد ظالمًا وظلمًا وإظالمًا.
ــلـــب عــــن مـــواجـــهـــتـــه،  ــدر يـــعـــجـــز أبــــنــــاء حـ ــ قــ
وتــحــويــل مــصــيــرهــم الــــذي يــرســمــه بأعتى 
مــا وصـــل إلــيــه الــعــقــل الــبــشــري مــن أسلحٍة 
مــصــمــمــٍة بــطــاقــات الــشــر والــعــنــف. التقيت 
بأٍب يمسك يد طفله الذي لم يكمل السنوات 
الــســت يــريــد تــســجــيــلــه فـــي إحــــدى مــــدارس 
ــتـــي جــــاءهــــا هــــاجــــرًا ومـــهـــّجـــرًا  الـــالذقـــيـــة الـ
بسبب طاحونة الحرب. قال لي: استطعت 
الــهــرب مــع أوالدي وزوجـــتـــي، لــكــن والـــدي، 

سامر خير أحمد

ــي غــيــر  ــ ــرة، وفـ ــ ــيـ ــ الـــســـنـــوات األخـ درج، فــــي 
بــلــد عــربــي، اســتــعــمــال شــعــارات »اإلصـــالح 
اإلداري« للمؤسسات والهيئات الحكومية، 
ــــاره مــــــســــــارًا ضـــــــروريـــــــًا لــتــطــبــيــق  ــبـ ــ ــتـ ــ ــاعـ ــ بـ
ــتـــي تــنــطــوي  املــــمــــارســــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـ
عــلــى تــحــقــيــق املـــشـــاركـــة الــعــامــة والــنــزاهــة 
والــشــفــافــيــة والــعــدالــة بــن املــواطــنــن. وقــد 
تعديل تشريعات  فــي  الخطاب  ذلــك  ساهم 
مؤسسات عامة كبرى وأنظمتها، وانعكس 
إيــجــابــيــًا عــلــى صــعــيــد مــهــامــهــا وعــالقــتــهــا 
بــاملــواطــن فــي بــلــدانــهــا، حيث بــاتــت تتوفر 
عـــلـــى ســــالســــٍة غـــيـــر مـــعـــهـــودة ســـابـــقـــًا فــي 
اتــهــا الــبــيــروقــراطــيــة، بــل إنــهــا باتت  إجــراء
 عـــّمـــا مـــضـــى، ال مــضــمــونــًا 

ً
مــخــتــلــفــة شـــكـــال

وحــســب. وســط هــذه الــنــجــاحــات النسبية، 
ظــلــت هــنــاك أبــعــاد غــائــبــة فــي إدارة خطط 
اإلصــــــــالح وتـــنـــفـــيـــذهـــا داخـــــــل املـــؤســـســـات 
العامة في البلدان العربية، ال يلتفت إليها، 
وال ينشغل بها، إال أصحاب الشأن املباشر، 
ــان أبــــرزهــــا كــيــفــيــة املـــفـــاضـــلـــة بــن  ــ ــا كـ ــمـ ربـ
موظفي تلك املؤسسات في عملية الترقية 
املــهــام اإلداريــــة والتنفيذية، األمــر  وتــوزيــع 
الــــذي يــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى رضــى 
هـــــؤالء الـــنـــاس الـــذيـــن يـــقـــدمـــون الــخــدمــات 
الحكومية مباشرة للمواطن، ويؤثر من ثم 

على مدى جودة تلك الخدمات وحرفيتها.
تــحــديــدًا في  الــبــعــد  هـــذا  تكمن خصوصية 
أن إجراءات اإلصالح اإلداري عادة ما ظلت 
تقوم على منح صالحيات واسعة لإلدارات 
ــيـــة،  ــات الـــحـــكـــومـ ــ ــــسـ ــــؤسـ الــــوســــطــــى فـــــي املـ
ــًا فــــي مـــجـــال تـــرفـــيـــع املــوظــفــن  وخـــصـــوصـ
ــّرف  ــتــــصــ ــل والــ ــ ــل، بـ ــمــ ــعــ ــع مــــهــــام الــ ــ ــوزيــ ــ وتــ
باملوارد املالية، ما يعني أن اإلفادة من تلك 
اإلصالحات عمليًا يلزمها كثير من النزاهة 
والعدالة لدى تلك الطبقة اإلدارية الوسطى، 
كي تستعمل صالحياتها الواسعة لخدمة 
مـــا يمكن  ــم  أهــ ــرًا.  ــيــ أواًل وأخــ مــؤســســاتــهــا 
قوله، هنا، إن خطط اإلصالح اإلداري التي 
 ما تعمد إلى محاكاة األنظمة اإلدارية 

ً
عادة

البيئة  إنــمــا تغفل عــن  املتقدمة،  الـــدول  فــي 
ــطــبــق فــيــهــا، فـــال تـــدرك 

ُ
الــثــقــافــيــة الـــتـــي ســت

أن نــجــاح تلك األنــظــمــة اإلداريــــة املــتــطــورة، 
ــــدول املــتــقــدمــة، قــائــم عــلــى تــوفــر قيم  فـــي الـ
االحتكام الطوعي للقانون في مجتمعاتها، 
ال االحـــتـــكـــام اإلكــــراهــــي أو الــشــكــلــي، وقــبــل 
ــر »املـــؤســـســـيـــة« الــحــقــيــقــيــة فــي  ذلـــــك تــــوافــ
مؤسساتها، ما يعني أن سبب نجاح تلك 
ــــود الــبــيــئــة املــالئــمــة  األنــظــمــة اإلداريـــــــة وجـ

التي  الــجــهــة  السياسية  املــؤســســة  وتــحــّدد 
تملك السلطة في املجتمع، وطريقة اختيار 
الحكومة. وإذا كان توزيع السلطة ينحصر 
فــي نــطــاق ضــيــق، مــن دون قــيــود أو قيود 
السياسية  املــؤســســات  تــكــون  أو ضــوابــط، 
ذات ســلــطــة مــســتــبــدة مــطــلــقــة، كــمــا يــوجــد 
الــتــي لديها  املتخلفة  املــســتــبــدة  الــــدول  فــي 
صــوريــة.  ومــؤســســات  شكلية،  ديمقراطية 
وهــــنــــاك أحـــــد الـــتـــصـــنـــيـــفـــات لــلــمــؤســســات 
السياسية الذي يصنفها بن نوعن. يطلق 
تشاركية،  سياسية  مؤسسات  األول  على 
تشمل الجميع بدون إقصاء، ويطلق عليها 
مــجــازًا مــؤســســاٍت شــمــولــيــة. ومــعــنــى كلمة 
شــمــولــيــة هــنــا شــمــول الــجــمــيــع وإشــراكــهــم 
واحـــتـــواؤهـــم. ولــيــس لــهــا عــالقــة باألنظمة 
تقود  الــتــي  الشمولية  األيــديــولــوجــيــات  أو 
إلـــى إقــصــاء اآلخــــر. أمـــا التصنيف الــثــانــي 
لــلــمــؤســســات الــســيــاســيــة فــهــو املــؤســســات 

السياسية االستحواذية أو االحتكارية.
ــقــــة بـــــن املــــؤســــســــات  ــيــ وهـــــنـــــاك عــــالقــــة وثــ
الــســيــاســيــة واالقــــتــــصــــاديــــة، فــاملــؤســســات 
الـــتـــشـــاركـــيـــة  أو  الـــشـــمـــولـــيـــة،  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــتــي تشمل الــجــمــيــع، وتــســمــح بــاملــشــاركــة 
ــقـــود إلـــى  ــاء، تـ والـــتـــعـــّدديـــة مــــن دون إقــــصــ
 ونجاحًا، 

ً
مؤسساٍت اقتصاديٍة أكثر مرونة

وشاملة جميع األفكار واملكونات، من دون 
احتكار وجمود وظلم اجتماعي. وبالتالي، 
ال تستطيع مؤسسة سياسة أو »سيادية«، 
أن تحتكر  أو عائلة  أو طائفة  أو مجموعة 

وصــعــوبــة تــأســيــس الــشــركــات، أو تسجيل 
ــثــــغــــرات فــي  ــك كـــثـــرة الــ ــذلــ ــارات، وكــ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ االبـ
ــّددة واملـــتـــضـــاربـــة يــســمــح  ــعــ ــتــ الـــقـــوانـــن املــ
بــالــفــســاد والـــرشـــوة، مــا يــــؤدي إلـــى هــروب 
األمــــــوال  ورؤوس  ــارات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واالبـ الـــعـــقـــول 
ــذا، مــرة  ــ لـــلـــدول األكـــثـــر حـــريـــة. ويــعــيــدنــا هـ
ــرى، إلـــى املــؤســســات االقــتــصــاديــة التي  أخــ
تشمل الــجــمــيــع، وفــيــهــا تــكــافــؤ فـــرص أمــام 
املــؤســســات االقــتــصــاديــة االســتــحــواذيــة، أو 
التي  السياسية  فاملؤسسات  االحــتــكــاريــة، 
فيها شمول وإدماج للجميع، ومشاركة من 
الجميع، من دون قمع ومن دون إقصاء ومن 
إلى االستقرار  دون احتكار للسلطة، تقود 
الــســيــاســي، واحـــتـــرام الــحــريــات والــحــقــوق 
وإطــــالق طــاقــات اإلبـــــداع واالبـــتـــكـــار. وهــذا 

يؤدي كذلك إلى إنشاء مؤسساٍت اقتصاديٍة، 
فــيــهــا شــمــول وتــكــافــؤ لــلــفــرص، وشــفــافــيــة 
على  يساعد  اقتصادي  واستقرار  وعــدالــة، 
الــنــمــو والــتــنــمــيــة. عــلــى عــكــس املــؤســســات 
ــتـــي تــحــتــكــر  الــســيــاســيــة االســـتـــحـــواذيـــة الـ
الــســلــطــة، ولــــو بــديــمــوقــراطــيــة شــكــلــيــة، ما 
يؤدي إلى مؤسساٍت اقتصاديٍة استحواذية 
احــتــكــاريــة، لتحتكر الــصــنــاعــات والــثــروات 
في يد طائفٍة أو فئٍة دون اآلخرين. وهو ما 
يؤدي إلى عكس النتائج التي تترتب على 
شمول  فيها  التي  االقتصادية  املؤسسات 
وإدماج للجميع، وأكبر مثال على ذلك أيضًا 
الفارق في التعليم والتكنولوجيا والتطور 
السياسية  فــاملــؤســســات  الــنــمــوذجــن،  بــن 
واالقــتــصــاديــة الــتــي فيها شــمــول وإدمــــاج، 
وتـــتـــيـــح الــــفــــرص لــلــجــمــيــع، تــعــطــي حـــافـــزًا 
الــعــلــمــي والــتــطــور  لــدعــم التعليم والــبــحــث 
ــنـــولـــوجـــي، عـــلـــى عــكــس  ــكـ ــتـ الـــصـــنـــاعـــي والـ
التي  واالقــتــصــاديــة  السياسية  املــؤســســات 
فيها استحواذ واحتكار للسلطة والثروة، 
التي  الـــدول  فــي  املتدني  التعليم  فمستوى 
تحكمها أنظمة سلطوية استبدادية يرجع 
التي تفشل في إيجاد  إلــى تلك املؤسسات 
فـــرص ومــحــفــزات للتعليم والــتــطــويــر، فال 
ــع لـــدى الــحــكــومــة لــالتــفــاق على  يــوجــد دافــ
تطوير التعليم والبحث العلمي، وكذلك ال 
يوجد دافع لدى تالميذ كثيرين، أو أولياء 
أو  الحقيقي،  بالتعليم  لــالهــتــمــام  األمــــور، 
وقـــف الــتــســرب مــن الــتــعــلــيــم. بــالــعــودة إلــى 

التعريف، نجد أنه يفترض أن املجتمع هو 
التي تحّدد  والقوانن  القواعد  الــذي يضع 
املــــؤســــســــات، وطــبــيــعــة عــمــلــهــا وعــالقــتــهــا 
بـــاألخـــرى، وكــيــفــيــة الــرقــابــة عــلــيــهــا. ولــذلــك 
يكون املجتمع مشاركًا في السلطة، واتخاذ 
ــقــــرار، وتــحــديــد الـــتـــوجـــهـــات، وتــصــحــيــح  الــ
الــبــوصــلــة عـــن االنـــتـــخـــاب الـــحـــر لــلــبــرملــان، 
واملــجــالــس املــحــلــيــة، ثـــم املــشــاركــة الــفــعــالــة 
للمجتمع املدني، مع تلك املؤسسات، ومع 
األجهزة الرقابية، وكذلك من خالل حمالت 
الرقابة الشعبية على كل تلك املؤسسات. وال 
فالقواعد  بالتأكيد،  عندنا  كله  هــذا  يوجد 
تتنزل  املؤسسات  عمل  وطريقة  والقوانن 
من أعلى السلطة إلى املؤسسات، على شكل 
الـــفـــرمـــانـــات الـــتـــي يــتــم إصــــدارهــــا ألســـبـــاٍب 
مجهولة أو غير مقنعة، وربما يتم إلغاء تلك 
الفرمانات بعدها لألسباب نفسها.. وكذلك 
ال أحد يعلم لدينا تحديدًا عن خطط العمل 
وطــريــقــة عــمــل املـــؤســـســـات، أو الــتــوجــهــات 
العامة، فهي أشبه بالخطط الحربية. ولذلك، 
من غير املتوقع، ومن غير املنطقي، أن يكون 
هــنــاك أي تــقــدم فــي مــجــاالٍت، مثل التعليم 
الصناعة  أو  الــصــحــة  أو  العلمي  والــبــحــث 
الــتــجــارة، أو حتى الرياضة،  الــزراعــة أو  أو 
احتكار  على  قائمًا  الحاكم  النظام  كــان  إن 
الــســلــطــة، والــســيــطــرة عــلــى كــل املــؤســســات، 
ــاء كــــل مــــن يــــعــــارض أو يـــخـــالـــف أو  وإقــــصــ

يتشّكك أو يتساءل، أو حتى ينصح.
)ناشط مصري معتقل(

أي ضــجــة، وكــأنــه تــم الــتــفــاوض معهم في 
ترتيب هــذا الــخــروج الــهــادئ. يــحــدث ذلك 
كــلــه فــي »الــنــهــضــة« بكثير مــن االنــضــبــاط 
الحركة  هــذه  فيها  أثبتت  الــتــي  والنعومة 
قــدرتــهــا عــلــى إدارة الـــخـــالف داخـــلـــهـــا، بل 
وانــضــبــاط هـــؤالء املــخــالــفــن »خـــط الشيخ 
راشد الغنوشي«، والتزامهم قواعد اللعبة. 
يــشــكــل هـــذا الــســلــوك، وال شـــك، نـــشـــازًا في 
ساحٍة سياسيٍة، سمتها التشرذم وافتقاد 
الحد األدنى األخالقي املشترك بن أعضاء 
الــحــزب الــواحــد، ويــقــّدم حــزب نـــداء تونس 

النموذج املثالي لهذه الحالة. 
تستمد »النهضة« كل تلك القوة من تربيٍة 
»الــذئــب  أن  تــشــّدد على  حــزبــيــٍة منضبطٍة، 
يــأكــل مـــن الــغــنــم الــقــاصــيــة«، وأن املــحــيــط 
السياسي الوطني والدولي متحّرش بهم، 
وأن »ال تــفــرقــوا فــتــذهــب ريــحــكــم«. ولــكــن، 
املقبلة،  الــســنــوات  فــي  »الــنــهــضــة«،  ستجد 
الحزبية  الــروح  تلك  استدامة  في   

ً
معضلة

املـــنـــضـــبـــطـــة، وهـــــي الـــتـــي قــــد تــتــخــلــى عــن 
الــتــنــشــئــة الــديــنــيــة الــســيــاســيــة الــتــي كانت 
تربي عليها قواعدها، فضال عن قيادتها، 
الديني عن  فــي فصل  إذا مــا ذهــبــت بعيدًا 
الــســيــاســي، مــا قــد يــدفــعــهــا مــســتــقــبــال  عن 
الــبــحــث عـــن مـــــوارد جـــديـــدة، تـــعـــّوض بها 
تــلــك الــتــربــيــة الــحــزبــيــة الــتــي ضــمــنــت لها 
عرفتها  مما  الــرغــم  على  املــتــن،  تماسكها 
مــن انــســالخــاٍت، لــم تكن ذات أثــر تنظيمي 
يذكر، ما عدا بعض اآلثار الرمزية الطفيفة. 
كانت ردود األفــعــال مــن داخــل الــحــركــة، أو 
 بن 

ً
من خارجها، مختلفة، متراوحة عــادة

االستهجان واملباركة، فاملوقف األول صدر 
عـــن قـــواعـــد، وإن كـــانـــت قــلــيــلــة، تــعــتــقــد أن 
هؤالء األعضاء »األجانب« يشّوشون على 
من  قدموا  لقد  ونقاءها.  الحركة صفاءها 
والتشريد  السجنية  املــعــانــاة  رحــم  خـــارج 
والنفي، فهؤالء لم يمّروا بما مّر به أبناؤها 
من محن، على الرغم من أنه كانت  لبعض 
منهم تجارب حزبية متقّدمة نضالية في 
عهد بن علي، أي املناضلون القادمون من 
الحزب الديموقراطي التقدمي  تحديدًا. في 
حن، رأى آخــرون من خــارج »النهضة« أن 
إلــى ظــاهــرة السياحة الحزبية  ذلــك يــعــود 
ــذ انـــتـــخـــابـــات  ــنـ ــتــــي عـــرفـــتـــهـــا الـــــبـــــالد، مـ الــ

ومعه خمس من أخــواتــي، ما زالــوا عالقن 
الــخــروج، فراتبه  هناك. ال يستطيع والــدي 
والعشرين  الخمسة  يــتــعــّدى  ال  الــتــقــاعــدي 
ألفًا، هو هناك يسكن في بيته، لو استطاع 
ــــن يــمــنــعــون  ــــذيـ ــــن املـــســـلـــحـــن الـ اإلفـــــــــالت مـ
األهــالــي مــن املـــغـــادرة، فـــإن راتــبــه ال يكفيه 
أجـــرة بيت مــن غــرفــتــن، فكيف يعيش هو 
وأخواتي؟ هم محاصرون مرة من املسلحن 
املـــغـــادرة، ومــــرة من  الــذيــن يمنعونهم مــن 
قــــوات الــنــظــام الــتــي تــمــنــع املـــســـاعـــدات من 
الدخول. قال لي: وصل سعر أسطوانة غاز 
الطبخ إلى الثمانن ألفًا. املياه نادرة، سعر 
الناس  معظم  آالف،  أربــعــة  املــيــاه  صهريج 
يشربون من املياه امللوثة، فاملاء يأتي مرة 

.
ً
في األسبوع ساعتن أو أكثر قليال

هذه حلب التي سجلت تاريخًا من النكبات 
أسطورية،  عنقاء  مثل  منها  تنهض  كانت 
إلــى ترميم نفسها، وإعـــادة دورهــا  وتعود 
الــحــضــاري عــلــى مـــّر الــعــصــور. لــكــن النكبة 
تذهل  التي  اإلنسانية  الكارثة  بل  الكبرى، 
الــتــاريــخ، على الــرغــم مما تحفل بــه ذاكرته 
ــروٍب مــّيــزتــه ومـــّيـــزت هـــذا الــنــوع من  مــن حــ
املخلوقات الذي لم يترك للسالم في ماضيه 
أكثر من فتراٍت قصيرة تكاد تكون مهملة، 
ــســــالم فــــي حــيــاتــه،  ولـــــم يــســتــطــع صـــنـــع الــ
التي وضعت  املعاهدات  أن  من  الرغم  على 
بدعوى السالم، منذ العام 1500 قبل امليالد 
حــتــى الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع 
نظريًا  أسست  آالف،  الثمانية  تفوق  عشر، 
لــســالم دائـــم لــكــن أطــولــهــا لــم يـــدم أكــثــر من 
 بحلب اليوم.

ّ
عامن، هي الكارثة التي تحل

يسعى عديدون من أبناء حلب الحريصن 
عليها وعلى تراثها اإلنساني إلى التوثيق، 
ــّجـــة، يــقــول  ــن بــيــنــهــم الــبــاحــث مــحــمــد قـ ومــ
تــحــت عـــنـــوان »حــلــب ألـــم الــتــدمــيــر .. وأمـــل 
الـــتـــعـــمـــيـــر«: ويـــكـــتـــب حـــلـــب املــــحــــروســــة لــم 
السنن،  آالف  عبر  تاريخها  خــالل  تــعــرف، 
حالة من التدمير املمنهج، كالتي تشهدها 

للنجاح، وليس بنية تلك األنظمة اإلداريــة 
القائمة على  بذاتها. ال تتوفر مجتمعاتنا 
العصبيات على ثقافة القانون في سلوكها، 
وال على املؤّسسية في عملها، من الناحية 
 .

ً
الــجــوهــريــة، حــتــى وإن بــــدت كــذلــك شــكــال

وبـــالـــطـــبـــع، لــيــســت مـــؤســـســـات الــقــطــاعــات 
الــــعــــامــــة مـــفـــصـــولـــة أو مــخــتــلــفــة عــــن هـــذه 
تها وجــزء منها، بما في 

ْ
البيئة، بل هي بن

ذلك موظفوها. قد تتباين طبيعة اإلدارات 
»اإلدارات  لكن  املــؤســســات،  تلك  فــي  العليا 
الوسطى« التي تتولى، في ظل اإلصالحات 
كذلك  ليست  واســعــة،  اإلداريــــة، صالحيات 
أبدًا، بل هي من تلك البيئة التي ال تعترف 
بالقانون واملؤّسسية، مثل عامة املوظفن. 
ــوزع  ــ ـــــــرى، ســـتـــديـــر الـــعـــمـــل وتـ

ُ
ــا ت فـــكـــيـــف، يــ

ة،  الكفاء التمايز في  مهامه؟ هل بناًء على 
واملؤسسية؟  الــقــانــون  ثقافة  تقتضي  كما 
أم على أساس العالقات واملحسوبية، كما 
الــعــصــبــيــات؟ بالطبع:  هــو دارج فــي ثــقــافــة 
عــلــى أســـــاس املـــحـــســـوبـــيـــات. وهـــــذا يعني 
تنقلب  إنــمــا  اإلداري  اإلصـــالح  عمليات  أن 
نـــقـــمـــة عـــلـــى مـــوظـــفـــي مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع 
األغــلــب، رهنًا  الــعــام، ألنــهــا تجعلهم، على 
ألمــــزجــــة تـــلـــك الــطــبــقــة اإلداريـــــــــة الــوســطــى 
ومــحــســوبــيــاتــهــا، بــعــد أن كــانــت شــؤونــهــم 
 فــقــط بـــالـــقـــرارات اإلداريــــــة العليا 

ً
مــرهــونــة

 وأكثر 
ً
أقــل محسوبية التي عــادة مــا تكون 

أن  يــكــون متوقعًا  ذلـــك،  نتيجة  مــؤســســيــة. 
تــتــأثــر جـــودة الــخــدمــات الــتــي تقدمها تلك 
على  ستقدم  ألنها  للمواطنن،  املؤسسات 
أيـــدي مــوظــفــن مــرهــونــن لــألمــزجــة، وغير 
 في 

ً
مــرتــاحــن وظــيــفــيــًا؛ يــحــدث هـــذا عـــــادة

املــؤســســات بدعاية  تــلــك  فــيــه  وقـــٍت تنهمك 
ــــول خــدمــاتــهــا  اب، حـ

ّ
نـــشـــطـــة، شــكــلــهــا جــــــــذ

ــنــــوعــــي. ال يــمــكــن  الــــجــــديــــدة وتــــطــــّورهــــا الــ
في  الــحــقــيــقــي  اإلداري  اإلصــــــالح  تــحــقــيــق 
بلداننا العربية، من دون تحقيق اإلصالح 
فــفــي ظل  أواًل.  فـــي مــجــتــمــعــاتــنــا  الــثــقــافــي 
ثقافة الالقانون والالمؤسسية السائدة من 
إلــى الخليج، ال يكون اإلصـــالح إال  املحيط 
شكليًا ودعــائــيــًا. ال تتنبه خطط اإلصــالح 
ــة  اإلداريـ الُبنية  فــي  ليست  املشكلة  أن  إلــى 
الشخص  هــويــة  فــي  وليست  للمؤسسات، 
بــل هــي ضاربة  اإلدارة،  رأس  املــتــربــع على 
ــكــــذا، ال  فـــي ثــقــافــة املــجــتــمــع وســـلـــوكـــه. وهــ
النافع في عاملنا العربي  يتحقق اإلصــالح 
فــي مــؤســســات الــقــطــاع الــعــام، بــل فــي وعي 
الـــنـــاس، وفــــي مــاهــيــة الــقــيــم الـــتـــي تتشكل 

عندهم منذ الصغر.
)كاتب من األردن(

الثروة واملــوارد والصناعة والتجارة، على 
عكس املؤسسات االقتصادية االستحواذية 
أو  أو مجموعة  يكون هناك مؤسسة  التي 
أو قبيلة محتكرة صناعٍة  عائلة أو طائفة 
ما أو مستحوذة على حقوق االستيراد أو 
إلى  يـــؤدي  مــا  األراضــــي،  أو بيع  التصدير 
غياب العدالة، واختالل امليزان، والعديد من 

الصراعات والنزاعات والتوتر.
وهــنــاك عــامــل يــتــداخــل أيــضــًا، ويــؤثــر على 
واالقتصادية،  السياسية  املؤسسات  عمل 
النظام الحاكم على  قــدرة السلطة أو  وهــو 
ــة،  بـــْســـط الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كــــل رقـــعـــة الــــدولــ
وتطبيق القانون على الجميع. وهذا يؤثر 
وسماتها،  املؤسسات  سلوك  في  بالتأكيد 
القانون  تطبيق  تستطيع  ال  التي  فالدولة 
االعتبارات،  لبعض  أو  األمــاكــن،  في بعض 
أو ال يتم تطبيق القانون على الجميع، من 
القانون  التي يتم تطبيق  أو  دون محاباة، 

ف دولة فاشلة.
ّ
فيها بشكل موسمي تصن

ولــــيــــس مـــعـــنـــى ذلـــــك أن األنـــظـــمـــة شـــديـــدة 
القمعية  الــســلــطــويــة  األنــظــمــة  أو  املــركــزيــة، 
واالنتقام، تصنف  التنكيل  في  تفّرط  التي 
أنظمة ناجحة، بل إن معظم الــدول شديدة 
املركزية، أو السلطوية القمعية، تكون أكثر 
 لــإلبــداع واالبــتــكــار، 

ً
 وفــســادًا وطــــاردة

ً
فشال

وكذلك طاردة لالستثمار، بسبب التطبيق 
املــوســمــي وغــيــر الــعــادل لــلــقــانــون، وبسبب 
احــتــمــالــيــة حــــدوث اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة. 
ــوانــــن وإجـــــــــــراءات االســـتـــثـــمـــار  فــتــعــقــيــد قــ

الــتــأســيــســي ســنــة 2011، والــــذي  املــجــلــس 
على  تــحــرص  فــرديــة،  استراتيجية  تغذيه 
األكثر ضمانًا،  السياسية  املصاعد  ركــوب 
وهــي قـــراءة تغفل، فــي اعــتــقــادي، دينامية 

املشهد الحزبي عمومًا.
يــــأتــــي هـــــذا الـــتـــعـــزيـــز لـــيـــؤكـــد أن الـــحـــركـــة 
تــســعــى، بــخــطــوٍط حــثــيــثــة، إلـــى التخلص 
ــن الــصــيــغــة الـــعـــقـــائـــديـــة والــــتــــحــــول إلـــى  مــ
الــصــبــغــة الــســيــاســيــة، فـــاألولـــى تــقــوم على 
السياسية، حيث  الدينية  التنشئة  شعائر 
 ،

ً
التنظيمية، مثال املــراتــب  في  الــدرج  يقوم 

األخالقية  والخصال  العقائد  قــواعــد  على 
وطــــقــــوس وشـــعـــائـــر الـــــــــوالء، فــــي حــــن أن 
ــــدارة  ــــجـ الـــثـــانـــيـــة تـــقـــوم عـــلـــى الــــكــــفــــاءة والـ
ــة  ــرديــ ــفــ ــمــــن املــــــــــــوارد الــ ــثــ والــــتــــنــــافــــس وتــ
وتــعــبــئــتــهــا، خــصــوصــًا أن الــحــركــة، تحت 
 
ً
جــاهــدة تسعى  والــدولــي،  املحلي  الضغط 
إلــى تبديد شبهة االنــتــمــاء إلــى »اإلخـــوان 

املسلمن« على األقل تنظيميًا.
ســتــظــل هـــــذه املـــــبـــــادرة بــمــثــابــة الــتــجــربــة 
وقد  مآالتها.  تحديدًا  نــدري  وال  املخبرية، 
ــــى نــقــلــة تـــاريـــخـــيـــة فــــي تــجــربــة  تـــتـــحـــول إلـ
وشــفــافــًا،  مفتوحًا  ســيــبــدو  الـــذي  التنظيم 
وهــــو لــيــس دهــالــيــز تــتــربــى فـــي ظلماتها 
القيادات. وقد كانت قيادات »النهضة«، إلى 
حد قريب، مثل بقية األحزاب السرية، غير 
مــعــروفــة املــالمــح والــقــســمــات، بــل األســمــاء 
لــدى بعضهم،  أصــال. ولعل أسماء حركية 

وهم حتى في مناصب سياسية علنية.  
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

مــنــذ خــمــســة أعـــــــوام. قــلــعــة حــلــب .. ســيــدة 
تاريخًا وحجمًا ودورًا مؤثرًا،  العالم  قــالع 
لحسن الحظ أنها نفسها لم تتعرض لدمار 
تــم تدميره  األثـــري  بـــال، لكن محيطها  ذي 
ــدّون  ــ بــتــصــمــيــم وإصـــــــرار. ويـــعـــّدد قــجــة ويـ
يقدم  أن  بعد  في محيطها،  األمكنة  أسماء 
وصــفــًا هــنــدســيــًا مــوجــزًا عــن الــقــلــعــة، وعــن 
املــعــبــد الـــذي يــعــود إلـــى األلـــف الــثــالــث قبل 

امليالد، معبد اإلله حدد واآللهة عشتار.
ثم هناك، كما يسّجل الباحث قجة، أسواق 
ويعود  العالم.  في  الفريدة  املسقوفة  حلب 
ــقـــرن الـــرابـــع قــبــل املـــيـــالد.  تــاريــخــهــا إلــــى الـ
وتتألف من ســوق مــحــوري، يمتد من باب 
ــزرب، ويــتــفــرع عنه  أنــطــاكــيــة حــتــى ســـوق الــ
رقعة شطرنجية. وتحمل  38 سوقًا بشكل 
األسواق غالبًا تسميات مهنية. أما الجامع 
األمـــوي فــي حلب فيعود تــاريــخــه إلــى عام 
مئذنته  من  املعمارية  فرادته  وتأتي  717م. 
التي تعد من أجمل مآذن العالم اإلسالمي. 
ارتــفــاعــهــا 46 مـــتـــرًا. وهـــي مــربــعــة ضلعها 
4.95 أمـــتـــار. ولـــهـــا ســتــة أشـــرطـــة كــتــابــيــة، 
قبل  السلجوقية  الفترة  فــي  بناءها  تــؤرخ 
ألــــف ســنــة تــقــريــبــًا. إال أن املــئــذنــة األمــويــة 
املئذنة  هــذه  م. وتدمير  نقفور 962  هدمها 
وتاريخية  معمارية  كــارثــة  الــيــوم  الــفــريــدة 
وحضارية. ويسأل الباحث محمد قّجة ابن 
مدينة حلب: متى نبدأ تعمير تلك األماكن 
مع كل حلب املدمرة؟ من سيقوم بذلك؟ من 
سؤال  ويتابع:  البرامج؟  ويضع  سيخطط 
خطير ينتظر أبناء البلد املخلصن الخبراء 
لينهضوا بــهــذا الــعــبء، والــعــمــائــر املــدمــرة 
محفوظة.  ومخططاتها  ومؤرشفة  موثقة 
ولكن ثّمة لصوص األزمات وتجار الحروب 
الــذيــن لديهم مخططات أخــرى مــن األبــراج 
واألســـــــواق الــحــديــثــة، مـــا يــلــغــي شخصية 
املدينة وتاريخها وخصوصيتها العاملية، 

وهذا لن نقبل به مطلقًا.
الــوطــن، ويحّمل  يمثل هــذا الصوت ضمير 
مـــســـؤولـــيـــة الـــنـــخـــبـــة الـــثـــقـــافـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
السورية املنوط بها الدور الحامي للهوية 
الــحــّيــة املــفــتــوحــة عــلــى الــتــطــور والــحــداثــة 
حياتيًا،  ارتــبــاطــًا  بماضيها  تــرتــبــط  الــتــي 
مثل الحبل السري للجنن، الهوية املتصلة 
بــاملــاضــي مــن دون الــعــيــش فــيــه، وهـــو دور 
مطلوب بقوة من أجل الحفاظ على األجهزة 
الحيوية التي تمنح األوطان حياتها. لكنه 
ليس الدور الوحيد، فإعادة البناء واإلعمار 
تتطلب إعــادة بناء اإلنــســان، بالتوازي مع 
إعــــادة إعــمــار املـــكـــان. تــعــّرض اإلنـــســـان في 
ســوريــة بشكل عـــام، وفـــي حــلــب خصوصًا 
في سنوات الحرب إلى أعتى عملية تشويه 
إلى  الــســالم  يعيد  مــن  لكينونته،  وانــتــهــاك 
ذلـــك الــرجــل الـــذي يــخــاطــب أشـــالء ابــنــه من 
انــتــمــاء تلك األم  كيس أســـود؟ مــن يصّحح 
التي فقدت ابنتها تحت ركام غارٍة حاقدة، 
الحماقة  مــن  األمكنة؟  معنى  إليها  ويعيد 
االّدعــاء أن كل شيء يمكن أن يعود إلى ما 
كـــان عــلــيــه، ال الــبــشــر وال الــحــجــر يــمــكــن أن 
يــعــودوا إلــى مــا كــانــوا، لكن منطق الحياة 
يستدعي التفكير بإعادة التشكيل بصيغة 
السوري،  واملكاني  اإلنساني  للبناء  أخــرى 
بروح سورية العريقة، الــروح التي أنتجت 
 إنــســانــيــة. تــبــقــى الــعــقــبــة الــكــبــرى 

ً
حـــضـــارة

منتميًا  حــازمــًا صــلــدًا  تتطلب موقفًا  الــتــي 
أبنائه،  بــن  املشتركات  على  ُيبنى  للوطن 
موقف يقول قبل كل شــيء: ال. ال للجبابرة 
ــا وأرواحـــــنـــــا  ــنــ ــّكـــمـــون بــــأرضــ ــتـــحـ ــن يـ ــ ــذيـ ــ الـ
وأذنابهما  وأميركا  لروسيا  ال  ومصيرنا. 
املحلين واإلقليمين، ال ملن يمحو ماضينا 
وحاضرنا، ويرسم على أنقاضنا جغرافيا 

رأس املال العاملي املتوحش.
)كاتبة سورية(

المشاركة واالستحواذ

عندما تتجّدد »النهضة« في تونس

حتى ال تضيع حلب... كيانًا وتراثًا إنسانيًا

اإلصالح اإلداري واإلصالح 
الثقافي

من غير المتوقع 
أن يكون تقدم في 
التعليم أو الصناعة 

أو الرياضة

تسعى الحركة 
بخطوٍط حثيثة إلى 

التخلص من الصيغة 
العقائدية

سجلت حلب تاريخًا 
من النكبات كانت 
تنهض منها مثل 

عنقاء أسطورية

آراء

ميشيل كيلو

بنت الواليات املتحدة سياساتها تجاه الصراع السوري على إقامة توازن قوى بني 
مي في الحدث السوري من 

ّ
النظام واملقاومة، يتيح لها فرصًا مفتوحة لتدخل تحك

جهة، وإطالة الصراع إلى الوقت الذي تريده، من جهٍة أخرى. 
 ترتبط بإدارة التوازن، هي أن كسره لصالح املقاومة 

ً
لم تلحظ هذه السياسات مفارقة

الــذي يطبق وثيقة جنيف، وقــرار مجلس األمن  الدولي  السياسي  الحل  إلى  يفضي 
الحل، وفــرض حل عسكري  هــذا  النظام إسقاط  بينما يعني كسره لصالح   ،2118
 عنه في أي وقــت. بذلك، عطل تمسك أميركا 

ّ
ألــزم األســد نفسه به، ولم يتخل لطاملا 

بالتوازن تحقيق الحل السياسي الدولي، املستحيل بلوغه  من دون تفوق املعارضة 
العسكريني  أولــى، وصمودها في مواجهة حلفائه  النظام في مرحلة  عسكريًا على 
الذين سيسارعون إلى نجدته، في طور تال. في املقابل، لم يحل التوازن دون جهود 
واإليــرانــيــون  الـــروس  نه 

ّ
مك وبالفعل،  لصالحهم.  عسكريًا  لكسره  وحلفائه  األســد 

البلدين  لــدى جيشي  بما  الــتــوازن،  إلــى سورية من تقويض  الذين جلبهم  واملرتزقة 
تــوازن ملصلحتهما، بما  من قــوٍة حربيٍة متفوقٍة تستطيع تقويض ما هو قائم من 
مقاتلني.  وأعــداد  متقدمة  ومن طيران وذخائر  بالسالح،  نوعي  تفوٍق  من  تمتلكانه 
ومن قدرٍة على شن حرب تغطي كامل الرقعة السورية، ليس لدى قوى املقاومة قدرات 

