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بيروت ـ حسين غازي

تنتصر الرياضة على األحداث السياسية، مهما 
حـــــاول بــعــضــهــم تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــيــهــا، هــذا 
إن سبورتس«  »بــي  قــنــاة  مــع  بالفعل  مــا حصل 
القطرية، التي عادت للظهور على شاشات التلفزة 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة، بعدما واجهت 
الــذي  الحصار  أسابيع، ضمن  مــدار  على  حجبًا 
فرضته األخيرة مع السعودية ومصر والبحرين 
ــة قـــطـــر. إذ أعــلــنــت شــبــكــة االتـــصـــاالت  ــ عــلــى دولـ
ــيــــة وشـــركـــة »دو« أمــــس أنــهــمــا أعـــادتـــا  ــاراتــ اإلمــ

بــث قــنــوات »بـــي إن ســبــورتــس« الــقــطــريــة، وذلــك 
عــبــر أجــهــزة االســتــقــبــال الــخــاصــة بــهــمــا، وليأتي 
الحصار  دول  تراجع  على  إضافيًا   

ً
دليال الــقــرار 

وسقوط مزاعمها ضد قطر، واعترافًا بأن »بي إن 
بديل  إمبراطورية رياضية عاملية، ال  سبورتس« 

عنها ملاليني عشاق الرياضة في العالم العربي.
الــقــطــريــة،  الــقــنــاة  الــتــي جابهتها  ورغـــم املــقــاطــعــة 
من منع دول الحصار رياضييها في املنتخبات 
 
ً
واألندية من إدالء تصريحات ملراسليها، وصوال

إلى إيقاف بثها في السعودية واإلمـــارات، قررت 
ــق 

ّ
ــا، فــــي ظــــل تــعــل ــ ــرارهـ ــ األخــــيــــرة الــــعــــدول عــــن قـ

ــداث الــريــاضــيــة الــعــاملــيــة الــتــي  ــاألحــ مــواطــنــيــهــا بــ
الرياضات، من كرة  املحطة في مختلف  توفرها 
 إلى كرة السلة 

ً
القدم األوروبية والعربية، وصوال

واليد، وكذلك التنس والفورموال 1 وغيرها الكثير.
ولم تتأثر القناة على الصعيد املادي جراء إيقاف 
بثها طـــوال الــفــتــرة الــســابــقــة، عقب نــشــوء األزمــة 
ــار املــاضــي، ولقد  أيـ الخليجية فــي أواخــــر مــايــو/ 
ــع تمثلت  ــ ــدول األربـ ــ واجـــهـــت الــقــنــاة حــمــلــة مـــن الـ
بإجبار موظفني فيها من حملة جنسية هذه الدول 
للتشويش  القناة في محاولة  على االستقالة من 
ارتــيــاح كبير في  املقابل، ســاد  على عملها.  في 

ـــي لـــعـــودة »بــــي إن ســبــورتــس«  ــاراتـ الـــشـــارع اإلمــ
الشاشات مــن جــديــد، وكــان الحظ  للظهور على 
املشتركون في باقات القناة عودة بثها منذ مساء 
الجمعة، في حني أرسلت شركتا االتصاالت في 
اإلمــارات رسائل ملشتركيهما بأنهما ستطبقان 

سياسة الرسوم القديمة بال أية زيادات. 
بـــــدوره، كــتــب مــعــلــق الــقــنــاة حــفــيــظ دراجــــي على 
حسابه في تويتر: »قنوات beIN تعود من جديد 
الحصار  أسابيع سيصبح  وبــعــد  اإلمــــارات.  إلــى 
الــحــق وصــوت  املــاضــي، وينتصر  مــن  واملقاطعة 

العقل والحكمة«.

»بي إن سبورتس« تكسر الحصار اإلماراتي
الحدث

القدس: أسبوع من الصمود
لجميع  تحديدًا،  القدس  داخل  متعددة  وبأساليب  تباعًا  الفلسطينيون،  يتصدى 

محاوالت االحتالل اإلسرائيلي تغيير الوضع القائم في المسجد األقصى. ]5[

مع العدد
ملحق

فلسطين

األحد 23  يوليو/ تموز  2017 م  29 شوال 1438 هـ  □  العدد 1056  السنة الثالثة

    جميع مناطق 
الغوطة الشرقية 

مشمولة باالتفاق مع 
استثناء »فتح الشام«

    تسيير قافلة إنسانية 
إلى المنطقة وإجالء 

أول دفعة من المصابين 
بشكل فوري

    اتفاق وقف النار 
في إدلب: تمهيد 

لتقويض قوة حركة 
»أحرار الشام«

    مقتل الوسيط في 
ثاني أيام معركة 

جرود عرسال
 التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

اقتصاد

مجتمع

منوعات

ثقافة

جولة أردوغان 
الخليجية: حراك 

دبلوماسي تحت 
سقف شروط الحّل 

المتكافئ

األردن: مالحظات 
بشأن تصاعد 

احتجاجات قبيلة 
الحويطات

اآلثار المصرية... 
حقوق »النهب« 

محفوظة

أطفال »داعش« 
في السودان: 

دعم نفسي 
للتخلص من 

رواسب الحرب

الجزائر: أزمة الدوالر 
تعرقل السياحة 

في الخارج

وديع البستاني... 
دنيا اسمها حيفا

04

05

10

19

22

24

في العدد

Sunday 23 July 2017

تركيا ـ ألمانيا
اشتباك مدروس

يبدو التوتر التركي األلماني أقرب 
إلى الضرورة، إلتاحة المجال أمام 

إمكانية تصحيح مسار العالقات 
بينهما، في ظل تعاظم مآخذ أنقرة 

على برلين حيال عدد من الملفات.

