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الكوري  امللفني  املتسارعة في  التطورات  تظهر 
الــشــمــالــي واإليــــرانــــي، أن الــرئــيــس األمــيــركــي، 
الحربي  قــد نجح عبر خطابه  تــرامــب،  دونــالــد 
أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة، يوم الثالثاء 
املاضي، في خلق أجواء توتر نووي على نحو 

غير مسبوق. 
واستؤنفت، أمس الجمعة، الحرب الكالمية بني 
األميركية،  املتحدة  والــواليــات  الشمالية  كوريا 
عــبــر إهـــانـــات مــتــبــادلــة بــني الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــيـــم جــــونــــغ أون  وزعــــيــــم كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة كـ
الشمالية  )الــــصــــورة(. ووصــــف زعــيــم كــوريــا 

رًا من أنه »سوف يدفع 
ّ
»املختل«، محذ ترامب بـ

ثمنًا باهظًا لتهديده كوريا الشمالية بالتدمير 
ــاء الــبــيــان  ــهــجــوم«. وجــ الــكــامــل إذا تــعــرضــت ل
ــادر مـــن زعــيــم كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ردًا على  ــنـ الـ
خطاب ترامب الذي قال فيه إنه »سيدّمر كوريا 

 .»
ً
الشمالية تدميرًا كامال

ــلــــى اإلثــــــــر، شـــــّن تــــرامــــب هـــجـــومـــًا جـــديـــدًا  وعــ
أمـــس عــلــى الــزعــيــم الـــكـــوري الــشــمــالــي، ونعته 
ره من »اختبار لم يشهد مثله 

ّ
»املجنون« وحذ بـ

من قبل«. وقد تعززت املخاوف من أن تتطور 
ــانــــات مـــع كــشــف وزيــــر الــخــارجــيــة  حــــرب اإلهــ

الكوري الشمالي، ري يونغ هو، في تصريحات 
بثها التلفزيون، أن »بالده قد تفكر في اختبار 
قنبلة هيدروجينية جديدة على نطاق لم يسبق 
ــهــادئ«، فيما أكــد وزيــر  ال لــه مثيل فــي املحيط 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون، في 
مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، أن واشــنــطــن »ســتــواصــل 
جهودها في الساحة الدبلوماسية، إال أن كافة 

خياراتنا العسكرية مطروحة على الطاولة«.
االتفاق  انهيار  احتمال  تــواجــه  التي  إيـــران  أمــا 
النووي بعد أن وصفه ترامب بأنه »أسوأ اتفاق«، 
األمــيــركــيــة عليها  الــضــغــوط  عــلــى  فــقــد ردت 

تــطــويــر منظومتها  فـــي  اســتــمــرارهــا  بــتــأكــيــد 
الصاروخية، مع كشفها عن صاروخ باليستي 
اســم »خرمشهر«، خــالل عرض  جديد يحمل 
عــســكــري أقــامــتــه فــي ذكـــرى الــحــرب الــعــراقــيــة 
ــة. وأكـــــد الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي حسن  ــيــ ــرانــ ـــــ اإليــ
أن بالده  العرض،  له خالل  روحاني، في كلمة 
الصاروخية  منظومتها  بتطوير  »ستستمر 
ــــرون ذلـــك أو رفـــضـــوا«. ولفت  ســـواء أراد اآلخـ
استمرار  يدعم  برمته  الدولي  »املجتمع  أن  إلى 

االتفاق على عكس أميركا وإسرائيل«.
]التفاصيل ص. 6ـ7[  

حرب ترامب ـ كيم تعيد أجواء التوتر النووي
الحدث

أقساط المدارس ترهق المصريين
عامًا بعد عام، ترتفع تكلفة التعليم في مصر. ولم تعد الشكاوى من األقساط 

تقتصر على طبقة معينة، بل تشمل الجميع، حتى األغنياء. ]18ـ19[
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ترجيح قصف إسرائيلي 
لمنطقة مطار دمشق

ــــرت قـــنـــاة »املـــيـــاديـــن« الــلــبــنــانــيــة  ذكـ
قــرب  أن صـــاروخـــن أصــابــا منطقة 
مــطــار دمــشــق، فــجــر أمـــس الجمعة، 
في هجوم قالت إنه ربما من تنفيذ 
طائرات حربية إسرائيلية من خارج 
حدود سورية. ولم تذكر »امليادين« 
ــأن.  ــ ــشــ ــ ــذا الــ ــ ــهــ ــ ــل أخـــــــــــرى بــ ــيــ ــاصــ ــفــ تــ
ــة بــــاســــم جــيــش  ــتـــحـــدثـ ــت مـ ــ ــــضـ ورفـ
االحـــتـــال الــتــعــلــيــق، وقــالــت »ال نــرد 

على مثل هذه التقارير«.
)رويترز(

روسيا منزعجة 
من شروط األوروبيين 

إلعادة إعمار سورية

اتــهــم نــائــب وزيـــر خــارجــيــة روســيــا، 
ــورة(،  ــ ــ ــــصـ ــ ــادي غــــاتــــيــــلــــوف )الـ ــنــ ــيــ غــ
ــي  ــ يـــوم الــخــمــيــس، االتـــحـــاد األوروبـ
بـــ«تــســيــيــس« مــســألــة إعـــــادة إعــمــار 
ســوريــة، مــنــددًا بــرفــض األوروبــيــن 
عــمــلــيــة  أن  الــــتــــزام طـــاملـــا  أي  إبـــــــداء 
االنــتــقــال الــســيــاســي لــم تــنــجــز بعد. 
وقال خال اجتماع عقد على هامش 
ــة لـــأمـــم املــتــحــدة  ــامـ ــعـ الــجــمــعــيــة الـ
القضايا  »تسييس  إن  بــنــيــويــورك، 
املــتــعــلــقــة بــاملــســاعــدات )اإلنــســانــيــة( 
والتصريحات حول ضرورة انتظار 
غير  أمــر  السياسية،  العملية  نهاية 
بالوقت  »نحتاج  وأضـــاف  مقبول«. 
الــحــالــي ملــســاعــدة إنــســانــيــة كــبــيــرة 
ــنـــوات  ــم املـــتـــحـــدة وقـ ــ ــــال األمــ مــــن خـ
ــــدارس  أخـــــرى. يــجــب إعـــــادة بـــنـــاء املـ
ــنـــى الــتــحــتــيــة  ــبـ واملـــســـتـــشـــفـــيـــات والـ

األساسية«.
)فرانس برس(

إدارة ترامب ستستبدل 
قرار »حظر السفر«

ســـتـــريـــت  »وول  ــة  ــفـ ــيـ صـــحـ ذكـــــــــرت 
جـــورنـــال«، أمـــس الــجــمــعــة، أن إدارة 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، 
قـــرار حــظــر السفر  تجهز الســتــبــدال 
ــر جـــديـــد  ــأمــ ــــات بــ ــــافـ الـــــــذي أثـــــــار خـ
ــة على  مــفــصــل عــلــى أســــاس كـــل دولــ
 
ً
قليا يزيد  عــددًا  لكنه يشمل  حــدة، 

املستهدفة حاليًا.  الــســت  الـــدول  عــن 
 عن مصادر 

ً
وأضافت الصحيفة نقا

ــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة لن  مــطــلــعــة، أن الـ
لكن  محدد،  نهاية  موعد  لها  يكون 
الدول ستواجه احتمال إضافتها أو 

رفعها من القائمة في أي وقت.
)رويترز(

االحتالل يقمع 
مسيرات الضفة

الفلسطينين،  من  العشرات  أصيب 
أمــــــــــــس الــــــجــــــمــــــعــــــة، بــــــالــــــرصــــــاص 
واالخـــتـــنـــاق خــــال مــهــاجــمــة جــنــود 
ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي ملـــســـيـــرات  ــتــ ــ االحــ
املحتلة، األسبوعية  الغربية  الضفة 
ــلـــجـــدار واالســـتـــيـــطـــان.  املـــنـــاهـــضـــة لـ
وفــي قرية كفر قــدوم، شرقي مدينة 
قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، أصـــــيـــــب ثـــــاثـــــة شـــبـــان 
بالرصاص املعدني املغلف باملطاط، 
جراء  االختناق  بحاالت  والعشرات 
للدموع.  املسيل  للغاز  استنشاقهم 
وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة عــنــد 
مدخل خربة قلقس، جنوبي مدينة 
االحتال لأهالي  قمع  إثــر  الخليل، 
الـــــــذيـــــــن خـــــــرجـــــــوا فـــــــي مـــســـيـــرتـــهـــم 
األســبــوعــيــة املــطــالــبــة بــفــتــح مــدخــل 
الخربة املغلق منذ أكثر من 17 عامًا.
)العربي الجديد(

مقتل 135 عنصرًا من 
»داعش« بالشرقاط

العراقية  االتحادية  الشرطة  أعلنت 
عـــن مــقــتــل 135 عــنــصــرًا مـــن تنظيم 
ــة 140  ــاحـ »داعــــــــــش« وتــــحــــريــــر مـــسـ
كيلومترًا مربعًا، في املرحلة األولى 
األيسر  الساحل  شمال  عمليات  من 
مــن مدينة الــشــرقــاط، شــمــال الــبــاد. 
ــة،  ــاديــ ــحــ ــد الــــشــــرطــــة االتــ ــائــ وقـــــــال قــ
الفريق رائــد جــودت، في بيان أمس 
تواصل  الشرطة  قـــوات  إن  الجمعة، 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــلـ ــرحـ ــي املـ تـــقـــدمـــهـــا فــ

املعركة.
)قنا(

يلدريم: االستفتاء 
مسألة أمن قومي لنا 

وسنقوم بما يلزم

سليماني في 
كردستان لتحذير 

المسؤولين األكراد

البرزاني: األكراد سيدفعون أي ثمن مقابل الحرية )غوخان بالسي/األناضول(

الحدث

أكــد برملاني  خيارات عــدة ملواجهته، فقد 
»الــعــربــي  عـــراقـــي مـــقـــرب مـــن الــحــكــومــة لـــ
أنــهــا اســتــبــعــدت بشكل نهائي  الــجــديــد« 
فــرضــيــة الــقــبــول بــاألمــر الـــواقـــع فــي حــال 
ــار إلــــى أن أبـــرز  ــ ــري االســـتـــفـــتـــاء. وأشــ ــ أجـ
ـــل الـــعـــســـكـــري فــي 

ّ
الــــخــــيــــارات هــــو الـــتـــدخ

ــركــــوك ملـــنـــع االقــــتــــتــــال بــــن مــكــّونــاتــهــا  كــ
مــــن الــــعــــرب والـــتـــركـــمـــان واألكــــــــــراد بــعــد 
االســتــفــتــاء، مــوضــحــًا أن رئــيــس الــــوزراء 
ــة عــن  ــ ــراحـ ــ حــــيــــدر الــــعــــبــــادي تــــحــــدث صـ
ــراه السبيل الوحيد  يـ الـــذي  الــخــيــار  هـــذا 
لوقف لتدهور األمني املتوقع هناك بعد 
االنـــفـــصـــال. ولـــفـــت إلــــى وجـــــود خـــيـــارات 
أخرى مطروحة كالحصار والعزل وقطع 
 
ً
امليزانية ومنع وصــول اإلمـــدادات، فضا
عــن إعــفــاء جميع املــســؤولــن األكــــراد في 
بغداد من مناصبهم. وفي السياق نفسه، 
قال مسؤول »الحشد الشعبي« في قضاء 
طـــوزخـــرمـــاتـــو، عـــاطـــف الـــنـــجـــار، لــوكــالــة 
»فــــرانــــس بــــــرس«، إن األكـــــــراد يــحــاولــون 
إجراء االستفتاء »في مناطقنا. االستفتاء 
ــــاف: »االســتــفــتــاء  هــنــا لــن يــحــصــل«. وأضـ
مـــجـــرد ضــغــط عــلــى الــحــكــومــة املــركــزيــة، 
ونحن مستعدون للمواجهة حتى املوت«. 
لــكــن مــحــافــظ كـــركـــوك املـــقـــال مـــن حكومة 
ــغــــداد، نــجــم الـــديـــن كـــريـــم، قــــال لــوكــالــة  بــ
»فرانس بــرس« إن »كــل األحــاديــث عن أن 
الوضع في كركوك متوتر هو أكاذيب من 
أشخاص يريدون لهذا الشيء أن يحدث«. 
ونـــفـــى أي حـــديـــث عـــن ســـبـــاق تــســلــح في 
املـــديـــنـــة، مـــؤكـــدًا أن الـــهـــدف مـــن ذلــــك هو 
ــاء ســبــب لــرئــيــس  ــطـ »إثـــــــارة فـــوضـــى، إلعـ

الوزراء ليبعث بقوات إلى كركوك«.
إزاء هذا التصعيد املستعر من الطرفن، 
لتأجيل  األخيرة  اللحظات  تبرز مساعي 
االستفتاء، أبرزها اللقاءات التي يجريها 
قــاســم سليماني مــع املــســؤولــن األكــــراد. 
ونــقــلــت وكــالــة »فــرانــس بـــرس« أمـــس عن 
مصدر رفيع املستوى في السليمانية أن 
سليماني عاد إلى إقليم كردستان لعقد 
لقاءات مع مسؤولن في اإلقليم، إذ كان 
أن  عــلــى  السليمانية  فــي  مـــوجـــودًا  أمـــس 
يتوجه بعد ذلك إلى أربيل. ولفت املصدر 
ــعــتــبــر األخـــيـــرة 

ُ
إلــــى أن »هـــــذه الــــزيــــارة ت

لـــســـلـــيـــمـــانـــي قـــبـــل االســــتــــفــــتــــاء لــتــحــذيــر 
الــقــيــادات الــكــرديــة مــن إجــرائــه«. وأضــاف 
فــي زيـــارتـــه السابقة  ــد  أن ســلــيــمــانــي وعـ
بـــأن تضغط  أيــــام،  لإلقليم قــبــل نــحــو 10 
الــقــيــادات العراقية فــي بغداد  إيـــران على 

لاستجابة ملطالب األكراد.

ــتــــان، لــلــتــخــلــي عــن  ــيـــس إقـــلـــيـــم كــــردســ رئـ
عناده بإجراء االستفتاء. وقال يلدريم في 
هذا   

ّ
إن أمـــس،  للصحافين،  تصريحات 

االستفتاء، هو بمثابة مسألة أمن قومي 
استخدام  فــي  تــتــردد  لــن  وتركيا  لتركيا، 
الدولية  االتفاقيات  املنبثقة عن  حقوقها 
ــدد على  والــثــنــائــيــة فـــي هـــذا اإلطـــــار. وشــ
بــأي محاولة من  أبـــدًا  لــن تقبل  أن تركيا 
ــــى تــغــيــيــر الـــحـــدود  ــــؤدي إلـ شـــأنـــهـــا أن تــ
الحالية لكل من العراق وسورية، استنادًا 
إلـــى حقوقها املــســتــمــدة مــن االتــفــاقــيــات، 
الرئيس  تــرأس  كذلك  يلزم.  بما  وستقوم 
ــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــــان، أمـــس  ــتــ الــ
التركي،  القومي  األمـــن  ملجلس  اجتماعًا 
جــرى  للحكومة،  اجــتــمــاعــًا  يعقد  أن  قــبــل 
خالهما بحث اإلجراءات املمكن اتخاذها 

حيال إدارة إقليم كردستان.
وزارة  أفـــــــــــادت  ــه،  ــســ ــفــ نــ ــــاق  ــيـ ــ ــــسـ الـ وفـــــــي 
سيرغي  الوزير  بــأن  الروسية  الخارجية 
ــروف أبــلــغ نــظــيــره الــعــراقــي إبــراهــيــم  ــ الفـ
ــم مــوســكــو  الــجــعــفــري أمــــس الــجــمــعــة دعــ
لسيادة العراق ووحدة وسامة أراضيه، 
ــك خــــال لـــقـــاء بــيــنــهــمــا عــلــى هــامــش  ــ وذلـ
الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة.  أعــمــال الجمعية 
الــدولــي لاستفتاء تجسد  الرفض  وكــان 
في بيان ملجلس األمن الدولي، أبدى فيه 
معارضته لاستفتاء، محذرًا من أن هذه 
تزعزع  أن  مــن شأنها  األحــاديــة  الخطوة 
»ســيــادة  االســـتـــقـــرار، ومـــجـــددًا تــمــســكــه بـــ
أراضــيــه«. وفي  العراق ووحدته وسامة 
الـــ15، أعرب  بيان صدر بإجماع أعضائه 
املجلس عن »قلقه إزاء التأثيرات املزعزعة 
لــاســتــقــرار الــتــي قـــد تــنــجــم عـــن مــشــروع 
استفتاء  إجـــراء  كردستان  إقليم  حكومة 
بصورة أحــاديــة«. وإزاء اإلصــرار الكردي 
عــلــى االســتــفــتــاء، تــبــحــث حــكــومــة بــغــداد 

بغداد ـ براء الشمري

قرر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود 
البرزاني تحدي العالم مصرًا على إجراء 
االســتــفــتــاء عــلــى انــفــصــال كــردســتــان في 
موعده املقرر بعد غد اإلثنن، على الرغم 
مــــن اإلجــــمــــاع الــــدولــــي عـــلـــى رفـــــض هـــذه 
الخطوة، في ظل تحضيرات من الحكومة 
ملواجهتها.  التركية  والسلطات  العراقية 
ــرار عــلــى االســتــفــتــاء ال يلغي  ــ إال أن اإلصـ
إمــــكــــان حـــصـــول مـــفـــاجـــأة فــــي الــلــحــظــات 
لتأجيله،  املساعي  استمرار  مع  األخــيــرة، 
الــتــي يجريها  بــالــلــقــاءات  أبــرزهــا  تتمثل 
قــائــد فــيــلــق الـــقـــدس فـــي الـــحـــرس الــثــوري 
مــع مسؤولي  قاسم سليماني،  اإليــرانــي، 
ــام اآلالف مــن أنــصــاره الذين  اإلقــلــيــم. وأمـ
تــجــّمــعــوا فـــي مــلــعــب فـــي أربـــيـــل عــاصــمــة 
اإلقليم، أطل البرزاني مجددًا معلنًا تمسكه 
بـــإجـــراء اســتــفــتــاء االنــفــصــال فــي مــوعــده، 
ــراد إلـــى الــتــوجــه والــتــصــويــت  ــ داعـــيـــًا األكــ
بــنــعــم لــانــفــصــال عـــن الـــعـــراق. وأعـــلـــن أن 
األكراد سيدفعون أي ثمن مقابل الحرية، 
ــرق، إمــا  ــ مــضــيــفــًا: »نـــحـــن عــلــى مــفــتــرق طـ
الحرية واالستقال«. وقال:  أو  العبودية، 
ماَرس علينا ضغوط ليل نهار لتأجيل 

ُ
»ت

االســتــفــتــاء ونــحــن لــن نــتــراجــع«، معتبرًا 
أن قـــــرار االســـتـــفـــتـــاء خــــرج مـــن يــــده ومــن 
أيدي األحزاب الكردية. وقال إن الحكومة 
بالدستور،  تلتزم  لــم  بــغــداد  فــي  العراقية 
إال  وليست وطنية.  دولــة مذهبية  وإنــهــا 
البرزاني أعرب عن االستعداد للحوار  أن 
الحدود والنفط والغاز وكــل شيء،  حــول 

»لكن بعد إجراء االستفتاء«.
الــكــردي على إجـــراء االستفتاء،  اإلصـــرار 
الدولية  التحذيرات  مــن  الــرغــم  جــاء على 
من مغبة إجرائه. وفي هذا السياق، دعا 
ــوزراء الــتــركــي بــن علي يلدريم،  رئــيــس الــ

البرزاني يتحّدى العالم
إصرار على االستفتاء رغم التحذيرات

لم تثن التحذيرات 
الدولية رئيس إقليم 
كردستان مسعود 

البرزاني عن اإلصرار على 
إجراء استفتاء انفصال 

اإلقليم في موعده 
بعد غد االثنين

متابعة

وصل نحو 14 ألف نازح 
من دير الزور إلى مخيم 

عين عيسى

اعتقال 3 إماراتيين أعضاء في »داعش« تجاوزات بانتخابات اإلدارة الذاتية
غضب عراقي من تساهل أبوظبي

بغداد ـ سالم الجاف

ــرًا، ثــاثــة  ــ ــيـ ــ اعـــتـــقـــل الـــجـــيـــش الــــعــــراقــــي، أخـ
إماراتين من تنظيم »داعش« خال معارك 
شمال الباد، بحسب ما أكد مسؤول رفيع 
فــي بــغــداد، أمــس الجمعة، فيما أبــلــغ وزيــر 
الــخــارجــيــة، إبــراهــيــم الــجــعــفــري، مسؤولن 
إمــاراتــيــن بــذلــك، وطالبهم بــبــذل مــزيــد من 
الــجــهــد فـــي هــــذا املــلــف كــونــهــا لــيــســت املـــرة 
ــى الــتــي يــتــم فــيــهــا اعــتــقــال إمــاراتــيــن  ــ األولـ

»داعش«. ينتمون لـ
وقال املسؤول الحكومي إن القوات العراقية 
ثاثة  نينوى  تحرير  معارك  اعتقلت خــال 
أعمارهم بن  تــتــراوح  إمــاراتــيــن،  مواطنن 
عشرين وخمسة وثــاثــن عــامــًا، مــؤكــدًا أنه 
يــتــم الــتــحــفــظ عليهم فــي ســجــن خـــاص مع 
مقاتلن عــرب آخــريــن، ولــن يكون هناك أي 
بيد  املــلــف  بـــات  إذ  لتسليمهم،  مــفــاوضــات 
القضاء العراقي. ورّجح أن يواجه املعتقلون 
عــقــوبــة اإلعــــــدام، وفــقــًا لــلــمــادة الــرابــعــة من 
قــانــون مــحــاربــة اإلرهــــاب الــعــراقــي املعمول 
بــه فــي الــبــاد منذ عــام 2005، الفــتــًا إلــى أن 
املــعــتــقــلــن اإلمـــاراتـــيـــن ســـافـــروا إلـــى لبنان 
ومــنــه دخــلــوا إلــى ســوريــة ثــم الــعــراق، وفقًا 

لاعترافات التي أدلوا بها.
»الــــتــــحــــالــــف الـــوطـــنـــي«  ـــ وقــــــــال الــــقــــيــــادي بــ
املحنا،  النائب صـــادق  الــعــراق،  فــي  الحاكم 
الجعفري  الــوزيــر  »إن  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
بالعمل  وطالبها  بــالــوقــائــع،  أبوظبي  أبــلــغ 

مواطنيها  مــن  املتطرفن  انتقال  ملنع  أكــثــر 
إلــى الــعــراق«. وأضـــاف املحنا أنــهــا »ليست 
الــتــي يعتقل فيها إمــاراتــيــون  املـــرة األولــــى 
في فترة الحرب على الجماعات اإلرهابية. 
وكنا نأمل من اإلمارات كدولة عربية مترفة، 
أن تــضــبــط هــــذا املـــلـــف بــالــتــحــديــد، وتــمــنــع 
مواطنيها مــن االنــتــقــال لنشر اإلرهـــاب في 
دول أخرى«. وكشف عن أن الجعفري اجتمع 
مع مسؤولن إماراتين، وأبلغهم بأن هناك 
مواطنن من دولتهم يقاتلون مع »داعش« 
ــال »أتــمــنــى أال تــتــكــرر هــذه  فـــي الـــعـــراق، وقــ
الخروقات ضد الشعب العراقي، ونتمنى أن 
تقف اإلمارات مع الشعب العراقي وليس أن 

تقف ضده«.
ــدعــــوة« في  إلــــى ذلــــك، ذكــــر رئــيــس كــتــلــة »الــ
»العربي  لـ البديري،  علي  العراقي،  البرملان 
الخارجية  وزارة  »على  يجب  أنــه  الجديد«، 
دعــاوى  برفع  املباشرة  العراقيتن،  والعدل 
قضائية ضد الــدول التي صــّدرت إرهابين 
من مواطنيها للعراق«. وأضــاف أن »هؤالء 
الذين أتوا من اإلمارات إلى العراق، يستحيل 
ــارات  ــبــ ــتــــخــ االســ عـــلـــم  دون  مـــــن  يـــــأتـــــوا  أن 
اإلمــاراتــيــة، وهـــذا العمل خطير، ويــجــب أن 
تتحمل اإلمارات تبعات ذلك«، وفق تعبيره. 
كما انتقد رد فعل وزارة الخارجية العراقية 
ــــي هـــذه  ــم فـ ــاســ ــــره، غـــيـــر حــ ــــظـ ــــي نـ ــه، فـ ــ ــــونـ كـ
رسمي  بــاعــتــذار  أبوظبي  مطالبًا  القضية، 
على »تسبب إرهابين من مواطنيها بقتل 

عراقين أبرياء«، وفقا لقوله.

جالل بكور

أجرت »اإلدارة الذاتية«، والتي يقودها حزب االتحاد الديمقراطي الكردي، انتخابات 
»كومينات« في مناطق سيطرتها شمال سورية، تمهيدًا إلعان فيدرالية في الشمال 
الــكــردي وانــتــقــادات بشأن تجاوزات  الــســوري، وســط مقاطعة من املجلس الوطني 
الكشف  عــدم  ل 

ّ
فض الــجــديــد«،  »العربي  لـ مصدر  وقــال  االنتخابية.  العملية  شابت 

عن اسمه، إن تــجــاوزات حصلت في عملية االنتخاب نتيجة قــرار أقرته ما ُيسّمى 
»املفوضية العليا املستقلة لانتخابات«، وهو السماح لحاملي الهوية الشخصية 
باالنتخاب في حال عدم حيازتهم بطاقة االنتخاب. وأوضح أن »ذلك القرار ساهم 

في قيام بعض األشخاص باالنتخاب في أكثر من مركز«. 
وقــاطــع »املــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي« العملية االنــتــخــابــيــة. وحـــول الــتــجــاوزات، أّكــد 
»العربي  لـ مسلم،  ملو  عثمان  تركيا،  فــي  الــكــردي  الوطني  املجلس  ممثلية  رئيس 
الجديد«، أن اإلدارة التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي تسمح باالنتخاب عن طريق 
لعب  »عملية  بأنها  العملية  تلك  واصــفــًا  ثبوتية،  ورقـــة  أي  أو  الشخصية  الــهــويــة 
ومهزلة كبيرة«. وأضاف »هناك العديد من الضغوط تقوم مليشيات حزب االتحاد 
بممارستها على املدنين، بهدف إجبارهم على االنتخاب، إذ تهددهم بأنها ستقطع 

املعونة، في حال لم يسجلوا أسماءهم في قوائم املشاركن باالنتخابات«. 

سمح باالنتخاب عن طريق الهوية الشخصية )دليل سليمان/فرانس برس(

خاصرصد

تركيا تناقش تمديد 
تفويض الجيش للقيام 

بعمليات خارج الحدود

حذر حجاب من أجندات 
للطعن في مرجعية 

الهيئة العليا

إدلب تحت النار

عدنان علي

تسعى روســيــا والــنــظــام الــســوري 
لــتــوســيــع تــقــّدمــهــمــا عــلــى األرض 
مــتــبــقــيــة  حــــــواضــــــن  أي  وضـــــــــرب 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، عـــبـــر اســـتـــهـــداف إدلــــــب بــحــجــة 
محاربة »هيئة تحرير الشام« )تحالف تقوده 
النصرة(، في وقت يواكب فيه املبعوث األممي 
إلى سورية ستيفان دي ميستورا التطورات 
الذي  بالتقّدم  ما يتصل  امليدانية، خصوصًا 
ومليشياتها  الــســوري  الــنــظــام  قـــوات  تحققه 
الــبــاد، ويسعى إلــى توظيف تلك  فــي شرقي 
الــنــظــام على اعــتــبــار أنها  الــتــطــورات لصالح 
خلقت واقعًا جديدًا ال يمكن تجاهله، وال بد 

أن يتم لحظه في العملية السياسية.
قوات  تركيا  الــروســي نشر  التحرك  ويستبق 
لــهــا فـــي إدلــــــب، كــمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب أردوغــان، الذي ينتظر أن يناقش 
الوضع السوري مع نظيره الروسي فاديمير 
املقبل، قبل  بوتن في اتصال هاتفي اإلثنن 
وأوضـــح  الــخــمــيــس.  تــركــيــا  فـــي  أن يستقبله 
أردوغـــان في مقابلة مع وكالة »رويــتــرز«، أن 
باده ستنشر قوات في إدلب في إطار اتفاق 
»عدم التصعيد«. وأعلن أردوغــان أن البرملان 
السبت،  الــيــوم  اســتــثــنــائــيــًا،  الــتــركــي سيلتئم 
للجيش  الــحــكــومــة  تــفــويــض  تــمــديــد  ملناقشة 
الــحــدود في  للقيام بعمليات خـــارج  الــتــركــي 
ــه بــتــمــريــر هــذا  ــة. وأضــــاف أنـ الـــعـــراق وســـوريـ
الــتــفــويــض »ســتــتــطــور األوضــــاع الــراهــنــة في 

مسار مختلف تمامًا«.
الـــوزراء التركي بن  من جهته، أوضــح رئيس 
فـــي تــصــريــحــات للصحافين  يــلــدريــم،  عــلــي 
أمـــــس، أن مـــذكـــرة تــمــديــد تــفــويــض الــجــيــش، 
ــــل حــــيــــال أي تــــطــــورات 

ّ
»تـــتـــيـــح لـــنـــا الــــتــــدخ

تــهــدد أمــنــنــا الــقــومــي، خــلــف حــدودنــا البرية 
وجوارها، وتخّول بإرسال جنود«.

استهداف المعارضة
يأتي ذلك في وقت تعمل فيه روسيا وقوات 
الـــنـــظـــام عــلــى ضــــرب مـــا تــبــقــى مـــن حــواضــن 
لــلــمــعــارضــة الـــســـوريـــة ومـــراكـــزهـــا الــحــيــويــة، 
ــة  ــتـــذرعـ ــة إدلــــــــــب، مـ ــظـ ــافـ ــحـ خــــصــــوصــــًا فـــــي مـ
أيام  قبل  باشرتها  التي  العسكرية  بالعملية 
»هيئة تحرير الشام« في ريف حماة. وعمدت 
 عــمــلــيــات قــصــف جــوي 

ّ
تــلــك الـــقـــوات إلـــى شـــن

فة ملدن وبلدات إدلب والريف 
ّ
وصاروخي مكث

الـــحـــمـــوي الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة املـــعـــارضـــة، 
مستهدفة بشكل خاص املستشفيات ومراكز 
الــدفــاع املــدنــي، على الــرغــم مــن عــدم مشاركة 
معظم فصائل إدلب في عملية »هيئة تحرير 
الشام«، وهو ما دفع العديد من الفصائل إلى 

ــا يـــمـــكـــن مـــنـــهـــا لـــصـــالـــح الـــنـــظـــام،  ــ ــم مـ وقــــضــ
مستفيدين من »خلط األوراق«، إذ ثمة ضوء 
أخضر دولي وإقليمي ملحاربة »هيئة تحرير 
الــشــام«، لكن روســيــا تــريــد أن يشمل ذلــك كل 
فــصــائــل املــعــارضــة، بــمــا يفتح الــطــريــق نحو 
حسم املــوقــف فــي إدلـــب لصالح الــنــظــام على 
ــاروا إلى  غـــرار مناطق الــشــرق الــســوري. وأشــ
ــتـــهـــداف الـــطـــيـــران الــــروســــي لــلــمــعــارضــن  اسـ
التي أطلقتها  منذ الساعات األولــى للمعركة 
»هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام«، بــمــن فــيــهــم خــصــوم 

الهيئة.

توظيف سياسي
ــك، يــســعــى املـــبـــعـــوث األمـــمـــي  ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
الــتــطــورات  لتوظيف  مــيــســتــورا  دي  ستيفان 
السياسي. وفــي هذا  املــســار  فــي  على األرض 
الـــســـيـــاق، دعــــا دي مــيــســتــورا خــــال اجــتــمــاع 
عـــلـــى هــامــش  ــة  بـــشـــأن ســــوريــ وزاري دولــــــي 
أعــمــال الجمعية الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، إلى 
ــدء الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة »بـــعـــد أن أوشــكــت  بــ
مــحــادثــات أســتــانــة عــلــى االنــتــهــاء بــنــجــاح«، 
السياسية  الــعــمــلــيــة  أن  إلـــى  مــنــه  تلميح  فــي 
التي يدعو إليها سوف تنهض وفق مقررات 
أســتــانــة، ولــيــس مــرجــعــيــات جــنــيــف، مشيدًا 
بـــمـــا حــقــقــتــه أســـتـــانـــة مــــن تــخــفــيــف مــلــحــوظ 
للتوتر فــي أنــحــاء ســوريــة. لكنه تــســاءل عما 
إذا كانت هذه املناطق »ستكون محدودة ملدة 
واقعًا  تقسيمًا  ستصبح  أنها  أم  أشهر  ستة 

لسورية؟«.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية األميركية 
إن االجتماع الوزاري أكد أن عملية السام في 
ســوريــة يجب أن تبدأ مــن تطبيق قــرار األمــم 
املتحدة الذي ينص على أن الشعب السوري 
هـــو مـــن يــقــرر مــصــيــره. وأعــلــنــت الــــــوزارة في 
بــيــان، أن االجــتــمــاع الــــذي حــضــرتــه 17 دولــة 
ومــنــظــمــة، أكـــد أن عملية الــســام فــي ســوريــة 

االلتحاق باملعركة الحقًا، والسيطرة على عدة 
مواقع تابعة للنظام في ريف حماة الجنوبي 
ــلـــحـــة املــتــوســطــة  بـــعـــد هــــجــــوم شـــنـــتـــه بـــاألسـ
فــيــه فــصــائــل مختلفة،  والــثــقــيــلــة، وشـــاركـــت 

بينها »حركة أحرار الشام«.
وفي إطار ذاك املسعى، أشركت روسيا، أمس، 
قــطــعــاتــهــا الــبــحــريــة فـــي املــعــركــة، إذ أعلنت 
وزارة الدفاع الروسية أن غواصة روسية في 
البحر املتوسط قصفت بصواريخ »كاليبر« 
ما وصفته بمواقع اإلرهابين في ريف حماة 
ــــوزارة إن املسلحن الــذيــن  وإدلــــب. وقــالــت الـ
ته 

ّ
استهدفهم القصف، شاركوا في هجوم شن

الــنــصــرة« يـــوم 20 سبتمبر/ أيــلــول  »جــبــهــة 
الحالي، أسفر عن فرض حصار على وحدة 
من الشرطة العسكرية الروسية منتشرة في 
التوتر في سورية لإلشراف  مناطق خفض 
على وقف إطاق النار. بينما قالت مصادر 
عسكرية محلية في إدلب، إن القصف مصدره 
السواحل  قبالة  املتمركزة  الروسية  البوارج 
الــســوريــة، إذ ســقــطــت ثــاثــة صـــواريـــخ على 
كـــل مـــن قــريــة حــــاس وكــفــرســجــنــة واملــنــطــقــة 
الــواقــعــة بـــن مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان وبــلــدة 
 الطيران الروسي 

ّ
التح، جنوب إدلب. كما شن

ــراف  ــارات اســتــهــدفــت بــلــدة كــنــصــفــرة وأطــ ــ غـ
بلدة بينن وقرية دير سنبل في ريف إدلب 
الجنوبي. كذلك قال مركز إدلب اإلعامي إن 
تلوا بالقصف الروسي على أطراف 

ُ
مدنين ق

بلدة كفرسجنة، وعلى بلدة التمانعة بريف 
إدلب الجنوبي، وعلى بلدة سرجة في جبل 

الزاوية.
ــــارات جــويــة،  ــان الــطــيــران الـــروســـي شـــن غـ وكــ
الليلة قبل املاضية، على مدينة خان شيخون، 
جنوب إدلــب، ما أدى ملقتل وإصابة مدنين، 
في حن خرج مركز الدفاع املدني في املدينة 
الروسية  الــغــارات  الخدمة بالكامل جــراء  عن 
فراغية  قنابل  املركز بخمس  استهدفت  التي 
شـــديـــدة االنـــفـــجـــار. كــمــا اســتــهــدفــت طـــائـــرات 
حــربــيــة روســيــة بــســت غــــارات مــحــيــط مدينة 
بينهم  العشرات،  تل وأصيب 

ُ
ق فيما  كفرنبل، 

نساء وأطــفــال، نتيجة أكثر من سبعن غارة 
لــطــائــرات حــربــيــة روســـيـــة عــلــى مــديــنــة خــان 
والتمانعة، جنوب  الهبيط  وبلدتي  شيخون 
مدينة إدلب. وسبق أن أحصى الدفاع املدني 
في محافظة إدلب، يوم األربعاء املاضي، أكثر 
على  الفراغية  بالصواريخ  غــارة  تسعن  مــن 
مراكز تابعة له ومستشفيات وأحياء سكنية 

في املحافظة خال 24 ساعة.
وقال مراقبون إن روسيا وقوات النظام يريان 
فـــي مــعــركــة »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« فـــي ريــف 
حــمــاة »املــشــبــوهــة« فــي توقيتها وأهــدافــهــا، 
فــرصــة لــانــقــضــاض عــلــى مــنــاطــق املــعــارضــة 

تدعمه  حقيقي  سياسي  انتقال  على  تعتمد 
مناطق  أن  معتبرة  الــســوري،  الشعب  غالبية 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــن املـ خـــفـــض الــتــصــعــيــد وغـــيـــرهـــا مــ
املتعلقة بوقف إطاق النار تساهم في وضع 
األســــس لــحــل ســيــاســي فـــي ســـوريـــة، مــشــددة 
ــرورة أن يــرافــق الــتــقــّدم الـــذي تحقق  عــلــى ضــ
إيصال مساعدات إنسانية بشكل دائم في كل 

أنحاء سورية.

طروحات جديدة؟
وكان وفد الهيئة العليا للمفاوضات برئاسة 
اجتمع  ريــاض حجاب،  للهيئة  العام  املنسق 
مع دي ميستورا على هامش أعمال الجمعية 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــأمــــم املـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك. 
لدي  أكــد  فــإن حجاب  للهيئة،  بيان  وبحسب 
الــعــلــيــا بتحقيق  الــهــيــئــة  تــمــســك  مــيــســتــورا 

املطالب العادلة للشعب السوري، وما يعززها 
من قرارات دولية، وطالبه بالتقّدم »بطروحات 
ــت 

ّ
جـــديـــدة« تــســهــم فـــي تــخــطــي عــقــبــات »تــعــن

الــنــظــام، وعـــدم تــعــاونــه مــع الــجــهــود األممية، 
وإمعانه في ارتكاب الجرائم اإلنسانية بحق 
من خال  الصراع  لحسم  السورين، وسعيه 
سياسات التهجير القسري، وإثارة االحتقان 
الطائفي«. وحذر حجاب من أجندات تطرحها 
بــعــض الــقــوى »لــلــطــعــن فــي مــرجــعــيــة الهيئة 
لتوظيف  ذلك  مقابل  والسعي  ومصداقيتها، 
ــتـــعـــادة  الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة كـــوســـيـــلـــة السـ
ــار األســــــد جــــراء  ــتـــي فـــقـــدهـــا بـــشـ الـــشـــرعـــيـــة الـ
املدنين،  ضد  الكيميائي  الساح  استخدامه 

وغيرها من األسلحة املحرمة دوليًا«.
ـــح خـــال مقابلة مــع قناة 

ّ
وكـــان حــجــاب قــد مل

»الجزيرة«، إلى وجود مجموعة داخل الهيئة 

الضغوط واإلبقاء على  بقبول  تنادي  العليا 
األسد خال املرحلة االنتقالية ولكن األغلبية 
ر حــجــاب مـــن أنــه 

ّ
ــذ ــ متمسكة بــالــثــوابــت. وحـ

للمفاوضات  العليا  الهيئة  تطعيم  تــم  »إذا 
بشخصيات سقفها ليس مطالب السورين، 
فلن أكون مع هؤالء وال في أي جسم يخالف 
ــال إن »الـــواقـــعـــيـــة الــتــي  ــ ثـــوابـــت الــــثــــورة«، وقـ
نفهمها هي تطبيق جنيف 1 وقرارات مجلس 
ــد ولــيــس  ــاألسـ األمـــــن ومــحــاكــمــة املـــجـــرمـــن كـ
قبوله في املرحلة االنتقالية«. وهاجم حجاب 
جري الهيئة اجتماعات 

ُ
منصة موسكو التي ت

ملــفــاوضــات  بــهــدف تشكيل وفـــد واحـــد  معها 
جنيف املقبلة، وقال إنها »صنيعة مخابرات 
النظام وال مشكلة لديها مع األســد«، مشددًا 
على أنه لن يتم قبولها بالهيئة العليا إذا لم 

توافق على محددات مؤتمر الرياض.

روسيا توّظف آلتها العسكرية... 
ودي ميستورا لتعديل المسار السياسي

استهدف القصف الروسي مركز الدفاع المدني في خان شيخون )عمر حج قدور/فرانس برس(

فيها  المعارضة  بضرب  إدلب  إلى  تركية  قوات  وصول  روسيا  تستبق 
بحجة استهداف »هيئة تحرير الشام«، في مسعى لتوسيع تقّدمها 
ستيفان  األممي  المبعوث  يريد  تطورات  وهي  األرض،  على  والنظام 

دي ميستورا توظيفها باعتبار أنها أوجدت واقعًا جديدًا
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الرقة بيد »قسد«... وصراع مستمر على ريف دير الزور
عبسي سميسم

ال يـــزال الــغــمــوض يــلــف مصير مــن تبقى من 
عناصر تنظيم »داعش« في مدينة الرقة، بعد 
أنباء عن عقد صفقة بن التنظيم ومليشيات 
تقضي  )قسد(،  الديمقراطية«  سورية  »قــوات 
بنقل العناصر إلى مناطق التنظيم في ريف 
دير الزور الشرقي، في الوقت الذي يسعى فيه 
الروسي،  بالطيران  مدعومًا  السوري،  النظام 
إلى تحقيق مزيد من التقدم في شمال وغرب 

دير الزور.
»العربي الجديد«، إن  وقالت مصادر محلية، لـ
الــعــادة، هــدوءًا  مدينة الرقة، تشهد، على غير 
نسبيًا لــم تــعــرفــه مــنــذ الـــســـادس مــن يونيو/
حــزيــران املــاضــي، عندما بــدأت عملية »قــوات 
بدعم  املدينة،  اقتحام  الديمقراطية«،  سورية 
مــن التحالف الــدولــي ضــد »داعــــش«. وترجح 
املصادر أن تكون »قوات سورية الديمقراطية« 
ســيــطــرت بشكل كــامــل عــلــى مــديــنــة الـــرقـــة، إال 
أنــهــا تتكتم عــلــى األمــــر، ريــثــمــا تــقــوم بــإتــمــام 
عملية تمشيط املدينة من األلغام، بعد إخراج 
عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم، مــتــوقــعــة أن يـــتـــم إعــــان 
التي  االنــتــخــابــات  إثــر  املــديــنــة  السيطرة على 
تقوم بها »اإلدارة الذاتية«، التي يديرها حزب 
بالسعي  املتهم  الكردي،  الديمقراطي  االتحاد 

لانفصال عن سورية.
وأكد العضو في حملة »الرقة تذبح بصمت«، 
الناشط حسام عيسى، في حديث مع »العربي 
 »قـــســـد« ســيــطــرت عــلــى مــديــنــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ــًا أن عــنــاصــر  الــــرقــــة بـــشـــكـــل كــــامــــل، مـــوضـــحـ
املــديــنــة، أول من  تــمــامــًا مــن  التنظيم اخــتــفــوا 

أمس. وكانت تلك القوات، املدعومة من طيران 
التحالف الدولي، والتي يتشكل معظمها من 
العسكري  الجناح  الشعب«،  حماية  »وحــدات 
لحزب االتحاد الديمقراطي الكردي، سيطرت 
على الفرقة 17 واألجزاء الشمالية من املدينة، 
األمـــر الـــذي يــرجــح أن يــكــون التنظيم قــد قبل 
بــصــفــقــة مـــع »قـــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
يــتــم خــالــهــا نــقــل مــن تبقى مــن عــنــاصــره من 
املدينة إلــى منطقة مــا فــي ريــف ديــر الـــزور لم 
إن عملية  مــصــادر  وتــقــول  الكشف عنها.  يتم 
مــشــابــهــة تـــمـــت بــــن الـــطـــرفـــن إبــــــان ســيــطــرة 
الطبقة.  وســد  الطبقة  مدينة  على  املليشيات 
ــان ســيــطــرة  ــ ــفـــاق مــشــابــه إبـ ــم تــنــفــيــذ اتـ كــمــا تـ
»قـــســـد« عــلــى بــلــدتــي هــنــيــدة واملـــنـــصـــورة في 

ريف الرقة الجنوبي، قبل شهرين. في موازاة 
ذلك، واصلت قوات النظام السوري عملياتها 
العسكرية ضد تنظيم »داعــش« في ريف دير 
الــــزور الــغــربــي، وســيــطــرت عــلــى بــلــدة التبني 
ومحيطها، واقتربت من الوصول إلى الحدود 
اإلداريــــة مــع ريــف الــرقــة الــشــرقــي، إذ تحاصر 
عناصر »داعــش« في بلدة معدان ومحيطها، 
في  التنظيم  عليها  يسيطر  بــلــدة  آخـــر  وهـــي 
ريف الرقة الشرقي. وقالت مصادر محلية إن 
قــوات النظام قتلت العديد من املدنين خال 
إثر  وذلــك  التبني،  بلدة  من  الفرار  محاولتهم 
هجوم معاكس شنه التنظيم بهدف استعادة 
الــبــلــدة الـــواقـــعـــة عــلــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة من 
»قــوات  الــفــرات، بينما تسيطر مليشيات  نهر 

تشهد مدينة الرقة هدوءًا نسبيًا )دليل سيلمان/فرانس برس(

الشمالية.  الضفة  على  الديمقراطية«  سورية 
وفـــي غــضــون ذلــــك، اســتــمــرت املــواجــهــات بن 
ــــش« فـــي بلدتي  قــــوات الــنــظــام وتــنــظــيــم »داعــ
ــام عـــلـــى الـــضـــفـــة الــشــمــالــيــة مــن  مــــــراط وخــــشــ
ــزور،  نــهــر الـــفـــرات شــمــال شـــرق مــديــنــة ديـــر الــ
ــع تـــقـــدم »قــــــــوات ســـوريـــة  ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ وذلــــــك بـ
ريف  مــن  الشمالي  املــحــور  فــي  الديمقراطية« 
ــر الــــــزور. وذكـــــرت شــبــكــة »فـــــرات بـــوســـت«،  ديــ
الـــزور،  ديـــر  فــي  االنــتــهــاكــات  بتوثيق  املعنية 
أن املعارك ال تــزال مستمرة بن قــوات النظام 
وتنظيم »داعــش« في قرية مظلوم شمال دير 
الحربي  للطيران  غـــارات  مــع  بالتزامن  الـــزور، 
الروسي استهدفت بلدتي خشام ومــراط، في 
حن وصل، خال األيام القليلة املاضية، نحو 
14 ألف نازح من أبناء دير الزور، أغلبهم نساء 
وأطــفــال، إلــى مخيم عــن عيسى بــريــف الرقة 
الشمالي، في أكبر موجة نــزوح على اإلطاق 
تـــشـــهـــدهـــا مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الـــــــزور مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــحـــرب، وفـــق مــا ذكــرتــه الــشــبــكــة. وأوضــحــت 
»فـــرات بــوســت« أن معظم الــنــازحــن يقطنون 
فـــي الــــعــــراء، ويـــعـــانـــون مـــن ظـــــروف إنــســانــيــة 
مــأســاويــة، نتيجة غــيــاب املــنــظــمــات الــدولــيــة 
فيما  لــهــم،  املــســاعــدات  تقديم  عــن  وتقاعسها 

إلى »قوات  التابع  املدني،  الرقة  شرع مجلس 
سورية الديمقراطية«، بإنشاء مخيم جديد ال 

يتسع لتلك األعداد الكبيرة.
الشرقي  الشمالي  الـــزور  ديــر  ريــف  ويشهد 
النظام ومليشيات »قوات  قــوات  سباقًا بن 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« بـــهـــدف الـــوصـــول  ســــوريــ
إلــــى حـــقـــول الـــغـــاز فـــي املــنــطــقــة، الـــتـــي تعد 
أغــنــى مــنــاطــق ســوريــة بــالــثــروات النفطية. 
وذكـــــــر »املـــــركـــــز اإلعـــــامـــــي لــــقــــوات ســـوريـــة 
مقاتلي  األخيرة حاصرت  أن  الديمقراطية« 
تــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــــي شـــركـــتـــي »الـــعـــزبـــة« 
ــن أكـــبـــر  ــ ــو« الـــلـــتـــن تـــعـــتـــبـــران مـ ــكــ ــيــ ــونــ و»كــ
شركات الغاز في سورية، وذلك ضمن حملة 
بدأتها »قسد« في  التي  الجزيرة«  »عاصفة 
9 سبتمبر/أيلول الحالي. وفي ظل استمرار 
ــر الــــــزور بـــن قـــــوات الــنــظــام  املــــعــــارك فـــي ديــ
بعقد  تفيد  أنــبــاء  »داعــــش«، وردت  وتنظيم 
اتفاق بن الطرفن في ريف حماة الشرقي، 
يتم بموجبه إخاء تنظيم »داعش« ملا تبقى 
من املناطق التي يسيطر عليها هناك، ونقل 
عناصره إلــى ريــف ديــر الـــزور. لكن مصادر 
مــوالــيــة لــلــنــظــام قــالــت إنــــه تـــم وقــــف الــعــمــل 
باالتفاق الذي تم مع »داعش« في ريف حماة 
الشرقي، إذ عاود الطيران الحربي استهداف 
ناحية  عقيربات وشرقي  ناحية  في  مواقع 
السلمية قابلها »داعش« باستهداف مدينة 
السلمية، ما أسفر عن مقتل امــرأة، في حن 
سيطرت قوات النظام على منطقة املشيرفة 
الـــشـــمـــالـــيـــة، ومــــواقــــع فــــي مــحــيــط الـــدويـــبـــة 
بعد  الشرقي  حمص  ريــف  فــي  والصالحية 

معارك مع التنظيم.
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ولد الشيخ يناقش 
موضوع  الحديدة مع 

هادي
أعـــلـــن املــبــعــوث األمـــمـــي إلــــى الــيــمــن، 
إســمــاعــيــل ولـــد الــشــيــخ أحــمــد، أمــس 
مــــــشــــــاورات  »هــــــنــــــاك  أن  ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ الــ
اليمنية  الحكومة  وفــد  مع  مستمرة 
ــــورك، بـــشـــأن  ــويــ ــ ــيــ ــ ــي نــ ــ املـــــتـــــواجـــــد فــ
مــقــتــرح مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة«، غربي 
البالد. وذكر في تغريدة على موقع 
»تــويــتــر«، أنــه »عــقــد لــقــاًء مــطــواًل مع 
منصور  ربــه  عبد  اليمني،  الــرئــيــس 
ــتـــمـــاعـــات  هـــــــــادي، عـــلـــى هــــامــــش اجـ
الجمعية العامة الـ72 لألمم املتحدة 
في نيويورك«، يوم األربعاء. وينص 
مــقــتــرح ولـــد الــشــيــخ عــلــى انــســحــاب 
ــة  ــعــ ــيــــن مـــــن املــــديــــنــــة الــــواقــ الــــحــــوثــ
ــر ومـــيـــنـــائـــهـــا  ــ ــمــ ــ ــر األحــ ــبــــحــ ــلــــى الــ عــ
االستراتيجي وتسليمه لطرف ثالث 

محايد.
)األناضول(

السراج يدعو األميركيين 
لرفع حظر السالح »جزئيًا«

ــيــــس املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــالــــب رئــ طــ
الليبية،  الــوطــنــي  الـــوفـــاق  لــحــكــومــة 
فــائــز الـــســـراج )الــــصــــورة(، الــواليــات 
ــم طــلــب بــــالده بــشــأن  ـــ«دعـ املــتــحــدة بـ
ــا عــــن الــــســــالح،  ــيـ ــع الـــحـــظـــر جـــزئـ ــ رفــ
ــاب  ــ ــ ــوات مـــكـــافـــحـــة اإلرهـ ــ ــ لــتــتــمــكــن قـ
السواحل  وخفر  الرئاسي  والحرس 
أداء مهامها«. وجــاءت مطالبته  من 
خالل لقائه مساعد وزير الخارجية 
األمـــــيـــــركـــــي، ديــــفــــيــــد ثــــــــــورن، مـــســـاء 
الــخــمــيــس، فـــي مــقــر الــبــعــثــة الليبية 

لدى األمم املتحدة بنيويورك.
)األناضول(

احتدام خالف كرواتيا 
وسلوفينيا الحدودي

ألـــغـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الــســلــوفــيــنــي 
مــيــرو ســيــرار، أمــس الجمعة، زيــارة 
ــــت مـــــــقـــــــررة األســــــــبــــــــوع املـــقـــبـــل  ــانــ ــ كــ
لـــكـــرواتـــيـــا، وســــط تــفــاقــم لــلــتــوتــرات 
نـــزاع حـــدودي بــن الجارتن  بسبب 
األوروبــيــتــن. وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء 
»إس. ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ ــة  ــيــ ــنــ ــيــ ــوفــ ــلــ ــســ الــ

تــي.ايــه.« أن »الــقــرار جــاء بعدما قال 
ــه  ــيـــس الـــــــــوزراء الــــكــــرواتــــي أنـــدريـ رئـ
العامة  الجمعية  أمــام  بلينكوفيتش 
في  التحكيم  قـــرار  إن  ملتحدة  لــألمــم 
النزاع غير صحيح«، ما يعني عدم 
اعتراف زغرب بالقرار الذي أصدرته 
لــجــنــة دولـــيـــة فـــي هــولــنــدا ورفــضــت 
تـــنـــفـــيـــذه، والــــــــذي مـــنـــح ســلــوفــيــنــيــا 
ــيـــر مــــشــــروط لــلــبــحــر  حــــق دخـــــــول غـ

األدرياتيكي.
)أسوشيتد برس(

»السلم واألمن« األفريقي 
يدعو لحوار وطني شامل 

في جنوب السودان
دعا مجلس السلم واألمن األفريقي، 
أمـــس الــجــمــعــة، أطــــراف الـــصـــراع في 
دولـــــة جـــنـــوب الـــــســـــودان، إلــــى وقــف 
فــــوري إلطــــالق الـــنـــار، والــتــوجــه إلــى 
ــاء ذلــــك في  ــامـــل. جــ ــوار وطـــنـــي شـ ــ حـ
ــقــــب اجــــتــــمــــاع عــلــى  ــــان صـــــــدر عــ ــيـ ــ بـ
ــدول  ــ ــ الـ ــة  ــيــ ــارجــ خــ وزراء  مــــســــتــــوى 
األعـــــــضـــــــاء فــــــي املــــجــــلــــس بـــــدورتـــــه 
الحالية )15 دولة أفريقية(، عقد في 
نــيــويــورك، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات 

الجمعية العمومية لألمم املتحدة. 
)األناضول(

ماكرون يوّقع 
قانون العمل

وقــــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون )الـــصـــورة(، أمـــس الجمعة، 
وثــائــق إصــــالح قــانــون الــعــمــل، أحــد 
أبــــــــرز وعــــــــود حـــمـــلـــتـــه االنـــتـــخـــابـــيـــة 
الــهــادف إلــى التغيير وإعــطــاء مزيد 
ــات، رغـــم  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــة إلــــــى الـ ــ ــرونــ ــ ــن املــ ــ مـ
ــتــــظــــاهــــرات االحـــتـــجـــاجـــيـــة. وقــــال  الــ
إن »الــــقــــانــــون يــــكــــّرس إصــــالحــــا فــي 
العمق، ال سابق له، لسوق العمل ال 
أنه  غنى القتصادنا عنه«. وأضــاف 
للشركات  براغماتية  »حــلــواًل  يــوفــر 

الصغيرة جدًا واملتوسطة«.
)فرانس برس(

الخرطوم ـ العربي الجديد

اصـــطـــدم الــرئــيــس الـــســـودانـــي عــمــر الــبــشــيــر، 
خــــالل جــولــتــه الــتــي يــقــوم فــيــهــا فـــي دارفــــور 
إلظــهــار أن الــحــرب فــي هــذا اإلقليم »انتهت« 
أعــلــن ســابــقــا، باحتجاجات شــديــدة من  كما 
»كلمة«  معسكر  فــي  املقيمن  الــنــازحــن  قبل 
فــي واليـــة جــنــوب دارفــــور، خــالل زيــارتــه إلى 
املعسكر أمس الجمعة، ما أدى إلى مواجهات 
مع قــوات األمــن هناك أدت إلــى مقتل خمسة 
 
ً
من النازحن وإصابة نحو 25 آخرين، فضال
عن إصابات في صفوف الجنود السودانين.
واضطر البشير، الذي خاطب الجماهير على 
بعد مئات األمتار من املعسكر، للوصول إلى 
مــقــر االحــتــفــال ومــغــادرتــه بــطــائــرة مروحية 
زيــارتــه جميع  على  املحتجون  أغلق  أن  بعد 
ــّد مــعــســكــر »كـــلـــمـــة« أحــــد أكــبــر  ــعــ ــ الــــطــــرق. وُي
املعسكرات في دارفور، ويوالي معظم قاطنيه 
الــحــركــات املــســلــحــة، وكـــان مــن الــصــعــب على 
الحكومة طيلة السنوات املاضية التي أعقبت 
اندالع الحرب في دارفور قبل نحو اثني عشر 
ل 

ّ
عاما مجرد االقتراب من املعسكر الذي يمث

مصدر قلق للحكومة.
ــي احـــتـــشـــدت  ــتــ وفــــــي كـــلـــمـــتـــه لـــلـــجـــمـــاهـــيـــر الــ
الســتــقــبــالــه عــلــى ُبــعــد نــحــو كــيــلــومــتــريــن من 
املــعــســكــر، أكـــد البشير أنـــه كــانــت لــديــه رغبة 
ــــن بــعــيــد  ــارة املــعــســكــر مـــنـــذ زمـ ــ ــ قـــويـــة فــــي زيـ
لــلــوقــوف عــلــى مــشــاكــل أهــلــه وتــوفــيــر األمـــن 
لهم، مشددًا على استقرار األمــن في دارفــور، 

ومطالبا قاطني املعسكر إلى العودة الطوعية 
ــادة إعــمــارهــا.  ــإعـ ملــنــاطــقــهــم بــعــد أن تــعــّهــد بـ
وأعـــلـــن رفــــض بــــالده الســتــقــبــال اإلغـــاثـــة من 
للنازحن في  يــحــددهــا(،  )لــم  الغربية  الـــدول 
: »ال نحتاج إلى 

ً
املعسكرات في دارفور، قائال

اإلغاثة من الخارج، ونسعى إلقامة مشاريع 
التنمية وتقديم الخدمات للنازحن فورًا«. 

الـــرئـــيـــس  أن  مـــتـــطـــابـــقـــة  ــادر  ــ ــــصــ مــ وأكـــــــــــدت 
السوداني أبدى رغبة قوية في دخول معسكر 
هناك،  من  وإلــقــاء خطاب جماهيري  »كلمة« 
إال أن نافذين في الوالية نصحوه بالتراجع 
برر مسؤولون مخاطبة  بينما  الخطوة.  عن 
الــبــشــيــر ألهـــالـــي املــعــســكــر عــلــى بــعــد مــئــات 
األمــتــار مــن املــقــر، بــعــدم قـــدرة املعسكر على 
استيعاب الحشود التي احتشدت الستقباله. 
لــكــن شـــهـــود عـــيـــان قـــالـــوا إن الــحــشــود الــتــي 
خــارج  مــن  معظمها  جـــاء  البشير  استقبلت 

املعسكر.
وسارعت حركات مسلحة وهيئات مناصرة 
ــور إلـــى نــشــر قــائــمــة بــأســمــاء  ــ لــضــحــايــا دارفــ
ــا حـــصـــل رفـــضـــا مــن  ــا، مـــعـــتـــبـــرة مــ ــايـ الـــضـــحـ
الــنــازحــن لــزيــارة البشير إلــى دارفــــور. ُيذكر 
البشير بدأ منذ األربعاء املاضي سلسلة  أن 
زيــــــارات إلــــى واليـــــات دارفــــــور املــخــتــلــفــة، في 
باستقرار  خارجية  رسائل  إلرســال  محاولة 
إيجابا  املنطقة، لإلسهام  الوضع األمني في 
ــع الــرئــيــس األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب  فـــي دفـ
ــقـــوبـــات  ــاء الـــعـ ــغــ ــإلــ ــاذ قــــــــرار نـــهـــائـــي بــ ــ ــخـ ــ التـ

االقتصادية املفروضة على البالد.

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

كشف رئيس لجنة الحوار عن املجلس األعلى للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، 
التعديالت على االتــفــاق السياسي بن  تــقــارب كبير حــول شكل  فـــرج، عــن  مــوســى 

لجنتي مجلسي الدولة والنواب.
»العربي الجديد«، إن »اللقاء األول بن اللجنتن سيتم الثالثاء املقبل  وقال فرج، لـ
في العاصمة التونسية، بإشراف املبعوث األممي إلى ليبيا« غسان سالمة، مضيفا 
االتفاق  سيتم  التي  التعديالت  ستصوغ  املتحدة  لألمم  تابعة  صياغة  »لجنة  أن 
البعثة األممية في عملهما. وتابع »تم االتفاق  عليها بن اللجنتن«، نافيا تدخل 
على أكثرية التعديالت في االتفاق السياسي، وعلى رأسها تقليص حجم املجلس 
ربما سيكون حول  »االخــتــالف  أن  اســتــدرك  لكنه  الحكومة عنه«،  الرئاسي وفصل 
املادة الثامنة املتعلقة بمنصب )اللواء الليبي املتقاعد خليفة( حفتر، إذ إننا نرفض 
حذفها بناء على طلب مجلس النواب«. وأوضــح أن »هناك بعض املقترحات التي 
ستناقش حول هذه املادة، لكنها لن تلغى بكل تأكيد«، رافضا الحديث حول مستقبل 
حفتر في التعديالت املقبلة. إلى ذلك، اتفق وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر 
الليبية، بهدف دعم  القاهرة »قريبا«، لبحث تطّورات األزمــة  على عقد اجتماع في 

سبل الحل السياسي في إطار آلية التنسيق الثالثي بن دول الجوار الليبي.

األجندة اإلماراتية تتضمن 
تحقيق تقدم عسكري 

لتوسيع نفوذها

دعمت اإلمارات 
جماعات سلفية ال تؤمن 

بالديمقراطية

عين اإلمارات 
على تعز

تعز ـ العربي الجديد

بـــعـــد بـــســـط ســيــطــرتــهــا عــســكــريــا 
ــــوب الـــيـــمـــن،  ــنـ ــ ــلــــى جـ وإداريــــــــــــــا عــ
تسعى دولــة اإلمــــارات إلــى تأمن 
املناطق التي سيطرت عليها وتوسيع دائرة 
نــفــوذهــا تــدريــجــيــا، فــي مــحــافــظــة تــعــز التي 
تعّد أهم محافظة يمنية حاضنة للمشروع 
ــارات حاليا  ــ الــوطــنــي والـــثـــوري. وتــعــمــل اإلمـ
على استنساخ تجربتها في عدن من خالل 
تــأســيــس وحـــــدات عــســكــريــة تــابــعــة لــهــا في 
الــحــزام األمني  محافظة تعز لــإلشــراف على 
الذي تزمع على تشكيله من فصائل مسلحة 
موالية لها، وفقا ملصادر عسكرية وسياسية.

العربي«  »التحالف  ضمن  مشاركتها  ومنذ 
الداعم للشرعية في اليمن، سعت اإلمارات إلى 
الجنوبية  املحافظات  على  سيطرتها  بسط 
واالستحواذ على أبرز املنافذ البحرية، مثل 
مضيق باب املندب، والتحكم بطرق التجارة 
جماعات  تجنيد  على  عملت  كما  البحرية، 
باملال  الالمحدود  الدعم  لها  سلفية وقدمت 
والــــســــالح مـــن أجــــل تــنــفــيــذ أجـــنـــدتـــهـــا. ومــع 
سيطرتها على معظم املحافظات الجنوبية، 
تـــمـــدد الــنــفــوذ اإلمــــاراتــــي بــاتــجــاه الــســاحــل 
الغربي من خالل السيطرة على باب املندب 

وميناء املخا الواقعن غربي محافظة تعز.
ــارات إلـــى تجنيد  ــ وفـــي الــجــنــوب عــمــدت اإلمـ
جماعات سلفية ال تؤمن بالعمل السياسي 

ــل مـــوانـــئ  عــــوامــــل تـــؤهـــلـــه لـــيـــكـــون مــــن أفـــضـ
املنطقة.

ــارات عــددًا من الشخصيات  وقــد جندت اإلمـ
الــجــنــوبــيــة، وحـــشـــدت مــجــمــوعــات مسلحة 
ــقــــوات الــيــمــنــيــة تحت  خـــارجـــة عـــن نـــطـــاق الــ
مسمى »قـــوات الــحــزام األمــنــي« الــتــي تتلقى 
دعـــمـــا مـــبـــاشـــرًا مـــن اإلمـــــــــارات. واســتــطــاعــت 
هذه القوات فرض سيطرتها على العاصمة 
ــدن الــجــنــوبــيــة  ــ ــدد مــــن املــ ــ ــدن، وعــ ــ املـــؤقـــتـــة عــ
األخــرى. وفي تعز، تحاول اإلمــارات توسيع 
نـــفـــوذهـــا مــــن خـــــالل دعـــــم ألــــويــــة وفـــصـــائـــل 
عــســكــريــة تــقــاتــل فــي جــبــهــات حــيــويــة وذات 
أهمية استراتيجية جنوب وغرب تعز، كون 
هـــذه املــنــطــقــة تــؤمــن الــســيــطــرة الــتــامــة على 
الجنوبية  الجبهات  بينما  الغربي  الساحل 
تزيد من تأمن الشريط الحدودي للعاصمة 
املؤقتة عدن، واملحافظات الجنوبية الواقعة 

تحت النفوذ اإلماراتي.
ونــظــرًا ألهــمــيــة محافظة تــعــز الــتــي يــقــع في 
نــطــاقــهــا مــضــيــق بـــاب املــنــدب ومــيــنــاء املخا 
ــدأت اإلمـــــــارات بـــدعـــم فــصــائــل  ــ الـــتـــاريـــخـــي، بـ
ذلك يساعدها  وألوية عسكرية ألن  مسلحة 
عــلــى تــوســيــع ســيــطــرتــهــا فـــي تـــعـــز. وتــنــفــذ 
هـــذه الــتــرتــيــبــات مــنــذ عـــدة أشــهــر، فــي إطــار 
نقل تجربتها من املحافظات الجنوبية إلى 
العسكرية  االستعدادات  وبــدأت  تعز.  مدينة 
لإلمارات لخوض مغامرة توسيع السيطرة 
عــلــى تــعــز، عــلــى الـــرغـــم مـــن صــعــوبــة املــهــمــة 
بسبب وجود وعي سياسي لدى أبناء تعز، 
تــجــاوزات  أمـــام  أن يصمتوا  الــذيــن ال يمكن 
ــة مــن  ــقــــل نـــســـخـ ــتــــهــــا نــ اإلمـــــــــــــارات ومــــحــــاولــ
سياستها العسكرية واإلداريــة في الجنوب 

إلى محافظة تعز.
وتخطط قوات الشرعية بالتنسيق مع قيادة 
الـــقـــوات اإلمـــاراتـــيـــة الـــتـــي تـــقـــود »الــتــحــالــف 

باآلخر.  القبول  بمبدأ  أو  بالديمقراطية  وال 
وقامت بتجنيد أفراد هذه الجماعات، ووفرت 
لهم تدريبا عسكريا عاليا. وقدمت لهم املال 
والسالح وتم استخدامهم في سبيل تنفيذ 
األجندة الخاصة باإلمارات التي تسعى إلى 
الــقــوى  مــن  السياسين  خصومها  مــحــاربــة 
املشاركة في الربيع العربي. ومن خالل هذه 
على  نفوذها  مــن بسط  تمكنت  الــجــمــاعــات، 
األرض والــســيــطــرة عــلــى مــيــنــاء عـــدن بهدف 

تعطيله عن القيام بدوره لكونه 
يــهــدد شــركــة »مــوانــئ دبـــي« نتيجة موقعه 
ــة إلــــى عــدة  ــافـ االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــهـــام بـــاإلضـ

الـــعـــربـــي«، لــتــحــريــك جــبــهــات غـــرب وجــنــوب 
الترتيبات  وتــتــركــز  اليمنية.  تــعــز  محافظة 
الــعــســكــريــة اإلمـــاراتـــيـــة فـــي جــبــهــتــي الصلو 
بالتزامن  غربها،  في  والكدحة  تعز  جنوبي 
مـــع اســـتـــعـــدادات عــســكــريــة فـــي جــبــهــة كــرش 
الــواقــعــة فــي بــن محافظتي لحج )جــنــوبــا(، 
ــدأت بــالــفــعــل، أمــس  ــ ــد بـ وتـــعـــز )شــــمــــااًل(. وقــ

الجمعة، الهجمات في جبهة الصلو.
»العربي  لـ وبحسب مصادر خاصة تحدثت 
الــجــديــد«، فــإن التحركات اإلمــاراتــيــة جــاءت 
بــعــد مـــشـــاورات مــع الــــدول الــفــاعــلــة فــي ملف 
األزمــــة الــيــمــنــيــة لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات عسكرية 
 
ً
في مناطق محددة في جبهات تعز، إضافة

إلى عمليات عسكرية في جبهة نهم شرقي 
الـــعـــمـــلـــيـــات  تــــتــــوقــــف  بــــشــــرط أن  صــــنــــعــــاء، 
ــــوات  قــ تـــخـــوضـــهـــا  أن  ــرر  ــ ــقــ ــ املــ الــــعــــســــكــــريــــة 
الشرعية في جبهة نهم، عند مناطق »نقيل 
الجهة  مــن  املطلة على صنعاء  غــيــالن«  ابــن 
الــعــمــلــيــات بحصار  تــلــك  الــشــرقــيــة. وتكتفي 
صنعاء من دون القيام بعمل عسكري داخل 
املدينة التي تشهد كثافة سكانية، ما يعني 
أن أي عمل عسكري سيسفر عن سقوط عدد 

كبير من الضحايا املدنين، وهو ما تتجنبه 
األطراف كافة.