كافية للقيام بما يماثلها. 
سر توازن القوى إلى حّد يجعل 

ُ
ي روسيا وإيران املتزامن إلى سورية ك

َ
بدخول جيش

من املحال استعادته من دون أسلحة نوعية مضادة للطائرات، تزود بها املقاومة، أو 
تدخل عسكري أميركي مباشر، لكن أيًا من هذين الشرطني لم يتحقق، وبينما ظلت 
املقاومة تحت صبيب نــاريٍّ ال يتوقف من الجو، زاد من اختالل التوازن العسكري 
زت أميركا جهودها على الحرب ضد اإلرهاب. على الرغم من أن 

ّ
امليداني ضدها، رك

املعقدة  الدولية  بالنظام واملقاومة تتفّرعان عن عالقاتهما  أميركا وروسيا  عالقتي 
 عن آليٍة في حفظ التوازن، اتسمت بالتقطع والتدابير 

ّ
والعدائية، فإن واشنطن لم تتخل

ل دخول جيش 
ّ
اللحاقية، أمالها موقفها من الصراع وعزوفها عن حسمه. لذلك، مث

إيــران تطورًا مفصليًا، تحّدى قــدرات املقاومة،  بوتني إلى سورية مصحوبًا بجيش 
 تمّسك واشنطن بخطوطها الحمراء التي منع أحدها إمدادها باألسلحة 

ً
وزاد الطني بلة

النوعية املطلوبة. ومثله رد املقاومة على التحّدي الذي جاء ناقصًا ومتعثرًا وعازفًا 
التنظيم.  عن تطويرها، بحيث تحتوي التحّدي بمعونة أنماط متطّورة وموّحدة من 
الحل  الدولي وفرصه، وجعلت  السياسي  الحل  التطورات  هــذه  أن أسقطت  ال عجب 

العسكري، الروسي/ اإليراني/ األسدي خيارًا وحيدًا. 
إلى  ــة 

ّ
وهــش رجــراجــة  تــوازنــيــٍة  تمّسكها بسياساٍت  نتائج  عــن  واشنطن  هــل غفلت 

أبعد حد، حالت دون غلبة املقاومة على النظام األســدي، وفرضت عليها توازنًا مّر 
قتل وتدمير وتجويع وحصار  األســد على  التكافو، شّجع  عــدم  بفتراٍت طويلة من 
غير حله  السياسة  في ساحة  يبق  ولــم  الوطني،  االجتماعي/  الثورة  وترويع حامل 
إيــران بكل صراحة، وروسيا من دون إعالنات طنانة، ونرى  أيدته  الــذي  العسكري 

اليوم مرتسماته في حلب؟. 
أتساءل، في مقابل موقف واشنطن: هل سيستمر إخوتنا العرب في احترام خطها 
الـــروســـي/ اإليــرانــي/  الــتــي تحتم تــصــّديــهــم للتحالف  األحــمــر، وتــجــاهــل مــخــرجــاتــه 
أميركا  بمعونته خطوط  تكسر  للطائرات،  بــســالٍح مضاد  الــثــورة  وإمـــداد  األســـدي، 
الحل  وتسقط  تحّديه،  يستحيل  قــدرًا  ليس  واشنطن  تقّرره  ما  أن  وتثبت  الحمراء، 
العسكري من خالل عالقات قوى جديدة تحول أيضًا دون انكشاف العرب، في حال 
تخلى البيت األبيض عنهم، كما تخلى عن شعب سورية طوال قرابة ستة أعوام، وقف 

خاللها مكتوف األيدي، وهو يتفّرج مستمتعًا على مأساته؟

معن البياري

قلوب  »الزعيم في  توفيق، جمع في كتاٍب سّماه  الشاعر حسن  الصديق  الله  رحــم 
الناصر،  لثالثٍة وتسعني شاعرًا عربيًا في رثاء جمال عبد  الشعراء« مائة قصيدٍة 
منهم محمد مهدي الجواهري ونزار قباني ومحمود درويش وصالح عبد الصبور 
وأمل دنقل، صدرت له ثالث طبعات، في الدوحة )1996( وبيروت )2002( والقاهرة 
الــنــاصــر، وقد  ــٌد أن مــا مــن زعــيــٍم عــربــي حظي بمثل هــذا غير عبد 

ّ
)2013(. ومــؤك

«. ومن عجٍب أن شعراء وروائيني 
ً
وصفه نزار بأنه »آخر األنبياء«، ورآه الجواهري »أّمة

مصريني ُسجنوا في زمن الرجل، لكنهم محضوه تقديرًا وإعجابًا معلننْي. ومنهم 
عبد الرحمن األبنودي الذي قال ملجلة مصرية في عام 2010 إن الهجوم على عبد 
 في داخله، 

ً
 على قلة األصل«، وإنه خرج من السجن، وهو ال يحمل مرارة

ُّ
الناصر »يدل

ا خرج من معتقله في 1967، كان وأصدقاء له يفّرقون بني عبد الناصر 
ّ
وأفاد بأنه مل

البوليسية واألمنية من جهة أخــرى. ويبّرئه األبنودي  وتوّجهاته من جهة وأجهزته 
اب وأدباء كثيرين، وقال »كنت أعرف أن من اعتقلني 

ّ
من أي مسؤوليٍة في اعتقال كت

جامله بسجني وسجن غيري، ليثبتوا 
ُ
ليس عبد الناصر، وإنما أجهزته البوليسية لت

أنهم قائمون على األمن، وأنهم يقظون ملحاربة كل القوى املناهضة لسياسة الزعيم«. 
في الوسع، إذن، أن ُيقال )مجّددًا؟(، واملناسبة هي الذكرى السادسة واألربعون لوفاته 
ل حالة إرباٍك مستمّرة في الثقافة العربية، 

ّ
األسبوع املاضي، إن جمال عبد الناصر يمث

ذلك أن انعدام الديمقراطية ونقصان الحريات العامة ونوبات القمع واالعتقاالت غير 
ق إنجازاٍت وطنيٍة ونهوض تنموي كبير في 

ّ
القليلة في عهده تــوازت كلها مع تحق

االجتماعية، وهــذه كلها وغيرها هي  العدالة  إنجاز مقادير ظاهرٍة من  مصر، ومع 
بهذه  العام  التسليم  ومع  وأمته.  لبالده  العربي  املثقف  التي يشتهيها  التطلعات  من 
 أخرى شديدة الوضوح، موجزها أن مصر شهدت، في زمن 

ً
الحقيقة، فإن ثّمة حقيقة

عبد الناصر على قصره )18 عامًا(، أرفع إبداعاتها في اآلداب والفنون، ما قد يعد 
 على ما قاله جورج طرابيشي مّرة، إن من أهم الفنون ما تم إنجازه في عصوٍر 

ً
دليال

غابت عنها الديمقراطية. ومن مفارقاٍت كاشفٍة، يقع عليها كتاب السويدية مارينا 
التعبير.. تجربة كتاب القصة والرواية في عهدي عبد الناصر  ستاغ »حدود حرية 
الرغم من  أنــه، على  القاهرة، 1995(،  الشايب، شرقيات،  والــســادات« )ترجمة طلعت 
كثرة كتاب القصة والرواية في مصر الذين تعّرضوا لالعتقال في زمن عبد الناصر، 
إال أنــه ال توجد حالة حبٍس واحــدٍة أليٍّ منهم كانت بسبب روايــٍة أو قصٍة قصيرة 
بعينها. جميعهم كانوا يعتقلون ألسباٍب سياسية، وليس بسبب كتاباتهم األدبية، 

بل منهم من قال إنهم كانوا يتمتعون بقدٍر كبير من حرية التعبير في الكتابة. 
وقــد يكون طريفًا، إال أنــه على قــدٍر من اإلقــنــاع، ما أخبر به يوسف إدريــس مؤلفة 
الكتاب »لم تكن هناك حرية صحافة حقيقيٍة، لكننا كنا نقبل ذلك، وكنا نحاول أن 
 جديدة في الكتابة، يمكن أن أسميها 

ً
نقول للنظام أشياء كثيرة بطريقٍة خلقت مدرسة

بهاء  تفهمها«. وهذا  الحكومة ال  لكن  القارئ،  ويفهمها  تفهمينها  النشطة،  الرمزية 
طاهر يقول لستاغ إنه كان، في عهد عبد الناصر، يعرف أن في مقدوره أن يقول ما 
يريد، وكان يستطيع ذلك بطريقٍة ما. ويضيف »لم أكن علي أن أصرخ به عاليًا، لكني 
الناحية  النهاية، أفضل من  بــه، وهــذا، في  كنت أقوله بطريقٍة مــؤثــرٍة، وكأني أصــرخ 
الفنية«. هو عبد الناصر الذي يتحّمل نظامه املسؤولية األولى عن الهزيمة الكارثية 
التحشيدّية  الرغم من كل خطابياته  أمام إسرائيل، على  في يونيو/ حزيران 1967 
والتعبوية، والروح الوطنية واألنفاس القومية التي أشاعها في األمة، غير أن جماهير 
 وزعيمًا. 

ً
 غفرت له، وما زال يستوطن وجدانها الجمعي املوحد، بطال

ً
عربّية عريضة

هذا هو عبد الناصر في واحٍد من وجوهه، فال يصير غريبًا أن يعفيه من حبسهم 
املسؤولية عن  من  العالية،  اإلبداعية  السوّية  ذوي  ومــن  وكتاب مصريني،  أدبــاء  من 
 الحرية في زمنه. .. إنه 

ُ
 أحدثها اختناق

ً
حبسهم، بل وأن يزّين آخــرون جدوى فنّية

»الرجل ذو الظل األخضر.. ينبت فوق ضريحه قمٌح جديد«، بحسب محمود درويش.

محمد أبو رمان

عــلــى الــرغــم مــن بـــروز الــخــالفــات بــني جبهة فــتــح الــشــام )جــبــهــة الــنــصــرة سابقًا( 
وشريكها االستراتيجي في املعارضة السورية املسلحة، حركة أحرار الشام، عبر 
تركيا  تقودها  الــتــي  الــفــرات  درع  عملية  مــن  املــوقــف  بخصوص  املتبادلة  البيانات 
هذا  بنهاية  ليس مؤذنًا  ذلــك  أّن   

ّ
إال الــحــدوديــة،  واملناطق  لحلب  الشمالي  الريف  في 

التحالف، أو بموافقة الفصائل اإلسالمية املختلفة على الشروط األميركية بالتخلي 
واالنفصال عن جبهة فتح الشام.

الرد الواضح الذي أصدرته جبهة فتح الشام على بيان »أحرار  بدأت الخالفات مع 
الــشــام« الـــذي يــؤيــد العملية، بينما رفــض الــطــرف األول ذلــك بــشــدة، ثــم بـــدأت حالة 
إلــى جانب  األخــرى  اإلسالمية  السورية  الفصائل  وقــوف   في 

ً
االصطفاف واضحة

العملية، بينما  الــشــام«، إذ أصــدر املجلس اإلســالمــي فــي حلب بيانًا يؤيد  »أحـــرار 
أصدر أحد مرجعيات جبهة فتح الشام، األردنــي أبو محمد املقدسي، تصريحات 

شديدة ضد العملية واملشاركني فيها.
املتغّير الرئيس وراء الخالف بني الطرفني )»فتح الشام« من جهة واألحرار والفصائل 
األخرى من الجهة الثانية( يكمن في املوقف التركي، خصوصًا بعد فشل محاولة 
الذين دعموا  ذلــك، فاألتراك  التغّير بدت قبل  بــوادر  وإْن كانت  العسكرية،  االنقالب 
املــعــارضــة املــســلــحــة فــي مــواجــهــة الــحــصــار، وســاعــدوهــم عــلــى كــســره فــي منطقة 
 
ً
ركت املعارضة املسلحة وحيدة

ُ
الراموسة، لم يأخدوا مدًى أبعد في معركة حلب، فت

ملواجهة الحملة العسكرية الجوية الروسية غير املسبوقة، والدعم العسكري اإليراني 
غير املحدود على األرض.

وأمنها  القومية  بـــالده  نحو مصالح  اســتــدار  ــان  أردوغــ التركي  الرئيس  أن  واضـــح 
الوطني، وقّرر االلتفات إلى الحدود واملسألة الكردية وإقامة املنطقة العازلة، بعد أن 
مع هشاشة  تجاه سورية،  والغربية  الدولية  املواقف  في  الكبير  التغير  أدرك حجم 

املوقف العربي، ومحدودية الخيارات التركية في السياسة الخارجية.
يبدو أن القرار الجديد، أي االكتفاء باملنطقة اآلمنة، جاء في سياق التصالح واملهادنة 
مــع الــــروس، والــضــوء األخــضــر األمــيــركــي، بــعــد أن تــدهــورت الــعــالقــة بــني الطرفني 
)األميركي- التركي( بعد محاولة االنقالب، مع إصرار األتراك على تسليم فتح الله 
غولن لهم. ثم تراجع حّدة الخالفات بعد زيارة نائب الرئيس األميركي، جون بايدين، 
أنقرة، والحظنا بعدها كيف أن األميركان قّدموا تنازالٍت في املسألة الكردية، فيما 

يبدو أن املطالب التركية في موضوع غولن تراجعت.
على أّي حال، أضعف التحّول في املوقف التركي املوقف االستراتيجي للمعارضة 
الحصار،  لتشديد  لــلــروس واإليــرانــيــني   

ً
 كبيرة

ً
فــرصــة فــي حــلــب، وأعــطــى  املسلحة 

املــعــارضــة تجاه  انعكس على رهــانــات  مــا  والــبــريــة، وهــو  الجوية  الحمالت  وتعزيز 
األتراك، والتغير في مقاربتهم تجاه سورية؛ فبينما رأت جبهة فتح الشام في عملية 
رأت  املعارضة،  دعــم  عن  تركيًا  وتخليًا  للنظام،  حلب  لتسليم  تمهيدًا  الــفــرات  درع 
الرغم من  التركية، على  املقاربة  األخــرى في  الشام« والفصائل اإلسالمية  »أحــرار 
 في املناطق الشمالية، للحفاظ على هويتها، ومنع استيالء 

ً
التحوالت األخيرة، مفيدة

األكراد عليها.
ال يعني ذلك بداية النهاية لعالقة »فتح الشام« بالفصائل األخرى، وباألحرار تحديدًا، 
فهذه ليست املرة األولى لخالفات بني الطرفني، إذ أمكن تجاوزها سابقًا، على الرغم 
كذلك من وجود أجنحٍة في هذه التنظيمات، جبهة فتح الشام واملعارضة األخرى، 
 ،

ً
تدفع نحو فك االرتباط، ويتمثل السبب في بقاء التحالف قائمًا، وديناميكياته فاعلة

ه ال بديل أمام الطرفني، وال خيار سوى االنتحار.
ّ
في أن

الروسية  املطالب  تــتــزاوج  الــشــام«، ال  للفصائل اإلسالمية و»أحـــرار  بالنسبة  ملــاذا؟ 
واألميركية بالتخلي عن جبهة فتح الشام مع أي وعوٍد أو آفاق عسكرية أو سياسية 
حقيقية، فاملطلوب فقط التخلي عن الجبهة، لكيال تضرب هذه الفصائل، وهي وعوٌد 
غير مقنعة، في هذا املنعطف الحاد في مصير الثورة املسلحة، فجبهة فتح الشام 
أو  التخلي عنها  األخـــرى، وسُيحدث  الفصائل في حلب وإدلــب واملناطق  أهــم  أحــد 

االصطدام بها، تغييرًا جذريًا في ميزان القوى لصالح النظام، ويقلب املعادلة كليًا.

هل هو الحل العسكري؟ عبد الناصر وأهل األدب

المعارضة السورية: يا وحدنا
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في وقٍت تدور فيه املحادثات الدولية إليجاد الحل 
السياســي بــن األطــراف املتنازعــة فــي ســورية، 
مــن خــال  الحــوار، تكــون آلــة النظــام العســكرية 
املدعومة من روسيا وإيران ترتكب أفظع املجازر 
بحــق الشــعب الســوري. وعنــد كل مــّرة تبدأ فيها 
العّدة إليجاد سبٍل سياسية لحل األزمة السورية، 
يسبقها إذن دولي بشكل مخفي على إطاق يد 
األســد فــي قتــل أكبــر عــدد ممكــن من الســورين، 
مــن  حلــب  أرض  علــى  يجــري  مــا  وخصوصــا 
انتهــاٍك صــارخ للقوانــن واألعــراف الدولية. إذًا ما 
 دوليا 

ً
الذي يحدث؟ وهل باتت ســورية مســتباحة

بكل هذه الصراحة؟ لم تكن التغييرات التي طرأت 
علــى املواقــف السياســية الدولية وليــدة املصادفة، 
ما هي لعبة مصالح دولية، بغرض االستفادة 

ّ
وإن

من ســورية، إال أّن املوقف الروســي لم يتغّير منذ 
البداية في دعمه األســد، وخصوصا تصريحات 
وزير الخارجية الروســي، ســيرغي الفروف التي 
تــدل علــى انقــاب جــذري بإمكانية الوصــول إلى 
حــل سياســي، حيــث اعتبــر فــي تصريحاتــه أّن 
الغــرب بقيــادة أميركا لم ينجــح بتطبيق التزاماته 
في ســورية، بينما نجد املوقف األميركي يكتفي 
مــن  املامــات  وتوزيــع  الكامــي،  باالســتنكار 
الواقــع، وخصوصــا  دون أن يحــّرك ســاكنا فــي 
عنــد اســتهداف طيــران النظــام قوافــل املســاعدات 
اإلغاثيــة التــي كانت موجهة إلى حلب، على الرغم 
مــن االتفاق الروســي األميركــي على وقف القتال 

أذهــان  فــي  يــدور  ســؤال  املســاعدات.  إلدخــال 
الجميــع: ملــاذا لــم تســتطع الــدول، إلــى اآلن، إيقــاف 
مجــازر األســد، فــي وقت نــّددت فيــه غالبية الدول 
بذبح الطفل الفلســطيني الذي قتل في حلب على 
أيــدي املعارضــة؟ الجــواب أننــا، فــي ســورية، بعــد 
مضي خمســة أعوام، لم نســتطع أن نفهم أالعيب 
السياســة التــي يتقنهــا بشــار األســد ومــن وااله، 
ا مجّرد مدنين، أجبرهم 

ّ
نا بصريح العبارة كن

ّ
ألن

النظــام علــى حمــل الســاح، وبــدأ يّدعــي مقاتلتــه 
اإلرهــاب. وعنــد العــودة إلــى بدايــات الثــورة، نجــد 
أّن الشــعب الســوري خــرج نصــرة ألهالــي درعــا، 
نا لم 

ّ
لكــي ال تتكــّرر مأســاة حمــاه، بمــا معناهــا أن

نكــن مهّيئــن لهــذه املعركــة الطويلــة األجــل التــي 
لــم تظهــر أّيــا مــن عامــات وضوحهــا فــي إيجــاد 
حــل لهــا، كمــا أننــا لــم نعــرف كيــف نّوزع أنفســنا 
فــي شــكل صحيــح، فالثــورة تحتاج للسياســين 
املحنكــن الذيــن يعرفون كيفيــة التعامل مع نظام 
يدعمــه دهــاة العالــم، وملقاتلــن يكونــون مّوحدين 

تحت راية واحدة، وهي إسقاط النظام.
مــا الــذي نريــده من الثورة؟ علينا تحديد انتمائنا 
ككل؟  لســورية  أو  الشــخصية  ملصالحنــا  ملــن، 
الصحيــح،  املســار  إلــى  العــودة  نســتطيع  وبذلــك 
حــن نــدرك انتماءنــا ملــن، فاإلنســان عندمــا يفقد 
انتمــاءه ألســرته يفقــد الشــعور باألمــان، فكيــف 

يكون الحال عندما نفقد انتماءنا لوطننا؟
أحمد سلوم )سورية(

املصريــن،  والتلفزيــون  اإلذاعــة  فــي  علــن 
ُ
أ

االثنــن  مســاء  مــن  والربــع  السادســة  فــي 
نائــب  الســادات  أنــور  الســيد  أّن   1970/9/28
رئيــس الجمهوريــة، آنــذاك، ســيلقي بيانا مهما. 
للشــعب  ناعيــا  باكيــا  الرئيــس  نائــب  تحــدث 
املصــري واألمــة العربيــة والعالــم بأســره جمــال 
زال  مــا  اللحظــة،  تلــك  ومنــذ  الناصــر.  عبــد 
أحيانــا،  ويزيــد  حينــا  يقــل  قائمــا،  االختــاف 
ه أصبح فــي ذمة التاريخ، إال 

ّ
وعلــى الرغــم مــن أن

أّن الحديــث عــن عبــد الناصــر وتجربتــه وفتــرة 
حكمه وأسلوب قيادته وصراعاته وانتصاراته 
وانتكاساته مستمر، وال ينتهي. بعد استبعاد 
يــرى  والــذي  الجانبــن،  مــن  املتطرفــن  غــاة 
قســم منهــم أّن عبــد الناصــر مســؤول عــن كل 
مانــع  وال  والحاليــة،  الســابقة  العــرب  أخطــاء 
وأّن  أيضــا،  املســتقبلية  األخطــاء  تحميلــه  مــن 
 مــا حــدث ويحــدث مــن انتكاســاٍت وهزائــم 

ّ
كل

للعــرب مــن تداعيات سياســته، ويصــّرون على 
الســّب والقــذف فــي حــق الرجــل، ويعمــدون إلــى 
خلــط األوراق وتزييــف الحقائــق، إلثبــات هــذه 
الفرضية، وقسم آخر يرى عبد الناصر قّديسا 
ال يخطــئ، ويحــّرم االعتــراض عليــه أو رفــض 
أفعالــه ونقدهــا. بعد اســتبعاد هؤالء، ومن أجل 
مناقشــٍة هادئــة وموضوعيــة، مــن أجــل املاين 
لــم يعيشــوا  الذيــن  مــن شــباب الوطــن العربــي 
تلــك الفتــرة، ويتعجبــون مــن حجــم االختــاف 

والتباين بن الفريقن، نحاول الحديث بهدوء.
األقــدار،  صنعتــه  زعيــم  الناصــر  عبــد  بدايــة، 
املهنيــة  وطبيعتــه  الشــخصية  خبرتــه  وقادتــه 
وحّبــه لشــعبه الــذي جعلــه القــدر مســؤوال عنــه 
إلــى  لــه  شــعبه  وتقديــر  وحــب  عامــا،   18 ملــدة 

املشاركة في كتابة تاريخ الشرق األوسط.
واملبــادئ  األفــكار  مجموعــة  هــي  الناصريــة 
التــي آمــن وحلــم بهــا عبــد الناصر، وســعى إلى 
األفــكار  بهــذه  والتــزم  جهــده،  بــكل  تحقيقهــا 
وطالــب بتطبيقهــا مــن بعــده املايــن مــن أبنــاء 
الشعب العربي في كل مكان، وإن كان بعضهم 
يتساءل في خبث وإنكار عن ماهية الناصرية، 
وهــل مــا زالــت موجــودة أم انتهــت برحيــل عبــد 
الناصر؟ بهدوء وصدق وثقة، نجيب ببســاطة 
واملبــادئ(  )األفــكار  الناصريــة  أّن  ووضــوح 
ــق 

ّ
تتعل أساســيتن،  قاعدتــن  إلــى  ترتكــز 

إحداهمــا بالقضايــا الداخلية للشــعوب العربية 
واألخــرى بالسياســة الخارجية للوطن العربي، 
همــا  الرئيســين  فركناهــا  لألولــى  وبالنســبة 
االنحيــاز الكامــل للشــعب، واإلحســاس بآمالــه 
قــوى  بــن  والقــوي  الوثيــق  والتحالــف  وآالمــه 
الصالــح  أجــل  مــن  املختلفــة  الشــعب  وطبقــات 
العــام لهــذا الشــعب. قــد يّدعــي بعضهــم أّن هــذا 
هــو واجــب الحاكــم ودوره فــي أّي زمان ومكان، 
ولكــن نظــرة واحــدة وســريعة لألنظمــة العربيــة 
مــن حولنــا، نــدرك صعوبــة التــزام هــذه األنظمــة 

بذلــك، ونجــد الفــرق شاســعا بن مــا يحدث في 
الواقع وما يدعوه خافا لواقع الحال في مصر 
ــق بالقضايــا الخارجية 

ّ
الســتينات، أمــا مــا يتعل

شــخصية  ببنــاء  الناصــري  الفكــر  فيؤمــن 
مســتقلة للعــرب، ال تتبــع هــذه القــوة أو تلــك، بــل 
بــه  وتكــون مؤثــرة قــدر اإلمــكان، ومــا تســمح 
الظــروف فــي إحــداث تــوازٍن بن القــوى العاملية، 
ونجحت الناصرية في ضم دول ذات ثقل دولي 
لتبني هذه الفكرة، وهو ما تّم التعبير عنه بعدم 
االنحياز والحياد اإليجابي في باندونغ 1955، 
العربيــة  القوميــة  فاعتبــار  الثانــي  الركــن  أمــا 
االنتمــاء الحقيقــي للمواطــن العربــي، بعيــدا عن 
ها العمق 

ّ
النظــرة القطريــة الضيقــة واإليمــان بأن

االستراتيجي وخط الدفاع للدول العربية... هذه 
هــي الناصريــة باختصــار. التجربــة الناصريــة 
فكــر وفعــل، والفكــر قائــم ومســتمر ال ينتهــي، 
وينتقل من شخص آلخر، ومن جيل إلى جيل 
 مؤيدو هذا الفكر أو 

ّ
بمقوماته وقيمه، سواء قل

كثروا أما الفعل فا بد له من بداية، وقد انتهى 
 
ً
بوفــاة عبــد الناصــر. وللتوضيح، ال يمكن مثا
اعتبار السياسة االقتصادية للرئيس السادات 
)االنفتــاح( أو للرئيــس حســني مبــارك )البيــع( 
أو لعبــد الفتــاح السيســي )االقتــراض( امتــدادًا 
للفكــر الناصري أو سياســة عبــد الناصر، كما 

حاول الرؤساء الثاثة اإلدعاء بذلك.
محمد لطفي )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

مالك ونوس

الحصــار  مــن  أعــوام،  العشــرة  فتــرة  أظهــرت 
املطبــق علــى قطــاع غزة، العالَم علــى حقيقته، 
فــك هــذا الحصــار، حتــى  فــي  إرادٍة  فاقــدًا أي 
قــوات  مــع  شــريكًا  العالــم  إلــى  ُينظــر  بــات 
الحصــار.  فــرض  فــي  اإلســرائيلي  االحتــال 
الناشــطون  مبكــرًا  عرفهــا   

ٌ
حقيقــة وهــي 

الشــعب  قضيــة  مــع  املتضامنــون  الدوليــون، 
هــذا  لكســر  طــرٍق  فــي  ففّكــروا  الفلســطيني، 
األمــر،  هــذا  فــي  تســعفهم،  فلــم  الحصــار، 
فــي  التــي شــرعوا  املتواضعــة  املراكــب  ســوى 
تســييرها ســنة 2008. وهكــذا بــدأت مــا عرفت 
تصــل  املراكــب،  هــذه  مــن  الحريــة  بأســاطيل 
 رســائل إلــى هــذا 

ً
إلــى القطــاع تباعــًا، حاملــة

الشــعب، تتعــّدى، فــي مضمونهــا ومعانيهــا، 
ما تستطيع مراكبهم حمله من أغذيٍة وأدويٍة 
الرســائل  علــى   

ً
عــاوة أطفالــه،  يحتاجهــا 

ظهــر عجزه 
ُ
املوجهــة إلــى املجتمــع الدولــي، لت

وتقاعســه عــن أداء أقــل واجــب إنســاني تجــاه 
مأساٍة، أصبح الجميع مدركًا فظاعتها. تعود 
مــع  غــزة،  قطــاع  عــن  الحصــار  قصــص كســر 
انطــاق مركــب »زيتونــة –أوليفيــا« النســائي 
وأســتراليا  أميــركا  مــن  ســيدات  يقــل  الــذي 
مدينــة  مــن  مختلفــة،  أوروبيــة  وجنســيات 
اإليطاليــة نحــو  فــي جزيــرة صقليــة  مســينا 
القطــاع فــي 27 ســبتمبر/أيلول. وقــد نظمــت 
الرحلــة ناشــطاُت ســاٍم وكاتبــاٌت ومغنيــاٌت 
وعامــاُت فــي الشــأن العــام. وعلــى الرغــم مــن 

هاشم الرفاعي

تتعاطــى وســائل اإلعــام، األجنبيــة والعربية، 
الســعودية،  املــرأة  قضايــا  مــع  واســع  بشــكل 
الصــراع  مــن  ونوعــًا   ،

ً
قضيــة حاضــرة  فاملــرأة 

كمــا  عــدة،  أطــراف  بــن  الداخــل  فــي  الفكــري 
الســعودية  املــرأة  حالــة  يســتخدم  الخــارج  أن 
مؤشــرًا إلــى وجــود أزمــة. ولألســف، التعاطــي 
مــع ملــف املــرأة بشــكل عــام، واملــرأة الســعودية 
خصوصــًا، غايــة فــي الصعوبــة والتعقيــد، ملــا 
وكذلــك  واجتماعيــة  دينيــة  امتــدادات  مــن  لــه 
الســعودية  فــي  اإلشــكالية  تبــدأ  سياســية.  
أو  سوســيولوجية  دراســات  وجــود  بعــدم 
أنثروبولوجيــة جــادة بشــأن  تشــخيص حالــة 
املــرأة وقضاياهــا وصورتهــا داخليــًا ومــآالت 
الواقــع الــذي تعيشــه. لألســف، أغلــب مــا يكتــب 
مجــرد »فضفضــة« ولغــة مشــاعرية انطباعية، 
إلــى  وال  بحثيــة،  دراســات  إلــى  تســتند  ال 
تشــخيص معرفــي جــاد.  ربمــا مــن الدراســات 
الفرنســية،  الباحثــة  دراســة  والجــادة  النــادرة 
أميلــي لورونــار »النســاء والفضــاءات العامــة 
فــي الســعودية«، وترجمــت للعربيــة بواســطة 
الشــبكة العربيــة لألبحــاث والنشــر عــام 2013. 
الشــابات  عيــش  أنمــاط  تتقصــى  أن  حاولــت 
االجتماعيــة  الفضــاءات  فــي  الســعوديات 
هنــاك  أن  إلــى  وتوصلــت  الســعودية،  فــي 
أساســية  أربعــه فضــاءات حضريــة ومياديــن 
ومراكــز  الجامعــات  الســعوديات،  للفتيــات 
العمــل والفضــاءات الدينية وأخيــرًا املجمعات 
ومهــم  واســع  اجتماعــي  كفضــاء  التجاريــة 

درايتهــن باملخاطر التــي يمكن أن يواجهنها، 
واحتمــال اعتــداء قــوات االحتال اإلســرائيلي 
عليهــن، بــدت القائمــات علــى الرحلــة مصّرات 
علــى االســتمرار فيهــا، ومســتعداٍت ملواجهــة 
مقابــل  فــي  القبيــل،  هــذا  مــن  ســيناريو  أي 
الوصــول إلــى القطــاع ولقاء النســاء واألطفال 
فيــه، علــى حــد قــول إحــدى املشــاركات. وفــي 
مقالــٍة، نشــرتها املمثلــة واملخرجة والناشــطة 
ْت 

َ
األميركيــة، ليــزا هاميلتــون، قبــل أيــام، ســأل

ســتة  قطــع  إلــى  يدفعنــي  الــذي  »مــا  نفســها: 
آالف ميــل، وتــرك عائلتــي لانضمــام إلــى مــا 
بدا أصغر مركب في كل املوانئ؟ ملاذا أشارك، 
مــرة أخــرى، فــي نشــاٍط مــن أجــل كســر حصــار 
غــزة اإلســرائيلي-املصري؟ أنــا هنــا مــن أجــل 
هنــا  أنــا  واملدهشــات.  ــارات  الجبَّ غــزة  نســاء 
ألنني قلقة بسبب آثار الحرب والحصار على 
ر الحروب الدورية  النســاء في غزة، حيث تدمِّ

املدارَس واملشافي واملنازل ومصادر املياه«.
وتعلــم إســرائيل تأثيــر وصــول هــذه املراكــب 
علــى  وقدرتهــا  العاملــي،  العــام  الــرأي  علــى 
تغييــر االنطباعــات والقناعــات لــدى جمهــوٍر 
يعملــن  نســاٍء  مــن مؤيديهــا، فمشــهُد  واســٍع 
إلــى  واألغذيــة  األدويــة  بعــض  إيصــال  علــى 
اإلســرائيلي  الحصــار  منــَع  وأطفــاٍل،  نســاٍء 
 بقلب الصورة، وإظهار 

ٌ
وصولها إليهم، كفيل

مــن هــو الضحيــة الحقيقيــة فــي هــذا الصــراع 
واجهــت  لذلــك،  عقــود.  ســبعة  منــذ  املســتمر 
واعترضتهــا  املراكــب،  هــذه  االحتــال  قــوات 
البحريــة اإلســرائيلية فــي عــرض البحــر وفــي 

الريــاض  بمدينــة  الدراســة  عنيــت  وقــد  لهــن. 
والدراســة  بحثيــًا،  ميدانــًا  غيرهــا  مــن  أكثــر 
ممتعــة ملــا فيها مــن بعد سوســيولوجي عالي 
املســتوى في تجاوز كل معوقات إجراء دراســة 
اجتماعية في السعودية، خصوصًا عن املرأة، 
وهــي دراســة جديــرة باالطــاع، ونمــوذج فــي 

تقديم القضية في قالب سوسيولوجي.
ربمــا يكــون تعليــم املــرأة املرحلــة األولــى التــي 
حدثــت حــول الصــراع الــذي لــم يحســم بشــكل 
كامــل،  ابتــداًء مــن قــرار ســيادي بفتــح مــدارس 
التيــار  مــن  مضــادة  ممانعــٍة  إلــى  للطالبــات 
أقــّرت  الوقــت. وقــد  ذلــك  فــي  الرســمي  الدينــي 
منــذ  اإللزامــي  التعليــم  الســعودية  الحكومــة 
معهــا  تقلصــت  و  عقــود،  خمســة  مــن  أكثــر 
املمانعة إلى أن تنّمطت بقالٍب معن، ينحصر 
وســيطرته  األمــر«،  »ولــي  فكــرة  فــي  حاليــًا 
امللتقيــات  )الدراســة، االبتعــاث، حضــور  علــى 
الســماح  الحكوميــة،  واملعامــات  العلميــة، 
بالســفر، إلــخ(. وبســبب التعليــم، ومخرجاتــه 
ســاحات  إلــى  املــرأة  وخــروج  التوظيــف  مــن 
الســعودية  املــرأة  مطالــب  تمــّددت  جديــدة، 
وحاجاتهــا فــي الفضــاءات العامــة، مثــل قيادة 
والحمايــة  التحــرش  قانــون  وســن  الســيارة، 
األســرية، إلــى أن وصلــت إلــى ســقف عــاٍل، وهو 

املطالبة بإسقاط الوالية. 
هــذا التراكــم املتصاعــد في املطالبات النســوية 
يعكــس  مســار  يــوم  بعــد  يومــًا  تــزداد  التــي 
التــي تســلط  املــرأة الســعودية  بعــض معانــاة 
الضــوء حــول القوانن والتشــريعات الذكورية 
معانــاة  مــن  شــيئًا  تــروي  وأيضــًا  واألبويــة، 

مرمــرة« التركيــة في امليــاه الدولية قبالة غزة، 
أواســط ســنة 2010. لتعود بزخم، هذه األيام، 
ف من 

ّ
بمشــاريع كبيــرة وخطــط حقيقية، تخف

معاناة الشعب الفلسطيني، فبعد سنوات من 
القطيعــة إثــر هــذه الحادثــة، اشــترطت تركيــا 
على اإلســرائيلين لتطبيع العاقات السماَح 
لتركيــا إقامة مشــاريع حيويــة في قطاع غزة، 
منهــا مشــروعان لتوليــد الكهربــاء ولتحليــة 
للســفن  الســماح  إلــى  إضافــة  البحــر،  ميــاه 
واألدويــة  واملــواد  بالســلع  املحملــة  التركيــة 
التــي يحتاجهــا الســكان بتوصيــل حمولتهــا 
والتــي  إســدود،  مينــاء  عبــر  القطــاع،  إلــى 
ليلــى«  »ليــدي  التركيــة  الســفينة  اســتهلتها 
بدايــة  املســاعدات  مــن  طــن  ألــف   11 بإيصــال 
تركيــا،  عكــس  علــى  املاضــي.  تمــوز  يوليــو/ 
ســعت الــدول العربيــة التــي تقيــم عاقــات مــع 
الحصــار  تضييــق  إلــى  اإلســرائيلي  الكيــان 
علــى قطــاع غــزة وأهلــه، بــداًل من ســعيها لدى 
حتــى  أو  تخفيفــه،  إلــى  االحتــال  ســلطات 