6ـ7

سورية
الغوطة تنضم لمناطق خفض التصعيد

زاَد التوتر بين البلدين غداة محاولة االنقالب في تركيا العام الماضي )ياسين أكغول/فرانس برس(
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ما بعد سيطرة 
»هيئة تحرير 

الشام«

االتفاق يستثني 
جبهة فتح الشام 

)النصرة سابقًا(

اندمجت فصائل 
معارضة في »الجبهة 
الوطنية لتحرير سورية«

للحديث تتمة...

الغوطة الشرقية  
تنظّم لمناطق 
خفض التصعيد

اتفاق وقف النار في إدلب... تقويض لقوة »األحرار«؟

باتت الغوطة الشرقية على خطى الجنوب السوري، مع اإلعالن الروسي عن اتفاق 
شموله  عدم  مع  االتفاق،  تنفيذ  النظام  قوات  وبدء  فيها،  التصعيد  لخفض 
إلحكام  جديدة  محاولة  في  وذلك  سابقًا(،  النصرة  )جبهة  الشام«  فتح  »جبهة 

سيطرة روسيا على مختلف المناطق السورية، شماًال وجنوبًا ووسطًا

محمد أمين

خطت روسيا خطوة واسعة باتجاه 
وتأكيد سطوتها  وجــودهــا،  تعميق 
فـــي ســـوريـــة، إثــــر إعــانــهــا الــتــوصــل 
التــفــاق جــديــد يــشــمــل الــغــوطــة الــشــرقــيــة، أهــم 
معاقل املعارضة في محيط العاصمة دمشق، 
لوضع حد لصراع دام بني املعارضة والنظام 
على مدى سنوات، لم يستطع األخير حسمه 
املجازر بحق  ارتكابه عشرات  من  الرغم  على 
املدنيني. وأكدت فصائل املعارضة في الغوطة 
ــأي جــهــد يـــوقـــف هــجــمــات قـــوات  تــرحــيــبــهــا بــ
النظام على املدنيني، متوقعة أال يلتزم النظام 
وإيــــــران بـــاالتـــفـــاق، فـــي وقــــت ال يــــزال االتــفــاق 
الغوطة،  كامل  شموله  لجهة  تحديدًا  مبهمًا، 
وحي جوبر املتاخم لها. في هذا السياق، أعلن 
املتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية 
الـــلـــواء إيــغــور كــونــاشــيــنــكــوف، أمـــس السبت، 
اتــفــاق تنظيم منطقة )خفض  ــرام  إبــ »تـــّم  أنـــه 
ــة، شــرقــي  ــيـ ــرقـ ــي الـــغـــوطـــة الـــشـ الـــتـــصـــعـــيـــد( فــ
الــعــاصــمــة دمـــشـــق«، مــشــيــرًا فـــي تــصــريــحــات 
االتــفــاق  التوقيع على  »تـــّم  أنــه  إلــى  صحافية 
في العاصمة املصرية القاهرة«. ولفت إلى أن 
 برسم حــدود املنطقة 

ً
»االتــفــاق سيكون كفيا

ــيــــطــــرة«، مــــؤكــــدًا أن  ـــــوى الــــســ ــات قـ ــيــ وصــــاحــ
»االتفاق يستثني جبهة فتح الشام )النصرة 
سابقًا(«. وأضاف أنه »سيتم تسيير أول قافلة 
إنــســانــيــة إلـــى الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وإجــــاء أول 

دفعة من املصابني فورًا«.
ــم تــحــديــد  ــ ــه »تــ ــ وأوضــــــــح كـــونـــاشـــيـــنـــكـــوف أنــ
مــواقــع انــتــشــار قـــوات الــفــصــل والــرقــابــة، وتــم 
تـــحـــديـــد صـــاحـــيـــاتـــهـــا، وتــــــم رســــــم خـــطـــوط 
عبور  وممرات  اإلنسانية،  املساعدات  إيصال 
املـــدنـــيـــني«، مـــن دون الـــخـــوض فـــي تــفــاصــيــل 
وسائل  ونقلت  الــقــوات.  هــذه  بماهية  تتعلق 