طرفي  إلجبار  العسكرية  العمليات  وتهدف 
الحوار. وتحت  إلى طاولة  للعودة  االنقالب 
ــارات  ــ ــذا الــغــطــاء الــســيــاســي، تــتــحــرك اإلمــ هــ
لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا خــصــوصــا فـــي محافظة 
أبــرز الجبهات  تعز التي من املقرر أن تكون 
املرشحة ملعركة تسعى اإلمــارات من خاللها 
الساحل  جبهات  وربــط  سيطرتها  لتوسيع 
الغربي في تعز بجبهات الضواحي الغربية 

والجنوبية في املحافظة.
السياق، كشفت مصادر عسكرية،  هذا  وفي 
ــعـــدادات  ــتـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عـــن أن اسـ ـــ لـ
عسكرية تجري لتنفيذ عمليات ميدانية في 
مــحــوريــن فــي تــعــز. املــحــور األول، فــي جبهة 
الـــكـــدحـــة الـــواقـــعـــة غـــربـــي املـــحـــافـــظـــة، والــتــي 
تمثل بوابة للتقدم باتجاه مناطق الوازعية 
الكدحة  تحرير  وعملية  تعز.  غــرب  جنوبي 
تــشــكــل إحــــدى الـــخـــطـــوات الــتــي تــحــتــاج لها 
لــتــوســيــع سيطرتها في  اإلمــاراتــيــة  الـــقـــوات 
تمثل جغرافيا  الكدحة  أن  إلــى  ويــشــار  تعز. 
منطقة ربط استراتيجي )غربا( بن مناطق 

أريــــاف الــضــواحــي الــغــربــيــة لــتــعــز، ومناطق 
بــمــديــريــة الــوازعــيــة املــرتــبــطــة عــلــى الساحل 
الغربي في املخا وموزع وباب املندب، وهي 
مــنــاطــق ســاحــلــيــة تــابــعــة لــتــعــز وتــقــع تحت 

سيطرة القوات اإلماراتية.

وتأتي جبهة مديرية الصلو جنوبي تعز في 
املدعومة  الشرعية  لقوات  العسكرية  الخطة 
إماراتيا، في املحور الثاني. إذ تسعى قوات 
»الــلــواء 35 مـــدرع« إلــى تحرير هــذه الجبهة 
للتوسع  استراتيجية  أهمية  مــن  تمثله  ملــا 

ــن نــاحــيــة  اإلمــــــاراتــــــي. وتـــكـــمـــن أهــمــيــتــهــا مــ
أنــهــا مــطــلــة عــلــى جــبــهــات الــدمــنــة والـــراهـــدة 
ــن الـــجـــهـــة جـــنـــوبـــي شـــــرق تـــعـــز وجــبــهــات  مــ
لتعز، إضافة  األوســـط  الــجــنــوب  مــن  حيفان 
إلــــى أن تــحــريــرهــا يــشــكــل خــطــوة لــلــوصــول 
إلــــى مــنــطــقــتــي كــــرش والــقــبــيــطــة فـــي الــجــهــة 
الــجــنــوبــيــة مــن مــحــافــظــة تــعــز عــلــى الــحــدود 
الشطرية السابقة بن شمال وجنوب اليمن، 
حيث تتركز في هذه املناطق قوات إماراتية 

وسودانية.
وذكر مراقبون أن الدعم الذي تقدمه اإلمارات 
ــلـــواء 170 دفــاع  إلـــى »الـــلـــواء 35 مــــدرع« و»الـ
ــبـــاس« الــتــابــعــة  ــعـ ــائـــب أبــــي الـ ــتـ جـــــوي« و»كـ
إلــى تحرير جبهتي  35«، ال يهدف  »اللواء  لـ
الـــكـــدحـــة والـــصـــلـــو فــــي تـــعـــز وكـــســـر حــصــار 
املدينة، بقدر ما يندرج في إطار تنفيذ أجندة 
إماراتية تهدف لتحقيق تقدم عسكري يتيح 
تعز.  إلــى  أبوظبي ووصولها  نفوذ  توسيع 
وهــذا هدف تساهم تلك األلوية في تحقيقه 

بقصد أو من دون قصد.
وفي إطار اإلجراءات املتخذة، ذكرت مصادر 
عـــســـكـــريـــة مــــتــــعــــددة أن قــــيــــادة »الـــتـــحـــالـــف 

ــة املــعــركــة  ــيــ ــربــــي«، وبـــعـــد تـــرتـــيـــب أرضــ ــعــ الــ
العسكرية املرتقبة، دفعت بعدد من مركبات 
ــواع،  ــ الــنــقــل املــحــمــلــة بــذخــيــرة مــخــتــلــفــة األنــ
لتعزيز قوات الجيش املتمركزة في جبهتي 
الــصــلــو والــكــدحــة غـــرب وجــنــوب املــحــافــظــة، 
إضافة إلى أن مقاتالت »التحالف« ستشارك 
ـــفـــة، فــي 

ّ
ــة مـــكـــث ــويــ ــــي املــــعــــركــــة بـــــغـــــارات جــ فـ

الصلو  جبهتي  تحرير  خطة  تنفيذ  سبيل 
فيهما مجموعات  تتواجد  اللتن  والكدحة، 
مسلحة وألــويــة مــدعــومــة بشكل خـــاص من 

قبل اإلمارات.
وعلى الرغم من ذلــك، لم تكن الترتيبات من 
ــوات الــشــرعــيــة املــدعــومــة إمـــاراتـــيـــا، خـــارج  قــ
ــــدى طــرفــي  دائـــــــرة املـــعـــلـــومـــات الــعــســكــريــة لـ
االنـــقـــالب. وهــنــاك اســتــعــدادات عسكرية من 
ــرف االنـــقـــالبـــيـــن )الـــحـــوثـــيـــن واملـــخـــلـــوع  ــ طـ
عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح( للمواجهة والــحــفــاظ 
ــم تــنــعــكــس  ــ ــ عــــلــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــم. ولـ
صـــراعـــات تــحــالــف االنـــقـــالب عــلــى وجــودهــم 
الــقــتــال. وخـــالل األيـــام املاضية،  فــي جبهات 
دفع الحوثيون وصالح بتعزيزات إلى جبهة 
الكدحة غربي تعز، وتم تعين قائد عسكري 
جــديــد لــقــيــادة الــجــبــهــة يــدعــى الــعــمــيــد ركــن 
أبـــو عــلــي الــشــرفــي، وفـــق مــصــادر عسكرية. 
كما نفذت قوات االنقالبين أخيرًا، هجمات 
الشرعية  قــوات  مواقع  استهدفت  استباقية 
في جبهة الكدحة غربا، واندلعت مواجهات 
ــــوات الــشــرعــيــة املــتــمــركــزة في  عــنــيــفــة بـــن قـ
قوات  خاللها  تقدمت  واالنقالبين،  الكدحة 
الــشــرعــيــة وســيــطــرت عــلــى عـــدد مـــن املــواقــع 
االستراتيجية قبل أن تتراجع إلى مواقعها 

السابقة.
مــعــركــة في  يــمــكــن ألي  ــه  أنــ ورأى مــحــلــلــون 
في  وتغير  اليمنية  الحرب  أن تختصر  تعز 
تم  مــا  إذا  األزمـــة عسكريا وسياسيا،  مسار 
لها لتحقيق أهداف استراتيجية  التخطيط 
لـــصـــالـــح الـــشـــرعـــيـــة بـــعـــيـــدًا عــــن الــحــســابــات 

الخاصة اإلماراتية.
وتـــعـــز بــأهــمــيــتــهــا الــجــغــرافــيــة والــســكــانــيــة 
والــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة، كــانــت وال تـــزال 
اليمن،  شكل  تحديد  لناحية  األهـــم  الجبهة 
بــاعــتــبــارهــا املــحــافــظــة الـــتـــي تـــربـــط مـــا بن 
ــالـــح في  شـــمـــال تــحــت حــكــم الــحــوثــيــن وصـ
جــــزء كــبــيــر ورئـــيـــســـي مـــنـــه، وجـــنـــوب تحت 
سيطرة جماعات سياسية وعسكرية موالية 
لـــإلمـــارات. وتــبــقــى محافظة تعز  وخــاضــعــة 
حــاضــرة وتــحــتــل مــوقــعــا بــــارزًا فــي األحـــداث 
املــصــيــريــة فــي الــيــمــن، فــالــتــاريــخ ســجــل لها 
دورها األهم والرئيسي في منعطفات مسار 
أدت  والــتــي   ،1962 26 سبتمبر/أيلول  ثــورة 
كما  اليمنية.  العربية  الجمهورية  قيام  إلــى 
أن تعز مثلت أهم املــدن التي استندت إليها 
ــفــــرت عن  ــثــــورة الــشــبــابــيــة الــشــعــبــيــة وأســ الــ
نوفمبر/تشرين   23 في  إطاحة حكم صالح 

 تم ذلك باتفاق سياسي.
ْ
الثاني 2011، وإن

وعــلــى الــرغــم مــن الــتــرتــيــبــات اإلمــاراتــيــة في 
ملف تعز، هناك عوامل عدة تجعل أبوظبي 
العبث  قــادرة على استنساخ سيناريو  غير 
ــــدن، أو حــتــى صــيــاغــة  ــــذي تــمــارســه فـــي عـ الـ
ســيــنــاريــو قــريــب مــنــه فـــي تــعــز. وأبـــــرز هــذه 
الـــعـــوامـــل، هـــو مـــا تــتــمــتــع بـــه تــعــز مـــن طــاقــة 
شـــبـــابـــيـــة مـــتـــحـــركـــة ومــــــؤثــــــرة، إلــــــى جـــانـــب 
اإلرث الــتــاريــخــي فـــي الـــدفـــاع عـــن الــقــضــايــا 
الثقافي  الوعي  ارتفاع   إلى 

ً
الوطنية، إضافة

والسياسي، الذي تتكئ عليه مدينة الثورة، 
ــذي يــفــاخــر بــه أبــنــاؤهــا. وهـــذه الــعــوامــل  والــ
تــجــعــل أي مـــحـــاولـــة مـــن اإلمــــــــارات لــتــجــاوز 
وبسط  الشرعية  باستعادة  املتمثل  الــهــدف 

نفوذها في تعز، مهددة بالفشل.

جنوب  الصلو،  جبهة  تشكل 
بـــدأت فيها  ــتــي  ال تــعــز،  شـــرق 
أمس عمليات عسكرية جديدة، 
للتوسع  اســتــراتــيــجــيــة  أهــمــيــة 
تحريرها  أن  خصوصًا  اإلماراتي، 
إلى  لــلــوصــول  خــطــوة  يشكل 
الجهة  فــي  والقبيطة  كــرش 
تعز  محافظة  مــن  الجنوبية 
السابقة  الشطرية  الحدود  على 
حيث  اليمن،  وجنوب  شمال  بين 
تتركز في هذه المناطق قوات 
ــيــة. وقــتــل 3  إمــاراتــيــة وســودان
للشرعية  التابع  الجيش  أفراد  من 
الخاص  المرافق  بينهم  اليمنية، 
خالل  مــدرع«،   35 »اللواء  لقائد 
نجحت  التي  العسكرية  العملية 
فــيــهــا وحـــــدات مـــن الــجــيــش 
ــادة مــنــطــقــة الــصــيــار  ــع ــت ــاس ب
وسوقها بالكامل من االنقالبيين.

أهمية جبهة 
الصلو

تحركات لربط جنوب 
المحافظة وغربها

قوات تابعة للشرعية في شمال غرب تعز )صالح العبيدي/فرانس برس(

)Getty /خالف على منصب خليفة حفتر )سيرغي سافوستيانوف

نفذ المئات من المجندين الجدد بمعسكر رأس عباس، في مدينة عدن، 
لمنازلهم  بعودتهم  يقضي  قرارًا  تلقيهم  عقب  غاضبة  احتجاجات 
أو  مــرتــبــات،  صـــرف  دون  مـــن 
تقديم إيضاحات حول مهامهم 
عسكري  مصدر  وذكــر  المقبلة. 
نقلته  تصريح  في  المنطقة  في 
المحلية،  الغد«  »عــدن  صحيفة 
ــم احـــتـــواء هــذه  ــه »تـ أمـــس، أنـ
ــت الحــق،  االحــتــجــاجــات فــي وق
المعسكر  حراسة  قوات  وقامت 
إلــى  ــدد  ــج ال المجندين  ــراج  ــإخ ب

الخارج استعدادًا لترحيلهم«.

احتجاجات لمجنّدين

من  جديدة  مرحلة  تنفيذ  إلــى  اإلمـــارات  تتجه 
اليمن  لتوسيع نطاق سيطرتها في  مشروعها 
جديدة  ميدانية  عسكرية  ترتيبات  اتخاذها  مع 

ال  تعز،  محافظة  في  نفوذها  توسيع  هدفها 
المحافظة  جنوب  ربط  تتيح  مناطق  في  سيما 
ألبوظبي  العسكري  الوجود  يالئم  بما  وغربها، 

بالسيطرة  يتعلق  ما  في  سيما  ال  ومصالحها، 
على الموانئ البحرية. ويأتي بدء المعارك على 
ليشير  الجمعة،  أمس  تعز،  جنوب  الصلو  جبهة 

إلى تصميم اإلمارات على المضي حتى النهاية 
باستفادة  تشكيك  ــط  وس أجــنــدتــهــا،  بتنفيذ 

الشرعية اليمنية من هذه التحركات
تحقيق

أبوظبي تعمل على 
استنساخ سيناريو عدن

الحدثمتابعة

خالل 
قصف 

مواقع 
للحوثيين 

بتعز 
)أحمد 

الباشا/
فرانس 

برس(

حضرموت... األزمات تعيد الحديث عن مصير مخرجات »المؤتمر الجامع«
حضرموت ـ العربي الجديد

ــرور خــمــســة أشـــهـــر عــلــى عــقــد مــؤتــمــر  ــ بــعــد مـ
حضرموت الجامع، ال تزال مخرجاته حبيسة 
عما  منفصلة  شــبــه  هــيــئــاتــه  وتــبــدو  األدراج، 
يدور في الشارع الحضرمي، وسط تساؤالت 
عــن تــراجــع الــتــفــاعــل مــع وثــيــقــة املــؤتــمــر التي 
واجتماعية  سياسية  أطـــراف  عليها  أجمعت 
مـــتـــعـــددة فـــي حـــضـــرمـــوت. وحـــضـــرمـــوت هي 
كبرى محافظات الجمهورية اليمنية مساحة 
استراتيجي  بموقع جغرافي  وتمتاز  وثــروة، 
يمتد على شريط ساحلي طويل تقع عليه عدة 
 عن وجود منفذ الوديعة 

ً
موانئ بحرية، فضال

البري الذي يربط املحافظة بالسعودية. ومع 
ــنـــي، خــصــوصــا  ــرور املــحــافــظــة بـــانـــفـــالت أمـ ــ مـ
 عــــن األزمــــــات 

ً
ــال فــــي وادي حـــضـــرمـــوت، فـــضـ

الشارع  املختلفة، عادت تساؤالت  الخدماتية 
عــــن مـــخـــرجـــات مـــؤتـــمـــر حـــضـــرمـــوت الــجــامــع 
والقائمن عليه. وال تخلو تلك التساؤالت من 

النقد والهجوم، وأحيانا السخرية.
ومـــؤتـــمـــر حـــضـــرمـــوت الـــجـــامـــع هــــو مــؤتــمــر 
ــا لــه حــلــف حــضــرمــوت الــقــبــلــي، بمشاركة  دعـ
واالجــتــمــاعــيــة،  السياسية  الــتــيــارات  مختلف 
وخرج بوثيقة من 40 بندًا، تأتي في مقدمتها 
 
ً
إقليما مستقال بــإعــالن حــضــرمــوت  املــطــالــبــة 
بـــذاتـــه وفــــق جــغــرافــيــتــهــا املـــعـــروفـــة، ويــتــمــتــع 
بــحــقــوقــه الــســيــاســيــة الـــســـيـــاديـــة كــامــلــة غير 
منقوصة، بعيدًا عن مختلف صنوف التبعية 
املخرجات  واإللــحــاق. وتضمنت  واالنــتــقــاص 
أن يــكــون إلقــلــيــم حــضــرمــوت التمثيل فــي أي 
استحقاق مقبل، وفقا ملعايير املساحة وعدد 

الــســكــان واإلســــهــــام فـــي املــيــزانــيــة االتــحــاديــة 
والــبــعــد الــتــاريــخــي والــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي. 
واقــتــصــاديــا نــصــت املــخــرجــات عــلــى أن يكون 
الكاملة  اإلدارة  فــي  الــحــق  ألبــنــاء حــضــرمــوت 
والعسكرية  واالقــتــصــاديــة  ــة  ــ اإلداريـ للسلطة 
ــلـــى جـــمـــيـــع املــــنــــافــــذ واملـــــطـــــارات  ــة عـ ــيــ ــنــ واألمــ
ــيــــاه اإلقــلــيــمــيــة داخـــــل اإلقــلــيــم،  واملــــوانــــئ واملــ
األعلى  االقتصادي  املجلس  إنشاء  عن   

ً
فضال

ــاعـــات  ــقـــطـ لــــحــــضــــرمــــوت، وإعـــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـ
حضرموت  مصلحة  يحقق  بما  االقتصادية 
على  التأكيد  جانب  إلــى  واستعادة حقوقها، 
للشركات  الرئيسية  للمكاتب  الــفــوري  النقل 

ــراع فــي بناء  النفطية إلــى حــضــرمــوت، واإلســ
املـــصـــافـــي الــنــفــطــيــة، والـــســـعـــي لــتــوفــيــر بنية 
تحتية مــنــاســبــة مــن خـــالل الــحــلــول الــجــذريــة 
ومختلف  والــطــرق  والكهرباء  املــيــاه  ملشكالت 

الخدمات الحيوية.
ويبدو أن غياب الرؤية الواضحة ملا بعد إعالن 
تجاه مخرجات  »الفتور«  بـ املخرجات تسبب 
املــؤتــمــر، ســـواء مــن قــبــل هــيــئــاتــه املــتــعــددة أو 
من  وبالرغم  فيه.  املشاركة  الكيانات  قبل  من 
الجامع  حضرموت  ملؤتمر  العليا  الهيئة  أن 
شكلت، في مايو/أيار املاضي، هيئة للرئاسة 
ــــرى لــلــرقــابــة والــتــفــتــيــش، وعــيــنــت الحــقــا  وأخـ

بحثت رئاسة المؤتمر ومحافظ حضرموت االختالالت األمنية )محمد حويس/فرانس برس(

تقرير

ــاء لـــدوائـــر مــتــعــددة لــلــعــمــل عــلــى تنفيذ  ــ رؤسـ
فــي  املـــتـــتـــابـــعـــة  األزمـــــــــات  أن  إال  املــــخــــرجــــات، 
حال  حاجزًا  يبدو،  ما  على  شكلت،  املحافظة 
السياسية  املؤتمر  مطالب  عــن  الحديث  دون 
ــة فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــفــتــقــد فيه  ــتـــصـــاديـ واالقـ
املواطن أدنى الخدمات. كما أن إقالة محافظ 
حضرموت السابق، اللواء الركن أحمد سعيد 
ــريــــك، الــــــذي جـــعـــل مــــن املـــؤتـــمـــر إنـــجـــازًا  بــــن بــ
يحسب ملرحلته، أدت إلى خفت صوت املؤتمر 
إعــالمــيــا عــلــى األقــــل، خــصــوصــا إذا مــا قــورن 
بن  خطابات  في  ومخرجاته  املؤتمر  حضور 
بــريــك واملــحــافــظ الــحــالــي، الـــلـــواء الـــركـــن فــرج 
ــي مـــحـــاولـــة لــتــســجــيــل مــوقــف  الــبــحــســنــي. وفــ
لـــرئـــاســـة الــهــيــئــة الــعــلــيــا ملــؤتــمــر حــضــرمــوت 
الــجــامــع، فقد أكـــدت الــرئــاســة، فــي بــيــان صدر 
في يونيو/حزيران املاضي، التمسك بقرارات 
إعــالن حضرموت  بتسريع  واملطالبة  املؤتمر 
إقــلــيــمــا حــســب مــخــرجــات مــؤتــمــر حــضــرمــوت 
الجامع، ورفض أي تجاوز ملرجعية وقــرارات 
املــؤتــمــر. ورأى مــتــابــعــون أنـــه ال يــمــكــن فصل 
وضـــع مــحــافــظــة حــضــرمــوت عــمــا يــجــري في 
الـــيـــمـــن عـــمـــومـــا، والــــــــذي يــفــتــقــر إلـــــى وجــــود 
الـــدولـــة الــقــويــة، ويــعــانــي مـــن تــقــاســم الــنــفــوذ 
بــن أطــــراف محلية وأخــــرى خــارجــيــة نتيجة 
املؤتمر  هيكلية  أن  ــرون  آخــ واعــتــبــر  لــلــحــرب. 
وآلية اختيار أعضائه واملكونات املشاركة فيه 
انعكست سلبا على ما بعد إعالن مخرجاته. 
السياسي،  الــكــاتــب  رأى  نفسه،  الــســيــاق  وفــي 
منصور بــاوادي، أن أبرز أسباب تأخر تنفيذ 
أي مــــن مـــخـــرجـــات املـــؤتـــمـــر الـــحـــضـــرمـــي هــو 
انــــحــــراف املـــؤتـــمـــر عـــن هـــدفـــه األســــاســــي منذ 

البداية، وتجلى ذلك في الهيكلية التي أخذت 
التحضيرية،  لجنته  عــلــى  غــلــب  واحــــدًا  لــونــا 
ــم ومـــســـانـــدة كــثــيــر مــن  ــ ــد املـــؤتـــمـــر دعـ ــقـ مــــا أفـ
أن  تــرى  التي  الحضرمية،  واملــكــونــات  النخب 
املؤتمر شأن حضرمي خالص، وأنه ال عالقة 
ــهـــات وأطــــــــراف ومـــكـــونـــات مــــن خــــارج  ألي جـ
حضرموت به. وأوضــح بــاوادي، في تصريح 
»العربي الجديد«، أن مخرجات املؤتمر التي  لـ
ظــهــرت بــشــيء مــن الــقــبــول والــتــوافــق مــع آمــال 
أبــنــاء حــضــرمــوت، أصبحت حــبــرًا على ورق، 
الهيكلة  هو  املطلوب  ألن  للعواطف،  ودغدغة 
الصحيحة للمؤتمر، والتي ستتبنى متابعة 
تطبيق هــذه املخرجات، وهــذا ما لم يحصل، 
ما جعل املخرجات تظهر في صورة املسِكن ال 
غير. وأشار إلى أن مؤتمر حضرموت الجامع 
ــاء فــي األســــاس كمنقذ لــحــلــف حــضــرمــوت  جـ
الــقــبــلــي، الـــذي عــانــى مــن ركـــود خـــالل األشــهــر 
املاضية ليعيد توهجه من جديد. وقال رئيس 
الــــدائــــرة الــســيــاســيــة فـــي مــؤتــمــر حــضــرمــوت 
الــجــامــع، محمد الــحــامــد، إن رئــاســة املــؤتــمــر، 
منذ انــعــقــاده، عــقــدت سلسلة اجــتــمــاعــات من 
أجل ترتيب دوائــر السكرتارية ووضع خطط 
ألعــمــالــهــا ومــهــامــهــا، مــراعــيــة ضــــرورة إشـــراك 
الكادر املؤهل ومن مختلف املديريات. وأضاف 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »مــــن أهــم  الـــحـــامـــد، لــــ
التي ناقشتها رئاسة املؤتمر وثيقة  الوثائق 
عــقــد شـــراكـــة بـــن املــؤتــمــر الــجــامــع والــســلــطــة 
املحلية، تم عرضها على محافظ حضرموت، 
ــواء فــــرج الــبــحــســنــي، وأبـــــدى اســتــحــســانــه  ــلـ الـ
أفــكــار معقولة وأحــالــهــا إلى  ملــا تتضمنه مــن 

الدائرة القانونية للنظر فيها«.
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بالنسبة لخصومه، يعد زعيم »جيش إنقاذ 
روهينغا أراكــان«، عطاء الله، هاويًا متهورًا 
الروهينغا  مــن  اآلالف  ملــئــات  بــمــآٍس  تسبب 
بـــعـــد إطــــاقــــه حـــــرب عـــصـــابـــات ضــــد جــيــش 
ــرون فـــي قــائــدهــم  ــ مــيــانــمــار. لــكــن أنـــصـــاره يـ
في  املرفهة  حياته  عــن  تخلى  شرسًا   

ً
مقاتا

السعودية ليدافع عن مجموعة مهمشة، في 
ظروف معاكسة. 

ــمـــار،  ــانـ ــيـ ــي مـ ــ ــقـــل فـ ــتـ ــبـــر املـــحـــلـــل املـــسـ ــتـ ــعـ ويـ
ريــتــشــارد هــورســي، أن عــطــاء الــلــه »شخص 
يــتــمــتــع بــكــاريــزمــا عــالــيــة«. ويــشــيــر إلـــى أنــه 
»يــلــهــم الـــنـــاس، ويــتــحــدث بــطــريــقــة تــتــوافــق 
الــتــي تشعر بها هــذه املجموعة  املــظــالــم  مــع 

)الروهينغا(«.
وُيعتقد أن عطاء الله هو من أمر »جيش إنقاذ 
روهينغا أراكان« بشن الهجمات الدامية في 
واليـــة راخـــن الشهر املــاضــي، مــا أثـــار حملة 
شرسة نفذتها قوات ميانمار ودفعت حوالي 
إلى  للفرار  الروهينغا  ألفًا من مواطني   420

بنغادش.
وُسلطت األضــواء عليه في أكتوبر/ تشرين 

األول املاضي، عندما أعلن عن مجموعته في 
تسجيات مصورة نشرت عبر اإلنترنت عقب 
الحدودية  األمنية  املراكز  على  دامية  كمائن 
في واليــة راخــن. وقالت مصادر عــدة مقربة 
من عطاء الله، إنه في مطلع الثاثينيات من 
أنــه يشرف على شبكة متفرقة  عمره ويبدو 
من الخايا التي تضم رجــااًل مدربن بشكل 
خفيف ومسلحن بعصي وسواطير وبعدد 

قليل من املسدسات.
ــــاش مــعــظــم أفـــــراد أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا في  وعـ
العالم من دون جنسية لعقود، يدبرون قوت 
يــومــهــم بــشــق األنـــفـــس فـــي مــيــانــمــار أو في 
مخيمات مكتظة بالاجئن في بنغادش. إال 
أن عطاء الله نشأ في منزل لعائلة من الطبقة 
في  الساحلية  كراتشي  مدينة  في  املتوسطة 
باكستان. ودّرس والده في جامعة دار العلوم 
ــاٍل، قبل  ــ بــكــراتــشــي، الــتــي تــحــظــى بــتــقــديــر عـ
االنتقال مع عائلته إلى السعودية للتدريس 
فــي الــريــاض ومـــن ثــم الــطــائــف، بحسب أحــد 
الــقــرآن في  الله  أقربائه. وهــنــاك، دّرس عطاء 
ــار انــتــبــاه سعودين  أحـــد املــســاجــد، حــيــث أثـ
أثرياء طلبوا منه تعليم أبنائهم. وبذلك، بات 
جــزءًا من الــدائــرة املقربة لــهــؤالء، إذ شاركهم 
بها.  قــامــوا  الــتــي  الصيد  حفاتهم ورحـــات 
ــال أحــــد أقـــاربـــه إن »الـــســـعـــوديـــن أحــبــوه  ــ وقـ
ــــد مــنــهــم«. لكن  كــثــيــرًا وعـــامـــلـــوه وكـــأنـــه واحـ
عام  وقعت  التي  الطائفية  االضطرابات  بعد 
2012 في راخن، والتي تسببت بنزوح أكثر 
من 140 ألفًا، معظمهم من الروهينغا، تخلى 
السعودية  في  املريحة  الله عن حياته  عطاء 

وعاد إلى ميانمار من أجل القتال.
وفــي الــبــدايــة، عــاد إلــى باكستان وبحوزته 
نارية  أسلحة  باحثًا عن  الـــدوالرات  ماين 
املجموعات  أكــبــر  مــن  والــتــدريــب  ومقاتلن 

الــــجــــهــــاديــــة. وأشــــــــار ثــــاثــــة أشــــخــــاص مــن 
مسلحن التقوا عطاء الله في كراتشي عام 
2012، إلى أن األموال أرسلت إليه عبر نظام 
الحوالة اإلسامية. وذكرت املصادر نفسها 
أن التمويل جاء على األرجح من سعودين 
وروهـــيـــنـــغـــا أغـــنـــيـــاء فــــي املـــمـــلـــكـــة. واتـــصـــل 
بــشــخــصــيــات مــرتــبــطــة بــحــركــة »طـــالـــبـــان« 
فـــي أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان واملــجــمــوعــات 
االنفصالية في كشمير، مثل »لشكر طيبة«، 
مقابل  كبيرة  مالية  مبالغ  عليهم  عــارضــًا 
ــاعــــدة، لـــكـــن مــــن دون  الـــحـــصـــول عـــلـــى املــــســ
الله  جـــدوى. وقــال مصدر تعامل مــع عطاء 
أعربت علنًا  املنظمات  إن »هــذه  عــام 2012، 
مــع مسلمي ميانمار ودعــت  عــن تضامنها 

إلى الجهاد، إال أنها تجاهلته«.

ورفضت الكثير من املجموعات الباكستانية 
سرقت  فيما  تجاهلتها،  أو  طلباته  املسلحة 
الحصول  مقابل  دفعها  التي  األمـــوال  أخــرى 
ــر الــجــنــرال  ــ عــلــى أســلــحــة لـــم تــصــل قــــط. وذكـ
الــبــاكــســتــانــي املــتــقــاعــد، طــلــعــت مــســعــود، أن 
الـــدعـــوات إلـــى الــجــهــاد فـــي مــيــانــمــار، والــتــي 
»ليست  مــســلــحــة،  مــجــمــوعــات  عـــدة  أطلقتها 
ــــدف إلـــــــى كــســب  ــهـ ــ ــة دعــــائــــيــــة تـ ــلـ ــيـ ســـــــوى حـ
تعاطف املسلمن«. وأفــادت مصادر من عدة 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة قــابــلــت عـــطـــاء الـــلـــه في 
باكستان عام 2012، بأنه غادر الباد كقومي 
مــلــتــزم يــشــعــر بـــانـــعـــدام الــثــقــة بــالــجــمــاعــات 
الكام ملعاناة  التي لم تقدم سوى  الجهادية 

 تقديم أي دعم ملموس.
ً
الروهينغا، رافضة

)فرانس برس(

واشنطن ــ جو معكرون

ترك الرئيس األميركي دونالد ترامب الكثير 
ــام الجمعية  ــ مـــن الــغــمــوض فـــي خــطــابــه أمـ
الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة فــي نــيــويــورك، يــوم 
الثاثاء املاضي، حن أّكد بأنه حسم موقفه 
من االتفاق النووي اإليراني من دون اإلعان 
تاحة 

ُ
عن مقاربته الجديدة، لكن الخيارات امل

محدودة وتتراوح بن تحويل هذا االتفاق 
لواشنطن  أزمـــة  أو  أميركية  داخــلــيــة  ألزمـــة 
املقبلة  األسابيع  األوروبــيــن.  حلفائها  مــع 
ســتــكــون حــاســمــة ملــســتــقــبــل هــــذه الــصــفــقــة 

الــنــوويــة، وقـــرار إدارة تــرامــب إنــهــاء مرحلة 
ــفــــاق وأنـــشـــطـــة إيــــران  الــفــصــل بـــن هــــذا االتــ
بــن واشنطن  املــهــادنــة  ينهي  قــد  اإلقليمية 

وطهران.
ليس واضحًا بعد ما هي دوافع ترامب في 
الدعوة إللغاء االتفاق النووي اإليراني، وما 
إلغاء  بــإصــراره على  األمـــر متعلقًا  كــان  إذا 
 
ً
فعا أم  أوبـــامـــا،  بــــاراك  سلفه  إرث  مفاعيل 
يـــريـــد قــلــب املـــعـــادلـــة فـــي مــقــاربــة واشــنــطــن 
ــهـــران. هـــو قــــال خــــال كــلــمــتــه أمـــام  حــيــال طـ
أن  يمكنها  ال  »أمــيــركــا  إن  العامة  الجمعية 
برنامج  لبناء  التغطية  ر 

ّ
يوف باتفاق  تلتزم 

نــووي في نهاية املطاف«. واعتبره »واحــدًا 
ــلــــت فــيــهــا  ــتــــي دخــ ــقـــات الــ ــفـ مــــن أســـــــوأ الـــصـ
 
ً
ــتـــحـــدة«، قــبــل أن يــخــتــم قــائــا ــات املـ ــواليــ الــ
»بـــصـــراحـــة، هــــذه الــصــفــقــة تــشــّكــل إحـــراجـــًا 
لــلــواليــات املــتــحــدة، ال أعــتــقــد سمعتم آخــر 

شيء عنها، صدقوني«.
يبدو أن ترامب قرر اعتماد مسارين حيال 
ــمـــن فـــتـــرة  االتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي اإليــــــرانــــــي ضـ
العام الحالي،  حاسمة ستمتد حتى نهاية 
وتقضي برمي الكرة في ملعب الكونغرس 
األميركي بالتزامن مع الضغط على الحلفاء 
األوروبــيــن لتعديل االتــفــاق الــنــووي. وفي 
حال لم تنجح الضغوط الدولية، فقد يتجه 
الــبــيــت األبـــيـــض، بــحــلــول يـــوم 15 أكــتــوبــر/

تشرين األول املقبل، إلى عدم التصديق على 
امتثال إيران لاتفاق النووي. بعدها يكون 
أمام الكونغرس 60 يومًا ليقرر إذا ما يريد 
إعادة فرض العقوبات على طهران، ما يعني 
عــمــلــيــًا انــســحــاب أمــيــركــا مـــن االتـــفـــاق. هــذا 
األمر قد يؤدي إلى صراع داخل الكونغرس 
خال فترة الـــ60 يومًا باعتبار أن كل حزب 
ســتــكــون لــه حــســابــاتــه، كــمــا ســيــكــون هناك 

تداعيات على عاقة واشنطن مع حلفائها 
األوروبين.

وزير الخارجية األميركي ريكس تيلرسون، 
ــــورك أن »طــــــهــــــران تــمــتــثــل  ــــويـ ــيـ ــ أقــــــــّر مـــــن نـ
لــاتــفــاق«، لــكــن مــا تــريــده إدارة تــرامــب هو 
ــع الـــحـــظـــر الــــدولــــي عــن  ــ تـــعـــديـــل بـــنـــديـــن: رفـ
تخصيب اليورانيوم عام 2025، والحّد من 

تكنولوجيا الصواريخ البالستية. 
ــلـــى األوروبــــــيــــــن تــمــديــد  ــــرض عـ تــــرامــــب عــ
شهادة البيت األبيض بامتثال إيران ألشهر 
إضـــافـــيـــة شــــرط الـــقـــبـــول بــفــكــرة الــتــفــاوض 
ــاريـــس فــتــحــت ثــغــرة  ــا بـ مـــن جـــديـــد. وحـــدهـ
فــي الـــجـــدار مــع اقـــتـــراح الــرئــيــس ايــمــانــويــل 
مــاكــرون، تــرك االتــفــاق كما هــو، مــع إضافة 
عارضًا  التفاوض،  عبر  عليه  جديدة  بنود 
ــع إيـــــــــران حـــول  ــ ــة إلجـــــــــراء حــــــــوار مـ ــ ــاطـ ــ وسـ

أنشطتها اإلقليمية.
املشكلة أمــام ترامب أن أوراقــه محدودة في 
اإليرانية  إيـــران، ألن األصــول  التفاوض مع 
الــتــي كــانــت مــجــّمــدة فــي الــواليــات املتحدة، 
تــّمــت إعــادتــهــا والــعــقــوبــات الــتــي وضعتها 
حال  ففي  بالتالي  رفعها.  تــم  أوبــامــا  ادارة 
الــتــفــاوض مـــن جــديــد لــيــس لـــدى واشــنــطــن 
ــازل فـــي الــبــنــديــن.  ــنـ ــتـ مـــا تــعــطــيــه مــقــابــل الـ
الــجــمــع بن  تــرامــب  إدارة  أرادت  وفـــي حـــال 

اإلقليمية،  إيـــران  الــنــووي وأنشطة  االتــفــاق 
ب حــــوارًا مــبــاشــرًا مــع طــهــران، ال 

ّ
فــقــد يتطل

يبدو أن واشنطن حاليًا مستعدة له. حتى 
فــي الكونغرس األمــيــركــي، هناك اتــجــاٌه من 
الـــحـــزبـــن لـــإبـــقـــاء عــلــى االتــــفــــاق والــتــشــدد 
أكثر في تنفيذه مقابل االستمرار في فرض 

عقوبات جديدة ال تتعارض مع االتفاق.
الــبــعــد األهــــم فـــي ســيــاســة واشــنــطــن حــيــال 
بـــدأت بالتبلور، هــو اتخاذ  طــهــران، والــتــي 
الــــقــــرار بـــعـــدم االســــتــــمــــرار بــســيــاســة إدارة 
ــا الـــتـــي كـــانـــت تــفــصــل بــــن االتـــفـــاق  ــ ــامـ ــ أوبـ
النووي وأنشطة إيران اإلقليمية. وهذا كان 
واضـــحـــًا فـــي كـــام تــيــلــرســون، الــــذي اعتبر 
لكنها  التقني  البعد  فــي  تمتثل  ــران  »إيــ أن 
ــم تـــلـــِب الـــتـــوقـــعـــات بــتــغــيــيــر ســيــاســاتــهــا  لــ
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة«. كــمــا جــــاء تــصــريــح مــســتــشــار 
لشبكة  مكماستر،  آر  أتـــش  الــقــومــي،  األمـــن 
»سي أن أن«، في نفس السياق، بأن »ترامب 
ــنـــووي مـــع إيـــــران في  ــاق الـ ــفـ يــنــظــر إلــــى االتـ
صورته األشمل، أي كيفية حماية املواطنن 
وحماية  األمــيــركــيــة،  واملــصــالــح  األميركين 
حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا مـــن الــنــطــاق األوســــع 

لسلوك إيران املزعزع لاستقرار«. 
الــــــدفــــــاع  وزارة  تــــتــــخــــذ  لـــــــم  اآلن  حـــــتـــــى 
ــطـــوات تـــوحـــي بــــأن هــنــاك  )الـــبـــنـــتـــاغـــون( خـ
األميركية،  العسكرية  الوضعية  فــي  تــبــداًل 
ال ســيــمــا فـــي مــنــاطــق الـــنـــزاع مــثــل ســوريــة 
والعراق، بل هناك اآلن تقاطع مصالح بن 
اقليم  في  االستفتاء  مسألة  حيال  الطرفن 

كردستان. 
لكن الــتــحــدي أمـــام جــهــود تــرامــب فــي امللف 
اإليــــرانــــي يـــأتـــي مـــن كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، ألن 
املــجــتــمــع الــــدولــــي ال يـــرغـــب بــالــتــعــامــل مع 

أزمتن نووتن في الوقت ذاته.
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رًا من أنه »سوف يدفع ثمنًا 
ّ
»املختل«، محذ بـ

بالتدمير  الشمالية  كــوريــا  لتهديده  باهظًا 
البيان  لــهــجــوم«. وجـــاء  إذا تعرضت  الــكــامــل 
الـــنـــادر مــن زعــيــم كــوريــا الــشــمــالــيــة ردًا على 
خــطــاب تــرامــب فــي األمـــم املــتــحــدة، الـــذي قــال 
ــه »ســيــدّمــر كــوريــا الــشــمــالــيــة تــدمــيــرًا  فــيــه إنـ
«. واعــتــبــر كــيــم أن »تـــرامـــب غــيــر الئــق 

ً
ــا ــامـ كـ

ليمسك بحق القيادة العليا لبلد، وهو رجل 

ــكــــوري الــشــمــالــي،  الــجــمــعــة، عــلــى الـــزعـــيـــم الــ
ره مــن »اختبار لم 

ّ
»املــجــنــون« وحـــذ ونعته بـــ

يشهد مثله مــن قــبــل«. وذكــر فــي تغريدة، أن 
»كيم الذي من الواضح أنه مجنون، ال يخشى 
لم  اختبارًا  وقتله، وسيواجه  تجويع شعبه 
يشهد مثله مــن قــبــل«، ووصــفــه بــأنــه »رجــل 

صواريخ في مهمة انتحارية«.
وكـــان زعــيــم كــوريــا الشمالية وصــف ترامب 

ــارق املـــغـــرم بــالــلــعــب بــالــنــار.  ــ الــعــصــابــات املــ
ومختل عقليًا«. 

ــيــــس الـــــكـــــوري الـــشـــمـــالـــي أن  وأضـــــــــاف الــــرئــ
»بــاده ستدرس أعلى مستويات اإلجــراءات 
الــواليــات املتحدة،  التاريخ، مع  املــضــادة في 
وأن تصريحات ترامب أكدت له أن برنامجه 
الــــنــــووي عـــلـــى املــــســــار الـــصـــحـــيـــح«. ونــقــلــت 
عن  الرسمية  الكورية  املركزية  األنباء  وكالة 

كيم قوله »ســـأروض ذلــك املــخــّرف األميركي 
املختل عقليًا بالنار«.

وكان ترامب قد أضاف، يوم الخميس، إجراًء 
اقــتــصــاديــًا ضـــد كـــوريـــا الــشــمــالــيــة ملعاقبة 
الشركات األجنبية، التي تتعامل مع بيونغ 
الــوزراء  لقائه مع رئيس  أثناء  يانغ، وذلــك 
الــيــابــانــي شــيــنــزو آبـــي والــرئــيــس الــكــوري 
ــاي-إن، إذ يــعــد بلداهما  ــ الــجــنــوبــي مـــون جـ

األكثر تعّرضًا للخطر الفوري من تهديدات 
كوريا الشمالية بشن ضربة عسكرية. وقال 
األسلحة  في  الشمالي  الكوري  »التطور  إن 
للسام  وخيم  تهديد  والصواريخ  النووية 
واألمن في العالم، وهو غير مقبول أن يدعم 
الفاسد.  املجرم  النظام  هــذا  ماليًا  اآلخـــرون 
التسامح مع هذه املمارسة املشينة ال بد أن 

ينتهي اآلن«.
لــوزارة الخزانة األميركية  وسمح أمر ترامب 
»استهداف أي شخص يقوم بتجارة كبيرة  بـ
في البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا مع 
مع  التعامل  من  الشمالية، ويحظرهم  كوريا 
النظام املالي األميركي. وأن املؤسسات املالية 
األجنبية عليها أن تختار بن القيام بأعمال 
أو تسهيل  املـــتـــحـــدة  الــــواليــــات  مـــع  تـــجـــاريـــة 
الــتــجــارة مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة أو أنــصــارهــا 
املعنين«. كما فرض حظرًا ملدة 180 يومًا على 
السفن والطائرات التي زارت كوريا الشمالية 
ــتــــحــــدة«.  ــــن دخـــــــول الــــــواليــــــات املــ يــمــنــعــهــا مـ
وأشـــار تــرامــب أيضًا إلــى أن »الــصــن فرضت 
الكبيرة«. غير  البنكية  عقوبات على األعمال 
الخارجية الصينية  أن املتحدث باسم وزارة 
لـــو كـــانـــغ، نــفــى ذلـــــك، مــشــيــرًا إلــــى أن »بــكــن 
التي  الــدولــي،  األمـــن  لــقــرارات مجلس  تمتثل 
تطالب الدول األعضاء بحظر معظم نشاطات 
ردًا  الــخــارج،  في  الشمالية  الكورية  املصارف 
عــلــى الــتــجــارب الــنــوويــة والــصــاروخــيــة التي 
أجــرتــهــا بــيــونــغ يـــانـــغ«. كــمــا ذكــــرت الـــــوزارة 
ــغ يـــي حـــث كــوريــا  ــ ــر الــخــارجــيــة وانـ ــ أن »وزيــ
الــشــمــالــيــة عــلــى الــكــف عـــن مــواصــلــة الــتــحــرك 
في مسار خطير، ودعا الواليات املتحدة إلى 
التمسك بتعهدات بعدم االعتداء على بيونغ 
يانغ«. وقال وانغ أمام الجمعية العامة لأمم 
املــتــحــدة يــــوم الــخــمــيــس، إنــــه »بــغــض الــنــظــر 
الــظــروف وبغض النظر عــن الوقت  عــن تغير 
التي  والــصــعــوبــات  األمــــر  سيستغرقه  الــــذي 
ــا مــتــمــســكــة  ــ نـــواجـــهـــهـــا، ســتــظــل الـــصـــن دومــ
بهدف نزع الساح النووي في شبه الجزيرة 

)الكورية( وبتشجيع املحادثات«.
في غضون ذلك، وصفت اليابان تهديد كيم 
بأنه »غير مقبول على اإلطاق«. وقال كبير 
أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيدي 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، إن »تــصــريــحــات  ســــوجــــا، أمـ
مقبولة  غير  وتصرفاتها  الشمالية  كــوريــا 
لأمن  بالنسبة  ومــســتــفــزة  ــــاق«  اإلطـ عــلــى 

اإلقليمي والدولي.
ووســط هــذه األجـــواء ذكــر الجيش الياباني، 
أمس الجمعة، أن »حاملة الطائرات األميركية 
ــالــــد ريـــغـــان تـــجـــري مــــنــــاورات مـــع سفن  رونــ
ــاه جـــنـــوبـــي شــبــه  حـــربـــيـــة يـــابـــانـــيـــة فــــي املــــيــ
ــراض لــلــقــوة  ــعـ ــتـ ــرة الــــكــــوريــــة، فــــي اسـ ــزيـ ــجـ الـ
البحرية«. وأفادت قوة الدفاع الذاتي البحرية 
اليابانية في بيان، أن »الحاملة ريغان، التي 
يبلغ وزنها مئة ألف طن وتتمركز في اليابان، 
تــجــري هـــي والــســفــن املــرافــقــة لــهــا مـــنـــاورات 
يــوم 11  اليابانية منذ  البحرية  مع قطع من 
الواقعة  املــيــاه  فــي  الــحــالــي،  سبتمبر/أيلول 
وغربها«.  الرئيسية  اليابانية  الجزر  جنوب 
وأضاف البيان أن »هذه التدريبات مع ثاث 
من  ــدة  وواحــ مــدمــرتــان  بينها  يابانية  سفن 
الباد،  في  أكبر حاملتي طائرات هليكوبتر 

ستستمر حتى 28 سبتمبر الحالي«.
كما ذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في 
بيان وزع على أعضاء البرملان، أن »املجموعة 
الــقــتــالــيــة لــلــحــامــلــة ريــغــان ســتــجــري مــنــاورة 
في  الجنوبية  الكورية  البحرية  مع  منفصلة 

شهر أكتوبر/تشرين األول املقبل«.
وتــجــري الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا في 
ــنـــاورات عــســكــريــة تــضــم قــاذفــات  املــنــطــقــة مـ
ومقاتات قرب شبه الجزيرة الكورية، فيما 
النووية  برامجها  الشمالية  كوريا  تواصل 

والصاروخية.
)فرانس برس، رويترز، أسوشيتد برس(

إضاءةتحليل

يبدو أن ترامب قرر 
اعتماد مسارين حيال 

االتفاق النووي

طبول حرب بين كوريا وأميركا

الصادر،  عددها  في  األميركية،  بوست«  »واشنطن  صحيفة  اهتمت 
أمس الجمعة، بعبارة استخدمها الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ ـ 
أون، ضد الرئيس األميركي دونالد ترامب، وهي »dotard« أي »المخرف«. 
لتفسير  وأكسفورد،  ويبستر  ـ  ميريام  بقاموسي  الصحيفة  واستعانت 
قاموس  وذكر  استخدامها.  ندرة  ظّل  في  اإلنكليزية،  باللغة  الكلمة 
الرابع  القرن  في  األولى  للمرة  استُخدمت  »الكلمة  أن  ويبستر  ـ  ميريام 

عشر، كإهانة شعبية تّم التداول بها لفترة طويلة«.

شتيمة من القرون الوسطى

الحدث

لــم يكد الــرئــيــس األمــيــركــي، دونــالــد 
الثاثاء املاضي  يــوم  تــرامــب، ينهي 
ــة  ــامـ ــعـ ــيـــة الـ ــابــــه أمــــــــام الـــجـــمـــعـ خــــطــ
الــــ72، حتى بدأت  لأمم املتحدة في دورتــهــا 
الــتــحــذيــرات مــن خــطــورة خــطــابــه وتــداعــيــات 
مـــا حــمــلــه مـــن تـــهـــديـــدات وزعـــهـــا عــلــى وجــه 
ــــران.  الــخــصــوص عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة وإيـ
ــــن »األســــــــوأ  ــاب تـــــــــراوح بـ ــطــ تـــوصـــيـــف الــــخــ
واألخــطــر فــي الــتــاريــخ« الـــذي يــقــدمــه رئيس 
العامة وبن »خطاب  أمــام الجمعية  أميركي 
إعان حرب«، وهو ما يبدو أنه قد بدأ يتحقق 
لــيــس فــقــط مـــع تــصــاعــد احـــتـــمـــاالت انــهــيــار 
االتفاق النووي املوقع مع إيران، بل أيضًا مع 
تصاعد التوتر بن أميركا وكوريا الشمالية، 
متخذًا هذه املرة ليس فقط طابع التهديدات 
العسكرية، بل أيضًا تبادل إهانات على نحو 
دونالد  األميركي  الرئيس  بن  مسبوق  غير 
كــيــم جونغ  الشمالية  تــرامــب وزعــيــم كــوريــا 

-أون. 
ولم ينتظر الزعيم الكوري الشمالي أكثر من 
األميركي  الرئيس  لــلــرّد على خــطــاب  يــومــن 
أمـــــام الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لـــأمـــم املــتــحــدة، 
ردًا  اســتــدعــى  مــا  الشمالية،  بــكــوريــا  املتعلق 
إضــافــيــًا مــن تــرامــب عــلــى كــيــم، مــهــدديــن معًا 
الكورية.  الــجــزيــرة  فــي شبه  الــحــرب  بإشعال 
وقـــــــد تـــــعـــــززت املــــــخــــــاوف مـــــع كــــشــــف وزيـــــر 
هو،  يونغ  ري  الشمالي،  الــكــوري  الخارجية 
»باده  بأن  التلفزيون،  بثها  في تصريحات 
قـــد تــفــكــر فـــي اخــتــبــار قــنــبــلــة هــيــدروجــيــنــيــة 
عــلــى نــطــاق لـــم يــســبــق لـــه مــثــيــل فـــي املحيط 
 
ً
قائا ري  أردف  وإن  )الباسيفيك(«،  الــهــادئ 
»ال أعلم ما يفكر فيه الرئيس كيم بالتحديد، 
بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية األميركي 
أن  تلفزيونية،  مقابلة  في  تيلرسون،  ريكس 
واشــنــطــن »ســتــواصــل جــهــودهــا فــي الساحة 
الدبلوماسية، إال أن كافة خياراتنا العسكرية 
مــطــروحــة عــلــى الـــطـــاولـــة«، مضيفًا »بــعــد أن 
نتمكن من تقييم طبيعة هذا الخطر، سيتخذ 

الرئيس قرارا بشأن الخطوات املناسبة«.
ــدًا، أمـــس  ــ ــديــ ــ ــــب هـــجـــومـــًا جــ ــرامـ ــ  تـ

ّ
وقــــــد شــــــن

طهران ـ العربي الجديد

الـــضـــغـــوط األمــيــركــيــة  إيــــــران عــلــى  رّدت 
عــلــيــهــا بــتــأكــيــد اســتــمــرارهــا فـــي تــطــويــر 
عن  كشفها  مع  الصاروخية،  منظومتها 
بعدما  وذلـــك  جــديــد،  باليستي  صــــاروخ 
ــالـــد تــرامــب  كـــان الــرئــيــس األمــيــركــي دونـ
قد وّجه انتقادات حاّدة لاتفاق النووي 
مــقــابــل  عـــــام 2015،  ــران  ــهــ ــع طــ مــ ــــع  ـ

ّ
ــــوق املـ

تـــشـــديـــد أوروبــــــــي عـــلـــى الـــتـــمـــّســـك بــبــقــاء 
بعض  على  التفاوض  إمكان  مع  االتفاق 
اســـتـــحـــقـــاقـــاتـــه، فــيــمــا بـــــدا مــســعــى لــجــر 
الــتــفــاوض حـــول برنامجها  طــهــران إلـــى 
الـــصـــاروخـــي، خــصــوصــًا فـــي ظـــل حــديــث 
إيمانويل ماكرون عن  الفرنسي  الرئيس 
ــران عــلــى الصعيد  »الــنــشــاط املــتــزايــد إليــ

الباليستي«.
اإليرانية خال  املسلحة  القوات  وكشفت 
عـــرض عــســكــري أقــامــتــه، أمـــس الــجــمــعــة، 
ــقــــدس«،  ــوع »الـــــدفـــــاع املــ ــبــ بــمــنــاســبــة أســ
والــــــذي يــحــيــي ذكـــــرى الـــحـــرب الــعــراقــيــة 
اإليــرانــيــة، عــن صـــاروخ باليستي جديد 
ــيـــد املــــــــدى ومــــحــــلــــي الــــصــــنــــع يــحــمــل  بـــعـ
ــقـــوات  ــد الـ ــائـ ــر«. وقــــــال قـ ــهـ ــرمـــشـ ــم »خـ ــ اسـ
الــثــوري  لــلــحــرس  الــتــابــعــة  الجوفضائية 
اإليراني، أمير علي حاجي زاده، إن مدى 
هذا الصاروخ يبلغ ألفي كيلومتر، وهو 
ما  عـــدة،  قـــادر على حمل رؤوس حربية 
يــعــنــي تــوجــيــه الـــضـــربـــات ألهـــــداف عـــدة، 
وهي نقطة استثنائية وجديدة في مجال 
في  اإليرانية، مشيرًا  الصواريخ  تصنيع 
تصريحات صحافية إلى أن وزارة الدفاع 

هي التي قامت بتطوير الصاروخ.
الدولية،  بــدا ردًا على الضغوط  مــا  وفــي 
أكـــد الــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، 
أن  العسكري،  العرض  له خــال  في كلمة 
منظومتها  بــتــطــويــر  »ســتــســتــمــر  بــــاده 
الصاروخية ســواء أراد اآلخـــرون ذلــك أو 
 إن األســلــحــة اإليــرانــيــة 

ً
رفــــضــــوا«، قـــائـــا

ــن الــــبــــاد  ــ ــ ــاع عـــــن أمـ ــدفــ ــلــ ــدم لــ ــخـ ــتـ ــسـ ـ
ُ
ــت سـ

ــتـــداءات وتــهــديــدات أي  واملــنــطــقــة ضــد اعـ
ــة وملــــواجــــهــــة اإلرهـــــــاب.  ــيـ ــارجـ أطـــــــراف خـ
ــه روحــــانــــي كـــامـــه لــــأطــــراف الــتــي  ــ ووّجــ
 
ً
قائا بتصريحاتها،  بــاده  على  تتهجم 

إن »على هؤالء أن يعلموا أن إيران كانت 
الـــطـــرف الــــذي حــمــى الــشــعــوب املــظــلــومــة 
في سورية والعراق، في وقت دعمت فيه 
تلك األطراف التنظيمات اإلرهابية باملال 
والساح«. ولفت إلى أن »املجتمع الدولي 
بــرمــتــه يــدعــم اســتــمــرار االتـــفـــاق الــنــووي 
أميركا وإســرائــيــل وهــمــا من  على عكس 
تعانيان العزلة في الوقت الراهن، وهذا ما 
بدا جليًا في اجتماع الجمعية العمومية 
لــأمــم املــتــحــدة«، مضيفًا أن مــلــف إيـــران 
الــعــســكــري مــنــفــصــل تــمــامــًا عـــن املــلــفــات 
األخــــــــــرى، وســـتـــســـعـــى طــــهــــران لــتــطــويــر 
املـــنـــظـــومـــة الــتــســلــيــحــيــة والـــصـــاروخـــيـــة 
البرية والبحرية والجوية على  وقواتها 

حد سواء، لحماية املسلمن ككل.
ُيذكر أنه بالتزامن مع العرض العسكري 
الــــذي أقــيــم فـــي الــعــاصــمــة طـــهـــران أمـــس، 
للجيش  التابعة  البحرية  الــقــوات  أجــرت 
فــي منطقة  مـــنـــاورات عسكرية  اإليـــرانـــي 
هــرمــز وبحر  ومــضــيــق  الخليجية  املــيــاه 
وزوارق حربية،  عمان، مستخدمة سفنًا 
ــقـــاتـــات تــابــعــة  ــائــــرات ومـ كــمــا حــلــقــت طــ
ــة فــــي الــــحــــرس الـــثـــوري  ــويـ ــقـــوات الـــجـ ــلـ لـ

والجيش في سماء تلك املناطق.
في غضون ذلك، كشف تقرير جديد صادر 
عـــن مــؤســســة بــحــثــيــة مــقــرهــا واشــنــطــن 
ــزة مــتــطــورة  ــهـ أن أعــــطــــااًل كــثــيــرة فـــي أجـ
دون  مــن  ســاعــدت  اليورانيوم  لتخصيب 
قصد في التزام إيران بقيود االتفاق. وقال 
ــن الــدولــي فــي تقرير  معهد الــعــلــوم واألمـ
إيــران  التزام  نشرته وكالة »رويــتــرز«، إن 
يــرجــع أيــضــًا إلـــى ســيــاســة إدارة تــرامــب 
ــد مـــراقـــبـــة لـــاتـــفـــاق. وكــــانــــت هــيــئــة  ــ األشــ
املتحدة  لــأمــم  التابعة  الــنــوويــة  الــرقــابــة 
قد أكدت أن طهران ال تزال ملتزمة ببنود 

االتفاق النووي.

طهران ترفع سقف 
التحدي بصاروخ جديد

كيم: ترامب رجل 
عصابات مغرم باللعب 

بالنار ومختل عقليًا

ترامب: كيم رجل 
مجنون وال يخشى 

تجويع شعبه وقتله

زعيم »جيش إنقاذ 
روهينغا«، عطاء اهلل، 

بات اليوم شخصية 
مثيرة للجدل في ميانمار 
وبأوساط الروهينغا، بين 

من يعتبره متهورًا ومن 
يراه مقاتًال ألجل الحرية

باشر الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، تقويض 

إرث سلفه باراك أوباما في 
مسألة االتفاق النووي 

مع إيران، في ظّل عزمه 
»ردع طهران« انطالقًا 

من االتفاق

متابعة إهانات متبادلة بين ترامب وكيم: بيونغ يانغ تهدد بتفجير 
قنبلة هيدروجينية وواشنطن تلوح بالخيار العسكري

  شرق
      غرب

ترامب: التحقيق بتدخل 
روسي باالنتخابات خدعة 

دونالد  األميركي،  الرئيس  يواصل 
ــه لــلــتــحــقــيــقــات فــي  تـــــرامـــــب، رفــــضــ
الــتــدخــل الـــروســـي فـــي االنــتــخــابــات 
األمـــيـــركـــيـــة الـــعـــام املــــاضــــي، والــتــي 
ترامب،  وكتب  »بالخدعة«.  وصفها 
على »تويتر« أمس الجمعة، »خدعة 
روسيا مستمرة. اآلن حول إعانات 
على فيسبوك«، فيما نفى املتحدث 
بيسكوف  ديمتري  الكرملن،  باسم 
لــلــســلــطــات  تــــكــــون  )الـــــــصـــــــورة(، أن 
الــروســيــة أي صــلــة بــنــشــر إعــانــات 
»فــيــســبــوك« متعلقة  عــلــى  دعــائــيــة 
بالسباق االنتخابي األميركي. وقال 
بـــيـــســـكـــوف »نـــحـــن ال نـــعـــرف حــتــى 
كــيــف نــضــع إعــانــًا عــلــى فيسبوك، 
ولــم يشارك  ذلــك مطلقًا،  ولــم نفعل 

الجانب الروسي فيه«.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس(

باكستان والهند تتبادالن
القصف على الحدود 

أعــــــــــــلــــــــــــن مــــــــــــســــــــــــؤولــــــــــــون هـــــــنـــــــود 
وبــاكــســتــانــيــون، أمـــس الــجــمــعــة، أن 
القصف على طول الحدود املتنازع 
عليها بن البلدين، أسفر عن مقتل 
ــابـــة 30. ووقـــع  ســتــة مــدنــيــن، وإصـ
ــدود الــتــي  ــ ــحـ ــ ــــاق الــــنــــار عـــبـــر الـ ــ إطـ
تفصل إقليم البنجاب في باكستان 
ــن مــنــطــقــة جـــامـــو الـــتـــي تــديــرهــا  عــ
ــي كـــشـــمـــيـــر، وكــــــان مــعــظــم  الـــهـــنـــد فــ
الباكستاني،  الجانب  الضحايا من 
إذ قتل ستة أشخاص، وأصيب 26.
)رويترز(

إسبانيا: اعتقال شخص 
على عالقة بهجوم 

برشلونة 
اإلسبانية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
أمـــس الــجــمــعــة، الــقــبــض عــلــى رجــل 
ــة بـــالـــخـــلـــيـــة  ــلــ ــه صــ ــ ــه بـــــــأن لــ ــبـ ــتـ يـــشـ
اإلرهابية التي نفذت الهجمات التي 
مجاورة.  وبلدة  برشلونة  شهدتها 
وذكرت الوزارة، في بيان، أن املشتبه 
به يبلغ من العمر 24 سنة، ويعتقد 
أنــه مــن أصــل مغربي اشــتــرى مــواد 
مــتــفــجــرة، ووفــــر ســـيـــارات لعناصر 
الشخص  هــو  بــه  واملشتبه  الخلية. 
عليه  القبض  يلقى  الـــذي  الــخــامــس 
ــار الــتــحــقــيــقــات فــــي هــجــوم  ــ فــــي إطــ

برشلونة.
)أسوشييتد برس(

تيريزا ماي تقترح فترة 
انتقالية بعد »بريكست«

اقترحت رئيسة الوزراء البريطانية، 
تــــيــــريــــزا مـــــــاي )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس 
ــــي  الــجــمــعــة، عــلــى االتـــحـــاد األوروبــ
فـــتـــرة انـــتـــقـــالـــيـــة بـــعـــد »بـــريـــكـــســـت« 
مدتها سنتان، مؤكدة أن حكومتها 
ملتزمة احترام واجباتها املالية بما 
خص املــوازنــة األوروبــيــة، ولكن من 
دون أن تحدد املبلغ التي ستسدده. 
وقــالــت مـــاي، فــي خــطــاب فــي مدينة 
فــلــورنــســا اإليــطــالــيــة، إن الــعــاقــات 
بــن بــروكــســل ولــنــدن ستبقى على 
حالها خال الفترة االنتقالية التي 
تقترحها، وذلك بغية تأمن خروج 
املتحدة  للمملكة  ومــنــظــم«  »ســلــس 
من االتحاد األوروبــي. واعتبرت أن 
نــجــاح مــفــاوضــات »بــريــكــســت« بن 
بادها واالتحاد األوروبــي »يصب 

في مصالحنا«. 
)فرانس برس(

شرطة لندن: عبوة 
القطار انفجرت جزئيًا 

ــــدن،  ــنـ ــ ــة لـ ــ ــرطــ ــ ــة شــ ــ ــــوضـ ــفـ ــ ــــت مـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
كــريــســيــدا ديـــــك، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
الــعــبــوة الــنــاســفــة الــبــدائــيــة الــصــنــع، 
إلــى إصــابــة 30  انفجارها  أدى  التي 
شخصًا عــلــى مــن قــطــار أنــفــاق قبل 
ــبـــوع، كـــان مـــن املــمــكــن أن تسبب  أسـ
ضـــــررًا أكـــبـــر بــكــثــيــر، لـــو لـــم تنفجر 
لندن  وأعلنت شرطة  جــزئــي.  بشكل 
إلى  القتل  الشروع في  توجيه تهمة 
أحـــمـــد حـــســـن، فــــي إطــــــار الــتــحــقــيــق 
باالعتداء الذي استهدف مترو لندن.
)رويترز، فرانس برس(
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مواطنون كوريون شماليون يتابعون خطاب كيم )إيد جونز/فرانس برس(

حملة قوات ميانمار تسببت أخيرًا بفرار 420 ألفًا من الروهينغا إلى بنغالدش )سافان اللهفردي/األناضول(

من العرض العسكري أمس )فاطمة بهرامي/ األناضول(

)Getty/ترامب أثناء كلمته في األمم المتحدة )أندي كاتز



ميل لميركل وترقب لنتائج اليمين الشعبوي

األلمان يختارون البرلمان الـ19 غدًا
برلين ـ شادي عاكوم

يتوجــه الناخبــون األملــان، األحــد، 
لــإدالء  االقتــراع  صناديــق  إلــى 
برملــان  النتخــاب  بأصواتهــم 
)بوندســتاغ( جديد للبالد، ســيكون له الدور 
ألربــع  الدولــة  سياســة  رســم  فــي  األســاس 
ســنوات مقبلــة وانتخــاب املستشــار وتشــريع 

القوانني ومراقبة عمل الحكومة وأدائها.
يتنافــس على مقاعد »البوندســتاغ« التاســع 
تشــهد  أن  املتوقــع  ومــن  حزبــا.   42 عشــر، 
االنتخابــات التــي يحــق لـــ61،5 مليــون ناخــب 
أملاني اإلدالء بأصواتهم فيها، نسبة مشاركة 
مرتفعــة فــي ظــل توقعات الســتطالعات الرأي 
بمــا  الحــر«  »الليبرالــي  الحــزب  فــوز  ترجــح 
يقارب 10 في املائة، وبالتالي عودته في هذه 
االتحــادي  البرملــان  إلــى  االنتخابيــة  الــدورة 
مــع الوافــد الجديــد، حــزب »البديــل مــن أجــل 
أملانيــا«، اليمينــي الشــعبوي، بحوالــى 9 فــي 
املائة، إضافة إلى القوى املمثلة حاليا ومنها 
»االتحــاد املســيحي الديمقراطي« الذي رشــح 
أنجيــال  الحاليــة،  املستشــارة  رابعــة  لواليــة 
ميركل، والذي من املتوقع أن يحصل على 36 
فــي املائــة مــن األصــوات، مقابــل 23 فــي املائــة 
بزعامــة  الديمقراطــي«  »االشــتراكي  للحــزب 
مارتــن  املستشــار  منصــب  علــى  مرشــحه 
شــولتز. كمــا يحظــى أيضــا حــزب »اليســار« 
بنســبة 9 فــي املائــة، و»الخضــر« بنســبة 8 في 
املائــة، وبالتالــي ال ُيتوقــع أي خــرق لألحــزاب 
االنتخابــي  النظــام  كــون  املشــاركة  األخــرى 
فــي  الخمســة  نســبة  تجــاوز  عليهــا  يفــرض 
هــذه  وتشــير  »البوندســتاغ«.  لدخــول  املائــة 
حظــا  األوفــر  هــي  ميــركل  أن  إلــى  التوقعــات 
للفوز، والبقاء بالتالي في منصب املستشارة 

لوالية رابعة.

4828 مرشحًا بينهم 1400 امرأة
ديتــر  االتحاديــة،  االنتخابــات  مديــر  أعلــن 
سارايتر، أن هناك 4828 مرشحا لالنتخابات 
البرملانية العامة، أغلبيتهم من رجال األعمال 
الصحيــة  والخدمــات  واإلدارة  والقانــون 
واالجتماعيــة والتعليــم، فيمــا هنــاك 348 مــن 
الطــالب واملتدربــني املهنيــني. وبــنّي أن هنــاك 
التصويــت  لهــم  يحــق  ناخــب  مليــون   61،5
بينهــم 31،7 مليــون رجــل و29،8 مليون امرأة، 
بزيــادة 3 ماليــني ناخــب عــن انتخابــات عــام 
2013. ويمثــل مــن هــم بــني 30 و59 عامــا مــا 
يقــارب نصــف الناخبــني. ومــن بني املرشــحني 
امــرأة معظمهــن مــن حــزب »الخضــر«،   1400
أي 29 في املائة من نســبة النســاء املرشــحات. 
عامــا   18 املرشــحني  أصغــر  عمــر  ويبلــغ 

وأكبرهم 89 عاما.
التــي  املــرة األولــى  إلــى أنهــا  ولفــت ســارايتر 
يشــارك فيهــا 42 حزبــا فــي االنتخابــات منــذ 
إعــادة توحيــد البــالد، 16 منهــا تشــارك للمرة 
أحــزاب   7 بينهــا  االنتخابــات،  فــي  األولــى 
منهــا  األخيريــن،  العامــني  خــالل  تأسســت 
و»حــزب  األملــان«  الديمقراطيــني  »تحالــف 
و»حــزب  هــوب«  و»هيــب  األجيــال«  لجميــع 
و»حــزب  املســتأجر«  و»حــزب  التغييــر« 
النباتيــني«. وتشــير التوقعــات إلــى أن تكلفــة 
يــورو،  مليــون   92 ســتبلغ  االنتخابــات 
االتحاديــة  الســلطات  بتســديدها  وســتقوم 
، األالف 

ً
للواليــات، والتــي يســتفيد منها عــادة

العمليــة  علــى  والقيمــني  املســاعدين  مــن 
االنتخابية.

آلية االقتراع والنظام االنتخابي
طريــق  عــن  بصوتــه  األملانــي  الناخــب  يدلــي 
علــى  إشــارتني  بوضــع  املباشــر،  االقتــراع 
صوتــني،  للمقتــرع  أن  أي  االنتخــاب،  ورقــة 
للحــزب.  والثانــي  للمرشــح،  مباشــر  األول 
فالصــوت األول يســمح بوصــول 299 نائبــا، 
أي نصــف عــدد النــواب بطريقــة مباشــرة إلــى 
 مــن 598 نائبا(، 

ً
»البوندســتاغ« )املؤلــف عادة

مــن  عــدد  أكبــر  علــى  يحصلــون  الذيــن  وهــم 
األصــوات فــي دائرتهــم االنتخابيــة. والصوت 
الذيــن  ومرشــحيه  للحــزب  يحتســب  الثانــي 
اللوائــح  ســلم  فــي  متقدمــة  مراتــب  يحتلــون 
الفدراليــة، أي علــى مســتوى الواليــات. وكلمــا 
زاد عدد أصوات مرشــحي الحزب في القائمة 
كلمــا أصبحــت حظوظــه أفضــل بامتالك كتلة 
أكبر في البرملان، على أن تنضم األسماء الحقا 
إلى لوائح اتحادية حســب حجم الوالية التي 
ويشــكلون  لالئحــة  األول  املرشــح  يتزعمهــا 

النصف الثاني من أعضاء البرملان.
ويعتبــر الصــوت الثاني األهم انطالقا من أنه 
يقــرر األغلبيــة النيابية فــي بلد يعتمد نظاما 
النســبي.  التمثيلــي  انتخابيــا علــى األســاس 
ســتة  وصــول  الــرأي  اســتطالعات  وترجــح 
أحــزاب إلــى البرملــان بــداًل مــن أربعــة موجودة 
حاليا. ونتيجة للنظام االنتخابي املعمول به 
فــي البــالد، ســينتج عــن ذلــك كثــرة تفويضات 
تحصــل عليهــا األحــزاب مــن الصــوت الثانــي 
وعندها يتم توزيعها على القوائم االتحادية، 
أي أنــه تمكــن االســتفادة فقــط بالصوت األول 
أو الثانــي، وهــذا مــا يعقــد عمليــة احتســابها 
عنــد فــرز األصــوات. ومــن املمكــن أن يحصــل 
حزب في والية ما على أصوات مباشرة أكثر 
مــن النســبة املئويــة للصــوت الثانــي، وهذا ما 
يتطلــب زيــادة عــدد نــواب البرملــان، وهــو مــا 

اتفــق عليــه بــني الكتــل البرملانيــة عــام 2012. 
وبالتالــي فــإن التوقعــات تشــير إلــى إمكانيــة 
وصول أكثر من 700 مرشح إلى برملان 2017، 
نائبــا،   630 يضــم  الحالــي  البرملــان  أن  علمــا 
للحيــاة  ســلبيا  مؤشــرًا  ســيعتبر  مــا  وهــذا 

البرملانية.