التطــور الجديــد لهــذا التيــار الواســع والكبيــر 
إســقاط  فكــرة  إلــى  املطالــب  ســقف  رفــع  هــو 
فــي  العاثــرة  الحجــرة  تعتبــر  التــي  الواليــة 
تصويــره  يتــم  كمــا  الســعودية،  املــرأة  طريــق 
مــن الفاعلــن فــي هــذا التيــار. وبمــا أن التيــار 
والحملــة تجــاوزت املائــة يــوم، وتصــّر، فــي كل 
يــوم، علــى املطالــب نفســها، وأيضــًا تــروج أنــه 
حــق مشــروع لهــم. فــي املقابــل، يقــوم خصــوٌم 
عــام  بشــكل  »مناكفــون« لإلصــاح  تقليديــون 
باتهام هذه املطالب بالعمالة للغرب، وزعزعة 
الداخــل وإثــارة الفتنــة، هــي النبــرة التقليديــة 
نفســها التــي يصفــع بهــا فــي وجــه أي مطالــب 
الحمــات  مــن  النــوع  هــذا  وربمــا  اجتماعيــة. 
املضادة هو تكتيك ونمط ثابت، هدفه التقليل 
مــن حــّدة الحــراك النســوي، وتحجيــم مطالبــه 
إلى درجة أن يتم تهميش القضية من الفضاء 
العــام. ربمــا كان هنــاك فــي الحمــات الســابقة 
مبــادر وفاعــل داعــم للحملــة، بمجــّرد أن يتــم 
إيقــاف هــذا الصــوت، تتراجــع حــدة املطالبــات 

إلغائــه. فلــم تطالــب مصر اإلســرائيلين برفع 
مــع  تماشــت  اٍت  إجــراء اتبعــت  بــل  الحصــار، 
السياســات اإلســرائيلية فــي تضييقــه. وكان 
عهــد رئيــس االنقــاب، عبــد الفتــاح السيســي، 
اته لخنق القطاع وأهله، بكل  مميزًا في إجراء
مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى. فــكان اإلغــاق 
الحــدود املصريــة  املســتمر ملعبــر رفــح، علــى 
حــاالت  فمنعــت  الفلســطينين،  وجــه  فــي 
إنســانية مــن العبــور، ومنــع طــاب حاصلــون 
لالتحــاق  الخــروج  مــن  دراســية  منــح  علــى 
الحكومــة  شــرعت  حــن  وفــي  بجامعاتهــم. 
املصريــة، ســنة 2009، ببنــاء جدار فوالذي في 
عمــق األرض ملنــع حفــر األنفــاق، شــريان غــزة 
فــت حكومــة السيســي األراضــي  الحيــوي، جرَّ
األنفــاق،  ودمــرت  القطــاع  لحــدود  املحاذيــة 
وغمرتهــا بميــاه البحــر، غيــر مكترثــة بآثــار 
علــى  القطــاع.  فــي  الجوفيــة  امليــاه  علــى  ذلــك 
الرغم من أهمية استمرار تسيير املتضامنن 
الدوليــن مراكــَب كســر الحصــار اإلســرائيلي 
إلــى غــزة، ودورها في إظهــار حقيقة الحصار 
واألوضــاع املزريــة في القطاع، إال أن خطواٍت، 
بيــل الخطــوة التركيــة، هــي الكفيلــة فــي 

َ
مــن ق

رفــع الحصــار إن كّررتهــا دول أخــرى. والــدول 
العربيــة واإلســامية التــي تقيــم عاقــات مــع 
بخطــواٍت  املطالبــة  هــي  إلســرائيلي  الكيــان 
الحصــار،  زيــادة  فــي  تســاهم  أن  ال  كهــذه، 
فمــا عــدا ذلــك، ســتبقى هــذه املراكــب متنفــس 

الغزين الوحيد، على الرغم من قلتها.
)كاتب سوري(

أو  كان  حكوميــًا  املضــاد،  للضغــط   
ً
اســتجابة

حتــى اجتماعيــًا. الجديــد فــي الحملــة، أخيــرًا، 
أنهــا كيــان بــا رأس، أو مجموعــاٌت بــا قائــد 
أو موجــه لهــا، ألن الفاعلــن واملطالبــن ليســوا 
شــرائح  بــل  بــارزة،  اجتماعيــة  شــخصيات 
مســاهمة  رجاليــة  أصــوات  وأيضــًا  نســوية، 
بدرجــة أقــل مــن أفــراد املجتمــع كافــة. النتيجــة 
التي تحدث عن تجاهل املطالبات االجتماعية 
أن جهاٍت تعتقد أنها وأدت املطالب في مهدها، 
الثلــج  ككــرة  تكبــر  املطالــب  أن  الحقيقــة  لكــن 
يومــًا بعــد آخر، وتنمو فــي جوانب واتجاهات 
بعضهــم  املطالبــات  هــذه  وتفاجــئ  عــدة، 
امتــداد  الواقــع،  فــي  وهــي،  صعودهــا،  عنــد 
للمطالبات الســابقة نفســها ونتيجة جوهرية 
لهــا. وهــذا ليــس فقــط فــي قضايا املــرأة، بل كل 
القضايا االجتماعية. املبادرة بســن تشريعات 
اجتماعيــة  إصاحيــة  وبرامــج  وقوانــن 
مدروســة بشــكل ســليم هــو فــي صالــح الوطن، 
أمــا تجاهــل القضايــا االجتماعيــة فيــؤدي إلى 
تعقيدهــا، وإلــى إشــكاليات أكثــر تعقــدًا، وإلــى 
مــا هــو أبعــد مــن مجــرد مطالبــات اجتماعيــة. 
للعمالــة  وجــه  بأنهــا  املطالبــات  هــذه  واتهــام 
والغرب وفتنة هو نوٌع من السذاجة في الرأي 
الغــرب مشــغول بهمومــه وقضايــاه،  والعقــل، 
كمــا نحــن مهمومــون بقضايانــا وإشــكاالتنا 
االجتماعيــة والفكريــة. ال مفــّر مــن املبــادرة فــي 
ولــو  تشــريعات وإصاحــات وتعديلهــا،  ســن 
تدريجيــًا، تصــب فــي الصالــح العــام لقضايــا 

املرأة واملجتمع بشكل أوسع.
)كاتب سعودي( 

امليــاه الدوليــة أيضــًا، واعتــدت علــى أطقمهــا، 
وعلــى املشــاركن فيهــا، غيــر مكترثــٍة بتبعات 
هذه االعتداءات على عاقاتها مع الدول التي 

يتبع لها الناشطون.
ولــم تفلــح اإلدانــات الدولية واملناشــدات التي 
 للســلطات اإلســرائيلية، 

ٌ
 غربيــة

ٌ
وجهتهــا دول

إقنــاع  فــي  الحصــار  لرفــع   ،2008 ســنة  منــذ 
هــذه الســلطات فــي رفعه. كما لــم تفلح يومها 
دول  مــن  محامــون  رفعهــا  قضائيــة  دعــوى 
فــي  الدوليــة  الجنائيــة  املحكمــة  أمــام  عــدة 
معتبريــن  إســرائيلين،  قــادة  ضــد  الهــاي 
حــرب  جريمــة  بمثابــة  الحصــار  فرضهــم 
ضــد اإلنســانية، وجريمــة إبــادة جماعيــة. بــل 
اســتمرت هــذه الســلطات بتكريــس الحصــار 
أكثــر فأكثــر، بإلغائهــا املســتمر بنــودًا تســمح 
بمرورهــا عبــر املعابــر التــي تســيطر عليهــا. 
وتزيد الســلطات اإلســرائيلية معاناة الشعب 
حصارهــا،  بســبب  غــزة،  فــي  الفلســطيني 
علــى  تشــنها  التــي  الدوريــة  الحــروب  وعبــر 
واملســاكن  التحتيــة  البنــى  لتدميــر  القطــاع 
بنــاء جــدار  إلــى  األهالــي. كمــا تســعى  وقتــل 
للجــدار   

ً
مماثــا يكــون  القطــاع،  حــدود  علــى 

تدميــر  بحجــة  الغربيــة،  الضفــة  فــي  العــازل 
للتســلل  يحفرونهــا  التــي  املقاومــن  أنفــاق 
املحتلــة.  الفلســطينية  األراضــي  عمــق  إلــى 
فــي موضــوع كســر الحصــار علــى غــزة، كان 
الفتــًا موقــف تركيــا، وهــي التــي ســّيرت أيضــًا 
مراكــب لهــذا الهــدف. ووقعــت جريمــة اعتــداء 
»مافــي  ســفينة  علــى  اإلســرائيلي  الجيــش 

رها 
ّ
الواقع شاهدًا حيًا على عمق األزمة وتجذ

اجتماعيا وثقافيا. 
العقديــن  فــي  النســوية  املطالبــات  كانــت 
املاضين محدودة، وربما كان ما يخرج منها 
إلــى الفضــاء اإلعامــي هــو بموافقــة حكوميــة 
ضمنيــة، كنــوع مــن إدارة الصــراع الفكــري فــي 
الســنوات  فــي  حــدث،  مــا  لكــن  العــام.  الفضــاء 
الروتــن،  هــذا  كســر  هــو  املاضيــة،  الخمــس 
وصعــود جيــل نســوي جديــد وحــاد، يتحــّدث 
عــن معانــاة حقيقيــة فــي موضــوع املواصــات 
»قيادة السيارة«، و يتناول أيضًا أبعاد األزمة 
ماليــًا واقتصاديــًا. وبفضــل شــبكات التواصــل 
اجتماعيــة  حــركات  عــدة  ظهــرت  االجتماعــي، 
وهــدف  ســقف  وذات  محــّددة،  مطالــب  ذات 
معينن، هو كســر حظر قيادة الســيارة،  كانت 
بعــض  اعتقــال  الرســمية  الجهــات  فعــل  ردة 
وتوقيفهــم،  واملبادريــن  الناشــطن  الفاعلــن 
حتــى أنــه صــدرت بيانــات مــن وزارة الداخليــة 
ر مــن قيــادة الســيارة. الفــارق الجلــي فــي 

ّ
تحــذ

هــذه املرحلــة أن الحكومــة كانت، طــوال العقود 
فــي  الحيــاد  تلــزم  أنهــا  إلــى  تشــير  املاضيــة، 
املــرأة  قضايــا  وأن  عــام،  بشــكل  املــرأة  قضايــا 
ذات خاف اجتماعي، ومن الصعب أن تتحّرك 
الحكومــة بحلــول فــي هــذه امللفــات الخافيــة، 
طرفــن  هنــاك  أن  للجميــع  تصــور  أنهــا  أي 
قيــادة  كقضيــة  قضيــٍة،  حــول  متخاصمــن 
السيارة، لكن ما حدث، أخيرًا، أنها هي نفسها 
الخصــم والحكــم فــي موضوع قيادة الســيارة، 
الســيارة،  ملــن يطالــب بقيــادة  أنهــا خصــٌم  أي 

وهن  نساء وفتيات سعوديات ليس إال. 
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بغداد ـ ميمونة الباسل

أمــام مدخــل الجامعــة، يقــف أبــو معتــز وقــد 
تســتعيد  عمــره.  مــن  الخمســن  ــى 

ّ
تخط

مضــى.  يــوم  فــي  املــكان  كان  كيــف  ذاكرتــه 
يقــف هنــاك بصفتــه طالبــًا جامعيــًا. قبــل أكثر من 30 
ه اضطّر إلى ترك مقاعد 

ّ
عامًا، كان طالبًا جامعيًا لكن

ــه رفض 
ّ
الدراســة مــن أجــل العمــل إلعالــة أســرته. وألن

ــي عــن حلمه الذي رافقه طيلة العقود املاضية، 
ّ
التخل

يعــود إلــى الدراســة اليــوم وهــو جــّد لثاثــة أحفــاد، 
فظروفه تسمح له بذلك.

آالف  طمــوح  أمــام   
ً
حائــا وقفــت  كثيــرة  أســباب 

العراقيــن فــي إتمــام دراســتهم، بعضهــم تمّكــن مــن 
يها وإن بصعوبة فيما بعض آخر ما زال ينتظر 

ّ
تخط

فسحة أمل لتحقيق حلمه. هذا ما توضحه الباحثة 
الجديــد«،  لـ«العربــي  تقــول  التــي  التركمانــي،  ليلــى 
 »العــراق بلــد يزخــر بطــاب العلــم واملعرفــة، غيــر 

ّ
إن

 الحــروب التــي مــّر بهــا كثيــرًا مــا حطمــت أحــام 
ّ
أن

ون أن يكملوا 
ّ
وطموحــات الشــباب الذين كانــوا يتمن

دراســتهم الجامعية وال ســيما تلك العليا«. تضيف: 
ــف عنــد العقَديــن املاضيــن، نجــد 

ّ
»وإذا أردنــا التوق

 ســنوات الحصــار االقتصــادي علــى العــراق ومــا 
ّ
أن

اســتكمال  دون  حالــت  أميركــي  احتــال  مــن  تبعهــا 
 الدراســة، إال 

ّ
ــوا ســن

ّ
كثيريــن لدراســتهم. هــؤالء تخط

 حلمهــم بإتمــام مــا بــدأوه بــأّي طريقــة، بقــي رفيق 
ّ
أن

هــا كثيــرة هــي األســباب التــي 
ّ
بعضهــم«. وتتابــع أن

إلــى  الخمســن  تجــاوزوا  مّمــن  بالعراقيــن  دفعــت 
العلــم  وزيــادة  الطمــوح  منهــا  دراســتهم،  اســتكمال 
الــذات مــن خــال مــا يجذبهــم، أو  واملعرفــة وإثبــات 
لتعويض حرمان. ليس هذا فحسب، بل ثّمة أسباب 
ماديــة تدفــع بالبعض إلى الدراســة لتحســن الراتب 
يــرى  فيمــا  جامعيــة،  شــهادة  خــال  مــن  التقاعــدي 

آخرون في األمر واجهة اجتماعية.
فــي  الســيئة  »الظــروف   

ّ
أن إلــى  التركمانــي  وتشــير 

 كثيريــن مّمــن تخطــوا 
ّ
العــراق مــا زالــت قائمــة، لكــن

الخمسن لم يجدوا أمامهم غير خوض التجربة قبل 
ضياع آخر فرصة لهم في تحقيق ذاتهم، بحسب ما 
 »الدراســة 

ّ
يفيــد عــدد كبيــر مــن هــؤالء«. وتوضــح أن

املســائية في العراق تمتاز ببعض التســهيات التي 
ال تتوفــر فــي الدراســة الصباحيــة، وهــو األمــر الــذي 
أغرى حتى الطاب العادين، خصوصًا أولئك الذين 

يعملون ويدرسون في الوقت نفسه«.
إلــى مقاعــد  تحكــي منــى )49 عامــًا( قصــة عودتهــا 
 املعوقــات التــي اعترضــت 

ّ
الدراســة. تقــول: »رغــم كل

طريقــي بــدءًا مــن عــدم موافقــة زوجي وأهلــي وصواًل 
فــي  شــغفي   

ّ
أن إال  املتواضعــة،  املاديــة  إلــى حالتنــا 

 »زوجي 
ّ
إكمــال دراســتي جعلنــي أكافــح«. تضيــف أن

وبعــد جهــد، وافــق علــى تقديمــي امتحانــات املرحلــة 
زواجــي  بســبب  أنهيتهــا  قــد  أكــن  لــم  إذ  املتوســطة، 
املبكر. وبعد عام، قدمت امتحانات املرحلة الثانوية 

ني كنت قد تركت الدراسة 
ّ
ونجحت على الرغم من أن

 زوجهــا لــم يوافق على الدراســة 
ّ
قبــل ربــع قــرن«. لكــن

ســبق.  ممــا  بكثيــر  أصعــب  ذلــك  »وكان  الجامعيــة، 
وبعــد محــاوالت عــّدة ووســاطات، اســتطعت إقناعه. 
وأنــا اليــوم فــي الســنة الثالثــة فــي كلية التربية قســم 
اللغة اإلنكليزية، وإن كانت كلية القانون طموحي«.
من جهتها، كانت نعيمة عبدالله )50 عامًا( قد تركت 
دراســتها بعــد املرحلــة االبتدائيــة، وهــي اليوم تعود 
إلى الجامعة. تخبر: »حن كنت في الخامســة عشــرة 
من عمري، أجبرت على الزواج. على الرغم من مضّي 
 

ّ
35 عامــًا، بقيــت الدراســة عالقــة بذهنــي. حاولت بكل
جهــدي جعــل أبنائــي يكملــون تعليمهــم فــي أفضــل 
لــي مــن  الجامعــات، ونجحــت«. بعدهــا، »كان ال بــّد 
إتمــام دراســتي ودخــول الجامعــة أو حتــى الحصول 
علــى دبلــوم. وذلــك ليــس فقــط بهــدف تحقيــق حلمي 

القديم، بل من أجل تحسن وضعي الوظيفي«.
»حرصــت  فيقــول:  عامــًا(   58( جبــار  اإللــه  عبــد  أّمــا 
علــى إتمــام تعليمــي الجامعــي بعدمــا تركته بســبب 
التحاقــي بالجيــش وانشــغالي فــي شــؤون الحيــاة«. 
ني عدت إلى 

ّ
اليوم، بعد دخول الجامعة، »أشــعر بأن

 أبنائي. أحيانًا أخجل، وحن ألتقي ببعض كبار 
ّ
سن

، أجدنــي أقتــرب منهــم تلقائيــًا. تتعــّدد أســباب 
ّ
الســن

نــا بغالبيتنا فعلنا بهدف 
ّ
عودتنــا إلى الدراســة، لكن

تحسن رواتبنا التقاعدية أو درجاتنا الوظيفية«.
فــي هــذا الســياق، يقــول األكاديمــي فاضــل التميمــي، 

ــه »فــي 
ّ
وهــو أســتاذ محاضــر فــي جامعــة ديالــى، إن

 
ّ

ظــل وفــي  املاضــي  القــرن  تســعينيات  منتصــف 
الحصار االقتصادي الذي فرضته الواليات املتحدة 
العراقيــة  الجامعــات  فــي  اســتحدثت  األميركيــة، 
فــي  إال  االختصاصــات،  كل  فــي  مســائية  دراســات 
مختلــف  مــن  كبيــر  إقبــال  فــكان  والصيدلــة.  الطــّب 
 
ّ
أن الجديــد«،  لـ«العربــي  املجتمــع«. يضيــف  شــرائح 
»ســبب اإلقبــال يرجــع إلــى صحــوة اإلنســان العراقي 
تعويــض  فحــاول  الكثيــر.  منــه  أخذتــا  بعــد حرَبــن 
الخســارة بالعلــم. وعــدد مــن طابــي فــي الدراســات 
املســائية، هم اليوم أســاتذة جامعيون. بعضهم كان 

مشدودًا إلى العلم بطريقة استثنائّية«.
إلــى ذلــك، يشــير األســتاذ املحاضــر فــي علــم النفــس 
كانــت  املســائية  »الدراســات   

ّ
أن إلــى  عدنــان عبــاس، 

وحرمــوا  ســبق  لكثيريــن  فرصــًا  ــل 
ّ
تمث زالــت  ومــا 

مــن مواصلــة تعليمهــم. فــي كل مرحلــة وفــي جميــع 
 عــن ثاثــة أو خمســة طــاب 

ّ
األقســام، نجــد مــا ال يقــل

. وغالبًا ما يكونون متفوقن باملقارنة 
ّ
من كبار السن

الجديــد«،  لـ«العربــي  يضيــف  ســنًا«.  األصغــر  مــع 
هــم 

ّ
لكن تعــّددت،  الدراســة  اســتكمالهم  »أســباب   

ّ
أن

بمعظمهــم فخــورون بمــا يفعلــون«. ويوضح عباس 
ــى كثيرًا عّما 

ّ
 »املســتوى التعليمــي فــي العــراق تدن

ّ
أن

 العراقين مستمرون بالتحدي 
ّ
كان في السابق، لكن

»طبيعــة  إلــى  ذلــك  ويعيــد  الظــروف«.  أصعــب  فــي 
الشخصية العراقية املتطلعة إلى العلم واملعرفة«.

مجتمع
بــدأت شــرطة الحــدود الرومانيــة التحقيــق مــع 17 ســورّيًا لاشــتباه فــي محاولتهم دخــول رومانيا 
ها اعتقلت الســورين، وهم 11 من البالغن و ســتة 

ّ
بطريقة غير مشــروعة. وقالت شــرطة الحدود إن

أطفــال، بعــد مغادرتهــم بلغاريــا وكانــوا يســيرون باتجــاه أوســتروف فــي جنــوب شــرقي رومانيــا، 
صبــاح أمــس الســبت. وقــال املهاجرون للشــرطة إنهم كانوا يحاولون الوصــول إلى أوروبا الغربية. 
وتشترك السلطات الرومانية والبلغارية في التحقيق مع املجموعة لاشتباه في عبورها الحدود 
)أسوشييتد برس( بطريقة غير مشروعة. 

 النساء األكبر سنًا اللواتي يشربن 
ّ
كشف باحثون في جامعة ويسكونسن ميلووكي األميركية، أن

 عرضة لإلصابة بالخرف وغيره من 
ّ

ما بن كوَبن وثاثة أكواب من القهوة يوميًا، قد يصبحن أقل
أشــكال الضعف اإلدراكي واملعرفي بنســبة 36 في املائة. نشــرت نتائج الدراســة التي اســتمرت عشــر 
ســنوات فــي دوريــة »علــم الشــيخوخة«، بمناســبة اليــوم العاملــي للقهــوة، وشــملت ســتة آالف و467 
 النتيجــة 

ّ
 عــن 65 عامــًا فــي الواليــات املتحــدة األميركيــة. ووجــد الباحثــون أن

ّ
امــرأة تزيــد أعمارهــن

)األناضول( ة أكواب من الشاي يوميًا. 
ّ
نفسها بالنسبة إلى تناول ما بن خمسة إلى ست

3 أكواب قهوة تخّفض خطر إصابة النساء بالخرفرومانيا تحقق مع 17 سوريًّا حاولوا التسلل إليها

تبــدو أيــام األمــم املتحــدة الدولية التــي تحتفل فيها 
بقضايــا كبــرى تعبــر البلــدان وتهّم العالم بأســره، 
منســلخة عــن الواقــع في كثيــر من األحيان. هي ال 
شــّك تســعى إلى زيادة الوعي حيال تلك القضايا 
التي تؤثر في مليارات البشر حول العالم. مع ذلك، 
ها ال تساهم كثيرًا في وقف االنتهاكات، أو في 

ّ
فإن

إرساء الحقوق التي تبدو بعيدة جدًا.

اليــوم األحــد بالــذات، تحتفــل األمم املتحــدة بـ«اليوم 
الدولي لا عنف«. تحتفل وسط هذا العالم املوبوء 
بأقســى درجــات العنــف، واملتزايــدة درجاتــه عامــا 
والنزاعــات،  الحــروب  رقــع  باختــاف  عــام  بعــد 
وتطــور  والحربيــة  الفرديــة  األســلحة  وبتطــور 
خطــط توزيعها رســميا وتهريبــا حول العالم. تلك 
األســلحة التــي هــي بالــذات رمــز العنــف الخالــص 

تــزداد مبيعاتهــا عامــا بعــد عــام، وتصنــع أباطــرة 
مــال وســلطة. بــل مــن غيــر املســتبعد أن يكون من 
هــؤالء مــن يدعــم نشــاطات تدعــو لــا عنــف، كمــن 

»يقتل القتيل ويمشي في جنازته«.
فــي العالــم العربــي وبالقــرب منه، وحتــى على بعد 
آالف األميال منه، حروب دائرة مســتمرة. حروب 
يتغــذى فيهــا العنــف مــن أوضاع سياســية ســيئة 

األفــواه  والجهــل وتكميــم  بالفقــر  املواطــن  تحكــم 
وتتهمــه  األنظمــة  فتقتلــه  ويثــور  ينفجــر  حتــى 
ــه كان يعيــش حيــاة زاهيــة قبــل ذلــك 

ّ
بالتمــّرد، كأن

كفــر بنعمتهــا! هــو العنف الذي يتســّيد، ويشــكل 
التنمــوي.  الفشــل  بــاد  فــي  عــام  نشــاط  أوســع 
وتتســاءل تلــك األنظمــة بغبــاء ودهــاء: ملــاذا يثــور 

املواطن؟
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منذ  مماثلة.  تجربة  تختبر  سوف  أنّها  يوم  في  هاني  أّم  تظّن  لم 
أكثر من  »الجرصة«. قّدمت وأبو هاني لوحيدهما  سنة، تحاول ستر 

مستطاعهما، لكّن »الظروف تعاكسه دائمًا.. ووالد الحرام كتار!«

السكري من النوع الثاني لم يعد نادرًا بين الصغار

البدانة تهّدد تركيا وأطفالها

1819
مجتمع

بيروت ـ ميليا بو جوده

إلى  »الحقوني! الحقوني!«. تخرج 
باحة املنزل األمامّية قبل أن تعود 
ســريــعــا إلــــى الــــداخــــل. تــلــقــي نــظــرة 
ــا املــــمــــّدد عــلــى أرض غـــرفـــة نــومــه  عــلــى ولـــدهـ

ساكنا. تخرج من جديد وتصيح.
ل 

ّ
يصل رئيف راكضا. لم يعتد في يوم التدخ

ه لــم يتمّكن من 
ّ
فــي شـــؤون ســّكــان الــحــّي، لكن

ه 
ّ
تدل وهــي  ترتجف  هــانــي.  أّم  تجاهل صياح 

عــلــى غــرفــة ابــنــهــا. يجثو بــالــقــرب مــن الــشــاب 
وال  تراقبه  نبضه.  تحّسس  ويــحــاول  الهامد، 
تجرؤ على طرح أسئلتها. »هل مــات؟« »ماذا 
لو مات؟« »كيف يموت؟« »كيف يرحل هكذا؟« 

»كيف؟«...
ــلـــك، طــالــبــا  ــيـــف أســئــلــتــهــا تـ ــــوت رئـ يــقــطــع صـ
جه 

ّ
تت وهــي  يها 

َ
برجل ر 

ّ
تتعث تكاد  مــاًء.  منها 

ني تحمل زجاجة 
َ
بيَدين مرتجفت املطبخ.  إلى 

وقــدحــا، وتــســرع. مــا زال هــانــي فــاقــدًا وعــيــه.. 
 املـــحـــاوالت بـــاءت بــالــفــشــل. يطلب 

ّ
هـــامـــدًا. كـــل

بــاإلســعــاف. ترتبك. يصل أبو  منها االتــصــال 
ــة ولــــده. يــحــاول رئيف  هــانــي. يهلع عــنــد رؤيـ
ــصــل بــاإلســعــاف. 

ّ
ــّم يــصــرخ بــه لــيــت تــهــدئــتــه، ثـ

يفعل.
فـــي غـــرفـــة الــــطــــوارئ، يـــحـــاولـــون إنـــعـــاشـــه. لم 
يـــنـــجـــح املـــســـعـــفـــون بــــذلــــك فــــي طـــريـــقـــهـــم إلـــى 
ــه أخــــيــــرًا. يــطــلــب  ــيـ املــســتــشــفــى. يــســتــعــيــد وعـ
الــوالــَديــن، فيكثران من  إلــى  الــتــحــّدث  الطبيب 
األســئــلــة. »هـــل هــي ذبــحــة قلبّية يــا دكــتــور؟« 
»ماذا حصل له يا دكتور؟« »هل وضعه خطير 
الــوالــدة  يــا دكــتــور؟«. فيجيب بأسئلة. وتــبــدأ 

دمــوعــه، متابعا  راح يمسح  كــذلــك«.  تضّركما 
»اعذراني. كانت فترة طيش وانتهت. من اآلن 

فصاعدًا، أنا إنسان آخر. أنا إنسان نظيف!«.
وثقا في كالمه. دموعه مّستهما. وكانت بداية 

جديدة.
ــاتـــف. الـــشـــاب مــحــتــجــز لــــدى الــقــوى   الـــهـ

ّ
يـــــرن

 
ّ
األمــنــّيــة. ينطلق الـــوالـــدان ســريــعــا. »يــبــدو أن

الظروف تعاكسه من جديد«. تكاد سيارتهما 
سرعتها.  فـــرط  مــن  تطير  الــقــديــمــة  الفرنسية 
ألــقــَي الــقــبــض عليه وهـــو يــشــتــري »بــضــاعــة« 
ــى  ــ ــذه املــــــــّرة األولــ ــ ــــــــة بـــــيـــــروت. هــ

ّ
ــد أزق ــ مــــن أحــ

الــتــي يشتريها مــن ذلـــك املــكــان. لــطــاملــا اعــتــاد 
لــم يكن يثق  »املــصــدر« مباشرة.  إلــى  التوّجه 
»محشورًا«  كــان  ه 

ّ
لكن الــســوق«،  »بضاعة  فــي 
وقصد ذلك املرّوج الصغير.

هـــنـــاك، فـــي مــخــفــر الــــــدرك حــيــث كــــان ينتظر 
ــتـــّص، كــان  تــحــويــلــه إلــــى قــســم الـــشـــرطـــة املـــخـ
 في 

ّ
ينتظر. وصلت والــدتــه، راح يقسم لها أن

األمر سوء فهم. أّما هي، فراحت تحاول إقناع 
الشرطّي، فيما هاني يتعّرق. التعّرق كذلك من 

أعراض تعاطي تلك »السموم«.
اإلفــالت من السجن ممكن، شريطة الخضوع 
فــي »مستشفى معتمد«. وهـــذا ما  عــالج  إلــى 
كان. راح الوالد يجمع املال من فالن وعلتان. 
 مّدخراته، عندما اضطّر إلى 

ّ
سبق وخسر كل

تسديد دين كبير سبق وراكمه هاني.
دِخـــل الــشــاب إلــى املستشفى/ 

ُ
أربـــع مـــّرات، أ

املــصــّحــة خــــالل الــســنــة األخــــيــــرة. وعــشــرات 
املـــــّرات، أقــســم »أنـــا إنــســان آخـــر. أنـــا إنــســان 
تلك  آخــر  جــديــدة.  بفرصة  مطالبا  نظيف«، 

املّرات.. قبل أيام.

1.8 مليون طفل مصابون 
ببدانة مفرطة من بين 3 

ماليين مصاب تركي 

لم يكن يثق في »بضاعة 
السوق«. لكنّه كان 

»محشورًا« وقصد ذلك 
المرّوج الصغير

يقاطعها  ــة. 
ّ
املــمــل بتفاصيله  حصل  مــا  بسرد 

محاواًل الحصول على إجابات محّددة.
ــب الـــوالـــد 

ّ
»أوفـــــــــــردوز«، يـــقـــول الــطــبــيــب. يــقــط

ــردوز. جــرعــة زائــــدة من  ــ حــاجــَبــيــه. يــكــّرر: »أوفــ
ــه ال يتعاطى 

ّ
لــثــواٍن. »لــكــن ــّدرات«. صمت  ــخـ املـ

املخّدرات يا دكتور!«.
»ابنكما نجا من جرعة زائــدة. فلتشكرا الله«. 
كان حازما وهو يقولها. »أنصحكما بإبقائه 
هنا. ثّمة جناح خــاص للعالج مــن اإلدمـــان«. 
ه ليس مدمنا! لو كان كذلك، 

ّ
يستهجنان. »لكن

ــني. 
َ
الــطــرف بــني  الــنــقــاش  ا علمنا«. ويــطــول 

ّ
لكن

 ال مــفــّر مــن الــعــالج، »هـــذا إذا 
ّ
يــشــرح لهما أن

ـــه ســوف 
ّ
أردتــمــا اســتــعــادة ابــنــكــمــا. مــن قـــال إن

ينجو في املّرة املقبلة؟«.
ويـــبـــدأ الـــوالـــد بــالــتــحــّدث عـــن »والد الـــحـــرام« 
الــذيــن تــســّبــبــوا فــي ذلـــك، قــبــل أن يــتــوّجــه إلــى 
منعهما  االســـتـــشـــفـــاء.  طــلــب  لــتــوقــيــع  اإلدارة 
ــِقــل 

ُ
الــطــبــيــب مــن الــتــواصــل مــع هــانــي، الــــذي ن

الجناح  إلــى ذاك  الــطــوارئ مباشرة  مــن غرفة 
الوالدة في دموعها، ويغرق  الخاص. وتغرق 
الوالد في تفكيره. »ال بّد من اكتشاف من هم 

والد الحرام الذين جّروه إلى هنا«.
ــريــــب. تــســتــعــيــد أّم هــانــي  ــقــ الــ ــــه األمـــــــس 

ّ
كــــأن

تــفــاصــيــل ذلـــك الـــيـــوم، مــن دون أن تــمــســح أّي 
دموع. تلك نضبت. وتكمل سردها...

ــام ثــمــانــيــة قــضــاهــا هـــانـــي فـــي املــســتــشــفــى  ــ أيـ
الطبيب  يجمعه  أن  قبل  جــســمــه«،  »لتنظيف 
ــّر أمـــامـــهـــمـــا بـــمـــا فــعــل  ــقـ ــَديــــه ويــجــعــلــه يـ بــــوالــ
املقبلة.  العالج  فقوا جميعا على خطوات 

ّ
ويت

بــّد مــن أن تكون  الــصــعــداء. ال  سا 
ّ
حينها، تنف

ت بوعد من الشاب وبثالثة آالف 
ّ
املشكلة قد ُحل

وببعض  املستشفى(  )فــاتــورة  أميركي  دوالر 
األدويــــة. فهو يعاني كــذلــك مــن اضــطــراب في 

املزاج، مرتبط بتعاطي املخّدرات.
 وحيدهما سوف يعود إلى 

ّ
هما أمل بأن

ّ
كانا كل

رشــده. هو أقسم بأال يقترب من تلك السموم 
ثانية. أقسم وبكى كثيرًا. وهما صّدقاه. ال بّد 
من أن يفعال. ال بّد من أن يشعر بثقتهما فيه. 
ي مشكلته. لطاملا وثقا 

ّ
هذا يمنحه القّوة لتخط

بــه. هو وحيدهما  أملهما  لطاملا وضعا  فيه. 
 إال 

ً
والــظــروف »تعاكسه« دائــمــا. ال يجد عمال

ويخسره سريعا، ال يتعّرف إلى »صديق« إال 
إال ويــضــيــع منه.  بـــه، ال يمتلك شيئا  ويــغــدر 

 الحياة تتآمر عليه!
ّ
غريب كيف أن

عليه.  يتآمر  الجميع  إلــيــه،  بالنسبة  مــؤامــرة. 
والداه اللذان أدخاله املصّحة، والجيران الذين 
ه 

ّ
ون عن مراقبته، وأخواله، وعمومه... إن

ّ
ال يكف

فها 
ّ
االرتــيــاب. عــارض من األعـــراض التي يخل

ا يترافق مع 
ّ
تعاطي تلك »السموم«، يتفاقم مل

الحالة املرضّية التي يعاني منها هاني.
ـــه لـــم يــبــدأ 

ّ
خـــالل املـــواجـــهـــة، أقــســم الـــشـــاب بـــأن

بتعاطي املــخــّدرات إال أخــيــرًا، ووعــد باإلقالع 
ها »تضّر. ال تضّرني أنا فحسب، بل 

ّ
عنها ألن

ُتعّد البدانة من 
أبرز أمراض عصرنا، ال 

سيّما أنّها راحت تطاول 
األطفال مع ما يرافقها 

من مضاعفات تهّدد 
صّحتهم البدنيّة 

والنفسيّة على حّد 
سواء. تركيا 

مهّددة كذلك

إسطنبول ـ باسم دباغ

ارتفعت نسبة البدانة في املجتمع التركي مع 
ارتفاع مستوى املعيشة في البالد، من دون 
أن ُيستثنى األطــفــال. وهــو ما دفــع منظمات 
 ناقوس الخطر، 

ّ
حكومية وأهلية عّدة إلى دق

ملواجهة  الصحة  وزارة  مع  العمل  ومحاولة 
هذه املشكلة قبل تفاقمها بطريقة أكبر.

التابع  التركي لإلحصاء  املركز  أرقــام  تفيد 
تشرين  أكتوبر/  فــي  والــصــادرة  للحكومة، 
 نسبة البدانة في املجتمع 

ّ
األول 2015، بأن

املائة في عام  ارتفعت من 15.2 في  التركي 
عـــام 2014،  فـــي  املـــائـــة  فـــي   31.1 إلـــى   2008
ــة. وفــــي بعض  ــائـ ــادة تـــقـــارب 20 فـــي املـ ــزيـ بـ
التفاصيل، وصلت نسبة البدانة عند النساء 
إلى 32.3 في املائة، وعند الرجال إلى 24 في 
املائة. ومن أصل ثالثة ماليني مواطن تركي 
مــصــابــني بــبــدانــة مــفــرطــة، ثــّمــة 1.8 مليون 
 ما يترافق ذلــك من ارتفاع في 

ّ
طفل، مع كــل

ــــراض، وفـــي مقدمتها داء  نــســب بــعــض األمـ
الثاني وارتــفــاع ضغط  الــنــوع  السكري مــن 

الدم باإلضافة إلى اضطرابات نفسية.
ــّدتــــه جــامــعــة »يـــــدي تـــبـــه« في  فـــي بــحــث أعــ
مدينة إسطنبول شمل 20 مؤسسة تعليمية 
)روضات ومدارس ابتدائية وثانوية( وألفا 
ـــدًا مـــن كـــل ستة   واحــ

ّ
، تــبــنّي أن

ً
و669 طـــفـــال

أطفال يقف على حــدود اإلصــابــة بالبدانة، 
بنسبة 16.7 فــي املــائــة بــني اإلنـــاث و25 في 
 34.4 في املائة 

ّ
املائة بني الذكور. كذلك فــإن

مـــن األطـــفـــال بـــني 10 و12 عـــامـــا، مـــهـــّددون 
بصورة كبيرة باإلصابة بالبدانة املفرطة.

ــدد عــن  ــ ــغـ ــ تــــقــــول رئـــيـــســـة قـــســـم أمـــــــــراض الـ
األطفال في جامعة »أجــي بــادم« في مدينة 

رها 
ّ
وتوف التكنولوجيا   

ّ
فإن كذلك،  التهّرب. 