إعـــام روســيــة عــن مــصــادر فــي وزارة الــدفــاع 
الروسية، تأكيدها أن »اتفاق الغوطة الشرقية 
ــريـــت في  ــاء نــتــاجــًا لــلــمــفــاوضــات الـــتـــي أجـ جــ
الدفاع  وزارة  عــن  بــني ممثلني  أخــيــرًا  القاهرة 
ــيـــة واملـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــعــتــدلــة«،  الـــروسـ
ــــي. مــــن جــهــتــهــا،  ــــروسـ بــحــســب الـــتـــوصـــيـــف الـ
أعلنت الــقــاعــدة الــروســيــة فــي مــطــار حميميم 
العسكري في الساحل السوري، أنه »ستكون 
جــمــيــع مــنــاطــق الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة مــشــمــولــة 
فــي االتــفــاق املــبــرم مــع استثناء تنظيم جبهة 
موقع  على  صفحتها  على  مشيرة  النصرة«، 
الــتــواصــل »فــيــســبــوك« إلــى أن »لـــدى التنظيم 
املــتــشــدد فــرصــة لــتــقــريــر املــصــيــر ضــمــن فــتــرة 
زمنية قــصــيــرة«. وجـــاء االتــفــاق بعد أيـــام من 
اتــفــاق شمل درعــا والــســويــداء والقنيطرة في 
الجنوب السوري، أعلن عنه بعد اجتماع ُعقد 
فـــي مــديــنــة هــامــبــورغ األملــانــيــة بـــني الــرئــيــس 
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب والــرئــيــس الــروســي 
فاديمير بوتني، على هامش قمة »مجموعة 
الــعــشــريــن«. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، أعــلــنــت قـــوات 
القتالية«  األعــمــال  بــدء »تطبيق وقــف  النظام 
فـــي مــنــاطــق مـــن الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة فـــي ريــف 
الرسمية  دمشق، حسبما نقلت وكالة األنباء 

»سانا«. 
ــفـــاق الـــجـــنـــوب نــتــيــجــة اجــتــمــاعــات  ــاء اتـ ــ وجـ
مــكــثــفــة عـــقـــدهـــا خــــبــــراء روس وأمـــيـــركـــيـــون 
ــان، لــــم تـــكـــن إســـرائـــيـــل  ــ ــّمـ ــ وأردنــــــيــــــون فــــي عـ
بعيدة عنها، إلرســاء ترتيبات أمنية تجنب 
جنوب سورية فوضى ربما تؤدي إلى خلط 
األوراق، وهو ما يشكل مساسًا بأمن األردن 
في  السورية  املعارضة  وطالبت  وإسرائيل. 
حينه أن يشمل الغوطة الشرقية، واعتبارها 
جزءًا منه يعيد االستقرار ويسمح بوصول 
قبل  من  للمحاصرين  اإلنسانية  املساعدات 
قـــوات الــنــظــام. وتــعــد الــغــوطــة الشرقية أبــرز 

مـــعـــاقـــل املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة املــســلــحــة فــي 
محيط العاصمة السورية دمشق منذ أواخر 
الــوقــت الــى  عـــام 2012، وتــتــعــرض مــنــذ ذاك 
حصار محكم، وقصف مستمر، ما أدى الى 
إنسانية  مأساة  املدنيني، وخلق  آالف  مقتل 
طاولت أكثر من نصف مليون مدني محاصر 
الشرقية. وارتكب  الغوطة  وبــلــدات  مــدن  فــي 
فــــي مــنــتــصــف عـــــام 2013 مـــجـــزرة  الـــنـــظـــام 

أحمد حمزة

على الــرغــم مــن أن االتــفــاق الــذي أعلن عنه، 
االقتتال  لــوقــف  أدى  املــاضــي،  الجمعة  يــوم 
األوســـع مــن نــوعــه، الــذي استمر ثاثة أيــام 
في محافظة إدلب بني »حركة أحرار الشام« 
و»هيئة تحرير الشام«، التي تشكل »جبهة 
فتح الشام« )جبهة النصرة سابقًا( عمادها 
األساسي، إال أن تطورات هذه األيام الثاثة، 
امليداني  النفوذ  في خرائط  لتغييٍر  أفضت 
تركيا،  مع  الحدودية  املحافظة  هــذه  ضمن 
والــــتــــي تــعــتــبــر أوســـــــع مـــنـــاطـــق »تــخــفــيــف 
التصعيد« األربع، املتفق عليها بداية مايو/
الكازاخستانية  العاصمة  في  املاضي  أيــار 
أســتــانــة. فــاملــعــطــيــات املــيــدانــيــة أظـــهـــرت أن 
»الــهــيــئــة« حــقــقــت فــي هـــذا االقــتــتــال، تفوقًا 
انــســحــب مقاتلوها  الــتــي  عــلــى »الـــحـــركـــة«، 

ــة بـــالـــســـاح الــكــيــمــيــائــي فـــي الــغــوطــة  مـــروعـ
الشرقية، أدت إلى مقتل آالف املدنيني. ويعد 
ــمـــن«، من  »جـــيـــش اإلســـــــام«، و»فـــيـــلـــق الـــرحـ
الشرقية،  الغوطة  املقاتلة في  الفصائل  أبرز 
ويسيطر األول على مدينة دوما، كبرى مدن 
إلـــى مــســرابــا، والشفونية،  الــغــوطــة، إضــافــة 
ــــرج الـــســـلـــطـــان، فــيــمــا يــســيــطــر  ــم مــــن مـ وقـــسـ
الــثــانــي عــلــى عــربــني، وبــيــت ســـوى، وزمــلــكــا، 
ــعـــري. أمـــا »حــركــة أحـــرار  وعـــني تــرمــا، واالشـ
ــام« فــتــحــتــفــظ بـــوجـــود لــهــا فـــي مــديــنــة  الــــشــ
حــرســتــا، وفـــق مـــصـــادر مــحــلــيــة أوضـــحـــت لـ 
فتح  لجبهة  يعد  »لــم  أنــه  الجديد«  »العربي 
الشام أي تأثير في الغوطة إثر الحملة التي 
قام بها جيش اإلسام أخيرًا، وشتت شمال 
الجبهة في الغوطة«. وأضافت بأنه »لم يبق 
مـــن الــجــبــهــة إال بــضــع مــئــات مـــن الــعــنــاصــر 
الذين ال تأثير لهم، ومن ثم فا حجة للنظام، 
وحــلــفــائــه فــي اســتــهــداف الــغــوطــة أو شمول 