توقعات بارتفاع نسبة المشاركة
نســبة  تصــل  أن  االنتخــاب  خبــراء  وتوقــع 
 80 إلــى  العامــة  االنتخابــات  فــي  املشــاركة 
باملائة. ولفت هؤالء إلى أن أحد أسبابها قد 
يكون الرغبة بقطع الطريق على املستشــارة 
املستشــارية  بمنصــب  للفــوز  ميــركل 
لواليــة رابعــة. فــي املقابــل، اعتبــر آخــرون أن 
الكثيفــة هــو محاولــة  مــن املشــاركة  الهــدف 
إثبــات عكــس التوقعــات التــي أعطــت حــزب 
»البديل« أرقاما مرتفعة تســمح له بحضور 
بعــد  البرملــان  فــي  نشــطة  ومعارضــة  قــوي 

االنتخابات.
وفي هذا اإلطار، كشــف اســتطالع للرأي عن 
أن العازفــني عــن االنتخابات التشــريعية في 
عــام 2013، قــد يشــكلون كتلة ناخبة معتبرة 
اســتطالع  وبــنّي  الحاليــة.  االنتخابــات  فــي 
ملعهد »فورسا«، نشر أخيرًا، أن 10 في املائة 
مــن هــؤالء يوالــون حــزب املستشــارة ميركل، 
فيمــا 20 فــي املائــة مــن الذيــن امتنعــوا عــن 
التصويــت فــي االنتخابــات الســابقة هــم من 
مؤيــدي »االشــتراكي الديمقراطــي« بزعامــة 
شــولتز. يشــار إلى أن نسبة االقتراع وصلت 
عام 2013 إلى 71،5 في املائة. ويحق للناخب 
التصويــت عــن طريــق البريد بناًء على طلب 
يتقدم به قبل موعد االنتخابات، وهو الحق 
الــذي اســتخدمه حوالــى ربــع الناخبــني فــي 

االنتخابات املاضية.

دخول اليمين الشعبوي إلى البرلمان
باتــت األحــزاب التقليديــة مقتنعــة بحظــوظ 
مــن  »البديــل  الشــعبوي،  اليمينــي  الحــزب 
أجل أملانيا«، املرتفعة للدخول للمرة األولى 
توقعــات  االتحــادي.  األملانــي  البرملــان  إلــى 
قــوي  لحضــور  الحــزب  تســجيل  يغذيهــا 
فقــد  الواليــات.  برملانــات  انتخابــات  خــالل 
تمكــن منــذ عــام 2014، مــن دخــول 12 برملانــا 
محليــا. مــن هنــا، فإن حصــول »البديل« على 
مقاعــد نيابيــة سيشــكل حالــة مــن »التطبيع 
علــى  الشــعبوي  اليمــني  مــع  الديمقراطــي« 
الــدول  مــن  عــدد  فــي  حاصــل  هــو  مــا  غــرار 
والنمســا  فرنســا  مثــل  األخــرى  األوروبيــة 
أعــداد  يتقلــص  وبالتالــي ســوف  وهولنــدا. 
نواب الكتل األربعة املوجودة حاليا واملؤلفة 
الديمقراطــي«  املســيحي  »االتحــاد  مــن 
و»الخضــر«  الديمقراطــي«  و»االشــتراكي 

أن  إلــى  التقديــرات  وتشــير  و»اليســار«. 
خسارة هذه الكتل ستتخطى 90 نائبا.

االنتخابيــة  حملتــه  فــي  »البديــل«  ويتبنــى 
خطابــا يصــوب فيــه على اإلســالم والالجئني، 
أملانيــا.  فــي  الســالم  يهــددون  أنهــم  معتبــرًا 
الخــارج  فــي  أملانيــة  إنشــاء ســجون  ويقتــرح 
فــي  يصــوب  كمــا  األجانــب.  مــن  للمدانــني 
خطاباتــه االنتخابيــة علــى املخاطــر الكامنــة 
من تزايد »أسلمة املجتمع«، وهو ما يرون فيه 
مصــدر قلــق ألملانيــا. وفــي هذا الصدد، كشــف 
معهــد »فورســا« فــي اســتطالع نشــره أخيــرًا، 
يعتبــرون  األملــان  مــن  فقــط  املائــة  فــي   36 أن 
موضــوع اإلســالم والهجــرة واالندمــاج مــادة 
دســمة لهــم ومــن أهــم التحديــات التــي تواجــه 
بلدهــم، بعدمــا كانــت النســبة قــد وصلــت قبل 

عام، إلى 59 في املائة.

تقاطع في البرامج االنتخابية
تتقاطــع برامــج األحزاب املتوقع وصولها إلى 
»البوندســتاغ« فــي الكثيــر مــن امللفــات منهــا 
العدالة االجتماعية واألمن والهجرة واملعاش 
التقاعدي والنظام الضريبي وتخفيض نسبة 
»االتحــاد  برنامــج  وركــز  والتعليــم.  البطالــة 
املسيحي الديمقراطي« بزعامة ميركل، والذي 
روج لحملتــه تحــت شــعار »أملانيــا بلــد يطيب 
والعمــل  األســرة  ملفــات  علــى  فيــه«،  العيــش 
بزيــادة  واعــدًا  واألمــن،  الضرائــب  وخفــض 
15 ألــف عنصــر لقــوات الشــرطة، فيمــا انصــب 
الديمقراطــي«  »االشــتراكي  الحــزب  اهتمــام 
علــى التعليــم والتقاعــد واملســاواة فــي األجــر 

واألمن ومكافحة اإلرهاب.
وخصــص حــزب »البديــل مــن أجــل أملانيــا« 
عنــوان  حملــت  التــي  االنتخابيــة  حملتــه 
»أملانيا ثقي بنفســك«، للدعاية ضد اإلســالم 
الجريمــة  بمكافحــة  وطالــب  والالجئــني 
بشــكل خــاص لــدى األجانــب. كمــا حمــل فــي 
تشــمل  املقترحــات  مــن  برنامجــه مجموعــة 
ملوظفــات  والحجــاب  النقــاب  ارتــداء  حظــر 
الدوائــر الحكومية الرســمية وإلغاء تدريس 
اختصــاص العلــوم اإلســالمية املعتمــد فــي 
عــدد مــن الجامعات األملانيــة، إلى حظر بناء 
املآذن وإلزامية تســجيل املســاجد. وهذا كله 
تأسيســه،  عنــد  مــن طروحاتــه  بــّدل  بعدمــا 
ومنها مناهضة للعوملة ومعارضة االتحاد 

األوروبي والعملة املوحدة، اليورو.
الحــر«  »الليبرالــي  الحــزب  خــاض  كذلــك، 
بشــكل  نفكــر  »دعونــا  عنــوان  تحــت  حملتــه 
إلــى مخاطبــة  الحملــة  جيــد«. وســعى خــالل 
التقاعــد  ومنهــا  تؤرقهــم  بملفــات  الناخبــني 
مــن  أنــه  واعتبــر  واألمــن.  البطالــة  وخفــض 
للمراقبــة  األمنيــة  املؤسســات  إخضــاع  املهــم 
مــع رفضــه االحتفــاظ بالبيانــات الشــخصية 
لألفراد وضرورة التوفيق بني األمن والحرية 
واحترام الحقوق األساسية في دولة القانون.
فــي املقابــل، اعتمــد حــزب »اليســار« شــعار »ال 
رغبــة فــي مواصلــة نفــس السياســة«. وشــدد 
على أهمية الحد من ارتفاع اإليجارات، وعلى 
املعاشــات  وتصحيــح  االجتماعيــة  العدالــة 
فــي  األســلحة،  تصديــر  ووقــف  التقاعديــة 
يحمــل  »الخضــر«  حــزب  فيــه  يــزال  ال  وقــت 
موضوعاته التي تخص البيئة أواًل، وخاض 
حملتــه تحــت شــعار »لهــذا اختــار الخضــر«. 
ورّكــز علــى موضوعــات أخــرى منهــا التقليــل 
مــن البيروقراطيــة فــي إدارات الدولــة وملفــات 
وهــذه  والهجــرة.  االندمــاج  تخــص  أخــرى 
القضايــا تبناهــا أيضــا الحزبــان األساســيان 
الديمقراطــي«  »املســيحي  البــالد،  فــي 
مــع تشــديدهما  الديمقراطــي«  و»االشــتراكي 
علــى ضــرورة إنتــاج قانــون عصــري يعتمــد 
أصحــاب  بدخــول  ويســمح  النقــاط  نظــام 
والتقنيــني،  الحرفيــني  مــن  واملؤهلــني  املهــن 
علــى أن يســتوفوا شــروط الســن واللغــة قبــل 
دخــول البــالد، مــع االلتــزام بترحيــل الالجئني 
حــزب  أمــا  لجوئهــم.  طلبــات  املرفوضــة 
»اليســار«، فاعتبر أن موضوع الهجرة يشــكل 
أن  مــن   

ً
مخافــة وذلــك  األملــان  لــدى  هاجســا 

تصبح البالد مجتمع هجرة مفتوحا.
الدفاعيــة،  بالسياســة  يتعلــق  مــا  وفــي 
 ،2025 عــام  وحتــى  ميــركل،  حــزب  يعتــزم 
زيــادة ميزانيــة الدفــاع حتــى 2 فــي املائــة مــن 
الناتــج املحلــي اإلجمالــي، كمــا يطالــب »حلف 
شــمال األطلســي« والواليــات املتحــدة. وهــذا 
و»اليســار«  »الخضــر«  أحــزاب  ترفضــه  مــا 
قــال  الــذي  الديمقراطــي«  و»االشــتراكي 
يتطلــب  »هــذا  إن  أخيــرًا،  شــولتز  مرشــحه، 
رفــع ميزانيــة الدفــاع الســنوية مــن 35 مليــار 
يــورو إلــى حــدود 65 مليــارا تقريبا، واألفضل 
التحتيــة  البنيــة  فــي  األمــوال  تلــك  نضــخ  أن 
والتطوير واالبتكار واالستثمار في الطاقات 

الشبابية«، بحسب تعبيره.

مصير الرئيس الحالي للبرلمان
بعــد 37 عامــا قضاهــا فــي البرملــان، بينهــا 12 
سنة رئيسا له، قرر الرئيس نوربرت الميرت، 
املنتمــي إلــى الحزب »املســيحي الديمقراطي« 
اعتزال العمل السياسي والذهاب إلى التقاعد 
في نهاية تســتحق التقدير برأي السياســيني 
ألول  انتخــب  الــذي  السياســي  وهــو  األملــان. 
مــرة عــام 1980 كعضــو فــي البرملــان األملانــي 
وانتخــب رئيســا لــه عــام 2005. ومعــروف عنه 

بأنه لم يكن حزبيا أبدًا.
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سياسة

لتفــادي احتمــال تــرؤس الجلســة االفتتاحيــة للبرملــان الجديــد مــن قبــل حزب 
»البديــل مــن أجــل أملانيــا« فــي حــال فــوز مرشــحه فلهيلــم فــون غوتبيــرغ )77 
عامــا( بصفتــه رئيســا للســن، اقترح رئيــس البرملان نوربــرت الميرت، تغيير 
القاعــدة، وتقــوم علــى أن يترأس الجلســة النائــب الذي يتمتع بأطول فترة عمل 
في البرملان. هكذا، قد يدير الجلسة االفتتاحية وزير املالية الحالي، فولفغانغ 

شويبله )الصورة(، وهو نائب منذ 1972.

ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون )الصورة(، الكثير من االنتخابات 
العامة األملانية. وإذا كان مرتاحا الحتمال فوز املستشارة أنجيال ميركل، إال 
. وتشير الخبيرة في املعهد األملاني 

ً
أن شهر العسل بينهما قد ال يدوم طويال

للسياســة الخارجيــة ببرلــن كلير ديمســماي، إلى وجــود »خالفات حقيقية« 
بينهما، إذ تدعو فرنسا إلى »التضامن« وتقاسم املوارد، فيما تطالب أملانيا 

بضبط العجز في امليزانيات العامة.

أعــرب رئيــس وزراء املجــر، فيكتــور أوربــان )الصــورة(، عــن أملــه فــي فــوز 
املستشــارة األملانيــة أنجيــال ميــركل، بواليــة رابعة عقب االنتخابــات البرملانية 
غــدًا األحــد. وقــال فــي حديــث إذاعــي، أمــس الجمعــة: »نتلــو صــالة صامتة من 
أجــل تمديــد واليــة املستشــارة الحاليــة، ألن هــذا يصــب فــي مصلحتنــا وفقــا 
لإلمكانيــات املتاحــة حاليــا«. ويأتــي هــذا املوقــف علــى الرغــم مــن التباينــات 

العميقة بينه وبن ميركل بشأن ملف الالجئن في أوروبا.

من سيرأس الجلسة 
االفتتاحية؟

شهر عسل 
لن يدوم؟ 

أوربان »يصلي« 
لفوز المستشارة

تبــدو االنتخابات البرلمانية األلمانية، المقررة غدًا، مختلفة عن ســابقاتها خصوصًا لجهة عــدد األحزاب التي تتنافس للوصول إلى 
»البوندســتاغ« والتــي وصلت إلــى 42. وعلى الرغم من عدم توقع مفاجــآت في ما يتعلق بوضعية تحالف يمين الوســط الذي 

تقوده أنجيال ميركل، لكن االنتخابات ستكون حاسمة لمعرفة مدى تنامي نفوذ اليمين الشعبوي

)Getty/ميركل خالل حملتها االنتخابية في مدينة اشترالزوند، شمال ألمانيا، قبل أيام )شين غالوب

■  61.5 مليون ناخب يحسمون التنافس بين 42 حزبًا في استحقاق طغت 
      عليه قضايا األمن واللجوء والهجرة والعدالة االجتماعية والبطالة

■  ينتظر أن يدخل حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليميني الشعبوي البرلمان 
      للمرة األولى ورهان على نسبة التصويت له
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إبطال قانون الضرائب في لبنان
بيروت ـ العربي الجديد

فــي  الدســتوري  املجلــس  أصــدر 
قانــون  بإبطــال  قــرارًا  لبنــان، 
مجلــس  أقــّره  الــذي  الضرائــب 
النواب في أغسطس/ آب املاضي، مشيرا إلى 
التكليــف  فــي  املســاواة  القانــون مبــدأ  »خــرق 
وفرض الضرائب«. وجاء قرار إبطال القانون، 
األوســاط  فــي  واســعة  خالفــات  أثــار  الــذي 
االقتصاديــة والسياســية اللبنانية على مدار 
للمجلــس  اجتمــاع  بعــد  املاضيــة،  األســابيع 
الطعــن  لدراســة  الجمعــة،  أمــس  الدســتوري، 

قدم من قبل حزب »الكتائب اللبنانية«.
ُ
امل

»عــدم مراعــاة األصــول  وبــرر املجلــس قــراره بـ
خــالل  عليهــا  املنصــوص  الدســتورية 
التصويــت علــى مشــروع القانــون فــي مجلس 
الشــمول  ملبــدأ  القانــون  ومخالفــة  النــواب، 
مــع إقــراره خــارج إطــار املوازنــة العامــة التــي 

ُيفتــرض أن يكــون جــزءًا منها«، مشــيرًا إلى أن 
هناك أيضا غموضا في بعض البنود.

ومــن شــأن إبطــال قانــون الضرائــب أن يــؤدي 
الرتــب  سلســلة  تعديــل  قانــون  ضــرب  إلــى 
والرواتــب املتعلــق بزيــادة الرواتــب ودرجــات 
أقرهــا  التــي  العــام،  القطــاع  فــي  املوظفــني 
مجلــس النــواب بالتوازي مع فرض الضرائب 
خصص لتمويل هذه 

ُ
الجديدة التي كانت ست

السلسلة.
اللبنانــي  النــواب  مجلــس  إلــى  اآلن  ويعــود 
تعديــل قانــون الضرائــب املطعــون بــه إلعــادة 
تحديــد  وإمــا  وإقــراره،  عليــه  التصويــت 
السلســلة.  لتمويــل  جديــدة  ملــوارد  الحكومــة 
علمــا أن موظفــي القطــاع العــام كانــوا تلقــوا 
وفــق  الجديــدة  الرواتــب  بتقاضــي  وعــودًا 
عدلــة فــي السلســلة، وباشــروا منــذ 

ُ
األرقــام امل

باعتمــاد  الجــاري،  أيلــول  ســبتمبر/  مطلــع 
»بنــد  كـ إقــراره  تــم  الــذي  الجديــد  الــدوام 

لتحســني  السلســلة  بنــود  ضمــن  إصالحــي« 
اإلنتاجية في املرافق العامة.

وإلــى جانــب الُبعــد القانونــي للملــف، يتخــذ 
ُبعــدًا  والضرائــب  السلســلة  حــول  الخــالف 
السياســية  القــوى  كل  تكتــل  مــن  سياســيا 
املشــاركة فــي الســلطة إلقــرار الضرائــب مقابل 
معارضة من قبل »الكتائب« وكتلته النيابية.

الحكومــة  رئيــس  بمناكفــة  الكتائــب  وُيتهــم 
الحكومــة،  تشــكيلة  بســبب  الحريــري،  ســعد 
فــي  املمثــل  الكتائــب  حــزب  يعتبــر  بينمــا 
البرملان أن العهد الجديد يمرر صفقات مالية 
كبــرى فــي مجاالت االتصــاالت والنفط وإدارة 

النفايات وإقرار السلسلة والضرائب.
وال تزال الحكومات اللبنانية املتعاقبة تنفق 
األمــوال العامــة منذ العام 2006 من دون إقرار 
للموازنــة، وذلــك فــي مخالفــة دســتورية تثيــر 

الكثير من االنتقادات.
تأخــر  حــال  فــي  اللبنانــي  الدســتور  وينــص 

إقــرار املوازنــة لفتــرة ال تتجــاوز األشــهر، على 
قســمة رقــم اإلنفــاق مــن آخــر موازنــة علــى 12 
أســاس  علــى  والصــرف  الســنة(  أشــهر  )عــدد 
هــذا الرقــم، حتــى إقــرار املوازنة الجديــدة. لكن 
الصرف على أساس »القاعدة االثني عشرية« 

مستمر منذ  12 عاما وحتى اليوم.
مجلــس  أقرهــا  موازنــة  آخــر  تاريــخ  ويعــود 
أن  قبــل   ،2005 عــام  إلــى  اللبنانــي  النــواب 
تــؤدي الخالفــات بــني »التيــار الوطنــي الحــر« 
و»تيار املستقبل« إلى تجميد املوازنات التي 
عرضهــا  دون  املتعاقبــة  الحكومــات  أعدتهــا 
علــى مجلــس النــواب. ودخلــت موازنــة العــام 
املوازنــات  قائمــة  ضمــن  مــن  أيضــا،   2017
تحويلهــا  تأخــر  بعدمــا  للدســتور،  املخالفــة 
من الحكومة إلى البرملان 12 شهرًا عن املوعد 
الدستوري، إذ ينص األخير في املادة 83 منه، 
علــى وجــوب تحويــل موازنــة الســنة الالحقــة 

في مطلع أكتوبر/ تشرين األول.

الكويت ـ محمود بدير

التجــارة  وزارة  إنفــاق  عــن  حكوميــة  وثيقــة  كشــفت 
والصناعــة نحــو مليــار دوالر لدعــم الســلع التموينيــة 
امليزانيــة  فــي  الكويتيــني  للمواطنــني  واإلنشــائية 

الحالية 2017/ 2018.
التجــارة  وزارة  عــن  الصــادرة  الوثيقــة  وأظهــرت 
والصناعــة، وحصلــت »العربــي الجديــد« علــى نســخه 
منهــا، أن مبلــغ الدعــم ارتفــع بنســبة تقــارب 17% عــن 
ميزانيــة العــام املاضــي )انقضــت نهايــة مــارس/ آذار 
فــي  الغذائيــة  املــواد  أســعار  الرتفــاع  نظــرا  املاضــي(، 

األســواق، إثــر صعــود أســعار الشــحن واالســتيراد مــن 
الخارج، في ظل التوترات التي تشــهدها بعض الدول 

العربية، والتي تعرقل وتزيد مدة الشحن.
»العربــي  عليهــا  اطلعــت  بيانــات حكوميــة  وبحســب 
الجديــد«، فقــد كان مقــررًا أن تبلــغ ميزانية دعم الســلع 
التموينيــة واإلنشــائية للعــام املالــي الحالي نحو 800 

مليون دوالر.
وبحســب الوثيقــة الحكومية، فــإن الدعم الذي يحصل 
عليــه املواطنــون من خالل البطاقــات التموينية موزع 
بواقــع 70% للســلع الغذائيــة، 30% موجــه لدعــم مــواد 
قــروض  أصحــاب  إلــى  الدولــة  تقدمــه  الــذي  البنــاء 

االقتصــاد  أســتاذ  الكنــدري،  وقــال عبداللــه  اإلســكان. 
فــي جامعــة الكويــت، إن مــن الضــروري أن تزيــد وزارة 
لرصــد  التمويــن  قطــاع  علــى  رقابتهــا  مــن  التجــارة 
املســتحقني الحقيقيــني للدعــم الــذي يزيــد عامــا بعــد 
عام، رغم سياسة تخفيض املصروفات العامة في ظل 

العجز املالي املحقق.
»العربي الجديد«، أن النظام اآللي  وأضــاف الكنــدري لـ
لصــرف التمويــن جيــد، ولكنــه قــد يصــل إلــى بعــض 
األسر غير املستحقة للدعم، والتي تتمتع بمستويات 
رفاهيــة تجعلهــا ليســت فــي حاجــة إليــه، ولذلــك يجب 
تطبيــق نظــام الشــرائح فــي الكويــت إلعطــاء كل فئة ما 

تســتحقه مــن الدعــم، ورفــع مــن ال يســتحق مــن قائمــة 
الدعم الحكومي للتموين.

وكانــت الحكومــة قــد شــطبت منتصــف العــام الحالــي 
نحــو 140 ألــف فــرد مــن قائمــة املســتحقني للبطاقــات 
التمويــن  بطاقــات  إجمالــي  يبلــغ  فيمــا  التموينيــة، 
 1.77 فيهــا  مســجل  بطاقــة،  ألــف   218 نحــو  املســجلة 

مليون فرد.
بــوزارة  التجاريــة  الرقابــة  قطــاع  بيانــات  وبحســب 
التموينيــة  البطاقــات  مــن  املشــطوبني  فــإن  التجــارة، 
يعملــون  وخــدم  كويتيــني  مواطنــني  بــني  متنوعــون 

لديهم.

مليار دوالر لدعم التموين والبناء في الكويت

السعودية تطبق 
قانون اإلفالس

قال ماجد القصبي وزير التجارة 
واالستثمار السعودي، إن اململكة 

ستبدأ في تطبيق قانون جديد 
لإلفالس أوائل العام املقبل 2018، 

في إطار جهود رامية لجذب 
االستثمار األجنبي وتشجيع 

نشاط القطاع الخاص. وبموجب 

القانون الحالي، ال يوجد سبيل 
ميسر لتصفية أنشطة الشركات 

املثقلة بالديون في السعودية، 
وقد يساعد القانون الجديد  في 

إعادة هيكلة االقتصاد الذي تتزايد 
املخاوف بشأن مواجهته مخاطر 

كبيرة في ظل استمرار تراجع 
أسعار النفط وتراجع اإلنفاق 

الحكومي واستمرار العجز املالي. 
ونقلت وسائل إعالم عن القصبي 

قوله إن قانون اإلفالس تم رفعه 
ملجلس الشورى، متوقعا تطبيقه 

بحلول نهاية الربع األول من 2018.
وتعرضت مئات الشركات ال سيما 
في قطاع املقاوالت ألزمات كبيرة، 
منها كيانات كبرى مثل مجموعة 

بن الدن وسعودي أوجيه.
  

انخفاض النفط الليبي
قال مصدر في قطاع النفط الليبي، 

إن إنتاج ليبيا من الخام يبلغ 
حاليا نحو 900 ألف برميل يوميا، 
انخفاضا من حوالي مليون برميل 

يوميا في األشهر األخيرة.
وارتفع إنتاج ليبيا كثيرا على مدى 
السنة األخيرة، لكنه تذبذب ألسباب 

من بينها إغالقات ومعوقات 
لإلنتاج في حقل الشرارة النفطي 
العمالق بالبلد العضو في منظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك(. 

وقال املصدر لرويترز، أمس 
الجمعة، إن هناك أيضا مشكالت 

مستمرة تتعلق بالتسرب من 
خطوط األنابيب ونقص الطاقة 

التخزينية وانقطاعات للكهرباء في 
منشآت نفطية بشرق البالد. وليبيا 
ونيجيريا معفيتان من اتفاق تقوده 

أوبك لخفض اإلنتاج. وأدى ارتفاع 
اإلنتاج في كال البلدين إلى تعقيد 
الجهود التي تبذلها املنظمة لدعم 

أسعار النفط العاملية.

الخطوط التركية 
تشتري 40 طائرة

قالت شركة بوينغ األميركية، إن 
الخطوط الجوية التركية تعتزم 
شراء 40 طائرة من الطرازات 

عريضة البدن للمسافات الطويلة، 
مما يعيد الطلب إلى هذه النوعية 

من الطائرات التي تراجع الطلب على 
العديد من أنواعها. ويأتي االتفاق، 

الذي تقدر قيمته بمبلغ 10.8 
مليارات دوالر على قائمة أسعار 

بوينغ، في وقت تسعى فيه الخطوط 
الجوية التركية لتعزيز أسطولها. 

وكانت بوينغ قالت في وقت سابق 
من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، 

إنها ستزيد إنتاج الطائرات من 
طراز »787 دريمالينر« إلى 14 

طائرة في الشهر خالل عام 2019، 
لتحيي بذلك خططا كانت معلقة 
في السابق نتيجة تذبذب الطلب 

على الطائرات عريضة البدن على 
مستوى العالم.

أخبار

رحيل أغنى 
امرأة في 

العالم

أعلنت ابنة املليارديرة الفرنسية ليليان بيتنكور، وفاة أمها وريثة عائلة بيتنكور، التي أسست شركة لوريال العمالقة ملستحضرات التجميل وال تزال تسيطر 
على أكبر حصة فيها، عن عمر يناهز 94 عاما. كانت بيتنكور، التي صنفتها مجلة فوربس كأغنى امرأة في العالم، وريثة املجموعة التي أسســها والدها قبل 
نحو قرن من الزمان عندما كان صانعا لصبغة الشعر. وتمتلك بيتنكور وعائلتها 33% من لوريال رابع أكبر شركة فرنسية مدرجة بالبورصة. وقالت ابنتها 
فرانسواز بيتنكور ميير، وهي عضوة بمجلس اإلدارة إلى جانب ابنها، في بيان وفق رويترز أمس، إن األسرة ما زالت ملتزمة بدعم الشركة وإدارتها. وقدرت 

فوربس في وقت سابق هذا العام ثروة بيتنكور بمبلغ 39.5 مليار دوالر، لتكون أغنى امرأة في العالم وضمن أغنى 20 شخصا على مستوى العالم.

اقتصاد
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تونس ـ فرح سليم

التونسية  املــالــيــة  وزارة  تستعد 
ــايــــة  ــبــ لــــتــــعــــزيــــز إيــــــــــــــــــرادات الــــجــ
)الــضــرائــب( عبر وســائــل جديدة 
ملــاحــقــة املــتــهــربــن مـــن الـــضـــرائـــب، فـــي ظل 
ــوارد الــذاتــيــة لــلــدولــة  ــ الــنــقــص الــحــاد فــي املـ
دفعها نحو االقتراض الخارجي الذي ناهز 
للباد،  املحلي اإلجــمــالــي  الــنــاتــج  مــن   %66

حسب البيانات الرسمية. 
ــز الــخــطــة الــحــكــومــيــة لـــرفـــع إيــــــرادات  ــركـ وتـ
الـــضـــرائـــب عـــلـــى تــكــثــيــف تــتــبــع الـــشـــركـــات 
ــات املــتــهــربــة عــبــر جـــهـــاز خــاص  واملـــؤســـسـ
تــم استحداثه بــقــانــون جــديــد صــدر أخــيــرًا، 
تحت اسم فرقة األبحاث ومكافحة التهرب 
الـــجـــبـــائـــي، أو مــــا اصـــطـــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــه 

بجهاز »الشرطة الجبائية«.
ويتولى الجهاز الجديد ضمن املهام املسندة 
وتوفير  الضريبية  بــاألبــحــاث  الــقــيــام  إلــيــه 
املعلومة لهياكل املراقبة بوزارة املالية عبر 
التابعة  الجباية  إدارات  بــن  مشتركة  فــرق 
جــانــب  ــى  ــ إلـ ــمــــارك،  الــــجــ وإدارات  ــوزارة  ــ ــلـ ــ لـ
الكشف عن املخالفات الجبائية ومعاينتها 

والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم. 
ــة الـــجـــديـــدة  ــيــ وتــــعــــّول الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى اآللــ
 املــقــرر تطبيقها فــي يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
ــواردهــــا الـــذاتـــيـــة من  املــقــبــل فـــي تــحــســن مــ
الــجــبــايــة عــمــا بــتــوصــيــات صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي الـــذي أّكـــد فــي تــقــاريــر عــديــدة على 
بــإصــاح جبائي عميق في  القيام  ضـــرورة 
ــــدر مــمــكــن مــن  ــبـــر قـ تـــونـــس واســــتــــهــــداف أكـ
املـــؤســـســـات واألنـــشـــطـــة الــتــي بــقــيــت خـــارج 

دائرة الضرائب.
ويــعــتــبــر خـــبـــراء الــجــبــايــة واالقـــتـــصـــاد أن 
ــهــــودًا كـــبـــيـــرًا فــي  ــبــــذل مــــجــ الـــحـــكـــومـــة ال تــ
ــرائــــب مــــن كــــبــــار املـــمـــولـــن،  تــحــصــيــل الــــضــ
األجــراء  على  املفروضة  بالضرائب  مكتفية 
 عـــن ســـن قـــوانـــن تــســمــح بــالــتــهــرب 

ً
فـــضـــا

الضريبي للشركات الكبرى في الباد.
فـــعـــلـــى عـــكـــس األجـــــــــــراء واملــــوظــــفــــن تـــقـــدر 
)التي  التجارية  غير  الحرة  املهن  مساهمة 
ــــون  ــامـ ــ ــــحـ ــاء واملـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا األطـ ــهـ ــنـ ــمـ يـــصـــنـــف ضـ
واملـــهـــنـــدســـون( بــنــحــو 7% مــــن الـــضـــرائـــب 
ــل هـــذه  ــ ــم ارتـــــفـــــاع نـــســـب دخــ ــ ــرة رغــ ــاشــ ــبــ املــ
الــفــئــات، حــســب الــخــبــيــر االقــتــصــادي رضــا 
»العربي  لـ فــي حديثه  قــال  الــذي  شكندالي، 
الجبائي في تونس ال  النظام  الجديد«، إن 

يكرس العدالة االجتماعية. 
وحــســب شــكــنــدالــي، فـــإن الـــدولـــة ال تحتاج 
الــضــرائــب بقدر  إلــى شــرطــة جبائية لجمع 
ما تحتاج إلى قوانن عادلة ترفع الحماية 

وأضــاف  املتهربة.  الشركات  عــن  القانونية 
املتحدث أن وزارة املالية تملك أدوات كثيرة 
ملــراقــبــة املــتــهــربــن وال تــحــتــاج إلـــى شــرطــة 
جبائية وأعمال االستقصاء بقدر ما تحتاج 
أشكال  كل  تمنع  أنظمة مراقبة شفافة  إلــى 

التحايل على القوانن.
وأوضــــح الــخــبــيــر االقــتــصــادي فــي الــســيــاق 
ذاتــه أن النظام الجبائي في تونس منحاز 
ــد ضغطا جبائيا كبيرا 

ّ
إلى األثــريــاء، ما ول

مشيرا  الضعيفة،  والطبقات  األجــــراء  على 
إلى أن النظام الحالي يحتاج إلى مراجعات 
عميقة تستهدف كبار املؤسسات واألنشطة 
الحرة إضافة إلى السوق السوداء بمختلف 

أنشطتها، وفق تقديره.
وحسب الشكندالي، فإن الضريبة املباشرة 
من  تراجعا  الشركات شهدت  تدفعها  التي 
51% في عام 2011 إلى 36% سنة 2015، ما 
يعني أن الدولة متشّددة في جمع الضرائب 
ــاهـــل مــع  ــتـــسـ ــات الـــضـــعـــيـــفـــة وتـ ــقـ ــبـ ــطـ ــــع الـ مـ

الشركات واألثرياء.
وتشير تقديرات دولية إلى أن نسبة التهّرب 
النسب  أعلى  من  تونس هي  في  الضريبي 
فـــي الـــعـــالـــم، بــاعــتــبــار أن مــيــزانــيــة الـــدولـــة 
إجمالي  مــن  يـــوازي %6  مــا  تخسر سنويا 
الناتج املحلي، وفق بيانات لصندوق النقد 

الدولي.
االقتصادي  الخبير  يتوقع  ال  جانبه،  ومــن 
ــيـــرا كـــبـــيـــرا لــشــرطــة  بــلــحــســن الـــزمـــنـــي، تـــأثـ
إلى  مشيرا  الجباية،  عائدات  على  الجباية 
أن تــحــســن إيــــــرادات الـــدولـــة مـــن الــضــرائــب 
ــقــــدر مــا  ــة بــ ــيـ ــنـ ــى وســــائــــل أمـ ــ ــتـــاج إلــ ال يـــحـ
يحتاج إلى إضفاء مزيد من الشفافية على 

املعامات بن الدولة ودافعي الضرائب.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــث لــ ــديـ ــ ــي، فـــــي حـ ــ ــنـ ــ ــزمـ ــ وقـــــــــال الـ
املتهربة  الشركات والقطاعات  إن  الجديد«، 
تــقــدم ملــصــالــح الــضــرائــب كــشــوفــا قــانــونــيــة 

خسرت البورصة السعودية نحو 13.3 مليار 
ريـــال )3.55 مــلــيــارات دوالر(، خــال تـــداوالت 
أول خسارة منذ نحو  في  املاضي،  األسبوع 
ســتــة أســابــيــع، بــعــد أن تــراجــع املــؤشــر الــعــام 
للسوق »تــاســي«، في وقــت يتزايد فيه القلق 

من املخاطر املالية للمملكة.
 ،%0.64 بنسبة  للسوق  العام  املؤشر  وهبط 
بعد أن خسر 46.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 
السوقية  الــقــيــمــة  وتــراجــعــت  نــقــطــة.   7326.3
لألسهم إلى 1.72 تريليون ريال )460 مليار 

دوالر(، بانخفاض بلغت نسبته %0.76.
وتــصــدر قــطــاع االتـــصـــاالت، أحـــد الــقــطــاعــات 
تاه   ،%1.77 بنسبة  الــتــراجــعــات  الرئيسية، 
الصناديق العقارية بنسبة 1.62%، كما هبط 
قطاعا البنوك واملواد األساسية، الرئيسيان، 

بنسبة 1.06%، و0.16%، على التوالي.
وقـــال محلل فــي أســـواق املـــال طلب عــدم ذكر 
»العربي الجديد«،  اسمه في تصريح خاص لـ
إن »الــــســــوق شـــهـــدت عـــلـــى مــــــدار األســـابـــيـــع 
السياسي،  بــاملــال  يعرف  ملــا  نشاطًا  السابقة 
ــبــــاعــــا عـــــن قـــــــوة الــــســــوق  ــعـــطـــي انــــطــ الــــــــذي يـ
وإيجابية االقتصاد بغض النظر عن الواقع 

الحقيقي للمؤشرات املالية، ووضع الشركات 
الــتــي تــعــانــي أغــلــبــهــا ال ســيــمــا الــعــامــلــة في 

مجاالت املقاوالت والخدمات«.
وانــتــشــرت تــقــاريــر إعــامــيــة قــبــل نــحــو أكــثــر 
ــلـــك ســلــمــان بن  مـــن أســـبـــوعـــن تــفــيــد بــــأن املـ
عـــبـــدالـــعـــزيـــز، ســـيـــتـــنـــازل عــــن الــــعــــرش خـــال 

أسابيع البنه ولي العهد محمد بن سلمان.
وأضــاف املحلل في أســواق املــال إن »توجيه 
السوق عبر الشراء في األسهم الكبرى، التي 
تقود البورصة للصعود، قد ال يطول كثيرا، 
املستثمرين  أوســـاط  فــي  قلق  فالفعل  فهناك 

من الفترة املقبلة«.
قد رجحت،  اقتصادية دولية  تقارير  وكانت 
وتباطؤًا  ماليًا،  عــجــزًا  السعودية  تــواجــه  أن 

غــيــر مــســبــوق فـــي الــنــمــو، مــشــيــرة إلـــى فشل 
رؤية اململكة 2030، التي أثارت ضجة كبيرة 
خال األشهر األولى من العام املاضي 2016، 
ما دعا الحكومة إلى اإلعان في وقت سابق 
مــن سبتمبر/ أيــلــول الـــجـــاري عــن إجــــراءات 
من شأنها تعديل هذه الرؤية التي وصفتها 
مثل  كانت  بأنها  األميركية  بلومبرغ  شبكة 

»الصبي الطموح«.
النقد  عــن مؤسسة  بيانات صـــادرة  وكشفت 
»العربي  عليها  اطلعت  الــســعــودي،  الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، عـــن أن املــمــلــكــة خــســرت أكــثــر من 
ونصف  عامن  في  العام  احتياطيها  نصف 
العام، بعد أن تهاوى إلى 617.3 مليار ريال 
)164.6 مليار دوالر( في يوليو/تموز 2017، 
مقابل 1.3 تريليون ريال )346.6 مليار دوالر( 

في ديسمبر/كانون األول 2014. 
وجاء تهاوي االحتياطي، رغم ارتفاع اللجوء 
املــالــي، حيث تم  إلــى االقــتــراض لسد العجز 
املــتــراكــم في  تمويل حــوالــي 34% مــن العجز 
السنتن األخيرتن من خال إصدار سندات 

دين محلية وأجنبية.
)العربي الجديد(

الرباط ـ مصطفى قماس

عــــاد مــلــف الـــســـوق املــــوازيــــة فـــي املـــغـــرب إلــى 
ــقـــاش بــــن حـــكـــومـــة ســـعـــد الـــديـــن  ــنـ ــة الـ طــــاولــ
الــعــثــمــانــي ورجـــــال األعــــمــــال، الـــذيـــن طــالــبــوا 
ــراءات لــلــتــصــدي لــتــوســع هــــذه الــســوق،  ــإجــ بــ
والعمل على إدماجها في االقتصاد الرسمي، 
وهـــو مـــا ســعــت إلــيــه حــكــومــات ســابــقــة دون 
تحقيق نتائج. ويعمل االتحاد العام ملقاوالت 
املــغــرب، الـــذي يمثل مصالح رجـــال األعــمــال، 
عــلــى وضـــع الــلــمــســات األخـــيـــرة، عــلــى دراســـة 
حـــول االقــتــصــاد غــيــر الــرســمــي الــــذي يشكل 
عائقًا أمام تنافسية االقتصاد الوطني، فيما 
األسبوع  الحكومة  رئيس  له  ممثلون  التقى 
االتــفــاق  وتـــم  القضية  هـــذه  ملناقشة  املــاضــي 
البحث  أجــل  على تشكيل لجنة مشتركة من 
عـــن حـــلـــول لــلــمــشــكــلــة. ويــتــخــذ الــقــطــاع غير 
الرسمي عدة أشكال في املغرب، حيث يشمل 
غــيــر  أو  الــقــيــمــة  مــخــفــضــة  بـــفـــواتـــيـــر  اإلدالء 

حقيقية والتهريب والباعة الجائلن.
غــيــر أن مــصــدرًا فــي االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت 
املغرب، قال في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
ــر الــــرســــمــــي ال  ــيــ إن مــــحــــاصــــرة الــــقــــطــــاع غــ
األول،  املقام  في  الجائلن،  الباعة  تستهدف 
بــل الــشــركــات الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع الــرســمــي، 

والــتــي تلجأ ملــمــارســات كــثــيــرًا مــا يلجأ لها 
الـــقـــطـــاع غــيــر الـــرســـمـــي. ورأى أنــــه يــفــتــرض 
ــداث لجنة تــتــولــى البحث  فــي الــحــكــومــة، إحــ
يزيد  الــذي  املهيكل  غير  للقطاع  الحلول  عن 

االقتصاد املغربي هشاشة.
السابقة،  اإلله بنكيران  وسبق لحكومة عبد 
أن أعلنت عن إطــاق دراســة من أجــل تحديد 
الــظــاهــرة، إال أن  خــارطــة طريق ملواجهة تلك 

ذلك لم ينجز إلى حدود اآلن.

واعــتــبــر املــصــدر فــي االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت 
ــتـــي يــفــتــرض  ــى الـــتـــدابـــيـــر الـ ــ املــــغــــرب، أن أولــ
ــي تـــخـــفـــيـــف الــضــغــط  ــ ــا، تـــتـــمـــثـــل فـ ــ ــاذهـ ــ ــخـ ــ اتـ
الجبائي عن الشركات الصغيرة واملتوسطة، 
مشيرًا إلى أن تحفيز العاملن في االقتصاد 
املوازي من أجل االنضمام للسوق الرسمية، 
يجب أن يتضمن تخفيف األعباء الضريبية 
عــــن هـــــذه الـــنـــوعـــيـــة مــــن الــــشــــركــــات لــتــجــنــب 

تهربها من التسديد.
وتشير بيانات محلية إلى أن حجم مبيعات 
مليار   41.5 إلــى  يصل  الرسمي  غير  القطاع 
دوالر سنويًا، وهو ما يمثل حوالى 40% من 
الناتج اإلجمالي املحلي. ويوفر هذا القطاع، 
حسب املندوبية السامية للتخطيط، حوالى 

مليونن ونصف املليون فرصة عمل.
وتــشــكــل األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة حـــوالـــى %71 
فـــي الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، تــلــيــهــا األنــشــطــة 
بــنــســبــة 13.1% والـــخـــدمـــات %9  الــصــنــاعــيــة 

والبناء بنحو %8.1.
الحلي  الكركاعي، صانع  القادر  واعتبر عبد 
مـــن الــفــضــة بـــالـــدار الــبــيــضــاء، أن الــصــنــاعــة 
الــتــقــلــيــديــة بـــاملـــغـــرب، يــهــددهــا الــقــطــاع غير 
ــذي ال يـــحـــتـــرم تــقــالــيــد املــهــنــة،  ــ الـــرســـمـــي، الــ
ــدان ال  ــ ــلـ ــ ــن بـ ــ ــراد مـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى االسـ

يستطيع الحرفيون املحليون منافستها.

شرطة للجباية 
في تونس

األنشطة التجارية تستحوذ على ثلثي القطاع 
)Getty( غير الرسمي

البورصة السعودية تخسر 3.5 مليارات دوالر

السوق السوداء تختبر حكومة العثماني

فرق لمالحقة المتهربين 
من الضرائب بهدف رفع اإليرادات

انسحاب مستثمرين من مشروع استصالح 1.5 مليون فدان

تعتزم الحكومة 
التونسية االستعانة 

بفرق لمكافحة التهرب 
الضريبي من أجل زيادة 

اإليرادات لمواجهة األزمة 
المالية الحادة التي تعاني 

منها البالد

أسواق تمويل

المغرب

55
تقّدر حصة مصر من مياه 
متر  مليار   55 بنحو  النيل 
ويتخوف  سنويًا،  مكعب 
ــراجــع  ــون مـــن ت ــري ــص ــم ال
الحصة وزيادة العجز المائي 
مع بدء إثيوبيا بملء خزان 
سد النهضة، بالتالي تعرض 
للجفاف  ــة  ــدن األف ماليين 

والبوار.

تحقيق

483 مليون دوالر 
الحصيلة الضريبية 

خالل 9 أشهر

نقص المياه 
والتمويل وضعف البنية 

التحتية أبرز العقبات

عدم وجود أي 
دراسات جدوى اقتصادية 

لنجاح المستثمرين

السوق شهدت على مدار 
األسابيع الماضية نشاطًا 

لما يعرف بالمال السياسي

الدوحة ـ العربي الجديد

ــات مـــــشـــــروع اســــتــــصــــاح 1.5  ــ ــ بـ
مـــلـــيـــون فــــــدان فــــي مـــصـــر مـــهـــدًدا 
بالفشل، إذ قّرر عدد من الفائزين 
فــي الــطــرح األول االنــســحــاب مــن املــشــروع، 
خال الفترة األخيرة، والتنازل عن األراضي 
غرة جنوب 

ُ
التي حصلوا عليها في منطقة امل

مدينة العلمن في محافظة مطروح )شمال 
غرب(، نتيجة تفاقم املشاكل املالية والفنية 

التي تواجههم.
لـــ »الــعــربــي  بــاملــشــروع  وحــســب مستثمرين 
الجديد«، تتمثل أبرز تلك املشاكل للمشروع، 
الفتاح  املــصــري عبد  الرئيس  افتتحه  الــذي 
السيسي منذ نحو عامن، في غياب البنية 
التحتية باملنطقة من طرق وكهرباء ومياه 
شرب، إضافة إلى ارتفاع نسبة امللوحة بتلك 

األراضي.
وقــال املحامي املصري، محمد عبد السام، 
املفوض عن مجموعة تضم 10 من الفائزين 
الـــطـــرح األول ملـــشـــروع اســـتـــصـــاح 1.5  فـــي 
غرة، إن مجموعته 

ُ
مليون فدان في منطقة امل

تعثرت ولم تستطع استصاح قطعة األرض 
التي حصلوا عليها.

ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ــ ــســــام ل وأكــــــد عـــبـــد الــ
أن مــجــمــوعــتــه عــجــزت عـــن ســــداد األقــســاط 
املستحقة عليها بسبب املشاكل التي تعوق 
استزراع تلك األراضي، وفي مقدمتها غياب 
املتمثلة في  الــخــدمــات والــبــنــيــة األســاســيــة 
مــيــاه الــشــرب، والــطــرق املــجــهــزة والــكــهــربــاء 
وبــالــتــالــي ال يمكن االســتــثــمــار فــي ظــل تلك 

األوضاع املتردية.
أجــــرت شركة   ،2017 آذار  مــــارس/   29 وفـــي 
ــة عــلــى  ــرفـ ــريــــف املــــصــــري )خـــــاصـــــة(، املـــشـ الــ
مشروع املليون ونصف مليون فــدان، قرعة 
علنية، على مساحة 60 ألف فدان من أراضي 
غرة باملشروع، وبلغ عدد األراضي 

ُ
منطقة امل

املطروحة في هذه القرعة املخصصة للطرح 
غرة، 

ُ
امل أراضــي منطقة  األول 252 قطعة من 

ــٍل مــنــهــا 238 فـــدانـــًا. ووفــقــا  تــبــلــغ مــســاحــة كـ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــة، لــ ــركـ ملـــصـــدر مــــســــؤول فــــي الـــشـ
الـــجـــديـــد« فــــإن عــــدد الـــفـــائـــزيـــن فـــي املــرحــلــة 

األولى بلغ 160 شخصا، بينما تم تسليم 6 
قطع أراض فقط. 

ــــى أن »األراضــــــــي  ــبـــد الـــــســـــام، إلــ وأشــــــــار عـ
التابعة ملشروع املليون ونصف مليون فدان 
غرة تبعد عن أقرب منطقة سكنية لها 

ُ
في امل

ثــم يصعب شــراء  ومــن  كيلومترًا   50 بنحو 
احــتــيــاجــاتــنــا مـــن الـــغـــذاء واملــــيــــاه«، مــشــيــرًا 
تــلــك األراضـــــــي يتطلب  إلــــى أن اســـتـــصـــاح 
ــراء مــعــدات مــتــطــورة بــاهــظــة الــثــمــن وهــو  شـ
ــقــــدرة املـــالـــيـــة لــصــغــار  األمـــــر الـــــذي يـــفـــوق الــ
املستثمرين، في ظل غياب الدعم الحكومي.

وتــابــع عبد الــســام أنــه ال تــوجــد آلــيــة لدعم 
املتعثرين ومساعدتهم  املشروع  مستثمري 
عــلــى االســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل، مــوضــًحــا أنــه 
حال تعثر بعض أفــراد املجموعة الحاصلة 
الــريــف  فـــإن شــركــة تنمية  عــلــى قطعة أرض 
ــــال مــســتــثــمــريــن بـــدالء  املـــصـــري تــرفــض إدخـ
في  املــشــاركــة  شـــروط  عليهم  تنطبق  عنهم 
املـــشـــروع، وبــالــتــالــي فـــإن املــجــمــوعــة تضطر 

إلى االنسحاب من املشروع.
وفــــي 4 مـــايـــو/ أيــــار املـــاضـــي كــشــف رئــيــس 

ــري، عــــاطــــف حــــنــــورة،  ــ ــــصـ شــــركــــة الــــريــــف املـ
خال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس 
الــنــواب املــصــري، عــن تــضــارب فــي التقارير 
الــــري بشأن  الــتــي رفــعــتــهــا وزارة  الــرســمــيــة 
: »عــنــدنــا 

ً
إمــكــانــات املـــيـــاه بـــاملـــشـــروع، قـــائـــا

املــيــاه تكفي  إن  يــقــول  الـــري  ورق مــن وزارة 
املليون ونصف مليون فدان،  وتزيد لزراعة 

املياه  أن  تــؤكــد  الجهة  بنفس  فوجئنا  لكن 
تكفي لــزراعــة 40% فقط وأخــيــًرا نــزلــت إلى 
26 % فقط، على لسان مسؤول قطاع املياه 
الــجــوفــيــة بــــالــــوزارة خـــال اجــتــمــاع ملجلس 

الوزراء مؤخًرا«.
وكان السيسي قد أعلن في نوفمبر/ تشرين 
الــقــومــي  املــــشــــروع  بــــدء  الـــثـــانـــي 2014، عـــن 
الستصاح وزراعة 4 ماين فدان ثم تراجع 
ــران 2015 عـــن املــســاحــة  ــزيــ فـــي يـــونـــيـــو/ حــ
لتصبح 1.5 مليون فدان لقلة املياه وارتفاع 
في  السيسي  وأعــلــن  االســتــصــاح.  تكاليف 
أكتوبر/ تشرين األول 2016، عن فرص تملك 
الشباب 10 أفدنة في املشروع، على أن يتم 

تسديد ثمنها بالتقسيط بفائدة %5.
ومــــن جـــانـــبـــه، قــــال مــســتــثــمــر مــتــعــاقــد على 
ـــغـــرة، طــلــب عـــدم الكشف 

ُ
امل فــي  قطعة أرض 

»العربي الجديد«: »إن الطرق  عن هويته ، لـ
املعدات  نقل  يصعب  وبالتالي  ممهدة  غير 
حصلت  الـــتـــي  األرض  قــطــعــة  إلــــى  واآلالت 
لــلــمــشــروع، كما  األول  الــطــرح  عليها ضــمــن 
ــــازم لتشغيل  نــعــانــي مـــن نــقــص الـــوقـــود الـ

املعدات«، مشيرا إلى غياب الدعم الحكومي 
ــاد الــزراعــي  ــ لــلــمــزارعــن واملــتــمــثــل فــي اإلرشـ

وتوفير التقاوي واملبيدات واألسمدة.
املاضي تراجعت  إبريل/ نيسان  وفي شهر 
ــن تـــوصـــيـــل الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  الـــحـــكـــومـــة عــ
الــتــي سيتم تخصيصها  ألراضـــي املــشــروع 
لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، وفـــــقـــــًا ملــــــا أكــــــــــده رئـــيـــس 
شــركــة الــريــف املـــصـــري، الــــذي أشــــار إلـــى أن 
ــدا فــي  ــ ــ ــــن تـــضـــع مـــســـمـــارا واحـ الـــحـــكـــومـــة »لـ
أراضــي الشركات«. وأضــاف أن القيود التي 
مياه  اســتــخــدام  عــلــى  الـــري  وزارة  تفرضها 
ــة املــحــاصــيــل،  ــ ــار الــجــوفــيــة وحــظــر زراعـ ــ اآلبـ
التي تستهلك كميات كبيره من املياه، وفي 
املستثمرين  تجبر  ــــوز،  واملـ األرز  مقدمتها 
عـــلـــى زراعـــــــة مــحــاصــيــل مــــحــــددة ال تــحــقــق 
أربـــاحـــا مــجــزيــة خــصــوًصــا فــي ظــل ارتــفــاع 

تكاليف املستلزمات الزراعية.
ــار املــســتــثــمــر إلـــى أن الــحــكــومــة وعـــدت  ــ وأشـ
بـــإنـــشـــاء مــحــطــات لــتــحــلــيــة املـــيـــاه وتــوفــيــر 
بــطــاريــات تــعــمــل بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة، لحل 
الـــشـــرب والـــكـــهـــربـــاء بمنطقة  أزمـــتـــي مـــيـــاه 
غرة، إال أنها لم تنفذ وعودها حتى اآلن، 

ُ
امل

ــا إلــى أن عـــددا مــن مستثمري املــشــروع 
ً
الفــت

الريف  تنمية  لشركة  بعدة شكاوى  تقدموا 
الــتــي تواجههم في  املــشــاكــل  املــصــري، لحل 
استزراع أراضي املرحلة األولى من املشروع 
ــا إزاء تــلــك  ـ

ً
ــن ــاكـ ــم تـــحـــرك سـ ــة لــ ــركـ لـــكـــن الـــشـ

الشكاوى.
وفـــي 6 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي كــشــف وكيل 
أول وزارة املـــوارد املائية والـــري، رجــب عبد 
الــعــظــيــم، عـــن أن وزارتــــــه وضـــعـــت ضــوابــط 
تــم تــحــديــد كميات  الــجــوفــيــة، حــيــث  للمياه 
املياه املقررة، وفترات تشغيل اآلبار بالطاقة 
الشمسية للحد من زيادة االستخدام، وحظر 
ــتـــخـــدام  املـــحـــاصـــيـــل الـــشـــرهـــة لـــلـــمـــيـــاه، واسـ
التشديد  مــع  الــــري،  فــي  الــحــديــثــة  التقنيات 
على حظر زراعة األرز وقصب السكر واملوز 
مـــع وزارة  بــالــتــنــســيــق  املــــشــــروع  أرض  فـــي 

الزراعة.
وأشــــــار إلــــى أن الــــــــوزارة ســتــقــوم بــتــحــديــد 
مــنــســوب املــيــاه الــجــوفــيــة، وإنـــشـــاء شبكات 
إلى  باإلضافة  الجوفي،  الخزان  لرصد  آبــار 
ــار الــجــوفــيــة، وتشديد  رصـــد مــخــالــفــات اآلبــ
قــد تصل  التي  والــغــرامــة  بالحبس  العقوبة 

إلى 50 ألف جنيه للمخالف.
ــد الـــحـــاصـــلـــن عـــلـــى قــطــعــة أرض  ــ وقــــــال أحـ
»الــعــربــي  بــاملــشــروع، محمد عــبــد الــعــزيــز، لـــ
الجديد«، إنه فوجئ بعدم وجود أي دراسات 
جدوى اقتصادية خاصة باملشروع، مؤكدا 
أن الــشــركــة املــشــرفــة عــلــى املـــشـــروع ليست 

لديها دراسة توضح تكلفة زراعة الفدان من 
عمالة وحرث وتخطيط وتسميد ومبيدات، 
املــشــروع  هــذا  فــي  االستثمار  فــإن  وبالتالي 
»مغامرة » ألن املكسب أو الخسارة املحتملة 
األراض تحتوي  أن  مــعــروفــة. وأوضـــح  غير 
على نسبة ملوحة مرتفعة وبالتالي تحتاج 
يــصــل سعر  لتنقيتها،  أجــهــزة حــديــثــة  إلـــى 
الجهاز الواحد إلى أكثر من 40 ألف جنيه، 
وال بــد مــن زراعــــة محاصيل مــحــددة قـــادرة 

على تحمل امللوحة.
وأضاف أن ارتفاع سعر الفائدة على أقساط 
أراضــي املليون ونصف مليون فــدان، يؤدي 
إلــــى زيـــــادة األعـــبـــاء املــالــيــة الــتــي تــقــع على 

كاهلهم. مأزق 
زراعة مصر

شهد مشروع استصالح 1.5 مليون فدان في مصر انسحابات عديدة من المستثمرين ألسباب 
مالية وفنية، في ظل إهمال حكومي لحل المشاكل التي تواجه المشروع، وأكد مستثمرون 

بالمشروع أنهم تكبّدوا خسائر باهظة منعت استكمال عمليات االستصالح
كبح أسعار الفائدة

قال مسؤول مصرفي إن البنك املركزي املصري، قد يخفض أسعار 
سبتمبر/ نهاية  النقدية  السياسات  لجنة  اجتماع  خــال  الــفــائــدة 

أيــلــول الــجــاري. ورفـــع البنك املــركــزي أســعــار الــفــائــدة بنسبة %7 
الثالث من نوفمبر/ العمات األجنبية في  أمــام  الجنيه  منذ تعويم 

الثاني 2016، بهدف زيــادة مشتريات األجانب في أدوات  تشرين 
الدين املحلية التي تطرحها الحكومة بشكل متزايد لتوفير موارد 
للدولة مــن عجز  العامة  املــوازنــة  الــذي تعاني فيه  الــوقــت  مالية فــي 
متفاقم. ورأى املسؤول املصرفي في تصريح لـ »العربي الجديد« أن 

هناك مؤشرات على بدء معدل التضخم في التراجع، وبالتالي فإن 
أسعار الفائدة لن ترتفع وقد تتجه لانخفاض ولكن بشكل محدود 
وتدريجي. وأضاف أن البنوك اجتذبت سيولة نقدية ضخمة، على 
أثر  أنــه  الفادئة على مــدار األشهر املاضية، إال  خلفية رفــع أسعار 
سلبًا في املقابل على القطاعات االستثمارية وعلى الحكومة أيضًا 
حيث ارتفعت أعباء الديون بشكل كبير. وتوقع أن يسهم خفض 
القطاعات  طلب  خــال  من  االقتصاد،  انتعاش  في  الفائدة  أسعار 

الصناعية تمويات من البنوك.

ملعاماتها ال تتماشى في الواقع مع حجم 
مقاضاة  تستطيع  ال  الــدولــة  لكن  نشاطها، 
على  اعــتــمــادا  املتهربن  هـــؤالء  أو محاكمة 

الكشوف املقدمة.
الجبائية  الشرطة  أن  ذاتـــه  املتحدث  وأبـــرز 
فــــــي األعـــــمـــــال  تـــــكـــــون مــــجــــديــــة  يــــمــــكــــن أن 
االســتــقــصــائــيــة لــكــشــف املـــهـــربـــن ودفــعــهــم 
نحو القيام بالتصريح عن أنشطتهم، وهو 

مـــا يــســاعــد عــلــى اقــتــصــاد الــظــل تــدريــجــيــا 
بضرورة  مطالبًا  املهيكل،  االقتصاد  ضمن 
بــجــمــع  املـــخـــتـــصـــة  الـــجـــهـــات  أداء  تـــحـــســـن 
ــع كـــفـــاءة كـــوادرهـــا مـــن أجــل  الــضــرائــب ورفــ

زيادة الحصيلة الضريبية.
وعـــرف مــــردود الــضــرائــب تحسنًا فــي سنة 
ــالـــغ  ــبـ املـ مــــجــــمــــوع  مــــســــتــــوى  ــلــــى  عــ  ،2017
املـــســـتـــوجـــبـــة أو املـــبـــالـــغ الــــتــــي تــــم دفــعــهــا 

للخزينة ليبلغ حتى أغسطس/ آب املاضي 
حــوالــي 1.160 مــلــيــار ديــنــار، أي مــا يــعــادل 
هـــذا  وصـــــل  حــــن  فــــي  دوالر،  مـــلـــيـــون   483
املردود خال الفترة نفسها من سنة 2016، 
إلــى نحو 950 مليون ديــنــار، أي زهــاء 400 
مليار   1.535 إيـــرادات  مقابل  دوالر،  مليون 
لكامل  دوالر  مــلــيــون   639 نــحــو  أي  ديـــنـــار، 

2016، حسب التقارير الرسمية.

تونس تسعى 
لزيادة اإليرادات المالية 
)فتحي بلعيد
/فرانس برس(

استصالح 
األراضي يتطلب 
تكلفة باهظة 
)هشام الشريف/ 
)Getty
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــنـــفـــط، أمـــس  ــتـــقـــرت أســــعــــار الـ اسـ
الــذي يترقب  الوقت  الجمعة، في 
كـــان  إذا  ــا  ــ مـ املـــســـتـــثـــمـــرون  فـــيـــه 
فيينا  فــي  املجتمعون  الــخــام  منتجي  كبار 
ســـيـــدعـــمـــون تـــمـــديـــد تــخــفــيــضــات اإلنـــتـــاج 
ملــا بــعــد مــــارس/ آذار املــقــبــل. وفـــي الجلسة 
ــام الــقــيــاس الــعــاملــي  ــفـــع خــ الــصــبــاحــيــة، ارتـ
مــــزيــــج بــــرنــــت فــــي الـــعـــقـــود اآلجــــلــــة أربـــعـــة 
سنتات إلى 56.47 دوالرًا للبرميل. وتراجع 
خــام غــرب تكساس الوسيط األمــيــركــي في 
الــعــقــود اآلجــلــة بــمــقــدار سنتني إلـــى 50.53 

دوالرًا للبرميل )رويترز(.
ــعــــض مـــنـــتـــجـــي الــنــفــط  ــتــــزم أوبــــــــك وبــ ــعــ وتــ
خـــارجـــهـــا فـــي اجــتــمــاعــهــم الـــــذي بــــدأ أمــس 

الجمعة، وال يزال مستمرًا، حتى كتابة هذا 
إنتاج  خفض  اتــفــاق  تمديد  بحث  التقرير، 
الــخــام إلـــى مــا بــعــد مــــارس/ آذار ومناقشة 
مــراقــبــة الــــصــــادرات لــتــقــيــيــم مــــدى االلـــتـــزام 
املصدرة  البلدان  منظمة  وتهدف  باالتفاق. 

للبترول )أوبك( إلى جانب روسيا وغيرها 
من املنتجني املستقلني إلى تصريف تخمة 
مــعــروض الــنــفــط الــعــاملــي مــن خـــال خفض 
اإلنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميًا الذي 
أقــّرتــه فــي الــعــام املــاضــي. وينتهي ســريــان 

اتفاق الخفض في نهاية مارس/ آذار. 
ولكن من غير املحتمل أن ُيفضي االجتماع 
إلـــى تــوصــيــات مــحــددة حــســب مــصــادر في 
املــنــظــمــة. وفــــي هــــذا الـــصـــدد قــــال مـــصـــدران 
ــدرة لــلــبــتــرول  ــ ــــصـ ــدان املـ ــلــ ــبــ فــــي مــنــظــمــة الــ
)أوبــك( لرويترز، أمــس، إن من املستبعد أن 
واملنتجون  أوبـــك  دول  بعض  وزراء  »يــقــّدم 
توصية  فيينا  فــي  املجتمعون  املستقلون 
اإلنتاج  اتفاق خفض  محددة بشأن تمديد 

ملا بعد مارس/ آذار 2018«. 
وكان من املرّجح أن يكون االجتماع قصيرًا، 
ولــكــن يــبــدو أن هــنــالــك مــســتــجــدات جعلت 

االجتماع يأخذ ساعات أطول. 
وقال وزراء ومسؤولون آخرون إن اجتماع 
تخفيضات  تــمــديــد  سيبحث  الجمعة  يـــوم 
ــــارس/ آذار، لــكــنــه لـــن يــقــدم  اإلنـــتـــاج بــعــد مـ
الذي  باإلجراء  املجموعة  لبقية  إال توصية 
قرار  باتخاذ  اتخاذه، وليس معنيًا  ينبغي 

نهائي.
وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، 
إن الــوزراء يبحثون أيضًا مراقبة صــادرات 

الدول املشاركة في اتفاق النفط.
وأضاف »نناقش )مراقبة صادرات النفط(، 
لــكــن هـــنـــاك إشـــكـــاالت فـــي مـــا يــتــعــلــق بــدقــة 
الــبــيــانــات... على وجــه الــعــمــوم، ال نعارض 

اجتماع »أوبك«

وزراء أوبك 
ومنتجون 

مستقلون في 
اجتماع فيينا 

)Getty(

وسط ترّقب المستثمرين لما سيسفر عنه االجتماع المشترك بين »أوبك« 
النفط حول 56 دوالرًا، لتمنح  المستقلين، استقرت أسعار  والمنتجين 
األمل بأن السوق النفطية تستجيب التفاق خفض اإلمداد، على الرغم 

من أن تراجع سعر صرف الدوالر هو المؤثر األول في تحسن األسعار

أوبك تستهدف 
سعر 60 دوالرًا للبرميل 

خالفًا لتوقعات مصارف 
االستثمار

تحتاج أفغانستان 
إلى البنية التحتية والمياه 

وتوفير األمن إلنشاء 
المناجم

احتماالت رفع الفائدة 
األميركية تؤثر سلبًا على 

المعدن األصفر

أسعار النفط 
مستقرة في انتظار 

قرار توصية تمديد 
خفض اإلنتاج

تظاهر مئات من املزارعني في العاصمة الفرنسية باريس احتجاجًا على قرار 
نشرتها  صــور  وكشفت  النباتية.  الصحة  منتجات  استخدام  بحظر  الحكومة 
وكــالــة غيتي عــن وكــالــة األنــبــاء الفرنسية، قيام املــزارعــني برفع الفــتــات تطالب 
الحكومة برفع هذا الحظر. كما شهدت باريس كذلك اشتباكات عنيفة مجدًدا 
يوم الخميس، بني قوات الشرطة الفرنسية، ومحتجني على اقتراحات الحكومة 
بشأن قــانــون العمل، فــي شـــوارع العاصمة بــاريــس، وفــق صــور نشرتها وكالة 
للدموع وخراطيم  املسيلة  القنابل  األمــن  قــوات  واستخدمت  الفرنسية.  األنــبــاء 
الخميس.  العاصمة يوم  الذين تجمعوا في شــوارع  املتظاهرين  لتفريق  املياه، 
ويحشد معارضو إصاح قانون العمل الذي يريده الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون تمريره، قواهم من جديد، على رغم إصرار الحكومة التي تنوي إقراره 

في أسرع وقت ممكن.
)يورو نيوز(

تــظــاهــر عـــشـــرات األشـــخـــاص، فـــى مــديــنــة فــلــورنــســا اإليــطــالــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، 
احتجاجًا على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، قبل إلقاء رئيسة الوزراء 
عــلــى مستقبل  الــبــريــطــانــيــون  ويــتــخــوف  الــبــريــكــســت.  عــن  البريطانية خطابها 
األوروبــــي ومخاطر  االتــحــاد  مــن  بريطانيا  خـــروج  بعد  البريطاني  االقــتــصــاد 

وجود شراكات تجارية جديدة تعوض الشراكات األوروبية. 
واملــفــاوضــات الــتــي ستستأنف فــي جــولــة رابــعــة، اإلثــنــني، فــي بــروكــســل، تــراوح 
مكانها، في غياب مقترحات ملموسة من اململكة املتحدة حول شروط خروجها 
من االتحاد األوروبي، املتوقع في مارس/آذار 2019، كما يقول كبير املفاوضني 
لألنباء،  رويترز  وكالة  بارنييه. وأوضحت صور نشرتها  األوروبــيــني، ميشال 
حــمــل املــتــظــاهــريــن الفــتــات تــطــالــب بحفظ حــقــوق مــواطــنــي بــريــطــانــيــا فــي دول 
تيريزا  البريطانية،  الــوزراء  البريكست. وعقدت رئيسة  األوروبــي بعد  االتحاد 
إلـــى تــوحــيــد وزرائــهــا  الــخــمــيــس، سعيًا منها  يـــوم  ــاي، اجــتــمــاعــًا لحكومتها،  مـ

املنقسمني وراء استراتيجيتها املتعلقة ببريكست.
)يورو نيوز(

الجمعة، وسط  الجديد »آيفون 8« في طوكيو أمس  آبل هاتفها  طرحت شركة 
إقبال كبير بني الشباب على الهاتف الجديد الذي كان متوقعًا تأجيل طرحه. 

ويأتي  آيفون 8 بتصميم جديد كليًا مع شاشة »أوِلد« ومظهر خال تقريبًا من 
اإلطارات حول الشاشة، مما يعني أن الهاتف سيتخلى عن زر الشاشة الرئيسية 
الاسلكي وكاميرا  الشحن  آبــل ستضيف دعــم  أن  األيقوني. كما ذكــرت تقارير 
الهاتف  ويتنافس  األبــعــاد.  ثاثية  بيئة  فــي  الحركة  لتتبع  قـــدرات  ذات  أمامية 

الجديد مع هاتف جاكسي.
)العربي الجديد(

أخبار في صور

مزارعون ضد سياسات ماكرون 

احتجاجات ضد تيريزا ماي 
في فلورنسا

طرح آيفون 8 في طوكيو 

)Getty( انتشار الفقر في أفغانستان)Getty( تراجع معظم مؤشرات األسواق األوروبية

ــتــــان مـــــن الــــحــــروب  ــتــــحــــول أفــــغــــانــــســ هـــــل تــ
االقتصادي  النمو  إلــى دولــة  املــدقــع  والفقر 
والــوظــائــف؟ ســـؤال مهم فــي أعــقــاب توقيع 
رئــيــســهــا أشــــرف عــبــد الــغــنــي عــلــى اتفاقية 
 3 بحوالى  تقدر  معدنية  ثــروات  الستثمار 

ترليونات دوالر. 
وقال البيت األبيض في بيان نقلته رويترز 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  إن  أمــس، 
والرئيس األفغاني أشرف عبد الغني، اتفقا 
الخميس  يــوم  فــي نيويورك  خــال اجتماع 
عــلــى أن الـــشـــركـــات األمــيــركــيــة يــمــكــنــهــا أن 
تساعد في تطوير املعادن األرضية النادرة 

في أفغانستان.
وأضــــاف الــبــيــان: »اتــفــقــا عــلــى أن مــبــادرات 
الــشــركــات األمــيــركــيــة على  كــهــذه ستساعد 
القومي  لألمن  بشدة  مهمة  مــعــادن  تطوير 
مع تنمية اقتصاد أفغانستان، وخلق فرص 
تغطي  وبالتالي  البلدين،  في  جديدة  عمل 
إذ  األميركية،  املساعدات  نفقات  من  بعضًا 
يصبح األفغان أكثر اعتمادًا على أنفسهم«.