بصورة كبيرة في أيدي األطفال واملراهقني، 
من أجهزة هواتف ذكية أو لوحات محمولة، 
تبعدهم عن أساليب اللعب التقليدية التي 
ــا نــلــجــأ إلــيــهــا فــي صــغــرنــا والــتــي كانت 

ّ
كــن

تــقــوم على الــحــركــة. أكــثــر مــن ذلـــك، بــات من 
النهار كله أمام  الطبيعي أن يقضي الطفل 

الحاسوب من دون أي حركة«.

الــبــدانــة ال   »مشكلة 
ّ
أن ِسميز على  وتــشــّدد 

تــتــعــلــق بــاملــظــهــر الــخــارجــي وتــبــعــاتــه على 
نــفــســّيــة الــطــفــل فــحــســب، إذ لــهــا ارتــبــاطــات 
»لم  تضيف:  عــــّدة«.  أمـــراض  بتشّكل  كبيرة 
نــكــن نـــرى فــي الــســابــق مـــرض الــســكــري من 
ــادرًا، أّمـــا  ــ ــال إال نــ ــفـ الـــنـــوع الــثــانــي بـــني األطـ
الـــيـــوم فــقــد ارتــفــعــت اإلصـــابـــة بــهــذا املـــرض 
ــقـــني بـــصـــورة كــبــيــرة،  ــراهـ بـــني األطــــفــــال واملـ
فــيــمــا تــتــرافــق مـــع ارتـــفـــاع فـــي ضــغــط الـــدم 
وآالم املفاصل واملشاكل التنفسية وانقطاع 
ــاع فـــي مــعــّدل  ــفــ الــتــنــفــس خــــالل الـــنـــوم وارتــ
الــدم وتصلب الشرايني املبكر.  الشحوم في 
وهـــــذه كــلــهــا مــرتــبــطــة مـــبـــاشـــرة بــالــبــدانــة، 
املتعلقة  النفسية  االضــطــرابــات  إلــى جانب 
وابتعاده  اجتماعيا  البدين  الطفل  بانعزال 
عن األطفال اآلخرين، بسبب السخرية منه 
وعـــدم قــدرتــه عــلــى مــجــاراتــهــم فــي الــحــركــة. 

 ذلك قد يؤّدي في املستقبل إلى مشاكل 
ّ

وكل
ــاول الـــعـــالقـــة مع  نــفــســيــة أكـــثـــر تــعــقــيــدًا تـــطـ

اآلخر واملجتمع«.
ــّدة  ــدأت مــنــظــمــات عـ ــ ــك، بـ ــ بـــهـــدف مـــواجـــهـــة ذلـ
للمجتمع املدني بالتعاون مع وزارة الصحة 
بــحــمــالت ملــواجــهــة ارتــفــاع نسبة الــبــدانــة في 
صفوف األطفال، منها جمعية أمراض الكلى 
التركية. وبعد الحملة التي استهدفت التوعية 
حول مخاطر البدانة عند البالغني وتأثيرها 
على الكلى، أطلقت الجمعية مع الوزارة حملة 
عند  البدانة  مخاطر  حــول  للتوعية  مشابهة 
العملية  الحلول  مــن  عـــددًا  مقترحة  األطــفــال، 
املستهلك  السكر  مقّدمتها تخفيف نسب  في 

وكذلك امللح في طعام األطفال.
ويقول رئيس جمعة أمراض الكلية التركية 
التعامل مع  الــضــروري  »مــن   

ّ
إن إرك  تيمور 

ها وباء 
ّ
أن املفرطة في املجتمع على  البدانة 

ال بّد من مكافحته. وأبرز أسباب هذا الوباء 
هــو اإلفـــــراط فــي تــنــاول الــســكــر«. يــضــيــف لـ 
 »لذلك، قررنا بالتعاون 

ّ
»العربي الجديد« أن

تــهــدف إلى  مــع وزارة الصحة إطـــالق حملة 
تخفيف كمّية السكر التي يتناولها األطفال 
يوميا مــن 150 غــرامــا إلــى 120. كــذلــك األمــر 
بــالــنــســبــة إلـــى اســتــهــالك املــلــح فـــي الــطــعــام، 
 من ستة غرامات يوميا«. والحملة التي 

ّ
أقل

تــقــوم أســـاســـا عــلــى الــتــوعــيــة حـــول مخاطر 
االستهالك املفرط للسكر، ترّكز بحسب إرك 
 على رفع نسبة الخضروات والفاكهة 

ّ
»تحث

ــام الـــغـــذائـــي املــعــتــمــد ومـــمـــارســـة  ــنـــظـ فــــي الـ
التمارين الرياضية بانتظام«.

فــي هـــذا الــســيــاق، نــشــرت مــؤســســة الصحة 
الـــعـــامـــة الــتــابــعــة لـــــــوزارة الــصــحــة الــتــركــيــة 
لتوعيتهم  املــدّرســني  على  عتها 

ّ
وز كتيبات 

التمارين  الصحية وممارسة  التغذية  حول 
 فــــي أن يــنــقــل 

ً
الـــريـــاضـــيـــة بـــانـــتـــظـــام، أمـــــــال

إلــى التالميذ. كذلك  الثقافة  املــدّرســون هــذه 
أصـــــدرت مـــنـــشـــورات ومــلــصــقــات لــلــمــدارس 
تــهــدف إلـــى تــوعــيــة األطـــفـــال حـــول أســالــيــب 
ــراء  ــى إجــ الــتــغــذيــة الــصــحــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــ
ــة أمـــــــــام هـــــؤالء  ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ ــارب الـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بــــعــــض الـ
لتوعيتهم حول مخاطر الوجبات السريعة 

واملشروبات الغازية بأنواعها.

 البدانة 
ّ
إسطنبول، الطبيبة سراب ِسميز، إن

ــيـــر إلــــى واحــــدة  تــحــّولــت خــــالل الــعــقــد األخـ
الــتــي يواجهها  أبـــرز املــشــاكــل الصحية  مــن 
املجتمع التركي، إذ ارتفعت نسبتها بحّدة. 
 بــقــاع العالم، 

ّ
ـــه »كــمــا فــي كــل

ّ
وتشير إلــى أن

ــة بــــصــــورة كــبــيــرة  ــبــــدانــ ارتـــفـــعـــت نـــســـبـــة الــ
ووصــلــت عــنــد األطـــفـــال واملــراهــقــني األتـــراك 
إلى 30 في املائة. كذلك، ثّمة نسبة كبيرة من 
هؤالء يعانون من زيادة وزن تضعهم عند 

حدود اإلصابة بالبدانة«.
 
ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن وتـــوضـــح ِســمــيــز لـ

إلــى جملة كبيرة من األسباب،  »ذلــك يعود 
ــة 

ّ
فـــي مــقــّدمــتــهــا الـــغـــذاء غــيــر الــصــحــي وقــل

 الوجبة 
ّ
الحركة. وعندما يسمع أّي طفل بأن

تبرق عيناه  مقلية  أو بطاطا  هي همبرغر 
ــّدة. أّمـــــا عــنــد الـــحـــديـــث عن  ويــتــحــّمــس بــــشــ
يعبس ويحاول  ه 

ّ
فإن فاكهة،  أو  خــضــروات 

جرعة زائدة 
كادت تثكلها

المعّوقون مغيّبون 
عن انتخابات المغرب

تهدف المبادرة إلى 
تيسير ولوج األشخاص 
المعّوقين إلى مكاتب 

التصويت

الرباط  ـ حسن األشرف

ــرة الــتــحــضــيــر النـــتـــخـــابـــات مــجــلــس  ــمـ فــــي غـ
الــنــواب )الــبــرملــان( الــتــي ستنظم فــي املــغــرب 
في السابع من أكتوبر/ تشرين األول املقبل، 
تسعى أحزاب إلى إشراك أشخاص من ذوي 
ــهــا تــبــقــى تــجــربــة خــجــولــة كــون 

ّ
ــة. لــكــن ــاقـ اإلعـ

ثالثة أحـــزاب فقط مــن بــني 36 حزبا رشحت 
أشخاصا معّوقني على لوائحها.

ــل، يـــعـــانـــي الـــعـــديـــد مــــن الــنــاخــبــني  ــابـ ــقـ فــــي املـ
إمكانية  بــعــدم  مــشــاكــل تتعلق  مــن  املــعــّوقــني 
الــوصــول إلــى مــراكــز االقــتــراع. وهــو مــا يدفع 
البعض إلى عدم املشاركة في االستحقاق. من 
هؤالء أشخاص معوقون يستخدمون كراسي 

متحركة، وأشخاص مكفوفون، وآخرون.
الــشــيــخ  الـــثـــالثـــة  ــّوقــــني  ــعــ املــ املـــرشـــحـــني  أول 
ــــذي تـــرشـــح بــاســم  الــســلــفــي حـــمـــاد الــقــبــاج الـ
 ترشيحه 

ّ
حزب العدالة والتنمية الحاكم، لكن

ــرف وزارة  ــ ُرفـــــــض مــــن طــ بـــمـــديـــنـــة مــــراكــــش 
أفــكــارًا متطرفة  أنــه يشيع  بدعوى  الداخلية، 
تــــدعــــو إلـــــى الــــكــــراهــــيــــة. كــــذلــــك، رشـــــح حـــزب 
األصالة واملعاصرة سيدة معّوقة هي حياة 
املشفوع في املركز الرابع في ترتيب الالئحة 
الوطنية للنساء والشباب الخاصة به. أيضا، 
رشح حزب »الديمقراطيون الجدد«  ناشطا 

مدنيا مكفوفا هو عبد الواحد والد مولود.
ه ُيحسب 

ّ
»العربي الجديد« إن تقول مشفوع لـ

لــحــزبــهــا أنــــه كـــانـــت لـــه الــــجــــرأة فـــي تــرشــيــح 
شخص معوق. وهو ما تعجز عنه الكثير من 
األحزاب التي ال تجد في األشخاص املعّوقني 

ما يغريها القتحام مثل هذه املبادرات التي 
تــؤشــر عــلــى الــدمــج فــي الــحــيــاة االجتماعية 

والسياسية.
 تــرشــيــح األشـــخـــاص املــعــوقــني في 

ّ
تــتــابــع أن

االنــتــخــابــات املحلية والــبــرملــانــيــة مــا زال في 
بــدايــتــه فــي املــغــرب، ولـــم تــتــرســخ بــعــد ثقافة 
منح الثقة لهم في الهيئات السياسية. تؤكد 
 ملف مشاركة هــؤالء األشــخــاص فــي هذه 

ّ
أن

االنـــتـــخـــابـــات مـــا زالـــــت تــعــتــريــه الــكــثــيــر من 
املوانع والعراقيل.

 األشــــخــــاص املــعــّوقــني 
ّ
أمــــا بــخــصــوص حــــث

ــابـــات املــقــبــلــة،  ــتـــخـ عـــلـــى الـــتـــصـــويـــت فــــي االنـ
اإلنسان،  لحقوق  الوطني  املجلس  عمد  فقد 
ــيـــة تـــعـــنـــى بــحــقــوق  ــكـــومـ وهــــــو مـــؤســـســـة حـ
تأهيلية  تنظيم دورة  إلى  باململكة،  اإلنسان 
ملــوظــفــي مــكــاتــب االقــــتــــراع لــتــدريــبــهــم حــول 
طــريــقــة الــتــعــامــل مـــع األشــــخــــاص املــعــّوقــني 
ــابــــات. تــــهــــدف هـــــذه املــــبــــادرة  ــتــــخــ خـــــالل االنــ
إلــى تيسير ولـــوج األشــخــاص املــعــّوقــني إلى 
مراكز االقتراع، ال سّيما األشخاص املعّوقني 

اقـــتـــراع كبيرة  أوراق  إتـــاحـــة  كـــذلـــك،  حــركــيــا. 
»بــرايــل«  وأوراق  الــبــصــر،  لضعيفي  الــحــجــم 
لألشخاص املكفوفني، وغيرها من تسهيالت.
يــقــول مــديــر املــركــز املغربي لحقوق اإلنــســان 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن عبد اإللـــه الــخــضــري لـــ
الــتــي تتطلب  مــراكــز االقــتــراع خصوصا تلك 

الـــثـــانـــي، ال  الــطــابــق األول أو  إلــــى  الــصــعــود 
تـــراعـــي تــيــســيــر ولــــوج األشـــخـــاص املــعــّوقــني 
حركيا، بالتالي قد يتسبب ذلك في امتناعهم 

عن التصويت.
 األدهــى من ذلــك هو غياب أّي دعم 

ّ
يتابع أن

لترشيح األشخاص املعّوقني في االنتخابات، 

إال في بعض الحاالت املعدودة على أصابع 
الــيــد، ســـواء مــن قــبــل األحــــزاب الــســيــاســيــة أم 
»هــذه   

ّ
أن يعتبر  أنفسهم.  الناخبني  قبل  مــن 

الـــظـــاهـــرة تــشــكــل انــتــكــاســة حــقــيــقــيــة لــتــطــور 
مبادئ حقوق اإلنسان في البالد«. 

يــضــيــف: »ســـتـــكـــون فـــرصـــة مــهــمــة لــلــمــغــرب، 
أشخاص  تــرشــح  إذا  نــوعــيــة،  وقيمة مضافة 
معوقون وفازوا بمقاعد في البرملان، من أجل 
الدفاع على حقوق األشخاص املعّوقني داخل 
السبب في عدم  التشريعية«. يعيد  املؤسسة 
الدعم إلى ضعف ثقافة حقوق اإلنسان: »ليس 
مـــن املــعــقــول أن يــحــرم الــشــخــص املـــعـــّوق من 

االضطالع بمهام سياسية بكفاءة وجدارة«.
 األحـــــــزاب الــســيــاســيــة 

ّ
يــســجــل الـــخـــضـــري أن

املغربية ال تقدم مرشحني معّوقني إاّل في ما 
أن تكون لهم حظوظ للظفر  نــدر، ومــن دون 
بمقعد فــي الــبــرملــان، وهــو مــا يعكس ضعف 
اهـــتـــمـــام األحـــــــزاب بـــهـــذه الـــفـــئـــة، بـــالـــرغـــم من 
املجتمع. يعتبر  مــن  ــهــا تشكل جــزءًا مهما 

ّ
أن

 هـــذه األســـبـــاب تــؤدي 
ّ
الــنــاشــط الــحــقــوقــي أن

إلــى تنامي نسبة الــعــزوف عن االقــتــراع لدى 
ــبـــالد في   الـ

ّ
ــّوقـــني. ويـــؤكـــد أن ــعـ الــنــاخــبــني املـ

حــاجــة إلـــى تــطــويــر نــطــاق الــتــوعــيــة بمبادئ 
حــقــوق اإلنــســان وقــيــم الــديــمــوقــراطــيــة ســواء 

.
ّ

داخل النخب السياسية أو املجتمع ككل
 عـــدم إعــطــاء األشــخــاص 

ّ
يــقــول الــخــضــري إن

ــاء فــي  ــطــ ــعــ ــاج والــ ــ ــدمــ ــ ــّوقــــني فــــرصــــة االنــ ــعــ املــ
أو  السياسي  املستوى  على  ســواء  املجتمع، 
عــلــى املــســتــوى الــعــلــمــي واملــعــرفــي واملــهــنــي، 
ــيـــارات  ــلـ ــة خـــســـائـــر بـــاملـ ــ ــدولـ ــ ــلـــى الـ ــّيـــع عـ يـــضـ
اتــهــم،  إبــداعــاتــهــم وعــطــاء بسبب عــدم تثمني 
واالرتــقــاء  للتنمية  كبيرة  فــرص  تــذهــب  كما 

االجتماعي واالقتصادي هدرًا.
 عــدد 

ّ
تــفــيــد إحــصــائــيــات رســمــيــة جـــديـــدة أن

األشـــخـــاص املــعــّوقــني ارتــفــع فــي املــغــرب إلــى 
مليون و703 آالف و424 شخصا عام 2014، 
نسبة   

ّ
وأن الـــســـكـــان،  ــن  مـ ــة  ــائـ املـ فـــي   5.1 أي 

اإلعاقة في األرياف بلغت 5.5 في املائة وفي 
املدن 4.8 في املائة.

فــي أوائــــل األلــفــيــة الــحــالــيــة، شــهــدت تايالند 
مــوجــة مـــن االعـــتـــقـــاالت الـــواســـعـــة وعــمــلــيــات 
نفذتها  عمليات  القضاء.  إطــار  خــارج  القتل 
أجـــهـــزة الـــشـــرطـــة بــتــفــويــض حــكــومــي كــامــل 
يهدف إلى القضاء على املخدرات وتجارتها.

كــــان ويـــنـــاي فـــي الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن الــعــمــر 
عندما بــدأ في تناول حبوب املــخــدرات. بعد 
أسابيع، بات يشتري ويبيع، أيضا، بحسب 
ــد كـــرانـــش« اإلخـــبـــاريـــة. يــقــول:  ــ خــدمــة »وورلــ
ي بّت أتعاطى وأجني املال 

ّ
»كنت مدمنا. لكن

فـــي الـــوقـــت نــفــســه. كــنــت أشـــتـــري الــحــبــة بما 
يعادل 0.80 دوالر أميركي وأبيعها بدوالرين 

وثالثني سنتا«.
ترك املدرسة وعمره خمس عشرة سنة، وبدأ 
فـــي تـــجـــارة املــــخــــدرات عــلــى مــســتــوى أوســـع 

طـــــوال الـــســـنـــوات الـــالحـــقـــة. لـــكـــن، عــــام 2005 
الــشــروع في  إليه تهمة  قبض عليه ووجهت 
القتل والسرقة وتعاطي املخدرات وتجارتها. 
ه بعد 

ّ
وحكم عليه بالسجن ملدة 12 عاما. لكن

أربـــع ســنــوات فقط خــرج مــن السجن لحسن 
السلوك.

عــام 2003، مع ارتفاع عــدد قضايا املخدرات 
حربا  الحكومة  أعلنت  تــايــالنــد،  فــي  الكبرى 
على املخدرات. وجرى منح الشرطة ترخيصا 
بــاســتــخــدام »إجـــــــراءات مــتــطــرفــة« لــلــحــد من 
بــيــع املــــخــــدرات وأهـــمـــهـــا حـــبـــوب الــهــلــوســة. 
حكم الرعب الذي طبقته الشرطة طوال ثالثة 

أشهر ترك أكثر من 2000 قتيل. 
ــيــــش، بـــايـــبـــون  ــجــ ــــرال فـــــي الــ ــنـ ــ ــــجـ يــــعــــتــــرف الـ
ــة  ــكـــومـ ــي الـــحـ ــ ــدل فــ ــ ــعــ ــ ــ كــــومــــشــــايــــا، وزيـــــــــر ال

الذي  بالعنف  البالد،  في  الحالية  العسكرية 
 نتيجة 

ّ
ارتكب في تلك املرحلة. كذلك، يؤكد أن

تلك املمارسات التي ارتكبتها الشرطة كانت 
عقيمة: »مــورســت اعــتــقــاالت واســعــة النطاق 
 

ّ
ها لــم تـــؤد إال

ّ
وطــبــقــت عــقــوبــات قــاســيــة. لكن

تـــواجـــه  والــــيــــوم  األرواح.  فــــي  خـــســـائـــر  ــــى  إلـ
آثار  استمرار  البالد مشكلة متجددة بسبب 
الــســجــون املكتظة من  إجــــراءات 2003، وهــي 

دون القدرة على الحّد من تجارة املخدرات«.
بــالــفــعــل، تــضــاعــف عــــدد الــســجــنــاء بقضايا 
مــتــعــلــقــة بـــاملـــخـــدرات فـــي تــايــالنــد فـــي العقد 
املاضي. ففي تايالند اليوم أكثر من 300 ألف 
ســجــني تحتل الــبــالد بــهــم ثــامــن أكــبــر معدل 
للسجناء على مستوى العالم بحسب معهد 
أبحاث السياسة الجنائية، نحو 70 في املائة 

ــى الــســجــن لـــجـــرائـــم تتعلق  ــلـــوا إلــ مــنــهــم دخـ
باملخدرات.

ــذه اإلجــــــــــــراءات بــحــســب  ــ ــا الـــبـــديـــل عــــن هــ ــ أمــ
 قـــوانـــني جــديــدة 

ّ
كــومــشــايــا فيتمثل فـــي ســـن

على  التركيز  في  تساعد  باملخدرات،  تتعلق 
إعــــادة تــأهــيــل املــتــعــاطــني ولــيــس معاقبتهم، 
ــع تــركــيــز عــلــى حــقــهــم فـــي الـــحـــصـــول على  مـ
املناسبة والعالج:  الصحية  الرعاية  خدمات 
»الحصول على ذلــك يمكن أن يساعدهم في 

التوقف عن تعاطي املخدرات«.
ــايـــالنـــد لــن   تـ

ّ
مــــع ذلــــــك، يـــؤكـــد كـــومـــشـــايـــا أن

تــتــســاهــل فـــي قــضــايــا تـــجـــارة املــــخــــدرات، بل 
ــدام على  ــ ســتــســتــمــر فـــي تــطــبــيــق عــقــوبــة اإلعــ

كبار التجار.
)العربي الجديد(

حرب تايالند على 
المخدرات... 

دعوات للتأهيل

محمد أحمد الفيالبي

البيئية من  للقضية  التنبيه  أجـــراس  انــطــاق  منذ  أربــعــة عقود ونصف 
العام نفسه، وااللتفات  ثم مؤتمر استوكهولم في  نــادي رومــا )1972( 
الدخل والفقر في  إيذانًا بدخول مفردات عدالة توزيع  الريف  إلى فقراء 

سياسات البنك الدولي )1973(.
الرحيم  الدكتور عبد  االقتصادي  الخبير  أسماه  ذلك  السبعينيات  عقد 
بال »عقد السراب واألحام الوردية«. وقد صدق، إذ ما زلنا نراوح بني 
ما كان في الخمسينيات والستينيات، وما جاء بعدهما في ما يخص 
األفــكــار  املــؤتــمــرات، وآالف  التنموي مــن خــال عــشــرات  البيئي  الــشــأن 

املتداولة هنا وهناك لم يغير هذه الحقيقة.
اهتم العالم في الخمسيينات باملفهوم الكّمي للتنمية، ما أورثنا أمراضًا 
السائد،  الغربي هو  النامية، فالنموذج  البلدان  ما زالــت تنخر في جسد 
يشاركه منهاج قومي متحّيز للحضر على حساب الريف، وسياسات 
تنموية غير مــتــوازنــة بــني األقــالــيــم فــي البلد الــواحــد، وفــســاد فــي إدارة 
املوارد، لتصبح األقاليم ذات الثراء البيئي محط اهتمام أهل الحظوة من 
السلطة  مقاليد  هـــؤالء  مــن  الــواحــد  يمسك  الحاكمة.  األنظمة  مسؤولي 
 ما يتعلق بالشأن البيئي والتنموي، 

ّ
والثروة ضاربًا عرض الحائط بكل

التعليم للجميع..  من دون أن ينسى ترديد شعارات »الصحة للجميع.. 
الغذاء للجميع.. السكن للجميع« التي أطلقتها منظمات األمم املتحدة في 
ب 

ّ
يكذ الــواقــع  بينما  للجميع«  »الــوطــن  يزيد عليها  قد  تلك.  الوهم  عقود 

 ذلك. فالراعي غير آمن في مرعاه بسبب الحرب وآليات االستثمار 
ّ

كل
الــزراعــي.. واملــزارع ليس بأفضل حال من العامل وصاحب الحرفة. بل 
املواطن في قلب املدينة غير آمن في بيئته من هجمات االستثمار على 
الساحات، وال هو قابض على حقوقه في الحصول على خدمات املياه 

والطاقة والعاج والتعليم واألمن.
وتــداول  الفقر،  ومحاربة  االجتماعية،  بالقضية  االهتمام  ظهر  الحــقــًا، 
األلفية  وأهــداف  الرشيد،  االجتماعي، والحكم  املــال  الناس مفاهيم رأس 
يأِت  لم   هذا 

ّ
املستدامة. كل التنمية  املستهلك، وأهــداف  للتنمية، وحقوق 

بجديد على أرض الواقع، فقد زادت حدة التوترات بسبب الصراع على 
املوارد املتناقصة نتيجة السياسات الخرقاء، وأصبح الهم البيئي وقفًا 

على بعض املنظمات املدنية املكبلة الخطى.
ــه ال بــّد مــن وقــف إهـــدار املــال الــعــام، والعمل على 

ّ
يؤكد الدكتور بــال أن

 إلى 
ً
رتق النسيج االجتماعي، وتحقيق الجودة واألمان واإلنتاج وصوال

الكفاءة  يحقق  مــا  إلــى  االلتفات  يحتم  الــذي  األمــر  االقتصادية،  الكفاءة 
السياسية ومتطلباتها  الكفاءة  البيئية. وهو ما لن يتحقق إال بتحقيق 

من حكم رشيد، واستقرار وأمن وشفافية.
في السودان مثال شعبي يؤكد عودة الحياة إلى كامل الجسد إن تعافى 

الهيكل: »إن ِسِلْم العود.. اللحم ِبعود«.
)متخصص في شؤون البيئة(

عقود الوهم البيئية والتنموية

إيكولوجيا تجربة

حياتها في 
خطر )جون 
)Getty /مور
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آخر تلك 
المّرات.. 
قبل أيام 

)نيكوال 
عصفوري/

فرانس 
برس(

مليون و703 آالف معّوق في المغرب تقريبًا )عبد الحق سنّا/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

الوان شبابية تعيد الحياة إلى القطاع

مهرجان غزة غزة ـ محمد الحجار

لم تكن األجواء هادئة في 
مخيم جباليا في قطاع غزة 
كما املعتاد. مساء الخميس 
املاضي، نظم شباب منطقة الّسكة في 

شرق املخيم »مهرجان األلوان«.
فعالية القت تشجيعًا كبيرًا أدت 

إلى انتقال األخبار عنها من حارة 
إلى أخرى، حتى شارك كثيرون 

في املهرجان ساعة بدئه. على وقع 
املوسيقى الصاخبة، تراشق الصغار 
والكبار باأللوان املائية أو بالبودرة 

امللونة مع كثير من الضحك والتسلية 
مع احتفاالت استمرت ساعات وسط 

مشاركة نحو 300 شاب وطفل.
من جهته، قال أحد منظمي املهرجان 
أحمد الصالحي: »خطرت لي الفكرة 
من اإلنترنت بعد مشاهدتي لقطات 

من مهرجان األلوان في الهند، واتفقت 
مع أبناء حارتي على تجهيز جميع 

اللوازم وتحديد موعد االنطالق. 
هدفنا خلق سعادة في حارات املخيم، 

 املخيم 
ّ
ونقل صورة إلى العالم أن

يستحق الحياة«.
أحد املشاركني يوسف راضي قال: 

 ولم تكن 
ّ

»كنت جالسًا في منزلي املطل
لدّي فكرة عن هذا االحتفال. صّورت 
بهاتفي بعض املشاهد، إال أنني لم 

أستمتع باملشاهدة من فوق فقط، 
بل نزلت ولعبت ورقصت وضحكت 

وشاركتهم حتى النهاية«.
كذلك، شارك عبد الله. يقول: »كنا 

نشاهد هذه املهرجانات على 
نا 

ّ
اإلنترنت، ولم نصدق يومًا أن

سنفعل مثلها. شعرنا بالكثير من 
الحرية. اليوم كان من أسعد أيامي، 

فقد شهدت الفرحة في عيون األطفال 
والضحك على شفاه الكبار، والرقص 

والسعادة تغمر املكان«.

مطر

حماسة

مرح

صغيرة

اختالف واتفاق

وجوه

جنون
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»ضفة ثالثة« للثقافة في العالم العربي

هل يختار »غوغل« رئيس أميركا؟

لندن ـ العربي الجديد

 تطلــق مؤسســة »العربــي الجديــد« الثالثاء 
ــة ثالثــة«، وهــو منّصــة 

ّ
املقبــل، موقــع »ضف

املوقــع  مديــر  جديــدة.  إلكترونيــة  ثقافيــة 
ناصــر،  أمجــد  والشــاعر  الكاتــب  الجديــد 
يتحــّدث عــن التجربــة الجديــدة وضرورتها 
فــي هــذه املرحلــة... البدايــة مــن اســم املوقــع 
»ضفــة ثالثــة« إذ يشــرح ناصــر أن العنــوان 
أن  فيــه،  مبالغــًا  يكــون  قــد  مــوح، 

ُ
»ط نفســه 

يظلــوا  أن  فــي  يرغبــون  ال  الذيــن  يبتكــر 
املؤدلجــة  الضيقــة،  االســتقطابات  ســجناء 
بشــدة، ضفتهــم الخاصــة بهــم.. هــذا الــكالم 
وقابــل  للواقــع،  قابــل  ولكنــه  شــعريًا  يبــدو 
هــذه  عــن  النظــر  بصــرف  لكــن  للتطبيــق. 
الدعاوى الكبيرة، هناك رغبة ملموسة لدى 
عــدد كبيــر مــن املثقفــني العــرب فــي أن يكــون 
لهــم منبــر، أو يكــون هنــاك منبــر يتابعــون 
مــن خاللــه مــا يجري داخــل املشــهد الثقافي 
العربــي، والعاملــي إلــى حــد مــا. هــذه الرغبــة 
ملستها شخصيًا من خالل اتصاالتي بعدد 
كبيــر مــن املثقفــني العــرب«. لكــن أال يعتبــر 
فــي  خاســرة  مراهنــة  ثقافــي  موقــع  إطــالق 
وقــت تقفــل مواقع وصحف ومالحق ثقافية 
فــي العالــم العربي؟ مــن هنا تحديدًا ينطلق 
ناصر شــارحًا: »نطلــق موقعًا ثقافيًا، اليوم 
املالحــق  مــن  العديــد  هنــاك  ألن  بالضبــط، 
أغلقــت،  املرموقــة  والصحــف  بــل  الثقافيــة، 
عديــدة  ألســباب  باإلغــالق،  مهــددة  هــي  أو 
بعضهــا يعــود إلــى »الســوق« وبعضها إلى 
التمويــل، وبعضها إلى االضطراب الشــديد 
فــي الحيــاة السياســية العربيــة الذي يجعل 
إصــدار  فــي  واالســتمرار  صحــف،  إصــدار 
هــذه  ألغــام.  حقــل  فــي  كاملشــي  صحــف،  
الســنوات الخمــس األخيــرة لــم يعرف مثلها 
العالــم العربــي مــن قبــل، وجعلــت التمســك 
 
ً
عمــال موقــف،  إلــى  االنحيــاز  أو  بموقــف، 
أخطر من االتجار باملخدرات. فما كان يبدو 
قــد  العربــي،  الربيــع  مثــل  ومبهجــًا،  رائعــًا 
ينقلــب إلــى كابوس. وما كانت تســمى دولة 
وطنيــة قــد تكــون أول مــن يقتــل شــعبها. إذا 
كانــت السياســة العربيــة تفــرق وتعزل عربًا 
عن عرب آخرين، فإن الثقافة قد تكون أرضًا 
جامعــة، رغــم أن الثقافة ليســت معزولة عما 
يجــري فــي محيطهــا االجتماعــي، وهــي في 
موضــع خطــر دائم، خصوصــًا عندما تكون 

منوعات
أزمة 

دوغان
إسطنبول ـ العربي الجديد

اســتقال املديــر العام ملجموعــة دوغان اإلعالمية 
التركية، بعد فضيحة القرصنة املزعومة لبريده 
اإللكترونــي الخــاص، مما كشــف عن مراســالت 
أظهــرت أنــه رضــخ لسياســة تحريريــة فرضتها 
عليــه الحكومــة. ونفــى املديــر العــام للمجموعــة، 
املراســالت  تكــون  أن  يلجنــداغ،  علــي  محمــد 

اإللكترونيــة صــادرة عنــه، وأوضــح أنــه ســيترك 
بســمعة  اإلضــرار  »عــدم  أجــل  مــن  منصبــه 
مجموعــة دوغــان«، مشــيرًا إلــى أنه وقــع ضحية 
»عملية احتيال مروعة«، وفقًا لوكالة »رويترز«.

كما أفاد يلجنداغ أنه »سيســتخدم كل الوســائل 
القانونية املتاحة« للدفاع عن نفســه، مضيفًا أن 

عمليات بحث ستجري لشرح ما حصل.
وكانــت مجموعــة قرصنــة إلكترونيــة »ريدهاك« 

إلــى يلجنــداغ علــى  الرســائل املنســوبة  نشــرت 
تلــك  فــي  ووعــد  االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 
املراســالت وزيــر الطاقــة التركــي، بيــرات البيرق، 

بالحفاظ على خط مواٍل للحكومة.
يذكــر أن يلجنــداغ تســلم، العــام املاضــي، إدارة 
مجموعــة دوغــان اإلعالميــة التــي تضــم قناتــي 
العامــة،  دي«  و»كانــال  تــورك«  إن  إن  »ســي 
»حرييــت«، وتصنــف  إلــى صحيفــة  باإلضافــة 

األخيرة والقنوات التلفزيونية التابعة للمجموعة 
بأنها وسائل إعالم مستقلة، رغم أنها ال تعتمد 

خطًا معارضًا بالكامل للحكومة.
مــن  عــدد  بعــد توقيــف  الفضيحــة  هــذه  وتأتــي 
الصحافيــن فــي إطــار التحقيــق حــول محاولــة 
االنقــالب التــي حصلــت منتصــف شــهر يوليــو/
تمــوز املاضــي، ممــا طــرح تســاؤالت عــدة حــول 

حرية الصحافة في تركيا.

نقديــة«.  وعنــد الحديــث عــن حاجــة القــارئ 
العربي إلى منبر ثقافي جديد، يؤكد ناصر 
أن الصــورة املســبقة عــن الصحافــة الثقافية 
مغلوطــة:  صــورة  نخبويــة،  تعتبــر  التــي 
فقــد  فضفاضــة،  الثقافــة  كلمــة  أن  »مثلمــا 
تعنــي البســيط والســهل، وقــد تعنــي املرّكب 
واملعقد واالختصاص املغلق، فإن مصطلح 

قــّراء فضفــاض، ويلــم طيفًا عريضــًا، بعضه 
اآلخــر  وبعضــه  الفلســفة،  بقــراءة  معنــّي 
يمكــن  ال  الشــعر.  أو  الروايــة  بقــراءة  مهتــم 
ومتداولــة  رائجــة  عملــة  الثقافــة  تكــون  أن 
فــي مجتمعــات أكثــر مــن نصفهــا ال يقرأ وال 
يكتــب. غيــر أن هــذه األميــة الحرفية واألمية 
الثقافيــة ال تعنيــان أن نرمــي قصيــدة النثــر 

والتجهيــز الفني ومحاوالت التأمل الفكري 
فــي  تنخــرط  ال  التــي  واألفــالم  واملوســيقى 
أســوأ مــا يعرفــه ســوق الترفيه مــن موجات، 
فــي ســلة املهمــالت. وهــذا يعنــي أن الثقافــة 
التطــور  مــوازاة  فــي  بالضــرورة  تســير  ال 
االجتماعــي واالقتصــادي والعمرانــي، وإال 
ملا كنا رأينا رواية أميركا الالتينية وفنونها 
التشــكيلية العظيمة، في مجتمعات ليســت 
أفضــل حــااًل منــا علــى الصعيــد االقتصادي 

واالجتماعي والسياسي«.
مخاضــًا  العربــي  العالــم  يعيــش  وبينمــا 
صعبــًا، يقــارب ناصــر عالقة املوقــع الثقافي 
: »للموقع سياسة 

ً
الجديد بالسياسة، قائال

ثقافيــة وليــس له سياســة سياســية، حســب 
تصــوري لــه. بمعنــى أنــه يخضــع للمعاييــر 
املهنيــة فــي تعاملــه مــع املــواد التــي يشــتغل 
ال  إن  أقــول  عندمــا  لكــن  وينشــرها.  عليهــا 
سياسة سياسية له، فهذا ال يعني انقطاعه 
عــن قضايــا التحــرر والحريــات فــي العالــم 
العربــي، وال عــن العدالــة واملواطنــة التامــة 
غيــر املرتبطــة بشــرط. هــذه، فــي فهمــي، فــي 
صلــب عمــل أي منبــر ثقافــي عربــي ينتمــي 
هــذا  قضايــا  مــع  ويتفاعــل  محيطــه  إلــى 
املحيــط. منــذ زمــن طويل كنــا نّحمل الثقافة 
الشــعوب  »قيــادة«  مســؤولية  واملثقفــني 
مــن  بكثيــر  أكبــر  مســؤولية  هــذه  واألمــم. 
أن تنهــض بهــا فئــة محــددة مهمــا أوتيــت 
مــن أدوات الســحر. أنــا ال أقــول بهــذا القــول 
اليوم، ولكني أرى للمثقف دورًا أساسيًا في 
محيطــه، وال أنظــر إليــه باعتبــاره شــخصًا 
متخصصــًا فــي حقــول ضيقــة ومنعزلــة عن 

الحياة العامة«.
أمــا عــن تفاصيــل املوقــع وشــكله اإلخراجــي، 
فيكشف ناصر عن بعض تفاصيله: »ينقسم 
بالكتــب  تبــدأ  وخانــات  أبــواب  الــى  املوقــع 
عرضــًا وقــراءة وأخبــارًا قصيــرة لإلصــدارات 
الجديــدة، وتنتهــي بالعمــران بمعنــاه املادي 
واملعنــوي وتمــر بالنصوص اإلبداعية، التي 
بطبيعــة   

ً
فضــال واســع،  حيــز  لهــا  ســيكون 

الحال عن الســينما والفن التشــكيلي والرأي 
الثقافــي. يعنــي هــو موقــع طامــح ألن يكــون 
متعــددة.  عربيــة  ثقافيــة  ألبــواب  مرجعــًا 
ســتكون هنــاك أســماء عربيــة كبيرة وشــابة، 
املوقــع  هــذا  أبــواب  فــي  وواعــدة  مخضرمــة 
للموقــع  اتــرك  الــرأي..  بــاب  فــي  خصوصــا 

نفسه، بعد تدشينه، الكشف عنها«.