االتفاق كامل مدنها وبلداتها«.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم »فـــيـــلـــق 
»العربي  الــرحــمــن«، وائـــل عــلــون، فــي حــديــث لـ
الــجــديــد«، إن »إعــــان الــــروس تــوســيــع اتــفــاق 
الشرقية،  الــغــوطــة  ليشمل  التصعيد  خــفــض 

مـــن مــنــاطــق واســـعـــة كــانــت تــحــت نــفــوذهــم، 
ال ســيــمــا مــعــبــر بـــاب الــهــوى الـــحـــدودي مع 
تركيا، الذي تم االتفاق على تسليمه »إلدارة 

مدنية«.
ــة أحـــــــــرار الـــــشـــــام« الـــنـــص  ــ ــركـ ــ ــــرت »حـ ــشـ ــ ونـ
 
ً
املــقــتــضــب لــاتــفــاق عــصــر الــجــمــعــة، مــذيــا

بــتــوقــع املــتــحــدث الــرســمــي محمد أبـــو زيــد، 
الـــذي قـــال إنـــه »تـــم االتــفــاق بــني اإلخــــوة في 
حركة أحرار الشام اإلسامية وهيئة تحرير 
ــار وإخـــــاء  ــنــ الــــشــــام، عـــلـــى وقـــــف إطــــــاق الــ
املحتجزين من الطرفني، وخــروج الفصائل 
ــاب الــــهــــوى وتــســلــيــمــه إلدارة  ــ مــــن مــعــبــر بـ

مدنية«.
تحرير  »هيئة  بساعات  ذلــك  قبل  وبسطت 
ــقـــرى  ــلـــى مـــعـــظـــم الـ ــام«، ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ ــ ــشــ ــ الــ
والـــبـــلـــدات والـــطـــرقـــات الــتــي تــحــيــط بمعبر 
بــاب الهوى الــحــدودي، الــذي بــدا محاصرًا، 
موجهة في الوقت نفسه نداء عبر اإلنترنت 
»إلى إخواننا من جنود حركة أحرار الشام 
في معبر )باب الهوى( كل َمن يخرج منكم 
إلى إخوانه له منا األمان، ويعود إلى بيته 
ســاملــًا ال ُيــَمــّس بــســوء، لــه مــا لنا وعليه ما 
ــيــــادة أحــــــرار الـــشـــام«  عــلــيــنــا«. وطـــالـــبـــت »قــ
بـــالـــخـــروج »إلخـــوانـــكـــم مـــعـــززيـــن مــكــرمــني، 
فلكم منا األمــن والسامة، ونجلس بعدها 
ثورتنا  وينقذ  يوحدنا  بمشروٍع  للخروج 

وُيصحح مسارها باالتجاه الصحيح«.
وعكس ظهور االتفاق بعد ذلك، الذي أكدته 
املقتضبة،  الــبــنــود  بنفس  أيــضــًا  »الــهــيــئــة« 
ــرار الـــشـــام« رضــخــت  ــ ــورة أن »حـــركـــة أحـ صــ
»الهيئة« أكثر من  تحت الضغط العسكري لـ
كونها وافقت على اتفاق وقف إطاق النار؛ 
إذ إن مــا رشـــح مــن تــصــريــحــات لــقــيــادتــهــا، 
خال األيام الثاثة، أكد أن »الحركة« تعتبر 
الــشــام يهدف إلنهاء  »اعــتــداء هيئة تحرير 
الــــثــــورة الـــســـوريـــة وتـــحـــويـــل مـــنـــاطـــق أهـــل 

يــأتــي نــتــاج حــركــة االتـــصـــاالت الـــدائـــرة حاليًا 
واألردن«،  املـــتـــحـــدة  ــــات  ــــواليـ والـ روســـيـــا  بـــني 
ــر هــو امـــتـــداد التــفــاق وقــف  مضيفًا بـــأن »األمــ
إطــاق النار في جنوب غربي سورية، والذي 

أعلن عنه أخيرًا«.
وأثــنــى عــلــوان عــلــى مــوقــف فــصــائــل »الجبهة 
ــــي حــــــــــوران، والـــتـــي  الـــجـــنـــوبـــيـــة« الـــعـــامـــلـــة فـ
اتفاق  »ضغطت خــال األيــام املاضية ليشمل 
ــنــــار املـــعـــمـــول بــــه فــــي جــنــوب  ــــاق الــ ــــف إطــ وقـ
ــة، مــنــطــقــة الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، والــتــي  ــوريــ ســ
تــتــعــّرض ملــحــاوالت مــتــكــررة مــن قـــوات األســد 