وتــــــــقــــــــدر قــــيــــمــــة الـــــــــثـــــــــروة املـــــعـــــدنـــــيـــــة فـــي 
أفــغــانــســتــان بــمــبــالــغ تــــــراوح بـــني تــرلــيــون 
إلـــى ثــاثــة تــرلــيــونــات دوالر، وذلــــك حسب 
املــســح الــجــيــولــجــي الــــذي قــامــت بــه أمــيــركــا 
هــيــئــة  تـــقـــريـــر  ــســــب  وحــ  .2014 ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ
ــيــــة، تــوجــد  ــيــــركــ ــيـــولـــوجـــي األمــ املــــســــح الـــجـ
فــي أفــغــانــســتــان ثــــروة ضــخــمــة مــن املــعــادن 
األرضية النادرة والذهب والفضة واألحجار 
الكريمة، ومعادن أخرى من خامات الحديد 

ــال الــعــاملــيــة فــي تــعــامــات  تـــأثـــرات أســــواق املــ
أميركا  بني  النووي  بالتوتر  الجمعة،  أمــس، 
ــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي أعــــقــــاب تـــهـــديـــدات  ــ ــوريـ ــ وكـ
الرئيس دونالد ترامب لكوريا الشمالية ورد 
أون عليه. وقالت كوريا  الرئيس كيم جونغ 
الــشــمــالــيــة، أمـــس الــجــمــعــة، إنــهــا قـــد تختبر 
قــنــبــلــة هــيــدروجــيــنــيــة فـــي املــحــيــط الـــهـــادي 
ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  توعد  بعد 
بــتــدمــيــر كـــوريـــا الــشــمــالــيــة بـــالـــكـــامـــل. وقـــاد 
هـــذا الــتــوتــر إلـــى صــعــود الــذهــب وانــخــفــاض 
الــــدوالر واألســهــم، وســط لــجــوء املستثمرين 
للماذات اآلمنة. وعــادة ما ترتفع مشتريات 
الذهب والفرنك السويسري حينما يتخوف 

املستثمرون من اندالع الحروب. 
ــر تــأثــيــره  ــوتـ ــتـ ــل الـ ــواصــ ــع أن يــ ــوقـ ــتـ ومـــــن املـ
عــلــى تـــجـــارة املـــعـــادن والــســلــع الـــتـــي تــصــدر 
مـــن الـــصـــني، وأســـعـــار الــتــأمــني عــلــى الشحن 

البحري إلى آسيا. 
وفــي لندن انخفضت األســهــم األوروبــيــة في 

هذه  بفعل  الجمعة،  أمس  املبكرة  التعامات 
التوترات وهبط مؤشر قطاع التعدين %1.4 
الــذي يعتمد على الطلب اآلســيــوي، ليصبح 

أكبر الخاسرين بني القطاعات.
وتــراجــع مــؤشــر داكـــس األملــانــي 0.1%، لكنه 
أعلى مستوياته في شهرين  قريبًا من  يظل 
فـــي آخــــر جــلــســة قــبــل االنـــتـــخـــابـــات املــتــوقــع 
أن تــفــوز فــيــهــا املــســتــشــارة األملــانــيــة أنجيا 
ميركل. وهبط مؤشر« فايننشال تايمز 100« 

البريطاني %0.3.
وفي أسواق املعادن الثمينة، ارتفع الذهب من 

أدنى مستوياته في أربعة أسابيع، مع إقبال 
املستثمرين على شراء األصول اآلمنة وسط 
تصاعد التوتر بني الواليات املتحدة وكوريا 
الشمالية. وفي الجلسة الصباحية في لندن، 
ارتفع الذهب في املعامات الفورية 0.4% إلى 
بعدما  )األونــصــة(،  لألوقية  دوالرا   1296.41
بــلــغ أدنـــــى مــســتــوى لـــه فـــي أربـــعـــة أســابــيــع 
تعامات  فــي  لــألوقــيــة  دوالرا   1287.61 عند 
ــفـــع الـــذهـــب فـــي الــعــقــود  يـــوم الــخــمــيــس. وارتـ
األمــيــركــيــة اآلجــلــة تسليم ديــســمــبــر/ كــانــون 

األول 0.4% إلى 1299.80 دوالرا لألوقية.
وانخفض الدوالر واألسهم اآلسيوية، أمس 
ــذه الـــتـــوتـــرات، بينما  الــجــمــعــة، فــي ضـــوء هـ
صــعــد الـــني الــيــابــانــي والــفــرنــك الــســويــســري 
بــدعــم مــن احــتــمــال إجــــراء كــوريــا الشمالية 
تـــجـــربـــة نــــوويــــة جــــديــــدة. وتــــدعــــم املــخــاطــر 
املـــاذات  على  الطلب  عـــادة  الجيوسياسية 
 
ً
الــذهــب والـــني. غير أن متعاما اآلمــنــة مثل 

ــرز، إن  ــتــ ــال لـــوكـــالـــة رويــ فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ قــ
)البنك  االتــحــادي  االحتياط  إشـــارة مجلس 
املــركــزي األمــيــركــي(، يــوم األربــعــاء، إلــى رفع 
العام  نهاية  بحلول  مجددًا  الفائدة  أسعار 
ــل الـــتـــأثـــيـــر ســلــبــًا عـــلـــى الـــذهـــب.  ــواصــ ــد تــ قــ
ويــتــأثــر الــذهــب كثيرًا بــرفــع أســعــار الفائدة 
ألنه يزيد من كلفة الفرص البديلة الضائعة 
على حائزي املعدن الذي ال يدر عائدًا. وعلى 
الرغم من استبعاد نشوب حرب بسبب هذا 
التوتر، إال أن خبراء يرون أنه في حال نشوب 
حرب فإن أسعار النفط والحبوب والحديد 
ستكون أكبر املتأثرين، وربما ترتفع أسعار 
هذه السلع بمعدالت كبيرة. وعلى الرغم من 
املــال بشراء  أســواق  املستثمرين في  تحوط 
الــذهــب والــني منذ بــدايــة األســبــوع الــجــاري، 
حسب مــا ذكـــرت رويــتــرز، إال أن التعامات 
فــي أســــواق املـــال لــم تظهر حـــااًل مــن الــذعــر، 
وظل »مؤشر املخاطر« الذي يقيس نفسيات 

املستثمرين منخفضًا إلى حد ما.
)العربي الجديد، رويترز(

والنحاس والكروم والزئبق والزنك.
ويــشــيــر تــقــريــر الــهــيــئــة األمــيــركــيــة إلــــى أن 
من  طــن  مليون   60 نحو  لديها  أفغانستان 
الحديد،  النحاس و2.2 مليار طن من خــام 
و1.4 مــلــيــون طـــن مـــن الــعــنــاصــر األرضـــيـــة 
ــادرة مــثــل الـــانـــثـــانـــيـــوم. واأللـــومـــنـــيـــوم  ــنــ الــ
والذهب والفضة والزنك والزئبق والليثيوم. 
العناصر  قيمة  تبلغ  املــثــال،  سبيل  وعــلــى 
إقليم »هلمند« نحو  فــي  الــنــادرة  األرضــيــة 
اإلقليم  أرض  تذخر  حيث  دوالر،  مليار   89
بالكامل بالعناصر األرضية النادرة. ويقول 
لبرنامج  الجيولوجي  املدير  ميدلني،  جــاك 
املــســح الجيولوجي األمــيــركــي في  مــشــروع 
حينما  سابقة  تصريحات  فــي  أفغانستان 
التقرير، »إنــه بلد غنى جــدًا باملوارد  صــدر 
املعدنية، ولقد وجدنا 24 عنصرًا على األقل 

من العناصر األرضية املعدنية«.
وفي عام 2010، جذبت البيانات انتباه فرق 
باألعمال  املنوطة  األميركية  الــدفــاع  وزارة 
ــتـــي عــهــد إلــيــهــا  وعــمــلــيــات االســـتـــقـــرار، والـ
إعـــــادة بـــنـــاء أفــغــانــســتــان، وقـــامـــت بتقييم 
املــوارد املعدنية في أفغانستان بنحو 908 
الحكومة  تــقــديــرات  بينما  دوالر،  مــلــيــارات 

األفغانية كانت 3 تريليونات دوالر.
وعـــلـــى مــــدى أربـــــع ســــنــــوات، شـــرعـــت هيئة 
املسح الجيولوجي األميركية وفريق املهام 
لبرنامج عمليات العمل واالستقرار بالقيام 

بعشرات الرحات في منطقة الحرب، لجمع 
نتائج  لتأكيد  املعدنية  العينات  وتحليل 
املــســح الــجــويــة. وقــد ســاعــد عمل الباحثني 
على تطوير الخرائط التي تسمح لشركات 
التعدين بالتعرف على املعادن املنتشرة فى 

طول الباد وعرضها، وتحديد كمياتها.
وقد أدى هذا العمل البحثي لجذب شركات 
التعدين للبحث عن املعادن في أفغانستان.

وقد وقعت الحكومة األفغانية بالفعل عقدا 
مــلــيــارات دوالر مع   3 عــامــًا بقيمة  ملـــدة 30 
مجموعة التعدين الصينية »تشاينا ميتال 
غــروب«، اململوكة للدولة ومقرها في بكني، 
الستغال خامات النحاس فى منطقة ميس 
التعدين ألكبر  تــم منح حــقــوق  أيــنــاك، كما 
منجم للحديد في الباد إلى مجموعة من 

الشركات الحكومية الخاصة الهندية.
ــــرزاد املـــنـــســـق املـــشـــارك  ــيـ ــ ــقــــول ســعــيــد مـ ويــ
فــــى بـــرنـــامـــج هـــيـــئـــة املــــســــح الـــجـــيـــولـــوجـــي 
املـــوارد  هــذه  إن  أفغانستان:  فــي  األميركية 
تــــوفــــر اإلمــــكــــانــــات ألفـــغـــانـــســـتـــان لــتــطــويــر 
اقتصادها، وخلق فرص عمل وبناء البنية 
نحو  تتقدم  الباد  التى ستجعل  التحتية، 
املــســتــقــبــل، إن الـــثـــروات املــعــدنــيــة يــمــكــن أن 
ترفع أفغانستان من الفقر وتساعدها على 

مكافحة الجريمة واإلرهاب«.
يستغلون  »اإلرهــابــيــني  أن  سعيد  ويــضــيــف 
فــإذا ما توفرت لهم  السكان املحليني،  بــؤس 
الـــوظـــائـــف وأصـــبـــحـــوا قـــادريـــن عــلــى تــوفــيــر 
غـــذائـــهـــم وكـــــان لــديــهــم مـــا يـــدافـــعـــون بـــه عن 
قليل  الذين عددهم  اإلرهابيني  فإن  أنفسهم، 

لن يكون لهم تأثير«.
في  التعدين  فــإن تطوير صناعة  ذلـــك،  ومــع 
أفــغــانــســتــان تــواجــه تــحــديــات كــبــرى، أهمها 
األمــن، كذلك هناك تحد آخــر هو عــدم وجود 
يحتاج  املعدني  فاإلنتاج  التحتية«،  »البنية 
املــنــاجــم يجب توفير  الــطــاقــة. ولتطوير  إلــى 

الطرق والسكك الحديدية وتوفر املياه. 
)العربي الجديد(

التوتر النووي الكوري يخفض األسهمواشنطن تتجه الستثمار معادن أفغانية بـ3 ترليونات دوالر

ذلـــك كعنصر إضـــافـــي. فــالــعــامــل األســاســي 
هو اإلنتاج«. 

ــان مــــســــؤولــــون فــــي »أوبـــــــــك« قــــد قـــالـــوا  ــ ــ وكـ
إن الــــصــــادرات أصــبــحــت مــعــيــارًا أســاســيــًا 
املعروض  على  ر 

ّ
تؤث كونها  السوق  تتبعه 

مــســتــويــات الـــــصـــــادرات، مـــا ســمــح لبعض 
مرتفعة  صادراتهم  على  باإلبقاء  املنتجني 
نسبيًا ًمن خال السحب من احتياطياتهم.

وتـــرجـــع الــوتــيــرة الــبــطــيــئــة الــتــي تنخفض 
بينها  من  العاملية ألسباب  املخزونات  بها 

الــعــاملــي تــأثــيــرًا مــبــاشــرًا أكــبــر مــن اإلنــتــاج. 
ويـــضـــع االتــــفــــاق، والــــــذي بــــدأ ســـريـــانـــه في 
األول مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي، حــــدودًا 
قصوى إلنتاج الدول املشاركة فيه من أوبك 
وخــارجــهــا، لــكــنــه ال يــفــرض أي قــيــود على 

استمرار ارتفاع اإلنتاج الصخري األميركي.
وقــد يــرفــع اجتماع لجنة املــراقــبــة الــوزاريــة 
املــشــتــركــة الــيــوم بــرئــاســة الــكــويــت توصية 
بخصوص السياسة إلى املجموعة األوسع 
في  الــتــالــي  اجتماعها  ستعقد  الــتــي  نطاقًا 

الثاني. يحضر االجتماع  نوفمبر/ تشرين 
املؤسسة  ورئــيــس  النيجيري  الــنــفــط  وزيـــر 
والــلــذيــن جــرى  ليييا،  فــي  للنفط  الــوطــنــيــة 

إعفاء بلديهما من تخفيضات اإلنتاج.
وقال وزراء إنهم قد يبحثون تمديد االتفاق، 
لكن مصدرين في أوبك قاال إن من املستبعد 
مــــحــــددة  تــــوصــــيــــة  املــــجــــمــــوعــــة  تـــــقـــــدم  أن 
ــاق فـــي مـــحـــادثـــات يــوم  ــفـ  بــشــأن تــمــديــد االتـ

الجمعة. 
وقــال وزيــر النفط الكويتي عصام املــرزوق، 
ــاع الـــذي  ــمـ ــتـ فـــي كــلــمــة افــتــتــاحــيــة فـــي االجـ
يــرأســه »مــنــذ اجتماعنا األخــيــر فــي يوليو 
)تــــــمــــــوز(، تـــتـــحـــســـن ســــــوق الـــنـــفـــط بــشــكــل 
مــلــحــوظ... مــن الــواضــح أن الــســوق تمضي 

حاليًا في طريقها إلى استعادة التوازن«. 
ــر الـــطـــاقـــة الــــروســــي،  ــ ــال وزيــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
ألكسندر نوفاك، إن منظمة البلدان املصدرة 
للبترول )أوبك( واملنتجني خارجها بحاجة 
لاستمرار في التحرك املنسق والعمل على 
االتــفــاق  نهاية  بعد  ملــا  استراتيجية  تبني 

الحالي، من أبريل/ نيسان 2018.
وذكر الوزير أن مخزونات النفط لدى دول 
ــاون االقــــتــــصــــادي والــتــنــمــيــة  ــعـ ــتـ مــنــظــمــة الـ
انــخــفــضــت إلـــى ثــاثــة مــلــيــارات بــرمــيــل في 
املــخــزونــات  تــتــراجــع  أغــســطــس/ آب، بينما 
العائمة منذ يونيو/ حزيران. وقال نوفاك، 
فــي بــدايــة اجــتــمــاع بــعــض وزراء مــن أوبــك 
األســاســيــة بسوق  الــعــوامــل  إن  واملستقلني، 

النفط تعود إلى طبيعتها.
وتـــســـتـــهـــدف مــنــظــمــة »أوبــــــــك« واملــنــتــجــون 
إلــــى 60 دوالرًا  ــار  ــعــ األســ رفــــع  املــســتــقــلــون 
للبرميل. ولكن مصارف االستثمار تستبعد 
حدوث ذلك خال العام الجاري، وربما حتى 
األخــيــرة  توقعاتها  املقبل حسب  الــعــام  فــي 

التي نشرتها »العربي الجديد«. 
وفــي لــنــدن ارتــفــعــت أســعــار النفط أكــثــر من 
لتتجاوز  األخيرة  الثاثة  األشهر  في   %15
56 دوالرًا للبرميل، بما يشير إلى أن االتفاق 
يحرز تقدمًا في تصريف فائض املعروض. 
ــم تـــظـــهـــر إال  ــ ــات الـــعـــاملـــيـــة لـ ــ ــزونـ ــ ــخـ ــ لـــكـــن املـ
وال  بطيئة  بوتيرة  انخفاضها  على  بـــوادر 
يـــزال ســعــر الــخــام عــنــد نــصــف مــســتــواه في 

منتصف 2014. 
ــإن الــتــحــّســن  وحـــســـب املــنــظــور الــــروســــي، فــ
في األسعار لم يحدث بسبب اتفاق خفض 
اإلنتاج وإنما يعود في جزء كبير منه إلى 

تراجع سعر صرف الدوالر.

اإلنتاج،  خفض  اتفاق  في  المشاركة  للنفط،  المنتجة  ــدول  ال باتت 
إلى  األسعار  إلعــادة  الخام  من  العالمي  المخزون  تراجع  على  تراهن 
االرتفاع مجددا، والتي ال تزال متراجعة بنحو 50% عن معدالت عام 
الكويتي،  النفط  وزير  وقال   .2014
خالل  )الصورة(،  المرزوق  عصام 
ــي اجــتــمــاع أوبـــك،  مــشــاركــتــه ف
في  المخزون  مستويات  إن  أمس، 
الدول الصناعية بمنظمة التعاون 
في  بلغت  والتنمية  االقتصادي 
مليون   170 نحو  آب  أغسطس/ 
مليون   340 من  انخفاضا  برميل، 

برميل في يناير/ كانون الثاني.

التخلص من المخزون

طاقة

تتجه الحكومة األميركية 
الستثمار معادن في 

أفغانستان تراوح قيمتها 
بين ترليون إلى 3 ترليونات 

دوالر
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محمود الريماوي

سان  يــونــغ  ميانمار،  زعيمة  تــّدعــي  بينما 
أي  أن حكومة بالدها ال تخشى  سوتشي، 
تــدقــيــق دولــــي )فــــي ســلــوك هــــذه الــحــكــومــة 
تجاه مسلمي الروهينغا(، تمنع السلطات 
أيــة بعثة تحقيق  البلد اآلســيــوي  فــي هــذا 
ــة مــــن أداء مـــهـــامـــهـــا، ملــعــايــنــة أســــوأ  ــيــ دولــ
الــحــمــلــة  إزاء  الـــعـــرقـــي.  الــتــطــهــيــر  مـــظـــاهـــر 
فــي وســائــل اإلعـــالم وفي  الواسعة  الدولية 
السيدة  االجتماعي ضــد  الــتــواصــل  مــواقــع 
وحائزة  اإلنــســان  لحقوق  سابقًا  املناصرة 
نوبل للسالم، فــإن سوتشي لم تجرؤ على 
املواجهة، وأرسلت، يوم 19 سبتمبر/ أيلول 
إلــى الجمعية لألمم  الــجــاري، كلمة متلفزة 
والحقائق،  الوقائع  تجافي  كلمة  املتحدة، 
والتدليس  الكلمات  على  باللعب  وُمفعمة 
ــيـــدة  ــي. حــــظــــى حـــــــزب هـــــــذه الـــسـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الــديــمــقــراطــيــة« بـ  »الــرابــطــة الوطنية ألجــل 
مــقــاعــد  هـــي  مــقــعــد  مـــن جــمــلــة 1100   %85
انتخابات  فــي  املحلية  الــبــرملــان واملــجــالــس 

نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
عن تلك االنتخابات، ورد  في تقرير ملنظمة 
هيومن رايتس ووتــش، مطلع العام 2016، 
أنـــه تـــم »رفــــض طــلــبــات أكــثــر مـــن 50% من 
لــم تنطبق عليهم  ــســلــمــن، إذ 

ُ
امل ــرشــحــن 

ُ
امل

شروط الترشح، جّراء التغيرات التي طرأت 
ــزاب الــســيــاســيــة، وإنــفــاذ  ــ عــلــى قــوانــن األحـ
قانون الجنسية التعسفي عام 1982، ومن 
الحزب  عــن  الحالي  البرملان  عضوا  بينهم 

سميرة المسالمة

تصاعدت ردود الفعل السورية بشأن نتائج 
الــجــولــة الـــســـادســـة مـــن مــبــاحــثــات أســتــانــة 
السورية، وعم الصمت دوليًا عن التفاهمات 
التي عقدت بعيدًا عن األضواء بن األطراف 
إذ عقدت  ــران(،  الثالثة )روسيا وتركيا وإيـ
الــجــولــة بــعــد اجــتــمــاعــات بـــن كـــل طــرفــن، 
أن  ما يعني  تركيا،  فيهما  املشترك  العامل 
ما آلت إليه األمور في »أستانة 6« هو نتائج 
املشتركة  واللقاءات  الــزيــارات  لتلك  جاهزة 
العسكرين والسياسين، حيث  القادة  بن 
ــم يــكــن لــلــســوريــن، عــلــى طـــرفـــي املــعــادلــة  لـ
)نظامًا أو مــعــارضــة(، أي دور يــذكــر، حتى 
ولـــو كـــان تــشــاوريــًا، فــي إعــــالٍن صــريــح من 
الــدول املــذكــورة عن انتفاء سيادة أي طرف 
)ال سيما النظام( على املناطق التي عقدت 

التفاهمات واالتفاقيات حولها.
وبينما صمت الــحــاضــرون فــي املــحــادثــات 
مـــن الــفــصــائــل الـــســـوريـــة، وجــلــســوا مــجــرد 
ــهــــود عـــلـــى اتــــفــــاقــــيــــٍة ال يــــعــــرفــــون مـــدى  شــ
تــأثــيــراتــهــا عــلــى واقــــع وجـــودهـــم بوصفهم 
معارضة، ترّددت هنا وهناك، بيانات رفض 
لهذه املخرجات، على الرغم من أن النتائج 
تعد حصيلة طبيعية ملقّدمات سابقة، سواء 
من الجوالت التفاوضية الخمس ألستانة، 
أو مـــن اتـــفـــاقـــيـــات خــفــض الــتــصــعــيــد الــتــي 
عقدت بن الجانبن الروسي واألميركي، أو 
اإلســالم  الغوطة )جيش  الروسي وفصائل 
وفيلق الرحمن( كل على حدة، ما يجعل تلك 
أن  يمكن  وال  فاعلية،  ذات  غير  الــصــرخــات 
تــؤدي إلــى تعطيل مضمون ما اتفق عليه، 
ســــواء املــعــلــن مــنــه، أو املــضــمــر بــن سطور 
بنود االتفاقيات، وفي االجتماعات الثنائية 

والثالثية.
وقـــد نــفــى الــنــظــام مــوافــقــتــه عــلــى أن تــكــون 
في  التصعيد  دولــة ضامنة لخفض  تركيا 
التركي  العسكري  »الــوجــود  معتبرًا  إدلـــب، 
ــقــــوات  ــقــــوى والــ ــل الــ ــرعــــي« )كــــــأن كــ غـــيـــر شــ
الــعــســكــريــة األخـــــرى املــــوجــــودة عــلــى أرض 
 أن كل ما تم من 

ً
سورية شرعية(، متجاهال

التصعيد«  »خفض  مناطق  على  اتفاقيات 

بشرى المقطري

ــيــــديــــا خـــلـــفـــيـــة ســــاخــــرة  ــر الــــكــــومــ تـــحـــضـ
لــلــتــطــورات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
اليمن بن جماعة الحوثي وعلي عبدالله 
ــــورات أن  ــــطـ ــتـ ــ الـ ــد هــــــذه  ــــح، إذ تــــؤكــ ــالـ ــ صـ
اليمنين  الذي أسس إلخضاع  التحالف 
يــبــدو الــيــوم أوهـــى مــن بــيــت العنكبوت، 
فالتناقضات البينية بن الحليفن التي 
تــجــاوزاهــا مؤقتًا مــن أجــل حربهما ضد 
»العدو الخارجي«، كما يقولون، أصبحت 
مسمارا صدئا في خاصرة تحالفهما، إال 
أن املثير للسخرية أن تآكل تحالف سلطة 
النهائي في الذكرى  االنقالب أخذ شكله 
ومؤسسات  صنعاء  إلسقاطهما  الثالثة 
أيلول  21 سبتمبر/  في  اليمنية،  الــدولــة 
 عن تحول مدينة صنعاء من 

ً
2014، فضال

إلــى سبب  االنقالبين  لتحالف  حــاضــرٍة 
انفراطه، في حن تستعيد  إلــى  سيؤدي 
ــم تــتــعــاف من  ــتـــي لـ املـــديـــنـــة املـــرهـــقـــة، والـ
القديم، ذاكــرة األمــس بمزاج أكثر  الرعب 

سوداوية. 
لم تعد مدينة صنعاء التي سيطر عليها 
الــحــلــيــفــان بــســهــولــة قــبــل ثـــالثـــة أعـــــوام، 
واألمــنــيــة،  الــســيــاســيــة  شــؤونــهــا  وأدارا 
 
ً
ــة ــان ســابــقــًا، وورقــ مــنــطــقــة تـــوافـــق كــمــا كـ

الشرعية  السلطة  مع  لتفاوض   
ً
سياسية

وحــلــفــائــهــا، وإنـــمـــا أصــبــحــت الــعــاصــمــة 
السياسي،  تحالفها  يثقل  عبئا  صنعاء 
إذ بدا نزاعهما للسيطرة على العاصمة 
ــًا لـــلـــتـــصـــعـــيـــد لــحــســم  ــ ــــحـ ــــرشـ ــًا، ومـ ــيــ ــلــ جــ
واحدية السلطة في صنعاء، حيث تعّدت 
الــخــالفــات بـــن الــحــلــيــفــن والــتــنــظــيــمــات 
العسكرية التابعة لهما الشحن السياسي 
ــلـــى احـــتـــقـــان  ــبـــي الـــــــذي تــــرتــــب عـ ــعـ والـــشـ
أنصارهما بعد احتفالية صالح بذكرى 
تـــأســـيـــس حـــزبـــه فــــي نـــهـــايـــة أغــســطــس/ 
آب املـــاضـــي، فــاملــنــاوشــات املــســلــحــة بن 
أنصار الحليفن، وسقوط قتلى بينهما، 
كانت تجليًا لتعدد السلطات السياسية 
الــتــي تــديــر صــنــعــاء، وتــنــافــس الحليفن 
العاصمة،  فــي  األمــنــي  الجانب  إدارة  فــي 
أن  املــواجــهــات املسلحة  تــلــك  كــمــا كشفت 
 
ً
ــان مــظــلــة تــحــالــف ســلــطــة االنــقــالبــيــن كــ

املـــنـــاطـــق  ــــي  فـ حـــربـــهـــمـــا  إلدارة   
ً
ــتــــة مــــؤقــ

الــيــمــنــيــة األخـــــــرى، وال تـــتـــجـــاوزهـــا إلــى 
إدارة املناطق الواقعة تحت سيطرتهما، 
 
ً
وبــالــتــالــي، كــانــت تلك الــصــدامــات فرصة

ــادة انــتــشــارهــمــا  ــ مــالئــمــة لــلــحــلــيــفــن، إلعـ
العسكري واألمني في العاصمة، بما في 
ذلك محاولة إحكام قبضتهما على نقاط 
الــواجــهــة  وتــصــدر  الــرئــيــســيــة،  التفتيش 

السياسية والشعبية في العاصمة. 
بذلتها  الــتــي  السياسية  الجهود  فشلت 
شــخــصــيــاٌت فـــي هــــرم ســلــطــة االنـــقـــالب، 
ــيـــة بــن  ــيـــاسـ ــــي إعـــــــــادة األوضــــــــــاع الـــسـ فـ
الحليفن إلى ما قبل 24 أغسطس، فعلى 
الـــرغـــم مـــن عــقــد اجــتــمــاعــات تــهــدئــٍة بن 
الشعبي  املؤتمر  لحزب  العليا  القيادات 
لقاء  عقد  فيها  بما  السياسي،  واملجلس 
مـــع اإلعـــالمـــيـــن الــتــابــعــن لــهــمــا، لتبني 
خطاب سياسي واحــد، ووقــف املهاترات 
أنــصــارهــمــا،  بــن  السياسية واإلعــالمــيــة 
تــقــّدم معالجاٍت  لــم  الــلــقــاءات  تــلــك  إال أن 
بن  الرئيسية  الــخــالف  لنقاط  سياسية 
 عن ترميم تدهور الثقة 

ً
الحليفن، فضال

السياسي  التصعيد  استمر  إذ  بينهما، 
الحوثي  جماعة  واعتقال  الحليفن،  بن 

نورس عزيز

ــٍة مــــــن الـــــرصـــــاص  ــفــ ــيــ ــثــ صــــــــوت زخـــــــــــاٍت كــ
ــة الــــســــويــــداء  ــنــ ــلـــيـــهـــا مــــديــ ــقـــظـــت عـ ــيـ ــتـ اسـ
السورية، أطلقْت تعبيرًا عن الفرح بعملية 
ــل ثــالثــة أشــخــاص، على خلفية حادثة 

ْ
ــت

َ
ق

السابعة عشرة  في  قاصر،  فتاة  اختطاف 
مــن عــمــرهــا، بــغــرض االتــجــار بأعضائها، 
إذ بــيــعــت لــســيــدة مـــن مــحــافــظــة الــالذقــيــة 
مقابل تسعة مالين ليرة سورية )17 ألف 
دوالر(، بحسب اعترافات مصورة للرجال 

املقتولن.
لألدوية  مستودع  إلــى  الفتاة  ــْدِرَجــْت 

ُ
اْســت

في املدينة، بتوجيه من رئيس فرع األمن 
الــعــســكــري فـــي الـــســـويـــداء، الــعــمــيــد وفــيــق 
ــد كــتــائــب  ــائــ نــــاصــــر، وبـــالـــتـــنـــســـيـــق مــــع قــ
الدفاع الوطني، أنور الكريدي، إضافة إلى 
مسؤول جمعية في املحافظة تتبع لرامي 

مخلوف، بحسب االعترافات.
ــــون فـــــــي أثـــــــنـــــــاء إدالئــــــهــــــم  ــمـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــر املـ ــ ــهـ ــ ظـ
بــشــهــاداتــهــم املــــصــــورة، وآثــــــار الــتــعــذيــب 
ــم، حـــيـــث قــبــض  ــ ــادهـ ــ ــسـ ــ ــرة عـــلـــى أجـ ــ ــاهـ ــ ظـ
الــفــتــاة، واختطف  عائلة  مــن  ــراد  أفـ عليهم 
هـــــؤالء عــنــاصــر مـــن األمــــــن، تـــم االشــتــبــاه 
هذه  نشر  وقــد  الــفــتــاة.  بخطف  بعالقتهم 
الفتاة على صفحتهم في  أقــارب  املعلومة 

»فيسبوك«.
عناصر  اخــتــطــاف  عمليات  أصبحت  وقــد 
من األمــن أمــرًا معتادًا في السويداء، فهي 
ــبـــان مــن  ــــل املـــقـــايـــضـــة عـــلـــى شـ تـــجـــري ألجـ
لـــدى األفــــرع األمــنــيــة،  املــحــافــظــة معتقلن 
م العسكرية 

َ
بذريعة سوقهم إلى خدمة الَعل

ــَبــُر 
َ
ــادة بــأن هــذا ُيــْعــت فــي الــجــيــش.. مــع اإلفــ

 الــكــرامــة التي 
ُ
خــطــًا أحــمــر، رســمــتــه حــركــة
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ــة، فـــــي أثــــنــــاء  ــ ــــالثـ ــثـ ــ اعـــــتـــــرف املــــتــــهــــمــــون الـ
ــبـــاشـــرة  ــم، بـــعـــالقـــتـــهـــم املـ ــهـ ــعـ الـــتـــحـــقـــيـــق مـ
بــاخــتــطــاف الــفــتــاة، وأن ســبــب اخــتــيــارهــا 
الجمعية.  لتلك  ينتمون  منها  مقّربن  أن 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ وبـــحـــســـب أحـــــدهـــــم، تـــمـــت هــ
باعتبارها تصفية حسابات بن الالعبن 

األساسين في املحافظة.
وبــغــيــاب شــبــه كــلــي للقبضة األمــنــيــة في 
الــســويــداء، وخــصــوصــا فــي األحــــداث ذات 

الـــحـــاكـــم، وهـــمـــا مـــن مــســلــمــي الــروهــيــنــغــا. 
من  والتضامن  الرابطة  قوائم حزبي  خلت 
أي ُمــرشــح ُمسلم فــي أي مــكــان فــي بــورمــا، 
ولم يحصل أي مواطن ُمسلم على أصواٍت 
تؤهله لدخول البرملان في البالد. وقد أدى 
إلـــغـــاء بــطــاقــات الــهــويــة املــؤقــتــة )املــعــروفــة 
أكثر من  إلى حرمان  البيضاء(  بالبطاقات 
ثمانمائة ألف شخص من التصويت. وكان 
ُسمح لهم من قبل بالتصويت في االستفتاء 
عــلــى الــدســتــور فــي 2008 وفـــي انــتــخــابــات 
2010، والــكــثــيــر مــنــهــم مــن الــروهــيــنــغــا في 
واليــــة أراكـــــــان، وذلــــك كــلــه بــمــوجــب قــانــون 
انتهك  الـــذي   1982 عــام  الــصــادر  الجنسية 
املتعارف عليها دوليًا بنصه على  املبادئ 
تجريد الروهينغا ظلمًا من حقوق املواطنة. 
وتــرتــب على هــذا القانون حــرمــان مسلمي 
وممارسة  الــعــقــارات  تملك  مــن  الروهينغا 
أعمال التجارة وتقلد الوظائف في الجيش 
والـــهـــيـــئـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــمـــا حـــرمـــهـــم مــن 
البرملانية،  االنتخابات  في  التصويت  حق 
املنظمات ومــزاولــة األنشطة  ومــن تأسيس 
املتعاقبة  الحكومات  وفرضت  السياسية. 
في ميانمار ضرائب باهظة على املسلمن، 
ومــنــعــتــهــم مـــن مــواصــلــة الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
إضافة إلى تكبيلهم بقيوٍد تحد من تنقلهم 
وحتى زواجهم«. ويفيد فحوى هذا التقرير 
الــدولــي بـــأن أكــبــر أحــــزاب مــيــانــمــار حاليًا، 
وهـــو حـــزب الــرابــطــة الــوطــنــيــة، ضــالــع في  
عبر  الديني،  والتمييز  العرقي  االضطهاد 
مشاركته الكثيفة في انتخاباٍت تستند إلى 

مـــن الـــدولـــتـــن الــكــبــيــرتــن بــعــجــز املــنــظــمــة 
أرواح آالف  ــاذ  ــقـ الـــتـــدخـــل إلنـ عـــن  الـــدولـــيـــة 
الــبــشــر، عــلــى الـــرغـــم مـــن مـــنـــاشـــدات األمـــن 
ــم، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، لــلــزعــيــمــة  ــالـ ــعـ الـ
البورمية، ألن تفعل شيئا يحّد من املأساة. 
ــت 

ّ
لكن الــســيــدة ســوتــشــي  تتصلب، كما دل

ــن الـــدعـــم  ــزة، مــســتــفــيــدة مــ ــفـ ــلـ ــتـ كــلــمــتــهــا املـ
الصيني والـــروســـي، واالرتـــخـــاء األوروبـــي 

واألميركي إزاء إجراءات حكومتها.
وبينما ترجع هذه اإلجــراءات في ميانمار 
إلــى عقود أربعة خلت، فــإن دراســة لباحث 
إنــزو بيس، نشرت ترجمتها  إيــطــالــي، هــو 
مــجــلــة الــبــحــريــن الــثــقــافــيــة )يــولــيــو/ تــمــوز 
مــن   ــا  ــســ ــيــ رئــ ــرا  ــ ــطـ ــ شـ بـــــــأن  تـــفـــيـــد   ،)2017
الغطاء  ــر 

ّ
البوذية في سيرالنكا وف الحركة 

اإليـــديـــولـــوجـــي لــلــحــمــلــة ضـــد الــتــامــيــل في 
ــذا الــبــلــد خــمــســة وثـــالثـــن عـــامـــا. ووجـــد  هــ
الــتــامــيــل أنــفــســهــم فـــي حـــالـــة إقـــصـــاء بعد 
عــلــى   ،1972 عــــــام  ســـيـــرالنـــكـــا  اســــتــــقــــالل  
الــــرغــــم مــــن مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الـــكـــفـــاح ضــد 
البريطاني،  وقبله  البرتغالي،  االستعمار 
لــبــالدهــم. ومــعــظــم الــتــامــيــل مــن الــهــنــدوس، 
نشط  وقــد  ومسلمون.  وبينهم مسيحيون 
ــبـــان بـــوذيـــون خـــرجـــوا مـــن األديــــــرة من  رهـ
أجــل  بلورة صــورة بالدهم وواقعها دولة 
بوذية، ومزجوا بن كل من الدين والهوية 
والــقــومــيــة، وقــــد دأبـــــوا عــلــى دعــــم الــجــيــش 
ضــد  نمور التاميل حتى الــعــام 2009،  ثم  
تــحــول الــعــداء، منذ ذلــك الــعــام وحــتــى أيــام 
الناس هــذه، نحو املسلمن عــدوا رئيسيا، 
مــع احــتــســاب هـــؤالء يــلــوثــون نــقــاء الشعب 
وأرض بوذا، ويمثلون تهديدا. ويجري شن 
بتعبئة  سريالنكا  مسلمي  على  الحمالت 
ــيـــة  الــــــــرأي الــــعــــام ضــــد الــــطــــقــــوس اإلســـالمـ
فــــي ذبـــــــح  املـــــواشـــــي، وكــــذلــــك ضــــد تــكــاثــر 
 على شن حمالت 

ٌ
املسلمن، ويعمل رهبان

تـــدعـــو إلــــى مــقــاطــعــة املــســلــمــن بــاالمــتــنــاع 
عــن شــراء منتجات إســالمــيــة، أو مــن تجار 
في  األصوليون  الرهبان  ويطلق  مسلمن. 
سريالنكا هؤالء على حركتهم التي تحظى 
البوذية«،  السلطة  بدعم رسمي اســم »قــوة 
ويـــمـــاهـــون فـــي مــوقــعــهــم اإللـــكـــتـــرونـــي بن 
»داعـــــــش« كـــل املــســلــمــن. وقــــد مــثــلــت هــذه 
املجموعات مصدر إلهام  للراهب البورمي، 
آشن ويراثو، الذي سبق أن اعتقل في العام 

ه مشاعر الكراهية، لكن جنراالٍت 
ّ
2003، لبث

في جيش ميانمار أسهموا في اإلفراج عنه، 
ثــم فــي دعــمــه، وصـــواًل إلــى مشاركة رهبان 
من أتباعه خالل األسابيع املاضية، بحمل 
السواطير وقطع الــرؤوس وإحـــراق  بيوت 
ــاٍء بـــات عــلــنــيــًا، مــفــاده  الــروهــيــنــغــا، وبــــادعــ
بأن املسلمن ودينهم يشكلون خطرًا على 
مــيــانــمــار )كــمــا الــحــال فــي ســريــالنــكــا التي 
الرهبان األديــرة ملحاربة اآلخر  غــادر فيها 

التاميلي ثم املسلم(. 
اتـــــه أن تــنــبــري  ــقــــدر وبـــــذاء مــــن مـــســـاخـــر الــ
 تــعــتــنــق عــقــيــدة لطاملا 

ٌ
ــة مــجــمــوعــاٌت بـــوذيـ

دعت إلى التسامح والتعايش بن األعراق 
الــعــداء. حدث  واألديـــان، ملناصبة املسلمن 
ذلك في ظروف صعود »داعش«. وعلى وقع 
املذابح في سورية والعراق التي تعّرض لها 
ــي وشــرائــح اجتماعية أخــرى 

ّ
الــســن املــكــون 

ــرة. وفـــي  ــ ــيـ ــ ــــالل الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس األخـ خـ
 عن 

ٌ
حالة جنوب شــرق آســيــا، خــرج رهــبــان

صمتهم ورهبنتهم، كي يقبضوا ثمن دعم 
السلطة أيديولوجيا ودينيا في سريالنكا 
وميانمار، وكي يشاركوا في الجانب املظلم 
مـــن الــســلــطــة، واســتــضــعــفــوا املــســلــمــن في 
البلدين، وخاضوا في دمائهم، مستثمرين 
ــّبــــط الــــعــــالــــم اإلســـــــالمـــــــي، وانــــحــــطــــاط  تــــخــ
ــدعــــي بــعــض  ــي يــ ــتــ الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة الــ
أركــانــهــا، فــي بــكــن ومــوســكــو، مكافحتهم 
اإلرهــاب، فيما هم يوفرون بال حياء غطاء 

دبلوماسيًا ملجازر مشينة ضد املدنين.
)كاتب من األردن(

هو لشرعنة وجــود تلك الــدول في سورية، 
االتفاقيات  إيـــران، وأن هــذه  وفــي مقدمتها 
ــيــــدًا عـــــن مـــشـــاركـــتـــهـــا الــفــعــلــيــة  ــعــ جـــــــرت بــ
ــر )املـــعـــارضـــة  ــ ــوة بـــالـــطـــرف اآلخــ ــ فــيــهــا، أســ

بتنوعاتها(.
ــة إلطــبــاق  ــ ــٍت تــســتــعــد فــيــه كـــل دولـ ــ وفــــي وقـ
سيطرتها على حصتها في مناطق نفوذها، 
الديمقراطية مسارها  قــوات سورية  تتابع 
الــعــســكــري، لــتــحــريــر املــنــاطــق الــتــي أوكــلــت 
إليها من اإلدارة األميركية، وسط اعتراض 
النظام وتقاطع موقفه مع اعتراضات إيران 
وتركيا حــول ذلــك الـــدور الــكــردي وحـــدوده، 
ولكل منهم أسبابه الخاصة التي تتلخص 

في:
أواًل- سعي النظام إلى إحكام سيطرته على 
كل ما يستطيعه من مساحة سورية لتكبير 
حصته على طاولة املفاوضات في جنيف، 
وصـــيـــاغـــة تـــســـويـــٍة تــتــنــاســب وإرادتــــــــه في 
البقاء حاكمًا مطلقًا لسورية، ضمن تنازالٍت 
ــديـــالت فــــي الــحــكــومــة  ــعـ ــن نـــــوع إجـــــــراء تـ مــ
لــشــخــصــيــاٍت  أدوار  وإعــــطــــاء  الــتــنــفــيــذيــة، 
ــا، وتـــغـــيـــيـــرات فــــي بــعــض  ــهـ ــيـ ــٍة فـ ــارضــ ــعــ مــ
نصوص دســتــور 2012، حيث تسمح هذه 
التغييرات بمشاركة املعارضة، وفق أسٍس 
ال تتجاوز ما هو قائم اليوم من شراكٍة بن 
النظام وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، 
فـــاالعـــتـــبـــار لـــــدى الـــنـــظـــام لـــيـــس لــلــســيــادة 
ــادرًا عــلــى صناعة  الــوطــنــيــة الــتــي تجعله قــ
ــــذي يتعلق  ــــواء الـ ــه، سـ ــيــ الـــقـــرار عــلــى أراضــ
بعالقاته مع دول الجوار أو غيرها، أو التي 
تسمح للدول بالوجود على أراضيه، وإنما 
لــبــقــاء الــنــظــام شــريــكــا مــســتــثــمــرا لــســوريــة 

داخليًا مع أي قوة أو دولة تحميه.
ثانيًا- تسعى إيران إلى عرقلة حركة األكراد 
فـــي ديــــر الــــــزور الـــتـــي تــتــوخــى مــنــعــهــا من 
الــوصــول إلــى مناطق الــحــدود مــع الــعــراق، 
حيث يمكن للقوى الكردية أن تعرقل إليران 
مـــشـــروع ربــــط الـــعـــواصـــم األربــــــع )طـــهـــران، 
بغداد، دمشق، بيروت( الــذي ال زالــت تحلم 
به، عبر وصول قواتها، أو قوات النظام، إلى 
أن  الـــزور والبوكمال، وخصوصا بعد  ديــر 
خسرت معبر التنف في البادية، إضافة إلى 

صحافين محسوبن على حزب صالح، 
وكــذلــك إزاحـــة أنــصــار صالح مــن مجلس 
الــقــضــاء األعـــلـــى، وهـــو مــا دفـــع »املــؤتــمــر 
الـــشـــعـــبـــي« إلــــــى االحــــتــــجــــاج عـــلـــى تــلــك 
الــتــعــيــيــنــات، فــــي حــــن حــــاولــــت جــمــاعــة 
الحوثي امتصاص نقمة حليفه ظاهريًا 
 على أن الحليفن لن 

ّ
فقط، وهــو مــا يــدل

يــســتــطــيــعــا تــجــســيــر الـــهـــوة بــيــنــهــمــا، ما 
املــواتــيــة  اللحظة  انــتــظــارهــمــا  مــن  يجعل 
الــواقــع على حليفه،  األمــر  لفرض سلطة 

والتي تبدأ من صنعاء أمرًا واقعًا. 
 
ً
 مفصلية

ً
تــحــتــل مــديــنــة صــنــعــاء أهــمــيــة

ــة االنــــــــقــــــــالب، وكــــذلــــك  ــلــــطــ ــالــــف ســ ــحــ ــتــ لــ
مــســتــقــبــلــه، بــاعــتــبــارهــا مـــركـــز الــســلــطــة، 
ــن الــقــوة   عـــن أهــمــيــتــهــا فـــي مـــوازيـ

ً
فــضــال

لـــدى كـــل حــلــيــف لــلــمــضــامــن الــســيــاســيــة 
والتاريخية للعاصمة، وربما بدا صالح 
ــي عـــالقـــتـــه بــصــنــعــاء  ــ ــًا فـ ــ ــوحـ ــ أكــــثــــر وضـ
الـــتـــي يـــعـــّدهـــا مـــصـــدر ثــقــلــه الــســيــاســي 
والعسكري واالقتصادي والشعبي، وهو 
مــا رشـــح مــن مــضــامــن بــيــانــه السياسي 
فــي أغسطس/ آب املــاضــي، وكــان رسالة 
ســيــاســيــة مــوجــهــة لــحــلــيــفــه بــاســتــحــالــة 
ــاء، مــلــّوحــًا  ــعـ ــنـ تــفــجــيــر الــــصــــراع فــــي صـ
لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي: »نـــحـــن هــــنــــا«، وهـــو 
ــزّج صـــنـــعـــاء فــي  ــ أول خــــطــــاٍب لـــصـــالـــح يــ
العكس  على  حليفه.  مع  معادلة صراعه 
الحوثي  لــم تستثِن جــمــاعــة  مــن صــالــح، 
صــنــعــاء بــخــصــوصــيــة فـــي خـــارطـــة املـــدن 
مع  خالفها  أن  إال  لسلطتها،  الخاضعة 
صالح أخيرا جعلها تلقي بثقلها األمني 
ملــنــازعــة صــالــح سلطتها،  العاصمة،  فــي 
ومن ثم لم يكن مصير صنعاء السياسي 
الشرعية  السلطة  بــانــتــصــارات  مــرهــونــا 
والـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة املــتــحــالــفــة مــعــهــا أو 
الصراع  سيحسم  بمن  وإنما  بهزائمها، 

من الحليفن ويحكم صنعاء. 
يــقــتــضــي تــشــريــح الـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة 
في  صنعاء  ملدينة  واألمنية  والعسكرية 
القوى  موازين  إدراك  قبل  الراهن،  الوقت 
ثالثة  مــســارات  تتبع  للحليفن،  الفعلية 
أعوام من التغيرات السياسية والعسكرية 
التي صاحبت  واالقتصادية في صنعاء 
عــمــلــيــة انــتــقــالــهــا مــــن عـــاصـــمـــة شــرعــيــة 
عاصمة  إلــى  االنتقالية  املــرحــلــة  لسلطة 
لشرعية القوة »سلطة األمر الواقع«، وأثر 
القوة  معادلة  تغيير  فــي  املتغيرات  هــذه 
لصالح مــن جــهــة، وجــمــاعــة الــحــوثــي من 

جهة أخرى.  
السلطة  طبيعة  حكمتها  مدينة  صنعاء 
ــتـــحـــوالت  ــعـــت لـ ــبــــة عـــلـــيـــهـــا، خـــضـ الــــغــــالــ
عاصفة فــي غــضــون ثــالثــة أعــــوام، وبــدت 
املرحلة األولــى التي امتدت سبعة أشهر 
ــقــــالب إلــــى بــــدء الــتــدخــل  مــنــذ وقـــــوع االنــ
اليمن،  فــي  الــعــربــي  للتحالف  العسكري 
الــعــصــر   ،2015 آذار  مـــــارس/  نــهــايــة  فـــي 
الــحــوثــي، حيث  لسلطة جماعة  الــذهــبــي 
تصّدرت الجماعة والتكوينات العسكرية 
الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا الـــواجـــهـــة الــســيــاســيــة فــي 
مراكز  فــي  عناصرها  مّكنت  إذ  صــنــعــاء، 
الــســلــطــة فـــي الـــعـــاصـــمـــة، فـــي حـــن ظهر 
صالح الذي سهل، بمعية قواته، إسقاط 
مؤسسات الدولة في يد جماعة الحوثي 
مــتــفــّرجــًا ال أكــثــر، إال أنـــه ال يمكن الــقــول 
واإلداري  األمــــنــــي  والـــجـــهـــاز  ــالـــح  صـ إن 
يحكم  لم  لحزبه  والسياسي  والعسكري 
كسلطة ظل لجماعة الحوثي في صنعاء 
ــقــــالب، فقد  ــن االنــ فـــي املـــرحـــلـــة املـــبـــكـــرة مـ

الـــطـــابـــع الـــحـــســـاس بــــن الــــعــــائــــالت، تــمــت 
اللجوء  الثالثة، من دون  تصفية املتهمن 
للقانون أو املحكمة، وُكتبت لوحة بجانب 
جــثــثــهــم: هـــذا مــصــيــر كـــل خــائــن لــلــعــرض، 

ووقعت باسم أسرة الفتاة القاصر.
يــعــيــد مــشــهــد الــقــتــلــى الـــثـــالثـــة فـــي وســط 
ســاحــة املشنقة املــشــهــورة فــي املــديــنــة إلى 
َصاص 

َ
األذهــان القانون العشائري في الق

مــن األشــخــاص الــذيــن يكون هناك إجماع 
عــلــى إنــــزال عــقــوبــة املـــوت بــهــم، وكـــان آخــر 
تطبيق لــقــانــون طـــرش الـــدم قــد حـــدث في 
مــديــنــة الـــســـويـــداء فـــي الـــعـــام 2005، وهــو 
غالبًا مــا كــان يتعلق بــجــرائــم الــشــرف، أو 
جريمة )الخطيفة( بحسب ما هو متعارف 
عــلــيــه مــحــلــيــًا، ويــشــيــر إلــــى زواج إحـــدى 
الفتيات من شاٍب ينتمي إلى مذهٍب ديني 
الــدرزي، والهرب معه  مختلف عن املذهب 
خــــارج املــحــافــظــة، حــيــث تــســتــدرج الــفــتــاة 
الهاربة من محافظة السويداء، برفقة شاب 
ينتمي إلــى طائفة أخــرى، إلــى بيت أهلها 
ــقــتــل، ثـــم تــقــام االحــتــفــاالت 

ُ
فـــي املــديــنــة وت

بهذه املناسبة، ويالقي هذا العمل استياء 
املجتمع  فــي  املثقفن  مــن شــرائــح  كثيرين 

الدرزي.
غـــابـــت هــــذه الــــحــــوادث اثـــنـــي عــشــر عــامــًا، 
لتعود وتؤكد أن الدولة بدأت تتجه نحو 
تــــرك أبـــنـــاء الـــســـويـــداء يــقــتــلــعــون شــوكــهــم 
حدثت  الــتــي  التصفية  وقضية  بــأيــديــهــم. 
أيــــام مــا هــي إال غــايــة ذات شعبتن،  قــبــل 
ــة  أولــهــمــا تــدمــيــر األدلـــــة الـــتـــي تــثــبــت إدانــ
ــن الــعــســكــري واملشتركن  رئــيــس فـــرع األمـ
مــعــه، مــتــمــثــلــة بــقــتــل الــشــهــود. وثــانــيــهــمــا 
إيجاد  مــن خــالل  الطائفية  الــنــزعــة  تعزيز 
جــرائــم شــرف على أيـــدي أبــنــاء املحافظة، 
واستغالل حالتهم املادية الضيقة، وكذلك 
إحالل قانون العشيرة في السويداء، بعيدًا 
عـــن املــحــاكــمــات الـــعـــادلـــة، وهــــو مـــا ُيــبــقــي 
املحافظة في حالة صــراع وعــدم استقرار، 

واملستفيد األكبر هو النظام السوري.
ــؤال الــــذي يــطــرحــه مــثــقــفــو الــســويــداء  الـــسـ
وبــقــوة، وعــلــى نــحــو اســتــنــكــاري، فــي هــذه 
قــوانــن العشيرة على  الــفــتــرة: هــل تتغلب 
ــٍة مــدنــيــٍة يحكمها  أحــالمــهــم فــي بــنــاء دولــ

القانون العادل؟
)كاتب سوري(

قونن االضطهاد والتمييز. 
ُ
قوانن جائرة ت

وتمشيًا مع تلك القوانن، خلت قوائم حزب 
السيدة سوتشي من أي مرشح مسلم.

فــي هـــذه األثـــنـــاء، تعجز األمـــم املــتــحــدة عن 
ــاذ قــــــــراراٍت تـــــؤدي الــــى وضــــع تــدابــيــر  ــخـ اتـ
تــحــد مــن الــفــظــائــع فــي مــيــانــمــار. ويستند 
العجز إلى مواقف ممالئة لحملة التطهير، 
تــعــّبــر عنها كــل مــن الــصــن وروســـيـــا. ففي 
يـــوم 12 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول الـــجـــاري، صــرح 
مــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة بــأن 
ــم جـــهـــود مـــيـــانـــمـــار لــلــحــفــاظ  بــــــالده »تــــدعــ
راكــن«،  السالم واالستقرار في واليــة  على 
وتـــديـــن هــجــمــات الــعــنــف فـــي املــنــطــقــة )فــي 
اشارة إلى هجماٍت قالت سلطات ميانمار 
قــامــوا بها ضد  الرهينغا  مــن  إن محتجن 
مراكز للشرطة(. وأضاف املتحدث الصيني 
ــــي دعـــم  ــــدولـ »نـــعـــتـــقـــد أن عـــلـــى املـــجـــتـــمـــع الـ
جــهــود مــيــانــمــار لــلــحــفــاظ عــلــى االســتــقــرار 
الـــوطـــنـــي«. وفــــي يــــوم 8 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول، 
كانت املتحدثة بلسان الخارجية الروسية، 
ماريا زخاروفا، تصرح بأن »الضغط على 
ــــة 

ّ
ســلــطــات مــيــانــمــارا واتــهــامــهــا بــــدون أدل

بــمــعــامــلــة املــســلــمــن بــقــســوة قــد يــــؤدي الــى 
تفاقم الوضع في البالد«.

وبهذا، فإن بكن وموسكو تريان أن أفضل 
رد على مــا يجري فــي ذلــك البلد اآلسيوي 
هو االمتناع عن ممارسة أية ضغوط على 
)في  ميانمار  دعــم جهود  وكذلك  سلطاته، 
حملة الــتــطــهــيــر(  مــن أجـــل املــحــافــظــة على 
االســتــقــرار فيه! وقــد تسبب هــذان املوقفان 

أن أي تمّدد كردي من شأنه أن يفتح أبواب 
حراك كردي إيراني، تسعى طهران إلى ابقاء 
ملفه مغلقًا، وهو ما تتشارك بهواجسه مع 

الجانب التركي.
ثالثًا-  تركيا هي صاحبة الحراك األساسي 
ضد القوة الكردية التي تعتبرها جزءًا من 
حزب العمال الكردستاني اإلرهابي، وتعتبر 
ــدًا ألمــنــهــا  ــديـ ــهـ وجــــودهــــا عـــلـــى الــــحــــدود تـ
ــتــــدادا لــنــشــاط املنظمة  الـــقـــومـــي، وربـــمـــا امــ
الـــقـــول إنها  اإلرهـــابـــيـــة. ولـــهـــذا تستمر فـــي 
لن تسمح باقامة كيان كــردي في جوارها. 
وعــلــيــه، مــا شــاهــدنــاه مــن موقفها الــرافــض 
الســتــفــتــاء كـــردســـتـــان الــــعــــراق، فـــي عملية 
عمومًا، وألي  الــكــرد  تجاه  نظرتها  توحيد 
دولة كانوا ينتمون، أربك القضية السورية، 
حيث لم تستطع قوى املعارضة التدخل في 
فصل الصراع بن تركيا وأكرادها، وبينها 
وبن جزء من أكراد سورية، بيد أن التدخل 
األمــيــركــي حـــّد مــن قــــدرة أنــقــرة عــلــى إبــعــاد 
قوات سورية الديمقراطية، وفتح لها املجال 
في املشاركة في معركتي الرقة ودير الزور، 
وأوعز للروس بتحمل جزء من مسؤوليتها 
التركية  الـــقـــوات  بــن  فــصــٍل  إلقــامــة منطقة 
والــكــرديــة فــي منطقة تــل رفــعــت، فــي مقابل 
ضمان روسيا لتركيا إقامة الشريط العازل، 
أو مــنــطــقــة خــفــض الــتــوتــر فـــي ريـــف حــمــاه 
وسهل الغاب وجبال الساحل وطبعًا إدلب.
)كاتبة وإعالمية سورية(

الحوثي صنعاء برجاالت  أدارت جماعة 
صالح، لكن سبعة أشهر من حكم جماعة 
موازين  خلخلت  ربما  لصنعاء  الحوثي 
 ســابــقــا 

ً
ــقــــوى الـــتـــي كـــانـــت مـــحـــســـومـــة الــ

ــتــــرقــــت جــمــاعــة  ــــح، إذ اخــ ــالـ ــ ــالـــح صـ لـــصـ
الـــحـــوثـــي الــجــيــش الـــتـــابـــع لــصــالــح عبر 
كما  لها،  تابعة  عسكرية  قــيــاداٍت  تعين 
ــــالل عـــنـــاصـــر »حـــوثـــيـــة«  عــمــلــت عـــلـــى إحــ
ــــي مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة، وخـــصـــوصـــا  فــ
املــؤســســات االقــتــصــاديــة، كــشــركــة النفط 
الــتــي أســهــمــت فــي تــعــاظــم نــفــوذ جماعة 
 عــن تعميق حــضــورهــا 

ً
الــحــوثــي، فــضــال

الطوق  مناطق  في  والطائفي  السياسي 
مغلقة  شبه  كانت  التي  لصنعاء  القبلي 

على صالح. 
ــة الــــثــــانــــيــــة الــــتــــي دخـــلـــت  ــلــ ــرحــ بــــــــدأت املــ
فــيــهــا صــنــعــاء، بـــإعـــالن طــرفــي االنــقــالب 
تحالفهما السياسي إلى العلن، وتشكيل 
مــجــلــس ســيــاســي بـــن الــحــلــيــفــن إلدارة 
املـــنـــاطـــق تــحــت ســيــطــرتــهــمــا، بــمــا فيها 
الــعــاصــمــة منطقة  صـــنـــعـــاء، وأصـــبـــحـــت 
ــا، ولــــم  ــتـــهـــمـ ــلـــطـ ــة تـــخـــضـــع لـــسـ ــيــ تــــوافــــقــ
 
ٌ
تصاحب تلك املرحلة تجاذباٌت سياسية

فيما  العاصمة،  إدارة  فــي  الحليفن  بــن 
ترّكزت جهودهما السياسية والعسكرية 
ــال فــــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ عــــلــــى اســـــتـــــمـــــرار الـ
املواجهات األخرى، إال أن تشكيل حكومة 
االنقالب كان تحواًل في عالقة الحليفن، 
وفاقم  بينهما،  الــخــالف  عمق  عــن  كشف 
نقل البنك املركزي من مدينة صنعاء إلى 
مدينة عدن من صراعهما على اإليرادات، 
خــصــوصــا مـــع انـــفـــراد جــمــاعــة الــحــوثــي 

بموارد مدينة الحديدة. 
وضعت مضامن يوم 24 أغسطس بداية 
االنقالب،  لتحالف سلطة  مرحلة جديدة 
حيث فجر صالح، في خطابه السياسي 
حــيــنــهــا، نــقــاط الـــخـــالف الــجــوهــريــة بن 
الحليفن إلى العلن، بما في ذلك تدشن 
مـــالمـــح املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة فــــي الــتــحــالــف، 
ــّدد الــســلــطــات  ــعــ ــى تــ ــ إذ أشــــــار صـــالـــح إلـ
فيها  بما  تدير صنعاء،  التي  السياسية 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة واملــتــمــثــلــة بــالــلــجــان 
الحوثي،  التي يتزعمها محمد  الشعبية 
الفعلية  سلطتها  تـــمـــارس  ــــت  الزالـ الــتــي 
والــعــلــيــا عــلــى مـــؤســـســـات الــــدولــــة، على 
بمقتضى تشكيل  قـــرار حلها  مــن  الــرغــم 
عــن عرقلتها   

ً
فــضــال الــســيــاســي،  املجلس 

تمحورت  فيما  االنــقــالب،  أعمال حكومة 
في  الحليفن  بن  الثانية  الخالف  نقطة 
إدارة ملف الجبهات، واتهامات الطرفن 
لــبــعــضــهــمــا فـــــي الـــتـــقـــاعـــس عـــــن إمــــــداد 

الجبهات باملال و»املوارد البشرية«. 
)كاتبة يمنية(

مزيد من الضوء على تطرّف بوذي

»أستانة روسيا« وتقاسم النفوذ

في ذكرى االنقالب... حمى اهلل 
صنعاء

سؤال في السويداء

خرج رهباٌن عن 
صمتهم كي 

يقبضوا ثمن دعم 
السلطة أيديولوجيا 

ودينيًا

ست جوالت في 
أستانة لن تفيد إال 
بتسجيل مواقف 

إعالمية

تحولت صنعاء ساحة 
للخالف بين صالح 

والحوثيين وال يمكن 
التكهن بمن سيبدأ 

حسم السلطة

آراء

ميشيل كيلو

الــقــول إن الــســوريــن هــم الذين  يــكــّرر وزيـــر الخارجية الــروســي، سيرغي الفــــروف، 
سيقّررون مصيرهم. وكان الروس، في عام 2012 قد نصحوا بشار األسد بتحويل 
 ما أن 

ً
ثــورة السورين من أجل حريتهم إلى حــرٍب ضد اإلرهــاب، ووضعوا له خطة

ترجمها إلى العنف الذي تعّرض له السوريون من دون تمييز، بدءا من أغسطس/ آب 
2012، حتى حققت هدفها الرئيس: التخلص من الحراك املجتمعي الواسع والسلمي، 
إلــى تقويض  التمذهب والتعسكر، وصــوال  إلــى  ودفــع أوســاط واسعة من السورين 
ثورة الحرية، واستبدال املواجهة اليائسة مع املجتمع، بقتاٍل واعد مع مسلحن يسهل 
ون مثله على ثورة الحرية، وسيتكفلون بإخراجها من املناطق 

ّ
اختراقهم، سينقض

التي أخرجته منها، وسيعتمدون مثله أيديولوجيات توزع الشعب على طوائف تنكر 
وحدته، وتحول املعركة ضده إلى حرٍب بن مواطنن أعــداء. وبمرور الوقت وتعاظم 
العنف، ستتوفر أدلة كافية على أن املعركة في سورية حرب يدافع نظام شرعي فيها 
عن أمنه وسالمه، وأمن العالم وسالمه، ضد إرهابين.  بالتناغم مع هذه الخطة، وقف 
الفروف، بأقصى وضوح، إلى جانب نظاٍم أعلن مالين من مواطناته ومواطنيه الثورة 
عليه، وتمّسك، هو ورئيسه وجنراالته، برئيسه وساندوه، من دون تحفظ، من خالل 
مئات التصريحات والتدابير امليدانية، وعطلوا النظام الدولي ومنظماته الشرعية ملنع 
إدانته على جرائم الحرب التي ارتكبها، فهل هكذا يدعم الفروف حق السورين في 
أم  فــراغ،  في  تعوم  تجريدية  السورين مسألة  تقرير مصير  تقرير مصيرهم، هل 
أسهم  وهــل  وبنتائجه؟  التقرير  بفعل  حيث سماحها  مــن  الــقــوى،  بعالقات  ترتبط 
تحويل ثورة الحرية إلى صراع طائفي وحرٍب ضد شعب سورية األعزل واملسالم في 
تعزيز قدرة السورين على تقرير مصيرهم، أم فرض األسد عليهم بقوة عملية إبادة 

منهجية نظمها الروس، وزّودوها بما يلزم لنجاحها من أسلحة وخطط؟   
 أرسلت روسيا، في 2015، أسلحة حديثة، بينها ستمائة سالح جديد تمت تجربتها 
في سورية. سبق ذلك بيوم حديث للرئيس فالديمير بوتن مع جنراالته، في أعقاب 
مناورٍة استخدم فيها السالح الذي سيرسل إلى سورية، أخبرهم أنهم ذاهبون إلى 
ســوريــة إلنــقــاذ األســد ونظامه. هــكــذا، قــرر بوتن مصير الــســوريــن. شكرا لــه على 
جيش  أن  وأعلمنا  االستعمارية،  للحقبة  تقليدي  كممثل  تصرف  وألنــه  صراحته، 
روسيا، كغيره من جيوش الدول االستعمارية، لن يغزو سورية، لتمكن شعبها من 

تقرير مصيره، وأن مهمته فرض األسد عليه بالقوة؟ 
 اســتــخــدم الـــروس الــقــوة لــإمــســاك بخيوط جميع األطــــراف املــتــصــارعــة، عــدا إيــران 
ومرتزقتها وكرد حزب االتحاد الديمقراطي األميركين، وتفاهموا مع واشنطن على 
ى الحل السوري الذي سينضوي فيها ويتعّن بها، األمر الذي سيترك 

ّ
مسائل تتخط

 أمام صراعاٍت إضافية ال عالقة للثورة والشعب السوري بها، أهمها 
ً
أبوابها مشرعة

 الصراع الدولي الروسي/ األميركي الذي يقّرر مصير السورين وال يتقّرر به، 
ً
قاطبة

فإذا أخذنا باالعتبار أن الورقة اإليرانية ليست بعد في يد روسيا، وأن إيران منافسة 
ــرارا فــي تقرير  لها، علمنا أن آخــر مــا يهم روســيــا إعــطــاؤنــا الحق فــي أن نكون أحـ
مصيرنا الذي سيكون حتما ضد وجودها في وطننا، فهل بلغ استخفاف الروس 
بعقولنا حدا نوهم أنفسنا معه أن بن مهامنا تقرير مصيرها ومصير عالقاتها 
أعلنت  الــذي  اإلقليمي  األمــن  الــدولــي، ونهاية نظام  مع واشنطن وطــهــران، ووضعها 

تصميمها على إقامته في املنطقة العربية؟ 
كــانــت سياساتها  إن   ، بتقرير مصيرهم  للسورين   حــقــا   روســيــا  هــل ستسمح 
تستهدف هزيمتهم، واإلبقاء على األسد ونظامه أمرا واقعا؟  قتلت روسيا عشرات 
آالف السورين، ودمرت مقومات وجودهم، واحتلت بالدهم، وأعــادت النظام بالقوة 
إلى مناطق عديدة، كان قد طرد منها، وطردتهم من مناطق يرتبط حقهم في تقرير 
مصيرهم بها، وتالعبت بالقرارات الدولية. من أجل األسد، أجهزت روسيا على أي 
 عنه، ثم يمازحنا الفروف بالقول 

ً
توازٍن بن املعارضة ونظامه، وخاضت الحرب نيابة
إن السورين هم الذين يجب أن يقّرروا مصيرهم.

سيد الفروف: ماذا سيقّرر السوريون؟ هل أبقيت لهم شيئا يقّررونه، غير االستسالم 
لكم، ولخونٍة باعوكم وطنهم من أجل كراسيهم؟

محمد أبو الغيط

املصباح؟  أغلق  من  تــام.  ظــالم  على  فجأة  استيقطت  الخمس  السنوات  ذات  الطفلة 
ببطء ورعب فهمت أن الظالم قادم من عينيها املغلقتن تحت كتل الدماء والورم. مّدت 
يدها تحاول رفع جفنها بأصابعها الصغيرة، لعل ضوءًا ما يدخل. في هذه اللحظة 
قطت هذه الصورة، لتتحول إلى أيقونة جديدة لعذابات أطفال العرب في 

ُ
بالضبط، الت

قائمٍة تمتد من محمد الدرة إلى إيالن ضحية اللجوء السوري.
الريمي إحدى عينيها، وعائلتها بالكامل، أمها وأباها وإخوتها  فقدت الطفلة بثينة 
األربعة، في قصف التحالف العربي على منزل أسرتها في منطقة عطان في صنعاء 
نهاية الشهر املاضي. اعترف التحالف رسميًا بالواقعة، وقال إنها نتيجة خطأ تقني 
سيتم التحقيق فيه، وقال في بيانه »القصف الخاطئ في صنعاء أضر بمنزل قرب 
املستهدف  املــوقــع  للحوثين إلقــامــة  الــلــوم  توجيه  مــع  للمليشيات«،  اتــصــاالت  مركز 
وسط أحياء مدنية. بالطبع ال تذكر البيانات الرسمية في أثناء الحروب أمورًا هامشية 

كعيون األطفال.
ــع لتعبئة  اســتــخــدم فــريــق الــحــوثــيــن وعــبــدالــلــه صــالــح صـــور بثينة عــلــى نــطــاق واسـ
أنصارهم، وهكذا أتى الرد بصور مماثلة من الطرف اآلخر، من أبرزها صورة الطفل 
أحمد عواد )6 سنوات(. ينظر وال يرى بعينن صناعيتن، ألنه فقد عينيه بسبب لغم 
يدوي على شكل لعبٍة تركه الحوثيون في قريته الغول في البيضاء. تبادل الطرفان 

الصور، ليمتلئ »تويتر« اليمني باألطفال فاقدي البصر أو األطراف أو الحياة. 
الواقع أن كال الطرفن على حق، فكالهما قتل املدنين اليمنين في هذه املنافسة التي 
يخسر طرفاها. إنسانيًا يقتل تحالف الحوثين وصالح املدنين بالقصف العشوائي 
بالهاون واملدفعية، وبنشرهم كميات ضخمة من األلغام املموهة، كالتي أفقدت عواد 
بصره، خصوصا في البيضاء وتعز. وفي املقابل، وثقت املنظمات الدولية عشراٍت 
العربي، بقيادة السعودية، على أهــداف مدنية، كأسواق  التحالف  من حاالت قصف 
تل 

ُ
ومــنــازل. وهــنــاك بالطبع واقــعــة قصف قــاعــة الــعــزاء الــكــبــرى فــي صنعاء الــتــي ق

وأصيب فيها نحو 700 شخص.
الحكومة  السالح على  بقوة  انقالٍب  لتنفيذ  الحوثي وصالح  تآمر تحالف  سياسيًا، 
الشرعية. معسكرات كاملة من الجيش، خاصة بالحرس الجمهوري الذي كان يقوده 
إليهم. ال دولــة وال قانون وال وطنية، فقط  أو تنضم  نجله، تسلم عتادها للحوثين 
لغيره.  لن تخضع  لكنها  البلد،  يحرق  أن  املــحــروق  الرئيس  قــّرر  واملصلحة.  القبيلة 
ال يهم إهدار مليارات الــدوالرات، وال يهم دماء اآلالف. املهم أن يستمر الراقص على 
رؤوس األفاعي في رقصته الدموية. نظام حكم آخر يتصرف مثل احتالل أجنبي 

أو أبشع.
من هذه الزاوية، كان التدخل العربي ُمتفهمًا جدًا، خصوصا بعد توثيق تسليح إيران 
الحوثين بشكل مباشر، لكن غير املتفهم هو قبل كل شيء التعامل شديد التساهل 
الــحــرب غــيــاب أي مشروع  الــثــورة، ثــم بعد  الــوســاطــة الخليجية بعد  مــع صــالــح منذ 
سياسي لحٍل جامع ُينتجه اليمنيون، ومنهم أيضًا الحوثيون باعتبارهم نسبة من 

السكان ال يمكن إهمالها، أو تعليق كل أزماتها التاريخية على الشماعة اإليرانية.
الكامل،  العسكري  الحسم  ينوي  الحرب بسقف معلن  تمامًا، دخــول  العكس  حــدث 
الــحــرب تفتتت  ثــم مــع اســتــطــالــة  الــجــغــرافــيــا والــديــمــغــرافــيــا،  وهـــو املستحيل بحكم 
ــرفــع فــوق املــدرعــات في 

ُ
صــبــحــت أعـــالم الــجــنــوب ت

ً
األهــــداف السياسية، إلــى حــد أن أ

الــِوحــدة« في أماكن أخــرى. وإلــى حد أن تتكّرر  بعض املحافظات في مواجهة »علم 
االشتباكات املسلحة بن قوات الحزام األمني املوالية لإمارات في عدن وقوات الحماية 
الرئاسية التي يقودها نجل الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي، كما شهدت تعز 
اشتباكات داخلية متعددة بن فصائل املقاومة الشعبية، بعضها سقط فيه مدنيون، 

مثل اشتباكات سوق الديلوكس.
ومن وراء كل األطراف، يأتي شبح الكوليرا الكاسح، 600 ألف إصابة و2045 ضحية 

ملن ال يميز بن إنسان وآخر.
بشكل عام، الحرب أي حرب، يمكن التفكير فيها من زاوية الرايات العالية فوق القائد 
املهيب، لذة القوة والفخر، ويمكن التفكير فيها من زاوية جثث األطفال، وصرخات 
الحزانى على األزواج واآلباء واإلخوة. أطراف مبتورة ملقاة بال أجساد. عيون مفقوءة. 
ألم ألم. أيًا كان موقفك من حرب اليمن، ال تتخذه إال وأنت تشاهد عيون بثينة وعواد 

تنظر إليك وال تراك.