إطالق الموقع يتزامن 
مع إقفال عدد من 

الصحف العربية

سبق لترامب أن اتّهم 
»غوغل« بمساندة 

هيالري كلينتون

واشنطن ـ العربي الجديد

تزايــدت قــوة »غوغــل« مــع مــرور الســنوات. 
يبــدو  عشــرة  الثامنــة  ســنته  بلوغــه  ومــع 
أن قوتــه قــد بلغــت ســن الرشــد فــي مختلــف 
املســتوى  علــى  فقــط  ليــس  النواحــي، 
التكنولوجــي واملالــي، بل بلغ من الحجم أن 
بات قادرًا على التحكم في توجهات العالم، 
بما في ذلك اختيار رئيس الواليات املتحدة 
املقبــل. وذلــك وفــق مــا أثبتتــه األبحــاث فــي 

اإلنترنت واملختبر. 
أن  »بوليتيكــو«  مجلــة  موقــع  ويوضــح 
الــذي  مــا  تحديــد  فــي  قــوة  يملــك  »غوغــل« 
يمكــن أن يــراه النــاس مــن معلومــات. وذلــك 
بفضــل خوارزميته التي يســتطيع تعديلها 

باستمرار وكما يشاء. 
وتعمــل هــذه الخوازمية علــى ترتيب نتائج 
لكــن  املســتخدم،  يريــده  مــا  حســب  البحــث 
كذلــك يمكــن ترتيبهــا وفق ما يريد »غوغل« 
أن يريد املســتخدم. ويرى املوقع أن خطورة 
إظهــار  أو  إخفــاء  إمكانيــة  فــي  تظهــر  ذلــك 
معلومــات معينــة تخــص املرشــح بعيدًا عن 
أنظــار الحكومــات والقوانــني، وحتــى بعيدًا 
عــن إدارة »غوغــل« نفســها إذا قــرر مهنــدس 
تأييــد  الخوارزميــة  عــن  مســؤول  مباشــر 

مرشحه املفضل. 
نتائــج  أن  العلميــة  األبحــات  وأثبتــت 
البحــث فــي »غوغــل« لهــا األثــر الكبيــر علــى 
قــام  قــرار التصويــت ملرشــح بــدل غيــره. إذ 
ثــالث  علــى  أبحــاث  بإجــراء  علمــي  فريــق 
مجموعــات. فطلــب منهــم اختيــار واحــد من 
ثالثــة مرشــحني مــن أجــل التصويــت عليــه، 
»غوغــل«.  علــى  بحــث  عمليــة  بعــد  ولكــن 
فــكان  بالنتائــج.  األبحــاث  فريــق  وتالعــب 
للمجموعات كامل الحرية في النقر على ما 

شــاؤوا وكل مــا فعلــه الباحثــون هــو تغييــر 
الترتيــب بحيــث تصعــد ألعلــى املعلومــات 

التي تساند املرشح حسب املجموعة. 
إلــى  الفريــق  توصــل  البحــث  عمليــة  وبعــد 
اختيــار  فــي  املجموعــة  قــرار  فــي  التحكــم 
مرشــح دون آخــر بنســبة تراوحــت بــني 37 
و63 فــي املئــة لصالــح املرشــح املرغــوب فيــه 

حسب املجموعة. 
وأظهــرت هــذه التجربــة إلــى جانــب أخــرى 

 القدرة على اختيار من 
ً
أن غوغــل لديــه فعــال

يشــاء مــن املرشــحني بمجــرد إعــادة ترتيــب 
نتائــج البحــث. ولفت املوقع إلى أن التجربة 
نجحــت فــي التالعــب بالناخبــني في جلســة 
بحــث واحــدة فقط، مشــيرًا إلى التأثير الذي 
يمكــن أن تتركــه عمليــات البحــث علــى مــدار 

أيام وشهور.
فــي هــذا اإلطــار ســبق للمرشــح الجمهــوري 
لالنتخابــات األميركيــة، دونالــد ترامــب، أن 

اتهــم محــّرك البحــث العمــالق »غوغــل« بأنه 
يعمل على التحكم في نتائج البحث، بحيث 
يتالعب بها بطريقة تجعل املعلومات التي 
هيــالري  الديمقراطيــة  ملنافســته  تســيء 
كلينتــون تختفــي. لكــن مــا مــدى صحــة هــذا 

االتهام؟ 
البريطانيــة  »إندبندنــت«  ونقلــت صحيفــة 
محــرك  فيــه  اتهــم  الــذي  ترامــب  تصريــح 
املرتبطــة  الســيئة  البحــث بحذفــه لألخبــار 
 إلــى أنــه لم يكــن مخطئًا 

ً
بمنافســته، مشــيرة

تمامًا في ما قاله إال أن السبب ليس محاباة 
لهيالري، بقدر ما هو نظام جديد أشمل. 

 
ً
فعــال املســتخدمني   

ّ
أن الصحيفــة  وأكــدت 

قــد الحظــوا، وهــم يكتبــون عبــارة هيــالري 
 االقتراحات 

ّ
كلينتــون فــي محرك البحــث، أن

األوتوماتيكية ال تتضمن أية صفة ســلبية. 
لــو كان املســتخدم يبحــث عــن كلمــة  حتــى 
 فــإن النتائــج تأتــي 

ً
»جرائــم كلينتــون« مثــال

إيجابية. 
صعيــد  علــى  حتــى  يحصــل  ذلــك  أن  إال 
اســم  يتبــع  ال  بــدوره  إذ  اآلخــر،  الجانــب 
يســيء  بحــث  اقتــراح  أي  ترامــب«  »دونالــد 
إليــه. بــل تعــرض اقتراحــات البحــث الجانب 

اإليجابي كذلك. 
تقنيــة  تعديــالت  بســبب  ذلــك  كل  ويحــدث 
بحثهــا،  محــرك  علــى  »غوغــل«  أدخلتهــا 
البحــث  خوارزميــة  بتعديــل  قامــت  إذ 
بحيــث ال تقتــرح بحثــًا ســلبيًا بعــد اســم أي 
شــخص مهمــا كان، وليــس فقــط املرشــحني 

للرئاسيات األميركية. 
وتوضــح الصحيفــة أن »غوغــل« قــد اتخذت 
اســتبعاد  ضمــان  بغــرض  القــرار  هــذا 
املعلومــات التــي تتوضــع مــن قبــل النــاس، 
وتفــادي  املبــررة،  غيــر  الســلبية  وتجنــب 

الدعاية املغرضة واملشاكل القانونية.

ينطلق الموقع الثالثاء )العربي الجديد(

)Getty( غوغل« يمكنه أن يتالعب بالنتائج«

ينطلق الثالثاء المقبل موقع »ضفة ثالثة« المنبثق من مؤسســة »العربي الجديد«. في ما يلي تفاصيل أولية عن الموقع يكشفها 
مديره أمجد ناصر
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أن  بعد  التي تستغل عرضها بشكل متكرر، 
ُعرِضت معظمها في موسم رمضان الدرامي، 
ــة بـــعـــض املــمــثــلــن  ــيـ  إلــــــى نـــجـــومـ

ً
مـــســـتـــنـــدة

املشاركن في هذه املسلسالت فقط ال غير.
ــانـــي، ورغــــــم االســتــعــانــة  ــعـ ال يــــــزال لـــبـــنـــان يـ
ببعض الخبرات السورية والعربية، من سوء 
تنفيذ األعمال الدرامية. والسبب الوحيد، هو 
واملحسوبيات  الشخصية  املــصــالــح  تغليب 
في أي عمل يحاول املنتج أو الكاتب الخروج 
ــة مجموعات اخــتــارت أن  بــه إلــى الــضــوء. ثــمَّ
تحصر أعمالها ببعض الوجوه من ممثلن 
أو مخرجن للقول إنها األقوى على الساحة. 
وباتت هذه املجموعات في العامن األخيرين 

تــســتــحــوذ حــقــيــقــة عــلــى مــعــظــم اإلنـــتـــاجـــات، 
الكمية واملـــال، دون  اعتمادًا فقط على  وذلــك 

أي مراعاة للنوعية.
ــروت، مــؤتــمــر  ــ ــيـ ــ ُعــــقــــد فــــي بـ ل مــــن أمـــــــس،  أوَّ
صحافي لإلعالن عن مسلسل جديد، بعنوان 
كلوديا مرشليان.  للكاتبة  الفالحن«  »ثــورة 
ــام 2010، وبــعــد  ــ عـ مـــنـــذ  مـــرشـــلـــيـــان  تــــحــــاول 
نجاح مسلسل »روبي« املقتبس عن مسلسل 
املسلسالت  ســوق  على  السيطرة  فنزويللي، 
اللبنانية بطريقة أو بأخرى. تكتب مرشليان 
مـــن أربـــعـــة إلـــى ســتــة مــســلــســالت فـــي الــســنــة، 
وتــــرتــــبــــط نــتــيــجــة لــــذلــــك بــــعــــالقــــات صـــداقـــة 

ربيع فران

ــة الــســوريــة منعطفًا  ــلــت األزمــ شــكَّ
هاّمًا بالنسبة للبنانين للحماس 
فـــي املــنــافــســة عــلــى خـــط اإلنـــتـــاج 
ــك، فـــتـــح الــشــريــك  ــ ــى شـ ــ الـــــدرامـــــي. ودون أدنــ
الــعــن بخصوص  اللبنانين  أمـــام  الــســوري 
الــكــاتــب واملــنــتــج، وفـــي كمية وســرعــة تقديم 
كانت  مشترك،  بعضها  لبنانية،  مسلسالت 
أشــبــه بــالــوجــبــات الــســريــعــة الــتــي تــحــاول أن 
التلفزيونية  الــخــارطــة  عــلــى  مكانها  تحجز 
ــام الــســنــة. لــكــن مــا لبثت أن سقطت  ــوال أيـ طـ
ة 

ّ
املسلسالت اللبنانّية في فخ االستهالك وقل

الحرفّية والتحايل على الواقع والحقيقة، في 
الــصــورة والــقــصــة والــســيــنــاريــوهــات، وحتى 

اإلخراج بعد العرض مباشرة.
بــاملــهــّمــة املستحيلة في   هــي أشــبــه 

ٌ
مــحــاولــة

ة  إظهار هذه الدراما على أنها صناعة وطنيَّ
ـــة، بــإمــكــانــهــا املـــنـــافـــســـة فــــي الـــســـوق  لـــبـــنـــانـــيَّ
العربي، لكن دون جدوى. بقيت هذه األعمال 
أسيرة عدد من املحطات اللبنانية والعربية 

ينتهي المهرجان 
بوليمة لتكريم تسع 

من الفتيات المحليات

يتناول مسلسل »ثورة 
الفالحين« قصة حركة 

طانيوس شاهين

ر الفنان سعيد  يتصَدّ
صالح القائمة بأكثر 

من 500 عمل

2223
منوعات

ــُر الـــذي يــطــرح الكثير من  مــع املــنــتــجــن. األمــ
الكاتبة، ومقدرتها  االستفهام حول  عالمات 

على إنهاء كل هذا العدد من املسلسالت.
نت مجموعة أعمالها عن ضعف  في حن بيَّ
التلفزيونية أو في  الــدرامــا  كبير ســواء فــي 
عــالــم الــســيــنــمــا. لــكــن ذلــــك لـــم يــمــنــع منتجًا 
واحـــدًا أو اثــنــن مــن مــشــاركــة مرشليان في 
املستهلكة  بنصوصها  ــذ  واألخــ روايــاتــهــا، 
والــبــعــيــدة عــن الـــواقـــع، وذلــــك اعــتــمــادًا على 
هذه  وكشفت  الطرفن.  بن  املصالح  وجهة 
األعــمــال، عن اســم مخرج لبناني واحــد هو، 
في  أيضًا  هــو  تجاربه  بّينت  أســمــر،  فيليب 

الـــدرامـــا والــســيــنــمــا عـــن قــصــور فـــي الــرؤيــة 
واإلخراج، ليس آخرها سلسلة من األخطاء 
الــتــي ارتــكــبــت فـــي مــســلــســل »يـــاريـــت« الـــذي 
ُعــــرض فـــي رمـــضـــان املـــاضـــي، كــشــفــت عنها 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، وانــتــشــرت 
ــالـــت نــصــيــبــهــا مـــن الــنــقــد  كــفــيــديــوهــات، ونـ

والتساؤالت.
»ثــــورة الــفــالحــن«، قــصــة تــعــود بــالــزمــن إلــى 
عــِلــن فــي لبنان عــن ثــورة 

ُ
أ عــام 1860، عندما 

ــثــــورة طــانــيــوس  ــا ُســـمـــي بــ الـــفـــالحـــن، أو مــ
شــاهــن، وذلـــك ملــحــاربــة اإلقــطــاع والسيطرة 
الزمن.  ذاك  في  كانت سائدة  التي  والطبقية 

الصحافي:  املؤتمر  فــي  مرشليان  وتحدثت 
ــل الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي  ــمـ ــعـ ــــي الـ ــه فـ ــدونـ ــتـــجـ »مــــــا سـ
املنتظر« ثورة الفالحن«، ُمشابه في أحداثه 

مع ما يجري في لبنان اليوم«.
ــِرَحــت الفكرة 

ُ
وتــابــعــت مــرشــلــيــان: »عــنــدمــا ط

ــان، )منتج »يــاريــت« 
ّ
على املــنــتــج، جــمــال ســن

وأفـــــالم كــتــبــتــهــا كــلــوديــا مــرشــلــيــان( أعــجــب 
ف القصة«.  بها، ووضع كافة إمكاناته بتصرُّ
ثت مرشليان عن طاقم العمل الذي كان  وتحدَّ
مــتــواجــدًا فــي الـــنـــدوة الــصــحــافــيــة. وأشــــادت 
الخال ووسام  املمثلن، ومنهم ورد  بِحَرفّية 
ــة املــنــتــج، املــمــثــلــة،  ــا بــاإلضــافــة إلـــى زوجــ

ّ
حــن

 فــي املسلسل 
ّ

مــاغــي بــوغــصــن، الــتــي ســتــحــل
كضيفة شرف في ثماني حلقات فقط، وكذلك 

املخرج شريكها، فيليب أسمر.
قاعدة  للتاريخ أصبح  االتــجــاه  أن  الــواضــح، 
ــيـــن بــــمــــن فــيــهــم  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــاب الـ ـ

ّ
ــت ــ ــكـ ــ ــبـــعـــض الـ لـ

مــرشــلــيــان. قبل ثــالث ســنــوات، قــدمــت زميلة 
 بــعــنــوان 

ً
مـــرشـــلـــيـــان، مــنــى طـــايـــع، مــســلــســال

»وأشـــرقـــت الــشــمــس«، لــعــب بــطــولــتــه املغني 
الــلــبــنــانــي، غـــســـان صــلــيــبــا، بــمــشــاركــة روال 
ــادة. الــعــمــل ذاتــــــه، أظـــهـــر لــلــمــرة األولــــى  ــمــ حــ
ممثلة شابة هي إيميه صّياح، ستلعب دور 
البطولة في »ثــورة الفالحن«. أعاد مسلسل 
ــورة مــقــتــبــســة مــن  ــ ــــت الـــشـــمـــس« صــ ــرقـ ــ »وأشـ
حقبة الثالثينيات، وعصر االنتداب الفرنسي 
لــلــبــنــان، فــي قــصــة حــب مــرافــقــة لــلــثــورة على 
اإلقطاع. عادت منى طايع هذا العام في إنتاج 
إيلي  املــخــرج،  الليل«، مع  ثــان بعنوان »أمير 
إلــى حقبة األربعينيات،  فــي عـــودة  بــربــاري، 
عياش.  رامـــي  اللبناني،  املغني  بطولة  ومــن 
أيـــام عمليات تصوير مسلسل  وتــبــدأ خــالل 
»كل الحب والغرام«، يتناول املسلسل بدايات 
القرن املاضي، وهو من كتابة الراحل، مروان 

العبد، وبطولة باسم مغنية وكارول حاج.
ومـــن جــهــة أخــــرى، بــاعــت كــلــوديــا مرشليان 
قصة مسلسل »فخامة الشك« الذي لم ُيكتب 
لـــه الـــنـــور هـــذا الـــعـــام، إلـــى شــركــة »الـــصـــدى« 
الــفــنــيــة. ويــبــدأ املـــخـــرج، أســامــة حــمــد، قريبًا 
بــعــمــلــيــات تــصــويــر الــقــصــة الــتــي تــمــتــد على 
املــخــرج،  حــوالــى ستن حلقة، وهـــي، بحسب 

لن تدخل في بازار رمضان املوسم املقبل.
»كـــاســـتـــيـــنـــغ« عــلــى  ـــ ــابـــع حـــمـــد أيـــضـــًا الـ ــتـ ويـ
كتابة  من  »بلحظة«  بعنوان  جديد  مسلسل 
العمل على  نادين جابر. وكــان من املفترض 
ــر، لــكــنــه تـــأخـــر ألســـبـــاب  ــهـ املــســلــســل قـــبـــل شـ
لوجستية تتعلق بفريق العمل، لكن املسلسل 
بـــاق عــلــى أجــنــدة شــركــة »الـــصـــدى« لإلنتاج 
التي يديرها حمد. كما يدخل املنتج، مروان 
ــــك فـــي إنـــتـــاج الــجــزء  ــداد عــلــى الـــخـــط، وذلـ ــ حـ
الــذي حقق  القمر«  الثاني من مسلسل »متل 
نــجــاحــًا كــبــيــرًا، رغــــم ضــعــف مــســتــواه الــعــام 
املاضي، وُعرض على شاشة MTV اللبنانية، 
مــن بطولة ستيفاني صليبا، وإخــراج  وهــو 

سيزار الحاج خليل.

عمر بقبوق

ــاول الــفــنــانــون  ــان، يـــحـ ــيــ فـــي الــكــثــيــر مـــن األحــ
ــن خـــالل  ــ ــات مـــوهـــبـــتـــهـــم وحــــضــــورهــــم مـ ــ ــبـ ــ إثـ
املشاركة بأكبر عدد ممكن من األعمال الفنية، 
وهؤالء املمثلون، هم األكثر حضورًا في تاريخ 

السينما والتلفزيون العربين:

سعيد صالح
يتصدر سعيد صالح القائمة برصيد تجاوز 
الـ 500 عمل، بن أفالم سينمائية ومسلسالت 
تلفزيونية ومسرحيات وبرامج إذاعية، خالل 
1958 حتى  بن سنة  املمتدة  الفنية  مسيرته 
رحيله سنة 2012. وفي بداية مسيرته، حصل 
لــتــأديــة أدوار الــبــطــولــة،  عــلــى فــــرص ذهــبــيــة 
ولكنه تراجع في النهاية ليلعب أدوارًا ثانوية.

ميمي جمال
ميمي جمال،  الفنانة،  الثانية  املرتبة  وتحتل 
فــنــيــًا، خـــالل مسيرتها   

ً ّ
عـــمـــال بــحــصــيــلــة 433 

اآلن، واسمها  عـــام 1953 وحــتــى  مــن  املــمــتــدة 
الحقيقي أمينة مصطفى جمال، وهي من أب 
مــصــري وأم يــونــانــيــة. بــــدأت حــيــاتــهــا الفنية 
وهي طفلة صغيرة بفيلم »أقــوى من الحب«، 
كما عملت في مسرح الفنانن املتحدين، وفي 
فرق القطاع الخاص وفي مسرح »نجك«. ومن 
املــســرح: »نمرة 2 يكسب«.  أعمالها في  أشهر 
وفــي السينما »لصوص لكن ظــرفــاء«، »شيء 
ــــب«. ومـــــن أشـــهـــر املـــســـلـــســـالت الــتــي  ــــحـ ــن الـ مــ
تزوجت  متولي«.  الحاج  »عائلة  بها  شاركت 
الــراحــل، حسن مصطفى، وأنجبت  الفنان  من 

منه ابنتن توأم.

حسن حسني
وهــو األكــثــر حــضــورًا فــي السنن األخــيــرة في 
 فنيًا، 

ً
السينما املصرية، وشارك في 423 عمال

بن املسرح والتلفزيون والسينما، أداها خالل 
مسيرته الفنية املمتدة من 1961 حتى اآلن. بدأ 
مسيرته مع فرقة املسرح العسكري سنة 1961، 
ليؤدي بعدها العديد من األدوار في املسرح، 
ومـــن أبــــرز مــســرحــيــاتــه: »كــــالم فـــــارغ«، »جــوز 
ولـــوز«، »عــفــروتــو«. وفــي أواخـــر السبعينات، 
جه إلى التلفزيون، وقدم من خالله مجموعة 

ّ
ات

»البشاير«،  أبرزها:  من  الدرامية،  األعمال  من 
»رأفت الهجان«، »رد قلبي«. كما ارتبط اسمه 
أيــضــًا بالكثير مــن األعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة، إذ 
عــام 1975، من خالل  بــدأت عالقته بالسينما 
دوره  ولــكــن  »الــكــرنــك«،  فيلم  فــي  دور صغير 
فــي فيلم »ســـواق األتــوبــيــس« عــام 1982، لفت 
إليه األنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر 

فــي الـــشـــوارع والــــنــــوادي. وتــمــتــاز كــل منطقة 
بــشــكــل خــــاص لــلــمــهــرجــان بــمــا يــضــيــف إلــى 
مكان آلخر.  من  مميزة  نكهة جديدة  طقوسه 
الراقصة وعروض املعابد  املواكب والعروض 
التي  الفعاليات  كــل  بــن  املشترك  القاسم  هــي 
تــهــدف جميعها إلـــى إزالــــة الــشــعــور بــاألســى 

والندم من داخل أتباع دورغا.
تتشكل دورغا كل ليلة، وتظهر بشكل جديد؛ 
الــتــي ترسل  فتبرز يــومــًا فــي صـــورة الشمس 
على شكل  آخــر  يــوم  وفــي  ولهيبها،  أشعتها 
قائد قــاٍس يشن الحرب على الشياطن، وفي 
يــوم تــكــون نــمــوذجــًا للغضب اإللــهــي املنتقم. 
وهــكــذا تستمر فــي تــنــوعــهــا ملـــدة تــســع لــيــال، 

محمد كريم

 
ّ

كل مــن  األول  أكتوبر/تشرين  شهر  يستقبل 
عــام، واحـــدًا مــن أكثر املهرجانات شعبية في 
ــقــّدم 

ُ
الــهــنــد، وهـــو مــهــرجــان نــافــراتــري الـــذي ت

احتفااًل  والــرقــصــات  والــصــلــوات  القرابن  فيه 
كلمة  وتعني  »دورغـــــا«.  الهندوسية  بــاآللــهــة 
نافراتري في اللغة السنسكريتية: تسع ليال، 
ص كــل ليلة مــن االحــتــفــاالت لغرض  خصَّ

ُ
إذ ت

معن أو مظهر من خصائص دورغا. وتجسد 
دورغــــا اإللــهــة األنــثــى وفــقــًا ملــعــتــقــدات طائفة 
»شاكتى« الهندوسية؛ فهي القوية والجميلة 
والشرسة، وهي أّم اآللهة العظمى. وهي التي 
تــمــضــي وقــتــهــا فــي الــوحــي ألتــبــاعــهــا ملقاتلة 

العدو، ومقاومة الشياطن.
تقاُم االحتفاالت أيضًا في جميع أنحاء الهند. 
ات االحتفال بهذا املهرجان   مجموع مرَّ

ُ
ويصل

إلــى خمس مــرات سنويًا،  على تنوع املناطق 
ولكن أعظمها مشاركة هو الذي نتحدث عنه، 
كما  الكبيرة.  الحضرية  املناطق  فــي  ويــجــري 
تــشــارك »بــولــيــوود« فــي االحــتــفــاالت بالرقص 

في  فارقة  بمثابة عالمة  وكــان  متمّيز،  بشكل 
مــســيــرتــه الــســيــنــمــائــيــة، الـــتـــي بــلــغــت أوجــهــا 
فــي بــدايــة األلــفــيــة، ومــن أعــمــالــه فــي السينما: 

»اللمبي«، »الفرح«، »خارج على القانون«. 

حسن مصطفى
 
ً
ويــحــتــل املــرتــبــة الــرابــعــة، بــرصــيــد 339 عمال

فــنــيــًا، شــــارك بــهــا عــلــى مــــدار مــســيــرتــه الفنية 
ــد  أحـ ــعـــد  يـ  .2015 ــتـــى  حـ  1955 مــــن  املــــمــــتــــدة 

الـــعـــالمـــات الـــــبـــــارزة فــــي املــــســــرح الــكــومــيــدي 
ــيــــل يــس  ــــة إســــمــــاعــ ــــرقـ املــــــصــــــري، عــــمــــل فـــــي فـ
والفنانن املتحدين ومسارح التلفزيون. ومن 
املشاغبن«،  »مــدرســة  املسرحية:  أعماله  أهــم 
»العيال كبرت«. ويعتبر أول من قدم املنوعات 
فـــي الــتــلــفــزيــون، شـــــارك حــســن مــصــطــفــى في 
الــعــديــد مـــن األدوار املــســاعــدة فـــي الــســيــنــمــا، 
وأهمها: »أضواء املدينة«، »نص ساعة جواز«، 

»يوميات نائب في األرياف«.

لطفي لبيب
، بن املسرح 

ً
تجاوز عدد مشاركاته 320 عمال

والسينما واإلذاعة والتلفزيون. وتميز بأدائه 
التلقائي والكوميدي، كما قام بكتابة العديد 
إنتاجها.  من مسلسالت األطفال، وساهم في 
 ،1981 عـــام  الفنية  مسيرته  لبيب  لطفي  بـــدأ 
الصلعاء«،  »املغنية  مسرحية  في  بمشاركته 
بــاالشــتــراك مع  »الــرهــائــن«  وبعدها مسرحية 

الــفــنــانــة رغــــدة. ولـــه فــي الــســيــنــمــا الــعــديــد من 
بالعمارة«،  »السفارة  ومنها:  الهامة،  األعمال 

»طير أنت«، »عسل أسود«. 

نور الشريف
شارك الفنان الراحل، نور الشريف، بما يزيد 
عــن 200 عــمــل فــنــي، بــن املــســرح والتلفزيون 
قلوب  فــي  كبيرة  مساحة  واحــتــل  والسينما، 
املالين بأعماله الفنية، والتي تناولت الواقع 
ــاه  ــايـ املـــعـــيـــشـــي لــلــمــجــتــمــع بـــمـــشـــاكـــلـــه وقـــضـ
العربية.  التاريخية  والشخصيات  وهمومه، 
ــرز أعــمــالــه الــســيــنــمــائــيــة: »املــصــيــر«،  ــ ومــــن أبـ
عددًا  قدم  كما  يعقوبيان«.  »عمارة  »الكرنك«، 
ــال الــتــلــفــزيــونــيــة املـــتـــمـــيـــزة، مــنــهــا:  ــمــ مـــن األعــ
»هارون الرشيد«، »لن أعيش في جلباب أبي«، 
»عــائــلــة الــحــاج مــتــولــي«. وفــي املــســرح، شــارك 
األعمال كممثل ومخرج، وكانت  بالعديد من 

بدايته في اإلخراج بمسرحية »الكاهن«.

تشتعل فيها الجماهير حماسة ورقصًا.
ومن الطقوس األكثر شهرة في املهرجان، هو 
ما يجري في واليتي غوجارات وماهاراشترا، 
الرقصات  الرجال،  النساء، وأحيانًا  تــؤّدي  إذ 
الشعبية املعروفة باسم »جاربها« و»دانديا«. 
وتــرتــدي الــراقــصــات املــالبــس املــزكــشــة الغنية 
ــن أوعـــيـــة الــفــخــار 

ْ
بــــاأللــــوان الـــزاهـــيـــة، ويــحــمــل

ويــرقــصــن بــهــا، وهــــي مــمــلــوءة بــجــوز الــهــنــد 
مــع الــضــرب بــالــعــصــي لــلــحــفــاظ عــلــى اإليــقــاع 

الراقص للحشود.
ومن الطقوس املعقدة واملذهلة أيضًا لبعض 
نــســخ املــهــرجــان، هــو مــا يــجــري فــي بنغالور 
بـــواليـــة »كـــارنـــاتـــاكـــا« )كـــانـــت تـــعـــرف ســابــقــًا 
بـــاســـم: مـــيـــســـور(، إذ يــحــتــفــل الـــســـكـــان هــنــاك 
بــانــتــصــار دورغــــا عــلــى الــشــيــطــان، فــيــمــا يعّد 
الــســبــب الــرئــيــســي لــالحــتــفــال. ويــقــيــم الــنــاس 
مواكب لألفيال يرجع تاريخها إلى 400 عام، 
كــمــا يـــزيـــنـــون قــصــر »مـــيـــســـور« بـــإيـــقـــاد آالف 

املصابيح املضيئة الالمعة.
فــي واليــة البنجاب، ُيــؤخــذ األمــر على محمل 

الجد، فيقوم الناس بالصيام سبعة أيام.

»نافراتري«… مهرجان الليالي التسع

مهرجان النظام السوري 
على أنقاض حلب

الممثلون األكثر ظهورًا على الشاشات العربية

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اخــتــتــمــت، مــســاء أمــــس، فــعــالــيــات مــهــرجــان الــقــاهــرة الــدولــي 
للمسرح املعاصر والتجريبي، بعرض فني إهداء من الفنان، 
فتحي سالمة، وبمشاركة نجوم السيرك القومي الذين قدموا 
ــم صـــعـــدت على  بــعــض الـــفـــقـــرات االســتــعــراضــيــة املـــتـــمـــيـــزة. ثـ
املسرح اإلعالمية، جاسمن زكي، والتي استعرضت محطات 
املــهــرجــان على مــدار عشرة أيــام مــن نـــدوات وعـــروض وورش 
وتوقيع برتوكول التعاون مع )ITI( وإعالن القاهرة للتعاون 
للعالم  نافذة  لتصبح  تنوعت  التي  الدولية  املهرجانات  بن 
كله للتعرف على ثقافات اآلخرين، وجسرًا قويًا يتحمل عبور 

الفنون من فوقه، حسب قولها.
ودعـــت زكــي رئــيــس املــهــرجــان الــدكــتــور، ســامــح مــهــران، إللقاء 
: »استعدنا مهرجاننا 

ً
كلمته. وعبر مهران عن سعادته قائال

أن نعبر  الثقافي، استطعنا  الفعل  أهمّية  العريق، واستعدنا 
األزمات السياسية بالفن والحوار«.

عـــت، فــاعــتــمــد بعضها  ــعــــروض وتـــنـــوَّ دت الــ وأضـــــــاف: »تــــعــــدَّ

على إبـــراز الــتــراث، وتــصــدَّ بعضها اآلخــر لظواهر ُمريبة في 
فاآلن  للقبح،  نتصّدى   

ْ
أن »استطعنا  مهران:  وأكــد  املجتمع«. 

 أي أزمــــات 
ّ

أصـــبـــح الـــفـــن والــثــقــافــة لــغــة الـــحـــوار األمـــثـــل لـــحـــل
سياسّية«.

وأعقبته كلمة للكاتبة مومبي من كينيا التي توجهت بالشكر 
عندما  »واكتملت سعادتي  ُمــؤّكــدة:  املهرجان،  على  للقائمن 
رأيت العروض ممتلئة بالجمهور حتى آخر لحظة، وهذا يدل 
وتجارب  الثقافات  على  للتعرف  متعطش  الجمهور  أن  على 

اآلخرين، وآخر أمنياتي أن أعود إلى هنا مرة أخرى«.
تلتها كلمة ملها شــهــالوي، وهــي مخرجة مسرحية من أصل 
عربي مقيمة بأميركا. أشارت شهالوي إلى أن املسرح يعني 
الشجاعة. و»أتمنى أن يأتي جميع الناس من الواليات املتحدة 
ليروا هنا بانوراما مسرحية تمثل أغلب البالد التي فشلت أن 

تجمعهم السياسة، وجمعهم الفن«.
واختتم الحفل الذي أخرجه املخرج، ناصر عبد املنعم، بعرض 
»ياسم« الحاصل على جائزة أفضل تصميم استعراضات في 

الدورة التاسعة للمهرجان القومي للمسرح املصري.

تغليب المصلحة على الجودة 
والنص والمضمون

الدراما 
اللبنانية

المسرح التجريبي

فنون وكوكتيل
فنون

فعاليّة

تلفزيون

نجومرصد

ــه أن الــحــيــاة فــي حلب بــاتــت مستحيلة أخــيــرًا، 
ّ
ال يخفى على أحــد فــي الــعــالــم كــل

بفعل سياسة األرض املحروقة التي يشنها النظام السوري وروسيا على األحياء 
الــســوري يصّر على خلق صــورة مشوهة عن  املعارضة في املدينة، لكن اإلعــالم 
املدينة، عبر الترويج لها كمدينة سياحية مزدهرة بفضل »إرادة الحياة فيها«، 

من خالل مجموعة من املنشورات ومقاطع الفيديو الترويجية.
وأعلنت وزارة السياحة السورية عن حملة جديدة عن »إرادة الحياة في حلب«. 
فيه كمدينة  املدينة  تقنية متقدمة، تظهر  يعتمد على  ترويجيًا  فيديو  ونشرت 
هــادئــة ومـــزدهـــرة، وال ينقصها ســـوى تــوافــد الــســيــاح إلــيــهــا، مــا يــخــلــق صــورة 
مشوهة عن الواقع الحقيقي للمدينة املنكوبة املصنفة كأخطر مكان في العالم، 

حسب جهات دولية كثيرة.
ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع »فيسبوك« صورًا ترويجية ملهرجان 
»هناك ما يستحق الحياة«، الذي ينطلق، اليوم السبت، في األحياء الغربية من 
املدينة التي يسيطر عليها النظام، ما يشكل تناقضًا صارخًا ووقحًا عن صورة 
األحياء الشرقية من املدينة، إذ تصل صور املوت والدمار، بفعل الهجمات الجوية 

للنظام السوري والقوات الروسية الحليفة له عليها.
وحول حلب أيضًا، تناقل ناشطون مقطع فيديو ملبعوث النظام إلى األمم املتحدة، 
»الجزيرة« في  قناة  الجعفري، وهو يضحك ساخرًا، عندما سأله مراسل  بشار 
نيويورك، جيمس باييز: »هل قصفتم مستشفَيي حلب؟«، ما ُيعّد اعترافًا ضمنيًا 
مــن طـــرف الــنــظــام نفسه بــكــل مــا يــجــري فــي املــديــنــة، ويــعــكــس صـــورة وقــحــة عن 

الطبيعة اإلجرامية لرموز النظام.
الــســوري »ســانــا«، األســبــوع املــاضــي، مقطع فيديو  ونشرت وكالة أخبار النظام 
»دي جي« جوني في حلب، يظهر سورين يرقصون على أنغام املوسيقى، بعد   لـ

ليلة قتل فيها قصف النظام السوري والقوات الروسية أكثر من 90 سورّيًا.
)العربي الجديد(

بخبرات  االستعانة  من  الرغم  على  يعاني،  لبنان  يزال  ال 
الدرامية.  األعمال  تنفيذ  سوء  من  وعربية،  سورية 
الشخصية  المصالح  تغليب  هو  الوحيد،  والسبب 

وسطوة شركات اإلنتاج وسيطرة النزعات االستهالكية

عالمة يدعو 
لحماية الطيور

ــة، إلـــى  ــ ــالمـ ــ دعــــــا الــــفــــنــــان، راغــــــــب عـ
حماية طائر »أبو قرن املقنع«. وقال 
فــي بــيــان صــحــافــي: »تــهــدف حملة 
ــن أجـــل  ــاء الـــبـــريـــة مــ ــ ــيـ ــ حـــمـــايـــة األحـ
الــوعــي بــشــأن جرائم  الــحــيــاة لبناء 
ــاء الـــبـــريـــة، إنــهــا لــيــســت فقط  ــيـ األحـ
حول الحكومات والوكاالت الدولية 
ــفـــاظ عـــلـــى الــبــيــئــة  وجــــمــــاعــــات الـــحـ
من  الحملة  تحتاج  بل  واإلنتربول. 
كل واحد منا أن يفعل ما في وسعه 
بطريقته الخاصة، ملواجهة االتجار 
ــــروع بــجــمــيــع أشـــكـــالـــه«.  ــــشـ غـــيـــر املـ
وأضــــاف عــالمــة: »إن تــداعــيــات هــذا 
 
ْ
إذ ــر علينا جــمــيــعــًا. 

ِّ
تــؤث املـــوضـــوع 

الــتــفــت الـــعـــالـــم إلــــى أهــمــيــة حــمــايــة 
والنظم  لدينا،  البيولوجي  التنوع 
الــحــيــاة على  تــدعــم  الــتــي  الطبيعية 

كوكب األرض«.

»لهون وبس« 
في موسم ثاٍن

 « مــن برنامج  الثاني  املــوســم  يعود 
لــهــون وبــــس« مــع اإلعـــالمـــي، هشام 
حــــــــّداد، الـــثـــالثـــاء املـــقـــبـــل املــــوافــــق 4 
 LBCI تشرين األّول/ أكتوبر، على الـ
افــتــتــاح  والــــــ LDC. وكـــانـــت ضــيــفــة 

املوسم الجديد املغنية، مايا دياب.