ومليشيات الجتياحها«.
وأوضــــح أن »فــيــلــق الــرحــمــن لــم يــتــواصــل مع 
أحــد فــي خصوص ذلــك. ولــم نوقع أو نشارك 
ــفــــاق«، مــســتــدركــًا بـــالـــقـــول: »نــرحــب  فـــي أي اتــ
الهجمات  يوقف  دولــي  أو  إقليمي  بــأي جهد 
قــوات  مــن  مــن شهر  ألكثر  املتواصلة  العنيفة 
الشرقية، والتي استخدم  الغوطة  األسد على 
فيها الغازات السامة، والغارات الجوية، وراح 
ضحيتها عشرات املدنيني«. وتوقع علوان »أن 

يلتزم نظام األسد  وإيران باالتفاق الجديد«.
من جهته، أكد املجلس العسكري ملدينة دمشق 
وريفها، أنه »لم يوقع أو يشارك في أي اتفاق 

السنة إلــى رقــة وموصل جــديــدة«، كما ورد 
على لسان قائدها أبو عمار العمر. وهو ما 
أشـــار إلــى أن »الــحــركــة«، كــانــت عــازمــة على 
سّيرت  التي  »الهيئة«،  مواجهة  في  املضي 
بعد االتفاق، أرتــااًل عسكرية أشبه بمواكب 
»احــــتــــفــــااًل بـــالـــنـــصـــر« فــــي مـــنـــاطـــق واســـعـــة 

بمحافظة إدلب.
مــســؤول فــي »حــركــة أحـــرار الــشــام« قــال في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »هــنــاك  تــصــريــح لــــ
أيامًا عصيبة جدًا تمر على الحركة حاليًا«، 
مــوضــحــًا أن »الـــكـــام الــــذي انــتــشــر عــلــى أن 
لاندماج  الحركة  قبول  عن  نقاشات  هناك 
)مــع الهيئة( ضمن فصيل واحـــد فــي إدلــب 

غير وارد إطاقًا«.
وبدا كأن »الحركة« كانت تعّول على عوامل 
عـــدة، فــي مواجهتها األكــبــر مــن نوعها مع 
الشعبية  الحاضنة  بينها  ومــن  »الــهــيــئــة«، 
فعلى  »الــحــركــة«،  توقعات  دون  كانت  التي 
الرغم من أن مدنًا هامة في محافظة إدلب، 
أبـــرزهـــا ســـراقـــب، شــهــدت تــظــاهــرات مــنــددة 
االنتصار ملوقف  ما يعني  »الهيئة« وهو  بـ
الــشــعــبــي على  ــراك  ــحــ الــ أن  إال  »الــــحــــركــــة«، 
ما  وهــو  نسبيًا،  خافتًا  بــدا  عمومًا  األرض 
يمكن إرجاعه بشكل أساسي لعامل الخوف 
من رفع الصوت عاليًا ضد الهيئة« بحسب 

»العربي الجديد«. ما أفاد السكان لـ
ــغ األهـــمـــيـــة، مــنــح  ــالـ ــر بـ ــ  آخـ

ً
غـــيـــر أن عــــامــــا

»الــهــيــئــة« فــي هــذه املــواجــهــات،  األفضلية لـــ
الفكري  والــحــامــل  التنظيمي  الــعــامــل  وهـــو 
الــشــام« بدت  أحــرار  فـ«حركة  الطرفني؛  لكا 
هــذه  فــي  وفــكــريــًا  تنظيميًا  متماسكة  غــيــر 
املــــواجــــهــــات، نـــظـــرًا لـــلـــمـــراجـــعـــات الــفــكــريــة 
التي تتبعها تغييرات سلوكية  التدريجية 
عــلــى األرض. وهـــو مــا انــعــكــس، خـــال أيــام 
املــواجــهــات الــثــاث، تخبطًا لــدى جــزء مهم 
مـــن مــكــونــاتــهــا ومــقــاتــلــيــهــا، فـــي مــقــابــل أن 

حول خفض التصعيد في الغوطة الشرقية«، 
إال أنـــه أشـــار فــي بــيــان »تــرحــيــبــه بـــأي جهود 
العسكرية  العملية  توقف  إقليمية  أو  دولــيــة 
النظام وحلفاؤه منذ  التي يشنها  املتواصلة 
33 يــومــًا عــلــى الــغــوطــة«. واعــتــبــر املــجــلــس أن 
»االتــفــاق هو من طــرف واحـــد«، متوقعًا »عدم 
الـــتـــزام الــنــظــام وحــلــفــائــه بــــه«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
ليشمل  ضغطت  الجنوبية  الجبهة  »فصائل 

اتفاق الجنوب منطقة الغوطة الشرقية«.
وقال قيادي في املجلس العسكري في الغوطة 
إن »املعارضة  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ  الشرقية 
الــســوريــة املــســلــحــة، حــريــصــة عــلــى املحافظة 
قبل  الغوطة  على مواقعها، ومكتسباتها في 
تطبيق االتفاق«، مشيرًا إلى أن »قوات النظام 
تحشد بــاتــجــاه حــي جــوبــر فــي وقــت لــم يهدأ 
الــجــوي واملــدفــعــي على مــدن وبلدات  القصف 
الغوطة رغــم اإلعــان عن االتــفــاق من الجانب 

الروسي«.
ــائــــل تـــابـــعـــة  ــنــــت فــــصــ ــلــ فـــــي هـــــــذا اإلطــــــــــــار، أعــ
لــلــمــعــارضــة الــســوريــة فــي الــجــنــوب الــســوري، 
أمس السبت، عن »اندماجها الكامل في جسم 
عسكري وسياسي واحد يحمل اسم )الجبهة 

الوطنية لتحرير سورية(«.