بيار عقيقي

الحالي، تحديدًا حاجات  العصر  تلبية متطلبات   على 
ً
قــادرة املتحدة  األمــم  لم تعد 

املتالحقة  االختبارات  أثبتت   .)1991 ـ   1947( الــبــاردة  الحرب  انتهاء  بعد  ما  عهد 
فشل املنظومة الدولية في الحفاظ على الحّد األدنى من السلم في العالم. لم تستطع 
»املكّمل«  أو  اقتصر دورهــا على كونها »اإلســعــاف«،  إيقافها، بل  أو  الحروب  منع 
ألي اتفاق سياسي، ثنائي أو جماعي. حتى أن »حق النقض« املمنوح ألعضائها 
فرغ من مضمونه مراٍت عدة، خصوصًا في سورية. ملاذا 

ُ
الخمسة دائمي العضوية أ

تستمّر األمم املتحدة إذًا وملاذا تمويل شركة »فاشلة« سياسيًا وعسكريًا؟
قد ال يكون غريبًا القول إن ديمومة األمم املتحدة تنطلق من مسألة »غياب البديل« 
أو تغييبه. فالحاجة إلى منظمٍة ُيمكن جمع دول الكوكب تحت لوائها أمر ضروري 
في الشكل، لحماية مصالح الدول الصغيرة خصوصًا، من أي مطامع استعمارية 
لدول كبرى. في الشكل أيضًا، وجود منظومة قادرة على تحريك العالقات بن دول 
د من أن زمن »السلم 

ّ
 في غاية األهمية، تحديدًا بعد التأك

ٌ
العالم و»دوزنتها« مسألة

العالم،  في  العسكرية  البؤر  رقعة  توّسع   
ّ

ظــل في  قريبًا،  النور  يبصر  لن  العاملي« 
وارتفاع حجم مبيعات األسلحة. كما أن الحاجة إلى إطاٍر قانونيٍّ جامٍع لكل الدول، 

 أولى« نحو مستقبل أكثر أمنًا.
ً
يفترض أن يكون »خطوة

غير أن األمم املتحدة تحّولت إلى »عصبة أمٍم« أخرى، وكأنها باتت في آخر أيامها، 
بنسبة  تغطي  للمنظمة،  واجتماعية  إنسانية  بـــأدوار  االستعاضة  من  الرغم  على 
الباردة،  الحرب  أن كانت، طــوال سني  والعسكري. وبعد  السياسي  كبيرة فشلها 
اإلنسانية  الــدولــيــة  املنظومة  بــيــانــات  ــت 

ّ
غــط الــخــصــب،  السياسي  لــلــحــراك  نــمــوذجــًا 

اقترن اسم  السياسي. ال بل  الخطاب  وحمالت املساعدة في أصقاع األرض على 
كالقرارات  »التجميد«،  أو  الزمن«  »طــول  على  السياسية  امللفات  في  املتحدة  األمــم 

الدولية غير املنفذة املتعلقة بفلسطن املحتلة، أو في مراوحة امللف اليمني مكانه.
قد يكون اقترب موعد تغيير شكل املنظومة الدولية، لكن نهايتها لم تقترب بعد. 
يفسح  وعسكريًا،  املتحدة سياسيًا  األمـــم  فــإن ضعف شخصية  املــضــمــون،  فــي 
املجال أمام موٍت بطيء حتمي، على أن تكون النهاية على شاكلة صدمٍة ما، شبيهة 
ذلــك ضــرورة  يعني  أن  دون  مــن  ـ 1945(،   1939( الثانية  العاملية  الــحــرب  بصدمة 
العبور من منظمة أممية إلى أخرى عبر حرٍب عاملية. قد تكون عملية االنتقال في 
العالم. وهــو ما كــان يفترض أساسًا أن تؤديه  مـــوازاة حــراٍك سياسي شامل في 
املنظمة بعد انهيار االتحاد السوفييتي عام 1991، فعدم تطوير املنظومة، في ذلك 
الحن، أدى إلى إضعافها. كما أن غارات قوات شمال حلف األطلسي )الناتو( على 
يوغوسالفيا السابقة عام 1999، والتي تّمت من دون موافقة األمم املتحدة، بسبب 

»حق النقض« الروسي ـ الصيني املشترك، ساهمت أيضًا في إظهارها ضعيفة.
وغني عن التعريف أنه في كل مرة تظهر فيها األمم املتحدة ضعيفة، تتنامى قوة 
فريق آخر. في هذه الحالة، األميركيون هم املستفيدون من تراجع املنظمة األممية 
بشكل كبير، فقد تحّركوا عسكريًا في أنحاء عدة من العالم من دون أن يالقوا ردًا، 
م بميزانية األمم 

ّ
نت واشنطن من التحك

ّ
بل تأييدًا ضمنيًا في بعض األحيان. وتمك

املتحدة، تمامًا كما يفعل الرئيس األميركي الحالي، دونالد ترامب، في مسألة تمويل 
حلف شمال األطلسي. بالتالي، ال يبدو أن األميركين مستعدون إلنهاء دور األمم 
 على تلبية متطلباتهم، بكونها أضعف مما كان متوقعًا 

ٌ
املتحدة، طاملا أنها قادرة

منها في ممارسة أدوارها عامليًا. وكي يتّم إصالح األمم املتحدة أو تطويرها، فإنه 
يجب إقناع األميركين بذلك، أو انتظار أن تصبح املنظمة غير قادرٍة على تأمن الحّد 
األدنى من املصالح األميركية، كي يبدأ إصالحها. وحتى ذلك الحن، تآكل جوهر 

املنظومة الدولية مستمر، على الرغم من ضجيج اجتماعات الجمعية العامة.

ماذا أبقيتم للسوريين؟ عيون بثينة وعواد

هيكل األمم المتحدة الركيك
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ملاذا ترتعش هكذا، يا موسى؟
ال تلوميننــي، يــا حبيبتــي، حقــا ال تلوميننــي، 
حونــا، أنشــأونا وعلمونــا أال 

َّ
قــد أرضعونــا ولق

هــب والقناعــة كنــز ال 
َّ
نغضــب، فالســكوت مــن ذ

يفنــى، والفقــراء لهــم الجنــة. علمونــا أّن الحيــاة 
يجــب أن تكــون جانــب الجــدران، وإن اســتطعت 
داخل شــقوقها، وهذا كله من طاعة الرحمن. ال 
تلومينني بعدما اغتصبوا كياني، بعدما فقدُت 
إيماني في أن أنتصر أو أظفر بمثل ُحسِنِك ولو 
ملكُت جوهرتِك بني يدّي ال أدري كيف أحميها 
من طواحني الهواء التي تتقاذفنا بأمٍر من ملك 

اإلنس والجن والحيوان والطير والرياح.
جدرانهــا  وبــني  حجرتــه،  فــي  موســى  صــرخ 
األربعة: »أنا ال أرتعش بني يديِك يا ريم، موسى 
نســخته  أو  شــبحه  يرتعــش  مــن  يرتعــش،  ال 
املمسوخة التي عجنها املاضي األليم ويطهيها 
الحاضــر املشــؤوم ليقدمهــا املســتقبل املجهول 

 على موائد بكتريا املوت وفطرياته«.
ً
جاهزة

دقــت دعــاء البــاب على أخيهــا، اقتربت من حافة 
الباب وقالت:

- موسى أنت بخير؟ أتتحدث إلى أحد؟ موسى 
هل تسمعني؟

- نعــم يــا دعــاء، أنــا فقــط أقــرأ روايــة، يمكنــك أن 
تذهبي ال شيء هناك.

أن  قبــل  يــأكل،  أن  يريــد  كان  إن  أختــه  ســألته 
تخــرج فــي زيــارة إلحــدى صديقاتهــا، فأجــاب 
أكلــُت  أختــاه،  يــا  لــِك  »شــكرًا  ســاخرة:  بلهجــة 
كثيــرًا حتــى امتأل جوفي، اذهبي وأنِت مطمئنة 

على أخيِك«.
تمثلــت جــدران حجرتــه كأنهــا قفــص فــوالذي 
الكــروان،  طائــر  أو  مغــّردًا  عصفــورًا  يحبــس 
رئتيــه  أو  الجنــون  مــن  بمــسٍّ  عقلــه  يصيــب 
باالختنــاق، حتــى كاد يشــعر أّن الجــدر الرقيقة 
لحويصالتــه الهوائيــة تلتصــق مــن قلــة الهــواء 
البيــت، فــالذ  النافــذ إليهــا، قــّرر أن يخــرج مــن 
النيــل  فــرع  علــى   

ّ
يطــل الــذي  البحــر  بشــارع 

ف 
ّ
ه يخف

ّ
مــس هواء املاء العليل عل

َّ
الدمياطــي، يتل

من ضيق صدره املكروب.
ن لصــالة املغــرب، حيــث 

َّ
ذ

َ
ــؤ

ُ
َن امل

َ
ذ
َ
فــي طريقــه، أ

كانــت خطواتــه تدنــو مــن املســجد الكبيــر، هكذا 
 مــن أكبــر مســاجد املدينــة، 

ً
ُيســّمى، وهــو فعــال

ِديــة إلــى شــارع 
َ
ؤ

ُ
اِصيــة امل

َّ
ويقــع عنــد نهايــة الن

البحر. انشرح صدره، قد يكون األذان أو صوت 
املالئكــي  الصــوت  كليهمــا،  أو  الشــجّي  ن 

ِّ
ذ

َ
ــؤ

ُ
امل

ــم فــي ســماء أضــواء املدينــة، وعلــى 
َّ
الــذي يترن

ــظ القــرآن 
ِّ
مســامعها، أعرفــه، كأنــه الشــيخ ُمحف

في قريته، إحدى القرى على أطراف املدينة.
سليمان موسى باكثير )مصر(

مدينــة تعــود عافيتهــا يومــا بعــد يــوم، تقــاوم 
كل ما هو سلبي في حياة ساكنيها.

تجولت في شوارعها وأزقتها، وجدت زحاما 
في وسط املدينة، في شارع جمال وفي شارع 
التحريــر وفــي شــارع 26 ســبتمبر، فالنســاء 

واألطفال والعجائز يتجولون ويتسوقون.
دخلــت ســوق الشــنيني، وهــو يعتبــر مــن أهم 
األســواق الشــعبية فــي تعــز، حيــث توجــد كل 
معــاول  مــن  الريفيــة،  األســرة  مســتلزمات 
وجــرار وبهــارات وأجبــان ومالبــس شــعبية 
وأوانــي منزليــة. النــاس يتنقلــون بــني أســواق 
املدينة بكل سالسة ويسر، وال تخلو شوارع 
ــة، ولم 

ّ
املدينــة مــن بعــض املســلحني، لكنهم قل

يعــودوا كمــا كانــوا فــي الســابق، ولــم أالحــظ 
وجــود أي نــوع من االبتــزاز ضد الباعة، وهذا 
ال ينفــي وجــود ذلــك األمــر فــي بعــض مناطق 

املدينة وأسواقها.
ــد لــدي 

ّ
مــن خــالل هــذه الجولــة القصيــرة، تول

أبنائهــا  بيــد  هــو  وأمنهــا  تعــز  أمــر  أّن  يقــني 
فــي إطــار املقاومــة والجيــش الوطنــي، وطاملــا 
أبنــاء تعــز باألمــن  تّوحــدت رايتهــم ســينعم 
أن  قــوة  أّي  تســتطيع  ولــن  واالســتقرار، 
تجبرهــم علــى مــا ال يريــدون، أو مــا قد يضر 
بمدينتهــم فــي الحاضر واملســتقبل. تخففت 

مــا  القمامــة علــى  أكــوام  املدينــة مــن  شــوارع 
كانــت عليــه فــي الســابق، وهــي بحاجــة إلــى 
متابعة ورفع بشكل متواصل ضمن برنامج 
ال  حتــى  باســتمرار  رفعهــا  عملــي، يضمــن 
تعود إلى ما كانت عليه، فتجلب هذه القمامة 
معهــا األمــراض واألوبئــة الخطيــرة كالكوليرا 

وحمى الضنك.
وفــي جانــب آخــر وجــدت خطابــا جديــدًا فــي 
الليبراليــة  السياســية  التيــارات  يهاجــم  تعــز 
إنتــاج  يحــاول  مــن  هنــاك  وكأّن  والعلمانيــة، 
اليســارية  القــوى  ضــد  التحريــض  ثقافــة 
والقوميــة، كالتــي كانت في الثمانينات وبداية 
التسعينات، وأفضت إلى حرب 1994 الظاملة، 
هــذا الخطــاب وجدتــه فــي ســاحة الحريــة فــي 
خطبة الجمعة، وأخبرني كثيرون أنه يمارس 
التــي  املدينــة  مســاجد  بعــض  منابــر  مــن 
يديرهــا إصالحيــون، وكأن حــزب اإلصــالح 
ال يتعــظ مــن كل مــا جــرى، ويكــرر أخطــاءه 
نفســها، ويتجــه مجــددًا إلــى خطــاب التكفيــر 
والتفســيق لآلخــر، ويظهــر جليــا مــن خــالل 
ذلــك مــدى اســتغالل حــزب اإلصــالح للديــن 
الخطــاب  هــذا  السياســيني.  خصومــه  ضــد 
السياســية  الحيــاة  مســتقبل  علــى  ســيؤثر 
واألمــن واالســتقرار فــي تعــز، وســيكتوي بــه 

بقــوة مــن يتبناه. تجولت في ســوق الصميل، 
ولــم أجــد تلــك الصــورة التــي يرّوجهــا اإلعالم 
املــكان  هــذا  أّن  اإلعــالم  يــرّوج  حيــث  عنــه، 
عّمــق وجــود تنظيــم القاعدة، الشــوارع فارغة 
ســوى مــن بعــض املــارة، وأطفــال هنــا وهناك 
بتعبئــة  يقومــون  الســكان  وبعــض  يلعبــون، 
األوانــي بميــاه شــرب مــن أحد الخزانــات التي 
تقوم بتعبئتها جمعيات ومؤسسات خيرية 

تمّولها دولة الكويت.
القتــل  بعــض عمليــات  عــن  أيضــا،  ســمعت 
خــارج القانــون، لكــن النــاس يؤكــدون أّن مــن 
يقومون بذلك عابثون، ال دين لهم وال أخالق، 
القاعــدة  باســم  األعمــال  بهــذه  ويقومــون 
يعتقــد  معــدودون،  أفــراد  وهــم  التنظيــم،  أو 
النــاس أّن الجميــع فــي تعــز مــن القــوى التــي 
ولكنهــا مشــغولة  تعرفهــم،  الحوثــي  تقــاوم 
لتنظيــف  متفرغــة  وليســت  الجبهــات  فــي 
أوكارهم، وبالفعل داهمت حملة أمنية سوق 
الصميــل وحــي الجمهــوري، وألقــت القبــض 
على مشتبه بهم في عمليات اغتيال، حدثت 
ضــد أفــراد مــن الجيــش الوطنــي واملقاومــة 
الشــعبية، وشــاركت فــي هــذه الحملــة جميــع 

األلوية العسكرية.
عبداإلله هزاع الحريبي )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

معين الطاهر

هــي أيــام حافلــة بالحــوادث الفلســطينية؛ في 
علنــت مبــادرة حركــة املقاومة 

ُ
القاهــرة وغــزة أ

برعايــة  للمصالحــة  )حمــاس(  اإلســامية 
للرئيــس  الســنوي  الخطــاب  قبــل  مصريــة، 
محمــود عبــاس أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم 
ا 

ً
املتحــدة فــي نيويــورك بأيام، لتخطــف بعض

الفلســطيني  الجمهــور  وتشــغل  وهجــه،  مــن 
عــودة  تنتظــر  التــي  املصالحــة  بمصيــر 
الرئيــس إلــى رام اللــه. وفــي نيويــورك، التقــى 
مــع  الفتــاح السيســي  الرئيــس املصــري عبــد 
بنيامــن  الصهيونــي  العــدو  وزراء  رئيــس 
همــا 

ّ
نتنياهــو، وقــال بيــان رســمي مصــري إن

الفلســطينية  الســام  عمليــة  تطــورات  بحثــا 
تجاهلهــا  التــي  العمليــة  وهــي  اإلســرائيلية، 
نتنياهــو فــي خطابه أمــام األمم املتحدة الذي 

أثنى فيه على شجاعة الرئيس السيسي!
خطــاب  فــي  الجديــد  حــول  ُيلــّح  ســؤال  ثّمــة 
 

ّ
الرئيــس عبــاس، وهــل فقد األمــل فعا من حل
بنــي  والــذي  بــه،  ــر 

ّ
بش طاملــا  الــذي  الدولتــن 

التحريــر  منظمــة  بــن  املبــادئ  إعــان  اتفــاق 
بــدا  كمــا  أساســه،  علــى  )أوســلو(  وإســرائيل 
ن 

ّ
 عباس متيق

ّ
واضًحا من فقرات الخطاب، أن

 الرئيــس األميركــي، دونالــد ترامــب، قد 
ّ
مــن أن

ــل علــى جديته بالقيــام بصفقة القرن خال 
ّ
دل

 »خــال 
ً

أيــام، كمــا قــال قبــل أن يســتدرك قائــا
لقائهمــا  بــه بعــد  فــي تصريحــه  العــام«  هــذا 
العامــة؟  الجمعيــة  اجتماعــات  هامــش  علــى 
على الرغم من إغفال ترامب الكلي ذلك، حيث 

عبد النور بن عنتر

أو  واملتدينــة،  املتخلفــة  املجتمعــات  فــي 
باألحــرى التــي تّدعــي التديــن، يكــون ترتيــب 
تتحــول  حيــث  معكوســا،  دائمــا  األولويــات 
صغائر األمور إلى عظائمها، وُيبعد النقاش، 
عــن وعــي وغيــر وعــي، عــن املســائل املركزيــة 
التــي تخــص مصير األمــة، لُيركز على قضايا 
األحيــان،  غالــب  فــي  وينســحب،  هامشــية، 
إســتراتيجية  وهــي  ســواها.  دون  عليهــا 
تمويهيــة تعتمدهــا القــوى الفاعلــة والنافــذة 
سياســيا واجتماعيا واملســتفيدة من الوضع 
القضايــا  ناقــش 

ُ
وت ثــار 

ُ
ت ال  حتــى  القائــم، 

لة  مســاء تعنــي  مناقشــتها  ألن  األساســية، 
الوضع القائم، وبالتالي الدعوة إلى تغييره، 

بل والعمل على تغييره.
فتــرة  منــذ  الوضــع  هــذا  الجزائــر  وتعيــش 
أو  الجــدال،  ذلــك  مظاهــر  بــن  ومــن  طويلــة. 
حــذف  حــول  األخيــرة،  األيــام  فــي  تجلياتــه، 
البسملة من الكتب املدرسية. فقد تم إسقاطها 
مــن املقــّررات املدرســية مــا عــدا كتــاب التربيــة 
اإلسامية )مادة تدرس في األطوار املدرسية 
الثاثة االبتدائي واملتوسط والثانوي(، فكان 
أن أثــار ذلــك حفيظــة كل مــن اإلســام املحافــظ 

غير الرسمي واإلسام السياسي.
املســلمن  العلمــاء  جمعيــة  أصــدرت  حيــث 
»آملتنــا قضيــة  فيــه  تقــول  بيانــا  الجزائريــن 
حــذف البســملة مــن كتبنا املدرســية، وخاصة 
يســمى  مــا  باســم  االبتدائيــة،  املرحلــة  كتــب 
اإلصــاح )...( إننــا ننــدد بمثــل هــذا اإلجــراء، 
وعلــى  أطفالنــا،  عقــول  علــى  عدوانــا  ونعــده 

لــم تحــظ القضيــة الفلســطينية، على اختاف 
مســمياتها، بكلمــة واحــدة فــي خطــاب ترامب 

الطويل.
فــي خطــاب الرئيــس عباس، ما هو جديد وما 
هو مكّرر. ثّمة لهجة ارتفعت وتيرتها، وهناك 
ا إلقامة 

ً
 االستيطان لم يترك مكان

ّ
اعتراف بأن

 الســلطة الوطنيــة مــن 
ّ
دولــة فلســطينية، وأن

مــن  اقتــرب  قــد  ــه 
ّ
أن إلــى  دون ســلطة، مشــيًرا 

مســؤولياتها  بتحّمــل  إســرائيل  مطالبــة 
 إســرائيل تســعى إلــى حــل 

ّ
دولــة محتلــة، وأن

الدولــة الواحــدة بنظامــن )أبارتايــد(، مهــدًدا 
ــه، فــي هــذه الحالــة، سيســعى إلــى إقامــة 

ّ
بأن

بالحقــوق  املواطنــون  فيهــا  يتســاوى  دولــة 
ه يحاول إخافة 

ّ
والواجبات. وبمعنى آخر، فإن

 الدولتــن ســيقودهم 
ّ

 فشــل حــل
ّ
اليهــود مــن أن

إلــى نظــام فصــل عنصــري ســيحاربه العالــم 
ضيــاع  إلــى  أو  اآلن(  كذلــك  ليســت  )وكأنهــا 
وهــو  العبريــة،  للدولــة  اليهوديــة  الهويــة 
الســلطة  فــي  الســلطة  قيــادات  دأبــت  تهديــد 
ــه 

ّ
لكن املاضيــة،  الفتــرة  فــي  بــه  التلويــح  إلــى 

ينــمُّ عــن جهــٍل باملخطــط الصهيونــي القائــم 
علــى إلغــاء الفلســطينين وتهجيرهم، وليس 

استيعابهم فيها. ولهذا الحديث صلة.
ثّمة مسألة خِطرة تطّرق إليها الرئيس عباس 
بســحب  فيــه  يهــّدد  وقــٍت  ففــي  خطابــه،  فــي 
 

ّ
لحــل تنّكرهــا  نتيجــة  بإســرائيل،  اعترافــه 

ــه يدعــو دول العالــم إلى اإلعان 
ّ
الدولتــن، فإن

 اعترافها بإســرائيل تّم على أســاس حدود 
ّ
أن

1967، وهــي ســابقة خِطــرة، تتنافــي حتــى مع 
والخاصــة   1949 عــام  املتحــدة  األمــم  قــرارات 

وزارة  كانــت  إن  وتتســاءل  شــعبنا«.  هويــة 
الدينيــة  الشــؤون  وزارة  استشــارت  التربيــة 
لعــدم  متأســفة  األعلــى،  اإلســامي  واملجلــس 
استشــارتها. أما األحزاب االسامية، املنتقدة 
غبريــط،  بــن  نوريــة  التربيــة،  لوزيــرة   

ً
أصــا

بإصــاح  يتعلــق  فيمــا  خياراتهــا  بســبب 
األخــرى  هــي  فنــّددت  التربويــة،  املنظومــة 
زعيــم  أعلــن  حيــث  البســملة.  حــذف  بقــرار 
الكتلــة البرملانيــة لإلتحــاد مــن أجــل النهضــة 
لهــذا  للتصــدي  ســيتحركون  أنهــم  والعدالــة 
القــرار، معتبــرًا أن الوزيــرة ال تهتــم باملســائل 
األقســام  فــي  االكتظــاظ  كمشــكلة  األساســية، 
والتحصيــل العلمــي واالعتمــاد علــى برامــج 
الحضــاري  املــوروث  مــن  مســتمدة  دراســية 
الجزائــري. وإن كان يقــر بــأن »وضع البســملة 
يــرى  فإنــه  ينقــص«،  وال  يزيــد  ال  عدمــه  مــن 
أن  يبــن  الجزئيــات  هــذه  علــى  التركيــز  أن 
أمــا  اإلســامي.  الديــن  مــع  مشــكا  للوزيــرة 
رئيــس الكتلــة البرملانية لحزب حركة مجتمع 
الســلم )حمس(، فأكد، من جهته، على تحذير 
حزبــه أكثــر مــن مرة مــن مخاطــر زّج املنظومة 
التربوية في دوامة الصراعات اإليديولوجية، 

محذرًا من املساس بالهوية الوطنية.
اإلســام  أوســاط  فــي  التعبئــة  هــذه  ملواجهــة 
املحافــظ غيــر الرســمي واإلســام السياســي، 
تحّركــت الســلطة بتعبئــة مضــادة، مــن خــال 
اإلســامي  املجلــس  ورئيــس  التربيــة  وزيــرة 
األعلــى. إذ ردت الوزيــرة علــى جمعية العلماء 
فــي  موجــودة  البســملة  إن  قائلــة  املســلمن، 
كتــب التربيــة اإلســامية، وحذفهــا مــن كتــب 
املقــّررات األخــرى يتحملــه معــّدو هــذه الكتــب. 

العامــة،  للجمعيــة  بتقديمــه  معتــاد  تلميــح 
ــع، 

ّ
إذا تعــّرض القــرار للفيتــو األميركــي املتوق

فــي العــام الــذي يليــه. وبذلــك، يجــّدد الرئيــس 
محمــود عبــاس التزامه الســابق بعــدم التقّدم 
ا إلى عشــرات املنظمات 

ً
بطلب العضوية أيض

طلــب  علــى  أعــوام  قبــل  ــع 
ّ
وق التــي  الدوليــة 

حبــس فــي األدراج، 
ُ
االنضمــام إليهــا، قبــل أن ت

نتيجة وعد قّدمته السلطة إلى إدارة الرئيس 
األميركي الســابق، باراك أوباما، وُكشــف عنه 
الطلبــات،  تلــك  تقديــم  بعــدم  ــا 

ً
الحق النقــاب 

وهــو التــزام ُجّدد هذه املرة للرئيس األميركي 
ترامــب، بحجــة منحه الفرصة الكافية لتقديم 

مبادرته املرتقبة.
مــن  مزيــد  إلــى  بحاجــة  زالــت  مــا  أمــور  ثّمــة 
بشــكل  الرئيــس  إليهــا  تطــرق  إذ  التفاصيــل، 
الفلســطينية  الحكومــة  توجــه  مثــل  عابــر، 
األســبوع املقبــل إلــى غزة، ومســيرة املصالحة 
وآليــات  رفع، 

ُ
ســت التــي  العقوبــات  وحجــم 

موقــف  فــي  ويضعــه  ذاتــه،  الشــرعية  ســجل 
دفاعــي، وهــذا مــا يفســر الوضــع غيــر املريــح 
املعبر عنه في تصريح رئيس املجلس األعلى 
الذي يهون من قرار حذف البســملة من جهة، 
 من 

ً
ويقــول باقتــراح إعــادة إدراجها مســتقبا

جهة أخرى.
القضيــة  أن  املواقــف  هــذه  ســرد  مــن  يتضــح 
كاهمــا  يتهــم  طرفــن،  بــن  صــراع  محــل 
صــراع  فــي  التربويــة  املنظومــة  بــزج  اآلخــر 
أيديولوجــي وسياســي. وربمــا هــذه النقطــة 
الوحيــدة الصحيحــة فــي مواقفهمــا، أمــا غيــر 
ذلــك فــا يعــدو أن يكــون مجــرد ذر الرمــاد فــي 
مســائل  علــى  التركيــز  ســر  مــا  لكــن  العيــون. 
هامشــية، فــي الوقــت الــذي يوجــد فيــه مصير 
هــذه  كل  تتحــّرك  ال  ملــاذا  املحــك؟  علــى  األمــة 
توظيفهــا  فــي  واملعارضــة،  املســاندة  القــوى 
الديــن، لتنــدد بالفســاد الــذي أصبح مؤسســة 
فــي الدولــة واملجتمــع؟ وحســبنا أن التفســير 

يكمن في عاملن أساسين.
أولهمــا أن الديــن يوظــف خدمــة ملــآرب آخــرى. 

ها ُبحثت 
ّ
ترتيب العبور عبر رفح، واملرّجح أن

حيــث  ونتنياهــو،  السيســي  الرئيــس  بــن 
وجــود  الترتيبــات  تلــك  تتضمــن  أن  ينبغــي 
مراقبــن أوروبيــن وربــط معبــر رفــح بنظــام 
فيديو كونفرنس، يتيح لغرفة عمليات أمنية 
إســرائيلية صاحية رفض سفر املغادرين أو 
 هــذا أحــد أســباب 

ّ
القادمــن أو قبولهــم، ولعــل

عــدم فتــح الســلطات املصريــة املعبــر بصــورة 
دائمــة، مــن دون موافقة وترتيب إســرائيلين، 
وهو ما يقتضي وجود أمن السلطة )الحرس 

الرئاسي( في املعبر.
عبــاس مرتبطــة  الرئيــس  ســتكون توجهــات 
املجلــس  دعوتــه  وآليــة  بطريقــة  ــا 

ً
أيض

ــه ســُيحّدد 
ّ
الوطنــي الــذي قــال، فــي خطابــه، إن

الجديــدة  الفلســطينية  االســتراتيجية 
للمرحلــة املقبلــة، وهنــا ينبغــي التســاؤل عــن 
طبيعة هذا املجلس، وكيف سيتشّكل وضمن 
أي آليــات. وقــد داعــب الخطــاب فــي الجمعيــة 
العامــة لألمــم املتحــدة الجمهــور الفلســطيني 
االحتــال،  ممارســات  مــن  بشــكواه  والعربــي 
هــذا  وشــارك  الســلمية،  للحلــول  وتنّكــره 
الجمهور مشاعره تجاه السلطة الفلسطينية 
التــي تفتقــد أبســط مظاهــر الســيادة، ويأســه 
 الدولتن، وهو خطاب بصوت 

ّ
من ســراب حل

ــه باملطالــب ذاتهــا التــي ينخفــض 
ّ
مرتفــع، لكن

سقفها يوًما بعد يوم. .. باختصار، لم يحمل 
الصــوت املرتفــع فــي خطــاب الرئيــس محمود 
عباس خارج املربع الذي يقف فيه منذ اتفاق 

أوسلو وربما قبلها.
)كاتب فلسطيني(

وفــي هــذا املســألة ال يبتكر الجزائريون شــيئا 
يذكــر، فأحــداث توظيف الدين اإلســامي منذ 
دولــة املدينــة )صــراع حــول الســلطة فــي عهــد 
الخافة والفتنة الكبرى والحروب اإلسامية- 
مــن  التعيســة  الحلقــات  وبعــض  اإلســامية 
حنبــل  ابــن  لهــا  تعــرض  التــي  مثــل  املحــن 
والحــاج وابــن رشــد وغيرهمــا..( وصواًل إلى 
التــي  املعاصــرة  التســلطية  العربيــة  الدولــة 
النــاس  مســتعبدة  بامتيــاز،  الديــن  توظــف 
ســنوات  علــى  توجــد  فهــي  البــاد.  ومخربــة 
ضوئيــة مــن مقولــة عمــر بــن الخطــاب »متــى 

استعبدتم الناس وقد ولدتهم أحرارًا«.
ثانيهمــا طبيعــة الصراع حول البســملة، فهو 
صراع حول اإلســام الشــكلي، إسام الواجهة 
بالشــكليات  االهتمــام  يســمح  إذ  أكثــر.  ال 
بعــدم  العمليــة  فــي  للمنخرطــن  الدينيــة 
مقدمهــا  وفــي  األمــور،  أمهــات  فــي  الخــوض 
الحريــة والفســاد والعدالــة االجتماعيــة. ومــن 
سياســيا  القائــم  الوضــع  علــى  الحفــاظ  ثــم 
كلمــا  أنــه  باملاحظــة  والجديــر  واجتماعيــا. 
تتســع قاعــدة املســتفيدين مــن الوضــع القائــم 
يســهل  تضيــق  وكلمــا  تغييــره،  يصعــب 
ضمــن  الجزائــري  الســياق  وينــدرج  تغييــره. 
الحالــة األولــى.. فــا تدهــور الظــروف املاديــة 
للتاميــذ، وال تدنــي املســتوى التعليمــي فــي 
البــاد، وال فشــل اإلصاحــات املتتالــي، أثارت 
مثــل هــذه التعبئــة )غيــر الرســمية( والتعبئــة 
ال  األمــر  أن  يوحــي  مــا  )الرســمية(،  املضــادة 
يعــدو أن يكــون صراعــا الســتمرار السياســة 
التسلطية، الدينية وغير الدينية، بشكل آخر.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

ل 
ّ
 أن هذه الدعوة تمث

ّ
بتقسيم فلسطن، وأظن

 جديــًدا وتراجًعــا عن التمســك بقرارات 
ً

تنــازال
دوليــة كثيــرة، وهــو أمــر ال يفعلــه أي مفاوض 

حصيف.
فــي الخطــاب وتيــرة مطالبــة  ــا 

ً
ارتفعــت أيض

لاســتيطان،  بالتصــدي  الدولــي  املجتمــع 
الشــركات  علــى  عقوبــات  بإيقــاع  واملطالبــة 
ومقاطعــة  املســتوطنات،  فــي  العاملــة 
ينبغــي  لكــن  محمــود،  أمــٌر  وهــو  بضائعهــا، 
ــه يتصــّدى لنتيجة مــن نتائج 

ّ
االنتبــاه إلــى أن

االحتــال، وليــس لاحتــال ذاتــه، وباعتبــار 
 الدولتــن، 

ّ
 االســتيطان عقبــة فــي وجــه حــل

ّ
أن

بعــد أن تجــاوز عــدد املســتوطنن فــي الضفــة 
الغربية 750 ألف مستوطن.

تضمــن الخطــاب الحديــث املعتــاد واملكّرر عن 
وااللتــزام  املشــروعة،  الفلســطينية  الحقــوق 
والجهــد  »اإلرهــاب«،  ونبــذ  الســام،  بعمليــة 
املبــذول لتثقيــف الشــعب الفلســطيني بثقافــة 
الســام، واالســتعداد للعودة إلى املفاوضات، 
اإلشــراف  بعــودة  املطالبــة  إلــى  ذلــك  وتعــّدى 
الدائــرة  يغــادر  لــم  وبذلــك  عليهــا،  األميركــي 
أعــاد  منــذ  الرئيــس،  بهــا  يــدور  زال  مــا  التــي 
ا.  إنتــاج اتفــاق أوســلو بمواصفــاٍت أكثر ســوًء
ا، بوعد قطعه 

ً
ه لم يلتزم، هذه املرة أيض

ّ
بل إن

فــي األعــوام الســابقة بتقديــم طلــب عضويــة 
إلــى  املتحــدة  األمــم  فــي  الكاملــة  فلســطن 
 مــن تقديمــه 

ً
الجمعيــة العامــة مباشــرة، بــدال

بالفيتــو  يصطــدم  حيــث  األمــن  مجلــس  إلــى 
األميركــي. فــي هــذه املــرة، أعــاد الكــّرة بتقديــم 
طلــب العضويــة إلــى مجلــس األمــن، ومن غير 

باســم  تصــدر  الكتــب  هــذه  أن  الواقــع  لكــن 
فهــي  وبالتالــي  وصايتهــا،  وتحــت  الــوزارة 
ال  أو  يــرُد  وعمــا  عــن مضامينهــا،  املســؤولة 
يــرد فــي صدرهــا، فــإدراج البســملة كحذفهــا 
ال يمكــن اختزالهمــا فــي مجــرد خطــأ ارتكبــه 
معــّدو الكتــاب أو قــرار اتخــذوه، وإال اقتصــر 
األمر على كتاب واحد أو كتابن. بل هو قرار 
سياسي، بغض النظر عن صوابه من عدمه.

وزيــرة  تبنــت  الدفاعــي،  املوقــف  هــذا  وبعــد 
جمعيــة   

ً
منتقــدة هجوميــا  موقفــا  التربيــة 

العلماء املسلمن لعدم احتواء بعض املقررات 
املدرســية الســابقة علــى البســملة، بمــا فيهــا 
التي كتبها الرئيس السابق لجمعية العلماء 
املســلمن، عبد الرحمن شيبان )2011-1918(. 
فــي  التربيــة  قطــاع  بــزج  أطرافــا  واتهمــت 
صراعات أيديولوجية وسياسية، كلما كانت 

الباد أمام استحقاق انتخابي.
رئيــس  الرســمي،  اإلســام  ممثــل  وهــّون 
املجلــس اإلســامي األعلــى بوعبــد اللــه غــام 
مــن  الســابق(  الدينيــة  الشــؤون  )وزيــر  اللــه 
أن  الشــخصي  »رأيــي  مصرحــا:  القــرار  هــذا 
البســملة مجّرد عنوان على غرار الجمهورية 
الجزائريــة الديمقراطية الشــعبية، ووجودها 
ال يعني أن كتاب الرياضات أو الفيزياء كتاب 
دينــي، كمــا أن حذفهــا ال يؤثــر مــن الناحيــة 
املاديــة علــى الكتــاب، غيــر أننــا ســوف نقتــرح 
املقبلــة  الطبعــات  فــي  إدراجهــا  الــوزارة  علــى 
الدولــة  أن  إلــى  لإلشــارة  املدرســي،  للكتــاب 
يجــد  بالطبــع،  اإلســام«.  دينهــا  الجزائريــة 
اإلســام الرســمي نفســه فــي موقٍف حــرج، ألن 
اإلســام املحافــظ غيــر الرســمي ينافســه علــى 
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تمييز صحي في أراضي 48

كارثة صحية 
تهدد 

الروهينغا

17

حيفا ـ ناهد درباس

يعانــي الفلســطينيون فــي األراضــي املحتلة 
عــام 1948 مــن تمييــز مؤسســاتي فــي مجــال 
ل فــرق شاســع فــي  الصحــة العامــة، إذ ُيســجَّ
امليزانيــات املرصــودة والخدمــات الطبيــة املتاحــة لهم 
باملقارنة مع اإلسرائيلين. واألمر، الذي يأتي نتيجة 
مباشــرة  وبطريقــة  ســلبا  ــر 

ّ
يؤث ممنهجــة،  سياســة 

علــى صحتهــم. والتمييــز بدأ منذ أيام النكبة بحســب 
ليــر«،  »فــان  عــن معهــد  دراســة صــادرة  فــي  جــاء  مــا 
أعّدتها الدكتورة نهاية داوود وهي أســتاذة جامعية 
ومتخصصة في شــؤون املســاواة في الصحة العامة. 
فــي  املؤسســاتي  التمييــز   جــذور 

ّ
أن وتوضــح داوود 

الجهــاز الصحــي تعــود إلــى قيــام دولة إســرائيل. ففي 
تلــك الفتــرة، عمــدت الحكومــة اإلســرائيلية إلــى فصــل 
ــن، واحــدة للفلســطينين 

َ
الجهــاز الصحــي إلــى إدارت

وأخرى لليهود املهاجرين الجدد إلى فلسطن. وعليه 
الصحيــة  للخدمــات  تطويــر  جــرى  إذ  التمييــز،  كان 
الخاصــة بهــؤالء املهاجريــن. أّمــا ربــع الفلســطينّين 
هنــاك فبقــوا مــن دون تأمــن صحــي مــن أّي نــوع كان، 
وبالتالــي لــم ُيَصر إلــى تطوير الخدمات الصحية في 

قراهم ومدنهم التي ُهدم عدد كبير منها.
ــه خــال فتــرة الحكــم العســكري، 

ّ
وتشــير داوود إلــى أن

علــى  يحصلــون  بمعظمهــم  الفلســطينيون  كان 
الخدمــات الصحيــة من مطببن )معالجن( تقليدين 
ثّمــة  كانــت  فيمــا  العربــي«،  »الطــب  علــى  يعتمــدون 
رهــا أطبــاء فــي عــدد قليــل جــدًا من 

ّ
خدمــات حديثــة وف

 عــدد األطبــاء فــي تلــك الفتــرة كان 
ّ
العيــادات. ُيذكــر أن

 جــدًا، وكان طبيــب واحــد يعالــج منطقــة كاملــة 
ً
قليــا

ه خال 
ّ
أي قــرى عربيــة عــّدة في وقــت واحد. تضيف أن

الحكم العسكري من عام 1948حتى عام 1966 )والذي 
فرضتــه إســرائيل علــى فلســطينيي األراضــي املحتلــة 
عام 1948( كانت »الخدمات الصحية لألقليات« تأتي 
في إطار تنســيق تام مع الحكم العســكري، وهو األمر 
الــذي تســبب فــي عدم تطّور الخدمــات الصحية كثيرًا 
فــي املجتمــع العربــي، باملقارنــة مــع مــا هــي عليــه فــي 
املجتمع اليهودي. ومع انتهاء فترة الحكم العســكري 
ودخول الفلســطينين إلى ســوق العمل اإلســرائيلية، 
بــدأ هــؤالء يســتفيدون مــن الخدمــات الصحيــة التــي 
تقدمهــا صناديــق املرضــى، خصوصــا أعضــاء نقابــة 
علــى  حصلــوا  الذيــن  )هســتدروت(  العامــة  العمــال 
لن فــي ســوق العمــل 

ّ
تغطيــة صحيــة مــن خــال املشــغ

اإلســرائيلية. بالتالــي، بقــي ربــع املجتمــع العربــي في 
دون  مــن   1948 عــام  املحتلــة  الفلســطينية  األراضــي 

تأمن صحي من أّي نوع كان.
تتعلــق  أخــرى  أســباب  عــن  كذلــك  داوود  وتتحــدث 

بالتمييــز الصحــي، مــن قبيــل العاقــة مــا بــن الوضع 
علــى  ســلبا  تنعكــس  التــي  والصحــة  االقتصــادي 
املائــة  فــي  خمســن   

ّ
وأن خصوصــا  الفلســطينين، 

مــن عائــات أهــل األراضــي الفلســطينية املحتلــة عــام 
1948يعيشــون تحت خط الفقر. كذلك، تشــير إلى عدم 
اهتمــام بقضايــا صحــة العــرب العامــة علــى مســتوى 
واضحــة.  بصــورة  امليزانيــات،  وتوزيــع  امليزانيــات 
عــام  املحتلــة  األراضــي  فلســطينيي   

ّ
فــإن بالتالــي، 

1948 فــي حاجــة إلــى اهتمــام خــاص بهــم، فــي غيــاب 
اســتمرار  ومــع  املاضيــة  الســنن  خــال  اهتمــام  أّي 
 احتياجات العرب 

ّ
األمــر حتــى يومنا. وتشــّدد علــى أن

ــر خطــة 
ّ
ــه ال تتوف

ّ
معروفــة مــن الناحيــة الصحيــة، لكن
ممنهجة خاصة للعمل بناًء عليها.

فــي الســياق، تلفــت داوود إلــى عــدم حصــول البلــدات 
فــي  خصوصــا  تهــا، 

ّ
قل أو  الخدمــات  علــى  العربيــة 

األراضــي  فلســطينيو  يقطــن  حيــث  البــاد  شــمال 
املحتلــة عــام 1948 بمعظمهــم، باإلضافــة إلى التوزيع 
غيــر املتســاوي للخدمــات الصحيــة. وتعيــد ذلــك إلــى 

الفجوات القائمة بن املركز ومناطق األطراف.
إلــى  بالنســبة  العامــة  الصحــة  أزمــة   

ّ
حــل وبهــدف 

فلســطينيي األراضــي املحتلــة عام 1948، ترى داوود 
علــى صعيَديــن  جــذرّي  تغييــر  إلــى  ثّمــة حاجــة   

ّ
أن

ن. علــى الصعيــد األّول، ال بــّد مــن أن يكــون  أساســيَّ

تمثيــل فلســطينيي األراضي املحتلــة عام 1948 أكبر 
فــي وزارة الصحــة، إذ ال نجــد حتــى اليــوم عربــا فــي 
مراكــز صنــع القــرار حتــى يومنــا، فيما أثبــت اليهود 
يكترثــون  ال  هــم 

ّ
أن ســنوات  طــوال  اإلســرائيليون 

بــّد  فــا  الثانــي،  أّمــا علــى الصعيــد  العــرب.  بصحــة 
مــن أن تبــدي القيــادات املجتمعيــة واألهليــة اهتماما 
أكبــر بموضــوع الصحة العامــة وأن تناضل من أجل 
املساواة إن على مستوى امليزانيات أو على مستوى 

الحصول على الخدمات.

مجتمع
»تأثيره  طالبــت جمعيتــان تونســيتان الحكومــة بالتراجــع عــن مشــروع تعديــل قانون الجمعيــات لـ
علــى مــا تحقــق مــن مكاســب فــي مجالــي الحقــوق والحريــات، وإضعــاف املجتمــع املدنــي«. وقالــت 
مؤسسة جمعية »كام«، فريال شرف الدين: »مشروع القانون املقترح من الحكومة سيغلق الفضاء 
العام أمام الناس، ويحد من سقف الحريات املمنوحة في القانون الحالي«. وفي 15 يونيو/ حزيران 
املاضي، عقدت الحكومة جلسة استشارية مع عدد من الجمعيات، اقترحت خالها مشروع قانون 
)األناضول( يعتمد إجراءات جديدة، من بينها »تعديل شروط تأسيس الجمعيات، وغيرها«. 

تعّرضت شــرطة مدينة أوكاهوما في جنوب الواليات املتحدة، النتقادات حادة بعد إقدامها على 
قتــل رجــل يبلــغ مــن العمــر 35 عامــا، لــم يســمع أوامــر عناصرهــا ألنــه أصــّم. وكانت عناصر الشــرطة 
تبحث عن رجل الذ بالفرار بعد وقوع حادث سير، وقد توجهت إلى منزله ووجدت ابنه، وهو أصّم 
وأبكــم. وقــال شــهود إنهــم حاولــوا تحذيــر عناصــر الشــرطة وصرخــوا »هــو ال يســتطيع ســماعكم«. 
ولم تستجب عناصر الشرطة للتحذير، واستهدفت الرجل لدى شعورها بتهديد، فصعقه شرطي 
)فرانس برس( بمسدس كهربائي قبل أن يستخدم آخر ساحا ناريا ويقتله على الفور. 

شرطة أوكالهوما تقتل رجًال أصّم لم يسمع أوامرهاتونس مطالبة بالتراجع عن تعديل قانون الجمعيات

فلسطينيي  نسبة  أّن  إلى  المتوّفرة  البيانات  تفيد 
القطاع  جهاز  في   1948 عام  المحتلة  األراضــي 
المائة، بحسب األستاذة  إلى 12 في  الصحي تصل 
إّما  أنّهم  تشرح  التي  داوود  نهاية  الجامعية 
أطباء أو ممرضات فيما يُغيَّبون عن مراكز صنع 
عربي  أّي  يشغل  ال  يومنا،  حتى  أنـّـه  يُذكر  القرار. 

وظيفة في مركز عاٍل في وزارة الصحة.

12 في المائة فقط

حــذرت منظمــة »أطبــاء بــال حــدود« مــن 
الالجئــني  مخيمــات  فــي  صحيــة  كارثــة 
عــدم  نتيجــة  بنغــالدش،  فــي  الروهينغــا 
الكافــي، وصعوبــة  املــاء  أو  الغــذاء  توفــر 
الوصــول إليهــا، إضافــة إلــى تدفــق ميــاه 
الصرف الصحي. وأعلن منّسق الطوارئ 
 

ّ
»كل ســابق:  وقــت  فــي  أونــوس  روبــرت 

الشــروط متوفــرة النتشــار وبــاء يتحــّول 
إلــى كارثــة علــى نطــاق واســع«. وتخشــى 
والحصبــة  الكوليــرا  انتشــار  املنظمــة 
بشكل خاص، وقد فّر أكثر من 420 ألف 
مسلم من أقلية الروهينغا إلى بنغالدش 
خــالل األســابيع األخيــرة هربــا مــن قمــع 
الجيــش البورمــي، والــذي وصفتــه األمــم 

املتحدة بأنه »تطهير إثني«.
وتقــول املنســقة الطبيــة لحــاالت الطــوارئ 
كيــت  حــدود«،  بــال  »أطبــاء  منظمــة  لــدى 
وايــت، إنــه »ال يوجــد فــي املخّيــم طرقــات 
املســاعدات  إيصــال  يجعــل  مــا  داخليــة، 
صعبــا جــدًا. كما أن وجــود وديان يجعل 
األرض معرضــة لالنــزالق، عــدا عــن عــدم 
»عندمــا  تضيــف:  مراحيــض«.  وجــود 
نسير في املخيم ندوس في املياه اآلسنة 
والفضالت البشرية«. وبسبب عدم توفر 
مياه للشــرب، يشــرب الالجئون من حفر 
صغيــرة غالبــا مــا تكون ملوثــة. وتوضح 
علــى  بالغــني  يــوم  كل  »نســتقبل  وايــت: 

وشك املوت من الجفاف«.
مــن جهــة أخــرى، تشــير تقديــرات األمــم 
 200 نحــو  إلــى  الحاجــة  إلــى  املتحــدة 
الســتة  األشــهر  خــالل  دوالر  مليــون 
الروهينغــا  الالجئــني  ملســاعدة  املقبلــة 
الذيــن هربــوا إلــى بنغــالدش مــن ميانمار 
الشــهر  تاســع  وفــي  هائلــة«.  »بأعــداد 
 78 لجمــع  مناشــدة  أطلقــت  الجــاري، 
مليــون دوالر، لكــن العــدد يــزداد بشــكل 
كبيــر. ويقــول منســق األمــم املتحــدة فــي 
»هــذا  واتكينــز:  دي.  روبــرت  بنغــالدش، 
رقــم أولــي بناء على تقديــرات للمعلومات 
التــي لدينــا«، مضيفــا أن املبلــغ ســيغطي 

فترة ستة شهور.
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)دومينيك فاجيت/ فرانس برس(



وبـــن تـــدهـــور الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي املــجــانــي 
األمـــور على االستعانة  أولــيــاء  الـــذي يجبر 
بـــمـــدرســـن خــصــوصــيــن ألبـــنـــائـــهـــم، وبـــن 
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص ذي األقــــســــاط املــرتــفــعــة، 
يعاني جميع املواطنن في مصر من جراء 
ــا املـــــدارس  ــة. أمــ ــ ــــدراسـ ارتــــفــــاع مـــصـــاريـــف الـ

الدولية، فحكاية أخرى.
ــرق بــــن املـــــــــدارس الـــحـــكـــومـــّيـــة وبــعــض  ــفــ الــ
املـــــــدارس الـــخـــاصـــة والـــدولـــيـــة هـــو كــالــفــرق 
 70 نـــحـــو  يـــجـــلـــس  واألرض.  الــــســــمــــاء  بــــن 
أو 80، وأحـــيـــانـــا مـــائـــة تــلــمــيــذ فـــي صـــف ال 
تتعدى مساحته 40 مترًا مربعا في مدرسة 
ــيــــانــــا، ال يـــجـــد الـــبـــعـــض أي  حـــكـــومـــيـــة. وأحــ
املقابل، فإن الصفوف  كرسي للجلوس. في 
في املدارس الدولية مكيفة ومجهزة بأحدث 
الوسائل التكنولوجية التي توفر مناخا من 
الرفاهية، علما أن العائلة الواحدة قد تدفع 
نــحــو نــصــف مــلــيــون جــنــيــه )نـــحـــو 28 ألــف 

دوالر( في العام الواحد.
ــتـــاروا املــــدارس   األهـــالـــي الــذيــن اخـ

ّ
حــتــى أن

الحكومية يعانون أيضا لتوفير مصاريف 
الــدراســة، علما أن القسط ال يتعدى املائتي 
 تــكــلــفــة الــتــعــلــيــم فــــي مـــصـــر ال 

ّ
ــكـــن جـــنـــيـــه. لـ

ــو، إذ أن أولـــيـــاء  ــحـ ــنـ الـ ـــحـــســـب عـــلـــى هـــــذا 
ُ
ت

األمور مضطرون إلى االستعانة بالدروس 
ـــل ضــعــف  ــي ظـ ــم، فــ ــهـ ــائـ ــنـ الـــخـــصـــوصـــيـــة ألبـ
مستوى التعليم في املدارس، عدا عن شراء 

ــن مـــابـــس، والــتــي  مــســتــلــزمــات املـــــــدارس مـ
ارتفعت أسعارها بشكل كبير.

مــصــطــفــى مـــحـــمـــود أربـــعـــيـــنـــي وأب لــثــاثــة 
أوالد، مــنــهــم اثــنــان فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة 
وآخــر في املرحلة اإلعــداديــة، وجميعهم في 
مدارس حكومية. يقول لـ »العربي الجديد«: 
ــور،  ــ ــاء األمــ ــيــ ــــون كــــل أولــ »الــــلــــه يـــكـــون فــــي عـ
أوالدي  التعليم صـــارت صــعــبــة.  مــصــاريــف 
فــي حــاجــة إلـــى دروس خــصــوصــيــة فــي كل 
املـــدرســـة ال تعطيهم شــيــئــا. في  املـــــواد، ألن 
الحصة   ومـــدة  تلميذًا،   120 الــواحــد  الفصل 
45 دقــيــقــة، مــا يــعــنــي أن نــصــيــب كــل تلميذ 
 
ً
دقيقة واحدة أو أقل«. يملك مصطفى محا

في  الكيميائية  فات 
ّ
املنظ فيه  يبيع  صغيرًا 

امليسورين،  أنــه يعّد من  اإلسكندرية. ورغــم 
إال أنــــه ال يــســتــطــيــع دفــــع أقـــســـاط املـــــدارس 
أقساط  أستطيع تحمل  »ال  يقول:  الخاصة. 
املــدارس الخاصة. بصعوبة أدفع مصاريف 
واألدوات  واملــابــس  الخصوصية  الـــدروس 

املكتبية وغيرها«.
»مصاريف املــدارس في مصر باتت كبيرة«، 
هـــذا مـــا يــقــولــه عــبــد الــرحــمــن جــبــريــل، وهــو 
موظف يقطن في الجيزة. يضيف: »اضطررت 
إلى دفع 5 آالف جنيه )نحو 280 دوالرًا( إلى 
إحدى املــدارس التجريبية حتى تقبل إبني. 
بــمــدرســة حكومية ألن  إلــحــاقــه  يمكنني  وال 

التاميذ ال يحصلون على أي شيء يذكر«.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــــظــــهــــران وجــــــود أزمــ
ُ
ــــان ت ــــورتـ صـ

ــاع الــتــعــلــيــم فــي  ــطـ حــقــيــقــّيــة فــــي قـ
األمور  أولياء  أن  والنتيجة  مصر، 
من كافة الشرائح االجتماعية يعانون األمّرين 
لــتــأمــن مــصــاريــف الــتــعــلــيــم. الـــصـــورة األولـــى 
تظهر من خال فيديو نشرته الفنانة الشابة 
إيــمــي ســالــم عــلــى صفحتها عــلــى إنــســتــغــرام، 
والذي تداوله كثيرون. خاله، تناشد الرئيس 
على  للسيطرة  التدخل  السيسي  الفتاح  عبد 
ألحقت  التي  هي  الخاص،  التعليم  مصاريف 
ــدارس األمــيــركــيــة في  ــ ــ ــدى املـ ــ ــا فـــي إحـ ــ ــ أوالدهـ
القاهرة، والتي زادت أقساطها بشكل كبير في 

اآلونة األخيرة. 
تقول سالم إنها أم لثاثة أطفال، أكبرهم في 
الــصــف الـــرابـــع ابـــتـــدائـــي، واآلخــــــران تــــوأم في 
الروضة. وتوضح أن املدرسة زادت أقساطها 
ى 67 في املائة، بعد تعويم 

ّ
بشكل مبالغ تخط

الــجــنــيــه. »مـــا أدفــعــه خـــال الــعــام الـــواحـــد هو 
محترم«،  )مجمع(  كومباوند  في  لفيا  مقّدم 
مشيرة إلى أنها لن تذكر املبلغ حتى ال يصاب 
البسطاء بانهيار عصبي، »لكنني أتحّدث عن 
خمسة أصـــفـــار«. وتــؤكــد ســالــم أن مــا تدفعه 
ــة فــي  ــيـ ــلـ يــكــفــي إلدخـــالـــهـــم إلـــــى مـــــــدارس داخـ
ها ترفض 

ّ
لكن الــطــائــرة،  تــذاكــر  مــع  بريطانيا، 

األمــر رغم إلحاح البعض عليها، ألن األطفال 
ــمــوا فــي الــخــارج فــقــدوا انتماءهم 

ّ
الــذيــن تــعــل

 صاحب املدرسة عقد 
ّ
إلى بادهم. تضيف أن

اجتماعا مع أولــيــاء األمـــور، أشــار فيه إلــى أن 
زيـــادة األقــســاط فــي املــــدارس الــدولــيــة تحدده 
الــــــــوزارة، وهــــي 14 فـــي املـــائـــة فــقــط فـــي الــعــام 
الـــدراســـي الــحــالــي، مـــا ســـيـــؤدي إلـــى خــســارة 
تقدر بـ 80 مليون جنيه )أكثر من أربعة ماين 
دوالر(. وفي حال اعترض أولياء األمور، يقول 
إنه قد يضطر إلى خفض مستوى التعليم أو 

االستغناء عن املدرسن األميركين.
ــّيـــة شـــرائـــح  ــورة الـــثـــانـــيـــة تــــخــــّص غـــالـــبـ ــ ــــصـ الـ
الطبقة  يسمى  كـــان  مــا  أو  املــصــري،  املجتمع 
املتوسطة. على سبيل املثال، فإن عائلة مكّونة 
من ثاثة أطفال في مراحل تعليمية مختلفة 
ــدا عــــن مـــصـــاريـــف املـــدرســـة  ــ تـــدفـــع الـــكـــثـــيـــر، عـ
األخرى والدروس الخصوصية والقرطاسية. 
فــي مقابل  للتلميذ  األســـرة  مــا تدفعه  ويــقــدر 
الدروس الخصوصية نحو ألف و320 جنيها 
 160 مــبــلــغ  ــــى  إلـ ــافــــة  إضــ دوالرًا(،   74 )نـــحـــو 
الواحد  الفصل  في  دوالرات(   9 )نحو  جنيها 
لحجز مدّرس في اللغات العربية والفرنسية 
واإلنكليزية، و190 جنيها )نحو 10 دوالرات( 

في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء.

معاناة واحدة
فــــي املـــحـــصـــلـــة، يــظــهــر أن تــكــلــفــة الــتــعــلــيــم 
باتت مشكلة أساسية في كل بيت مصري. 

تعليم
خمس نجوم

أقساط المدارس 
تفوق قدرات 

المصريين

التعليم في مصر. ولم  عامًا بعد عام، ترتفع تكلفة 
الناس،  من  معينة  طبقة  على  تقتصر  الشكاوى  تعد 
حتى  الجميع،  يشمل  األقساط  وارتفاع  الغالء  إن  بل 
التعليم  قطاع  يواجه  الغالء،  إلى  إضافة  األغنياء. 

تراجع المستوى، خصوصًا في المدارس الحكومية

وسط الضغوظ اليومية 
التي يعيشها الجزائريون، 

تظهر حاجة ملّحة 
إلى الترويح عن النفس. 

وتبدو األماكن الطبيعية 
خيارًا جيّدًا، خصوصًا 
عندما ُتقَرن بموائد 

الشواء على الفحم التي 
تتحّول إلى ضرورة

الشواء على الفحم يبعد الجزائريين عن ضغوطـهم اليومية

وزارة التربية تستعد 
لتوقيع بروتوكول لسداد 

تكلفة المدارس الخاصة

يجلس نحو 70 أو 80 
تلميذًا في صف ال تتعدى 

مساحته 40 مترًا مربعًا 

غداء مشوي على الفحم 
في الغابة وسيلة لالبتعاد 

عن ضغوط الحياة 

تلك الموائد تصنع أجواء 
فرحة تنسي الجزائريين 

ضوضاء المدينة

1819
مجتمع

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــام مــــن شـــهـــر ســبــتــمــبــر/  ــ ــ ــــذه األيـ فــــي مـــثـــل هـ
ــلــــول، يــنــتــهــز الـــجـــزائـــريـــون فـــرصـــة الــجــّو  أيــ
املنعش ليقضوا كعائات أو أصدقاء أوقاتا 
ــات، حــيــث  ــابــ ــغــ فــــي الـــجـــبـــال والــــحــــدائــــق والــ
يجتمعون حول موائد شواء. وهم يعمدون 
إلى الشواء على الفحم، لابتعاد بطريقة أو 

بأخرى عن روتن الحياة اليومية.
فــــي جــــبــــال الـــحـــســـاســـنـــة غــــربــــّي الــعــاصــمــة 
قبل  كثيرين  املتنزهون  يكن  لم   ، الجزائرية 
ــنــــوات، هـــــؤالء الـــذيـــن يـــقـــصـــدون املــنــطــقــة  ســ
مــن مختلف الــواليــات املـــجـــاورة. أّمـــا الــيــوم، 
 هــــذه املــنــطــقــة الـــتـــي تــســتــهــوي مــحــّبــي 

ّ
فـــــإن

الجزائرين،  الطيور، راحت تستقطب  صيد 
إذ بــــاتــــت وجــــهــــة مـــفـــضـــلـــة لـــلـــعـــائـــات فــي 
يستطيعون  هــنــاك،  األســبــوع.  نهاية  عطلة 
االســـتـــمـــتـــاع بـــمـــوائـــد الــــشــــواء وبــاألطــعــمــة 
ــطــهــى إال عــلــى الــفــحــم. 

ُ
املــخــتــلــفــة الـــتـــي ال ت

ــؤالء،  ــ ــة مــــن أصـــدقـــائـــه مــــن هـ مـــــــروان وثــــاثــ

هم اعتادوا على 
ّ
ويخبر »العربي الجديد« أن

»الخروج في نزهة إلى الغابة حيث نحتفل 
بــغــداء مــشــوي على الــفــحــم. فــي ذلــك وسيلة 

لابتعاد عن ضغوط حياتنا اليومية«. 

حفالت أسبوعية
 حفات الجزائرين 

ّ
بالنسبة إلى كثيرين، فإن

والختان  كــالــزواج  املناسبات  على  تقتصر 
 ثـــّمـــة مـــن يــــرى فـــي نــزهــة 

ّ
والـــخـــطـــوبـــة، لـــكـــن

ــواء«.   وزيــنــتــه الـــشـ
ً
ــبـــوع »حـــفـــا نــهــايــة األسـ

ـــ »الــعــربــي  ــا يــقــولــه مــحــمــد الــــوافــــي لـ هــــذا مـ
ه حن يجد نفسه مرهقا 

ّ
الجديد«، ويخبر أن

مــن ضغوط أيــام األســبــوع والــعــمــل، »أذهــب 
الشواء  إلــى  مع أصدقائي في نزهة ونعمد 
على الفحم. وذلــك ما هو إال فرصة للترفيه 
واالستمتاع بالطبيعة الخابة التي نبتعد 

عنها وسط ضغوط الحياة املختلفة«.
والـــلـــحـــم املـــشـــوي بــحــســب مـــا يــــرى الـــوافـــي 
وآخـــرون كــثــر، ال يحصل على كــامــل نكهته 
 
ّ
ُيـــذكـــر أن الــلــذيــذة إال إذا كـــان عــلــى الــفــحــم. 

ــــي الــــجــــزائــــر فــي  ــر فـ ــ ــزدهـ ــ ــارة الـــفـــحـــم تـ ــ ــجـ ــ تـ
مناسبات كثيرة، ال سّيما في عيد األضحى 
وخال فصل الصيف. والفحم هو كذلك مادة 
ضـــروريـــة لــلــمــطــاعــم املــفــتــوحــة فـــي األحــيــاء 
التي تربط بن واليات جزائرية عّدة، والتي 

لّمة ضرورية
ه في يوم العطلة األسبوعية، 

ّ
ويرى البعض أن

أي الجمعة، ال بّد من  أن تخرج األسرة بكامل 
جه صوب مناطق معروفة غربّي 

ّ
أفرادها وتت

أو شرقّي العاصمة الجزائرية، وتحمل معها 
 مــســتــلــزمــات الــــشــــواء وتــحــضــيــر الــطــعــام 

ّ
كــــل

باإلضافة إلى املواد الغذائية املطلوبة.
 »املهم في مثل هذه 

ّ
ويشير عبد السام إلى أن

النزهات هو اللّمة العائلية التي باتت األسر 
الحياة  إليها بسبب ظروف  الجزائرية تفتقر 
وسائل  تــطــّور  وبسبب  ــدة، 

ّ
املــعــق االجتماعية 

التواصل االجتماعي التي راحت تزيح جانبا 
العاقات االجتماعية أكثر فأكثر«.

ــة العائلة حــول مــائــدة غــداء أو عشاء 
ّ
ــعــّد مل

ُ
وت

قــائــمــة عــلــى الــــشــــواء، ضـــــرورة بــالــنــســبــة إلــى 
»العربي  لـ  يؤكدون  الذين  الجزائرين  بعض 
ـــهـــا »تــصــنــع أجـــــواء مــخــتــلــفــة عن 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

والسعادة  الفرح  العائلة  تمنح  فهي  املعتاد. 
بــعــيــدًا عـــن ضـــوضـــاء املـــديـــنـــة«. ويـــأتـــي ذلــك 
ــودي، »فـــــــي حــن  ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــه مـ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ بـــحـــســـب عــ

تلك  مثل  إلــى  تفتقر  الجزائرية  األســـرة  باتت 
الــتــجــّمــعــات أو الــنــزهــات، نــظــرًا إلـــى الــظــروف 
ــك«. يــضــيــف لــــ »الــعــربــي  ــ الــتــي تــحــول دون ذلـ
 »الــلــّمــات والــتــجــّمــعــات األســريــة 

ّ
الــجــديــد« أن

صارت مرهونة باملناسبات، ال سّيما األعياد 
الدينية. أما خاف ذلك، وفي معظم األحيان، 
ــتـــا مــنــاســبــا   الـــجـــزائـــريـــن ال يــــجــــدون وقـ

ّ
ــإن ــ فــ

الجتماع األسرة«.

مصدر رزق
ــل األطــعــمــة املــشــويــة 

ّ
ــصــل، تــمــث

ّ
فـــي ســيــاق مــت

مصدر  الزكية،  ورائحاتها  الشهية  بنكهاتها 
رزق بــالــنــســبــة إلـــى الــبــعــض. فــثــّمــة مـــن يلجأ 
إلــــى عــمــلــيــة الـــشـــواء كــمــهــنــة يــســتــرزق مــنــهــا، 
خصوصا في أيام الصيف وفي األماكن التي 
تستقطب الزائرين والسياح في مختلف املدن 
محات  بعض  اشتهرت  بالتالي،  الجزائرية. 
الـــشـــواء فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة ارتـــبـــط اســمــهــا 
ـــ »الــــشــــواء الـــلـــذيـــذ«. ويـــتـــحـــّدث الــبــعــض عن  بـ

»عامات مسّجلة«.

أو  عبور  الجزائرين محطات  نظر  فــي  هــي 
أماكن سياحية ساحلية يكثر الطلب عليها 

من قبل العائات.

سمك مشوي
ــل الــبــعــض شـــواء 

ّ
إلــــى الــلــحــم املــــشــــوي، يــفــض

 ذوقه الخاص. بالنسبة إلى عبد 
ّ

السمك، فلكل
 شـــواء الــســرديــن والسمك »نفحة 

ّ
الــســام، فـــإن

 »شواء 
ّ
خارقة«، ويقول لـ »العربي الجديد« إن

اللحم أمر اعتاد عليه الجزائريون خال عيد 
ر فــي املطاعم ، فــي حن 

ّ
األضــحــى، وهــو متوف

 شواء السمك والسردين ما زال غير منتشر 
ّ
أن

 الــســاحــل 
ّ
بــالــقــدر الــكــافــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

ــزائـــري الـــبـــحـــري يــمــتــّد عــلــى طــــول 1200  ــجـ الـ
 »الشواء 

ّ
كيلومتر«. ويلفت عبد السام إلى أن

ــبـــعـــض فــي  ــــدى الـ ــار عـــــــادة لــ ــ ــفـــحـــم صــ ــلـــى الـ عـ
للترويح  فرصة  يــرونــه  كثيرين   

ّ
لكن البيوت، 

عــلــى الــنــفــس إذا قــامــوا بــذلــك خــــارج بيوتهم 
وفي مساحات خضراء تحديدًا أو في الجبال 

أو على شواطئ البحر«.

وُيقبل أولياء األمور في مصر على املدارس 
 كثافة، 

ّ
التجريبية، وهي مدارس حكومية أقل

أكبر  تكاليفها  أن  كما  لــلــغــات،  قسما  تضم 
أن محافظة  الحكومية. ويذكر  املـــدارس  من 
الجيزة على سبيل املثال تضم أربع مدارس 
إليها  ويتقدم  »املتميز«،  فئة  مــن  تجريبية 
كل عام نحو 40 ألف تلميذ، علما أنها تتسع 
لخمسة آالف فقط. ويقّدر عدد التاميذ في 

الصف ما بن 40 إلى 50 تلميذًا.
ــا ســـنـــاء الـــتـــي تــعــمــل فـــي مـــجـــال تنظيف  أمــ
ــل إعـــالـــة أســرتــهــا وأبــنــائــهــا  الــبــيــوت مـــن أجـ
الثاثة، تقول إنها لم تعد تستطيع مواصلة 
تعليم ثاثة أبناء مع بعضهم بعضا، الفتة 

الــدروس الخصوصية والقرطاسية  أن  إلــى 
ــرأة الـــتـــي كــانــت  ــ ــذه املــ وغـــيـــرهـــا تــرهــقــهــا. هــ
تمانع في  لــم تعد  أوالدهــــا،  بتعليم  مهتمة 
أن تتزوج إبنتها بعد اإلعدادية، أو أن يترك 
إبــنــهــا املـــدرســـة لــيــســاعــدهــا فـــي مــصــاريــف 

الحياة واملعيشة. 