ماريا نديم في كليب 
غنائي جديد

لت املشتركة في برنامج »اكس  سجَّ
عــمــل  ل  أوَّ نــــديــــم،  مــــاريــــا  ــر«،  ــتــ ــاكــ فــ
 Wanna غــنــائــي لــهــا تــحــت عـــنـــوان
شــركــة  إنـــتـــاج  مـــن  الــعــمــل   .be free
إطالق  وتم  بوردكشن«.  »باكستيج 
ــــالن الـــخـــاص بــالــفــيــديــو كليب  اإلعــ
عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، 
ق كليب األغنية رسميًا 

َ
على أن ُيطل

خالل فترة قريبة جدًا.

حنين في حفلين غنائيين
ــة، حـــــنـــــن، يـــومـــي  ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ تــــحــــيــــي الـ
الخميس 13 تشرين األول/ أكتوبر 
واألربعاء 19 تشرين األول/ أكتوبر، 
املــديــنــة- الحمرا/  فــي مــتــرو  حفلن 
نيالها«.  يا  »حلوة  بعنوان  بيروت 
ــرقــــة مــوســيــقــيــة  ــنـــن فــ ســــتــــرافــــق حـ

بقيادة زياد األحمدية.

منة شلبي تعتذر 
عن المشاركة في 

»أهل العيب«

اعــتــذارًا  شلبي،  منة  لة، 
ّ
املمث قــّدمــت 

ــم »أهـــــل  ــلـ ــيـ عـــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي فـ
الــعــيــب« الـــذي كــان مــن املــفــتــرض أن 
يبصر الــنــور خــالل األشــهــر القليلة 
فــي تصريحات  منة  وقــالــت  املقبلة. 
العمل،  عــن  ستْبَعد 

ُ
ا »لــم  صحافية: 

الفيلم بسبب  عن  اعــتــذرت  ولكنني 
ــا حاليًا  وأنـ لــفــتــرة طــويــلــة،  تأجيله 
دوري  تـــــصـــــويـــــر  فــــــــي  ــة  ــ ــولـ ــ ــغـ ــ ــــشـ مـ
بــمــســلــســل »واحــــــة الــــغــــروب« الـــذي 
سيحتاج إلــى وقــت طــويــل«. ونفت 
شلبي أن تــكــون هــنــاك خــالفــات مع 
ــبــــاجــــوري، الـــذي  املــــخــــرج، هـــــادي الــ
اختار زوجته، ياسمن رئيس، بداًل 
 أن له حرية اختيار 

ً
منها، موضحة

أي فنانة ستلعب دورها.

تراجع صحة مديحة 
يسري

انة 
ّ
للفن الــصــحــّيــة  الــحــال  تــراجــعــت 

ــقــــديــــرة، مـــديـــحـــة يــــســــري، بــســبــب  الــ
من  ومعاناتها  املضاعفات،  بعض 
في  يسري  عالج 

ُ
ت العظام.  هشاشة 

القاهرة.  في  املنى«  »دار  مستشفى 
حــــت الـــفـــنـــانـــة، نــبــيــلــة عــبــيــد،  وصــــرَّ
أن الــحــال الــصــحــيــة ملــديــحــة يسري 
تدهورت في األيام األخيرة، مشيرة 
عاني آالمــًا في عظامها، 

ُ
ت أنها  إلــى 

وإرهاقًا شديدًا.

أخبار

)Talpa(  بطلة ثورة الفالحين الممثلة ورد الخال والمخرج فيليب أسمر

جاسمين زكي وهم تقّدم الحفل )فيسبوك(

شارك الفنان حسن حسني في 423 عمًال  )فيسبوك(

يقام 
المهرجان 5 
مّرات سنويًّا 
في 5 مناطق 
)فرانس برس(

صنّفت مدينة حلب من أخطر األمكنة في العالم )فيسبوك(
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كــاالس،  جــان  ُيدعى  بروتستانتي،  فرنسي 
ـــهـــم مـــع جــمــيــع أفـــــراد عــائــلــتــه بــقــتــل ابــنــه 

ُّ
ات

الـــذي كـــان يــريــد، حــســب الــقــضــاة والــســّكــان 
الــكــاثــولــيــك املــتــعــّصــبــن فــي مــديــنــة تــولــوز، 
ي عن املذهب البروتستانتي واعتناق 

ّ
التخل

ما  ــزع 
ُ
وانــت األب،  عـــدم 

ُ
أ  

ُ
حــيــث الكاثوليكية؛ 

جـــبـــروا على 
ُ
ــى مــن أبــنــائــه مــن أّمــهــم، وأ

ّ
تــبــق

دخول أحد األديرة البروتستانتية.
ــى قضّية 

ّ
مــن هــنــا، ُيــعــّد فــولــتــيــر، الـــذي تــبــن

كاالس ورأى فيها مثااًل واضحًا لالضطهاد 
الــديــنــي، أّول كــاتــب فــرنــســي ُيـــدلـــي بــآرائــه 
ــيــة قــضــائــيــة«. وقد 

ّ
بشكل مباشر فــي »قــض

األوســـاط  تأثير واضـــح على  لرسائله  كــان 
الــفــرنــســيــة بــمــخــتــلــف مــســتــويــاتــهــا؛ فبعد 
سنواٍت قليلة، أعادت »املحكمة العليا«، في 
امللك،  بأمٍر من  القضية  النظر، في  باريس، 
وتداولت حيثياتها وأصــدرت قــرارًا جديدًا 
بالتعذيب  مــات  الـــذي  األب  بتبرئة  يقضي 
ــادة االعــتــبــار لعائلته  ــ الــعــجــلــة، وإعــ تــحــت 
ــت شملها وصــــودرت ممتلكاتها 

ّ
ــت

ُ
ش الــتــي 

وتعّرضت للتشريد.
التي  الــرســائــل  مــن  فــي كثير  ف فولتير 

ّ
يكث

الدينية  لــلــظــاهــرة  نــقــده  الــكــتــاب،  تضّمنها 
املــســيــحــيــة، كـــفـــكـــرة وتـــجـــربـــة كـــمـــا شــكــلــهــا 
الــغــرب، آنـــذاك، الفتًا إلــى أن نزعة التعّصب 
ــى الـــتـــأّمـــل  ــًا إلـــ ــيــ طـــغـــت عــلــيــهــا بــــشــــّدة، داعــ
ــــن املـــجـــتـــمـــعـــات األخـــــــــرى غــيــر  ــــم مـ

ّ
ــل والــــتــــعــ

األوروبــــيــــة الـــتـــي كـــانـــت تــنــعــم بــالــتــســامــح، 
وتساءل: »هل سنكون نحن آخر من يعتنق 
تها األمم األخرى؟ 

ّ
األفكار السليمة التي تبن

لــقــد صــّحــحــوا أخـــطـــاءهـــم: فــمــتــى نــصــّحــح 
أخطاءنا؟«.

 تــاريــخــيــة مــن أجــل 
ً
يــشــّكــل الــكــتــاب مــرافــعــة

التسامح والتآخي ونبذ العنف والتعّصب؛ 
إذ ما فتئ فولتير يدعو الفرنسين، إلى أن 
لهم رغم   

ً
إخـــوة الــنــاس  مــن جميع  يجعلوا 

اختالف عقائدهم، مع إقراره بأن »التعّصب 
أعماق  في  ر 

ّ
ومــرض متجذ داخلية،  مسألة 

 ينّبه، باستمرار، 
ّ

الشعب الفرنسي«، كما ظل
للشفاء  العقل  اخــتــيــار مسلك  إلــى ضـــرورة 
مـــن داء الــتــعــصــب الــــذي يــصــفــه بــأنــه عـــدٌو 
للتقليل  املثلى  »الوسيلة  له:  للعقل وطــارٌد 
مــن عـــدد املــهــووســن، إذا بــقــي مــنــهــم أحــد، 
هي إخضاع هذا املرض الذهني إلى العقل 
الــذي ينير الناس ببطء، ولكن بفعالية. إن 
هذا العقل معتدل، إنه إنساني، ويدعو إلى 
ص من حجم الخالف ويرّسخ 

ّ
الرحمة، ويقل

الفضيلة، ويحّبب طاعة القوانن، أكثر مّما 
تقوم القّوة بذلك«.

عكس سابقتها، تضّمنت الترجمة الجديدة 
إلى سياقات  فيها  تطّرق  للمترجم،  مقّدمة 
الــعــمــل وإمـــكـــانـــيـــات إســقــاطــه عــلــى الـــراهـــن 
الـــدولـــي، إذ يــشــيــر إلـــى أن الــتــســامــح الـــذي 
التسامح  في رسائله، هو  فولتير،  يناقشه 
الديني تحديدًا، والذي يرى بنكراد أنه بات 
اليوم »مبنّيًا على مبادئ القانون اإلنساني 
الـــذي يــعــتــرف بــحــق الــنــاس فــي الــتــعــّدد في 

عبد المومن محو

ــراعـــات الــديــنــيــة  فـــي خـــضـــّم الـــصـ
ــا بـــــــــــــالده قـــبـــل  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــاشـ ــ الـــــــتـــــــي عـ
ـــف الكاتب 

ّ
ــرون، أل قــرابــة ثــالثــة قــ

والـــفـــيـــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي، فـــرانـــســـوا مــــاري 
بـــاســـم فــولــتــيــر )1694 -  ــروف  ــعــ املــ أرويــــــــه، 
 ،»Traité sur la tolérance« كــتــاب   ،)1778
ه الحرفية »أطروحة في التسامح«، 

ُ
وترجمت

في شكل رسائل موّجهة إلى بلده.
كان على قّراء العربية انتظار قرنن ونصف 
مـــن صـــــدوره بــالــفــرنــســيــة عــــام 1763؛ حن 
ترَجمته السورية هنرييت عبودي بعنوان 
العقالنين  )»رابطة  التسامح«  في   

ٌ
»رسالة

ــرًا،  ــ
ّ

ــؤخ ومــ  .)2009 ــرا«،  ــتــ بــ و»دار  ــرب«  ــعــ الــ
العربي«،  الثقافي  »املــركــز  عــن  العمل  صــدر 
والباحث  الكاتب  أنجزها  جــديــدة  بترجمة 
املــغــربــي سعيد بــنــكــراد تحت عــنــوان »قــول 

في التسامح«.
لــم يـــأت الــكــتــاب مــن فــــراغ، ولـــم يــكــن مــجــّرد 
ــنـــزع نـــحـــو الـــتـــجـــريـــد، بــل  ــظـــري يـ ــاب نـ ــطـ خـ
القرن  الفرنسي خــالل  الــواقــع  تــأّســس على 
حدثت  وقــائــع  إلــى  واستند  العشر،  الثامن 
فــي أمــاكــن وأزمــنــة مــتــعــّددة، وبعضها كان 
؛ إذ كــتــب فــولــتــيــر رســائــلــه في  لـــه أثـــر مـــــدوٍّ
أعــقــاب قضّية قضائية جــرت فصولها بن 
عامي 1761 و1762، وانتهت بإعدام مواطن 

سفيان طارق

يــطــلــق الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الــتــونــســي نــضــال 
شــامــخ )1985( عــنــوان »مــيــنــمــي« أو »أحـــالم 
التي  الجديدة  التاريخ« على سلسلة أعماله 
بدأ عرضها في غاليري »سلمى فرياني« في 

العاصمة التونسية، الخميس. 
ومينمي هي واحــدة من امللهمات التسع في 
األســاطــيــر اإلغــريــقــيــة، وهــي ملهمة الــذاكــرة؛ 
حيث أن أعمال املعرض كلها تتمحور حول 
فكرة الحراسة والرعاية؛ لن يكون مستغربًا 
أن  قبل  املتلقي  يقابل  الـــذي  هنيبعل  تمثال 

يدخل إلى املعرض. 
ورغم ما تبدو عليه الشخصيات في األعمال 
مــن راحــــة، إال أن شــعــورًا بـــأن هــنــاك انــفــجــارًا 
كـــبـــيـــرًا ســـيـــقـــع ال  ــًا  ــ ــدامـ ــ أن صـ أو  ســـيـــحـــدث 
يــدويــة،  قنبلة  شكل  على  قلب  ثمة  يفارقها، 
وهــنــاك أيــضــًا طــائــر قــد يــحــّول األحــــالم إلــى 

كوابيس. مع هذا املعرض، يؤّكد الفنان على 
أي ولعه  املتلقي،  الــذي يتركه عند  االنطباع 
بــالــســالســل الــبــصــريــة الــتــي تــجــمــعــهــا ثيمة 
واحدة، كأن مقولته التشكيلية عن شيء ما ال 
تكفيها لوحة واحدة. ورغم أن سنوات قليلة 
مـــرت عــلــى بـــدء مــشــاركــاتــه بــمــعــارض فــرديــة 
وجـــمـــاعـــيـــة، إلــــى أن تــفــســيــراتــه الــتــشــكــيــلــيــة 
د تجارب 

ّ
للواقع تحمل طابعًا خاصًا وال تقل

أو أساليب معاصرة بعينها. 
ــــرف بــســلــســلــتــه املــعــنــونــة  ــــان شـــامـــخ قــــد ُعــ كـ
ــهــــداء«، بــعــد أن رســمــهــا  ــاذا يــحــلــم الــــشــ ــمــ »بــ
عــام 2011 مــع اشــتــعــال األحــــداث فــي تونس، 
 وتــنــقــلــت بـــن تــظــاهــرات 

ً
وضـــّمـــت 12 عـــمـــال

أســاســيــة مـــن بــيــنــهــا بــيــنــالــي الــبــنــدقــيــة عــام 
وفيها  األولــــى،  مجموعته  كــانــت  تلك   .2012
اســتــخــدم تــقــنــيــة الــغــرافــيــك والـــرســـم، وجــمــع 
عــــــّدة مـــكـــونـــات مــــن الـــشـــبـــكـــات االجــتــمــاعــيــة 
االفــــتــــراضــــيــــة ومـــــــن الــــصــــحــــف وكـــــذلـــــك مــن 
الشهور  عــن  السلسلة  هـــذه  لعمل  األرشــيــف 
الــثــورة التونسية. كذلك فعل في  األولـــى مــن 

متى نصّحح أخطاءنا؟

يتطرق الفنان 
التشكيلي التونسي، 

في معرضه الحالي، 
إلى ثيمة حراسة الذاكرة 
والعالقة مع الفوضى 

والتاريخ القريب

بعد قرابة ثالثة قرون من 
صدوره، ال يزال »قول في 
التسامح«، الصادر مؤّخرًا 
بترجمة جديدة وّقعها 
وقّدم لها سعيد بنكراد، 

يسائل الواقع الفرنسي، 
في ظّل تزايد خطابات 

العنصرية والكراهية 
ومحاوالت تطبيع 

اإلسالمفوبيا

أكثر جبنا من أن تنظر 
إلى هذا الجرح، أن 

تلمس هذا الدم، تدير 
ظهرك تمضي. لكن 

هيهات… الطرق 
جميعها جراح 

مفتوحة

كنايات الالوعي الجمعي والذاكرة الموعودة

ال يضيرك أن تسمي النفق جسرًا

فولتير والتعّصب مساءالت متجّددة

رأى أن التعّصب 
مرض متجّذر في أعماق 

الشعب الفرنسي

مجازات تستكشف 
الالوعي البصري 

للحداثة التونسية 
وأحالمها الثورية

أنت تحلم بقياسات 
األشياء مضبوطة وهم 

يريدون أن يتقاعدوا

بعُض المقتطفات 
تبدو كردود على 

مواقف سياسية حالية

إن كـــان فــولــتــيــر قـــد كــتــب رســائــلــه 
داخل  الدينية  الصراعات  سياق  في 
المجتمع الغربي المسيحي نفسه، فإن 
استعادته تأتي في سياق صراٍع يأخذ، 
لكن  دينيًا،  طابعًا  أيضًا،  الــمــرّة  هــذه 
في  والمسلمين  اإلســالم  وضــع  مع 
هنا  من  المعادلة.  من  اآلخــر  الطرف 
المشهد  في  راهنيّته  العمل  يستمّد 
»قوٌل  جعلت  راهنية  وهي  الفرنسي؛ 
الكتب  قائمة  يتصّدر  التسامح«  في 
أحــداث  بعد  فرنسا  في  مبيعًا   األكثر 

»شارلي إيبدو«.

سياقات متداخلة

2425
ثقافة

قراءة

معرض

شعر

فعاليات

العقائد واألفــكــار والـــرؤى وأنــمــاط الوجود 
على األرض، من دون أن يقود ذلك إلى املّس 
بكرامة الناس وحريتهم، أو التضييق على 

قناعاتهم الدينية أو اإليديولوجية«.
بــالــتــأكــيــد، فــــإن الــــواقــــع الـــفـــرنـــســـي، الـــيـــوم، 

ــّد الــســاعــة« الــتــي بــنــاهــا كاملة  ســلــســلــة »ضــ
عــلــى حــــدث الــخــســائــر املــعــمــاريــة الــجــمــالــيــة 
التي تعرض لها قلب تونس العاصمة إبان 
أو  أو منحوتات  أزيلت معالم  الــثــورة، حيث 

ها شيء آخر. 
ّ
تماثيل وحل محل

الحالي  معرضه  في  يبتعد شامخ  ال  وربما 
عــّمــا يــحــدث فــي تــونــس، حــيــث تــبــدو أعماله 
الجديدة في »أحالم التاريخ« وكأنها مقطع 
مـــن الــحــالــة الــتــي تعيشها الـــبـــالد، حــيــث أن 
صاحب »بن األشياء« و«الــذاكــرة املوعودة« 
)ســلــســلــتــان مـــن الـــلـــوحـــات(، يــلــعــب فـــي تلك 
ــة الـــتـــي تـــتـــوســـط الـــعـــنـــف الــصــامــت  ــاحـ املـــسـ

والصدمة الجمعية والفردية على السواء.
التشكيلية  الفنون  في  والباحث  القّيم  ق 

ّ
يعل

عـــمـــر بـــــــرادة عـــلـــى مـــعـــرض شـــامـــخ الـــحـــالـــي، 
ــلــــوبــــه بــشــكــل عــــــام: »بـــطـــريـــقـــة مـــــا، فـــإن  وأســ
رســــومــــات شـــامـــخ هـــي مــــجــــازات تستكشف 
ــة الـــتـــونـــســـيـــة،  ــداثـ ــلـــحـ الـــــالوعـــــي الــــبــــصــــري لـ
أحـــالمـــهـــا الـــثـــوريـــة، وأشـــبـــاحـــهـــا املــقــمــوعــة. 
الته 

ّ
وتمث لوحاته  فــي  مسرحي  نفس  هناك 

للواقع. حيث الكانفاس هو الخشبة التي بال 
ديكور وحيث يتم لعب مشهد الحلم. مسرح 

الالوعي الجمعي«. 
يمكن القول إن شامخ بخيل في األلوان، كما 
ــه يـــرى الــعــالــم مــعــظــم الــوقــت بــاألســود  لــو أنـ
ما يلفت 

ّ
واألبيض على خلفيات ضبابية، وقل

نظره اللون األكثر وضوحًا، كأنما يجسد من 
خــاللــه قـــدم الــحــالــة الــفــوضــويــة والــعــجــز عن 
فهمها أو إعطائها معنى آخر، سوى أنها ال 

تقبل التجاذب أو السجال أو االختالف.

يــخــتــلــف عـــن ذلـــك الــــذي عــاشــتــه قــبــل ثــالثــة 
قرون. لكن املؤّكد، أيضًا، أن قول فولتير في 
املــفــعــول، وفرنسا  يـــزال ســـاري  التسامح ال 
تــه،  مــدعــّوة الــيــوم، بــإلــحــاٍح، إلــى إعـــادة قــراء
املتعّصب ضّد  الخطاب  وقــت يتصاعد  في 
يات التي تعيش في أوروبــا، وتحديدًا 

ّ
األقل

املواطنن من ذوي أصول عربية ومسلمة.
طَرح اليوم 

ُ
 ألسئلة ت

ً
قد يقّدم الكتاب إجابة

 تزايد خطابات العنصرية والكراهية 
ّ

في ظل
وممارساتهما في فرنسا، خصوصًا أن ذلك 
ال يأتي مــن فـــراغ، بــل هــو نتيجة سياسات 
رســمــيــة تــطــّبــع مـــع »اإلســالمــفــوبــيــا« تحت 
مــــبــــّررات ومــســّمــيــات مــخــتــلــفــة، كــمــا أن آلــة 
ـــضـــفـــي عـــلـــى املــشــهــد 

ُ
الـــدعـــايـــة الــيــمــيــنــيــة ت

للمسلمن  باستهدافها  التعقيد  مــن  نوعًا 
 حقيقة 

ً
الذين تصمهم باإلرهاب، متجاهلة

اإلسالم من جهة، وقيم العلمانية واملواطنة 
والتسامح من جهة أخرى.

ــل فــولــتــيــر  ــ ــائـ ــ ــن رسـ ــ ــفـــات مـ ــتـــطـ ــقـ  املـ
ُ

ــعــــض بــ

 
ً
ستبدو، على سبيل التجاوز، ردودًا مفحمة

على تصريحات ومواقف سياسية حالية، 
كــان الصحافي ورئــيــس بلدية بيزييه  فــإن 
فــي بــاريــس عــن حـــزب »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« 
اليميني املــتــطــّرف، روبــيــر مــيــنــار )مــوالــيــد 
، يــقــول بــالــحــرف: 

ً
وهــــران عـــام 1953(، مــثــال

»أن تكون فرنسيًا، يعني، أيضًا، مثلما قال 
 

َ
الجنرال دوغــول، أن تكون أوروبــيــًا، أبيض

: »ليس 
ً
قــائــال يــرّد  فــإن فولتير  كاثوليكيًا«، 

هـــنـــاك بــالــتــأكــيــد، أّي مـــزّيـــة فـــي اضــطــهــاد 
ــئــــك الــــذيــــن يــخــتــلــفــون مـــعـــنـــا، ويـــوجـــب  أولــ
التعّصب  في  عبث  هناك  كراهيتهم.  علينا 
 مـــن تـــكـــرار ذلـــــك«، و»ال 

ّ
ويـــجـــب أن أاّل نـــمـــل

بــعــد أن أضـــاء لها  فــرنــســا،  يمكن أن نحكم 
الطريق باسكال ونيكول وأرنولد وبوسيي 
وديــكــارت وغــاســانــدي وبــايــل وفونتونيل، 
حكم فــي زمــن غـــراس ومــونــو«، 

ُ
كما كــانــت ت

في إشــارة إلــى الراهبن األكثر تــشــّددًا إزاء 
رؤى التنوير.

نضال شامخ حراسة أحالم التاريخ

ساعة تتكتك وقتًا خاطئًا

في محاضرة بعنوان اإلسالم وكارهوه في أوروبا يتحدث الكاتب الفرنسي آالن 
في  واألحداث  بالهجرة  ذلك  وعالقة  اإلسالموفوبيا  ظاهرة  تفاقم  عن  غريش 
المبادرة  مقر  في  الثالثاء،  غد  بعد  مساء  من  السادسة  في  وذلك  المنطقة، 

المصرية للحقوق الشخصية في القاهرة. 

حفًال  اليوم  مساء  من  السابعة  في  القاهرة  في  الصاوي  ساقية  مسرح  ينظم 
الفرقة  تقّدم  الحقيقة.  لحظة  بعنوان  المصرية،  أندروميدا  لفرقة  موسيقيًا 
أغانَي من موسيقى الروك، وهي من أوائل الفرق المتخّصصة في هذا الشكل 

الموسيقي في مصر منذ أن تأسست عام 1987.

للمخرج  استعادة  لفيلم  عرضًا  بيروت،  في  والثقافة  للفنون  النمر  دار  تنظم 
الفلسطيني كمال الجعفري، في السابع من الشهر الجاري، يليه حوار مع الفنان 
إسرائيليًا، بعضها هولويدية، صور  إلى ستين فيلمًا  المخرج  الزعتري. يعود  أكرم 
معظمها في يافا بعد االحتالل بين الخمسينيات وحتى التسعينيات. يعيد الفيلم 

تركيب المشاهد بتقنيات حديثة. 

ُتعرض عند الثامنة من مساء األربعاء المقبل على المسرح الدائري في المركز 
الثقافي الملكي، في عّمان، مسرحية الرّحالة لإلسباني ماركو ماغوا )الصورة( 
وأداء ممثلين عرب، وسيعاد عرضها في التوقيت نفسه في اليوم التالي. العمل 
مستوحى من »رحلة ابن بطوطة« وتجّسد تجواله حول العالم خالل القرن الرابع 

عشر.

D

فراس سليمان

1
يــنــظــرون إلـــى هـــذا الـــجـــرح فـــي مخيلتك 

ويظنون أنه نافذة مفتوحة

2
ليس لك وطن سوى هذا الضجر الواسع 
ى بتفتيت وإعادة 

ّ
واملليء بأشباح تتسل

تجميع أجسادها القطنية

3
تخترع بــلــدوزرات، أقصد كلمات تجّرف 
أن  مــكــان،  أن ينبثق  الــفــراغ منتظرة  فــي 

ينفجر معنى

4
ــاء الــلــّمــاحــة  ــطـ أســــمــــاؤك... صــفــاتــك، األخـ
ـــهـــا عـــلـــى نـــفـــســـك، حـــشـــراٌت 

ُ
الـــتـــي أطـــلـــقـــت

تعقصك لتذكرنك أنك ما زلت حيًا

5
كل نظرة جرٌح جديد في املشهد

6
ق ذاك الراهب العجوز، 

ّ
هل تعرف ملاذا عل

 حائط تتكتك 
ً
في املمر إلى املعبد، ساعة

وقتًا خاطئًا؟

7
الــعــالــم يمكنه أن يرتكب  آخـــر واحـــد فــي 
جريمة هو أنت، لكن أمس بقوة رغبت أن 
تطلق الرصاص على حراس املنطق وهم 
يحاولون لجمك وأنت في برية الهذيان.

8
أكثر جبنا من أن تنظر إلى هذا الجرح، 
أن تلمس هذا الــدم، تدير ظهرك تمضي. 
لــكــن هــيــهــات… الـــطـــرق جــمــيــعــهــا جـــراح 

مفتوحة

9
ال تشتاق إلــى أحــد )ثمة أولــويــات( ألنك 

تشتاق إلى نفسك

10
ــــت لــم  ــداح املـــنـــبـــســـط أنــ ــ ــنـ ــ ــذا املـ ــ املــــتــــاح هــ
تصنعه، ليت لي جرأة من يظن في نفسه 

 ألقول: ابق إذن في وكرك
ً
حكمة

16
عــمــال ظـــالل متعبون ســيــســاعــدونــك في 
)منافع  األر ض  ارتــفــع على  مــا  تفييض 
األشــيــاء  بقياسات  تحلم  أنــت  مشتركة( 

مضبوطة وهم يريدون أن يتقاعدوا

17
 املــــاء فـــي رأســــك يــيــبــس ال يــنــشــف لــذلــك 
على   قذفها  أحــجــار صلبة تحب  ــَك 

ُ
جــمــل

زجاج  قناعاتهم الذي صنعته ضرورات 
الوهم

18
أنــت تكتب  لن يفهمك عبيد اآلن والهنا، 
كهرباء  لتستعير  الشهب  أرواح  ي 

ّ
لتسل

ــوٍن يــتــذكــر  ــ أعـــتـــق مـــن الــشــمــس كــشــيــخ كـ
طفولة الكون

19
الـــشـــكـــل  ووراء  أمــــــــــام  الــــــقــــــوة  أســــــبــــــاب 

استعصاء املعنى

20
  لن يقولها غيرك 

ً
قبل أن تموت قل جمال

أكــوان منهمكة في كونها،  )ثمة مصائر 
مسائل عصّية( 

ها  ِشيء، ال العقل وال حتى طاقة 
ّ
لن يحل

سحر اللغة الجبارة

21
تــــحــــارب ضــــجــــرك بـــتـــحـــريـــك ســلــســلــتــن 

قّيدت بهما نفسك إلى كلمة الخروج

22
مــصــدر ضــجــرك مــنــهــم وضــوحــهــم الــذي 
أنجزته حاجتهم للتشارك في حّيز واحد

)شاعر سوري/ نيويورك(

11
ال يــضــيــرك أن تسمي الــنــفــق جــســرًا أنــت 

الذي ال يغادر مكانه
12

تستهلكها  لــم  التي  لغتك  املعنى  هشيم 
تمامًا واستنفدتك

13
أنـــت مــــزواج فـــراغـــات، كــازانــوفــا عــالقــات 
 أكثَر 

ٌ
خاطفة مع مفاهيم. أقصد أنت نغل

من أم
ــد: طـــفـــل مـــتـــمـــاه مــــع دمـــــى أهـــداهـــا  أقــــصــ

العالم له

14
ُبــنــى، اآلن  كنت صغيرًا وتظن أنــك هـــّدام 
اكتشفت، تأكدت أنك مجرد قارض ظالل

ــاء وســــيــــرونــــك  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــيــــأتــــي أشـــــبـــــاه الـ ســ
اللغة وألنهم  تــرّكــب وشــائــع على سقف 
ــّك الـــوشـــائـــع أو  أصــــدقــــاؤك ســتــســألــهــم فــ
ــم ســـتـــجـــلـــســـون جـــمـــيـــعـــًا فــي  ــ ــا. ثـ ــهــ ــرقــ حــ
العتمة منتظرين غريبًا حقيقيًا ليذّكركم 

برائحة الضوء
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صحة

يعتبــر أكثــر النــاس أن البصــر أمــر 
أي  منهــم  يحتــاج  وال  بــه،  مســلم 
إجراءات خاصة، والواقع أن هناك 
الكثيــر الــذي يجــب فعله، إن كنا نريد لحاســة 
بصرنــا الصحــة والديمومــة، وأن نقيهــا مــن 
األمــراض وامللمــات. كلنــا يعلــم أن الوقايــة من 
اآلفــات التــي قــد تصيــب العــن أفضــل بكثيــر 
مــن االنتظــار حتــى تقع مشــكلة مرضية، حن 

يكون األوان )في كثير من الحاالت( قد فات.
ونورد أهم عشر نصائح تهدف للحفاظ على 

سالمة حاسة النظر والعينن:
■ راع ما تأكل 

بمركبــات  الغنيــة  األغذيــة  أن  ثبــت  فقــد 
الجزريــن carotenoids مثــل لوتــن lutein الذي 
يتواجــد بكثــرة فــي الخضــروات ذات األوراق 
الخضــراء كالســبانخ وامللفــوف وثمــار التوت 
الداكنة، يقي من اإلصابة من تنكس الشبكية 
والــذي  املســنن،  فــي  يحصــل  الــذي  البقعــي 

يعتبر السبب األول في إصابتهم بالعمى.
كذلك بينت الدراسات أن الحموض الشحمية 
أوميغا 3، التي تزخر بها معظم أسماك املياه 
مــن  تخفــض  الجــوز،  فــي  وتتواجــد  البــاردة 

االلتهابات التي تحصل في أوعية الشبكية.
والخضــر  الفواكــه  كل  كذلــك  العــن  وتفيــد 
)كالحمضيــات(   C بالفيتامينــن  الغنيــة 
واألطعمــة  )كالقريــدس(،   E والفيتامــن 
الغنيــة بالبروتينــات، مثــل البيــض والبقــول 

واملكسرات.
وال ننســى أن فــرط تنــاول الطعــام، والحميــة 
الضارة الكثيرة الســكاكر والشــحوم املشبعة، 
تــؤدي بالنهايــة للبدانــة ومــا يصاحبهــا مــن 
أمــراض مزمنــة مثــل الســكري، الــذي يعــد مــن 

أكثر مسببات العمى في البالغن.
■ زر طبيب العيون بانتظام

كثيــرا مــا يهمــل الناس فحــص عيونهم إذا لم 
تكــن لديهــم شــكوى بصريــة، مــع أن الجميــع 
يتفقــون علــى أهمية حاســة البصــر وضرورة 

وقايتها من العطب.
تخطــى  مــن  كل  علــى  أن  مؤكــدا  بــات  وقــد 
ســنويا  فحصــا  يجــري  أن  األربعــن  ســن 
تســبب  ال  التــي  الحــاالت  لكشــف  لعينيــه، 
أعراضــا فــي بداياتهــا، مثــل تنكــس الشــبكية 
البقعــي، والــزرق )املــاء الزرقاء(، والســاد )املاء 
البيضاء(، وكلها آفات قد توصل املصاب إلى 
البصــر وحتــى  مــن ضعــف  درجــات متقدمــة 

العمى.
وعلينا، عندما نزور طبيب العيون ألول مرة، 
إعطــاؤه عرضــا تفصيليا بــكل األمراض التي 
خبرناها، فكثير من الناس ال يقدرون العالقة 
الســببية الحميمــة بــن أمــراض شــائعة، مثــل 

ارتفاع الضغط والسكري، وأمراض العن.
كمــا ينصــح األطبــاء أن يعرض كل طفل بن 6 
و12 شهرا لفحص العينن لكشف أي علة قد 

تؤثر سلبا على دراسته.
■ احم عينيك من أشعة الشمس

فــإذا كنــت تواظــب علــى دهــن جلــدك بالزيــوت 
كلمــا  البنفســجية  فــوق  األشــعة  مــن  الواقيــة 
تعرضت للشمس، فعليك -باألحرى- أن تفعل 
مــن أضرارهــا..  لحمايــة عينيــك  مــا بوســعك 
لذلــك ضــع النظــارات القاتمــة التــي تكفــل لــك 
الحمايــة مــن األشــعة فــوق البنفســجية A و
B بنســبة 100%، والتــي ثبــت أنهــا تزيــد مــن 
)كاتاراكــت(  بالســاد  اإلصابــة  احتمــاالت 

والتنكس البقعي الشبكي.
وال تنس أن الواجب يدعوك لفعل الشيء ذاته 

بالنسبة ألطفالك.
■ انقطع عن التدخن

احتمــاالت  مــن  يزيــد  التدخــن  أن  ثبــت  فقــد 

26

اإلصابــة بالســاد وتخــرب العصــب البصــري 
والتنكس البقعي الشبكي.

وإن كنــت غيــر مدخــن، فابتعــد مــا أمكــن عــن 
مصادر الدخان )التدخن السلبي(.

■ تحكم في أجواء بيتك ومكان عملك
تنفث املكيفات الصنعية -خاصة في الشتاء- 
هواء جافا، ما يحبذ جلب مرطب للجو قابل 

للنقل، يقي العينن من التجفاف.
كذلــك حــذار من حيوانــات البيت األليفة، التي 
قد تطرح وبرها واملخرشات العالقة بها على 
بســط البيــت وأثاثــه، مــا قــد يصيــب ملتحمــة 

العن بااللتهاب.
■ احتفظ في البيت بمحلول ملحي 

أو  إلــى عينيــك محلــول مخــرش  قــد يتطايــر 
العينــن،  واحمــرار  لتهيــج  يدعــو  صابــون 
وأفضــل وســيلة للتخلــص من هــذا التخريش 
 saline ملحــي  بمحلــول  العينــن  غســل  هــو 
الصيدليــة(  مــن  )تبتاعــه  فيزيولوجــي  أو 
وملــدة حوالــي 10 دقائــق، فــإذا بقيــت أعــراض 

التخريش، فيفضل زيارة طبيب العيون.
■ احتفظ بنظارات واقية

حفــر  آالت  فيــه  تســتخدم  عمــل  بــأي  تقــم  ال 
أو خــرم فــي الخشــب أو املعــدن، مــا لــم ترتــِد 
نظــارات واقيــة مــن الــرذاذات التــي قــد تتطاير 
أثنــاء هــذه العمليــة وتصيــب إحــدى عينيــك. 

فالجو في الطائرة يكون عادة جافا ومخرشا 
للعينن -خاصة إن كنت تســتعمل العدســات 
الالصقة-، والطريقة املثلى للوقاية من جفاف 
بتنقيــط  هــي  بالجــو  الســفر  أثنــاء  العينــن 
فــي  بالصيدليــات(  )متوفــرة  دمــوع صنعيــة 

عينيك قبل ركوب الطائرة.
■ تصــرف بحكمــة مــع  عدســاتك الطبيــة أو 

الالصقة
تأكــد أن عدســاتك جيــدة )أو بدلهــا إن لــم تعد 
لــدى  الــدوري  عينيــك  فحــص  بعــد  صالحــة( 
خــاص  بمنظــف  ونظفهــا  العيــون،  طبيــب 

بالعدسات الطبية كلما دعت الحاجة لذلك.
وبإمكانــك أن تــزور املختــص بالعدســات بــن 
زياراتك للطبيب لتتأكد من صالح العدسات 

وعدم لزوم تبديلها.
وإذا كنــت تضــع عدســات الصقــة، فــال تغمس 
إجــازة  )خــالل  ســاخن  حــوض  فــي  نفســك 
مثــال(، ألن ميــاه الحوض تكون معالجة عادة 
بمركبــات كيميائية مخرشــة للعينن، وتعلم 
كيــف تغســل وتعتنــي بعدســاتك الالصقة )ال 
ترمهــا فــي جيبــك مثــال، أو تدعهــا فــي حمــام 
رطب حيث تتكاثر البكتيريا، وفرغ حاويتها 
من الســائل واغســلها ثم جففها قبل أن تعيد 
الحكمــة  مــن  يكــون  وقــد  إليهــا(،  العدســات 

تبديل الحاوية كل شهرين أو ثالثة.