ــا تــــســــّرب مــــن خـــطـــابـــاٍت مــن  ــ »الـــهـــيـــئـــة« ومـ
شرعيني فيها للمقاتلني على األرض، بدت 
ماضية من دون تردد في ضرورة املواجهة 

حتى تحقيق أهداف الحملة العسكرية.
ــًا، فــقــد ســــاد أمــــس الـــســـبـــت، هـــدوء  وعـــمـــومـ
إدلــب،  محافظة  مناطق  معظم  فــي  ميداني 
املحليني،  الــســكــان  عــلــى  أيـــام عصيبة  بــعــد 
فــيــمــا بـــــدأت تـــثـــار تــــســــاؤالت عـــديـــدة حــول 
الــوحــيــدة فــي ســوريــة،  مستقبل املــحــافــظــة 
التي تعتبر معقل املعارضة السورية األبرز.

وفـــي حــني لــم يــتــضــح بــعــد املــوقــف الــتــركــي 
محافظة  في  التطورات  هــذه  إزاء  الرسمي، 
إدلب، فإن موسكو لم تتأخر كثيرًا في إرسال 
إشارات تهديٍد مستقبلي في هذه املحافظة؛ 

»القناة  بـ ما يعرف  الجمعة، عبر  أعلنت  إذ 
الــعــســكــريــة«، أن  لــقــاعــدة حميميم  املــركــزيــة 
ــــب الـــســـوريـــة لـــن يــكــون  »مــصــيــر مــديــنــة إدلـ
مختلفًا عما حصل باملوصل في العراق في 
حال سيطرة تنظيم النصرة اإلرهابي على 
كامل املنطقة«. لكن بعد تأكيد االتفاق بني 
»الحركة« والهيئة«، وعبر ذات النافذة التي 
والتفاعلية  الرسمية  »غير  بـ نفسها  تصف 
مــع األصـــدقـــاء فــي ســـوريـــة«، ذكـــرت روســيــا 
بأنه »سيكون السكان املحليون هم الخاسر 
األكــبــر فــي معركة اســتــعــادة السيطرة على 
ــــب الـــســـوريـــة فـــي حــــال ســيــطــرت  مــديــنــة إدلـ
النصرة  كجبهة  إرهابية  تنظيمات  عليها 
املــتــشــددة«. وأضــافــت أن »هــذه التنظيمات 

املدنيني حصونًا عسكرية  تستخدم منازل 
ــنـــظـــام، مـــا سيتسبب  أثـــنـــاء قـــتـــال قـــــوات الـ
بحدوث دمــار واســع في املنطقة. وسيكون 
املعركة،  فــي  الــروســيــة دور مباشر  لــلــقــوات 
كــمــا كــــان فـــي مــديــنــة تــدمــر ومــنــاطــق ريــف 

حمص الشرقي«.
بـــــدوره، شــّكــك املــحــلــل الــعــســكــري فـــي مــركــز 
ــمـــران فـــي إســـطـــنـــبـــول، نـــــوار أولـــيـــفـــر، في  عـ
مـــوضـــوع الـــهـــدنـــة، وقـــــال لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
بــرس«: »إن هناك اتفاقات كثيرة لم تطّبق. 
ال أعــتــقــد أن ذلـــك ســيــكــون نــهــايــة املـــعـــارك«. 
لــكــا  فــــرصــــة  ــكـــل  تـــشـ ــعـــــــارك  »املـــــ أن  ورأى 
املــزيــد من  الطرفني مــن أجــل السيطرة على 
الذي  الحدودي  املركز  املناطق بما في ذلك 
يــعــد مــصــدرًا لــجــنــي األمــــــوال«، مــشــيــرًا إلــى 
أنها »محاولة من كل فصيل لبسط نفوذه 
أنه  أوليفر  على مناطق جــديــدة«. وأوضـــح 
»عندما تضمنت مناطق تخفيف التصعيد 
محافظة إدلب، شعرت )هيئة تحرير الشام( 

ت ضدها«. 
ّ
بأن الحرب قد شن

ــأن  ــــي الـــشـ ــه، قــــــال املـــتـــخـــصـــص فـ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
الــــســــوري، فـــي مــؤســســة »ذي ســـنـــتـــوري«، 
أمــــام فصيلني مقاتلني  »نــحــن  هــيــلــر:  ســـام 
السيطرة على محافظة  يتناحران من أجل 
إدلــب«. وأضــاف أنه »مهما كانت الخافات 
الــعــقــائــديــة بــيــنــهــمــا، فــقــد تــفــاقــمــت بسبب 
املحادثات في أستانة وبسبب الشائعات، ال 
بل بسبب الواقع بوجود اتفاق أوسع موجه 

ضد )هيئة تحرير الشام(«.
وبـــمـــوازاة االشــتــبــاكــات خــرجــت تــظــاهــرات 
مــتــفــرقــة ضــــد »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« فــي 
بــلــدات عــدة فــي املــحــافــظــة، طالبت بعضها 
بوقف املعارك، فيما طالبت أخــرى بخروج 
»الهيئة«. كما قتل ناشط إعامي وجرح آخر 
طلقت النيران على املتظاهرين في 

ُ
أ عندما 

مدينة سراقب يومي األربعاء والخميس.