ثالثة مستويات
ويــمــكــن تــقــســيــم قـــطـــاع الــتــعــلــيــم فـــي مصر 
إلـــى ثــاثــة مــســتــويــات. املــســتــوى األول هو 
الــذي يلتحق به السواد  التعليم الحكومي، 
األعظم من املصرين. وبحسب وزير التربية 
فإن  الــهــالــي،  الشربيني  السابق  والتعليم 
عـــدد الــتــامــيــذ عــلــى مــســتــوى مــصــر هــو 19 
10 ماين  بينهم  املــلــيــون،  ونــصــف  مليونا 
بــــاملــــدارس  يـــلـــتـــحـــقـــون  تــلــمــيــذ  ــــف  ألــ و500 
الحكومية فقط، و9 ماين تلميذ ال يجدون 

أماكن في املدارس الحكومية.
ويقول وزير التربية والتعليم الحالي طارق 
شوقي إن رؤية مصر لعام 2030، هي إنشاء 
100 ألــف فصل دراســي خــال األعـــوام 2016 
 في 

ً
إلى 1735 فصا و2017 و2018، إضافة 

املناطق املحرومة من خدمات التعليم.
الخاص  التعليم  فهو  الثاني،  املستوى  أمــا 
أو »اللغات« كما يسمى في مصر، وتتراوح 
تكلفة هــذه املــــدارس مــا بــن 10 آالف جنيه 
جــنــيــه  ألــــــف   30 إلــــــى  دوالرًا(   565 ــحــــو  )نــ
)نحو ألف و700 دوالر(. وعــادة ما تتاعب 
ــدارس فـــي األقــــســــاط، رغــــم أن وزارة  ــ تــلــك املــ

للزيادة.  قد حــددت سقفا  والتعليم  التربية 
لتوقيع  ــــوزارة تستعد  الـ إن  ويــقــول شــوقــي 
بروتوكول تعاون مع أحد املصارف، لسداد 
مــصــاريــف املــــدارس الــخــاصــة، بــهــدف ضبط 
أزمــــة الــتــاعــب بــاألقــســاط وحــمــايــة أولــيــاء 
األمــور. ويشير إلى التعميم على املديريات 
املــدرســي  الـــزي  أســعــار  بتحديد  التعليمية 
الــقــرار رقــم 420 املنظّم  إلــى  والنقل استنادًا 
لــلــمــدارس الــخــاصــة. لــكــن يــظــل هـــذا الــكــام 
املتابع ألزمة   

ّ
أن حبرًا على ورق، خصوصا 

ومشاكل التعليم في مصر يعرف أن ال شيء 
يتغير، بل يزداد األمر سوءًا يوما بعد يوم.

 أقساط املدارس الدولية 
ّ
خرى، فإن

ُ
من جهٍة أ

تفوق الخيال، عدا عن كونها تحصل على 
املــــال بـــالـــدوالر أو اإلســتــرلــيــنــي، رغـــم قـــرار 
والتعليم بضرورة تحصيل  التربية  وزارة 
املــصــري. وتــتــراوح األقساط  املــال بالجنيه 
ما بن 50 ألــف جنيه و400 ألــف جنيه )22 

ألف دوالر(.
التربية في جامعة عن  أستاذ علوم  وكــان 
شمس في القاهرة، حامد عمار، قد لفت إلى 
األسبق  التعليم  ووزيـــر  واألديــــب  املفكر  أن 
طــه حــســن، كـــان قــد أبـــدى انــزعــاجــه بسبب 
ــود عــشــرة أو عــشــريــن مـــدرســـة أجنبية  وجــ
فــي جميع أنــحــاء مــصــر. بــرأيــه، مهما أحب 
توجهاتها  فــي  سيتأثرون  مصر،  التاميذ 
مدرسة   15 نحو  عــن  يتحدث  كــان  الفكرية. 
 تـــطـــور مع 

ً
ولـــيـــس نــظــامــا تــعــلــيــمــيــا كـــامـــا

ــراحـــل  ــة املـ ــافـ ــار يــشــمــل كـ ــ الــــوقــــت، حـــتـــى صـ

أنظمة  تــعــدديــة  أن  إلـــى  ويــلــفــت  التعليمية. 
التعليم )الدينية والغربية والحكومية( تعد 
والثقافية  التعليمية  التحديات  أخطر  مــن 
واالجــتــمــاعــيــة فــي املجتمع، عــدا عــن ظهور 

قيمة املال والتفاوت بن فرص التعليم. 
نيفن  التربوية  الخبيرة  تقول  من جهتها، 
شحاتة، تعليقا على واقع التعليم في مصر 
متفائلة،  غير  إنــهــا  التعليم،  وزيـــر  ومــوقــف 
ومــا يــحــدث هــو مــجــرد كــام عــن خطط غير 
املجال  في  الوزير خبراء  يلتق  ولم  واقعية. 
التربوي لاطاع على أفكارهم. كما أن جعل 
يعني  ســنــوات  ثــاث  العامة  الثانوية  نظام 
أن األســــرة املــصــريــة ســتــعــانــي مــن تكاليف 

الدروس الخصوصية.

البحر االبيض المتوسط

مصر
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ريان محمد

ى اليوم، لم يتقّبل بعض السورين 
ّ
حت

أنهم  ورغــم  الجديد.  واقعهم  النازحن 
هم 

ّ
 أن

ّ
لم يغادروا األراضي السورية، إال

يـــشـــعـــرون بـــالـــغـــربـــة، خـــصـــوصـــا أنــهــم 
وأراضيهم  منازلهم  تــرك  على  أجــبــروا 
واالنـــتـــقـــال إلــــى مــنــاطــق املـــعـــارضـــة في 
ــال، بـــســـبـــب الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق،  ــمــ الــــشــ
والخوف من بطش النظام واملليشيات. 
ــعــــودة إلــــى مــنــاطــقــهــم  ــيــــوم، قــــــرروا الــ الــ
ــم ما  الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الـــنـــظـــام، رغــ

يمكن أن يواجهونه فيها.
ــذا الــســيــاق، يــقــول عــامــر بــرهــان،  فـــي هـ
النازح من الزبداني في ريف العاصمة 
الجديد«:  »العربي  لـــ  دمــشــق،  السورية 
»عادت عائات إلى الزبداني ومضايا، 
ــمــــح لــــأهــــالــــي بــــالــــدخــــول،  ــا ســ ــعــــدمــ بــ
للنظام«.  املطلوبة  غير  تلك  خصوصا 
الـــعـــائـــات فضلت  ويـــوضـــح أن بــعــض 
الــــعــــودة بــســبــب »اإلحــــســــاس بــالــغــربــة 
الــقــاتــل، والــفــوضــى فــي إدلـــب، وخوفها 
وتــكــرر مأساة  املــجــهــول،  املستقبل  مــن 

الحصار والقصف«.
من جهته، يقول ابن مدينة مضايا في 
لـ »العربي  ريــف دمشق، حسام محمد، 
الجديد«: »بعض النازحن من مضايا 
ــــب، ما  لـــم يــســتــطــيــعــوا الــتــأقــلــم فـــي إدلــ
ــرون  دفــعــهــم لـــلـــعـــودة إلــــى مـــضـــايـــا. آخــ
ســافــروا إلــى تــركــيــا، ومنهم مــن اعتقل 
ــــان عـــلـــى تـــواصـــل  بـــعـــد اتـــهـــامـــه بـــأنـــه كـ
ــراء  مـــع جـــهـــات فـــي الـــنـــظـــام، بـــهـــدف إجــ
أن  الـــســـاح«. يضيف  وتسليم  تــســويــة 
خيار العودة أّدى إلى تشتيت عائات. 
آبــاء وأبناء في  على سبيل املثال، بقي 
الــخــدمــة العسكرية اإلجــبــاريــة في  ســن 
املناطق التي نزحوا إليها، فيما عادت 
نساء وأطــفــال بسبب عــدم الــقــدرة على 
املعيشي  والــوضــع  والتأقلم،  االنــدمــاج 
السيئ من جراء ارتفاع األسعار، إضافة 

إلى عدم االستقرار األمني«. 
يضيف: »الغارات الجوية التي حصلت 
مؤخرًا دفعت عائات كثيرة إلى الهرب 
مــن إدلـــب نحو الــحــدود الــتــركــيــة، فيما 

خرى العودة إلى مناطقها«. 
ُ
حاولت أ

ــلــــوضــــع  ــــــــــــه كــــــــــان لــ
ّ
ويــــــــــــرى مــــحــــمــــد أن

االجـــتـــمـــاعـــي تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى عــــودة 
العائات، خصوصا أن بعض العائات 
ــة، وكـــــان هــذا  ــنـ ــديـ تـــركـــت أهــلــهــا فـــي املـ
ــدا عـــن املــعــامــلــة الــســيــئــة  ــدًا، عــ ــ مـــؤملـــا جـ
واالســتــغــال فــي املــنــاطــق الــتــي نــزحــوا 
إلــيــهــا. ويــعــتــقــد الــبــعــض أن الــنــازحــن 
باعوا أراضيهم، ما يعني أنهم يملكون 
النقود، إضافة إلى ما تقدمه املنظمات 
مساعدات.  من  لهم  واملدنية  اإلنسانية 
ويـــبـــّن أن »بـــعـــض األشــــخــــاص الــذيــن 
عــــــــادوا بـــشـــكـــل فــــــــردي، لــــم يــتــعــرضــوا 
ليسوا مطلوبن  أنــهــم  علما  ألي شــيء 
ــا عـــائـــات أخــــرى عـــادت  مـــن الــنــظــام. أمـ
فقد  وأطفالهن،  امـــرأة   11 مثل  جماعة، 
احــتــجــزوا فــي مــدرســة فــي ريــف دمشق 
السبب«.  أن يعرف  اآلن، من دون  حتى 
يــضــيــف: »أعــتــقــد أن جــمــيــع الــنــازحــن 
ــعـــودة إلـــى  ــلـ ــاد حـــلـــول لـ ــجــ يـــتـــمـــنـــون إيــ

منازلهم وأراضيهم«.
ــــول الــــنــــاشــــط اإلعـــــامـــــي،  ــقـ ــ بــــــــــــدوره، يـ
ــر الــحــمــصــي،  ــّي الــــوعــ ــ ــازح مــــن حـ ــ ــنـ ــ والـ
الجديد«:  »العربي  لـ  السباعي،  محمد 
»أولــــئــــك الــــذيــــن عـــــــادوا مــــن املــخــّيــمــات 

ــــف حـــلـــب إلـــى  أو إدلــــــب وريـــفـــهـــا أو ريـ
ــم يـــكـــن لـــديـــهـــم رغـــبـــة فــي  مــنــاطــقــهــم، لــ
 أنهم اضطروا 

ّ
الخروج من منازلهم، إال

إلــــى ذلــــك ألســـبـــاب عــــدة. وفــــي املــنــاطــق 
التي نزحوا إليها، تعّرضوا إلى مواقف 
إدارة  سلبية كثيرة، منها بسبب سوء 
املخيمات أو املجالس املحلية في املدن 
ــفـــاع بـــدالت  والـــبـــلـــدات، إضـــافـــة إلـــى ارتـ
إيجار املنازل. وفي مناطق درع الفرات، 
يــتــراوح بــدل إيــجــار املــنــزل مــا بــن 200 
و300 دوالر أميركي، كما هو الحال في 
، ما يجعل العائلة في حاجة 

ً
أعزاز مثا

إلى تأمن 500 دوالر أميركي في الشهر 
كحد أدنى، عدا عن عدم توفر الخدمات 
األســـاســـيـــة مـــن كــهــربــاء ومـــيـــاه ومــــواد 
 كل ما سبق 

ّ
طبية«. ويرى السباعي أن

ال يــمــكــن أن يــبــرر الـــعـــودة إلـــى مناطق 
سيطرة الــنــظــام، وإن كــان الــعــائــدون ال 

يؤيدون النظام.
مصادر معارضة في دمشق، طلبت عدم 
»النظام  إن  تقول  هويتها،  عن  الكشف 
ــرك وســـيـــلـــة لـــقـــمـــع املـــنـــاهـــضـــن  ــتــ ــم يــ ــ لـ
لـــه، املــطــالــبــن بــالــحــريــة والـــكـــرامـــة، من 

عــنــف فــي بــدايــة الــتــظــاهــرات السلمية، 
الثقيلة،  األســلــحــة  بمختلف  والــقــصــف 
إلــى االعــتــقــاالت والــحــصــار والتجويع. 
ــام خــيــاريــن  ــ ــنـــاس أمـ ــع الـ ــرًا، وضــ ــيــ وأخــ
فـــي املـــنـــاطـــق املـــحـــاصـــرة أو تــلــك الــتــي 
الــرضــوخ  إمــا  فيها؛  الــتــقــّدم  استطاعوا 
إلــــى ســلــطــة الـــنـــظـــام، وتــســلــيــم الــســاح 
والــــقــــتــــال فــــي صـــفـــوف قــــــوات الـــنـــظـــام، 
أو الـــنـــزوح إلـــى مــنــاطــق املــعــارضــة في 

الشمال السوري«.
ويــلــفــت إلـــى أن »األمـــــر كـــان مــؤملــا جــدًا 
لــأهــالــي. عــقــب ســبــع ســنــوات مــن األلــم 
والحلم بالحرية والكرامة، جاء النظام 
 
ّ
وأخــرجــهــم مـــن مــنــازلــهــم«، مــضــيــفــا أن

ــد الــــضــــغــــوط عــلــى  ــزيــ ــام كــــــان يــ ــظــ ــنــ »الــ
مناطق املــعــارضــة، مــن خــال حرمانها 
التحتية  البنى  الــخــدمــات وتــدمــيــر  مــن 

ومنع املواد الغذائية والطبية عنها«.
يشار إلى أن النظام هجر عشرات آالف 
الـــســـوريـــن مـــن مــنــاطــق ســيــطــر عليها 
عقب حصار طويل وعمليات عسكرية 
مكثفة، في إطار تسويات مع الفصائل 

املسيطرة على تلك املناطق.

سوريون يعودون إلى مناطقهم

عودة إلى الديار )أحمد ساموا/ األناضول(

على الحدود السورية ـ التركية  )براك ملي/ األناضول( 

لّمة في أحد 
المتنّزهات )أحمد 

كمال(

في إحدى مدارس مصر )محمد حسام/ األناضول(

2030
التاريخ الذي حددته وزارة التربية 

والتعليم إلنشاء 100 ألف فصل دراسي، 
و1735 فصًال بالمناطق المحرومة

لم ينجح بعض 
السوريين الذين نزحوا 
إلى مناطق أكثر أمانًا 
داخل سورية بالتأقلم 

مع حياة »الغربة«، 
فاختاروا العودة 
إلى الديار، لتتشتت 

عائالت مجددًا
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مؤيدو »داعش« يلجؤون إلى »إنستاغرام«

»فيسبوك« تسلّم اإلعالنات الروسية إلى الكونغرس 

واشنطن ـ العربي الجديد

 Ghost داتــا«  »غوســت  مجموعــة  أعلنــت 
املعلومــات  تحليــل  فــي  املتخصصــة   Data
عــن وجــود مــا يفــوق الخمســن ألــف حســاب 
»تنظيــم  ملؤيــدي  تابــع  »إنســتاغرام«  علــى 
الدولــة اإلســامية«، بعــد حملــة القمــع التــي 
شــنتها ضدهم مواقع »فيسبوك« و»تويتر« 
أن  املجموعــة  وأوضحــت  و»يوتيــوب«. 
ميــزة  اســتخدام  علــى  يركــزون  املؤيديــن 
الدعايــة  نشــر  فــي   ،Stories »القصــص« 
اإلعاميــة للتنظيــم، علمــا أنهــا تختفــي بعــد 

مرور أربع وعشرين ساعة على نشرها.
وجــاءت هــذه األخبــار بعــد أن هددت رئيســة 
وزعمــاء  مــاي،  تيريــزا  بريطانيــا،  وزراء 
موقعــي  علــى  غرامــات  بفــرض  أوروبيــون 
»غوغــل« و»فيســبوك« وغيرهمــا مــن عمالقة 
فــي  الفشــل  حــال  فــي  االجتماعيــة،  املواقــع 
حــذف املحتــوى املتطرف عن منصاتها، بعد 
ســاعتن مــن نشــرها، وذلــك خــال املشــاركة 
في الجمعية العامة لألمم املتحدة في مدينة 

نيويورك األميركية.
فــي  األعضــاء  تحــول  مــن  الخبــراء  ر 

ّ
وحــذ

»تنظيــم الدولــة اإلســامية« ومؤيديهــا عــن 
استعمال مواقع التواصل االجتماعي األكثر 
شــهرة، كمــا درجــت العــادة. إذ انتقــل هــؤالء 
حذف املنشورات 

ُ
إلى منصات معينة حيث ت

تلقائيــا بعــد مــرور فتــرة زمنيــة معينــة، كمــا 
أقــل  تراســل  تطبيقــات  باســتعمال  بــدأوا 

شهرة في نشر دعايتهم اإلعامية.
وأكــدت »غوســت داتــا« وجــود خمســن ألــف 
حســاب على »إنســتاغرام« مرتبط بـ »تنظيم 
ميــزة  أن  ووجــدت  اإلســامية«،  الدولــة 
الكتابــات  بنشــر  تســمح  التــي  »القصــص« 
نشــر  فــي  غلت 

ُ
اســت والفيديوهــات والصــور 

ضمــن  وظهــر  الجهاديــة.  الدعايــة  وترويــج 
يلوحــون  ألطفــال  فيديــو  املجموعــة  تقريــر 
بعلــم التنظيــم ضمــن الدالئــل، باإلضافة إلى 
صــورة رجــل مقطــوع الــرأس مرفقــة بتعليــق 

»كافر«.
وأفــاد التقريــر أن عشــرة آالف حســاب علــى 
»إنســتاغرام« على األقل »لديها صات قوية 
اإلســامية«،  الدولــة  »تنظيــم  مــع  للغايــة« 
إذ جــرى تعقبهــا مــن قبــل حســابات رســمية 
املائــة  فــي   30 وحوالــى  للتنظيــم،  تابعــة 
التطبيــق  علــى  منشــوراتها  إجمالــي  مــن 

منوعات
اإلعالم 

التونسي
تونس ـ محمد معمري

تــّم تركيــز هيئــة النفــاذ إلى املعلومــة، الجمعة، في 
الرئيــس  أمــام  اليمــن  أعضاؤهــا  وأّدى  تونــس، 
التونســي، الباجــي قايــد السبســي، ومــن مهامها 
الحســم فــي الدعــاوى املرفوعــة إليهــا فــي مجــال 
بإتاحــة  االلتــزام  ومتابعــة  املعلومــة  إلــى  النفــاذ 
إلــى  النفــاذ  املعلومــة، والعمــل علــى نشــر ثقافــة 

املعلومــة بالتنســيق مع الهيــاكل واملجتمع املدني، 
عبر أنشــطة توعوية، والقيام بتقييم دوري حول 
مدى تكريس حق النفاذ إلى املعلومة. وســتكون 
هيئــة النفــاذ إلــى املعلومــة بمثابــة الضمانــة لعمل 
إلــى  الوصــول  فــي  الحــق  ومنحهــم  اإلعالميــن 
تعطيــل  دون  مــن  فيهــا،  يرغبــون  التــي  الوثائــق 
مــن قبــل الســلطات اإلداريــة، بحجــة الســّر املهنــي 
أو ســرية الوثائــق، مــا يعرقــل عمــل الصحافيــن. 

خبت في يوليــو/ تموز املاضي، 
ُ
وكانــت الهيئــة انت

وضمت عماد الحزقي رئيسًا للهيئة عن صنف 
القضــاة اإلداريــن، وعدنــان األســود عــن صنــف 
القضــاة العدليــن كنائــب رئيــس للهيئة. وشــملت 
بوبكــر  ومحمــد  الدهــان،  منــى  األعضــاء  قائمــة 
القســنطيني، وريــم العبيــدي، ورقيــة الخميســي، 
الســالمي، وهاجــر  عبداللــه، وخالــد  بــن  ورفيــق 
تونــس  فــي  اإلعالميــون  واشــتكى  الطرابلســي. 

املعلومــات  إلــى  الوصــول  صعوبــة  مــن  مــرارًا 
الوطنيــة  النقابــة  »رفضــت  وقــد  والوثائــق، 
الحكومــة  محــاوالت  التونســين«  للصحافيــن 
التونســية الحــّد مــن الوصــول إلــى املعلومــة عبــر 
الــذي   4 عــدد  املنشــور  بينهــا  عــدة،  منشــورات 
أصدرتــه هــذه الســنة ومنــع املوظفــن فــي القطــاع 
الرســمي مــن مــّد الصحافيــن باملعلومــات، مــن 

دون استشارة رؤسائهم في العمل، وُرفض.

املســتخدمن  أحــد  »داعــش«.  موضوعهــا 
املذكوريــن، ومقــره فــي اململكــة املتحدة، حّمل 
»قصــة« شــجع فيهــا املؤيديــن علــى التجمــع 
فــي »ركــن املتحدثــن« فــي »هايــد بــارك، فــي 
األبحــاث  مركــز  أن  علمــا  لنــدن،  العاصمــة 
 Policy Exchange إكستشــاينج«  »بوليســي 
األكثــر  هــي  املتحــدة  اململكــة  أن  أخيــرًا  أفــاد 

شــبكة  علــى  املتطــرف  للمحتــوى  متابعــة 
اإلنترنت، مقارنة بالدول األوروبية الباقية. 
محللــون  جمعــه  منفصــل  تقريــر  ووجــد 
أن  اإلرهــاب  مكافحــة  شــؤون  فــي  يعملــون 
أعضاء ومؤيدي »تنظيم الدولة اإلســامية« 
نحــو  متزايــد  بشــكل  ينتقلــون  ســورية  فــي 
استعمال تطبيق »سناب تشات« في تجنيد 

بينهــم،  والتواصــل  الخــارج  فــي  أشــخاص 
وفقا لصحيفة »ذا تايمز« البريطانية.

الكاتــب  صــّرح  متصــل،  ســياق  وفــي 
املتخصــص فــي شــؤون اإلرهاب، نيــل دويل، 
لصحيفــة »ذا تايمــز« البريطانيــة أن »دعاية 
الدولة اإلسامية تتضمن بانتظام إصدارات 
تحتــوي صــورًا لروايــة قصــة معينــة، وميــزة 
»ســتوريز« فــي إنســتاغرام مثاليــة فــي هــذا 
مشــاهد  القصــص  تتضمــن  وقــد  املجــال. 
هندســة  أو  الزراعيــة  املحاصيــل  جنــي  مــن 
الكهربــاء أو إصــاح الطرقــات. وقــد تعــرض 
أيضــا املقاتلــن فــي املعركــة أو مشــاهد مــن 
إعدامات علنية. األعضاء واملؤيدون يريدون 
نقــل االنطبــاع أن تنظيمهــم قــادر على رعاية 

السكان والدفاع عنهم«.
بــدأوا  »الجهاديــن  أن  دويــل  وأضــاف 
باستخدام منصات أصغر، بعد الضغوطات 
التــي واجهوهــا علــى »فيســبوك« و»تويتر«. 
و»واتســاب«  »تيليغــرام«  إلــى  انتقلــوا  لقــد 
أي  عــن  البحــث  وســيواصلون  كبديلــن، 

فرصة إليصال رسائلهم إلى الجمهور«.
الــذي  »إنســتاغرام«  تطبيــق  رّد  بــدوره، 
»ال  إن  بالقــول  »فيســبوك«  شــركة  تملكــه 
أو  اإلرهابيــة  الدعايــة  أو  مــكان لإلرهابيــن 
اإلشادة بالنشاط اإلرهابي على إنستاغرام. 
ونحن نعمل جاهدين على إزالة املحتوى أو 

الحساب بمجرد ماحظتنا ذلك«. 
كمــا أشــارت شــركة »ســناب« املالكــة لتطبيق 
التوجيهيــة  »مبادئهــا  أن  تشــات«  »ســناب 
تحظــر مباشــرة نشــر املحتــوى الــذي يــروج 
أنهــا  وأكــدت  منصتهــا«،  علــى  لإلرهــاب 
تعمــل علــى توفيــر أدوات تســهل اإلبــاغ عــن 
االنتهاكات على التطبيق وأبلغت السلطات 
كلما شعرت بوجود أي تهديد. وأشارت إلى 
أنهــا حذفــت الحســابات املذكورة في التقرير 
املتحــدث  وقــال  بهــا.  علمــت  أن  بعــد  كافــة، 
باســم الشــركة »نحــن نكــره اإلرهــاب، ويجــب 
أال نمنــح صوتــا علــى ســناب تشــات. ونحــن 
نعمــل مــع أجهــزة إنفــاذ القانــون واملنظمــات 
غيــر الحكوميــة ملكافحــة اإلرهاب وإزالته من 

خدمتنا«.
التكنولوجيــا  شــركات  تواصــل  وبينمــا 
فــي  األميركيــة  الــدوالرات  مايــن  اســتثمار 
الــذكاء االصطناعــي للقضــاء علــى املحتــوى 
املتطــرف، أثيــرت أســئلة وشــكوك عــدة حــول 

استبعاد تطبيق »تيليغرام« من النقاش.

أكثر من 50 ألف 
حساب على »إنستاغرام« 

يتبع لـ »داعش«

واجهت المنصة 
االجتماعية انتقادات 

عّدة بسبب سياساتها 
اإلعالنية

واشنطن ـ العربي الجديد

تســتعد شركة »فيسبوك« لتقديم محتويات 
خــال  روس  اشــتراها  إعــان  آالف  ثاثــة 
االنتخابــات الرئاســية األميركيــة عــام 2016 
إلــى الكونغــرس األميركــي، بعــد أســابيع مــن 
التدقيق في دور منصة التواصل االجتماعي 
في التأثير على مسار االنتخابات األخيرة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة »فيسبوك«، 
مباشــر،  فيديــو  فــي  زوكربيــرغ،  مــارك 

الخميس، عن استعداد الشركة لتقديم 
املســؤولن  إلــى  للجــدل  املثيــرة  اإلعانــات 
الحكوميــن، لدعــم التحقيقــات الجاريــة فــي 
مــن  وكجــزء  األميركيــة،  املتحــدة  الواليــات 
»نزاهــة«  حمايــة  أجــل  مــن  الشــركة  جهــود 

االنتخابات في العالم كله.
وقــال زوكربيــرغ »أتمنــى أن أقــول لكــم إننــا 
ســنتمكن مــن إيقــاف التدخــات كلهــا، لكــن 
»ســتتواجد  مضيفــا  واقعيــا«،  ليــس  ذلــك 
العوامل السيئة دائما«. وأكد أن »فيسبوك« 
فــي  ابتــكار »معاييــر جديــدة«  إلــى  يســعى 
مجــال الشــفافية فــي اإلعانــات السياســية، 
عــن  الكشــف  املعلنــن  علــى  يفــرض  مــا 
ليتمكــن  معــن،  إلعــان  املمولــة  الصفحــة 
املســتخدمون مــن زيــارة صفحــات املعلنــن 
ومشاهدة اإلعانات املعروضة ألي جمهور 

على أي موقع.
وشدد على أن الشركة تعمل لضمان نزاهة 
وحذفــت  أملانيــا،  فــي  املقبلــة  االنتخابــات 
»ال  وقــال  الزائفــة.  الحســابات  آالف   

ً
فعــا

فــي  أدواتنــا  أحــد  أي  يســتغل  أن  نريــد 
تقويــض الديمقراطيــة«، لكنه أضاف الحقا 
أن »فيسبوك« لن تكون قادرة على ماحقة 
»املحتــوى الســيئ« كلــه فــي النظــام، مشــيرًا 
إلــى أن »الحريــة تعنــي أنــك ال تحتــاج إلــى 

إذن مســبق، وأنــه يمكنــك تلقائيــا قــول مــا 
ترغب فيه«.

وأشــار املستشــار العــام فــي الشــركة، كوِلــن 
ســترتش، إلــى أنــه »بعــد مراجعــة قانونيــة 
أننــا  عــن  اليــوم  نعلــن  واســعة،  وسياســية 
محققــي  مــع  اإلعانــات  هــذه  سنشــارك 
بأهميــة حصــول  نؤمــن  نحــن  الكونغــرس. 
الســلطات الحكوميــة علــى املعلومــات التــي 
 
ً
كامــا تقييمــا  للهاّمــة  لتقــّدم  تحتاجهــا، 

عمــا حــدث فــي انتخابات عــام 2016«. وجاء 
إعــان الشــركة بعــد يــوم مــن رســالة وجهها 
الشــيوخ  مجلــس  أعضــاء  مــن  عشــرون 
»لجنــة  إلــى  الديمقراطيــن  واملمثلــن 
علــى  لحثهــا  الفيدراليــة«،  االنتخابــات 
للمنصــات  جديــدة«  توجيهــات  »تطويــر 
غيــر  األجنبــي  اإلنفــاق  »ملنــع  لـــ  اإلعانيــة، 

املشروع في االنتخابات األميركية«.
 مراجعــة 

ّ
أن عــن  أعلنــت  قــد  الشــركة  وكانــت 

داخلية أظهرت أن مئات الحسابات الوهمية 
خدمت لشراء إعانات 

ُ
املرتبطة بروسيا است

موجهــة لتأجيــج التوتــرات السياســية قبــل 
وبعــد االنتخابــات الرئاســية األميركيــة عــام 
املواضيــع  بــأن  »فيســبوك«  وأفــادت   .2016
تضمنــت  الحســابات  هــذه  تناولتهــا  التــي 
وامتــاك  املثليــن  وحقــوق  العــرق  قضايــا 

الساح والهجرة.
بســبب  أجريــت  التــي  املراجعــة  وكشــفت 
وجــود مخــاوف مــن اســتخدام »فيســبوك« 
فــي  للتأثيــر  ــم 

ّ
ومنظ احتيالــي  بشــكل 

السياســة األميركيــة، عــن وجــود حســابات 
لبــث  مــة 

ّ
منظ حملــة  مــن  ا  جــزء تكــون  قــد 

الفرقة السياسية. 
وذكر مسؤول في »فيسبوك« أن 470 حسابا 
أنفــق عليهــا مــا مجموعــه حوالــي مائــة ألــف 
عــام  يونيو/حزيــران  بــن  أميركــي،  دوالر 
2015 ومايو/أيــار عــام 2017، علــى إعانــات 
تحــوي أنبــاًء زائفــة أو مضللــة أو تزيــد مــن 
عــدد الزيــارات لصفحــات إلكترونيــة تحمــل 
»فيســبوك«  وكشــفت  الرســائل.  هــذه  مثــل 
أيضــا عــن أن حوالــي 50 ألــف دوالر أميركــي 
بأمــور  متعلــق  إعــان   2.200 علــى  أنفقــت 

سياسية ولغة صفحاتها روسية.
يواجــه  املوقــع  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
انتقادات عدة متعلقة برقابته على املحتوى 
فــي ظــل األزمــات العامليــة، إذ اتهــم بالتعتيــم 
بعدمــا  الروهينغــا،  مســلمي  مأســاة  علــى 
كشــف موقــع »دايلــي بيســت« عــن اســتهداف 
املقيمــن  الناشــطن  لحســابات  املوقــع 
داخــل ميانمــار وخارجهــا الذيــن يحاولــون 
توثيــق املجــازر التــي يتعــرض لهــا مســلمو 
الروهينغا في إقليم راخن، مما طرح مزيدًا 
التســتر  فــي  املوقــع  الشــكوك حــول دور  مــن 

على جرائم الجيش البورمي.

)Getty/يستغل مستخدمون التطبيق في نشر الدعاية اإلرهابية )كارل كورت

)Getty/زوكربيرغ: ال نريد استغالل أدواتنا في تقويض الديمقراطية )بول ماروتّا

كشــفت دراســة أخيرًا عن اســتعمال مؤيدي تنظيم »داعش« اإلرهابي حول العالم المتزايد لتطبيق تبادل الصور »إنستاغرام« في نشر 
دعاية التنظيم على شبكة اإلنترنت، وتحديدًا ميزة »القصص« Stories التي تختفي بعد مرور 24 ساعة على نشرها
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قضايا

ولكن،  كردستان.  استقالل  في  العراق  في  العربي  المجتمع  يمانع  ال 
هل  ستنفصل؟  التي  كردستان  حدود  وما  هنا؟  »كردستان«  هي  ما 
أم  عليها،  المتنازع  والمناطق  نينوى  وسهل  كركوك  معها  ستأخذ 
العقدة  كركوك،  مصير  سيقرّر  وَمن  الثالث؟  بالمحافظات  ستكتفي 
األغلبية  ليسوا  وهم  وحدهم؟  الكرد  المسألة؟  هذه  في  الجوهرية 
الكرد  دافع  لماذا  الكبرى؟  السكانية  المجموعة  بل  المحافظة،  في 
مصيُر  يتحدد  أن  على  يعملون  وال  العراق،  مصير  لتقرير  التوافق  عن 

كركوك من خالل التوافق، بل تحّدده المجموعة السكانية الكبرى؟

أسئلة عربية
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حيدر سعيد

ــَة الــــكــــرديــــة فــي  ــيــــاســ طـــبـــعـــت الــــســ
نزعة  إذن،   ،2003 بــعــد  مــا  الـــعـــراق 
بـــراغـــمـــاتـــيـــة، مـــن أبـــــرز مــظــاهــرهــا 
تــعــطــيــل مــــبــــدأ االســــتــــقــــال، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ــراث الـــســـيـــاســـي الــــكــــردي،  ــتــ مــفــصــلــيــتــه فــــي الــ
ــــان الــســاســة الـــكـــرد أنـــهـــم، بـــدال مـــن ذلـــك،  وإعـ
ــم شكا  ــدائــ ــفـــيـــدرالـــي الــ ــاد الـ ــحــ اخــــتــــاروا االتــ
لــلــعــاقــة بـــن كــردســتــان والــحــكــومــة املــركــزيــة 
ــر أن هــــــذا الـــتـــعـــطـــيـــل لـــيـــس،  ــيـ ــــي بـــــغـــــداد، غـ فـ
ــل هو  ــقـــال، بـ ــتـ بــــأي حـــــال، إنــــكــــاًرا ملـــبـــدأ االسـ
»تــعــطــيــل مـــؤقـــت«، يـــريـــد الــســاســة الـــكـــرد من 
خاله استكمال مقومات الــدولــة، وهــو أمــٌر ال 
ولذلك،  مــحــّددة.  زمنية  بحدود  يمكن ضبطه 
ــرار املــضــي فـــي االســتــفــتــاء على  أتـــصـــور أن قــ
مبدأ  تعطيَل  فقط  ُينِه  لم  كردستان  استقال 
ــاد الــســيــاســَة الــكــرديــة إلــى  االســتــقــال، بــل أعــ
النظر  واملمكنات، بغض  املصالح  ال  املــبــادئ، 
عــن االعـــتـــبـــارات الــســيــاســيــة املــحــيــطــة، ومــدى 
إمــكــانــيــة تــحــقــق هــــذه املــــبــــادئ، ووْضــــــع حد 

لنزوع السياسة الكردية البراغماتي.
ولــكــن، ملـــاذا اآلن؟ مــا الـــذي حـــدث، بحيث قــّرر 
ا  أًيّ الساسُة الكرد املضيَّ إلى االستفتاء اآلن، 
كــان الثمن؟ هــل لــذلــك عــاقــة بمرحلة مــا بعد 
ــة الــســوريــة، ما  »داعــــش« وقـــرب تــســويــة األزمــ
أوحى للكرد )ولغيرهم، بكل تأكيد( أن خريطة 
سياسية جديدة سُترَسم في املنطقة، أو أنها 

يمكن أن تتقبل خريطة سياسية جديدة؟

فشل العراق أم اختناقات اإلقليم؟
ال أحد يبدو مقتنعا بالحجة التي يستعملها 
الـــخـــطـــاُب الـــكـــردي لــتــبــريــر االســـتـــقـــال، وهــي 
أن العراق تحّول إلــى دولــة طائفية فاشلة، ال 
فقط ألن هذه الحجة ال تبّرر التاريخ )تاريخ 
إلى  الــكــرد  ملـــاذا تنبه  تنظيم االســتــفــتــاء(. أي 
 ،2017 فــي  وطائفيتها  العراقية  الــدولــة  فشل 
 ،2014 أو   ،2015 أو  مــثــا،   ،2016 فـــي  ولــيــس 
أو 2013؟ ولــكــن ألن الــكــرد كــانــوا أحــد عوامل 
صناعة هذه الدولة الفاشلة، فهم )منذ 1991( 
عــاشــوا وضــعــا خــاصــا منفصا عــن السلطة 
املــركــزيــة فــي بــغــداد، ومـــن ثـــم، لــم يستطيعوا 
املناطق  أن يتقبلوا عــودة سيادة بغداد على 
الكردية. ولذلك، كان النظاُم الذي عملوا على 
يتجاوز  نــظــامــا   2005 دســتــور  فــي  تصميمه 
الفيدرالية املعيارية )كان ُيوَصف في األدبيات 
إلى  يميل  موّسعة«(،  »فيدرالية  بأنه  الكردية 
إعـــطـــاء الــصــاحــيــات لــســلــطــات اإلقــلــيــم، على 
األرض،  االتــحــاديــة. وعــلــى  السلطات  حــســاب 
انـــعـــزال )إداري(  فــي  كــانــت كــردســتــان تعيش 
ــداد، ولــــم تــكــن لـــبـــغـــداد أيــة  ــغــ شــبــه تــــام عـــن بــ
ُتــَذَكــر في اإلقليم، ســوى ما يمكن  صاحيات 
أن يناله اإلقليم وأبناؤه من سماٍت بوصفهم 
»مــواطــنــن عــراقــيــن«، مــن نــســبــٍة مــن املــوازنــة 
التنظيمية  األمـــور  أو بعض  لــلــدولــة،  الــعــامــة 
الــتــي يــضــطــر فــيــهــا اإلقــلــيــم إلـــى الـــعـــودة إلــى 
ــغـــداد، ألن الــنــظــام الـــدولـــي لـــم يــعــتــرف بعد  بـ
العملة  قبيل  مــن  مستقلة،  دولـــة  بــكــردســتــان 
وإصــدار  نقدية،  مــن سياسة  يستتبعها  ومــا 
جــوازات السفر والبطاقات الوطنية، وتنظيم 
حــركــة املــاحــة الــجــويــة، والــرمــوز الــدولــيــة في 

االتصاالت والبريد، وما إلى ذلك.
الحديث هنا بشيء من العمومية في توصيف 
ــاديـــة في  الــــحــــدود الــفــعــلــيــة لــلــســلــطــات االتـــحـ
األحــوال،  كل  وفــي  العراقي.  الفيدرالي  النظام 
مــــن املــــهــــم أن تـــتـــصـــّدى دراســــــــة مــــا ملــتــابــعــة 
ــيـــدرالـــي فــــي الــــعــــراق،  ــفـ تــفــصــيــات الـــنـــظـــام الـ
عــلــى نــحــو مـــا مــــورس )ال كــمــا ُوصــــف وُقــّنــن 
فــي الــدســتــور، ألن الــواقــع لــم يكن تجسيدا أو 
الدستوري(، وما هي حدود  للتصور  تنفيذا 
هناك  كانت  إن  اإلقليم،  في  املركز  صاحيات 
ــاذا ُســمــح بــهــذه الصاحيات  صــاحــيــات، وملــ
نــظــام على هذه  ثــم كيف تشكل  دون غــيــرهــا، 

الشاكلة، ُوصف بأنه »نظام فيدرالي«.
يــاحــظ هــشــام َداُود أن الــكــرد لــم يــريــدوا من 
النظام الفيدرالي في العراق تقاسما للسلطة، 
بقدر ما أرادوا تقاسَم السيادة، ومن ثم، نشأ 
الدولة  الفيدرالية، ودون  مــن  أعلى  هــو  نــظــاٌم 
املستقلة. وفي تقديري، هذه األزمــة هي التي 
طبيعة  توصيف  مــشــروع  على  الــكــرَد  حملت 
االتحاد مع الحكومة املركزية في بغداد بأنه 
»اتحاد كونفدرالي«، وليس »فيدراليا«، مع كل 
ما يحيق بهذا التوصيف من التباسات، ذلك 
أن االتحاد الكونفدرالي هو بن دول مستقلة 
ذات سيادة )االتحاد األوروبــي مثا(، وليس 
نظاما للعاقة بن املركز واإلقليم داخل دولة 
واحدة. نعم، يصف باحثون درجة استقالية 
نة للنظام الفيدرالي في بعض  الوحدات املكوِّ
قــريــبــٌة مــن نمط  الـــدول )بلجيكا مــثــا( بأنها 
الــعــاقــة فــي االتـــحـــادات الــكــونــفــدرالــيــة. ولعل 
الكرد، حن طرحوا مشروع  أراده  هذا هو ما 
أبعد  األمــر  أن  أتصور  ولكنني  الكونفدرالية، 
من ذلك، فـ »الاشعور السياسي« الكردي كان 
السيادة،  تقاسَم  تقّنن  أن  للكونفدرالية  يريد 
م العاقة بن كردستان والحكومة 

َ
أي أن ُتفه

املركزية في بغدادـ  من ثمـ  بأنها أشبه بالعاقة 
بــن الـــدول املستقلة ذات الــســيــادة. وهــكــذا، لم 
يــكــن مـــشـــروع الــكــونــفــدرالــيــة الـــكـــردي لــيــريــد 
أكثر من تعديل الدستور ليطابق الواقع، في 
الذي  الكونفدرالية«  »الدولة  تعبير  كان  حن 

بلجيكا،  فــي  الفيلمنغ  الــقــومــيــون  استعمله 
مثا، يطمح )بالفعل( إلى توسيع استقالية 

الوحدات الفيدرالية إلى أقصى حد. 
مرة أخرى، ُيرجع باحثون كثيرون مختصون 
باملسألة الكردية قراَر االستفتاء وتوقيته إلى 
أن تشهده من  اإلقليمية، ومــا يمكن  الظروف 
تــحــوالت مــا بعد »داعــــش«، مــا جعل الساسة 
ــة الـــكـــرديـــة،  الـــكـــرد يـــدفـــعـــون بـــمـــشـــروع الــــدولــ
ا من الخريطة الجديدة. ومع ذلك،  لتكون جزء

من الضروري التوقف عند عاملن:
األول، وهـــو أمـــر ُيـــتـــداَول كــثــيــرا فــي األوســـاط 
الداخلية الكردية، تلميحا، وتصريحا بدرجة 
أقـــــــل، وقـــــد ســمــعــتــه مــــن قـــيـــاديـــن وبـــاحـــثـــن 
كـــرد مــعــروفــن، ولـــن يــؤتــى بــجــديــد حــن يــرد 
قــرار االستفتاء مرتبط باألزمة  أن  هنا، وهــو 
وطبيعة  كــردســتــان،  فــي  الداخلية  السياسية 
العاقة بن األحــزاب الرئيسة التي قادت إلى 
إيـــقـــاف الــحــيــاة الــبــرملــانــيــة، وشــرعــيــة رئــاســة 
ــُة  ــم، ُتــنــهــي الـــدولـ ــن ثــ مــســعــود الـــبـــرزانـــي. ومــ
الكردية إقليَم كردستان، بأزماته واختناقات 
ــة جـــديـــدة،  ــدايــ ــه، لــتــشــكــل بــ ــاتــ ــامــ شـــرعـــيـــة زعــ
وإطار شرعية جديدا، هذا فضا عن الرصيد 
املــضــاف لــلــشــرعــيــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تملكها 
قائدَة  تكون  الحالية، حن  الكردية  الزعاماُت 
مشروع االستقال. ولذلك، ال نجاوب الصواب 
بـــارز(:  كـــردي  مــن سياسي  )أستعير  قلنا  إذا 
إن تــحــديــد االســتــفــتــاء وتــوقــيــتــه هــو مــشــروع 
والبرزاني  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
تـــحـــديـــدا، وهــــو مــرتــبــط بــــاألزمــــة الــســيــاســيــة 
الداخلية أكثر من أي شيء آخر. نعم، انخرطت 
ــة عـــدة  ــرديــ أحـــــــزاب وتـــنـــظـــيـــمـــات ســـيـــاســـيـــة كــ
املــشــروع، ألنها، في هــذه اللحظة  وكثيرة في 
تــقــف بــوجــه هــذا  الــتــاريــخــيــة، ال تستطيع أن 
التنافس  في  تتعّفف  أن  تستطيع  وال  الحلم، 
الــتــي سُيكِسبها  الــتــاريــخــيــة  الــشــرعــيــة  عــلــى 
 للساعن إليه. ولكن هذه األحزاب، 

ُ
االستقال

فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــعـــارض مــحــاولــَة الــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني القبَض على مقاليد 
الحياة السياسية الكردية. ومن ثم، هي تؤجل 
لــكــنــهــا ستطلقها في  املـــعـــارضـــة،  قــلــيــا هـــذه 
اليوم التالي لاستقال، بكل تأكيد. وبكلمٍة، 
ال تعني املوافقُة على االستقال املوافقَة على 
الزعامة وشكل نظام الحكم ما بعد االستقال. 
وفـــــي الــحــقــيــقــة، لــيــســت ثـــمـــة وحــــــدة كـــرديـــة. 
وليست االنقساماُت الكردية جديدة وطارئة، 
بـــل هـــي قــديــمــة كـــذلـــك، وهـــي انــقــســامــاٌت ذات 

الكرَد  الكردي  القومي  كيف استبعد الخطاُب 
الذين عملوا في إطار الدولة العراقية الناشئة 
ســنــة 1921 بــوصــفــه خـــيـــارا كـــرديـــا، وحــصــَر 
 »الكردية السياسية« باالستقال، أو 

َ
مشروع

الوضع الخاص. 
وهكذا، يتأثر االنقساُم على مشروع االستفتاء 
الكردية  باالنقسامات  االستقال  الراهن على 

التي هي أبعد وأوسع من اللحظة الراهنة.

التفكير الرغبوي بالخارج
قــادت  التي  الداخلية  األزمـــة  أن  اآلخــر  العامل 
إلى االستفتاء رافقها )وجعلها ممكنًة( تفكير 
رغبوي كردي بأن األطراف اإلقليمية والدولية 

ستتقبل، في النهاية، الدولَة الكردية. 
وتـــحـــديـــدا، هــنــاك قـــــراءة فـــي أوســـــاط الــحــزب 
الــكــردســتــانــي أن مــوقــف تركيا  الــديــمــقــراطــي 
إلى  الــقــراءة  إيــجــابــًيــا. وتستند هــذه  سيكون 
الــعــاقــة الــافــتــة الـــتـــي ربـــطـــت أربـــيـــل بــأنــقــرة 
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة خـــال  ــ وبـــحـــكـــومـــة حـ
السنوات العشر املاضية. وأيا كانت الظروف، 
العاقُة  هــذه  الــتــي نمت خالها  األســبــاب  أو 
)ســواء محاولة تركيا جعَل كردستان العراق 
منصَة لنفوذها، أو في سياق مبادرة حكومة 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــحــل املــســألــة الــكــرديــة في 
وتتضمن،   ،2009 سنة  أطلقتها  التي  تركيا، 
في جزء منها، تقديم نموذج كردستان العراق 
بـــديـــا لـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي، أو في 
وحكومة  تركيا  بــن  املتصاعد  الــعــداء  سياق 
ــافـــذة  ــبـــحـــث عــــن نـ ــي، أو فــــي الـ ــكــ ــالــ نـــــــوري املــ
اســتــثــمــاريــة، بحيث أصــبــح إقــلــيــم كــردســتــان 
العراق في مرتبة متقدمة في قائمة الوجهات 
الــتــركــيــة، أو ما  الـــصـــادرات  الــتــي تتجه إليها 
ــا قبل  ــإن األتـــــــراك، مـ ــل(، فــ ــوامــ ــك مـــن عــ إلــــى ذلــ
السورية،  بــاألزمــة  وتــوّرطــهــم  العربي  الربيع 
استعداد  كانوا على  )أو  اقتنعوا  قد يكونون 
ألن يقبلوا( بــدولــٍة كــرديــة فــي شــمــال الــعــراق. 
ــئـــذ، عــلــى هــذا  ــوقـــف الـــتـــركـــي، آنـ ربـــمـــا كــــان املـ
النحو، لكن األكيد أن الكرد فهموه وتعاملوا 
معه على هــذا األســـاس. فــي ذلــك الــوقــت، وفي 
ذروة طرح الكرد مشروع الكونفدرالية، همس 
فــي أذنــــي أحـــد أصــدقــائــي مــن املــثــقــفــن الــكــرد 
يكون،  لن  الكونفدرالي  كردستان  اتحاد  بــأن 
بالضرورة، مع العراق، بل قد يكون مع تركيا 
ــا  الــتــي ســتــكــون بــوابــة كــردســتــان نــحــو أوروبـ
والغرب. ومن ثم، كان قرار االستفتاء يستند 
إلــى عقد كــامــل مــن الــعــاقــات اإليــجــابــيــة، بن 
أربــيــل وأنـــقـــرة، واإليــــحــــاءات )الــتــي قــد تكون 
إيجابية(، التي أرسلتها تركيا إلى كردستان، 
الكردي ملوقف تركيا  الفهم(  )أو سوء  والفهم 

من مسألة االستقال.
يدركون  الكرد  الساسة  أن  ومــع  تأكيد،  وبكل 
ــتــــان لـــيـــس كــــردًيــــا  ــرار اســـتـــقـــال كــــردســ ــ ــ أن قـ
خـــالـــصـــا، بــــل هــــو قــــــرار إقــلــيــمــي ودولــــــــي، لــم 
 الفعل اإلقليمي 

ُّ
يكونوا يتوقعون أن يكون رد

والـــدولـــي عــلــى إعــــان االســتــفــتــاء أعــلــى حــدة 
بكثير مما كانوا يتوقعون، ليس فقط املوقف 
الــتــركــي الـــذي قــد يــكــون الــســاســة الــكــرُد عــّدوه 
خــذالًنــا لــهــم، بــل املــوقــف اإليــرانــي، الـــذي هــّدد 
الحرب، وبحصار كردستان  )تقريبا( بإعان 

وقطع املياه عنها.
وحتى املوقف األميركي بدا للكرد أعلى حدة، 
فمع أن السياسة األميركية ما بعد 2003 كانت 
ترفض باستمرار أي إيحاء كردي باالستقال، 
وكانت تكّرر أنها تتعامل مع الكرد بوصفهم 
ا من الدولة العراقية الواحدة، هذا فضا  جزًء
عن الدعم األميركي املستمر للحكومة املركزية 

ــداد )وجـــــديـــــده دعـــــم حـــكـــومـــة رئــيــس  ــغــ فــــي بــ
ــع الــحــال  ــوزراء حــيــدر الــعــبــادي(، إال إن واقـ ــ الـ
يــثــبــت أن لــكــردســتــان حــظــوة مــا فــي التفكير 
األميركي، ال يدل عليه فقط أن حرب الواليات 
املتحدة على »داعــش« لم تبدأ إال حن اقترب 
التنظيم من أربيل في أغسطس/ آب 2014، بل 
كــذلــك ألن الــكــرد هــم الــطــرف الــعــراقــي الوحيد 
الــذي كان على عاقة ود وصداقة دائمن مع 

الواليات املتحدة.
وما لم يقّدره الكرد أن هذه املواقف، وال سيما 
لــم تكن مناِهضة ألســاس  املــوقــف األمــيــركــي، 
الــدولــة الــكــرديــة أو مبدئها، بــل خشية مــن أن 
إعــان انفصال كردستان عن العراق سيطلق 
ديناميكية انفصاالت )أو رغبات باالنفصال(، 
ملتهب  إقليمي  سياق  فــي  ضبطها،  يمكن  ال 
وعــــنــــيــــف، ســـيـــمـــا أن هــــــذه املـــنـــطـــقـــة تــخــضــع 
لتأثيراٍت داخلية كبيرة بينها. ولعل أحد أهم 
أمثلتها هنا، ليس فقط أن شاّبا في إحدى مدن 
جنوب تونس أحرق نفسه محتجا في أواخر 
2010، أسهم في سقوط نظم استبداد عتيدة 
وراســـخـــة، وأطــلــق ثــــوراٍت وحــركــات احتجاج 
املشرق، منها كردستان،  في أقصى بقعة في 
الفيدرالية واإلقليم  أن نموذج  األهــم  املثل  بل 
ذي الــحــكــم الـــذاتـــي الــــذي بــنــتــه كــردســتــان في 
إطــار الــعــراق، أشعل الــنــمــوذَج الــامــركــزي في 
ليبيا،  أبــنــاُء شــرق  املنطقة. وهــل يبعد  سائر 
حن دعوا إلى إقليم برقة، أو اليمنيون الذين 
شــّرعــوا لنظام فــيــدرالــي مــا بعد ثـــورة 2011، 
النموذج امللهم الذي أطلقته  هل يبعدون عن 
كــردســتــان الـــعـــراق؟ فــكــيــف إذا نــشــأت الــدولــة 

الكردية املستقلة.
لذلك، بخاف كل ما يقال عن »مؤامرة دولية« 
ممانعا  الدولي  املوقف  كــان  املنطقة،  لتقسيم 
ألكثر حاالت القابلية لاستقال نضجا، وهي 
املــوقــف اإلقليمي  الــعــراق. يتضمن  كــردســتــان 
والـــدولـــي الــرافــض لــاســتــفــتــاء، كــذلــك، خشيًة 
على الــعــراق، الــذي لــم يخرج بعد مــن الحرب 
على »داعــش«، وها هو مهّدد بحرب جديدة، 
عربية كــرديــة، ال سيما أن األطـــراف املتنازعة 

لم تتفق بعد على حدود كردستان.
في  العربي  املجتمع  أن عموم  تــقــديــري،  وفــي 
العراق ال يمانع في استقال كردستان. ولكن، 
ما هي »كردستان« هنا؟ ما حدود كردستان 
الــتــي ســتــنــفــصــل؟ هــل ســتــأخــذ مــعــهــا كــركــوك 
وســهــل نــيــنــوى واملــنــاطــق املــتــنــازع عليها، أم 
سيقّرر  وَمـــن  الــثــاث؟  باملحافظات  ستكتفي 
مــصــيــر كـــركـــوك، الــعــقــدة الــجــوهــريــة فـــي هــذه 
األغلبية  ليسوا  الكرد وحدهم؟ وهم  املسألة؟ 
في املحافظة، بل املجموعة السكانية الكبرى؟ 
كــيــف يقبل الــكــرد الــذيــن تمتعوا )فـــي قــانــون 
إدارة الـــدولـــة لــلــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة ودســتــور 
الـــــذي تــفــيــد مـــنـــه، في  الـــنـــقـــض،  2005( بــحــق 
التوافقية، حتى  النظم  فــي  األقــلــيــاُت  الــعــادة، 
ال تــفــرض عليها األغــلــبــيــُة مــا ال تــريــد، كيف 
في  اإلثنية  املجموعات  يحرموا  بــأن  يقبلون 
كركوك )التركمان، والعرب، واملسيحين(، من 
حق النقض، ليفرضوا عليها ما ال تريد؟ ملاذا 
دافع الكرد عن التوافق لتقرير مصير العراق، 
وال يعملون على أن يتحدد مصيُر كركوك من 
خال التوافق، بل تحّدده املجموعة السكانية 

الكبرى، رغما عن اآلخرين؟
)باحث عراقي(

استفتاء كردستان وأزمات الداخل والخارج
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ال أحد يبدو مقتنعًا 
بالحجة التي 

يستعملها الخطاُب 
الكردي لتبرير االستقالل 
أن العراق تحّول دولة 

طائفية فاشلة 

ليست االنقساماُت 
الكردية جديدة 

وطارئة، بل قديمة 
وذات طابع جهوي 

ولغوي 

قرار االستفتاء يستند 
إلى عقد كامل من 

العالقات اإليجابية بين 
أربيل وأنقرة

يواصل الباحث العراقي، حيدر ســعيد، في الجزء الثاني واألخير من مطالعته، وتحليله للظروف الدولية واإلقليمية التي تحيط 
باالســتفتاء في إقليم كردســتان العراق، بدءًا مــن الموقفين التركي واألميركي، وليس انتهاء بأحــوال البيت الكردي الداخلي 

ومواقفه المتعددة من االستفتاء

عراقية كردية تحمل العلم الكردي في تجمع مؤيد لالستفتاء شمال أربيل في 21 سبتمبر 2017 )فرانس برس(

أنها ظلت تتحّكم  طابع جهوي ولغوي، غير 
وحتى  الــكــرديــة.  السياسية  بالديناميكيات 
القرن  أواخـــَر  الكردية،  القوميُة  نشأت  عندما 
فإنها  العشرين،  الــقــرن  ومطلع  عشر  التاسع 
كــانــت نــتــاج تــكــويــن ســوســيــولــوجــي مــحــّدد، 
غير أنها حاولت أن تفرض نمطها السياسي 
والتكوينات  الجغرافيا  سائر  على  وأهدافها 
الــديــمــوغــرافــيــة الــكــرديــة، وعــمــلــت عــلــى إعـــادة 
الــــســــيــــاســــيــــة«، إن صـــّح  ــة  ــ ــرديـ ــ ــكـ ــ تـــعـــريـــف »الـ
التعبير. فــي عمل ســابــق، حــاولــُت أن أوّضــح 

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



عـــن نــشــاطــه 22 ســنــة، لــيــعــود مـــن جــديــد عــام 
الــعــاملــيــن  الــفــنــانــن  1997، ويــســتــضــيــف أهـــم 
الـــعـــاملـــي ســتــيــنــغ ووردة.  كـــالـــفـــنـــان  ــرب  ــعــ والــ
واســـتـــضـــاف املـــهـــرجـــان أيـــضـــا مــجــمــوعــة من 
وال  ليلى«،  »مــشــروع  كفرقة  الشبابية،  الــفــرق 

يزال املهرجان يقام سنويا حتى يومنا هذا.

مهرجان موازين
املغربية  العاصمة  في  سنويا  املهرجان  يقام 

أنه أصبح  الرباط. ورغــم حداثة تأسيسه، إال 
فــي وقـــت قــصــيــر مــن أضــخــم املــهــرجــانــات في 
الــوطــن الــعــربــي. انــطــلــق املــهــرجــان فــي دورتـــه 
بــدعــم مــن جمعية »مغرب  األولـــى عــام 2001، 
ــزال مــســتــمــرًا ويـــقـــام بشكل  الــثــقــافــات«، وال يــ
ــاف فــي  ــتــــضــ ــا هـــــــذا. واســ ــنـ ــنــــوي إلــــــى يـــومـ ســ
وعمرو  شــاكــيــرا  العاملية  الفنانة  افتتاحيته 
دياب، وتوالت بعدها أسماء النجوم العاملين 
عــلــيــه، أمــثــال: جينيفير لــوبــيــز ومــاريــا كــاري 

نور عويتي

أصــــبــــحــــت إقــــــامــــــة املــــهــــرجــــانــــات 
العالم  فــي  عــرفــا  والفنية  الثقافية 
الــعــربــي، ففي كــل سنة تــقــام مئات 
املــــهــــرجــــانــــات املـــوســـيـــقـــيـــة الــــتــــي تــســتــضــيــف 
ــرب واألجـــــــانـــــــب، وتــســتــقــطــب  ــ ــعـ ــ الـــفـــنـــانـــن الـ

الجمهور والسياح من جميع أنحاء العالم. 

مهرجان بعلبك
التي تقع  املهرجان اسم مدينة بعلبك  يحمل 
في سهل البقاع في لبنان، وهي مدينة أثرية 
تــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن املــعــالــم الــرومــانــيــة، 
وفيها  و»باخوس«،  »جوبيتر«  معبدا  وفيها 
يــقــام املــهــرجــان. انــطــلــق املــهــرجــان فــي دورتـــه 
األولــــــى عــــام 1955 بــعــمــل مــســرحــي لــلــكــاتــب 
ــذ انـــطـــاقـــتـــه  ــنــ ــتــــو، ومــ الـــفـــرنـــســـي جــــــان كــــوكــ
استضاف املهرجان عمالقة الفن واألدب عامليا 
ومحليا بأعمالهم املسرحية والغنائية، حيث 
بيجار  موريس  الفرنسي  الراقص  استضاف 
وأم  الرحباني  لألخوين  املسرحية  واألعــمــال 
كلثوم وصباح وفيروز. إال أن املهرجان توقف 
ليغيب  لبنان،  األهلية في  الحرب  بدايات  مع 

المخرج خالد يوسف 
يعود بعد غياب 6 سنوات 

بفيلم »كارما«

مهرجان موازين أصبح 
من األضخم في العالم 

العربي

يشترك عدد كبير من 
المواهب الفلسطينية في 

ليالي أريج

2223
منوعات

وجــاســتــن تــيــمــبــرلــيــك وكــريــســتــيــنــا أغــيــلــيــرا. 
يتميز املهرجان بمنصاته السبع التي وزعت 
فــي الــعــديــد مــن أحــيــاء الــعــاصــمــة، منها أربــع 
مــنــصــات كـــبـــرى، وهـــي مــنــصــة »الــســويــســي«، 
الـــتـــي تــســتــضــيــف أشـــهـــر الـــنـــجـــوم الــعــاملــيــن، 
ومنصة »فضاء النهضة«، وهي منصة شرقية 
وتــســتــضــيــف فــنــانــن عـــربـــا، ومــنــصــة »ســـا«، 
وهي منصة مغربية تستضيف فناني اململكة 
واملواهب الشابة فيها، ومنصة » أبو رقراق«، 

موسيقيي  تستضيف  إفريقية  منصة  وهــي 
الــقــارة اإلفــريــقــيــة، بــاإلضــافــة لــثــاث منصات 
صــغــرى أخـــرى. ورغـــم نــجــاح املــهــرجــان عامليا 
إال أنه في السنوات األخيرة القى العديد من 
بسبب  إيقافه،  إلــى  تدعو  التي  االحتجاجات 

تكاليفه الضخمة.

مهرجان جرش
األردنية جرش،  املدينة  اسم  املهرجان  يحمل 
وهــي مدينة أثرية ذات طابع رومــانــي، وتعد 
بعد  األردن  فـــي  الـــثـــانـــي  الــســيــاحــي  املــقــصــد 
البتراء. انطلق املهرجان في دورته األولى عام 
بفالعياته،  التاريخية  املدينة  لينعش   1983
وليصبح مهرجانا دوريا يقام سنويا برعاية 
برعاية  كــان  أن  بعد  األردنـــيـــة،  الثقافة  وزارة 
جــامــعــة الـــيـــرمـــوك. يـــقـــدم املـــهـــرجـــان عــروضــا 
أيضا عروضا  أردنية، ويستضيف  فلكلورية 
مسرحية وغنائية محلية وعاملية، باإلضافة 
إلــــى حـــفـــات غــنــائــيــة تــســتــضــيــف أهــــم نــجــوم 
كاظم  و  ووردة  فيروز  أمثال:  العربي،  الوطن 
الـــســـاهـــر وراغــــــب عـــامـــة. ومــــع مـــــرور الــوقــت 
أصبح جرش من أهم املهرجات العربية، رغم 
الحركات املعارضة للمهرجان، بسبب تكاليفه 
مــن جهة  دينيا  جــهــة، ومعارضته  مــن  املالية 
أخرى. إال أن املهرجان حافظ على استمراريته 
إلــى أن   ،

ً
ملــدة خمسة وعشرين عاما متواصا

تــوقــف عـــام 2008، ولــكــنــه عـــاد مــن جــديــد عــام 
2011 وال يزال مستمرًا حتى يومنا هذا.

مهرجان قرطاج الدولي
ــم املـــديـــنـــة الــتــونــســيــة  ــ ــان اســ ــهــــرجــ يـــحـــمـــل املــ
أثــريــة تحتوي  قــرطــاج، وهــي مدينة ساحلية 
على العديد من املعالم  الرومانية، حيث يقام 
املهرجان في املسرح الروماني ااملتواجد بها، 
والـــــذي يــعــود بـــنـــاؤه إلـــى الـــقـــرن الــثــانــي قبل 
املياد. انطلقت الدورة األولى للمهرجان عام 
1964، وحافظ على استمراريته سنويا طيلة 
ثاثة وخمسن عاما من دون انقطاع، ليكون 
ــه الـــتـــاريـــخـــي وعــــراقــــتــــه. واســـتـــضـــاف  ــ لــــه وزنــ
املهرجان عبر تاريخه أسماء كبيرة في عالم 
الحليم  وعبد  كلثوم  أم  مثل:  العربي،  الغناء 
 
ً
حافظ وجورج وسوف والشاب خالد، إضافة

داليدا وجيمس  أمثال  العاملين،  النجوم  إلى 
براون. 

التونسية،  لــلــثــورة  ونتيجة   ،2012 عــام  وفــي 
ــاج الــــدولــــي لــلــمــوســيــقــى  ــرطـ نــظــم مـــهـــرجـــان قـ
ــه األولــــى كــنــوع مــن التمرد  الــبــديــلــة فــي دورتــ
السابقة  والنشاطات  املهرجات  على  والثورة 
ــارك ضــمــن املــهــرجــان عــدد  لعهد الـــثـــورة، وشــ
كبير من فــرق ومغنيي األنــدر غــراونــد كفرقة 
يقتل« و»نشار«  ليلى« و»الصابون  »مشروع 
أبو  وبديعة بو حريزي ومريم صالح وتامر 

غزالة.

مهرجان القدس الموسيقي
ــم أن املـــهـــرجـــان املــوســيــقــي الـــعـــربـــي الـــذي  رغــ
الــقــدس املــحــتــلــة، لــم يتمكن  تحتضنه مــديــنــة 
عبر تاريخه من استضافة أكبر نجوم الغناء 
والطرب في العالم العربي، إال أن فكرة وجود 
مـــهـــرجـــان مـــوســـيـــقـــي عـــربـــي داخــــــل عــاصــمــة 
املهرجان،  أهمية  عن  يعبر  املحتلة،  فلسطن 
الذي تمكن عبر تاريخه من استضافة مغنين 
وفرق موسيقية عاملية، أمثال: سيمون شاهن 

ونايجل كينيدي وراديو تاريفامن وآخرين. 
لإلنتاج  »يــبــوس«  مؤسسة  املهرجان  وتنظم 
الفني، وانطلقت الدورة األولى منه سنة 1995 
فــي مــوقــع قــبــور الساطن األثـــري، فــي شــارع 
صــاح الدين في مدينة الــقــدس. ويــشــارك في 
املهرجان سنويا عدد كبير من الفرق واملغنن 
لــلــمــهــرجــان دور كبير  الــفــلــســطــيــنــيــن، وكــــان 
وفرقة  جبران  ثاثي  مثل:  عامليا،  لتسويقهم 

»دام« وفرقة »وتر« وغيرهم. 