الوقاية من اآلفات أفضل 
بكثير من االنتظار حتى 

تقع مشكلة مرضية

مناف
والتغبيــش  البصــر  ضعــف  مــن  أعانــي 
الليــل، وبعــض  فــي  »العشــى« خصوصــا 
إلــى تحريــك  أحتــاج  النهــار،  فــي  األحيــان 
الوقــت  فــي  الصفــاء.  يتــم  أن  إلــى  العينــن 
الحالــي لجــأت إلــى اســتعمال نظــارة طبيــة 
بــدون استشــارة الطبيــب. هل هذا صحيح 

أم ال؟
األخ مناف؛

طبيــب  إلــى  بالتوجــه  أنصحــك 
الكشــف  إلجــراء  العيــون  ألمــراض 
الطبــي عليــك، حيث ال ينبغــي ارتداء 
نظــارة طبيــة بــدون مراجعة الطبيب 
مــن  للتأكــد  بفحصــك  يقــوم  الــذي 
بالعــن،  عــدم وجــود مشــاكل طبيــة 
ولوصــف النظــارة الطبيــة املناســبة 

لحالتك إذا كنت بحاجة إليها.

خولة
لــدي قصــر نظــر وأضــع نظــارات منــذ 13 
مــرور  مــع  ســنة.   29 اآلن  وعمــري  ســنة 
 10/4.5 وصــار  بصــري  تراجــع  الوقــت 
اآلن  أود  العينــن،  كلتــا  فــي   10/4.25 و 
النظــر وأجريــت  بعمليــة تصحيــح  القيــام 
الفحوصــات الطبية عند مختص. ســؤالي: 
مــا هــي املضاعفــات التــي يمكــن أن تحدث 

بعد العملية؟ 
األخت خولة

عمليات تصحيح النظر تتمتع بقدر 
عــال مــن الدقة، ولذا فــإن املضاعفات، 
تكــون  اللــه،  قــّدر  ال  تنجــم  قــد  التــي 
للغايــة.  ضئيلــة  حدوثهــا  نســبة 

وأغلب املضاعفات تكون كاآلتي: 
- أحيانــا فــي حــاالت قصــر أو طــول 
النظــر الشــديدة قــد ال يتــم اإلصــالح 
يتطلــب  قــد  مــا  لإلبصــار،  الكامــل 

عملية تكميلية. 
- يشــتكي بعــض املرضــى مــن رؤيــة 
هاالت ضوئية مزعجة حول األضواء 
الساطعة مساًء، وفي األغلب تختفي 

هذه األعراض بعد بضعة أشهر. 
د. يحيى زكريا
طبيب عيون(

سؤال

وإذا وقع املحظور وأصيبت عينك بشــيء من 
هذا الرذاذ، فالجأ إلى طبيب العيون فورا.

كذلــك البــس رداء يحمــي رأســك وعينيــك إذا 
كنــت تمــارس رياضــات تحتمــل الســقوط أو 

الصدمة على الجمجمة. 
■ أعط عينيك بعض الراحة وأنت تعمل على 

الكمبيوتر
التركيــز  مــع  األمــد  الطويــل  النظــر  ألن  ذلــك 
الذهنــي )ســواء كان ذلــك أثنــاء قــراءة متمعنة 
أعيننــا  نــرف  يجعلنــا  الكمبيوتــر(  علــى  أو 
نصف املرات التي نرفها في الحاالت العادية، 
مــا يدعــو لجفافهمــا، فالدمــوع الطبيعية هي 
لترطيــب  العــن  فيهــا  تلجــأ  التــي  الوســيلة 
ذاتها، وباإلمكان الوقاية من تجفاف العينن 
هــذا بأخــذ راحــة مــن تركيــز النظــر لفتــرة 20 

ثانية كل حوالي 20 دقيقة.
■ احم عينيك من الجفاف أيضا عند السفر

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk

إشراف د. سامي القباني

)Getty( من المهم زيارة طبيب العيون بشكل دوري حتى لو لم تكن هناك شكوى

أكثر  ضياعها  يخشون  الخمس  الحواس  من  أي  عن  الناس  سألنا  إذا 
بالنسبة  فالعين  البصر،  أكثرهم حاسة  الختار  الحواس،  من  غيرها  من 
لمعظم البشر تكاد تفوق كل األعضاء األخرى في قيمتها وأهميتها

مشاكل 
العينين

10 نصائح هامة للعناية بهما

5 شائعات خاطئة عن صحة العين

معلومة تهمك

تكثر اإلشاعات املتضاربة حول ما يصح وما ال يصح فيما 
يخص صحة العينن، ومن أهم املغالطات التي يتداولها الناس 

عن حماية العينن:
1- إذا أديت تمارين عينية خاصة، فستنقص من احتمال 

حاجتك للنظارات في املستقبل.   تعتمد الحاجة للنظارات على 
شكل وحجم العينن )اللذان تحددهما عوامل وراثية( وعلى 

سالمة بنيتهما، وكل هذه األمور ال يمكن تغييرها بالتمارين.
2- أفضل غذاء لقوة البصر هو الجزر. كل األطعمة التي تحوي 
مركبات الجزرين carotenoids، مثل السبانخ والجزر والبطيخ 

األصفر، تفيد في حماية العينن، ولكن كل هذه العناصر 
الغذائية املفيدة ال تقي اإلنسان من حدوث قصر أو بعد النظر 

أو تطورهما لألسوأ.
3- إذا قرأت تحت نور خافت فسيتردى بصرك. النور الخافت 

يتعب العينن، لكنه ال يخرب البصر وال يزيد من خطأ 
التطابق، سواء كان من نوع قصر أو بعد النظر أو الالبؤرية 

.astigmatism
4- إذا حاولت أن تقرأ حروفا ناعمة، فسيتضرر بصرك، خاصة 

إن كنت تستخدم النظارات. يأتي هذا االعتقاد الشائع من 
اعتبار العن كعضلة قابلة للتعب إن كثر استعمالها، لكن 
الحقيقة أن العن ال تشبه العضالت في شيء، وأنها أشبه 

بالكاميرا التي ال تعطب من تصوير تفاصيل أي منظر مهما 
كانت دقيقة.

5- إذا استعملت نظارتك فترات طويلة، فستعتاد عليها. إن 
لجوءك للنظارات بهدف الرؤية الواضحة يأتي من كونك ال 

ترى بوضوح بدونها، ال من تعودك واعتمادك عليها، وال خوف 
من »اإلدمان« على النظارات كما لو كانت دواء مخدرا!
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رياضة

وضعت 
التشيكية بترا 
كفيتوفا حدا 
لصيام عن 
األلقاب دام 13 
شهرًا، بإحرازها 
لقب بطلة دورة 
ووهان الصينية 
الدولية في كرة 
المضرب، بفوزها 
الساحق على 
السلوفاكية 
دومينيكا 
تشيبولكوفا 
6-1 و6-1، أمس 
السبت، في 
المباراة النهائية.
واحتاجت 
كفيتوفا، بطلة 
ويمبلدون 
مرتين، إلى 
ساعة ودقائق 
قليلة لحسم 
المباراة في 
التشيكية كفيتوفا عادت لمنصات التتويج )ونغ هي/Getty(مصلحتها.

لقب يروي الظمأ

أكد جيمي فلويد هاسلبانك، املدير الفني لكوينز 
بارك رينجرز اإلنكليزي، واملتورط في قضية 

فساد متعلقة بصفقات انتقاالت الالعبن، أنه كان 
»ساذجًا«، وشدد في الوقت ذاته أنه لم يقبل أي 
رشاوى »مطلقًا« من أجل التعاقد مع الالعبن. 

وقال هاسلبانك »ال، أبدًا. لم يعرضوا علي أموااًل 
ولم أدخل مطلقًا في هذه اللعبة«. وأضاف »عندما 

يتسنى لك الوقت وتفكر كثيرًا وتنظر للوراء 
، ترى أنك كنت ساذجًا. وأنا كنت كذلك«.

ً
قليال

حاول الفرنسي زين الدين زيدان، عدم التعليق على 
استمرار مدرب املنتخب الفرنسي ديديه ديشامب 
في استبعاد كريم بنزيمة من قائمة الفريق، وأكد 
أن هدفه اآلن يركز على »استعادة أفضل صورة« 

للمهاجم. وقال زيدان »هذه مشكلة مدرب املنتخب، 
ما أعرفه أن كريم العب جيد جدًا ومهم لنا، ولن 

أتدخل في قائمة فرنسا. سيكون معنا اآلن وسوف 
نتمكن من العمل معه. ما أريده هو استعادة كريم 

في أفضل صورة. نحن نستعيده تدريجيًا«.

توفي أحمد ماهر رئيس قطاع الناشئن السابق 
وأحد نجوم بطل دوري مصر املمتاز لكرة القدم في 

القرن املاضي بعد صراع طويل مع املرض عن 72 
عاما. وفي بيان على موقعه قدم األهلي التعازي 
ألسرة ماهر الذي لعب للنادي القاهري وملنتخب 

مصر في ستينيات وسبعينيات القرن املاضي. 
وكان ماهر بدأ مسيرته الكروية في نادي الطيران 

ثم انضم في 1965 إلى األهلي. وبعد اعتزاله اللعب 
تحول ماهر للعمل في مجال التدريب.

هاسلبانك: كنت 
ساذجًا ولم أتلق 

أي رشاوى

زيدان: أرغب في 
استعادة بنزيمة 

بأفضل صورة

وفاة مدافع 
األهلي المصري 

السابق أحمد ماهر
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■ مـــا حــكــايــة الــتــغــريــدة الــتــي كتبت 
فــيــهــا: هــل أســتــطــيــع أن أصــبــح امـــرأة 

خارقة؟ 
كــانــت لحظة مــع نفسي منذ أكــثــر مــن أربــع 
انشغاالتي  كثرة  بسبب  وكتبتها  سنوات.. 
ـــاء  ــدقـ ــبـــات والــــبــــطــــوالت واألصــ ــتـــدريـ بــــن الـ
والجامعة بالرغم من نجاحي في التوفيق 
بــن كــل هــذه األشــيــاء، إال الفترة قبل دورة 
ــررت أن أضــحــي  ــ ــو دي جـــانـــيـــرو الـــتـــي قـ ريــ
بـــالـــدراســـة مـــن أجــلــهــا ألنــهــا كــانــت تحتاج 
مني تركيزًا كاماًل وتفرغًا تامًا حتى أحقق 

حلمي.

وماذا عن مكافأة البرونزية؟
وإسعادًا  اللعبة  في  التايكوندو حبًا  ألعب 
أن  البطل  مــن واجــب  أنــه  للجماهير.. وأرى 
يشارك في املشروعات اإلنسانية مهما كان 
حــجــم مــســتــحــقــاتــه.. وال أفــكــر فــي مــوضــوع 
املـــقـــابـــل املــــــادي ألنــــه مــهــمــا زاد ال يــســاوي 
لحظة تقدير وحب من عشاق اللعبة وأهل 
بلدي الذين استقبلوني في املطار وأهديهم 
امليدالية التي كنت أتمنى أن تكون ذهبية، 
ولكن التوفيق لم يحالفني في مباراة الدور 
ــنـــي بــذلــت  نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بـــالـــرغـــم مــــن أنـ

أقصى جهد عندي في الدورة.

ولكن التقدير املادي مطلوب؟
ــع عــلــم بــلــدك فـــى األوملـــبـــيـــاد أكــبــر  لــحــظــة رفـ
مــن املــكــافــآت، فهي لحظة فــارقــة فــي تاريخ 
كنت   .. أوملبية  بميدالية  يتوج  رياضي  أي 
ال أفـــكـــر إال فـــي دخـــــول الـــتـــاريـــخ األوملـــبـــي، 
والعودة إلى مصر بميدالية، وأرى الفرحة 
فــي عــيــون مــن يستقبلني فــي املــطــار ألنــام 
وأستريح بعد فترة طويلة من العناء بدأت 

بعد دورة لندن مباشرة.

بين مصر وفرنسا
لــعــبــت بـــاســـم فـــرنـــســـا.. فـــكـــان الــقــلــق شـــديـــدًا في 

مصر؟
بالفعل لعبت تحت اسم املنتخب الفرنسي 
في كأس العالم للفرق عام 2014، وحصلت 
على امليدالية البرونزية حيث تسمح قوانن 
االستعانة  املــشــاركــة  للمنتخبات  البطولة 
املنتخبات  األكثر من  اثنن على  أو  بالعب 
ــريــــق فـــــي الـــبـــطـــولـــة،  ــفــ ــــي ال تـــــشـــــارك بــ ــتـ ــ الـ
ــتــــارنــــي املــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي وأكــمــلــت  واخــ

املشوار معه في البطولة رغم إصابتي.

ولكن البعض يخشى بسبب جنسية والدتك؟
أعلم ذلــك. ولم ولن ألعب باسم دولــة أخرى 
رغـــم الــعــروض املــغــريــة.. وجنسية والــدتــي 
األميركية لن تؤثر علي في يوم من األيام.. 
تشجعني  ولكنها  العربية،  تتكلم  ال  فهي 
دومًا، وتعاملني على أنني بطلة، وحرصت 
ــل شـــــيء والـــــذهـــــاب مـــعـــي إلـــى  عـــلـــى تـــــرك كــ
البرازيل، وهو ما أثر كثيرًا على معنوياتي 

ودفعني لألمام.

وما شعورك عندما واجهت املغربية رجاء قرماش 
من ذوي االحتياجات الخاصة في بطولة أفريقيا 

بمصر؟
ــاك أزمــــــة لــلــجــنــة املــنــظــمــة لــعــدم  ــنـ ــانـــت هـ كـ
وجــــــود مــنــافــســن لـــالعـــبـــة املـــغـــربـــيـــة الــتــي 
طلبت مني اللعب أمامها بالرغم من انتهاء 
منافساتي، وسعدت جدًا بالخسارة أمامها 
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المقابلة

ألنــنــي رفــعــت روحــهــا املــعــنــويــة بحصولها 
ــاع تصنيفها  ــفـ عــلــى ذهــبــيــة الــبــطــولــة وارتـ
الـــدولـــي.. هــي رســالــة للعالم عــلــى الــتــعــاون 
بن األصحاء وذوي االحتياجات الخاصة.

كنت تطمعني في ميدالية أفضل؟
أعـــد جــمــهــوري بــذلــك فــي أوملــبــيــاد طوكيو 
الكبيرة  فرحتي  يمنع  ال  هــذا  ولــكــن   ،2020
بالبرونزية  .. ولست حزينة ألنني ضحيت 
الفنون  كلية  في  النهائية  السنة  بامتحان 
الجميلة مــن أجــل هــذه املــيــدالــيــة.. والـــذي ال 
تــعــرفــه، وبــالــرغــم مــن حــرصــي على الــعــودة 
بميدالية إال أنني لم أكن ألحزن لو فقدتها 
ألنـــنـــي قـــدمـــت كــــل مــــا عـــنـــدي فــــي الــبــطــولــة 
وقبلها وتجاوزت عقبات كثيرة كان يمكن 
أن تكبلني، ولكن ال أنكر أن األمور في ريو 
دي جانيرو كانت أفضل، وال تقارن بحالة 
الرهبة والخوف التي كانت عندي في دورة 

لندن.

التتويج وفرحة الجماهير المصرية
هل كنت واثقة من التتويج؟

ــتـــي تـــقـــع عــلــى  كـــنـــت أشـــعـــر بـــاملـــســـؤولـــيـــة الـ
عاتقي وأعرف أن كثيرين ينتظرون مني أن 
أدخل الفرحة على قلوبهم سواء في البعثة 
املـــوجـــودة فــي الــبــرازيــل أو خــارجــهــا. كنت 
فــقــط أتــمــنــى أن أحــقــق آمـــال أهــلــي والــنــاس 
الظن،  بــي، وكنت عند حسن  يثقون  الــذيــن 
ميدالية  تحقق  عربية  فتاة  أول  وأصبحت 

تايكوندو في األوملبياد.. 
ولكن أصعب اللحظات كانت بعد الخسارة 
أن كسبت  النهائي ألنــنــي سبق  فــي نصف 
بــطــولــة الــعــالــم فــي الــجــائــزة الــكــبــرى، وكــان 
يــمــكــن أن أحـــقـــق الــذهــبــيــة، ولــكــنــه لـــم يكن 
يــومــي الــــذي أتــمــنــى أن يــكــون فـــي الــيــابــان 
بـــدايـــة  املــــشــــوار صــعــبــًا  كـــــان  2020، حـــيـــث 

راييفاتس: 
ينتابني شعور بالخوف 
ألننا نواجه الكاميرون 

الريال يريد كسر التعادل 
المالزم للفريق في ثالث 

مباريات متتالية

فوز كيلميس وجودوي كروز في الدوري األرجنتيني
فاز فريقا كيلميس وجــودوي كــروز على أوليمبو وأونيون على الترتيب في 
انطالقة الجولة الخامسة من الدوري األرجنتيني لكرة القدم. وتغلب كيلميس 
الـــ19 بخمس  للمركز  ليقفز  بالجولة  لقاء  أول  في   )1-2( أومليبو  على ضيفه 
املرتبة  أيضا ولكن في  نقاط  أوليمبو عند خمس  بينما تجمد رصيد  نقاط، 
الـ14 متقدما بفارق األهداف. وبنفس النتيجة فاز جودوي كروز على أونيون 
الـــ12 بفارق األهــداف خلف أونيون.  ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في املركز 
أتلتيكو رافائيال، وبلجرانو مع النوس،  لقاءات سان لورنزو مع  وتقام األحد 
مــارتــني دي ســان خــوان،  مــع ســان  وبانفيلد  مــع إستوديانتس،  وخيمناسيا 

وكولون مع ديفينسا إي خوستيسيا، وتيجري مع بوكا جونيورز.

بيتزي يعلن عن قائمة تشيلي 
لمواجهتي اإلكوادور وبيرو

القائمة  عن  تشيلي  منتخب  مــدرب  بيتزي  أنطونيو  خــوان  األرجنتيني  أعلن 
املؤهلة  الجنوبية  أميركا  اإلكــوادور وبيرو في تصفيات  املستدعاة ملواجهتي 
االتحاد  أعلنها  التي  العبا  الـــ26  قائمة  بروسيا. وضمت   2018 العالم  لكأس 
التشيلي سبعة يلعبون في الدوري املحلي وهم ليوناردو فالنسيا، باليستينو، 
ــدررز، وجــونــي إيـــريـــرا وجـــان بوسيجور  ــ ــ وأوســـكـــار أوبـــــازو، ســانــتــيــاغــو وان
ونيكوالس  توسيي  وكريستوفر  تشيلي،  دي  أونيفرسيداد  خــارا،  وغونزالو 
كاستيو، أونيفرسيداد كاتوليكا. وسيحل )الروخا( ضيفا على اإلكوادور يوم 
6 أكتوبر/تشرين األول املقبل، قبل أن يستقبل بيرو بعدها بخمسة أيام في 

العاصمة سانتياغو.

كولومبيا تفقد جهود ›تيو‹ غوتيريز أمام باراغواي 
وأوروغواي لإلصابة

الكولومبي  الــدولــي  مهاجمه  أن  األرجنتيني  ســنــتــرال  روســاريــو  نـــادي  أعــلــن 
اإلصــابــة،  بسبب  يــومــا   15 لنحو  املــالعــب  عــن  غــوتــيــيــريــز سيغيب  تيوفيلو 
ما يعني غيابه عن مواجهتي منتخب بــالده أمــام بــاراغــواي وأوروغـــواي في 

النادي  العالم 2018 بروسيا. وأفاد  املؤهلة لكأس  الجنوبية  أميركا  تصفيات 
فــي بيان لــه »أعــلــن رئيس الطاقم الطبي بــالــنــادي، مــاركــوس ديــيــز، أن الالعب 
تيوفيلو غوتيريز يعاني من التهاب في عضلة الفخذ اليمنى وسيحتاج لـ15 
يوما من أجل الشفاء من اإلصابة«. ومن املنتظر أن يعلن األرجنتيني خوسيه 
)لــوس كافيتيروس( ملواجهتي  قائمة  مــدرب منتخب كولومبيا عن  بيكرمان 
بارغواي وأوروغــواي يومي 6 و11 أكتوبر/تشرين األول املقبل على الترتيب، 

والتي سيغيب عنها غوتيريز بسبب هذه اإلصابة.

مونديال 2026 على أجندة اجتماع مجلس الفيفا
يعقد مجلس الفيفا، الذي سيحل محل اللجنة التنفيذية، اجتماعه األول يومي 
13 و14 أكتوبر/تشرين األول املقبل في مدينة زيورخ السويسرية، حيث من 
املنتظر أن يبحث عملية ترشح الدول الستضافة مونديال 2026 وكيفية إدارة 
االتحاد  بقطر. ونشر  تذاكر مونديالي 2018 في روسيا و2022  بيع  عملية 
الــقــدم )فيفا( برنامج هــذا االجــتــمــاع، والـــذي سيتم خالله أيضا  الــدولــي لكرة 
وسيخضع  روســيــا،  فــي  املقبل  للمونديال  املنظمة  اللجنة  تقرير  استعراض 
ملوافقة لجنة تسويق وإذاعة بطولة كأس العالم للقارات التي ستقام العام املقبل 
في البلد األوروبي. وسيتطرق االجتماع أيضا للعديد من النقاط األخرى الهامة 
العربية  اإلمـــارات  والـــذي ستحتضنه دولــة  املقبل  الــعــام  األنــديــة  مثل مونديال 
املتحدة، باإلضافة إلى قرعتي مونديالي دون 20 و17 عاما العام املقبل في كل 

من كوريا الجنوبية والهند على الترتيب.

كروس وتير شتيغن في قائمة المانشافت
أكتوبر   8 فــي  التشيك  ملواجهتي  الــقــدم  لــكــرة  األملــانــي  املنتخب  قائمة  ضمت 
وايرلندا الشمالية بعدها بثالثة أيام في التصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال 
روسيا 2018 العب وسط ريال مدريد توني كروس وحارس برشلونة مارك 
اندري تير شتيغن. ولم تشهد قائمة املدرب يواخيم لوف أي مفاجآت باستثناء 
الــذي غــاب عن مونديال 2014 وبطولة أمــم أوروبــا  عــودة إيلكاي جوندوجان 
انـــدري شــورلــه بعد تعرضه إلصــابــة في  القائمة  2016 لإلصابة. وغــاب عــن 
الركبة خالل مباراة فريقه بروسيا دورتموند أمام ريال مدريد الثالثاء املاضي.

الجزائر ـ العربي الجديد

عن  القدم  لكرة  الكاميروني  االتــحــاد  كشف 
وجود اتفاق مع نادي مارسيليا الفرنسي، 
ــاراة وديـــــة، قــبــل 4 أيـــام  ــبـ مـــن أجــــل إجـــــراء مـ
فــقــط مــن املــواجــهــة املــنــتــظــرة أمـــام املنتخب 
ــيـــات املـــؤهـــلـــة  ــفـ الـــــجـــــزائـــــري، ضـــمـــن الـــتـــصـ

لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.
ــيـــرونـــي أن يــقــيــم  ــامـ ــكـ ــاد الـ ــ ــــحـ ــار االتـ ــ ــتـ ــ واخـ
التحول  قبل  بفرنسا،  تحضيريا  معسكرا 
إلــــى الـــجـــزائـــر ملـــواجـــهـــة مــنــتــخــب الــخــضــر، 
تتخلله مواجهة ودية مع أوملبيك مارسيليا، 
وخاصة أن املسافة بن فرنسا والجزائر ال 
تــتــجــاوز ســاعــتــن ونــصــف الــســاعــة. ولــكــن 
الفريق  على  الكاميروني  االتــحــاد  اشــتــرط 
يــوم 5 أكتوبر/ املــبــاراة  تـــدور  أن  الفرنسي 

تشرين األول دون حضور جماهيري. 
الجزائرية  الجماهير  عــبــرت  جهتها،  ومــن 
عــن قلقها قــبــل مــواجــهــة الــكــامــيــرون خوفا 
الحكام،  على  والتأثير  الكواليس  لعبة  من 

الخمسة  املــواســم  بطل  يوفنتوس  يستأنف 
ــراع عــلــى  ــولـــي وصـــيـــفـــه الــــصــ ــابـ املـــاضـــيـــة ونـ
ــدارة الـــــدوري اإليــطــالــي لــكــرة الـــقـــدم بعد  ــ صـ

فوزيهما الكبيرين في دوري أبطال أوروبا.
ويـــحـــل يـــوفـــنـــتـــوس ونـــابـــولـــي ضــيــفــن عــلــى 
إمبولي وأتــاالنــتــا على الــتــوالــي الــيــوم االحــد 
قمة  مباراة  التي تشهد  السابعة،  املرحلة  في 
بولونيا مع  وإنتر ميالن، ويتلقى  رومــا  بن 
جنوى، وكالياري مع كروتوني، وسمبدوريا 
وتورينو  ساسولو  مع  وميالن  باليرمو،  مع 
الترتيب  يوفنتوس  ويتصدر  فيورنتينا.  مع 
بــرصــيــد 15 نــقــطــة، بــفــارق نقطة واحــــدة فقط 

وهو شعور تقاسمه معها مدرب املنتخب. 
وكشف ميلوفان راييفاتس، مدرب املنتخب 
ــزائـــري، خــــالل املــؤتــمــر الــصــحــافــي عن  الـــجـ
املـــبـــاراة بقيادة  مــخــاوفــه مــن طــاقــم تحكيم 
الــحــكــم الــجــنــوب أفــريــقــي، دانــيــيــل بينيت، 
وسبب املــخــاوف يعود إلــى رئيس االتحاد 

األفريقي، الكاميروني عيسى حياتو.
وقال راييفاتس: »ليس من عادتي الحديث 
عـــن الــتــحــكــيــم، أو عـــن هـــويـــة الــحــكــم الـــذي 
سيدير أي مباراة أكون طرفا فيها، غير أنه 
وبــحــكــم جنسية رئــيــس االتــحــاد األفــريــقــي 
ــدم، يـــنـــتـــابـــنـــي شـــعـــو بـــالـــخـــوف  ــ ــقــ ــ لــــكــــرة الــ

أمام نابولي، ويأتي إنتر ميالن ثالثا وله 11 
نقطة، بــفــارق نقطة أيــضــا أمـــام كــل مــن رومــا 
وسقط  وبولونيا.  وميالن  وكييفو  والتسيو 
يوفنتوس مــرة واحـــدة فقط فــي الـــدوري هذا 
املــوســم كــانــت أمـــام مضيفه إنــتــر مــيــالن 2-1، 
ويـــخـــوض مـــبـــاراتـــه مـــع إمــبــولــي بــمــعــنــويــات 
مرتفعة بعد اكتساحه مضيفه دينامو زغرب 
الــكــرواتــي بــربــاعــيــة نظيفة الــثــالثــاء املــاضــي 
في دوري أبطال اوروبـــا وضعته في صــدارة 
بفارق  نقاط  أربــع  برصيد  الثامنة  املجموعة 
االهـــــــداف أمـــــام إشــبــيــلــيــة اإلســـبـــانـــي بــعــد أن 
األولـــى. ويأمل  الجولة  فــي  تــعــادل معه سلبا 
الفوز بعد خسارته  إلــى نغمة  رومــا بالعودة 
أمام مضيفه تورينو 1-3 في املرحلة السابقة، 
مــعــوال عــلــى الــدفــعــة املــعــنــويــة الــكــبــيــرة جـــراء 
الروماني  جيورجيو  استرا  ضيفه  اكتساحه 
برباعية نظيفة في الجولة الثانية من بطولة 
ــغ«. ولـــكـــن ضــيــفــه إنـــتـــر مــيــالن  ــيــ »يـــــوروبـــــا لــ
بقيادة املدرب الهولندي فرانك دي بوير بديل 
روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي يــحــقــق بـــدايـــة جـــيـــدة في 

خاصة وأننا نواجد الكاميرون بلد رئيس 
الجزائري  املنتخب  مــدرب  وتابع  االتحاد«. 
فــــي تــصــريــحــاتــه الـــتـــي تــنــاقــلــتــهــا وســـائـــل 
اإلعــــــالم الـــجـــزائـــريـــة: »أدعــــــو حــكــم املـــبـــاراة 
من  بالنزاهة  التحلي  إلــى  بينيت(  )دانييل 
خـــالل إدارة مــبــاراة بــهــذا املــســتــوى خاصة 

أنها مصيرية لكل طرف«.
ومـــن جــهــة أخــــرى اعــتــرف املــــدرب الــصــربــي، 
منذ  الجزائري  املنتخب  قيادة  تولى  والــذي 
ثالثة أشهر تقريبا بأنه سيرسل »جاسوسا« 
إلى مارسيليا من أجل متابعة املباراة الودية 
التي ستجمع املنتخب الكاميروني بأوملبيك 

مارسيليا يوم 4 أكتوبر.
ــبـــن بـــــــدأوا يـــتـــأقـــلـــمـــون مــع  وأكــــــد أن الـــالعـ
طــريــقــة عــمــلــه وفــلــســفــتــه فـــي الــلــعــب، وقـــال 
ــربـــي فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق: »لــقــد  الـــفـــنـــي الـــصـ
املــبــاراة،  خصوصية  حسب  بخيارات  قمت 
استدعيت الالعبن الذين كانوا موجودين 
الــعــمــل، وعندما  ســابــقــا، هـــذه طريقتي فــي 

أقتنع بأي العب أستدعيه«.

الدوري املحلي خالفا ملا هو الحال في يوروبا 
وكانت  الثانية  لخسارته  تــعــرض  حيث  ليغ 

أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي 3-1.

الدوري اإلسباني
ال يشعر زين الدين زيــدان مــدرب ريــال مدريد 
متصدر دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة 
ــم تـــعـــادل فــريــقــه لــلــمــرة  ــقـــدم بـــاالنـــزعـــاج رغــ الـ
الثالثة على التوالي في كل املسابقات وقبل أن 
يستضيف إيبار اليوم األحد. وفشل متصدر 
الدوري في الفوز على فياريال والس باملاس 
قبل أن يتعادل في ضيافة بروسيا دورتموند 

ــا. وتــجــاوز كريستيانو  بـــدوري أبــطــال أوروبــ
ــتـــواه بــتــســجــيــل  رونـــــالـــــدو الــــتــــراجــــع فــــي مـــسـ
هدفه 95 في دوري األبطال بعد فشله في هز 
ويفتقد  بــاملــاس.  فياريال والس  أمــام  الشباك 
الذي  البرازيلي كاسميرو  الوسط  ريال العب 
أصيب في ساقه عندما فاز الفريق آلخر مرة 
وتفوق على إسبانيول في 18 سبتمبر أيلول 
الجاري. وتبدو األجواء في برشلونة إيجابية 
فــي ضــيــافــة سيلتا فيغو بعدما  الــلــعــب  قــبــل 
الفريق تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على  حول 
بــدوري  أملــانــيــا  فــي  بــروســيــا مونشنغالدباخ 
أبـــطـــال أوروبــــــا األربــــعــــاء. ويــحــتــل بــرشــلــونــة 
املركز الثاني ويتأخر بنقطة واحدة عن ريال 
املركز 12 بعد  إلى  ارتقى سيلتا فيغو  بينما 
فــــوزه فـــي آخـــر مـــبـــاراتـــن. وحـــافـــظ أتليتيكو 
مــدريــد عــلــى سجله الــخــالــي مــن الــهــزائــم هــذا 
املــوســم بــعــد فــــوزه 1-0 عــلــى بــايــرن ميونيخ 
بطل الدوري األملاني في دوري األبطال بفضل 
هـــدف يــانــيــك كــاراســكــو. وســيــلــعــب أتليتيكو 
ــــذي يــأتــي ثــالــثــا بـــفـــارق نــقــطــتــن عـــن ريـــال  -الـ

املــدافــع  سيفتقد  لكنه  فالنسيا  ضــيــافــة  -فـــي 
دييغو غودين الذي أصيب بالتواء في كاحله 
خالل مباراة بايرن. وسيغيب خوسيه ماريا 
ــع أتــلــيــتــيــكــو بــســبــب إصـــابـــة  ــدافــ خــيــمــنــيــز مــ
عــضــلــيــة وال يـــــزال األرجــنــتــيــنــي أوجــوســتــو 

فرنانديز يتعافى من جراحة في الركبة.

الدوري الفرنسي
يبدو نيس مرشحا بقوة للبقاء في الصدارة 
عندما يستضيف لوريان السابع عشر األحد 
فـــي املــرحــلــة الــثــامــنــة مـــن الــــــدوري الــفــرنــســي 
في  رائعة  انطالقة  نيس  القدم. ويحقق  لكرة 
الدوري هذا املوسم وهو الفريق الوحيد الذي 
لم يتعرض للخسارة حتى االن ويتربع على 
الصدارة برصيد 17 نقطة بفارق نقطة واحدة 
أمام جاره موناكو الذي كان هزمه في املرحلة 
قبل املاضية برباعية نظيفة، وبفارق 3 نقاط 
أمام تولوز مفاجأة بداية املوسم ايضا والذي 

حقق الفوز في مبارياته الثالث االخيرة.
)فرانس برس، رويترز(

البطوالت األوروبية: قمة إيطالية بين روما وإنترقلق في الجزائر قبل مواجهة الكاميرون
تبرز قمة روما واإلنتر في 
إيطاليا والمواجهات في 

الدوري اإلسباني خاصة 
بين فالنسيا وأتلتيكو

)Getty( هداية مالك بطلة مصرية أسعدت الجماهير

)Getty( الجماهير الجزائرية تخشى التأثير على الحكام

هداية مالك هي أول العبة تايكوندو مصرية وعربية وأفريقية تحصل 
المصرية  الجماهير  بها  فرحت  برونزية  وكانت  أولمبية،  ميدالية  على 

كثيرًا، يلقبونها في مصر بـ»بروس لي التايكوندو«

ــــس بــاتــيــنــو  ــاريـــن دوريــ مـــن الــكــولــومــبــيــة مـ
ــائـــي ثــــم الـــيـــابـــانـــيـــة  ــهـ ــنـ ــن الـ ــمـ فــــي الــــــــدور ثـ
مــايــو هــامــادا فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي قبل 
ــام اإلســبــانــيــة إيــفــا كــالــفــو في  الــخــســارة أمــ
نصف النهائي، والتتويج بالبرونزية على 
لم  أســيــمــانــي..  راهــيــلــي  البلجيكية  حــســاب 
ألــعــب تــحــت الــضــغــوط املــعــتــادة، وتعاملت 
مع الدورة على أنها بطولة عادية، وأغلقت 
االجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  على  حسابي 
حتى أعــزل نفسي وال أفقد تركيزي بسبب 
ما يكتب ألنني كنت أعلم أن الجميع ينتظر 
مني بصفة خاصة ومن التايكوندو بصفة 
عامة ميدالية أوملبية بعد أن توقف الرصيد 
والهجوم  فقط  األثــقــال  رفــع  ميداليتي  عند 

اإلعالمي على البعثة.

تقصدين أن املشوار كان طوياًل؟
ــه مــن  ــ ــتــ ــ ــد الـــــــــذي رأيــ ــعــ ــتـــه بــ ــيـ ــل هـــــــذا نـــسـ ــ كــ
أن أجعل الشعب  أريــد  جمهوري، فقد كنت 
املصري فخورًا بي ويرفع رأسه، وقاتلت في 
املباراتن أمام بطلتي العالم، وهذه امليدالية 
لــهــا مــــذاق خــــاص وتــعــنــي لـــي الــكــثــيــر، ألن 
التخطيط لها بدأ منذ لندن 2012، من خالل 
مــعــســكــرات خــارجــيــة وداخـــلـــيـــة، وبــطــوالت 
دولية وودية .. تحملت الغربة، ولكنني كما 
قلت لــك نسيت كــل هــذا بعد اإلنــجــاز الــذي 

أريد أن أزيد عليه، وأكون بطلة للعالم.

كيف كان تركيزك وكيف تعاملت مع البطولة؟
البطولة مثل أي بطولة أخرى  تعاملت مع 
أشــــارك بــهــا أفــعــل مــا عــلــّي وأتــــرك النتيجة 
لــلــنــهــايــة دون الــتــفــكــيــر فـــي أي شـــيء يــؤثــر 
ــــي شـــدة  ــفـــعـــل كـــنـــت فـ ــالـ عــــلــــّي بـــالـــســـلـــب، بـ
على  أغلقت حسابي  أنني  لــدرجــة  تركيزي 
 الفيسبوك حتى ال أرى أي شيء يكتب عني 

فأفتقد تركيزي.

مباريـات
      األسبـوع

الحجاب ال يمنعني 
من ممارستي الرياضة

نسيت كل تعبي بعد 
أن رأيت فرحة البرونزية

الدعم المادي والمعنوي 
ال يكفي إلعداد أبطال

التايكوندو والفتاة المصرية
ملاذا اخترت التايكوندو؟

كــــان عـــمـــري ســبــع ســـنـــوات عــنــدمــا أردت أن 
أمارس أية رياضة في نادي الصيد، واخترت 
التايكوندو ألن أخي كان يمارس اللعبة، ومع 
مرور الوقت أحببتها وتفوقت فيها وحصلت 
ــا فـــي ســـن 14  عــلــى بــطــولــة الــجــمــهــوريــة وأنـــ
في  واندمجت  فيها،  االستمرار  فقررت  عامًا. 
الــبــطــوالت ولــكــنــنــي لــم أهــمــل الـــدراســـة حيث 
أنني طالبة في كلية الفنون الجميلة بعد أن 
حصلت على شهادة الثانوية العامة بمجموع 
 ..  %4 الرياضي  الحافز  من  واستفدت   ،%90
ولــكــنــنــي عــانــيــت كــثــيــرًا فـــي الـــدراســـة بسبب 
حرصي على املشاركة في كل البطوالت حتى 

أحافظ على تصنيفي العاملي.