سورية: االتفاق يستثني »جبهة فتح الشام« 
ويتضمن إرسال مساعدات وإجالء جرحى

بدأ تطبيق اتفاق الغوطة أمس )عبد المنعم عيسى/فرانس برس(

»الهيئة« تقدمت على »األحرار« ميدانيًّا )عمر حاج قدور/فرانس برس(

عبسي سميسم

تسود حالة من التشاؤم والحذر 
لدى معظم سكان مناطق سيطرة 

املعارضة شمال سورية بعد 
سيطرة تنظيم »هيئة تحرير الشام« 

على الجزء األكبر منها وتمكنها 
من كسر شوكة حركة »أحرار 

الشام« في املنطقة إن لم يكن النجاح 
في إنهاء الحركة عمليًا.

وبعد سيطرة »هيئة تحرير الشام« 
على كل املناطق التي تربط املنطقة 

بتركيا، والتي كان آخرها معبر باب 
الهوى الذي انسحبت منه حركة 

»أحرار الشام« بشكل فاجأ حتى 
عناصر الحركة، بدأ سكان تلك 

املناطق يستشعرون بالخطر الذي 
قد يهدد استقرارهم النسبي الذي 
عاشوه خالل الفترة املاضية عقب 

تنفيذ اتفاق »تخفيف التصعيد«.
أولى مفاعيل هذه السيطرة بدأت 
تتجلى بارتفاع في أسعار بعض 

السلع نتيجة إغالق معبر باب 
الهوى والذي ال يستطيع أحد 
التكهن كيف ستتم إدارته، أو 

كيف ستتعامل تركيا مع موضوع 
سيطرة هيئة تحرير الشام عليه، 

وبسبب توقف عمل معظم املنظمات 
العاملة في املجال اإلنساني في 

املنطقة بعد احتراق املستودع 
الرئيسي الذي تخزن فيه املساعدات 

التي تتلقاها تلك املنظمات.
تركيا، التي أعلنت عن إغالق املعبر 
من جانبها، بدعوى الصيانة أثناء 

حصار املعبر من قبل عناصر 
الهيئة، لم تفصح حتى اآلن كيف 
ستتعامل مع الجهة التي ستدير 
املعبر سواء كانت الهيئة بشكل 

مباشر، أو كانت جهة مدنية تحت 
إشراف الهيئة. كما ال يمكن التكهن 

بكيفية تعامل الهيئة مع املنظمات 
التي تعمل ضمن األراضي 

السورية، وال كيف ستتعامل 
الجهات الداعمة لتلك املنظمات مع 

هذا األمر.
كذلك فإن سيطرة »هيئة تحرير 
الشام« على كل مناطق سيطرة 

املعارضة في شمال سورية 
ستعطي ذريعة لكل من روسيا 

وإيران الستهداف هذه املنطقة، على 
الرغم من اتفاق تخفيف التصعيد 

بدعوى ضرب التنظيمات اإلرهابية، 
األمر الذي قد ينذر بعودة طائرات 
النظام وروسيا إلى أجواء املنطقة، 
وعودة مسلسل قتل املدنيني تحت 

اسم »محاربة اإلرهاب«.
كما أن األمر االخطر الذي يخشاه 

الناس في تلك املناطق هو عودة 
»جبهة النصرة« الى التدخل 

بالحريات الشخصية للمواطنني بعد 
سيطرة الهيئة املطلقة فيها، وذلك 
عقب فسحة الحرية النسبية التي 
تمتعوا بها نتيجة وجود فصيلني 

متنافسني على كسب وّدهم.

تحّول اتفاق وقف 
النار في إدلب، شمالي 

سورية، إلى مصدر 
تقويض لقوة »حركة 

أحرار الشام«، بعد 
تراجعها أمام »هيئة 
تحرير الشام« وتسليم 

معبر باب الهوى إلدارة 
مدنية، وتهديد روسيا 

بسيناريو الموصل

رأى قائد قيادة العمليات الخاصة، في الجيش األميركي، الجنرال ريموند 
توماس )الصورة(، أمس السبت، في كلمة له أمام المنتدى األمني، في 
آسبن في والية كولورادو، أن »قرار 
برنامج  بإنهاء  المتحدة  الواليات 
األميركية  المركزية  االستخبارات 
مسلحة  جماعات  بتدريب  الخاص 
النظام  قـــوات  ــارب  ــح ت معينة 
لم  بالسالح،  وإمــدادهــا  الــســوري 
السبب  إن  لروسيا«. وقال  تنازًال  يكن 
»يعود إلى تقييم لطبيعة البرنامج 
ومــدى  نحققه  أن  نــحــاول  ومــا 

قابليته لالستمرار«.