A A

عمر بقبوق

لطيفة  الفنانة  بـــدأت  املــاضــي،  الشهر  نهاية 
الــتــونــســيــة بـــالـــتـــرويـــج أللـــبـــومـــهـــا الـــجـــديـــد، 
الـــذي حمل اســم »فــريــش«، حيث طــرحــت في 
البداية أغنية »فريش« عبر االنترنت وشركة 
االتـــصـــاالت »فــــودافــــون«، وألــحــقــتــهــا بأغنية 
في   

ً
كاما األلــبــوم  تطرح  أن  قبل  »ملحوقة«، 

األســــــواق. ويــضــم األلـــبـــوم 13 أغــنــيــة، وهـــي: 
»فــــريــــش«، و»تـــحـــلـــو األيــــــــام«، و»مـــلـــحـــوقـــة«، 
اللي بحبه«، و»ليلة«،  الغرام«، و»كل  و»بحر 
كــبــرو«، و»أخــون  و»علشان حبيت«، و»الــهــم 
ال«، و»طبعك عنيد«، و»أول مرة يا حبيبي« 

و»ال يا عبد الله«. 
املواضيع  مــن حيث  األلــبــوم متنوعة  أغــانــي 
ــلـــهـــجـــات، 10 مــنــهــا بــالــلــهــجــة املـــصـــريـــة،  والـ
ــلـــهـــجـــة الـــتـــونـــســـيـــة وواحــــــــدة  وواحـــــــــــدة بـــالـ
باملغربية وأخرى بالخليجية، وقد تعاونت 
في األلبوم مع مجموعة من امللحنن والكتاب 
ــمـــرو  ــام كــــاريــــكــــا وعـ ــل عــــصــ ــثـ ــن، مـ ــزيـ ــيـ ــمـ ــتـ املـ
أبو طالب. واختارت لطيفة  املصري وسامر 

الــســاحــة الــســيــنــمــائــّيــة، املــخــرج خــالــد يوسف 
مــن خــال فيلم »كـــارمـــا«، والـــذي يــعــود أيضا 
فــيــه لــلــتــعــاون مـــع الــفــنــان عـــمـــرو ســعــد الـــذي 
ســبــق وشــــاركــــه مـــن قــبــل فـــي بــعــض األعـــمـــال 
ــان  ــ الــســيــنــمــائــيــة مـــثـــل »حـــــن مـــيـــســـرة« و»دكــ
ــنـــان مــحــمــد رجـــب  ــفـ ــود الـ ــعـ شـــحـــاتـــة«. كـــمـــا يـ
ــــال فــيــلــم  ــد وذلــــــك مــــن خـ ــديـ لــلــســيــنــمــا مــــن جـ
الشابة  الفنانة  العمل  في  وتشاركه  »بيكيا«. 
ــه فـــي فيلم  ــتـ ــاركـ أيــــن عـــامـــر الـــتـــي ســبــق وشـ
أبــو أخته«، كما يشارك معه أيضا كل  »سالم 
من الفنانن أحمد حاوة، بوسي، دياب، وهو 
من تأليف محمد سمير مبروك، وإنتاج أحمد 

السبكي، ومن إخراج محمد حمدي.
وبــعــد الــنــجــاح الكبير الـــذي حققه مــن خــال 
فيلم »هروب اضطراري« يستعد الفنان أحمد 
الــســقــا لــلــمــشــاركــة فــي فــيــلــم »ســــري لــلــغــايــة«، 
ــانـــن مــحــمــد  ــنـ ــفـ ــمـــل كــــل مــــن الـ ــعـ ويـــــشـــــارك الـ
الحلفاوي، أشرف  رمضان، أحمد رزق، نبيل 
ــنـــا، والــقــصــة  ــيـ زكـــــي، مــحــمــود حـــمـــيـــدة، روجـ
مـــن تــألــيــف وحــيــد حـــامـــد. ويــتــضــمــن أحــداثــا 
متشابكة ومتاحقة إبان الثورة، حيث يؤرخ 
بــدأت  تــاريــخ مــصــر،  فــي  الفيلم ملرحلة مهمة 
بعد ثــورة 25 يناير 2011، وتنتهي مــع  يوم 
ــز بــشــكــل أســـاســـي عــلــى ما  ــرّكـ 30 يــونــيــو. ويـ

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تعيش السينما املصرية انتعاشة كبيرة هذه 
الفترة، حيث تزدحم االستوديوهات بتصوير 
عليها  أبطالها  تعاقد  بعدما  جــديــدة  أعــمــال 

بشكل نهائي.
ــرازق بالتوقيع  ــ فــقــامــت الــفــنــانــة غــــادة عــبــد الـ
فيلم  بطولة  على  السبكي  محمد  املنتج  مــع 
جديد بعنوان »حرب كرموز«، ويشاركها في 
بطولته ألول مرة الفنان أمير كرارة الذي حقق 
التلفزيوني في  النطاق  نجاحات كبيرة على 
الــســنــوات األخـــيـــرة. وتــبــدأ غــــادة عــبــد الــــرازق 
تــصــويــر مــشــاهــدهــا خــــال أســـابـــيـــع، بــعــد أن 
أخيرًا،  لها  التي حدثت  اإلصــابــة  تتعافى من 
والتي أدت إلى كسر في قدمها اليمنى، علما 
أنها ظهرت خــال شهر رمضان املاضي عبر 

مسلسل »أرض جو«.
الــفــيــلــم عــن قــصــة مــن تــألــيــف مــحــمــد السبكي 
وسيناريو وحــوار وإخــراج بيتر ميمي. ومن 
املــقــرر أن يــبــدأ تــصــويــره خــال األيـــام القليلة 
مع  أخيرًا  تعاون  أن ميمي  إلــى  ُيشار  املقبلة. 
كرارة في مسلسل »كلبش« الذي عرض خال 
الــذي حققته  رمــضــان املــاضــي. وبعد النجاح 
من خال فيلمها »الكنز« مع الفنانن محمد 
ــبـــري وأحــــمــــد رزق، تــســتــعــد  ــنـــد صـ ســـعـــد وهـ
فيلم جديد وهو  لبدء تصوير  الفنانة روبــي 
»عـــيـــار نـــــــاري«، ويـــشـــاركـــهـــا بــطــولــتــه كـــل من 

الفنانن أحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح.
والـــفـــيـــلـــم عــــن قـــصـــة مــــن تـــألـــيـــف هــيــثــم دبــــور 
وإخــراج كريم الشناوي، وتــدور أحداثه حول 
جــريــمــة قــتــل غــامــضــة تــربــط مــصــائــر أبــطــالــه 

وتغير معتقداتهم عن مفهوم الحقيقة.
ويــعــود بــعــد غــيــاب وصـــل إلـــى 6 ســنــوات عن 

اســـم »فـــريـــش« لــتــطــلــقــه عــلــى األلـــبـــوم، ألنــهــا 
إيجابية،  بطاقة  والغناء  »بالتجديد  ترغب 
واالبــتــعــاد عــن الــطــاقــة السلبية الــتــي نــراهــا 
حــولــنــا بــشــكــل يــومــي والــتــي أرهــقــت الــنــاس 
ــا صـــرحـــت لــطــيــفــة فــي  عــــمــــومــــا«، بــحــســب مــ
على  سبعة«  الساعة  سبعة  »أجــمــد  برنامج 
إذاعة »نجوم إف إم«، كما أكدت قبيل طرحها 
الجمهور«،  »فــريــش سيفاجئ  بــأن  لــأللــبــوم، 
فــهــي اعــتــبــرت األلــبــوم الــجــديــد انــســاخــا عن 
مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة. وتــتــمــيــز مــســيــرة لطيفة 
التونسية الفنية بالغنى والتنوع الذي أدى 
إلى النجاح أحيانا وإلى الفشل الجماهيري 
بــدأت مسيرتها سنة  أحيانا أخــرى، فلطيفة 
1986، وقدمت في البداية عدة أغاني طربية، 
قبل أن تتحول في التسعينيات إلى األغنية 
الشبابية؛ وخال مسيرتها الطويلة طرحت 
27 ألـــبـــومـــا غــنــائــيــا، بـــاإلضـــافـــة لـــعـــدة أغـــان 
تجدد  أن  مستمر  بشكل  وحــاولــت  مــنــفــردة؛ 
باألنماط املوسيقية التي تغنيها، فتعاونت 
أمثال  الــعــربــي،  العالم  فــي  امللحنن  أكبر  مــع 
كاظم الساهر وزياد الرحباني، الذي خاضت 
مـــعـــه تـــجـــربـــة »الــــجــــاز الـــشـــرقـــي« فــــي ألـــبـــوم 
ــدة«. وفــــي األلـــبـــوم الــجــديــد  ــيــ »مــعــلــومــات أكــ
أيـــضـــا، تـــحـــاول لــطــيــفــة أن تـــخـــوض تــجــربــة 
فعلى  الــســابــقــة،  تــجــاربــهــا  عــن  كليا  مختلفة 
»الــروك«  استخدمت موسيقى  املــثــال،  سبيل 

في بعض أغاني األلبوم. 
ورغـــم أن اســتــخــدام »الـــــروك« فــي املوسيقى 
الــعــربــيــة بـــات شــائــعــا فــي األعـــــوام األخــيــرة، 
إال أن ما يميز تعاطي لطيفة مع هذ النمط 
املــوســيــقــي هــو مــحــاولــتــهــا الـــجـــادة لتعريب 
 ،

ً
ــذا الــنــمــط، فــفــي أغــنــيــة »أخـــــون ال« مــثــا هــ

لطيفة  وأداء  الــشــرقــيــة  اإليـــقـــاعـــات  تــطــغــى 

الــطــربــي عــلــى موسيقى الــــروك والــغــيــتــارات 
بامتياز.  شرقية  األغنية  لتبدو  الكهربائية، 
فـــي حـــن يــبــدو اســـتـــخـــدام مــوســيــقــى الــــروك 
»فــريــش«،  أغنية  فــي  إنــعــاش  عملية  بمثابة 
أغنية  تقديم  مــن  لطيفة  فيها  تمكنت  الــتــي 

 ومضمونا، ال تشبه أي أغنية 
ً
جديدة شكا

من أغانيها السابقة.
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن لطيفة تــحــاول في 
ألبومها أن تستفيد من جماليات املوسيقى 
الــعــربــيــة والــشــرقــيــة، فــاإليــقــاعــات الخليجية 

الــعــربــيــة حـــاضـــرة فـــي األلـــبـــوم، كــمــا تحضر 
اإليـــقـــاعـــات املــصــريــة الــبــلــديــة، بــالــتــنــاغــم مع 
املــوســيــقــى الــغــربــيــة، لــيــبــدو األلـــبـــوم وكــأنــه 
التي  املوسيقية  األنــمــاط  أغــلــب  لــوحــة تضم 

اعتدنا سماعها بسياق فني منفرد.

يتعرض له الوطن من هجمات إرهابّية مثل 
وأحــداث  املصرين،  الجنود  اختطاف  واقــعــة 
رفح وغيرها. ومن خال فيلم »الديزل« تعود 
الــلــبــنــانــيــة هــيــفــاء وهـــبـــي للسينما  الــفــنــانــة 
ــا فـــــي الــــعــــمــــل مــحــمــد  ــهــ ــاركــ ــة. ويــــشــ ــ ــريـ ــ املـــــصـ
رمضان، ومن املقرر البدء في تصوير العمل 
قريبا، والفيلم من تأليف أمن جمال وإخراج 

كريم السبكي وإنتاج أحمد السبكي.
كل  االستوديوهات تصوير  في  وجــاٍر حاليا 
من فيلم »عقدة الخواجة« للفنان حسن الرداد 
ويشاركه بطولته هنا الزاهد وماجد املصري 
ــن تــألــيــف هــشــام  وبـــيـــومـــي فــــــؤاد، والـــقـــصـــة مـ

ماجد وشيكو وإخراج بيتر ميمي.
ــا يــــواصــــل الــــفــــنــــان رامـــــــز جــــــال تــصــويــر  ــمـ كـ
كــل مــن انتصار  فيلمه »رغـــدة متوحشة« مــع 
وبيومي فؤاد وحمدي الوزير وريهام حجاج 
ــــدور فــــي إطــــار  ــروت، واألحـــــــــداث تــ ــ ــ ومـــحـــمـــد ثـ
لؤي  تأليف  من  والقصة  كوميدي،  اجتماعي 
الــســيــد وإخــــــراج مــحــمــد كـــريـــم. وبــعــد فشلها 
الــتــي قدمتها مــن خــال  الــبــطــولــة املطلقة  فــي 
فيلمها »التعويذة تو«، تعود الفنانة شيماء 
سيف للسينما بدور ثاٍن بفيلمها »أصاحبي« 
بطولته  ويشاركها  حاليا.  تصويره  الــجــاري 
هــشــام إســمــاعــيــل، والــقــصــة مــن تــألــيــف وليد 
يــوســف، وإخــــراج شـــادي عــلــي، وإنــتــاج أحمد 

عبد الباسط.
ــالــــف فــيــلــمــه  ــق الـــــــذي حــ ــيـ ــوفـ ــتـ ــد عــــــدم الـ ــعــ وبــ
»األصــلــيــن«، يستعد الــفــنــان خــالــد الــصــاوي 
بــره«،  لتصوير فيلم جــديــد وهــو »اطــلــعــولــي 
ويــشــاركــه الــعــمــل كـــل مـــن كــريــم مــحــمــود عبد 
الــعــزيــز، وبــيــومــي فــــؤاد. والــقــصــة مــن تأليف 
هشام مــاجــد، وإخـــراج وائــل إحــســان، وإنتاج 

أحمد السبكي.

ألبوم »فريش«: لطيفة تنعش مسيرتها الفنيةانتعاشة في سوق اإلنتاج السينمائي في مصر
طرحت لطيفة التونسية 

ألبومها الجديد الذي 
حمل عنوان »فريش« 

لتدخل مرحلة فنية 
جديدة في مسيرتها 
ال تشبه كل ألبوماتها 

السابقة

صيدا ـ خليل العلي

الغناء  مجال  في  الفلسطينيون  املوهوبون  يبحث 
أي   غياب 

ّ
لهم إلظهار مواهبهم في ظــل عن فرصة 

اهتمام رسمي بهم وبموهبتهم. فمنهم من حاول 
شق طريقه من خال برامج الهواة ومنهم من بحث 
ه ليصل إلى 

ّ
عن مكان يستطيع من خاله أن ُيقّدم فن

أكبر عدد من الناس.
الفلسطينية في حفات  املواهب  ويشترك عدد من 
في  تــقــام  الــتــي  للموسيقى«  فلسطن  ليالي  »أريـــج 
مخيمات فلسطينية عّدة وفي مدن لبنانية مختلفة، 
وهــــي حـــفـــات مــجــانــّيــة يــنــظــمــهــا مـــركـــز »الــجــنــى« 
ويــســتــضــيــف عـــلـــى مـــســـرحـــه مــــواهــــب فــلــســطــيــنــيــة 
باإلضافة إلى فنانن من لبنان ومن الوطن العربي. 
على  للموسيقى«  فلسطن  أريـــج  »لــيــالــي  انطلقت 
لبنان( في  البحرية ملدينة صيدا )جنوب  الواجهة 
ليلتها األولــــى بــحــفــل فــنــي ضــم عــــددًا مــن املــواهــب 
الشابة الفلسطينّية قّدموا أغاني تراثية فلسطينية 
باإلضافة إلى مجموعة من األغاني الطربية لكبار 
النجوم. وشــارك في الحفل كل من إبراهيم عياش، 
خالد عــابــد، خالد مــنــاع، ضحى نــوف، عــاء القّيم، 
وعبد حلواني الذين قدموا على مدى ساعتن باقة 

من األغاني التي تفاعل معها الجمهور.  
»الــعــربــي  ــايـــد، لـــ ــال مــنــســق املـــهـــرجـــان، هـــشـــام كـ ــ وقـ
ــــج لــلــمــوســيــقــى عــام  الـــجـــديـــد«: انــطــلــقــت لــيــالــي أريـ
فنية  ثقافية  حــركــة  هــو خلق  منها  والــهــدف   2011

لبنان  فــي  الفلسطينين  الاجئن  مخيمات  داخــل 
والــتــجــمــعــات املــهــمــشــة، ومــــن هــنــا فــــإن املــهــرجــان 
يــســتــهــدف بــشــكــل مــبــاشــر الــشــبــاب ملــنــحــهــم فــرصــا 
منهم  عــددًا  أن  منها، حيث  االستفادة  يستطيعون 
استفاد من دروس في املوسيقى والغناء من زياد 
األحمدية، كما أن املهرجان يمنحهم فرصة املشاركة 
مع فنانن كبار مثل شربل روحانا وأميمة الخليل 

وجاهدة وهبي ومكادي نّحاس.
وأضــــاف، هــذه الــحــفــات تــعــزز مــن ثقتهم بنفسهم 
وتــســاهــم فــي نــشــر الــثــقــافــة والــفــن الفلسطيني من 
خال األغاني التراثية التي يقدمونها، كما يقدمون 
ــة لــلــفــنــانــن زكـــي  ــــاد الــــشــــام وخــــاصــ ــانــــي مــــن بـ أغــ

ناصيف ووديع الصافي.
هذا  فــي  الفلسطينين  الشباب  مشاركة  إلــى  ولفت 
قليلة  فرصهم  ألن  فرصة  هــو إلعطائهم  املــهــرجــان 
ــراز مــواهــبــهــم، كــمــا أن هـــذا املــشــروع املــمــول من  إلبــ
ــدرات  ــ الــيــونــيــســف يــــرّكــــز عـــلـــى تــنــمــيــة مــــواهــــب وقــ
الثقافة  بنقل  الفلسطيني، ونحن معنيون  الشباب 

الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جــيــل إلـــى جــيــل. مـــن جــهــتــه، قــال 
إبــراهــيــم عــّيــاش مــن مخيم نــهــر الـــبـــارد، وهـــو أحــد 
املــشــاركــن فــي املــهــرجــان: »نــحــن دائــمــا نــبــحــث عن 
هذه املهرجانات كي نشارك بها كي نظهر مهاراتنا 
ويسمعنا أكبر عدد الناس وخاصة اتحاد الفنانن 
أن  فنضطر  لنا شيئا  يقدم  لــم  الــذي  الفلسطينين 
كــي نستطيع من  إلــى جمعيات ومــؤســســات  نلجأ 
ــي للقضية 

ّ
خــالــهــا أن نــقــّدم فــنــا مــلــتــزمــا وأن نــغــن

عن  بعيدون  ألننا  بها  ملزمون  ونحن  ولفلسطن 
وطــنــنــا، ودائــمــا مــن يــكــون بعيدا عــن وطــنــه يحمل 
بــداخــلــه شــوقــا وحـــرقـــة أكــثــر مـــن الــــذي يــعــيــش في 
وطـــنـــه، نــحــن نــغــنــي لــفــلــســطــن عــلــى أمـــل أن نغني 

قريبا على مسرح في فلسطن«.
ع الــذي قــال: »هــذه 

ّ
مــن املــشــاركــن الشباب خالد من

املرة الخامسة على التوالي التي أشارك في »ليالي 
أريج فلسطن للموسيقى« ألنني أريد أن أقدم شيئا 
لوطني فلسطن وهــذا مــا أقــدمــه مــن خــال الغناء. 
ولــفــت إلـــى أن مــشــاركــتــه فــي هـــذه الــحــفــات أعطته 
خبرة فنية أكبر خاصة أن الفرقة املوسيقية تتألف 
مـــن مــوســيــقــيــن مــحــتــرفــن عــلــى مــســتــوى الــوطــن 

العربي.
وتــســتــمــر الــحــفــات ملـــدة ثــاثــة أيــــام حــيــث ستكون 
الحفلة الثانية للفنان اللبناني زياد سحاب وفرقته 
الثالثة  ليلته  في  املهرجان  وسيختتم  املوسيقية، 
مع الفنانة اللبنانية غادة شبير التي ستقدم أغاني 

شرقية وستكون الحفلة تحت عنوان »شرقيات«.

هذه األشهر في العالم العربي

نوع موسيقي جديد في مسيرتها )فتحي بلعيد/فرانس برس(

خالل الحفل في 
صيدا )العربي 
الجديد(

)Getty/هيفا وهبي تعود للسينما المصرية في »الديزل« )أندرياس رينتز

المغنية اللبنانية نانسي عجرم في قرطاج )ياسين قايدي/األناضول(

العربي. وتعّد مشاركة  العالم  الموسيقيّة والغناء في  للمهرجانات  الصيف مخّصٌص  فصل 
الفنانين في بعض تلك المهرجانات حلمًا وهدفًا يتحّقق

المهرجانات الغنائية

ليالي أريج فلسطين

فنون وكوكتيل
حفالت

موسيقى

إصدارأفالم

الحوار الثقافي عن طريق 
االحتفاالت الموسيقية، 

يأخذ في الكثير من األحيان 
أبعادًا سياسية، فاالتهامات 

بالتطبيع واالنغماس 
بالتقاليد الغربية يرافق 

معظم هذه المهرجانات. 
وتسببت بعضها 

باحتجاجات شعبية، كان 
آخرها االحتجاجات التي 

اشتعلت بالشارع المغربي، 
بعد اإلعالن عن مشاركة 
المغنية اإلسرائيلية، ذات 
األصول المغربية، نوعام 

فازانا )الصورة(، في 
مهرجان طنجاز، وال سيما 
أن فازانا كانت مجندة في 

الجيش اإلسرائيلي.

الحفالت 
والتطبيع
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تــصــدر فــي كــتــاب بــعــنــوان »تــراثــنــا بــن مــاٍض 
ــام نـــفـــســـه. تـــعـــددت  ــعــ ــدر فــــي الــ ــ وحــــاضــــر« صـ
هـــذه املــحــاضــرات وتــنــّوعــت، بـــدءًا مــن املــدخــل 
ــقـــديـــم والـــجـــديـــد،  الــــخــــاص بـــوجـــودنـــا بــــن الـ
والفصل الخاص بتراثنا من قديمه إلى عصر 
الــحــضــارة اإلســامــيــة، ففصل عــنــوانــه محنة 
تراثنا من الغزو الصليبي إلى عصور الظام، 
وصوال إلى تراثنا من فجر اليقظة إلى العصر 
الحاضر، وتقديم ما يشبه تقريرين األول عن 
للكتاب اآلســيــويــن واألفــريــقــيــن  مــؤتــمــر  أول 
مــؤتــمــر  عــــن  والـــثـــانـــي   ،)1958( طــشــقــنــد  فــــي 
الــدولــي في نيودلهي في دورتــه  املستشرقن 

السادسة والعشرين )1964(. 
هذا الكتاب ال يعد كتابًا تراثيًا كما قد يتبادر 
إلـــى الــذهــن، بــل هــو كــتــاب مــوضــوعــه الــتــراث، 
وزوايــــــا الـــتـــنـــاول مــهــمــة كــمــا تــشــيــر عــنــاويــن 
الــفــصــول، وكــمــا تشير على وجــه الخصوص 

هذه القضايا األربع التي تجتذب النظر. 
الــقــضــيــة األولــــــى تــتــمــثــل فـــي انـــتـــبـــاه عــائــشــة 
للموروث  التاريخي  العمق  إلى  الرحمن  عبد 
التراث  كانت مهمة  »إذا  تقول:  العربي، حيث 
الكشف عن جذورنا وعناصر أصالتنا وأسرار 
ذاتــنــا، لكي يــقــّدم األســـاس الــراســخ لوجودنا 
اإلدراك  يتأصل  أن  فيجب  واملــقــبــل،  الــحــاضــر 
ــأن تــــراث األمــــة ال يــقــف عــنــد بــدايــة الــتــاريــخ  بـ
إلــى ما  اإلســامــي، وإنــمــا يمتّد مــع ماضيها 
 في أعماق الزمن. فماضي كل 

ً
قبل ذلك موغا

ماضي  تعّربت هو  أو  أسلمت  التي  الشعوب 
واملادية  الفكرية  الحضارات  وكــل  األمــة،  هــذه 
التي ازدهــرت في أرض وطننا هي في الواقع 

التاريخي ميراثنا جميعًا«. 
بالتراث  الــوقــوف  الــجــائــز  وتضيف »مــن غير 
ــانــــي يــــحــــصــــره فــي  ــكــ ــــي أو مــ ــنـ ــ ــنــــد حـــــد زمـ عــ
عــلــوم  ــر  ــ ــائـ ــ ــلـــي وذخـ الـــجـــاهـ األدب  نــــصــــوص 
العربية والتاريخ اإلسامي، ألن أبعاده تمتد 
وطننا  أقــطــار  لكل  القديم  الــتــراث  فتستوعب 
فيه مثل  الزمان واملكان.. فيدخل  امتداد  على 
نــصــوص الـــبـــردي املـــصـــريـــة، كــمــا تــدخــل فيه 

النصوص التي كشفت عنها الحفريات األثرية 
ــور والـــيـــمـــن واملــــغــــرب الــعــربــي  ــ فـــي بـــابـــل وآشــ
األفريقي، من حيث هي مادة تاريخية ملاضي 
هــذه األمـــة الـــواحـــدة، يــأخــذ مكانه مــع تراثها 
املشترك منذ العصر الجاهلي، وتراثها الحي 
مــن الــتــاريــخ اإلســامــي، إذ تتماحى الــحــدود 
والــــفــــواصــــل، ونــلــتــقــي فـــكـــرًا وروحــــــًا ومـــزاجـــًا 

ولسانًا ووجدانًا، ونتحد وجودًا ومصيرًا«. 
لتراثنا،  الشامل  املفهوم  هــذا  غــرابــة  ولتزيل 
تشير إلى »أن هذا املفهوم لم يكن غريبًا في 
القرون اإلسامية األولى حن كانت أمتنا في 
أوج قوتها.. في تلك القرون اتسع أفقها الرحب 
لهذا الشمول.. إذ لم تقف حركة إحياء التراث 
عند آثار الجاهلية وعلوم العربية واإلسام، 
تــراث  إلــى جانبها حركة تعريب  بــل نشطت 
شــعــوب الــدولــة اإلســامــيــة الــكــبــرى العلمي، 
ــان.. في  ــونـ ــيـ واتــســعــت فــاســتــوعــبــت تــــراث الـ
ضوء وعي بما سبقته من حضارات شرقية 
بــدأ منها وليس مــن الصفر )حــضــارة وادي 
الــنــيــل ووادي الــرافــديــن والــهــنــد(، فــكــان هــذا 
الشمول مظهرًا لوعي األمة لذاتها«. أي كانت 

ثقافتها تمثل أفقًا ال حيزًا. 

محمد األسعد

مــهــمــة تــلــك الــقــضــايــا األربـــــع الــتــي 
أشارت إليها قبل ما يقارب نصف 
قرن عائشة عبد الرحمن، املعروفة 
تــزال  وال   ،)1998  -1913( الشاطئ  بنت  بلقب 
تحتفظ بأهميتها لسببن، األول أنها مقاربة 
تؤكد االمتداد الزمني الغارق في القدم للتراث 
العربي، الذي يتجاوز العمق التقليدي مكانًا 
وزمانًا، ولو وجدت هذه القضية صدى ألغنت 
الـــدراســـات الــنــقــديــة الــعــربــيــة، وأخــرجــتــهــا من 
تـــراث جاهلي  بــن  املــحــشــورة  الضيقة  آفاقها 
ــانــــي أن  ــثــ فــــأمــــوي فـــعـــبـــاســـي فـــأنـــدلـــســـي، والــ
مــلــحــوظــتــهــا حـــول الــفــهــم الــقــاصــر واملـــحـــدود 
ترك  مــا  تغييب  خطر  مــن  والتحذير  لتراثنا، 
أسافنا من ثمار عقولهم في مختلف الفروع 
املــعــرفــيــة، مــثــل الـــطـــب والــعــقــاقــيــر والــفــلــســفــة 
والـــريـــاضـــيـــات والـــفـــلـــك..إلـــخ، مـــا زاال مــاثــلــن، 
ــتـــزال  ــراه مــــن اخـ ــ والـــخـــطـــر يــتــجــّســد فــــي مــــا نــ
لتراثنا كما كــان فــي أيــامــهــا، فــي لغة وباغة 
وأدب وعقيدة إسامية وشريعة وتاريخ، بل 
ووصل اختزاله في أيامنا هذه إلى »تراث« غير 
عقاني محوره اختراع ذرائع لقتل اإلنسان أيا 

كانت جنسيته وديانته ولون بشرته. 
جاء التنبيه على هذه القضايا األربــع، خال 
محاضرات ألقتها على طلبة »معهد البحوث 
والـــدراســـات الــعــربــيــة« فــي عــام 1968، قبل أن 

عائشة عبد الرحمن

التراث، يتجه القصد منه غالبًا،  حن يذكر 
ــى نــــطــــاق مـــــحـــــدود يــــحــــصــــره فـــــي قـــديـــم  ــ ــ إلـ
املــخــطــوطــات مــن عــلــوم الــعــربــيــة واإلســــام، 
الكبير،  الــوطــن  امــتــداد  فهنا وهــنــاك، وعلى 
ت أو كثرت، إلى خدمة تراثنا 

ّ
ه عناية قل توجَّ

وإحيائه، فإذا كل ما ينشر منه أو أكثره، ال 
يــعــدو ذخــائــر الــعــربــيــة: لــغــة وبــاغــة وأدبـــًا، 
واإلسام: عقيدة وشريعة وفلسفة وتاريخًا. 
ونــنــظــر هــنــا وهــنــاك وهــنــالــك، فـــإذا جمهرة 
ــراث،  ــتــ ــن قـــومـــنـــا بــتــحــقــيــق الــ املــشــتــغــلــن مــ
ــــام  هــــم مــــن عـــلـــمـــاء الـــعـــربـــيـــة وفـــقـــهـــاء اإلسـ

واملتخصصن في درس فلسفته وتاريخه.
ويخشى أن يرسخ فينا هذا الفهم القاصر 
املحدود لتراثنا، فيغيب عنا أول ما يغيب: 
أن تــراثــنــا يــســتــوعــب إلـــى جــانــب ذلـــك كــلــه، 
ــا تـــــرك أســـافـــنـــا مــــن ثـــمـــار عـــقـــولـــهـــم فــي  مــ

من  العلم،  وميادين  املعرفة  فــروع  مختلف 
ورياضيات  ونبات  وكيمياء  وعقاقير  طب 
وفــلــك... إلــى آخــر هــذه الــعــلــوم الــتــي ال تكاد 
يحّس حاجتنا  أو  بتراثها  يعنى  من  تجد 
العربية  إعــداد خبراء يشاركون علماء  إلــى 
ــــام فــي حــمــل األمـــانـــة الــصــعــبــة التي  واإلسـ

يفرضها علينا وجودنا.
وإذا كانت مهمة التراث الكشف عن جذورنا 
يقدم  لكي  ذاتنا،  وأســرار  أصالتنا  وعناصر 
الحاضر  الوطيد لوجودنا  الراسخ  األســاس 
بــأن  يــتــأصــل اإلدراك  فــيــجــب أن  واملــســتــقــبــل، 
ــتـــاريـــخ  ــنـــد بــــدايــــة الـ ــقـــف عـ تـــــــراث األمـــــــة ال يـ
اإلســامــي الـــذي جمعنا فــيــه الــلــواء املــوّحــد، 
وإنـــمـــا يــمــتــد مـــع مــاضــيــهــا إلـــى مـــا قــبــل ذلــك 
 في أعماق الزمن: فماضي كل الشعوب 

ً
موغا

الــتــي أسلمت وتــعــربــت، هــو مــن مــاضــي هذه 
األمة. وكل الحضارات الفكرية واملادية التي 
ازدهــــــرت فـــي أرض وطــنــنــا، هـــي فـــي الــواقــع 
التاريخي ميراثنا جميعًا، نحن الذين عّرفنا 

التاريخ من القرن األول الهجري أمة واحدة!
وهذا اإلدراك الواعي، يصحح ما شاع فينا 

تراثنا بين ماٍض وحاضر

يُخشى أن يرسخ فينا 
الفهم القاصر لتراثنا، 
فيغيب عنا: أن تراثنا 

يستوعب ما ترك أسالفنا 
من ثمار عقولهم في 

مختلف فروع المعرفة 
وميادين العلم

في كتابها »تراثنا بين 
ماٍض وحاضر« )1968(، 

تنبّه عائشة عبد الرحمن 
)بنت الشاطئ(، إلى أربع 

قضايا تؤكد االمتداد 
الزمني للتراث العربي، 

وتحّذر من الفهم 
المحدود لتراثنا، وخطر 

تغييب ما ترك أسالفنا 
من ثمار عقولهم في 

مختلف فروع المعرفة

جلسة النقاش التي 
استضافت الكاتب 

المصري يوسف رخا 
للحديث عن رقابة 

»الجماعة األدبية«، 
حملت من األسئلة أكثر 

مما أجابت

ماضي الشعوب التي أسلمت وتعربت هو من ماضينا

يوسف رخا الطائفة األدبية ورقابتها

بنت الشاطئ أربعة تنبيهات منسية

الكتاب ليس عمًال تراثيًا 
بل هو كتاب موضوعه 

التراث

تأصيل اإلدراك بأن تراث 
األمة ال يقف عند بداية 

التاريخ اإلسالمي

الجماعة األدبية تضع 
شروطًا وُتخرج كل من 

ال يتقيّد بها

نبّه إلى اختزال التراث في 
اللغويات واإلسالميات 

والتاريخ

يبدو تحذير  الراهن،  في ضوء حاضرنا 
عائشة عبد الرحمن من الفهم القاصر 
منها  العلمية  العقول،  ثمار  وغياب 
إلقاء  بالنبوءة. فبمجرد  أشبه  بخاصة، 
الكتب  عــنــاويــن  على  سريعة  نــظــرة 
في  المنتديات  ومحاور  المطبوعة 
بنت  خشيته  ما  أن  تؤكد  هذه،  أيامنا 
الشاطئ قد تحّقق على كل صعيد، 
مع تكاثر العناكب السوداء التي تنسج 
فكرية  التماعة  أي  وتحجب  شباكها 
األمة  هذه  ماضي  في  حية  نبضة  أو 

وحاضرها.

ما خشَيته قد تحّقق

2425
ثقافة
صدر قديمًا

مقتطف

ندوة

إصدارات

القضية الثانية التي نّبهت إليها، تتمظهر في 
الذين  والنقاد  الكتاب  »انشغال  األول  شقن، 
يــســيــطــرون عــلــى مـــراكـــز الــتــوجــيــه لــلــوجــدان 
الــقــومــي والــفــكــر الــعــام بالبضاعة الــحــاضــرة، 
وتحّرجهم من االلتفات إلى التراث، معتذرين 
بأنهم إنما يعيشون يومهم ويعانون مشكات 
واقعه، ويغيب فهم أن حاضرنا مشحون بما 
يحمل من ميراث هذا املاضي الذي تكمن في 
أعماقه جـــذور ذواتــنــا«. والــثــانــي »حــن يذكر 

مـــن أن مــكــانــنــا فـــي الــتــاريــخ الــحــضــاري لم 
الوسيط  العصر  فــي  إال  قياديًا  دورًا  يأخذ 
ــنـــارًا للعلم  حـــن كــــان الـــشـــرق اإلســــامــــي مـ
واملـــعـــرفـــة والــــتــــمــــدن، وأوروبـــــــــا غــــارقــــة فــي 
ــذا الــقــول  ظــلــمــات عــصــورهــا الــوســطــى. وهــ
الــشــائــع نــشــأ عـــن جــهــل أو تــجــاهــل لــلــواقــع 
ــة العربية  بـــأن األمـ الـــذي يشهد  الــتــاريــخــي 
فـــي الــعــصــر اإلســـامـــي، قـــد انــدمــجــت فيها 
ماضيها  فصار  تعربت،  التي  الشعوب  كل 
كله من ماضي هذه األمة، كما صار تراثها 
الــفــكــري والـــحـــضـــاري مــيــراثــًا لــهــذا الــوطــن 

الكبير.
ومــن ثــم لــم يجز أن نقف بــالــتــراث عند حد 
زمني أو مكاني يحصره في نصوص األدب 
والتاريخ  العربية  علوم  وذخائر  الجاهلي 
ــــي، بــــل تــمــتــد أبــــعــــاده لــتــســتــوعــب  ــــامـ اإلسـ
التراث القديم لكل أقطار وطننا، على امتداد 

الزمان واملكان...
فيدخل فيه مثل نصوص البردي املصري، 
كما تدخل فيه النصوص التي كشفت عنها 
الحفريات األثرية في بابل وآشــور واليمن 
واملــغــرب الــعــربــي األفــريــقــي... مــن حيث هي 
مــادة تاريخية ملاضي هــذه األمــة الــواحــدة، 
يأخذ مكانه مع تراثها املشترك من العصر 
ــا الــــحــــي مــــن الـــتـــاريـــخ  ــهــ ــلـــي، وتــــراثــ الـــجـــاهـ
الــحــدود والفواصل  اإلســامــي، إذ تتماحى 
ـــًا ولـــســـانـــًا  ــزاجــ ــ وتـــلـــتـــقـــي فــــكــــرًا وروحــــــــًا ومـ

ووجدانًا وتتحد وجودًا ومصيرًا.
)مقطع من مقدمة كتاب 
»تراثنا بني ماٍض وحاضر«(

إلــى نطاق  غــالــبــًا،  القصد منه  الــتــراث، يتجه 
مــحــدود يــحــصــره فــي قــديــم املــخــطــوطــات من 
توجه  وهــنــاك  فهنا  واإلســــام،  العربية  علوم 
عناية قلت أو كثرت إلى خدمة تراثنا وإحيائه، 
فإذا كل ما ُينشر منه أو أكثره، ال يعدو ذخائر 
العربية؛ لغة وباغة وأدبـــًا، واإلســـام عقيدة 
وشريعة وفلسفة وتاريخًا«. وما تخشاه هو 
القاصر واملحدود  الفهم  »أن يرسخ فينا هذا 
أن تراثنا  أول ما يغيب؛  لتراثنا، فيغيب عنا 
يستوعب، إلى جانب ذلك كله، ما ترك أسافنا 
املعرفة  فـــروع  فــي مختلف  ثــمــار عقولهم  مــن 

وميادين العلم«. 
القضية الــثــالــثــة املــهــمــة فــي هـــذا الــســيــاق هي 
التي  باملكتبات  العناية  تقاليد  على  التنبيه 
رافــقــت أطــــوارًا حــضــاريــة عــربــيــة بــــارزة، وهــي 
تــقــالــيــد تـــتـــضـــاءل أمـــامـــهـــا عـــنـــايـــة الــعــصــور 
مكتبة  ذلــك  من  ومكتباتها.  الحديثة  العربية 
ــغــــداد، وريـــثـــة مـــا كــان  »بـــيـــت الــحــكــمــة« فـــي بــ

يدعى في العصور البابلية واآلشورية »بيت 
ــواح«. فــبــعــد أن ضــاقــت دار الــخــافــة بما  ــ ــ األلـ
تجمع فيها من مخطوطات، أخرجها هارون 
بــنــاهــا،  رحــبــة  دار  إلــــى   )819  -766( الــرشــيــد 
وازدهـــرت هــذه الــدار في عهد املــأمــون، وظلت 
الــنــاس حتى  وعــامــة  للعلماء  مفتوحة  قائمة 
الـــقـــرن الــثــالــث عـــشـــر، ثـــم تـــبـــّددت مـــع ســقــوط 
واملكتبة  املغول وحلفائهم.  الغزاة  بيد  بغداد 
الفاطمي  بالله  الــعــزيــز  مكتبة  كــانــت  الثانية 
العاشر  الــقــرن  فــي  أنــشــأهــا  الــتــي   )996 -955(
امليادي، وضمت حسب بعض الروايات أكثر 
من مليون كتاب مخطوط، وتبددت أيضًا مع 
نقلها  تــم  بــن كتب  الفاطمين،  ســقــوط دولـــة 
للراغبن  تــم بيعها، وأخــــرى وهــبــت  وأخــــرى 
مكتبة  كــانــت  الــبــارزة  الثالثة  واملكتبة  فيها. 
الحكم الثاني )915- 976( تاسع أمــراء الدولة 
األموية في األندلس، وبدأ تأسيسها في أيام 
والده عبد الرحمن الناصر، وجمع فيها كتبًا 
من كل األقطار، ولكن بعد وفاته استولى على 
السلطة حاجبه املنصور بن أبي عامر، فأحرق 
وطمر في اآلبــار معظم كتبها، وخاصة كتب 

الفلسفة والعلوم الطبيعية. 

مكاننا في التاريخ الحضاري

محاولة في فهم ميزان الجماعة

بترجمة عن الفرنسية لـ طواهري ميلود، يصدر قريبًا عن ابن النديم والروافد، كتاب 
نسخته  الكتاب صدر في  أشيل مبيمبي.  الكاميروني  لألكاديمي  الّزنجي،  العقل  نقد 
تاريخًا وحاضرًا- حول سؤال:  »الزنوج«  -انطالقًا من وضع  الفرنسية سنة 2013، ويدور 

كيف يمكن التفكير في االختالف والحياة؟ في المتشابه والمغاير؟

مؤخرًا  صدر  الشنبري،  اهلل  عبد  لـ  األبيض  البيت  إلى  الحكمة  بيت  من  الطب:  قصة 
عن الدار العربية للعلوم ـ ناشرون. يحيط الكتاب بتاريخ علوم الطب اليوناني والعربي-
التي  االكتشافات  ويتناول  العصور،  مرّ  على  والهندي  واألميركي  واألوروبي  اإلسالمي 

قام بها األطباء منذ ما قبل التاريخ وصوًال إلى الطب الحديث.

عن المركز العربي، صدر حديثًا كتاب مرصد إسطنبول.. هدم الرصد ورصد الهدم: 
تطور ثقافة العلوم في اإلسالم بعد كوبرنيكوس لـ سامر عكاش. ينطلق الكتاب 
الدينية  األسباب  في  ليبحث   ،1580 عام  بإسطنبول  الفلكي  المرصد  هدم  حادثة  من 
والثقافية التي أدت إليها، وفي تبعاتها العلمية والفكرية، وتعبيرها عن العالقة بين 

علماء الدين وعلماء الفلك والطبيعة في المجتمع العربي/العثماني.

الواقع  تشكيل  المعلوماتي  الغالف  يعيد  كيف  الرابعة:  الثورة  كتاب  حديثًا  صدر 
اإلنساني، ألستاذ فلسفة وأخالقيات المعلوماتية اإليطالي لوتشيانو فلوريدي. الكتاب 
صدر في نسخته اإلنكليزية سنة 2016، ونقله إلى العربية لؤي عبد المجيد السيد، عن 

سلسلة عالم المعرفة التي يصدرها المجلس الوطني للثقافة في الكويت.

القاهرة ـ إيمان عادل

ــول رقـــابـــة  ــ ــقـــاش حـ ــا يـــتـــم فـــتـــح نـ نـــــــادرًا مــ
ــة األدبــــــيــــــة« فـــــي مــــصــــر، عــلــى  ــاعــ ــمــ »الــــجــ
أو من خارجها  املنبثقة منها  النصوص 
في نــدوة مفتوحة، فاملنخرط ولــو بشكل 
جــزئــي بــحــكــم الــكــتــابــة األدبـــيـــة أو العمل 
املصري،  الثقافي  الوسط  في  الصحافي، 
يــعــلــم أن الــنــقــاش حــــول رقـــابـــة الــجــمــاعــة 
ــًا، ويـــكـــاد ال ينتهي  ــ ــيـــة حــاضــر دومـ األدبـ
الخاصة  الجلسات  أو  املقاهي  فــي  ســواء 
أو عـــلـــى صـــفـــحـــات فـــيـــســـبـــوك. لـــكـــنـــه فــي 
أحيانًا،  بالتحّيزات  مليء  نقاش  األغــلــب 
ــًا أخـــــــرى، وإن كــانــت  ــانـ ــيـ والـــشـــيـــطـــنـــة أحـ
هــنــاك بــعــض وجــهــات الــنــظــر الــتــي تبدو 
مــوضــوعــيــة، إال أنـــهـــا  قـــد تــأتــي مـــن بــاب 

كسب جميع األطراف.
منذ اإلعان عن الندوة التي حاضر فيها 
يوسف رخا، مساء يوم األحد املاضي في 
»دار ابــن رشــد« فــي الــقــاهــرة، كانت هناك 
عات لسماع صوت رخا وهو يتحدث 

ّ
توق

عن رقابة الجماعة األدبية دون تشنج، ربما 
الرقابة  الجماعة وحجم  مع تشريح هذه 
كاتب،  على  تفرضها  أن  املمكن  مــن  الــتــي 
لتحرمه مكانته، وبالفعل بدأت الندوة على 

هذا النحو تحليلية عقانية غير ذاتية.
قال رخا إن الجماعة األدبية في كتابتها 
قبل رقابتها؛ ترسم في كثير من األحيان 
عليها  اب 

ّ
الكت ليمضي  خطوطًا عريضة، 

دون حيد. ويرى رخا أن الكتابة الواقعية 
لها  يكون  مــا  غالبًا  املفرطة،  الواقعية  أو 
هدف وطني أو سياسي، مثقلة بالوالءات 
وباألحكام القيمية، ليكون فيها الصواب 
ــالـــضـــرورة، وضـــرب  والــخــطــأ مــعــروفــن بـ
الثورة كانت  : »بعد 

ً
 على ذلــك، قائا

ً
مثا

هــنــاك مــوجــة؛ أي كــتــابــة لــيــس لــهــا عاقة 
بالثورة أو التظاهر ال يعّول عليها«، وهو 
بالطبع ما يرفضه رخا، معتبرًا أياه نوعًا 

من الوصاية والرقابة على الكاتب.
تحدث رخا أيضًا حول الرقابة على اللغة، 
لكن هذه املرة من منطلق تجربته الخاصة 
الكتابة  على  العامية  اللهجة  إدخـــال  فــي 
الــفــصــيــحــة، عــلــى غـــــرار كـــتـــابـــات الــعــصــر 
»مثلما  يــقــول:  يفضلها،  الــتــي  املــمــلــوكــي 
تـــمـــضـــي الـــجـــمـــاعـــة الـــديـــنـــيـــة فــــي تــقــديــم 
الجماعة  وعــظــات، تمضي  ديــنــيــة  أمــاثــل 
األدبــيــة فــي وضــع أمــاثــل لغوية للكاتب، 
ــدام الــلــهــجــة املــحــلــيــة فــي  ــخـ ــتـ تـــرفـــض اسـ
الكتابة، وكأننا في حاجة ليكون الكاتب 
في  للمنفلوطي  معاداًل موضوعيًا  اليوم 

بدا وكأننا أمام من يشهر سيفًا في وجه 
مـــن يــهــاجــمــه فـــي الـــظـــام، لــيــبــدو مـــا قيل 
، خاصة 

ً
تحليا أو  جـــداًل  ولــيــس  هجومًا 

أن ما سّماه بالجماعة األدبية ال ينسحب 
ــلـــى كــــل جـــمـــاعـــة قــــد نــفــتــرضــهــا نــحــن،  عـ
الساحة  مــن يكتب على  كــل  بمعنى ليس 
أو  إلــزامــيــًا  أمـــرًا  الــواقــعــيــة  الكتابة  يعتبر 

إدخال العامية مع الفصحى أمرًا مشينًا.
وفي سؤال لـ »العربي الجديد« حول: هل 
أي  الدقيقة؟  الكلمة  هــي  هنا  رقــابــة  كلمة 
تمارس  والتي  السائد،  بمعناها  الرقابة 
دومــــًا دورًا ســلــطــويــًا، يــمــنــع الــكــاتــب من 
االستمرار في الكتابة، رقابة منع أو حبس 
أو نــفــي أو رفـــض لــلــنــشــر. ملــــاذا ال نسمي 

ــــرح حــالــة جــــدل أو اخــتــافــًا في 
ُ
كـــل مـــا ط

وجهات النظر؟ أجاب رخا أن هذه الرقابة 
بالطبع تمارس إقصاًء متعمدًا، وتفرض 
ــول الـــكـــاتـــب، وهـــو  ــ ــًا حـ ــ ــردونـ ــ ــا يــشــبــه ُكـ مــ
مــا يــؤثــر عــلــى حــضــوره ومــكــانــتــه وعلى 
ترشيحات الجوائز! كما أن هذه الجماعة 
ال تمارس الجدل بقدر ما تمارس الهجوم 
ــا ألجـــل  ــمــ عـــلـــى صـــفـــحـــات فـــيـــســـبـــوك. ربــ
ذلــك اعــتــزل يوسف رخــا فيسبوك، وكأنه 
يــعــتــزل »الــجــمــاعــة« بــطــريــقــة إبــراهــيــمــيــة 

»واعتزلتكم وما تعبدون«! 
ــــدى الــحــاضــرات  خــتــمــت هــــذه الـــنـــدوة إحـ
بـــســـؤال عـــفـــوي، لــكــنــه ذو قــــدر كــبــيــر من 
األهــمــيــة؛ ملــــاذا االنــشــغــال بــالــهــجــوم على 
ما يسمى الجماعة األدبية طاملا ببساطة 
يمكن اعتزالهم، وطاملا ال يتوقف الكاتب 

عن كتابة ما يؤمن به؟
هــذا الــســؤال يفتح املــجــال لــســؤال آخــر؛ 
 ،

ً
الجماعة يعتزلها فعا هل من يعتزل 

أم أن االنــــخــــراط حــتــمــي ولــــو بــالــســلــب 
ــال الـــدائـــم  ــغـ بــحــكــم الــتــنــافــســيــة واالنـــشـ

بكرسي العّراب.

محاولة لكبت طاقات اللغة وتطّورها«.
تمارس  األدبية  الجماعة  أن  أيضًا  اعتبر 
كـــأن  دورًا رقـــابـــيـــًا عـــلـــى االســــتــــيــــحــــاءات، 
يستوحي كاتٌب عمله من نٍص لكاتب آخر. 
في هذه الحالة يتم اتهامه باللصوصية، 
»وكأن الكاتب يفترض أن يتعامل فقط مع 
يتعامل  وال  الشخصية،  وتجاربه  الواقع 

أيضًا مع النصوص«.
أجــمــل رخـــا وصــفــه للجماعة األدبــيــة في 
بأنها جماعة جاهزة  األول،  الــنــدوة  شــق 
لــلــتــكــفــيــر والـــتـــخـــويـــن ولـــهـــا قـــامـــوس من 

املقّدسات.
ما ووجه 

ّ
غير أنه بدا بعد ذلك مرتبكًا كل

بــــســــؤال: مـــن تــقــصــد بــالــجــمــاعــة األدبـــيـــة 
ــاب أبــــنــــاء جــيــل  ــ

َ
ــت ــكــ ــدًا؛ هــــل هــــم الــ ــديــ ــحــ تــ

التسعينيات وبداية األلفية، أم هم الجيل 
األكبر، أم جميع من يمارس الكتابة اآلن، 
في  املعنى  هــم جماعة سرية ولنجعل  أم 

بطن الشاعر كما ُيقال دومًا؟
ص من 

ّ
غير أن رده كان يتراوح بن التمل

اإلجابة والسخرية من السؤال أو الحديث 
عن اسم كاتب بعينه، ثم التراجع سريعًا. 

بنت الشاطئ تتوسط أم كلثوم وتوفيق الحكيم

»مفاتيح«، فيرناند ليجيه، 1928

صورة جوية لبغداد )1930(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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البيت العربي في مدريد لجسر الهوة

العنف في تربية األطفال ممنوع في كندا

تأسس البيت العربي في 
مدريد في عام 2006 

ويقع في شارع القلعة

جاليات

التاريخــي  الحــق  إعــادة  دائمــا  يحاولــون 
لثقافتنــا، والذيــن يواجهــون وصمــة اإلرهاب 
إلصاقهــا  العالــم  سياســات  تحــاول  التــي 

بالجاليات العربية في أوروبا«. 
عميــد  يــراه  واإلســبان  العــرب  بــن  التفاعــل 
»بيــدرو  الباحــث  اإلســبان،  املســتعربن 
»العربي الجديد« أنه  مارتييــث« فــي حديــث لـ
»مهــم جــدًا انطالقــا من التجربتن اإلســبانية 
الشــمولية«.  األنظمــة  وجــه  فــي  والعربيــة 
فاســتضافة هذه املؤسسة بالنسبة ملارتييث 
الثــورات  فــي  الشــباب  النشــطاء  مــن  ضيوفــا 

كنــدا،  فــي  العــرب  يتبــادل  املجــال  هــذا  وفــي 
وبعــض دول الغــرب األخــرى، مشــورات حــول 
أخــرى  ثقافــات  فــي  األطفــال  تربيــة  كيفيــة 
تختلــف عــن ثقافــة البلــدان األصليــة حتــى ال 
يقــع تصــادم مــع القوانــن. وفــي هــذا الســياق 
ريــم  املعلمــة،  الجديــد«  »العربــي  لـ تقــول 
ســليماني، املصريــة الكنديــة، فــي أونتاريــو 

العربيــة »خلقت فضــاءات للحوار«. ويضيف 
»كمســتعرب إســباني أرى أن البيــت العربــي 
يقــوم بالوظيفــة األهــم وهــي املحافظــة علــى 
لتعليمهــا  دورات  خــالل  مــن  العربيــة  اللغــة 
وبنفــس الوقــت تبــادل اآلراء والتواصــل بــن 
موقفنــا  ويعــزز  واإلســبان  العربيــة  الجاليــة 
للثقافــة  التاريخــي  الحــق  عــن  كمدافعــن 
العربية في تشكيل شخصية وثقافة ومالمح 

اإلنسان اإلسباني الحالي«. 
كاباييــرو،  أسنســيون  اإلســبانية،  الكاتبــة 
العربــي  »البيــت  الجديــد«:  »لعربــي  لـ تقــول 
العــرب حــن  الحدثــن  املبدعــن  علــى  عرفنــا 
استضاف الكثير من املعارض الفنية ألسماء 
عربيــة هامــة مثــل الفنــان الســوري املقيــم فــي 
إســبانيا، عاصــم الباشــا، وهــو أيضــا جعلنــا 
نتواصــل بشــكل حــي وكثيــف مــن الباحثــن 
العــرب، ومــع الجاليــة العربيــة التــي تواظــب 
علــى حضــور النشــاطات، وقــد عرفنــا أيضــا 

على  املوسيقى واألزياء والطعام العربي«.

وســائل  وانتشــار  العــادات،  »اختــالف  إن 
التواصل االجتماعي، وتشابك العالقات هي 
تحديات لألسر العربية«. وتعتبر سليماني 
هنــاك  »يصبــح  حــن  يحصــل  التصــادم  أن 
الكنــدي  املجتمــع  عــن  الجاليــات  مــن  تقوقــع 
ولكنــه  والتقاليــد،  العــادات  يحتــرم  الــذي 
بنفــس الوقــت لديــه قوانــن واضحــة لحماية 
األطفال من سوء التربية والتعرض للعنف«. 
وبالرغــم مــن قســوة التربيــة وكونهــا ليســت 
مثاليــة فــي بعــض الــدول العربيــة فــإن بعض 
اســتخدام  فــي  تتمــادى   « املهاجــرة  األســر 
القســوة والعنــف ضــد أطفالهــا، األمــر الــذي 
يســتدعي تدخــل مؤسســات  حمايــة الطفــل 
لحمايتــه مــن العنــف«. ويقــع التصــادم حــن 
تقــع األســباب و»إذا جــرى اســتغالل القانــون 

من بعض املراهقن«.
وترى صاحبة الخبرة في املجال، سليماني، 
أن  عــن  خاطــئ  تصــور  لديــه  البعــض  بــأن 
العوائل العربية متابعة من الســلطات، وهذا 
ليــس صحيحــا. فمــن خــالل املوظفــن نعلــم 
مــن غيــر األصــل  الكنديــة  بأنــه حتــى األســر 
العربــي يجــري أيضــا تدخــل الســلطات فيهــا 
لحمايــة األطفــال مــن والديــن مدمنــن، مثــال، 

على الكحول ويمارسان العنف واإلهمال«.

مدريد ـ حنين عتيق

فــي دعــم  فــي مدريــد  العربــي  البيــت  يســاهم 
إســبانيا،  فــي  املقيمــة  العربيــة  الجاليــة 
هــذه  ثقافــة  تميــز  علــى  املجتمــع  وتعريــف 
الجاليــة وعراقــة الحضــارة التــي يحملونهــا 

معهم.
فــي قلــب مدريد، يحتل البيت مبنى بنيا على 
شكل الفن املعماري املدجن، الخليط بن الفن 

املعماري العربي والقوطي الغربي.
واملهتمــون  العربيــة،  الجاليــة  أبنــاء  ويــرى 
اإلسبان، أهمية وجود البيت العربي لناحية 
بــن  تفاهــم  وبنــاء جســور  الثقافــي  التفاعــل 
الجاليــة واإلســبان. ويــرى املهنــدس الســوري 
فــي مدريــد، أحمــد املصــري، أن هــذا البيــت » 
قدم، ويقدم الكثير من النشاطات الهامة التي 
تحتفي باالنســان العربي واملفكرين والكتاب 
والفنانــن. وعلينــا نحــن الجاليــة العربيــة أن 
الذيــن  اإلســبان  املســتعربن  وندعــم  ندعمــه 

أوتاوا ـ إسراء حسين

تنتشر بن بعض املهاجرين العرب شائعات 
تتحــدث عــن »ســحب الســلطات لألطفال« من 
القوانــن  واقــع  حمايتهــم.  بحجــة  أســرهم 
الكنديــة فــي مجال حماية األطفال من العنف 
األســري أنهــا ليســت تعســفية علــى اإلطــالق. 

في كل انتخابات تتجه 
األنظار في ألمانيا إلى ن
حو 5 ماليين ناخب من 
أصول مهاجرة، ومن 
بينهم مئات اآلالف من 

أصول عربية. لألتراك 
مرجعية واضحة، بينما 

تغيب عند العرب

العرب وانتخابات ألمانيا: عزوف واختالف
برلين ـ غالية شاهين

يتجــه املواطنون فــي أملانيا صباح 
ســبتمبر/أيلول،   24 األحــد،  غــد 
نحو صناديق االقتراع النتخابات 
تشريعية جديدة. وتأتي االنتخابات التاسعة 
عشــرة فــي تاريخ برملان أملانيــا االتحادية بعد 
موجــة اللجــوء التــي اســتقبلت فيهــا أملانيــا ما 
يقــرب مــن مليــون الجــئ فــي 2015، مــا اعتبــره 
بعضهــم تغييــرًا فــي مالمــح املجتمــع األملانــي. 
السياســة  علــى  التغيــرات  هــذه  وتنعكــس 
الهجــرة  ملفــات  تعتبــر  حيــث  األملانيــة، 
فــي  األبــرز  واالقتصــاد  واإلرهــاب  والالجئــن 

تنافس مرشحي األحزاب األملانية.
تســتدعي حالــة الجاليــة العربيــة الكبيــرة فــي 
أملانيا، ودعوات بعضهم للعزوف عن املشاركة 
الفعالــة فــي االنتخابــات، علــى عكــس الجاليــة 
األحــزاب  فــي  االنتظــام  فــي  وغيرهــا  التركيــة 
وتشــكيل كتلــة انتخابيــة يعتــد بهــا كجــزء من 
بعــض  اهتمــام  األملانيــن،  واملشــهد  املجتمــع 
أبنائها الذين اســتطلعتهم »العربي الجديد«. 
ويؤمن بعض األملان من أصل عربي بأن تراجع 
االهتمام بالتغيير من خالل االنتخابات مرده 
وفــي  الواقــع.  مــع  الشــعارات  ثبــات  عــدم  إلــى 
العراقــي- األملانــي، هيثــم   هــذا االتجــاه، يقــول 
الطّعان، الحاصل على الجنسية منذ 11 سنة، 
بالتغييــر  األملانــي  الفــرد  دور  فــي  »الثقــة  إن 
البرامــج  ألن  وذلــك  الوقــت،  مــع  تتراجــع 
االنتخابيــة، والشــعارات التــي ترافق الحمالت 

تركنا بالدنا بسبب اعتبارنا أرقاما فقط، ولن 
أكون هنا رقما مرة أخرى«. 

وهــو مــا وافقتها عليه ســيدة مغربية )فضلت 
عــدم ذكــر اســمها(، مقيمــة فــي أملانيــا منــذ 23 
االقتصــادي  النــاس  »وضــع  إن  قائلــة  ســنة، 
أملانيــا،  قــوة  ازديــاد  مــن  بالرغــم  يتراجــع، 
وربمــا يكــون الســبب هــو سياســات أملانيــا في 
األوروبــي  االتحــاد  علــى  ســيطرتها  تحقيــق 

بشــكل عــام وبعــض الــدول بشــكل خــاص، مــن 
فيهــا،  مشــاريع  تمويــل  أو  إقراضهــا  خــالل 
وهــو مــا يزيــد الضغط على النــاس ويفاقم من 
خــالل  كثيــرا  ازدادت  التــي  الحيــاة  صعوبــات 
الســنوات العشــر الســابقة، خاصة في مجاالت 
العمــل والتأمــن الصحي والضرائــب«. وتؤكد 

هذه السيدة بأنها لن تدلي بصوتها.
فــي  العربيــة  الجاليــة  أبنــاء  مواقــف  اختــالف 
أملانيــا مــن املرشــحن يــوازي اختــالف األملــان 
بالحيــاة  تتعلــق  كثيــرة،  منــاح  فــي  أنفســهم 
يطــرح  لكــن  والحريــات.  والعمــل  االجتماعيــة 
مــن  تمتلــك  العربيــة  الجاليــة  بــأن  هــؤالء 
الخصوصيــات الثقافيــة واملرجعيــات الدينيــة 
أخــرى  بطريقــة  تتفــاوت  مواقفهــا  يجعــل  مــا 
واملرجعيــات  الثقافــات  هــذه  تأثيــر  نتيجــة 
علــى آرائهــم التــي لــم تــزل تحمــل فــي جذورهــا 
وصراعاتهــا  العربيــة  املجتمعــات  مشــكالت 

الفكرية واألثنية والعرقية. 
أبــو  ويقــول األملانــي مــن أصــل ســوري، عــادل 
املستشــارة  منافــس  ضــد  يقــف  بأنــه  الحســن 
أنجيال ميركل، االجتماعي الديمقراطي مارتن 
شولتز بسبب أن سياسة ميركل »كانت جيدة 
لكــن  عــام.  بشــكل  الســورين  الالجئــن  تجــاه 
األهم بالنسبة لي أنها سيدة محافظة بطريقة 
مــا، فهــي تحترم جميع األديــان، باإلضافة إلى 
أن مواقفهــا الرافضــة لســنوات طويلــة تشــريع 
زواج املثلين تعتبر نقطة مضيئة. أما شولتز 
فهــو وحزبــه مــن فرضــوا هــذا التشــريع علــى 
أملانيــا، بعدمــا اقترحــه حزب الخضر، وذلك ما 

يدفعني ملحاربته ومناصرة ميركل«.
وعلــى الرغــم مــن االختالفات، في الســياقات 
عــددا  فــإن  األملــان،  الختــالف  املشــابهة 
كبيــرا مــن األملــان مــن أصــول مهاجــرة يــرون 
حقهــم  ملمارســة  فرصــة  االنتخابــات  فــي 
»أمــر  كثيــرون  يعتبــره  الــذي  الديمقراطــي 

حرمنا منه في بالدنا األصلية«.

االنتخابيــة، تتغيــر فــي كثيــر مــن األحيان بعد 
إعــالن الفــوز، وهــو مــا ينطبــق علــى الخالفــات 
الكبيرة بن املرشحن قبل االنتخابات، والتي 
تتحــول إلــى توافقــات مبطنة بعدهــا«. ويؤمن 
الطعــان بوجــود »أالعيــب سياســية وتوافقات 
مســبقة جاهــزة لفتــرة مــا بعــد االنتخابــات«. 
وما يعكس أيضا غياب إيمان العربي األملاني 
مــن  محمــول  كإرث  الديمقراطيــة،  باللعبــة 
الوطــن األصلــي، يؤكــد الطعــان رؤيتــه قائــال: 
»تلــك األالعيب السياســية تســتخدم املواطنن 
كأحجار شــطرنج في لعبة دولية أكبر منهم«. 
مــن  عربيــة  أصــول  مــن  املواطــن  هــذا  ويتخــذ 
 لتعزيز موقفه 

ً
تجــارب فرنســا وإســبانيا مثــال

»ففيهمــا تتغيــر الحكومــات مــن أقصى اليمن 
العامــة،  لكــن سياســتها  اليســار،  أقصــى  إلــى 
الخارجيــة والداخليــة، تبقــى علــى مــا هي دون 
حــدوث تغييــرات جذرّيــة فيهــا«. وبالرغــم مــن 
ذلــك يعــود املهاجــر العربــي منــذ 1995 ليؤكــد 
علــى أهميــة املشــاركة االنتخابيــة باعتبارهــا 
»حــق سياســي ُحرمنــا منه فــي بلداننا ويجب 
كانــت  مهمــا  ممارســته  فرصــة  نضّيــع  أال 

األسباب«. 
في املقابل، ترى املهاجرة التونسية املقيمة في 
أملانيــا منــذ 15 ســنة، ســناء رافــع، أن »األحــزاب 
األملانيــة ال تتذكــر الجاليــات العربيــة إال قبــل 
ألصواتهــم«،  لحاجتهــا  وذلــك  االنتخابــات، 
»رد  ســمته  بمــا  للتصــرف  يدفعهــا  مــا  وهــو 
الفعل السلبي« بعدم تقديم صوتها ألحد، مع 
قناعتهــا بــأن »االنتخــاب حــق شــرعي، لكننــا 
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األحــزاب،  مناصرو  عــادة  يستنفر 
وحتى  الوسط،  ويسار  اليسار  في 
اشتموا  كلما  الوسط،  يمين  في 
المتطرف  لليمين  ممكنًا  تقدمًا 
أن  إال  االقـــتـــراع.  فــي صــنــاديــق 
يمر  ــه  أن يبدو  ال  االستنفار  ــذا  ه
العربية.  الجاليات  بعض  على 
بأهمية  يستخف  فبعضهم 
في  والمشاركة  الديمقراطية 
ــبــلــد مــع ما  تــحــديــد مــصــيــر ال

تعطيه االستطالعات من تقدم 
لليمين المتطرف.

ال استنفار عربيًا

تشدد في مطارات 
الدنمارك حول األموال

علم »العربي الجديد« من مســافرين 
الجمــارك  ســلطات  بــدء  مهاجريــن 
بتشــديد  الدنماركيــة  والضريبــة 
هــؤالء.  بســفر  املتعلقــة  اإلجــراءات 
ففــي مطارات مــدن غرب البالد، التي 
املســافرون  يســتخدمها  مــا  عــادة 
فــي رحــالت إجــازات وزيــارات داخــل 
إلــى  االنتقــال  بــدل  أوروبــا  وخــارج 
مصلحــة  باتــت  كوبنهاغــن،  مطــار 
الالجئــن  مــن  تطلــب  الضريبــة 
واملهاجريــن إظهار مــا يحملونه من 
نقــود فــي جيوبهــم وفحــص مصــدر 
الدخــل والتواصل مــع البلديات ملنع 
متلقي املساعدات من قضاء إجازات 

خارج البلد دون موافقات رسمية.

... وفحص التحويالت 
المالية 

فــي إطــار هــذه اإلجــراءات الجديــدة 
املرتبطة بمالحقة العمل في الســوق 
الســوداء، والعيــش علــى املســاعدات 
بنفــس الوقــت، تجــري الســلطات مــع 
بداية الخريف الحالي فحصا دقيقا 
ويســترن  عبــر  املاليــة  للتحويــالت 
يونيون وغيرها. وتتشدد الدنمارك 
فــي املســائل املاليــة بعــد الكشــف عــن 
خــارج  إلــى  أمــوال  تهريــب  عمليــات 
البلــد مــن أشــخاص يعيشــون علــى 
املســاعدات وبنفــس الوقــت يحولون 

مبالغ مالية كبيرة.

قوانين جديدة لسحب 
الجنسية

الدنماركيــة،  الحكومــة  تذهــب 
يســار  معارضــة  مــع  بالتوافــق 
ســحب  تســهيل  إلــى  الوســط، 
الجنســية الدنماركيــة »إذا مــا تبــن 
علــى  كــذب  قــد  عليهــا  الحاصــل  أن 
الســلطات بشــأن أية معلومة تتعلق 
بإقامته في البلد«. وتتفاوض وزارة 
الهجرة مع عدد من األحزاب إلدخال 
تشــريع يمنــع الجنســية ويســقطها 
معلومــات  أخفــى  بأنــه  يثبــت  عمــن 

أثناء اللجوء أو لّم الشمل.

على الهامش

ميسون شقير

دول  فــي  العربيــة  الجاليــة  حيــاة 
بالرغــم  شــائكة وصعبــة،  أوروبــا 
هــذه  وتقــدم  وتميــز  جمــال  مــن 
الــدول. وبالرغــم التعامل املختلف 
مــع حقوق اإلنســان، فــإن االغتراب 
الجاليــات  فــي  يشــكل  ذاتــه  بحــد 
عميقــة،  هويــة  أزمــة  املغتربــة 
نحــو  االغتــراب  كان  إذا  وخاصــة 
حضــارات مختلفــة عــن حضارتنا 
اللغــة،  مــن  ابتــداء  فيهــا  مــا  بــكل 
الديــن، طريقــة  العــادات،  املاضــي، 
التفكيــر. كل هــذا يجعــل املغتــرب 
يعيــش حالة مــن الفصام الداخلي 
تقــوده إلــى عيــش حيــاة مزدوجــة 
متعبــة. فــال يجــد ذاتــه فــي البــالد 
إليهــا، حتــى  التــي جــاء  الجديــدة 
ولــو ولــد فيهــا وأتقن لغتها، إذ إن 
كل ما يدور في بيته يختلف كثيرا 
عمــا يــدور فــي الشــارع واملدرســة 
فتنقســم  العمــل،   مــكان  وحتــى 
شــخصيتن،  إلــى  الشــخصية 
وهــذا  ومتحدتــن،  منفصلتــن، 
أحيانــا،  والعزلــة  القهــر  يولــد  مــا 

وأحيانا أخرى يولد العنف.
الداخلــي  الفــراغ  هــذا  وملواجهــة 
العربيــة  الجاليــة  تعيشــه  الــذي 
املسلمة في أوروبا يحاول العربي 
املسلم الهروب الدائم إلى املاضي، 
بحقــه،  التمييــز  بســبب  وذلــك 
فقــط  البائــس  العيــش  ويحــاول 
فيه، فيعيد إنتاج ثقافة ماضوية، 
سلفية، متزمتة، تستند إلى النقل 
والتلقن والتقليد، وتعادي العقل 
بمســتلزمات  األخــذ  وترفــض 
التطويــر والتغييــر الــذي يتطلــب 
واإلقــرار  واالجتهــاد،  االنفتــاح، 

بالتعّددية. 
وهذه الثقافة توصل إلى التطرف 

والضياع.

بريد
الهجرة

هروب فاشل

شارع عربي متوجس من األحزاب وبرامجها )العربي الجديد(

 )العربي الجديد(

ممــن  اآلالف  مئــات  بوجــود 
يبــرز  التصويــت،  لهــم  يحــق 
بعضهــم  تعليــل  بوضــوح 
الثقــة  بغيــاب  املشــاركة  عــدم 
علــى  املواطنــن  قــدرة  فــي 
البــاد،  مصائــر  تقريــر 
تجاربهــم  ويســتحضرون 
وإلــى  العربيــة.  الــدول  فــي 
جانــب ذلــك تجــد آراء، مــن بن 
املوقــف  فــي  تتطــرف  هــؤالء، 
واملهاجريــن.  الاجئــن  مــن 
جــون  للعشــريني  فبالنســبة 
أصــول  مــن  أملانــي  شــاهن، 
مصريــة فإن »أســوأ مــا فعلته 
أملانيــا هو اســتقدام هذا العدد 
إلــى  املســلمن  مــن  الكبيــر 
شــاهن  وبــرأي  أراضيهــا«. 
»أســلمة  إلــى  ذلــك  ســيؤدي 
وانتشــار  وخرابهــا  أملانيــا 
العنــف فيهــا ضد املســيحين 
املهاجريــن«.  أو  األملــان  مــن 
ويؤكد أنه يدعم حزب »البديل 
املتطــرف.  أملانيــا«  أجــل  مــن 
أملانــي  شــاب  يذهــب  كذلــك 
رفــض  ســوري،  أصــل  مــن 
ذكــر اســمه، مهاجمــا ميــركل 
بســبب الاجئــن. ويبــرر رأيه 
»يوجــد العديد مــن املهاجرين 
السيئن الذين شوهوا صورة 

العربي والسوري«.

مهاجرون 
يمينيون
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تأهل املرشح الثاني للقب، اإلسباني روبرتو 
باوتيستا أغوت بصعوبة للدور ربع النهائي 

ببطولة سان بطرسبرغ الروسية للتنس. واحتاج 
الالعب اإلسباني لساعة و40 دقيقة من أجل 

تخطي عقبة البرازيلي روجيريو دوترا دا سيلفا 
والفوز بمجموعتن لواحدة بواقع )6 - 4( و)4 

- 6( و)6 - صفر(. وسيواجه باوتيستا الصربي 
فيكتور ترويسكي الذي تأهل لذات الدور على 

حساب األرجنتيني جيدو بيا.

أعلنت العبات منتخب األرجنتن لكرة القدم 
للسيدات انقطاعهن عن التدريبات حتى يتم 
التوصل لحل املشاكل الهيكلية. وسرد بيان 
العبات املنتخب الالتيني »نحن نعاني من 

مشاكل هيكلية منذ فترة طويلة: ال يمكن ممارسة 
أي رياضة في غياب املوارد األساسية«. وأضاف 

البيان »لم يتم دفع بدل السفر لالعبات الالتي تم 
اختيارهن من قبل السيد كارلوس بوريو لخوض 

املعسكر التحضيري لبطولة كوبا أميركا«.

أعلن نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي عبر 
مواقع التواصل االجتماعي عن نفاد جميع تذاكر 

مباراته املقبلة في ثاني جوالت دور املجموعات 
بدوري األبطال على ملعبه »جوزيه ألفاالدي« 

أمام برشلونة اإلسباني. وفي رسالة مقتضبة، 
أعلن النادي أنه سيتواجد »50 ألف )أسد( في 

مدرجات ألفاالدي من أجل تحويلها لبركان 
حقيقي«، خالل مواجهة النادي »الكتالوني« يوم 

27 سبتمبر/أيلول الحالي.

باوتيستا وتسونغا 
يبلغان ربع نهائي بطولة 

سان بطرسبرغ

منتخب سيدات 
األرجنتين يدخل في 

إضراب لغياب الموارد

نفاد جميع تذاكر 
مباراة سبورتينغ وبرشلونة 

في دوري األبطال

كشفت صحيفة 
»ليكيب« 
الفرنسية، عن أن 
الالعب البرازيلي 
نيمار دا سيلفا 
قدم اعتذاراته 
على المأل أمام 
جميع الالعبين 
بسبب األزمة التي 
أشعلها األسبوع 
الفائت مع 
زميله أديسون 
كافاني، وذلك 
خالل عشاء 
أقامه زميلهما 
في الفريق 
داني ألفيش. 
إلى ذلك، 
نقلت الصحف 
الفرنسية خبرًا 
مفاده بأن 
إدارة النادي 
»الباريسي« 
والمدرب أوناي 
إمري قررا إسناد 
مهمة تنفيذ 
ركالت الجزاء 
لكافاني، وهو 
ما اعتبره البعض 
بمثابة الطعن 
بالظهر لنيمار 
الذي تلقى 
وعودًا بأن يكون 
النجم األول في 
الفريق.