أال تجدين مفارقة بني دراســة الديكور وممارسة 
لعبة قتالية؟

اإلنسان  أن يفصل  مفارقة. والبــد  ال توجد 
بـــن عــمــلــه وبـــن الــريــاضــة الــتــي يــمــارســهــا 
على سبيل الهواية أو االحتراف .. فأنا أحب 

دراستي وأعشق لعبة التايكوندو.

هل تحصل اللعبة على حقها املادي واملعنوي من 
الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة؟

ــنـــوي  ـــم مــــــــادي ومـــعـ ــ بـــالـــتـــأكـــيـــد هــــنــــاك دعــ
الــشــبــاب  الــلــعــبــة ووزارة  اتـــحـــاد  كــبــيــر مـــن 
والـــريـــاضـــة، لــكــنــه ال يــكــفــي إلعــــــداد أبــطــال 
الرائعة  باملواهب  تكتظ  فاللعبة  حقيقين، 
التي لو وجدت رعاية كافية لحققت العديد 
مــن املــيــدالــيــات الــدولــيــة واألوملــبــيــة .. أعتقد 
أن الفارق كبير بن إعــداد البطل في مصر 
وخـــارجـــهـــا، ولــكــن هـــذا ال يــمــنــع أن األمـــور 
واإلمــكــانــيــات مــن صــــاالت وأدوات تــدريــب 
.. هي  قــبــل  تـــطـــورت عـــن ذي  ومـــعـــســـكـــرات 
لــيــســت ســيــئــة .. ويــتــمــيــز الــفــريــق املــصــري 

ــــدفء وروح الــفــريــق  بــالــعــالقــات الــقــويــة والـ
التي ال توجد في أي فريق في أوروبا بحكم 

لعبي مع املنتخب الفرنسي.

البعض توقف عند الحركة »الشقية« بعد التتويج 
وإصرارك على الحجاب؟

الفرحة  بسبب  تلقائية  كانت  الحركة  هــذه 
أمام  مباراة صعبة  بعد  بامليدالية  العارمة 
مــنــافــســة قــويــة. أمـــا الــحــجــاب فــهــو أنــــا، وال 
يمنعني من ممارستي حياتي بصفة عامة 
والــريــاضــة بصفة خــاصــة والــحــصــول على 

البطوالت، وال تمنعه قوانن اللعبة.

كلمة للفتاة املصرية؟
أطــالــبــهــا بــاالجــتــهــاد والــعــمــل عــلــى تحقيق 
أحــالمــهــا بــعــيــدًا عــن أيـــة عــقــبــات مــن املمكن 
أن تــقــف بــوجــه طــمــوحــاتــهــا، ألن االجــتــهــاد 
هو الطريق الوحيد نحو النجاح ألن الله ال 

يضيع تعب أي شخص.. فالبنت ليست أقل 
من الولد في أي مجال، ويمكنها أن تحقق 
أحـــالمـــهـــا بـــبـــذل الــجــهــد واملـــثـــابـــرة والــثــقــة 
الدولة  بها  تهتم  أن  كما يجب  نفسها..  في 
وبن  بينها  تفرقة  دون  رياضيًا  وتــرعــاهــا 
لبناتهن  األســر  أن تسمح  وأتمنى  الــرجــل.. 
باالتجاه للرياضة وتشجيعهن على الجمع 
ــة .. املــــوضــــوع صعب  ــدراســ بــيــنــهــا وبــــن الــ
بعض الــشــيء، ولكنه يحقق لهن مــا يــردن، 

ويعطيهن الفرصة إلثبات الذات.

ماذا تقولني لسهام الصوالحي وغفران زكي؟
على  وأشكركما  تمثيل،  خير  البلد  مثلتما 
الــرائــع في ريــو دي جانيرو.. وأتوقع  األداء 
لــنــا جــمــيــعــًا املـــيـــدالـــيـــات فـــي طـــوكـــيـــو. كما 
الذين  املصرين  األبطال  لكل  العذر  ألتمس 
لم يحالفهم الحظ في كل الرياضات بدورة 

البرازيل.

هداية أحمد مالك 23 سنة، ولدت في 
القاهرة 21 إبريل/نيسان عام 1993، 
وهي طالبة بالفرقة النهائية بقسم 

الديكور كلية الفنون الجميلة جامعة 
حلون

■ ■ ■

بطلة مصر وأفريقيا والعرب، 
حصلت باسم نادي الصيد املصري 
على العديد من األلقاب وامليداليات 

■ ■ ■

تدرجت في منتخبات الناشئني 
والشباب حتى تصل إلى منتخب 

الكبار وتحقق اإلنجازات

■ ■ ■

فازت ببرونزية في أوملبياد ريو دي 
جانيرو 2016

نبذة

هداية مالك
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أجراها مجدي طايل



للجائزة  ماليزيا  ســبــاق  سيكون 
الكبرى في بطولة العالم فورموال 
الـــــ 16 من  املـــرحـــلـــة  لـــلـــســـيـــارات   1
بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة األولى، 
ــوم األحـــــــد، فـــرصـــة قـــويـــة لـــعـــودة  ــيــ ــرر الــ ــقــ املــ
البريطاني لويس هاميلتون سائق  السائق 
مـــرســـيـــدس، لــكــنــهــا ســتــشــهــد أيـــضـــا صــراعــا 
األملاني  الفريق،  نفس  فــي  زميله  مــع  طاحنا 
نيكو روزبرغ متصدر ترتيب بطولة العالم، 
فــيــمــا تــشــهــد املــنــافــســة عــلــى لــقــب الصانعني 
إثــــــارة أيـــضـــا حــيــث يـــبـــدو فـــريـــق مــرســيــدس 
ــالــــث عــلــى  ــثــ ــــن الـــتـــتـــويـــج بـــلـــقـــبـــه الــ قـــريـــبـــا مـ
الـــتـــوالـــي لــلــصــانــعــني وعــــدم تـــكـــرار مـــا حــدث 
املــوســم املــاضــي فــي أحـــداث دراماتيكية فقد 
ــيـــرة.  فــيــهــا الــفــريــق الــلــقــب فـــي الــلــحــظــة األخـ
ــان هــامــيــلــتــون قـــد ســجــل الـــزمـــن األســــرع  ــ وكـ
ماليزيا  لسباق  الثانية  الحرة  التجارب  في 
بــعــدمــا احـــتـــل املـــركـــز الـــثـــانـــي فـــي الــتــجــارب 
األولــــى الــتــي حسمها نــيــكــو روزبـــــرغ، حيث 
اســتــطــاع هــامــيــلــتــون بــطــل الــعــالــم ووصــيــف 
التجارب  يتصدر  أن  حاليا  البطولة  ترتيب 
الثانية بعد أن قطع أفضل لفاته على حلبة 
»سيبانج« البالغ طولها 5543 مترًافي دقيقة 

ا من األلف من الثانية. و34 ثانية و944 جزء
ــاء فـــي املـــركـــز الــثــانــي زمـــيـــل هــامــيــلــتــون  ــ وجـ

بطولة العالم 
للفورموال 1

يترقب محبو رياضة سيارات الفورموال وان انطالق سباق المرحلة الـ 16 من 
بطولة العالم لسباقات سيارات الفئة األولى المقرر اليوم األحد. ويتنافس 
الفريق،  نفس  في  وزميله  مرسيدس  سائق  هاميلتون  لويس  البريطاني 

األلماني نيكو روزبرغ على تبادل الصدارة والفوز بلقب السباق
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ــــرغ متصدر  فــي الــفــريــق األملـــانـــي نيكو روزبـ
قــد تصدر  كــان  والـــذي  العالم  ترتيب بطولة 
التجارب األولى واحتل املركز الثالث والرابع 
فيتل  األملــانــي سباستيان  »فــيــراري«  سائقا 
والفنلندي كيمي رايكونني على الترتيب أما 
الهولندي  مــن نصيب  فكان  الخامس  املــركــز 
ماكس فيرستابن سائق )رد بــول( ما يبشر 

بسباق ناري مثير اليوم األحد.
واحـــتـــل املــكــســيــكــي ســيــرجــيــو بــيــريــز ســائــق 
ــــورس انــــديــــا املــــركــــز الــــســــادس فــــي الــجــولــة  فــ
ــرة عـــلـــى اإلســـبـــانـــي  ــبـــاشـ الـــثـــانـــيـــة مــتــقــدمــا مـ
فرناندو ألونسو سائق مكالرين والذي احتل 
وقبل ستة سباقات  الخامس صباحا.  املركز 
من نهاية املوسم يتفوق روزبرغ في الترتيب 
أقــرب مــطــارديــه بفارق  الــعــام على هاميلتون 
ثماني نقاط بعد فوز السائق األملاني بالسباق 
الونسو  فــي ســنــغــافــورة. وسينطلق  الــســابــق 

من املركز األخير في السباق يوم األحد وهي 
ــاوزه عــدد  ــجــ عــقــوبــة فـــرضـــت عــلــيــه بــســبــب تــ
ــــدات الــطــاقــة املــســمــوح بــاســتــخــدامــهــا في  وحـ
املوسم. واحتل البريطاني املخضرم جنسون 
العاشر  املركز  الثاني  مكالرين  سائق  باتون 
سباقه  لخوض  يستعد  بينما  الجولتني  فــي 

رقم 300 في البطولة اليوم األحد.

لقب الصانعين
التتويج  مــن  قريبا  فــريــق مرسيدس  ويــبــدو 
بلقبه الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي لــلــصــانــعــني في 
ســبــاق مــالــيــزيــا لــلــجــائــزة الــكــبــرى لــكــن شبح 
العام املاضي ما زال يطارده.  نــادرة  خسارة 
وفــــاز حــامــل الــلــقــب بــكــافــة ســبــاقــات املــوســم 
الحالي باستثناء سباق واحد وسيصل إلى 
حلبة سيبانج وفي جعبته 222 نقطة كاملة 
كفارق عن أقــرب منافسيه رد بــول و237 عن 
ــع بــقــاء  فـــيـــراري صـــاحـــب املـــركـــز الـــثـــالـــث. ومــ
الخمسة  الــســبــاقــات  فـــي  مــتــاحــة  نــقــطــة   215
املتبقية بعد ماليزيا يحدو رد بول وفيراري 
األمــل فقط في إمكانية إبعاد نيكو روزبــرج 
هاميلتون  لويس  وزميله  الترتيب  متصدر 
مرسيدس  وسيصبح  الــتــتــويــج.  منصة  عــن 
أول فريق يتوج بلقب الصانعني في ماليزيا 
منذ فيراري عام 2000 وذلك بعد نقل موعد 
السباق ليقام في شهر أكتوبر تشرين األول 
بدال من مارس/آذار. ويرفض الفريق األملاني 
الـــتـــطـــرق إلــــى هــــذا املــصــيــر املـــغـــري لــلــدرجــة 
الــتــي دفــعــت بــمــســؤولــيــه إلـــى عـــدم الــحــديــث 
عـــن إمــكــانــيــة اقــتــنــاص الــلــقــب فـــي ســيــبــانــج 
وقال  للحلبة.  الرسمية  املعاينة  أثناء  وذلــك 
توتو فولف رئيس فريق مرسيدس بحسب 
فــي سنغافورة.  التنافس  »أعــشــق  )رويــتــرز( 
كنا دون املــســتــوى فــي ســبــاق الــعــام املاضي 
لذلك نحن بحاجة لألداء بقوة إلعادة األمور 
إلى نصابها »نقدم أداء جيدا.. لكن يجب أن 

نظل متيقظني إلنجاز هدفنا.«
وتــمــنــح حــلــبــة ســيــبــانــج الــبــالــغ طــولــهــا 5.5 
املفاجآت  لتحقيق  الــفــرصــة  دائــمــا  كيلومتر 
حيث يسعى دانــيــيــل ريــتــشــيــاردو ســائــق رد 
بول تحديدا لالستفادة من ذلك خاصة بعد 

ان كان قريبا من االنتصار في سنغافورة.
وتـــبـــدو إمــكــانــيــة حــــدوث مــفــاجــأة هــــذا الــعــام 
كــبــيــرة مـــع تــغــيــيــر الــطــبــقــة اإلســفــلــتــيــة الــتــي 
ــات بــعــض  ــونــ ــكــ ــيـــر مــ ــيـ ــغـ ــبـــة وتـ ــلـ تـــغـــطـــي الـــحـ
املنعطفات. وتلقى مرسيدس خسارة مفاجأة 
العام املاضي عندما فاز األملاني سيباستيان 
فيتل ســائــق فــيــراري بــالــســبــاق لينهي أطــول 
غياب للفريق اإليطالي عن االنتصارات وذلك 
ــدار عــقــديــن. لــكــن روزبـــــرج مــنــع تــكــرار  عــلــى مــ
ذكـــريـــات الـــعـــام املـــاضـــي بــالــنــســبــة ملــرســيــدس 
-عــنــدمــا خــســر الــفــريــق فــي ســنــغــافــورة أيضا 
الحلبة قبل نحو  -وذلــك بانتصاره على ذات 
أســـبـــوعـــني. وقـــفـــز الــســائــق األملـــانـــي إلــــى قمة 
هاميلتون  عــن  نــقــاط  ثماني  بــفــارق  الترتيب 

فريق مرسيدس 
قريب من التتويج بلقب 

الصانعين من جديد

تشافي وفيا وكيكو سفراء جدد لليغا في الخارج
»الليغا« تعيني تشافي هيرنانديز )36 عامًا(  القدم اإلسبانية  أعلنت رابطة دوري كرة 
األميركي،  نيويورك سيتي  )34 عامًا( مهاجم  فيا  وديفيد  القطري،  السد  العب وسط 
سفراء  مــدريــد،  ألتلتيكو  السابق  الجناح  عــامــًا(   44( »كيكو«  نــارفــايــز  وفرانسيسكو 
جددًا للمؤسسة الكروية في العالم. وتألق تشافي طيلة مشواره الرياضي في صفوف 
برشلونة، ليصبح أيقونة للنادي الكتالوني. أما فيا فلعب في الليغا على مدار 14 عاما 
وأتلتيكو  وبرشلونة  وفالنسيا  وريــال ساراغوسا  مثل سبورتينغ  فرق  بقمصان عدة 
مدريد. ويرتدي الالعب املخضرم حاليا قميص نيويورك سيتي في الدوري األميركي 
لكرة القدم. وشــارك كيكو في إجمالي 12 موسمًا في دوري الدرجة األولــى اإلسباني، 

ولعب لصالح عدة أندية مثل قادش وأتلتيكو وإكستريمادورا.

فينغر: قد أدرب منتخب إنكلترا يومًا ما
أبدى الفرنسي أرسني فينغر، املدير الفني 
ألرسنال خالل آخر عقدين، انفتاحه على 
القدم  لــكــرة  إنكلترا  تــدريــب منتخب  فــكــرة 
»يومًا مــا«. ورغــم أن فينغر الــذي يعد هذا 
العام األخير في عقده مع أرسنال، أكد أنه 
لن يقطع صلته باملدفعجية، فقد أعرب عن 
امتنانه لوجود اسمه بني املرشحني لتدريب 
ــال فينغر  مــنــتــخــب »األســـــود الـــثـــالثـــة«. وقــ
»األولوية بالنسبة لي أن أقدم عمال جيدا هنا، هذا فريقي. ولكن إذا كانت متاحا يوما ما، 
فلما ال؟ اآلن أنا أركز فقط في عملي«. وقدم فينغر هدايا للصحافيني بمناسبة إتمامه 

20 عامًا في منصب املدير الفني ألرسنال.

وفاة مالكم اسكتلندي بعد مباراة في غالسكو
بعد إصابته بجروح  املستشفى  تــاول )25 عامًا( في  االسكتلندي مايك  املالكم  توفي 
خطرة في مباراة في وزن الوسط أقيمت في غالسكو. وسقط تــاول أرضــًا في الجولة 
األولى من مباراته في مواجهة الويلزي ديل إيفانز وأوقف الحكم فيكتور لوغلني املباراة 
في الجولة الخامسة. وبعد املباراة أصدر إيفانز بيانا قال فيه إنه شعر »بصدمة بالغة« 
عندما شاهد تاول وهو ينقل على محفة من الحلبة. وقال البيان »من الصعب جدًا تقبل 
ما حدث بعد املباراة، لكني فقط أريد أن يعرف الجمهور أنني ال أفكر اليوم سوى في 

أسرة مايك تاول.. فهو مقاتل بحق أضاف الكثير من اإلثارة للمالكمة في اسكتلندا«.

ميسي قد يلحق بمواجهة ديبورتيفو في 15 أكتوبر
نجم  أن  الجمعة،  إخبارية،  تقارير  كشفت 
قد  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني  برشلونة، 
يعود إلى املالعب بحلول منتصف الشهر 
القادم، وتحديدا أمام ديبورتيفو الكورونيا 
ــثــامــنــة مـــن الــلــيــغــا اإلســبــانــيــة.  ــة ال بــالــجــول
وذكـــــرت صــحــيــفــة »املــــونــــدو ديــبــورتــيــفــو« 
أن مــدرب الــبــرســا، لويس إنــريــكــي، يخطط 
الديبور  أمام  للدفع بميسي لنصف ساعة 
بملعب كامب نو، ليكون على أتم استعداد 
أمام مانشستر سيتي  املنتظرة  للمواجهة 
بــدوري األبطال يوم 19 أكتوبر  اإلنكليزي 
على نفس امللعب. وأفادت بأن ميسي الذي 
كان قد تعرض إلصابة بتمزق عضلي في 
يواصل  مدريد،  أتلتيكو  لقاء  الفخذ خالل 
جــلــســات الـــعـــالج الــطــبــيــعــي املــكــثــفــة داخـــل 
مــنــشــآت الــبــرســا لــلــعــودة إلـــى املــالعــب في 
أســرع وقــت. وغــاب »البرغوث« عن لقاءين 
بدوري  مونشنغالدباخ  وبروسيا   )5-0( بالليغا  وهما سبورتينغ خيخون  اآلن،  حتى 
األبطال )1-2(، رغم بدايته القوية للموسم، إذ يأتي في وصافة هدافي الليغا )4 أهداف(، 

كما سجل ثالثة أهداف في التشامبيونز ليغ.

إيقاف حارس مرمى في تشيلي ركل منافسه فكسر فّكه
أوقف اتحاد كرة القدم في تشيلي الحارس كالوديو أباركا ملدة أربع سنوات، بعدما ركل 
منافسًا في وجهه فكسر فكه. وقام أباركا، حارس مرمى فريق خينيرال فيالسكيز، 
في إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة في تشيلي، بركل وجه دييغو دياز، أحد العبي 
أجــزاء.  إلــى ثالثة  ديــاز  فــك  فــي كسر  املــنــافــس، مما تسبب  فريق إستاسيون سنترال 
الشرطة، بينما تم  ليلته في قسم  أباركا ليقضي  للقبض على  الشرطة  قــوات  وتدخلت 
إخراج دياز على الفور من امللعب وإدخاله إحدى املستشفيات. وتم إطالق سراح أباركا 
بشكل مشروط بعدم التعرض لدياز، في حني قالت قناة )ANFA( التلفزيونية املحلية 

في تشيلي أنه تمت معاقبة الحارس بإيقافه 4 سنوات.

األوروبية مع هولندا )1988(، وثالثة كؤوس أوروبية )88-
وثالث   ،)87-86( الكؤوس  وكــأس  و95-94(،   90-89  ،89
األوروبـــي )1989 و1990 و1995(،  السوبر  مــرات بكأس 
بــطــوالت  وخــمــســة  و1990(،   1989( وانــتــركــونــتــيــنــنــتــال 
بالدوري الهولندي )81-82، 82-83، 84-85، 93-94 و94-
95(، والدوري اإليطالي )91-92 و92 -93(، وكأس السوبر 
كــأس هولندا  بــطــوالت  وثـــالث  )1989 و1994(  اإليــطــالــي 

)82-83، 85-86 و87-86(.
العالم  كأس  نهائيات  منذ  التدريبية  مسيرته  رايكارد  بدأ 
عام 1998 مساعدا لغوس هيدينك مع هولندا. وفي 2001-

2002 درب سبارتا روتردام قبل أن ينتقل لتدريب برشلونة 
منذ )2003-2008( حيث كان املدرب الهولندي هو مهندس 
نجاحات »البالوغرانا« األولى في القرن الحادي والعشرين 
وكــأس  مرتني  بالليغا  الــفــوز  إلــى  الكاتالوني  الفريق  وقــاد 

الــســوبــر اإلســبــانــي فــي مناسبتني أيــضــًا، بعد صــيــام عن 
منصة التتويج منذ 1999، بينما تمثلت جوهرة التاج في 
التربع على عرش دوري األبطال، حني انتصر برشلونة في 
نهائي باريس 2006 رافعًا لقبه الثاني في تاريخ املسابقة 
األوروبية األغلى.  ريكيارد حضر إلى برشلونة مصطحبا 
بكرة  تتميز  التي  الهولندية،  املدرسة  من  الكروية  فلسفته 
قدم هجومية، وركز أيضا على الدفاع، مستفيدا من سنني 
خبرته في الدوري اإليطالي كالعب مع ميالن. وكان مثاال 

يحتذى بكيفية التصرف داخل وخارج امللعب.
بدأ عصر رايكارد في 2003-2004، مع النجم رونالدينيو 
بعد أربــعــة مــواســم قاحلة وكـــان يلعب فــي كــأس االتــحــاد 
االوروبي وصعد الفريق في جدول ترتيب املسابقة ليحتل 
املــركــز الثاني فــي الـــدوري اإلســبــانــي، وهــو أمــر كــان يبدو 

مستحيال في أحلك لحظات عاشها الفريق الكتالوني.

محمد السعو

يــســتــذكــر مــحــبــو الـــكـــرة الــهــولــنــديــة وكـــذلـــك عــشــاق فــريــق 
بــرشــلــونــة اإلســبــانــي أحـــد أبـــرز األســـمـــاء الــتــي تــألــقــت في 
مالعب الكرة العاملية كالعب ومدرب، وهو الالعب واملدرب 
اللمحات  من  العديد  الــذي سطر  رايكارد  فرانك  الهولندي 
املضيئة فــي حــيــاتــه الــكــرويــة خــصــوصــا فــي الــفــتــرة التي 
تولى فيها تدريب نادي برشلونة. كان رايكارد استثنائيا 
كــالعــب حــيــث تــخــرج مـــن أكــاديــمــيــة الــشــبــاب فـــي أيــاكــس 
لنادي أمستردام في مواسم 1980-1981 و1987- ولعب 
1988 كما لعب لبضعة أشهر في ريال سرقسطة، وأعظم 
قبل  و1993،   1988 عامي  بني  ميالن  مع  كانت  نجاحاته 
أن يستقر كالعب مــرة أخــرى فــي ايــاكــس. حــاز رايــكــارد 
على الــعــديــد مــن الــجــوائــز كــالعــب مثل بطولة كــأس األمــم 

فرانك رايكارد

على هامش الحدث

بدأ النجم 
الهولندي فرانك 
رايكارد  مسيرته 

التدريبية منذ 
نهائيات كأس 

العالم عام 1998 
مساعدا لغوس 

هيدينك مع 
هولندا 

سباق اإلثارة 
يتجدد بين 
المتسابقين في 
ماليزيا
)Getty(

بفارق  تأخره  حول  الذي  هاميلتون  لويس  البريطاني  السائق  سيحاول 
في  فوزه  بعد  نقطة،   19 برصيد  تفوق  إلى  ــرغ  روزب عن  نقطة   43
سلسلة مؤلفة من ستة سباقات من أصل سبعة؛ وذلك قبل العطلة 
الصيفية-استعادة مستواه وتحقيق انتصاره ذي الرقم 50. فيما يقف 
نيكو روزبرغ متحديا. وسيكون مواطنه جنسون باتون -الذي سيفسح 
المقبل  الموسم  مكالرين  فريق  في  فاندورن  ستوفيل  للشاب  المجال 

-أيضا تحت األضواء حيث سيخوض سباقه رقم 300.

عودة حميدة أم تفوق جديد

وجه رياضي

ــه عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــالـــث لــ ــثـ ــفــــوزه بـــالـــســـبـــاق الـ بــ
والــثــامــن هــذا املــوســم. ولــم يسبق ألي سائق 
الفشل في اقتناص اللقب بعد فــوزه بثمانية 
سباقات فــي موسم واحــد ويــبــدو أن السائق 
األملـــانـــي سيسير عــلــى نــهــج هــامــيــلــتــون هــذه 
املرة. وقال روزبرج »أسير بشكل جيد مؤخرا 
واســـتـــمـــتـــع بـــوقـــتـــي حـــالـــيـــا. لـــكـــن مــــع انــتــهــاء 

السائق في حارة الصيانة، اشتعلت سيارته 
الطاقم  بــمــســاعــدة  منها  فقفز  غــريــب،  بشكل 
ــه الـــســـرعـــة قـــبـــل أن تـــصـــل الـــنـــيـــران  ــ عـــلـــى وجـ
إلـــيـــهـــا، لــيــتــدخــل بــعــدهــا أفــــــراد فـــريـــق ريــنــو 
الذين نجحوا في إخماد الحريق باستخدام 
املـــطـــافـــئ، فـــي ظـــل حــالــة مـــن الــقــلــق والــتــرقــب 
طولها  البالغ  الحلبة  في  املوجودين  ســادت 

السباق التالي أو الذي يليه وتوالي السباقات 
بعدها سيكون اللقب متاحا ألي شخص«.

حرق خطير
نجا سائق رينو، الدنماركي كيفن ماغنيسون 
مــن الــتــعــرض ألذى كــبــيــر وربــمــا أكــثــر خــالل 
تــجــارب ســبــاق جــائــزة مــالــيــزيــا وبينما كــان 

اشتعلت  الصباحية  الجولة  وفــي  كلم.   5543
بعد  مباشرة  الدنماركي  ســيــارة  فــي  النيران 
انـــطـــالق الـــجـــولـــة الـــتـــي اســـتـــمـــرت 90 دقــيــقــة 
وتمكن السائق من النجاة بنفسه قبل إطفاء 
الحريق وإعادة السيارة ملقر الفريق. وتوقفت 

التجارب جراء ذلك مدة 15 دقيقة.
)العربي الجديد، رويترز(

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش املصنف أول عامليًا والغائب عن املالعب منذ خسارته 
على  الكبرى،  األربــع  البطوالت  آخــر  املفتوحة،  املتحدة  الــواليــات  لبطولة  النهائية  املــبــاراة 
أولــويــتــه هي  أن  فــافــريــنــكــا،  الــســويــســري ستانيسالس  ــام  أمـ مــالعــب فالشينغ مــيــدوز 
استعادة »متعة« لعب كرة املضرب. وقال ديوكوفيتش في بلغراد: »املركز األول عامليًا لم 
يعد أولويتي، لقد أصبح من اآلن شيئًا ثانويًا«. وأضاف ديوكوفيتش الذي أعلن انسحابه 
من دورة بكني بسبب إصابة في الكوع: »أود أن أستمتع مجددًا باللعب والتدرب كما هو 
الحال عندما أكون في بلغراد«. وشدد قائاًل: »أنا ال أريد التفكير أو الحديث عن املركز 

األول عامليًا، أو عن الفوز بالدورات وبطوالت الغراند سالم«.

صورة في خبر

ديوكوفيتش و»متعة  اللعب«
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االنتخابات تُنعش مهنًا مغربية
الرباط ـ حسن األشرف

ــات الـــبـــرملـــانـــيـــة املـــقـــرر  ــابـ ــخـ ــتـ أنـــعـــشـــت االنـ
تنظيمها باملغرب في السابع من أكتوبر/
تشرين األول، عددًا من املهن التي شهدت 
رواجًا خالل الحملة االنتخابية الحالية في 
البالد، والتي تنتهي في  مختلف مناطق 
منتصف الليلة التي تسبق يوم االقتراع، 
ــراء  ــ ومـــنـــهـــا مــهــنــة الـــخـــط والـــطـــبـــاعـــة، وكـ
الــســيــارات، وبــيــع مــكــبــرات الــصــوت، وبيع 
الالفتات. وتعرف هذه املهن انتعاشًا قويًا 
مجلس  النــتــخــابــات  التحضير  بمناسبة 
يعتمد مرشحو  حــيــث  بــاملــغــرب،  الـــنـــواب 
الــــعــــديــــد مــــن األحــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
دعاياتهم  في  واملنشورات  األوراق  توزيع 
ــبـــذة عــن  االنـــتـــخـــابـــيـــة، والــــتــــي تــتــضــمــن نـ
حياتهم ومسارهم، ما يجعلهم يحتاجون 

إلى خدمات املطابع والخطاطني.
ويـــقـــول عــبــد الـــواحـــد بــوصــبــيــعــة، مــرشــح 
أحــد األحـــزاب فــي االنــتــخــابــات البرملانية، 
 
ّ
ــربــــي الــــجــــديــــد«، إن ــعــ ـــ«الــ ــريـــح لــ فــــي تـــصـ
العاصمة  مــع مطبعة وســط  تعاقد  حزبه 
الـــربـــاط، مــن أجـــل تــوفــيــر آالف املــنــشــورات 
ــيـــة،  ــابـ ــتـــخـ ــقــــات االنـ ــلــــصــ ــات واملــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ واملـ
مضيفا أن »األمر ينطبق على العديد من 

الهيئات السياسية األخرى التي تخوض 
االستحقاقات نفسها«.

هذا اإلقبال على املطابع من طرف األحزاب 
التشريعية  االنتخابات  فــي  تنافس  التي 
صاحب  أوشـــن،  إسماعيل  يــؤكــده  املقبلة، 
مطبعة في الرباط، الــذي قال في تصريح 
الـــجـــديـــد«، إن مــطــبــعــتــه تلقت  لــــ«الـــعـــربـــي 
ــدد مــــن األحـــــــــزاب واملـــرشـــحـــني  ــ ــبـــات عــ ــلـ طـ
بخصوص طبع منشورات أو مطويات أو 

شعارات في الفتات ورقية.
مهنة الخط أيضًا عرفت انتعاشا ملحوظا 
في الحملة االنتخابية الحالية باملغرب، ذلك 
أن عددا من املرشحني يلجأون إلى خدمات 
الـــخـــطـــاط الـــــذي يـــبـــدع فـــي كــتــابــة لــوحــات 
ــارات حــزبــيــة تـــدعـــو إلــــى الــتــصــويــت  ــعــ وشــ
لــفــائــدة هـــذا الــحــزب أو ذاك املــرشــح، حيث 
يــشــتــرطــون الــكــتــابــة بــخــط جميل وواضـــح 
يــجــذب الــنــاخــبــني. ويــقــول محمد دريـــوش، 
ــاط،  ــربـ ــو خـــطـــاط ورســــــام بـــضـــواحـــي الـ وهــ
االنتخابية  الحملة   

ّ
إن الجديد«،  لـ«العربي 

تنعش مهنته بشكل الفت، ذلك أن كثيرا من 
مرشحي األحزاب السياسية يأتون إليه، أو 
يتصلون به من أجل أن يكتب لهم شعارات 
حــزبــيــة، ســــواء فـــي الفـــتـــات ورقـــيـــة أو تلك 

املصنوعة من القماش.

X

خطيب بدلة

اللغة، حتى اللغة في »سورية األسد«، قوية، بدليل أن مفردات 
الحياة اليومية عامرة بكلمات من قبيل: بطل، وشجاع، ومقدام، 
يطلُب  الحربية،  الكلية  وفــي  وأســـد...  وديـــب،  ونــمــر،  وصنديد، 
ذه على أكمل 

ّ
 من طالب الضابط املتدرب أمرًا، فإذا نف

ُ
الضابط

وجه، يمتدحه بقوله: آه يا وحش. وللوحوش أهمية خاصة في 
، ليزور 

ً
 أجنبية

ً
 عن مسؤوٍل جاء دولة

ٌ
سورية األسد. ُرِوَيْت نكتة

سورية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وكانت االحتفاالت 
بذكرى الحركة التصحيحية على أشّدها، والالفتات البيضاء 
تمأل الساحات العامة، وكأننا نعيش في خضمِّ معركة »ذات 
ِلَعه على 

ْ
ُيط أن  إلــى مترجمه، وطلب منه  فالتفت  الــســواري«... 

محتوى الالفتات، فأفهمه أنها، كلها، تشيد باألسد، فكتب في 
مذكراته: الشيء الغريب أن الشعب السوري يحب »األسد« أكثر 

من جميع الحيوانات األخرى.
في »سورية األسد« ال يوجد شيء مستحيل. ذات مرة، بعدما 
ه الوزارية، شرع 

َ
أصدر محمد ناجي عطري )أبو منير( تشكيلت

الناُس يتحّدثون عن وجود وزيرين عجيبني فيها. كان أحُدهما 
»مــيــكــروبــاص« على  ركــاب  لحافلة  ــوزارة، سائقًا  ــ ال قبل  يعمل، 
إلى  كــادح  البصر، من  بلمح   ،

َ
ل َحوَّ

َ
فت طريق حمص- مصياف، 

وزير. والثاني يحمل شهادة علمية عالية، ومع ذلك بقي ردحًا 
 من الزمن بال عمل، ألنه ممنوٌع من التوظيف بسبب تقرير 

ً
طويال

أمني، يتهمه بمعاداة النهج القومي االشتراكي، ولكنه كان، في 
التقدمية،  الوطنية  الجبهة  الوقت نفسه، عضوًا في أحد أحــزاب 
حه حزبه للوزارة، فتحّول من عاطٍل عن العمل إلى وزير. 

ّ
ورش

 امللحقة 
ُ
 واإلعالمية

ُ
 واملخابراتية

ُ
لقد أجرت الحواشي السياسية

يوجد  »ال  الشعبي  املــثــل  على  جوهريًا   
ً
تعديال األســـد  بنظام 

كبير غير الَجَمل«، فجعلته »ال يوجد كبير غير األسد«.
للحقيقة والتاريخ، لم يكن في سورية، خالل هذه الحقبة، كبيٌر 
ذلــك، كانوا يعتقدون  غير األســد. ولكن بعض املسؤولني، مع 
ثم   مسموعة، ومــن 

ً
للواحد منهم كلمة وأن  دولـــة،  أنهم رجــال 

فهو يستطيع أن يأمر، وينهى، ويضع خططًا، وُيصدر قراراٍت 
وفرماناٍت. ففي يوم من األيــام، قّرر محافظ إدلــب، وهو رجل 
أن يجتمَع مع موظفي  الحقوق،  الليسانس في  يحمل شهادة 
مديرية الزراعة في املحافظة، ليعرض عليهم مشروعًا مهمًا. 
وبمجرد ما التأم االجتماُع، أبلغهم أنه قّرر زرع خمسة ماليني 
بالصرف  الــخــاص  املــجــرور  على ضفاف  شجرة صفصاف 
الصحي الذي ينقل فضالت إدلب، بطريقة الجريان السطحي، 

إلى منطقة قريبة من مدينة حلب.
الحاضرين،  بعض  وجــوه  على  الإراديـــة  ابتساماٌت  ارتسمت 
انتبه إليها املحافظ، فانزعج منهم، وتوّجه إليهم بالسؤال عن 
الناس في حقبة األســد يعرفون أن  رأيهم في املوضوع. وألن 
أخطر شيء هو )الرأي( فقد صمتوا، عدا واحد اشتهر بعناده 

والمباالته تجاه املسؤولني، اسـتأذن، وقال:  
- الطريقة املثلى لجريان ماء الصرف الصحي الوسخ تتلخص 
السطحي  فالجريان  إسمنتية،  أنــابــيــب  ضمن  يــجــري  أن  فــي 
ينشر الروائح والجراثيم، ويصبح مرتعًا للحشرات والسحالي، 
، على ضفاف 

ً
عـــادة الصفصاف، فتكون،  أشــجــار  أمــا زراعـــة 

األنهار والسواقي العذبة، واألهم من هذا وذاك هو الرقم الرهيب 
الذي تتحّدث عنه حضرتك، خمسة ماليني شجرة؟!... علميًا، 
يجب أن تترك مسافة بني الشجرة واألخرى ال تقل عن عشرين 
مترًا، والكيلومتر هو ألف، أي أنه يتسع لخمسني شجرة على 
كــل ضــفــة، أي مــا يــســاوي مــئــة شــجــرة عــلــى الــطــرفــني، ونحن 
لدينا 65 كيلومترًا الطول التقريبي للمجرور، أي أن ستة آالف 
وخمسمئة شجرة تكفي، وإذا أردت أن توسع عملية التشجير، 

فيكون الخط مزدوجًا تحتاج لثالثة عشر ألفًا فقط..
املــتــكــافــئ أن املحافظ  الـــحـــوار غــيــر  مــا حــصــل بنتيجة هـــذا 
املذكور )ركــب دمــاغــه(، ودمــاغــه، بحسب عــادل إمــام، جزمة 
ــة املــاليــني الــخــمــســة، ولــم  قــديــمــة، وبــقــي مــصــّمــمــًا عــلــى زراعــ
يستطع أحــــٌد أن يــعــرف الــســر فــي حــصــول تــلــك املــصــادفــة 
العجيبة التي جعلت القيادة الحكيمة تعّينه وزيرًا )للزراعة( 

في أول حكومة سورية قادمة.

ال يوجد كبير إال األسد

وأخيرًا

ما حصل أن المحافظ المذكور 
)ركب دماغه(، ودماغه، بحسب 

عادل إمام، جزمة قديمة
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