)Getty/نيمار اعتذر لفريقه بسبب مشكلة كافاني )دين محرابولوس

نيمار يقدم اعتذاره
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بنزيمة: حين تنتقدني 
الجماهير فهي تريد مني 

أن أقدم المزيد

ليفانتي يفوز على ريال سوسييداد
الليغا هذا املوسم بعدما أكرم ضيافة  استعاد ليفانتي ذاكــرة االنتصارات في 
ريــال سوسييداد بثالثية نظيفة على ملعب »سيوداد دي فالنسيا« في ختام 
أصحاب  أنهى  الــقــدم.  لكرة  اإلسباني  األولـــى  الــدرجــة  بـــدوري  الخامسة  الجولة 
رودريغيز  تشيما  املــدافــع  الــذي سجله  بالهدف  متقدمني  األول  الشوط  األرض 
في الدقيقة األخيرة. وعزز خوسيه لويس موراليس من تقدم ليفانتي بالهدف 
الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 75. ثم أطلق املقدوني إنيس باردي رصاصة 
النهاية بدقيقة. ولعب  الثالثية قبل  الباسكي بعدما اختتم  الفريق  الرحمة على 
ســوســيــيــداد مــنــقــوصــا مــن العـــب فــي الــدقــيــقــة 88 بــعــد طـــرد ديــيــغــو يورينتي 
بالبطاقة الصفراء الثانية. وبهذه النتيجة الكبيرة يتذوق الفريق العائد لليغا هذا 
املوسم طعم االنتصار األول بعد ثالثة تعادالت، ويحافظ على سجله خاليا من 

الهزائم ليرتفع رصيده للنقطة التاسعة في املرتبة الخامسة.

خيتافي يقتنص تعادل قاتل من سيلتا فيغو
عاد خيتافي بنقطة ثمينة من عقر دار مضيفه سيلتا فيغو »بااليدوس« بعدما 
كان متأخرا بهدف ليسجل هدفا قاتاًل، خالل اللقاء الذي جمع الفريقني ضمن 

مواجهات الجولة الخامسة بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم »الليغا«.
ومنح املهاجم األوروغوائي ماكسي غوميز أصحاب األرض أفضلية التقدم في 
الدقيقة 25 لينتهي الشوط بهذه النتيجة. وظل أصحاب األرض محافظني على 
تقدمهم حتى قبل النهاية بأربع دقائق قبل أن يقتنص أنخل رودريغيز تعادال 
ليصبح رصيد  املــبــاراة  نقطة  الفريقان  يقتسم  وبهذا  املــدريــدي.  للفريق  قاتال 
املرتبة  يأتي خيتافي في  بينما  الـــ17،  املركز  بها  »السيليستي« 4 نقاط يحتل 

الرابعة عشرة بخمس نقاط.

ريفر بليت يتأهل لنصف نهائي كأس ليبرتادوريس
حقق فريق ريفر بليت فوزا كبيرا بثمانية أهداف دون رد على ضيفه خورخي 
ويلستيرمان البوليفي، ليتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة 
القدم. وخالل إياب ربع نهائي البطولة، نجح ريفر بليت في تعويض خسارته في 
الذهاب بثالثة أهداف دون رد لفوز عريض. وكان إغناسيو سكوكو بطل التأهل 
بينما  و58(  و46  و19  و14  )د.9  أهـــداف  بتسجيله خمسة  الذهبي  املــربــع  إلــى 
أكمل التسجيل إنزو بيريز )د.36 و67( وإغناسيو فرنانديز )د.53(، وسيواجه 
ريفر بليت في نصف نهائي ليبرتادوريس مواطنه النــوس. وفاز النوس على 

مواطنه اآلخر سان لورنزو في اإلياب بركالت الترجيح )4 - 3( بعد انتهاء الوقت 
انتهت بفوز  الذهاب قد  بأن مباراة  األول بهدفني دون رد، علمًا  األصلي بفوز 

سان لورنزو بنفس النتيجة.

إسبانيول يوقف مسلسل انتصارات فياريال 
الــذي جمع فياريال بضيفه إسبانيول مساء  اللقاء  السلبي على  التعادل  خيم 
الخامسة بدوري  الجولة  الخميس على ملعب »ال سيراميكا« ضمن مواجهات 
الــقــدم »الــلــيــغــا«. وبــهــذه النتيجة، يفشل فريق  لــكــرة  الــدرجــة األولــــى اإلســبــانــي 
الليغا ويكتفي  التوالي في  الثالث على  الصفراء« في تحقيق فوزه  »الغواصات 
بــإضــافــة نقطة جعلت رصــيــده 7 فــي املــركــز الــثــامــن. فــي املــقــابــل، عــاد الفريق 
الــكــتــالــونــي بنقطة رفــعــت رصــيــده لــــ5 نــقــاط فــي املــركــز الــســادس عــشــر، بفوز 

وخسارتني وتعادلني.

إشبيلية يستعد دون راحة لموقعته أمام أتلتيكو
بهدف  باملاس  على الس  انتصار  بعد  راحــة  دون  إشبيلية تحضيراته  واصــل 
ــك اســـتـــعـــدادا لــالخــتــبــار الـــقـــوي الـــذي  ــ نــظــيــف فـــي الــجــولــة الــخــامــســة لــلــيــغــا، وذل
سيدخله في الجولة السادسة يوم السبت أمام أتلتيكو مدريد على ملعب »واندا 
ميتروبوليتانو«. وأقيم املــران، تحت أنظار األرجنتيني إدواردو»تــوتــو« بيريزو، 
استشفائية  عمليات  على  واقتصر  الرياضية،  باملدينة  املغلقة  ــواب  األبـ خلف 

لالعبني األساسيني، فيما خاضت باقي املجموعات جرعات مكثفة. 

أكــــد مــهــاجــم ريـــــال مــــدريــــد، الــفــرنــســي كــريــم 
بــنــزيــمــة، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب تجديد 
عــقــده مـــع املــلــكــي حــتــى 30 يــونــيــو/حــزيــران 
مــن مجرد  أكثر  الحديث  »املــهــاجــم  أن   ،2021

هدف«.
االنتقادات  يعي  بأنه  الفرنسي  الالعب  وأقــر 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا كـــل مــوســم تــقــريــبــا منذ 
وصوله لصفوف الريال عام 2009 ، لكنه أبرز 
أنــه يتلقى هــذه االنــتــقــادات كدفعة لتحسني 
أدائه، مشيرا إلى أن هذا األمر طبيعي في ناد 

بحجم ريال مدريد.
ــن حـــيـــاتـــي،  ــ وقـــــــــال بــــنــــزيــــمــــة »هـــــــــذا جـــــــزء مــ
االنــتــقــادات مــوجــودة وهـــذا األمـــر يسمح لك 
بأن تكون على أعلى مستوى، هناك انتقادات 
كثيرة في هذا النادي وال توجد مشكلة، أنا 
كــل شــــيء. حــني تنتقدني  هــنــا للعمل وهــــذا 
الجماهير فهي تريد مني أن أقدم املزيد. أرى 
كيف يسعني تقديم املزيد وأعمل على ذلك«.

وردا على سؤاله حول االنتقادات التي توجه 
الــتــي يسجلها،  لــه بسبب قلة عــدد األهــــداف 
ــر يــعــتــمــد على  ــ قـــال املــهــاجــم الــفــرنــســي »األمـ

ــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي وجــــــاره  ــــل مـ يـــبـــحـــث كـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد عـــن مــتــابــعــة انــطــالقــتــه 
ــــدوري االنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم،  املــمــيــزة فـــي الــ
عندما يخوضان املرحلة السادسة في نهاية 
األســـبـــوع فـــي ظـــل الـــتـــعـــادل املــطــلــق بــيــنــهــمــا. 
ويــتــصــدر ســيــتــي بــحــســب تــرتــيــبــه األبـــجـــدي، 
إذ يــمــلــك كــالهــمــا 13 نــقــطــة وســجــل 16 هدفًا 
ــتـــزت شــبــاكــه مـــرتـــني. ويــتــجــه مانشستر  واهـ
ــــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون بــمــعــنــويــات  يـــونـــايـــتـــد إلـ
فــي مبارياته  مـــرات  أربـــع  فـــوزه  مرتفعة، بعد 
الخمس األولى، ورأى مدربه البرتغالي جوزيه 
الــدوري  البداية الجيدة في  مورينيو أن هــذه 

عززها التناغم الحاصل بني مهاجميه.
وسجل فريق »الشياطني الحمر« 16 مرة في 
ــــداف إضــافــيــة فـــي دوري  الـــــدوري وســبــعــة أهـ
أبطال أوروبا وكأس الرابطة. وهذه السلسلة 
لـــم تــتــحــقــق فـــي املـــوســـم املـــاضـــي حــيــث سقط 
أكثر من مرة  السلبي  التعادل  الفريق في فخ 

على ملعبه أولد ترافورد.
وأثبت يونايتد أنه مرشح بقوة إلحــراز لقبه 
األول منذ عام 2013، في ظل تألق البلجيكي 

الــطــريــقــة الـــتـــي تــنــظــر بــهــا إلــــى كــــرة الـــقـــدم. 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــي مـــهـــمـــة املــــهــــاجــــم الــــحــــديــــث ال 
يجب  فــقــط.  ــــداف  األهـ عــلــى تسجيل  تقتصر 
املشاركة في اللعب وخلق مساحات لآلخرين 
ومــســاعــدتــهــم. نــحــن نــتــحــدث عــن كـــرة الــقــدم 
وتابع  أهـــداف فحسب«.  عــن تسجيل  وليس 
»أتفهم الجماهير التي توجه االنتقادات لي 
لعدم تسجيلي للكثير من األهداف، لكن كرة 

القدم أكثر من ذلك«.
أريــد إحـــراز مزيد  وأضـــاف بنزيمة »بالطبع 
من األهداف، فهذا أمر هام للفريق، لكن يمكن 
ــــرى. إنــنــي أفــكــر في  أيــضــا الــقــيــام بـــأمـــور أخـ
الفريق وأعمل كثيرا من أجل التسجيل، لكن 
املهاجم الحديث عليه أن يقوم بمهام أخرى 
تتعلق بالتمرير والتحرك وخلق املساحات«.
وعن تجديد عقده مع الريال عقب 371 مباراة 
الفرنسي  الــالعــب  أكــد  بــني صفوفه،  خاضها 
لــلــغــايــة«، مضيفا أن  أنــه »سعيد  )29 عــامــا( 
»مسيرتي فــي ريــال مــدريــد مصدر فخر لي. 
العمل والفوز باأللقاب. إنني  ســوف أواصــل 
ألعب بني صفوف افضل ناد في العالم ولدي 

رومــيــلــو لــوكــاكــاو صــاحــب 7 أهـــداف وتــواجــد 
ــــورد والـــفـــرنـــســـي أنـــطـــونـــي  ــفــ ــ مـــــاركـــــوس راشــ
مــــارســــيــــال بــــني املـــســـجـــلـــني. وقــــــال مــوريــنــيــو 
الهجومية  املــنــاطــق  فــي  الجميع  بــأن  »أعــتــقــد 
قـــدم ديــنــامــيــة للفريق وخــصــوصــا الــســعــادة، 
نبدو سعداء ونحن نلعب كرة القدم في هذه 

اللحظة، وهذا ما أريده«.
ونجح مانشستر سيتي وحــده في التماشي 
مـــع إيـــقـــاع يــونــايــتــد الـــســـريـــع، فـــي ظـــل األداء 
اإلسباني  املــدرب  لالعبي  الضارب  الهجومي 
ــــوال. ويــســتــضــيــف ســيــتــي  ــوارديــ ــ جـــوســـيـــب غــ
مــتــذيــل الــتــرتــيــب كــريــســتــال بــــاالس الــخــاســر 
مهاجمه  وسيحاول  متتالية،  مباريات   5 في 
أن يصبح  أغــــويــــرو  األرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو 
أفضل هداف في تاريخ النادي. ويقف أغويرو 
)175 هــدفــًا(، عــلــى بــعــد هــدفــني مــن رقـــم إريــك 

بروك الصامد منذ 78 عامًا.
ونظرا النطالقة باالس الكارثية، إذ أصبح أول 
فريق يخسر فــي أول 5 مــبــاريــات مــن دون أن 
أن يحطم أغويرو  يسجل، فلن يكون مفاجئا 
هــذا الــرقــم، السبت. لكن غــوارديــوال لــن يعول 
فقط على أغويرو، إذ يملك الشابني البرازيلي 
غــابــريــيــل جــيــزوس واألملـــانـــي لــيــروي سانيه 

باإلضافة إلى البلجيكي كيفن دي بروين.
في  األســبــوع  وسجل سانيه مرتني منتصف 
كــأس الرابطة ضــد وســت بروميتش، مــا دفع 
مـــدربـــه لـــإشـــادة بـــه »لــعــب بــشــكــل جــيــد جـــدا، 
ليس فقط على صعيد األهــداف، فالثاني كان 
رائعا، إنما بطريقة احتفاظه بالكرة«. وللبقاء 

األلــقــاب. إنني أعمل  الرغبة دائما في حصد 
ــــوم«. وتـــحـــدث بــنــزيــمــة أيــضــا عن  بــجــد كـــل يـ
وضع ريال مدريد عقب الهزيمة التي تعرض 
لها أمام ضيفه ريال بيتيس 1-0 في الجولة 
 8 ليتجمد رصيده عن  الليغا،  الخامسة من 
نــقــاط بــفــارق ســبــع عــن بــرشــلــونــة املــتــصــدر، 
نــاد معرض للهزائم وال ينبغي  وأكــد أن أي 
الدخول في حالة من الذعر، مبرزا أن أنسب 

رد هو »الفوز في املباراة القادمة«.
ــذا أمــر  ــبـــدايـــة لـــم تــكــن جـــيـــدة. هــ ــــاف »الـ وأضــ
يحدث في األندية الكبرى كافة، لدي ثقة في 
فريقي، نحن بحالة جيدة ونعمل معًا. مازلنا 
في البداية. تفصلنا سبع نقاط عن الصدارة 
لــكــنــنــا مــعــا. الـــعـــام املـــاضـــي حــصــدنــا ألــقــابــا 
كــثــيــرة ونـــحـــن ريـــــال مــــدريــــد. ســــوف نصلح 

األمور في املباراة القادمة«.
وعـــن رغــبــتــه فــي الـــعـــودة لــلــعــب بــني صفوف 
منتخب فرنسا في ظل استمرار غيابه عنه، 
أعرب بنزيمة عن أمله في أن يستدعيه املدير 
الفني للديوك، ديدييه ديشامب، وقال »حني 
يذهب كل زمالئك للمنتخب وتبقى أنت، هذا 
أمر صعب. يجب أن أقوم بعمل جيد هنا من 
أجـــل الــعــودة قــريــبــا«. وأردف »أعــتــقــد دائــمــا 
أنني سأعود، ال ينبغي االستسالم أبدا، لكن 
هــذا ال يعني أن األمــر سيتحول إلــى هــوس. 
يوم  كــل  أعمل  لكنني  املنتخب  فــي  أفكر  نعم 
وأقدم كل ما لدي، وسنرى ما يمكن أن يحدث 

في املستقبل«.
)إفي(

على املسافة نفسها مع قطبي مانشستر، يشد 
الرحال ملواجهة ستوك  اللقب  تشلسي حامل 

سيتي الفائز مرة واحدة في 5 مباريات.
عن  نقاط   3 بفارق  اللندني  الفريق  ويتخلف 
طرفي الصدارة بعد تعادله السلبي األخير مع 
جاره أرسنال. لكن املدرب اإليطالي أنطونيو 

كونتي عّوض: أوال من خالل سحق نوتنغهام 
فوريست )5 -1( في كأس الرابطة، ثم بالتخلي 
عن مهاجمه اإلسباني دييغو كوستا لفريقه 
الــســابــق أتلتيكو مـــدريـــد. ودخــــل كــونــتــي في 
صــراع مع كوستا منذ نهاية املوسم املاضي 
املهاجم  يــعــود  أن  قبل  عــن تشكيلته،  وأبــعــده 

ــــذي تـــألـــق في  املــشــاكــس إلــــى كــنــف الــفــريــق الـ
صفوفه. ويعود ليفربول إلى ليستر بعد أيام 
قليلة مــن خــروجــه مــن كــأس الــرابــطــة على يد 

فريق »الذئاب« بخسارته بهدفني نظيفني.
ولــم يفز رجـــال املـــدرب األملــانــي يــورغــن كلوب 
أربــع مباريات في جميع املسابقات،  في آخــر 
وأقــر األخــيــر بــأن هناك مشكالت يجب حلها 
»نعم لدينا مشكالت، لذا نملك 8 نقاط )من 5 
أكثر  أن نجعلها  يمكن   ،15 مــبــاريــات( وليس 

جدية أو ترك األمور كما هي عليه«.
ــأن الــــوضــــع لـــيـــس ســيــئــًا إلـــى  ــ لــكــنــه يــعــتــقــد بـ
هــذه الــدرجــة: »يــبــدو األمـــر كأننا ال نملك أي 
نقطة ونحن أســوأ فريق في الـــدوري«. وأصر 
الــذي  الفرنسي آرســـني فينغر مـــدرب أرســنــال 
فــي ختام  االثــنــني  بروميتش  وســت  يستقبل 
املرحلة، على أنه ال دوافع خفية إلشراك هدافه 
املــبــاريــات  فــي  سانشيز  أليكسيس  التشيلي 

غير املهمة.
في  دونكاستر  على  الفوز  التشيلي  واستهل 
كــأس الــرابــطــة وخـــاض مــبــاراة كــولــن األملــانــي 
في الدوري األوروبــي »يوروبا ليغ« األسبوع 
ــبــــاراة  ــي، لـــكـــنـــه لــــم يـــخـــض بـــعـــد أي مــ ــ ــاضـ ــ املـ
الــــدوري. ونــظــرًا لفشل انتقاله  كــأســاســي فــي 
املقبل،  آخــر وانتهاء عقده الصيف  إلــى فريق 
يرى البعض أن فينغر يريد تحجيمه بإبقائه 
مع البدالء، وقال املدرب الفرنسي »أحاول فقط 
أن أدخله في املنافسات وأن أعيده إلى أفضل 

مستوياته«.
)فرانس برس(

قطبا »مانشستر« يبحثان عن الفوز الخامسبنزيمة: المهاجم الحديث أكثر من مجرد هدف
يدرك بنزيمة جيدا حجم 

االنتقادات الموجهة 
إليه فدافع بالكشف عن 

دوره الحقيقي

يسعى قطبا مدينة 
»مانشستر« لمتابعة 

االنطالقة القوية في 
»البريميرليغ«

بنزيمة سعيد بعد تجديد عقده )غابريل بويس/فرانس برس(

الجماهير الجزائرية تنتظر بطاقة العبور )رياض كرامدي/فرانس برس(

الوداد يريد العبور إلى المربع الذهبي )فاضل سنا/فرانس برس(

)Getty / صراع مدينة مانشستر مشتعل في الدوري اإلنكليزي )توم فالتهيرز

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

منعطف  في  العربية  الكرة  تدخل 
ــيـــوم الــســبــت، عــنــدمــا  تـــاريـــخـــي، الـ
تــتــنــافــس أربـــعـــة أنـــديـــة مـــن خــالل 
ثـــــالث مــــبــــاريــــات لـــلـــفـــوز بـــثـــالثـــة مـــقـــاعـــد فــي 
أبــطــال أفريقيا  نــهــائــي بــطــولــة دوري  نــصــف 
لكرة القدم، من بينها قمة عربية مرتقبة بني 
الــتــرجــي الــتــونــســي واألهـــلـــي املـــصـــري، فيما 
ــــوداد الــبــيــضــاوي املــغــربــي مــع صن  يلتقي الـ
داونـــــز بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا وحـــامـــل الــلــقــب 
ــارة، ويـــلـــعـــب اتــــحــــاد الــعــاصــمــة  ــ ــقـ ــ وســــوبــــر الـ

الجزائري مع فيروفيارو بطل موزمبيق.
التي  وضيفه  الترجي  فريق  مباراة  وتحظى 

دوري أبطال 
أفريقيا

طريق المربع الذهبي

سيكون ملعب رادس اليوم محط أنظار الجماهير 
نهائي  ربع  لقمة  احتضانه  خالل  من  العربية 
دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي واألهلي 
المصري بعد نهاية الجزء األول في اإلسكندرية 

بتعادل بهدفين لكل فريق

تقرير

تــقــام عــلــى املــلــعــب األوملـــبـــي فــي رادس وســط 
45 ألف متفرج باألهمية األكبر في مباريات 
ــالـــدور ربــــع الــنــهــائــي، حــيــث تــعــادل  اإليـــــاب بـ
الفريقان بهدفني لكل منهما على ستاد برج 
الــعــرب. وإذا كــان »األحــمــر واألصــفــر«  يشعر 
بـــإرتـــيـــاح لــكــونــه حــقــق نــتــيــجــة مــرضــيــة في 

مرحلة الذهاب التي حرص املــدرب املخضرم 
فوزي البنزرتي أال يخسر فيها، فإنه يخشى 
»ريــمــونــتــادا«، وهــو فريق كبير وقــوي ولدى 
العبيه خبرات واسعة في املباريات األفريقية، 
ــــرص الـــجـــهـــاز الــفــنــي عــلــى أن يـــكـــرر ذلــك  وحـ
على الالعبني في املحاضرات، مطالبا إياهم 
بــنــســيــان مـــبـــاراة الــتــعــادل، وكــونــهــم يلعبون 
عــلــى ملعبهم ووســــط جــمــاهــيــرهــم، وواصـــل 
الــفــريــق تــدريــبــاتــه بــعــد الـــعـــودة إلــــى تــونــس 
مــبــاشــرة،  وتـــم فـــرض الــســريــة عليها إلبــعــاد 
الــالعــبــني عـــن الــضــغــط الــجــمــاهــيــري ووضـــع 
خـــطـــة املـــــبـــــاراة بـــعـــيـــدا عــــن عـــيـــون املـــنـــافـــس، 
واطـــمـــأن الــجــهــاز الــطــبــي عــلــى حــالــة املــصــاب 
الــذي  الــذهــاب طــه ياسني الخنيسي  فــي لقاء 

أصبحت مشاركته في اإلياب مؤكدة.
ومن جانبه، قال فوزي البنزرتي املدير الفني 
ــبـــني مــن  لــلــفــريــق الـــتـــونـــســـي إنـــــه حـــــذر الـــالعـ
وتابع:  الــعــرب،  بــرج  لقاء  لنتيجة  االطمئنان 
ــاد كـــثـــيـــرا خـــاصـــة فــي  ــ ــلـــت لـــهـــم: األهــــلــــي عـ »قـ
تــونــس، نتيجة لــقــاء الــذهــاب فــخ، ضيفنا لم 
يخسر شيئا إلى اآلن«. وأضــاف أن الفريقني 
ــدأ أعصابا  كــتــاب مــفــتــوح، ولــكــن الــفــريــق األهـ
ــن الـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة  الــــــذي ســيــتــخــلــص مــ
الذهبي،  املــربــع  فــي  بمقعد  سيفوز  للمباراة 
مشددا على أن األهلي يرى أن الفوز في تونس 

بهدف ليس مستحيال، وإن كان صعبا.
ــنــــي لـــلـــفـــريـــق الـــتـــونـــســـي:  ــفــ وقـــــــــال املـــــديـــــر الــ
ــــاص مــن  ــاراة بــشــكــل خـ ــ ــبـ ــ »ســنــتــعــامــل مــــع املـ
ــنــــواحــــي الـــفـــنـــيـــة والــتــكــتــيــكــيــة والـــذهـــنـــيـــة  الــ
والــنــفــســيــة، هــكــذا تــفــرض طبيعة كــل مــبــاراة 
واملطلوب منها، سنهاجم من أجل التسجيل، 
ــعـــني أمــــــام الــضــغــط  ــدافـ ــن نـــتـــرك أنـــفـــســـنـــا مـ لــ
ــرأة ولــيــس  ــجــ ــتــــوقــــع، ســنــلــعــب بــ ــري املــ املــــصــ

مجازفة، هدفنا الصعود لنصف النهائي«.
وبــالــرغــم مـــن مـــحـــاوالت الــتــمــاســك الــحــمــراء 
اليوم، إال أن حالة من  قبل املباراة الحاسمة 
التوتر تسيطر على الالعبني والجهاز الفني 
الــــذي يـــواجـــه انـــتـــقـــادات فــنــيــة حــــادة بسبب 
أخطائه املتكررة، ومحاولته إلقاء املسؤولية 
على الــحــكــام ســـواء فــي مــبــاراة الــذهــاب أمــام 
الــتــرجــي أو الــلــقــاء الــوحــيــد الــــذي لــعــبــه في 
البطولة املحلية وتعادل فيه مع فريق طالئع 

الجيش بهدف لكل فريق.
وقال حسام البدري، املدير الفني لألهلي، إن 
األهلي  وليس  الفريقني  على  املــبــاراة صعبة 
وحــــده كــمــا يــظــن الــبــعــض، ونــتــيــجــة مــبــاراة 
الــــذهــــاب ال تـــجـــزم بـــالـــفـــريـــق املـــتـــأهـــل ألنــهــا 
شوط من املواجهة، وفي رادس يكون الشوط 

يتفاءل الفريق المغربي 
بعودة بن شرقي بوصفه 

مصدر القوة الهجومية

مواجهة قوية بين الترجي واألهلي )محمد الشاهد/فرانس برس(

نــظــروا إلى  الثاني األهـــم. وأضـــاف »الجميع 
نتيجة مــبــاراة بــرج الــعــرب، ولــم ينظروا إلى 
أداء األهلي، وأنه كان األفضل منافسه، ولكن 
الــفــوز، درسنا املباراة  ســوء الحظ حــال دون 
الــوجــوه، أعلم أن هناك أخطاء  جيدا مــن كــل 
لن يكون لها وجود في مباراة اإلياب، أطلب 
الالعبني  فــي  الثقة  األهــلــي  مــن جمهور  فقط 
ودفــعــهــم مــعــنــويــا، مــازلــنــا فــي الــبــطــولــة ولــم 
نخرج منها، األهلي قــادر على الــعــودة، وقد 
فعلها من قبل، روح الفانلة الحمراء القتالية 

ستظهر على أرض ملعب رادس«.
أيضا  العربية  للجماهير  مباراة مهمة  وفي 

إسماعيل الحداد بعد تلقيه اإلنذار الثاني .
ويــتــفــاءل الــفــريــق املــغــربــي بــعــودة بــن شرقي 
بعد  األول  الهجومية  الــقــوة  مــصــدر  بــوصــفــه 
الـــدوري  إلــى  الليبيري ويــلــيــام غيبور  رحــيــل 
السعودي واستمرار تمرد النيجيري شيسوم 
شــيــكــاتــارا، ووجــهــت إدارة الـــنـــادي الـــنـــداءات 
لجماهير لحضور املباراة على ملعب موالي 
عبد الله بالرباط الذي يستقبل 45 ألف متفرج 

ومساندة الفريق لتجاوز هذه العقبة.
ويــعــول عموتة على عــالج األخــطــاء الدفاعية 
عطوشي  أمــني  الثنائي  مستوى  تــراجــع  بعد 
ويــوســف رابـــح، وأيــضــا إعـــادة الثقة لالعبني 

املغربي عن مقعد  البيضاوي  الــوداد  يبحث 
نــصــف الــنــهــائــي فـــي لــقــاء اإليـــــاب أمــــام صن 
داونــز بطل جنوب أفريقيا، وليس أمامه إال 

الفوز بهدفني دون رد أو بفارق هدفني.
الــــوداد نفسه لــلــمــبــاراة، الــتــي يديرها  وجــهــز 
طاقم تحكيم موريتاني بقيادة علي ملغيفري، 
ــــالل مــعــســكــره الـــتـــدريـــبـــي بــالــعــاصــمــة  مــــن خـ
الــربــاط، واستعاد، خدمات أشــرف بن شرقي 
الذي غاب عن مباراة الذهاب لإيقاف وأنس 
أصــبــاحــي املــصــاب، كــمــا يــراهــن املــديــر الفني 
الــحــســني عــمــوتــة عــلــى تــأهــيــل مــحــمــد أوالد 
بــعــدمــا انــتــظــم فـــي الـــتـــدريـــبـــات، فــيــمــا يغيب 

الكفاءة  األخيرة، ورفــع  السلبية  النتائج  بعد 
الهجومية للحاجة إلى الفوز بهدفني دون رد 

أو بفارق هدفني على األقل.
وقال عموتة إن الفريق أدى مباراة قتالية في 
الذهاب بصرف النظر عن النتيجة التي يمكن 
تعويضها بالرباط في ظل الدعم الجماهيري. 
وأضـــــاف: »أنــــس أصــبــحــي وولــيــد الــكــرتــي لم 
عندي  تكن  لــم  كــامــل جاهزيتهما،  فــي  يكونا 
بدائل كثيرة في الذهاب، ولكننا قادرون على 

الفوز الذي يصعد بنا«.
ــاد الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــــحـ ــالــــث يـــلـــعـــب اتـ ــاء ثــ ــقــ وفــــــي لــ
ــيــــارو بــطــل  ــيــــروفــ الــــجــــزائــــري أمـــــــام ضـــيـــفـــه فــ

ــلـــى أرضـــــــه ووســـــــط جــمــاهــيــره  ــبـــيـــق عـ مـــوزمـ
بـــارتـــيـــاح كــبــيــر لــســابــق تـــعـــادلـــه بـــهـــدف لكل 
فريق في لقاء الذهاب، وما يعني أن التعادل 

السلبي أو الفوز بأية نتيجة يصعد به. 
ودعــا محمد بــن خماسة العــب وســط الفريق 
وقــال:  املساندة  أجــل  للحضور من  الجماهير 
نفرض  كيف  ونعرف  بذكاء  نلعب  أن  »علينا 
بالزحف  نــاديــه  جماهير  مخاطًبا  أسلوبنا، 
إلى ملعب املباراة ومــؤازرة الفريق لالحتفال 
الفوز  إلـــى   أن فريقه يحتاج  بــالــتــأهــل، الفــًتــا 
بأي نتيجة أو التعادل السلبي ليحسم تأهله 

لنصف نهائي دوري األبطال.
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ــر«  ــفــ ــت بـــطـــولـــة كــــــأس »اليــ ــحــ أضــ
ــدث فــــكــــرة لــلــريــاضــة  ــ ــ لــلــتــنــس أحـ
الــعــاملــيــة الــشــهــيــرة والـــتـــي بــاتــت 
تـــهـــدد مــســابــقــة كــــأس ديــفــيــس الـــتـــي تشهد 
ــتـــي تــشــبــه كــثــيــرا  تـــراجـــعـــا فـــي ســمــعــتــهــا والـ
كأس رايدر في رياضة الغولف وربما »كأس 
الـــقـــارات« لــكــرة الــقــدم قليال، خــاصــة أنــه يتم 
تقسيم املشاركني فيها لفريقني؛ ستة العبني 
من نخبة قارة أوروبا فقط ومثلهم من باقي 

قارات العالم على مدار ثالثة أيام فقط.
روجيه  السويسري  النجم  كــان  التي  الفكرة 
ــالــــه تـــونـــي  ــمــ ــر أعــ ــديــ ــــع مــ ــــدرر وراءهــــــــــا مـ ــيـ ــ فـ
غـــودســـيـــك، يــحــلــم بــــأن تــصــبــح حـــدثـــا دائــمــا 
خــالل مــوســم الــكــرة الــصــفــراء باعتبارها في 
نسختها األولى ال تزال »دورة استعراضية« 
ــبــــني  الــــالعــ رابــــــطــــــة  دورات  تــــنــــافــــس  وقــــــــد 
املحترفني، وأساسها يقوم على أن يتم حسم 
احتمال  مــع  بمجموعتني  املــبــاريــات  نــتــائــج 
اللجوء إلى شوط فاصل )10 نقاط( في حال 
التعادل، بحيث تقام 4 مباريات في كل يوم: 
ثالثة في الفردي وواحــدة في الزوجي فيما 
واحـــدة،  نقطة  األول  الــيــوم  فــي  للفائز  يمنح 
والـــيـــوم الــثــانــي نــقــطــتــان، واألخـــيـــر 3 نــقــاط. 
والفريق األول الذي يسبق غريمه إلى كسب 
13 نقطة من أصل 24 محتملة يتوج باللقب.

كأس »اليفر« 
للتنس

تشجيعا  وشهدت  فيدرر  روجيه  السويسري  النجم  ابتكرها  جديدة  فكرة 
من الالعبين المصنفين أصبحت ترى النور وهي التي باتت تشكل خطرا على 

بطوالت كبرى على غرار كأس ديفيس وكذلك باقي البطوالت

3031
رياضة

تقرير

نادال وفيدرر في فريق واحد
ــن املـــســـابـــقـــة تــحــتــضــنــهــا  الــنــســخــة األولـــــــى مــ
سميت  التشيكية  بـــراغ  فــي  الصلبة  املــالعــب 
بكأس »اليفر«، تكريما لألسطورة األسترالي 
رود اليفر، آخر العب حقق الغراند سالم ولقب 
مــن الــبــطــوالت األربــــع الــكــبــرى فــي عـــام واحــد 
فكرة  التنس  عشاق  ستمنح  أنها  كما   ،1969
غير مسبوقة وهي تواجد النجم السويسري 
روجيه فيدرر واإلسباني رافائيل نادال للمرة 
ــــدورة الــتــي ال تــخــول املــشــاركــني  ــى فــي الـ األولــ
فــيــهــا نــقــاطــا فــي الــتــصــنــيــف الــعــاملــي ولكنها 
تضمن لهم جوائز مالية لم يتم الكشف عنها.
العجوز« بشكل  »الــقــارة   كما تتميز تشكيلة 
العالم،  فــريــق  تشكيلة  نظيرتها  عــن  واضـــح، 
فــهــي تملك فــقــط العــبــني بــني الــعــشــرة األوائـــل 
ــم الــكــرواتــي مــاريــن سيليتش  فــي الــعــالــم وهـ
واألملـــــانـــــي ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف والـــنـــمـــســـوي 

دومـــيـــنـــيـــك تــيــيــم بــاســتــثــنــاء الـــنـــجـــم املــحــلــي 
التشيكي توماس برديتش.

في املقابل، يضم الفريق العاملي أربعة العبني 
أمـــيـــركـــيـــني وهـــــم فـــرانـــســـيـــس تــــيــــافــــوي، ســـام 
كويري، جون إيسنر، جاك سوك واألسترالي 
ــنــــدي الـــــواعـــــد ديــنــيــس  ــكــ ــيـــك كـــيـــريـــوس والــ نـ
شابوفالوف، وسيقود الفريق النجم األميركي 
السابق جون ماكنرو في مواجهة أمام غريمه 
الــســابــق الــســويــدي بــيــورن بـــورغ، فيما تلقى 
الـــفـــريـــق الـــعـــاملـــي ضـــربـــة مــوجــعــة بــانــســحــاب 
األرجــنــتــيــنــي خــــوان مـــارتـــن دل بـــوتـــرو الـــذي 
أطاح بفيدرر من ربع نهائي بطولة الواليات 

املتحدة، آخر البطوالت األربع الكبرى.

معارضون وأضرار بالبطوالت
البطولة تبعات على دورات  وسيكون إلقامة 
أخرى، فعلى سبيل املثال، ستحرم دورتا سان 
بطرسبرغ الروسية ومتز الفرنسية من بعض 
الالعبني أمثال إيسنر وسوك أو حتى الشاب 
التي  الواعد شابوفالوف في ظل الصعوبات 
ــان فـــي اســتــقــطــاب  ــ ــدورتـ ــ تــواجــهــهــا هـــاتـــان الـ
إلـــى  وبـــالـــنـــســـبـــة  األول.  الــــصــــف  مــــن  العــــبــــني 
الوطني  الفني  املــديــر  أمــثــال  املــراقــبــني  بعض 
هذه  انتقد  فقد  هاغيلوير  باتريس  الفرنسي 
الــفــكــرة بــقــولــه: »هـــنـــاك الــعــديــد مـــن الـــــدورات 
االســتــعــراضــيــة الــتــي تــهــدف بــالــدرجــة األولـــى 
إلى منح جوائز كبيرة، لكن عندما تؤثر سلبا 
على دورات رابطة الالعبني املحترفني أو كأس 
ديفيس، فأنا أعتقد بأنها ليست فكرة جيدة«.
ورد عــلــيــه فـــيـــدرر بــقــولــه: »إنــهــمــا بــطــولــتــان 
مــخــتــلــفــتــان، فـــكـــأس اليـــفـــر تــلــعــب عــلــى مــدى 
ثالثة أيام، في املقابل، تقام كأس ديفيس في 
أربــعــة مواعيد على مــدار الــعــام حتى املــبــاراة 
الــنــهــائــيــة. ال أحــبــذ املــقــارنــة فــي هـــذا املــجــال«. 
ولم يخض فيدرر أي مباراة في كأس ديفيس 
في صفوف منتخب بالده منذ عام 2014 إلى 

جانب مواطنه ستانيسالس فافرينكا.
وكان لسان حال قائد مدرب فرنسا في كأس 
ديفيس النجم السابق يانيك نوا الذي يواجه 
ــي نـــهـــائـــي كـــأس  فـــريـــقـــه مــنــتــخــب بــلــجــيــكــا فــ
ديفيس )بني 24 و26 تشرين الثاني/نوفمبر 
مــمــاثــال عــنــدمــا اعــتــبــر بــأنــه ال يــجــوز مــقــارنــة 
البطولتني بقوله »كأس ديفيس تقام في 130 
دولــة وكــم عــدد الالعبني؟ خمسة أو ستة في 

كل فريق. األمر مختلف تماما«.
من جهته، اعتبر العب التنس األميركي جون 
إلى  بحاجة  ديفيس  كــأس  بطولة  أن  ماكنرو 
تــغــيــيــرات وأن بــطــولــة كـــأس اليــفــر الــجــديــدة، 
ــا مع  التي سيتواجه فيها العــبــون مــن أوروبـ
منتخب مكون من بقية العبي العالم، قد تعد 

مثاال يحتذى به في مسألة التجديد.
العالم  باقي  فريق  يقود  الــذي  ماكنرو،  وقــال 
املكون من مواطنيه سام كويري وجون إيسنر 
وجاك سوك وفرانسيس تيافوي واألسترالي 
نيك كيريوس والكندي دينيس شابوفالوف، 

انتقد المدير الفني 
الوطني الفرنسي باتريس 

هاغيلوير البطولة

داني ألفيش يرد على اتهامات دييغو فورالن
ــيـــش، الــظــهــيــر األيـــمـــن  ــفـ ــي دانــــــي ألـ ــلـ ــرازيـ ــبـ رد الـ
املهاجم  على  الفرنسي،  جيرمان  ســان  لباريس 
األوروغواياني السابق دييغو فورالن، الذي كان 
قد انتقد الالعب املخضرم في وقت سابق بسبب 
»تــآمــره« ضــد مواطنه إديــنــســون كــافــانــي، حيث 

هاجمه بضراوة.
وعــبــر حــســابــه الــرســمــي عــلــى مــوقــع الــتــدويــنــات 
القصيرة »تويتر«، تطرق املدافع البرازيلي والعب 
بني  حدثت  التي  املالسنة  إلــى  األسبق  برشلونة 
مباراة  خــالل  وكافاني  سيلفا  دا  نيمار  مواطنه 
الــدوري والتي  أوليمبيك ليون األحــد املاضي في 

انتهت بفوز النادي »الباريسي« بثنائية نظيفة.
تصريحات  على  ردًا  تدوينته،  فــي  ألفيش  وقــال 
فورالن إلذاعة »كادينا كوبي« اإلسبانية، »ال أعلم 
أي مباراة كنتم تشاهدون، ولكن، ملعلوماتكم، لم آخذ الكرة من أي زميل، على النقيض، 
)بي إس  لقد أخذوا هم الكرة مني!«. وأتم »وملعلوماتكم أيضًا، أنا من سجل آخر هدف لـ

جي( من مخالفة... ولهذا ابتعدوا عن إثارة الجدل بالزج باسمي«.

ماكرون وباخ يزوران المنشآت 
األولمبية المستقبلية في مرسيليا

زار كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس اللجنة األوملبية الدولية، األملاني 
الشراع  منافسات  ستستضيف  التي  فرنسا،  جنوبي  مرسيليا،  مدينة  بــاخ،  تــومــاس 
وكرة القدم خالل دورة األلعاب األوملبية )باريس 2024(. وأشار ماكرون خالل زيارته 
للمدينة املتوسطية »هذه األلعاب هي لفرنسا كلها وللفرنسيني«. من جانبه، قال باخ إن 
التواجد في مرسيليا، بالنسبة له، يظهر »وحدة مشروع« باريس الستضافة هذا الحدث 
من  نهائي  ال  بـــ«دعــم  ويحظى  الفرنسيني«،  »جميع  بــني  »مشاركته«  بسبب  الــريــاضــي، 
الطبقة السياسية«. وكانت الجمعية العمومية للجنة األوملبية الدولية، التي عقدت األسبوع 
املاضي في العاصمة البيروانية ليما، قد وافقت على منح مدينتي باريس ولوس آنجليس 
شرف تنظيم دورتي األلعاب األوملبية 2024 و2028 على الترتيب. وتعد هذه املرة األولى 

التي تعلن فيها املؤسسة الدولية عن مقرين لنسختني مختلفتني في آن واحد.
وتقدمت مدينتا باريس ولوس آنجليس بطلب تنظيم أوملبياد 2024 بعد انسحاب كل 
من هامبورغ األملانية وروما اإليطالية وبودابست املجرية، قبل أن تقرر اللجنة األوملبية 
الدولية توزيع تنظيم النسختني املقبلتني بني املرشحتني الباقيتني بعد اتفاق ثالثي بني 

كل األطراف.

بوكيتينو: هاري كين واحد من أفضل مهاجمي العالم
وصــــف مــــدرب تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي مــاوريــثــيــو 
ــيــوم العــبــه هــــاري كــني بــأنــه »واحـــد  بوكيتينو ال
ــــم يــشــكــك في  مـــن أفــضــل مــهــاجــمــي الـــعـــالـــم«، ول
الــفــريــق. وفــي  ألـــقـــاب مـــع  اســتــمــراريــتــه لتحقيق 
هــام في  مــواجــهــة ويــســت  مؤتمر صحافي قبل 
الـــدوري شــدد بوكيتينو على أن كــني يرغب في 
»لــفــتــرة طويلة«،  اللندني  الــفــريــق  مــع  االســتــمــرار 
وأبــرز املــدرب أن الالعب »أوضــح هــذا األمــر أكثر 
ــاري مــن أفضل  ــرة«. وتــابــع بوكيتينو »هــ مــن مــ
املهاجمني في العالم ويتحدث الكثيرون عنه اآلن، البعض يقول أننا يجب أن نفوز بألقاب 
لكي يستمر معنا، لكن كل األمــور واضــحــة«، وأضــاف املــدرب »هــو العبنا. هو يعشق 

توتنهام وسيستمر هنا وسيبقى معنا لوقت طويل«.

فيل نيفيل يرى أن مستوى راشفورد 
ليس أقل من مبابي أو ديمبيلي

في  األســبــق  واملساعد  سابقًا  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  العــب  نيفيل،  فيل  يؤمن 
الجهاز الفني لنادي فالنسيا اإلسباني، أن مستوى مواطنه ماركوس راشفورد، املهاجم 
إال  أو عثمان ديمبيلي«  أقــل من كيليان مبابي  »ليس  يونايتد،  املــان  الصاعد بصفوف 
أن ال أحد يتحدث عنه. وبعد أدائه الكبير، ليتم اختياره رجل املباراة، اعتبر نيفيل، الذي 
يعمل كمحلل في شبكة »سكاي سبورتس« البريطانية، أن املهاجم الشاب يقف على قدم 
املساواة مع مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وديمبيلي جناح برشلونة 
ديمبيلي  عثمان  يمتدح  »الجميع  نيفيل  عائلة  فــي  األصــغــر  الشقيق  وقـــال  اإلســبــانــي. 

وكيليان مبابي، ولكن ال أحد يتحدث عن راشفورد في هذه البالد«.
وأضاف »ألنه العب إنكليزي، فنكتفي فقط بالقول: يلعب على الجانب األيسر وهو العب 
جيد، ليس أكثر. إال أنه في الحقيقة يملك نفس مستوى ديمبيلي ومبابي، اللذين يلعبان 
أيضًا على األجنحة. الناس تقول أن راشفورد يجب أن يلعب في الداخل، ولكن إمكانياته 

تؤهله للتألق في أي مكان«.

لفريق كولتورال ليونيسا وسلط الضوء عليه بشكل كبير 
إعالميا خاصة أن صحيفة »اس« اإلسبانية ذائعة الصيت 

تحدثت عنه.
أحمد  سجله  الــذي  التاريخي  بالهدف  الصحيفة  واهتمت 
التاريخ بهدفه، بل أهدى إلى  ياسر، وقالت إن املدافع دخل 
على سلم  بقوة  يتقدم  للغاية جعله  ثمينا  انتصارًا  فريقه 
الترتيب، وسيكون مستعدا ألن يمثل بالده في كأس العالم 
الصحيفة  وأكـــدت  قــطــر.  فــي  تنظيمها  الــتــي سيتم   ،2022
يــاســر، ضمن مقعدا  الــقــطــري، أحــمــد  املــدافــع  أن  اإلسبانية 
أســاســيــا فــي تشكيلة مـــدرب الــفــريــق روبـــن دي ال بــاريــرا 
احترافه  أن  إلى  الفريق، مشيرة  مع  تماما  بالتكيف  ونجح 
مع الفريق اإلسباني جاء من أجل تجهيز نفسه للمشاركة 
في كأس العالم في قطر عام 2022، وهو أحد األسباب التي 

دفعته ملغادرة لخويا، للتعلم وزيادة خبرته في إسبانيا.

ونقلت الصحيفة تصريحا عن ياسر قال فيه: »أتيحت لي 
العديد من الخيارات للعب خارج قطر، ولكنني أحب الدوري 
اإلسباني وأعتقد أنه كان أفضل خيار للجميع«، فيما نقلت 
على لسان مدير الكرة في الفريق اإلسباني، أوسكار كانو، 
الــذي رشــح ياسر للعب فيه وهــو الــذي كــان يعرفه مسبقا 
ــه أحــد  ــدرب منتخب قــطــر تــحــت 19 قــائــال: »إنـ حــني كـــان مـ
آمــاال كبيرة خــالل كأس  تعلق قطر عليهم  الذين  الالعبني 
العالم 2022«. ويعد العب فريق فياريال اإلسباني السابق، 
الدرجة  أول العــب قطري يحترف في دوري  أكــرم عفيف، 
يعد  الــذي  الوقت  في  »الليغا«،  القدم  لكرة  اإلسباني  األولــى 
فيه الــالعــب، عبد الله عبد الــســالم، أول العــب قطري يلعب 
في املسابقات اإلسبانية املحلية، فيما يعد نادي كولتورال 

ليونيسا مملوكا ألكاديمية أسباير القطرية.
)العربي الجديد(

عــزز املــدافــع أحــمــد يــاســر الــتــواجــد القطري فــي عــالــم الكرة 
ليونيسا  كولتورال  انتقل لصفوف  بعدما  وذلــك  اإلسبانية 
فــي فــتــرة االنــتــقــاالت الصيفية األخـــيـــرة، قــادمــا مــن فريق 
لخويا سابقا والدحيل حاليا، وهو الذي يعد أحد أبرز ركائز 

دفاع منتخب قطر.
وحظي تواجد أحمد ياسر، املولود  في 17 مايو/أيار 1995، 
في املسابقات اإلسبانية باهتمام الفت في وسائل اإلعالم 
ذائعة الصيت هناك خاصة أنه دخل تاريخ الكرة اإلسبانية، 
املسابقات  فــي  أول العــب قطري يسجل هدفا  بــات  بعدما 
الرسمية املحلية، حينما ساهم في انتصار فريقه كولتورال 
نظيره  على  اإلسبانية،  الثانية  الدرجة  أندية  أحد  ليونيسا، 
هويسكا، بنتيجة )3-2( في املباراة التي جرت ضمن الجولة 

الخامسة من دوري الدرجة الثانية اإلسباني لكرة القدم.
الثالث  مدافع فريق الدحيل القطري سجل هدف االنتصار 

أحمد ياسر

على هامش الحدث

هو أول العب 
قطري يسجل 

هدفا في 
المسابقات اإلسبانية 

ما يعزز الحضور 
العربي  هناك 

والذي يشهد على 
تواجد العديد من 

الالعبين العرب

نادال وفيدرر 
بعد مواجهتم 
المثيرة سيلعبان 
في فريق واحد 
)ماثيو ستوكمان 
)Getty/

أسفرت قرعة كأس ديفيس، التي سحبت قبل أيام، عن استضافة إسبانيا 
األول وأوقعت  الدور  بريطانيا في  اللقب خمس مرات منتخب  حاملة 
القرعة، التي سحبت فرنسا وبلجيكا، اللتين تأهلتا إلى نهائي نسخة العام 
مواجهة  في  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  ليل،  في  سيقام  والذي  الحالي، 
تسمح  جديدة  قاعدة  بفضل  والمجر،  هولندا  أمام  أرضهما  على 

لطرفي نهائي النسخة السابقة باختيار الملعب.

قرعة »ديفيس«

وجه رياضي

»أعـــتـــقـــد أن هـــــذه الـــبـــطـــولـــة قــــد تـــمـــثـــل دفــعــة 
ديفيس إلجــراء  كــأس  للمسؤولني عن بطولة 
تعديالت«. وصرح »أعتقد أننا جميعا نشعر 
بالنجاح  األمــر  يكلل  أن  وأتمنى  بالحماسة، 
ــرب  ــرون إلـــيـــه بـــاهـــتـــمـــام«. وأعــ ــ وأن يــنــظــر آخــ
العب التنس اإلسباني رفائيل نادال، املصنف 
األول عـــاملـــيـــا، عـــن تــحــمــســه لــلــعــب مـــع فــريــق 

رود  األســتــرالــي،  التنس  أســطــورة  التشيكية، 
اليفر، بإصدار طابع تذكاري وبطاقة بريدية 
األولــى  بالنسخة  لالحتفال  صورته،  عليهما 
لــبــطــولــة كـــأس اليــفــر االســتــعــراضــيــة. وصــرح 
اليفر: »إنني فخور بأن البريد التشيكي كان 
الفعالية،  لتلك  التكريم  هــذا  منح  على  قـــادرا 
خــاصــة لـــرود اليــفــر فــي شــكــل بــطــاقــة بريدية 

أوروبــا في بطولة كأس اليفر الجديدة وقال: 
»وجود هؤالء الالعبني بجانبي يعني الكثير 
لـــي«، مــشــيــرا إلـــى زمــالئــه فــي فريق  بالنسبة 
أوروبــــا الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر واألملــانــي 
ألكسندر زفيريف والكرواتي مارين سيليتش 
والــــنــــمــــســــاوي دومــــيــــنــــيــــك تــــيــــم والـــتـــشـــيـــكـــي 
تــــومــــاس بـــيـــرديـــتـــش. وكــــرمــــت هــيــئــة الــبــريــد 

فــريــدة مــن نــوعــهــا، والــتــي ســـوف تــجــد مكانا 
للعديد  الــتــذكــاريــة  املــجــمــوعــات  فــي  بالتأكيد 
من محبي التنس«. وأوضح: »إنه لشرف رائع 
أن تحمل تلك البطولة الجديدة اسمي.. أشعر 
بـــالـــتـــواضـــع ألنــــه أصـــبـــح لــــدي طـــابـــع جــمــيــل، 

وبطاقة بريدية أنتجت هنا في براغ«.
)العربي الجديد(

بلغت اإلسبانية جاربيني موغوروزا املصنفة األولى عامليا بني العبات التنس املحترفات 
نــصــف نــهــائــي بــطــولــة طــوكــيــو بــعــد اإلطــاحــة بالفرنسية كــارولــني غــارســيــا. واحــتــاجــت 
موغوروزا املرشحة األولى للقب إلى ساعة و23 دقيقة لتهزم غارسيا بنتيجة )6 - 3( 
املتبقية،  النهائي  الفائزة بمباراة ربع  النهائي  مــوغــوروزا في نصف  - 6(. وتواجه  و)4 
سيبولكوفا.  دومينيكا  والسلوفاكية  فوزنياكي  كارولني  الدنماركية  بني  تجمع  والتي 
وتجمع مباراة نصف النهائي األخرى بني األملانية أنجليكه كيربر املصنفة الـ14 عامليًا 

واملرشحة السابعة للقب والروسية أناستازيا بافليوتشينكوفا.

صورة في خبر

تألق موغوروزا
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هم أطفال مغاربة، حرمهم التشرد من العلم، فتحولوا إلى أميين صغار، منهم أيتام ومجهولو الهوية. بعضهم ابتسم لهم 
الحظ وتلقفتهم بعض الجمعيات الخيرية، وآخرون توسدوا عتبة الشارع

حكايات أطفال متشردين
مغاربة حرمتهم ظروفهم من حق التعليم

الدار البيضاء ـ حنان النبلي

ــاذا«.  ــتـ »كــنــت أحــلــم أن أصــبــح أسـ
)11 عامًا( حديثه  بــدأ ربيع  هكذا 
الجديد«ّ، وهو يحاول  »العربي  لـ 
أن يداري دموعه، قبل أن يتحّول هذا الحلم 
إلــى ســراب، فقد كــان ملــوت والــديــه وشقيقه 
في حادث سير، األثر األكبر في قلب حياته 
رأسًا على عقب. هكذا ودون مقّدمات وجد 

نفسه في الشارع يحمل لقب »متشرد«.
الثامنة، في  عــاش ربيع منذ أن كــان بعمر 
الشارع وتمكن من االنضمام إلى مجموعة 
من األطفال الذين سبقوه إلى هذا الفضاء 
واستطاعوا  االحــتــمــاالت،  كل  على  املفتوح 
أن يؤمنوا له عبر التسّول ما يسد به رمقه 
ومكانًا يؤويه، بالقرب من إحدى الحدائق 
ــدار الــبــيــضــاء )كــبــرى  الــعــمــومــيــة بمدينة الــ
مدن املغرب(. يقول »لم تكن الدراسة حينها 
مــن أولــويــاتــي، ألنــنــي أصبحت أبــحــث عما 
أســــّد بـــه جـــوعـــي، وكــيــف أقــضــي الــلــيــل في 
ــِرق األمــــطــــار  ــ ــغـ ــ ـ

ُ
ــارع خــــاصــــة عـــنـــدمـــا ت ــ ــشـ ــ الـ

األزقة«.
أمــــا ســعــد، وهــــو مـــن مــوالــيــد الـــعـــام 2007، 
فـــكـــان يــعــيــش فــــي كـــنـــف عـــائـــلـــتـــه، إلـــــى أن 
توفيت والــدتــه، وتــزوج والــده امــرأة ثانية، 
لــتــرعــى إخــوتــه الــصــغــار. يــقــول لـــ »الــعــربــي 
ــــذه الــســيــدة لـــم تــجــمــع شمل  الـــجـــديـــد«: »هـ
األسرة بل تسّببت في تشتيتها، وتشّردنا 
جميعًا إلى وجهات مختلفة. لم أكن أتحمل 
لنا بأسباب ومن  لنا وتعنيفها  معاملتها 
ــارع، وتـــعـــّرضـــت  ــ ــشـ ــ ــى الـ ــ دونــــهــــا. هـــربـــت إلـ
ملــحــاوالت تــحــّرش مستمرة مــن مجهولني، 
قبل أن أهتدي إلى مدخل إحــدى العمارات 
كرتون،  قطعة  أفــتــرش  كنت  فيه.  تحّصنت 
قبل أن يحن علّي حارس العمارة ويمنحني 

بطانية وأكال«.
أرى  عندما  بحزن شديد  »أشــعــر  ويضيف 
ــدارس،  ــ ــى املــ أطــــفــــااًل فـــي ســنــي يـــذهـــبـــون إلــ
مــتــأبــطــني حــقــائــبــهــم املــدرســيــة، فــي الــوقــت 
الذي أتأبط فيه كيسًا بالستيكيًا فيه بقايا 
طعام. أعلم جيدًا أن هذا الطريق لن يقودني 
إال إلى اإلدمان أو التسّول. لقد ندمت كثيرًا 
عــلــى هــروبــي مــن الــبــيــت، فــهــو بــالــرغــم من 

سيئاته أفضل من الشارع«.
بـــدوره، وقــف عبد العالي )13 عامًا( يتأمل 
املدرسي  النقل  تدافع األطفال داخل سيارة 
كانت  مــفــهــومــة.  غــيــر  بكلمات  يغمغم  وهـــو 
عن  للتعريف  كــافــيــًا   

ً
دلــيــال املتسخة  ثــيــابــه 

حــيــاتــه. اقــتــربــنــا مــنــه لــلــتــعــّرف عــلــيــه، تـــرّدد 
في البداية، قبل أن يروي قصته لـ »العربي 
ــط أســــرة  ــ ــديــــد«. يـــقـــول »تـــرعـــرعـــت وسـ الــــجــ
مفككة، مشاكلها ال تنتهي. كان مطلوبًا مني 
أن أشتغل في الصيف ألساهم في مصروف 
الـــبـــيـــت، وفـــــي تـــكـــالـــيـــف الـــكـــتـــب املـــدرســـيـــة. 
ــّم« الـــذي  »كـ ـــ ــالـ مــواصــلــة الــــدراســــة تــرتــبــط بـ
أجنيه فــي الــيــوم. هــكــذا ومــنــذ ســن صغيرة 
الــشــارع، بمسح األحذية.  بــدأت عالقتي مع 
 صندوقي 

ً
رحُت أجوب املقاهي مساًء حامال

الخشبي، الذي وحده يعرف مقدار دموعي. 
ــع أحــذيــة الــنــاس، ومنهم مــن يــرق لحالي 

ّ
أمل

ومنهم من يرمقني بنظرات متعالية«.
يضيف »فـــي ســن الــعــاشــرة غــــادرت نهائيًا 
ــــذي كــــان عـــبـــارة عـــن غــرفــة  مـــنـــزل أســـرتـــي الـ

هوامش

) Getty/التشرد يفقدهم الحياة الطبيعية )جيري رودفرن

B

الحني  ذلــك  منذ  الجميع.  فيها  ينام  ضيقة 
 في 

ّ
فقدت أية صلة بالتعليم والقراءة. يحز

نفسي أن أرى أطفااًل منحتهم الحياة فرصة 
األطفال  مــن  ومجموعة  أنــا  بينما  التعليم، 
نــجــوع وال يــد تمتد لــنــا، نــمــرض وال دواء، 

وقد نموت وال يلتفت إلينا أحد«.
الــعــائــلــيــة،  واملــشــاكــل  والــيــتــم  للفقر  نتيجة 
وغــيــرهــا مــن املــشــاكــل االجــتــمــاعــيــة، يعيش 
هؤالء األطفال في ظروف قاسية محرومني 
بــأي  يتمتعون  وال  التعليم،  فــي  الــحــق  مــن 
إال من  لالندماج،  رعاية صحية وال فرصة 
كــان نصيبه اإلدمـــاج فــي إحــدى مؤسسات 
كما  الطفولة،  دور  أو  االجتماعية  الــرعــايــة 
ى 

ّ
الــطــفــل املتخل هــو حـــال آدم )9 ســـنـــوات(، 

عــنــه، الــــذي انــتــشــلــتــه الــشــرطــة مـــن الــشــارع 
ليتمتع بالرعاية في دار األيتام اللة حسناء.
كان حظ هذا الطفل جيدًا، مقارنة مع سعد 
وعــبــد الــعــالــي وربــيــع، وتــمــكــن بفضل هــذه 
االنــدمــاج واللعب والتعلم أيضًا،  الـــدار مــن 
إلـــى جــانــب أطـــفـــال هـــذه املــؤســســة الــتــابــعــة 
لـــوزارة الصحة والــتــي تأسست عــام 1956، 
ــبـــل جــمــعــيــة اإلحـــــســـــان الــتــي  وتــــــــدار مــــن قـ
أنـــشـــأتـــهـــا مــجــمــوعــة مــــن املـــتـــطـــوعـــني. وقـــد 
 2834 الــثــمــانــيــنــيــات  نــهــايــة  مــنــذ  استقبلت 
، 2701 غادروا من بينهم، و1689 تمت 

ً
طفال

حضانتهم بفضل الكفالة، بحسب مسؤول 
باملؤسسة فضل عدم ذكر اسمه.

تــفــتــح املــؤســســة أبــوابــهــا لــأطــفــال وتــؤمــن 
لــهــم الــرعــايــة واملـــــأوى والــتــعــلــيــم والــرعــايــة 
الــصــحــيــة والـــدعـــم الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي. 
إذ تحرص  أولــويــاتــهــا،  مــن  التعليم  ويــعــّد 
عــلــى تـــوفـــيـــره داخـــــل املـــؤســـســـة وخــارجــهــا 
ــتـــدريـــس  ، مــــن بــيــنــهــا الـ

ً
لـــفـــائـــدة 90 طــــفــــال

املــــدارس الخصوصية،  فــي بعض  املــجــانــي 
والشراكة مع مؤسسات عديدة.

تبذلها هذه  التي  الجهود  الرغم من  وعلى 
املــؤســســة وغــيــرهــا مـــن جــمــعــيــات املجتمع 
ــي، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى بـــــرامـــــج الــــدولــــة  ــ ــدنــ ــ املــ
وآلــيــاتــهــا ملــحــاربــة الــتــشــّرد، مــن خـــالل رقــم 
أخضر للتبليغ عنه وإطــالق مرصد لرصد 
وتسيير مختلف مراكز الرعاية االجتماعية 
زالــت  مــا  الــظــاهــرة  أن  إال  والتنسيق بينها، 
في تزايد بحسب الباحث في علم االجتماع 
عبد الرحيم الزعيم، الذي يؤكد في تصريح 
إلى مزيد من  الحاجة  الجديد«،  »العربي  لـ 
الــجــهــود مـــن أجـــل اســتــراتــيــجــيــة تــشــاركــيــة 
نــاجــعــة لــلــقــضــاء عــلــى الــتــشــرد وتــداعــيــاتــه 

االجتماعية والنفسية.
ــقـــول الـــبـــاحـــث الـــســـوســـيـــولـــوجـــي »يـــحـــرم  يـ
الــحــيــاة الطبيعية،  املــتــشــردون عــمــومــًا مــن 

ــفـــال،  ــر يـــكـــون عــلــى األطـ ــبـ لــكــن الــتــأثــيــر األكـ
ويتعّرضون  الــشــارع،  عليهم  يقسو  الــذيــن 
للمضايقات املستمرة، وقد يقعون ضحايا 
ــان والــتــســّول،  ــ لــالغــتــصــاب أو فــي فــخ اإلدمـ
كــمــا يــفــتــقــدون ألبــســط الــحــقــوق فـــي حــيــاة 
ــد ســهــل  ــيـ ــم »صـ ــهـ ــى أنـ ــ كـــريـــمـــة«، مـــشـــيـــرًا إلـ
لشبكات التسّول أو تجارة األعضاء وحتى 

الجماعات اإلرهابية في املستقبل«.
وبـــالـــرغـــم مـــن الـــتـــقـــّدم الــكــبــيــر فـــي مــعــدالت 
ــــي أجـــــــــزاء عـــديـــدة  االلــــتــــحــــاق بــــــاملــــــدارس فـ
ــال مـــن الفئة  ــفـ الــعــالــم، إال أن عـــدد األطـ مـــن 
العمرية من 6 سنوات إلى 11 سنة من غير 
 .2011 عــام  منذ  ازداد  بــاملــدارس  امللتحقني 
وهــنــاك حــوالــي 124 مــلــيــون طــفــل ومــراهــق 
اثنني من  أن  كما  بــاملــدارس،  غير ملتحقني 
ــون مــرحــلــة التعليم  ُيــِتــمُّ كــل خمسة أطــفــال 
األساسية دون أن يتعلموا القراءة والكتابة 
وإجــــــراء الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة الــبــســيــطــة، 
املتحدة  األمـــم  لبيانات منظمة  وفــقــًا  وذلـــك 

للطفولة »يونسيف«. 
وإذا كان حلم أطفال الدول املتقدمة تجاوز 
ــإن حلم  أســــوار املــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة، فـ
هــــؤالء الــفــتــيــة هــو الــحــصــول عــلــى فرصة 
للتعليم واملساواة والرعاية، لالندماج في 

املجتمع.

نتيجة للفقر واليتم 
واملشاكل العائلية، 

وغيرها من املشاكل 
االجتماعية، يعيش 
هؤالء األطفال في 

ظروف قاسية 
محرومني من الحق في 

التعليم.

■ ■ ■
تفتح مؤسسة 

اإلحسان أبوابها 
لألطفال وتؤمن لهم 

الرعاية واملأوى والتعليم 
والرعاية الصحية 
والدعم النفسي 

واالجتماعي. ويعّد 
التعليم من أولوياتها.

■ ■ ■
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مليون طفل ومراهق 
غير ملتحقني 

باملدارس.

باختصار

رشا عمران

املحمول تطبيقا عامليا  إلــى هاتفي  مــدة، أضفت  قبل 
ــنــك مـــن مــعــرفــة اســم 

ّ
ــو يــمــك ــــر«، وهــ ــول يـــدعـــى »تــــروكــ

الشخص الذي يتصل بك، إن كان رقمه مجهوال لك. 
ومثل كل هذه امليزات الخدمية، بدأ »تروكولر« تحديث 
والخدمات  املــيــزات  بنفسه، وإضــافــة مزيد من  نفسه 
لعمالئه. فجأة بــدأت أرى أمــام أسماء أصدقائي على 
الهاتف أن فالنا يضع هاتفه على وضعية الصامت، 
أو يــجــري اآلن مــكــاملــة، أو أنــهــى آخـــر اتــصــال لــه قبل 
دقيقتني! وهكذا، يقدم لك »تروكولر« معلومات كاملة 
عن وضع الشخص الذي كنت تنوي االتصال به، مهما 
لــو كــان مقيما فــي أقاصي  بــه، وحتى  كانت عالقتك 
التطبيق على هاتفي  العالم. أصبت بالخوف، وألغيت 
 عـــن فـــضـــول مــعــرفــة أصــحــاب 

ً
املـــحـــمـــول، مــســتــغــنــيــة

األرقام الغريبة، وتاركة لنفسي مفاجأة اكتشاف من 
الذي يتصل بي. 

أتاحت الثورة الرقمية للبشر اختصار الزمن، وسرعة 
االتـــصـــال والـــتـــواصـــل، وأتـــاحـــت لــهــم أيــضــا اكــتــشــاف 
اآلخر املجهول، وضمور هالة الخوف منه، لكنها في 
املقابل ألغت كل أنواع الخصوصية، إذ يصبح الكائن 
مكشوفا أمام الجميع، وتبدأ مساحته بالخصوصية 

بالتآكل شيئا فشيئا، وينعدم الخيال اإليجابي الذي 
اإلنسانية،  عالقاتهم  تطوير  فــي  البشر  يستخدمه 
األعــذار  والتماس  املسامحة  ميزة  تماما  تلغي  مثلما 
الرقمية وثورة  الثورة  روا معي ما قبل 

ّ
لآلخرين: تذك

املحمول.  أجــهــزة  اخــتــراع  الحديثة، وقــبــل  االتــصــاالت 
كان للشوق بني العشاق أو بني األصدقاء مــزاج آخر 
تماما، كان الحبيب الغائب أو البعيد موضوعا  ضمن 
والحب  الشوق  عناصرها  اإليجابية،  الطاقة  من  هالٍة 

والتوق للقاء قريب. 
اليد تحمل معها شيئا  املرسلة بخط  الرسائل  كانت 
من رائحة الحبيب أو الصديق. فيها بعض أثره الحي، 
ــه تــرســل مع  بــعــض الــــدفء والــحــمــيــمــيــة، بــعــض روحــ
الــيــد. كــان أيضا ثمة  الــورقــيــة املكتوبة بخط  الــرســالــة 
إلى  املرسل لكي تصل رسالته  وقت ما وجهد يبذله 
مــن يــريــد، شـــراء ورق خـــاص، االنــتــبــاه إلــى خــط يــده، 
ومــحــاولــة أن يــكــون جميال ومــقــروءا، ثــم الــذهــاب إلى 
مكتب الــبــريــد وشـــراء الــطــوابــع، وإلـــى آخــر مــا هنالك. 
كانت الرسالة الورقية املكتوبة دليال أكيدا على املحبة 
والشوق. وغياب الرسالة أو تأخرها عن موعدها كان 
يستدعي القلق، لكنه القلق املشوب باملحّبة ال بالغيرة، 
فعذر التأخير موجود دائما: املرسل قد يكون مريضا 
دائما،  يقولون  كما  معه(  عــذره  )الغايب  مشغوال،  أو 

اآلن  أحــد  أي  اآلن. ال يستطيع  مــا يحدث  على عكس 
إيجاد عذر مناسب لتقصيره، حتى الرغبة باالبتعاد 
قليال أصبحت غير مقبولة، إذ كيف سألتمس عذرا 
لحبيٍب ال يتواصل معي كما أريد، وأنا أعرف أنه قبل 
قليل كان يتكلم مع أحد؟ وكيف سأعذره حني أرسل 

له رسالة وال يجيبني، وأنا أعرف أنه قرأها؟  
ــائــــل الـــتـــواصـــل قـــدرتـــنـــا عـــلـــى الـــتـــواصـــل  ــرت وســ ــ دمــ
والحميمية اإلنسانية. صرنا رقميني مثلها، سريعي 
الــغــضــب واالســتــفــزاز إذا مــا شــعــرنــا بــالــتــجــاهــل من 
اآلخرين، حتى لو كان تجاهال غير مقصود. دمرت 

أيضا الرغبة والحاجة إلى التقاط األنفاس من الضغط 
الــيــومــي، ســتــكــون االتـــصـــاالت والــرســائــل املــتــواصــلــة 
ومــراقــبــة الــتــحــركــات، واملــحــاســبــة عــلــى كــل حــركــة أو 
ــقــرأ فــي وجــه رغبة 

ُ
ــٍة لــم ت اتــصــاٍل لــم ُيــنــجــز، أو رســال

االنعزال واالبتعاد قليال! فتحت املجال أيضا للسهولة 
في كل شيء، في إطالق العنان للتعبير عن العواطف، 
وفي قطع العالقات نهائيا، وفي الشك باآلخر. يكفي 
أن تمسك هاتفك بيدك وتضغط على أزرار ما، ليذهب 
ما تريد قوله إلــى اآلخــر بلحظة، ومــن دون أي جهد، 
لــآلخــر. في  وبـــدون إعـــادة تفكير بما يجب أن تقوله 
فورة غضبك قد تكتب له ما يدمر كل مودة. ال تعطيك 
أو  للتفكير  اإلرســـال واالتــصــال فرصة  فــي  السهولة 
وامتصاص  التسامح  على  قدرتك  فقدك 

ُ
وت املراجعة، 

العالقة  فــي  حميميتك  فقدك 
ُ
ت مثلما  تماما،  الغضب 

الرسالة نفسها إلى  مع اآلخرين، إذ يمكن أن ترسل 
عــشــرة أشــخــاص مــعــا، مــن دون تمييز شــخــٍص من 
اآلخــر، من دون أن يشعر أي منهم بأنه مميز لديك،  
ــثــورة  هـــل يــمــكــن لــنــا أن نــســتــرجــع عــفــويــة مـــا قــبــل ال
بات  أنــه  أظــن  الــدمــار؟  مــن  لنحمي عالقاتنا  الرقمية، 
صعبا، إذ اعتدنا على وسائل التواصل وأدواتها بني 
أيدينا اعتياد اإلدمان، فلنقل معها وداعا للرومانسية 

وللغفران.

حين أصبحنا ديجتال

وأخيرًا

اعتدنا على وسائل التواصل 
وأدواتها بين أيدينا اعتياد 

اإلدمان، فلنقل معها وداعا 
للرومانسية وللغفران
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