تبرير إنهاء الدعم
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  شرق
      غرب

»حماس« لم تطلب 
من الجزائر استضافة 

بعض قادتها

الفلسطينية،  »حماس«  حركة  نفت 
أمـــس الــســبــت، أن »تــكــون قــد طلبت 
مــن الــجــزائــر اســتــقــبــال بــعــض قــادة 
عربية  دول  مقاطعة  عــقــب  الــحــركــة 
لــقــطــر الـــتـــي يــقــيــم فــيــهــا بــعــضــهــم«. 
ــد  ــقــــاهــــا أحـ ــــي كـــلـــمـــة ألــ جــــــاء ذلــــــك فـ
ــم »حــــــــمــــــــاس«،  ــ ــ ــاسـ ــ ــ املـــــتـــــحـــــدثـــــني بـ
سامي أبــو زهــري )الــصــورة(، أثناء 
مــشــاركــتــه فــي مــؤتــمــر لــلــوحــدة بني 
»حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم« و»جــبــهــة 
بالعاصمة  الجزائريتني  التغيير« 
الـــجـــزائـــر. وقــــال أبــــو زهــــري إن »مــا 
تناولته وسائل اإلعام ال وجود له، 
ومـــن يــحــاول أن يــصــطــاد فــي املــيــاه 

العكرة عليه أن يتنحى«.
)األناضول(

الكويت تحتج رسميًا لدى 
لبنان بشأن »حزب اهلل«

ــكــــويــــت، مــــســــاء الــجــمــعــة،  قــــّدمــــت الــ
احتجاجًا رسميًا إلى لبنان، يتعلق 
»تــدريــب 21  بـــ الــلــه  باتهامها حــزب 
شـــخـــصـــًا« ديــــنــــوا الـــشـــهـــر املـــاضـــي 
بــتــهــمــة تــشــكــيــل »خــلــيــة إرهـــابـــيـــة« 
فيها. وجاء هذا االحتجاج بعد طرد 
الكويت 15 دبلوماسيًا إيرانيًا، يوم 
مفترضة  عاقات  بسبب  الخميس، 

لطهران مع هذه املجموعة. 
)فرانس برس(

تحرير تلعفر: حلم صعب
لــــــم يـــــخـــــِف أهــــــالــــــي تـــلـــعـــفـــر )غــــــرب 
املوصل( مخاوفهم من بقاء بلدتهم 
تـــحـــت ســـيـــطـــرة تـــنـــظـــيـــم »داعـــــــــش«، 
ــق قـــرار الــتــحــرك العسكري 

ّ
بــعــد تــعــل

ترضي  سياسية  بتسوية  نــحــوهــا، 
ــة  ــاحــ ــســ األطـــــــــــــــراف املــــــــؤثــــــــرة فـــــــي الــ
»الحشد  مليشيا  ومنها  السياسية 
الشعبي« األمــر الــذي جعل مــن حلم 
املنال. وقال املسؤول  التحرير بعيد 
ــــي الــــبــــلــــدة، عـــبـــد الـــفـــتـــاح  املـــحـــلـــي فـ
ه »مع تأخير 

ّ
القاسم، أمس السبت، إن

التحرك العسكري نحو تلعفر تزداد 
معاناة أهالي البلدة النازحني منها، 
والذين يقبعون داخل املخيمات منذ 
 »الــخــاف 

ّ
أن ثــاث ســنــوات«، مبينًا 

ــيــــاســــي وصــــــــــراع املــــنــــافــــع بــني  الــــســ
الجهات السياسية جعل من تحرير 

البلدة حلمًا بعيد التحقيق«.
)العربي الجديد(

عزل بن نايف
 لـ»إدمانه العقاقير 

المخدرة«

أكــــد مـــصـــدر رفـــيـــع املـــســـتـــوى، أمــس 
فـــي تقرير  الــســبــت، مــعــظــم مـــا ورد 
بثته وكالة »رويترز« هذا األسبوع، 
عن القرار املفاجئ بتنصيب األمير 
ــن ســـلـــمـــان نـــجـــل الــعــاهــل  مــحــمــد بــ
ــّر بــأن  ــ الــســعــودي ولــيــًا لــلــعــهــد، وأقـ
»تــنــحــيــة األمـــيـــر مــحــمــد بـــن نــايــف 
ــورة( كـــانـــت بــســبــب إدمـــانـــه  ــ ــــصــ )الــ
العقاقير املخدرة«. وأضاف املصدر 
بأن »عزل محمد بن نايف كان بقرار 
تضم  التي  البيعة  وهيئة  امللك  مــن 
ــراء والــتــي  ــ 34 عــضــوا مــن كــبــار األمـ
ــلـــى مــــن هــــم فــــي ســلــســلــة  تــــوافــــق عـ

الخافة وتتابع أداءهم«.
)رويترز(

كيف ُولد اسم »قسد«؟
ــيـــركـــي ريــمــونــد  ــنـــرال األمـ قــــال الـــجـ
تــومــاس، مــســاء الجمعة، إنــه »أمــر 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
بــتــغــيــيــر اســـمـــهـــا وذلــــــك قـــبـــل يـــوم 
ــن تــحــالــف  ــن كــشــفــهــا عــ تـــقـــريـــبـــا مــ
ــرب فــــي 2015  ــعــ ــع الــــســــوريــــني الــ مــ
يــطــلــق عــلــيــه اســـــم قــــــوات ســـوريـــة 
ــــاف  ــد(«. وأضـ ــ ــــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة )قـ
تغيير  عليكم  بالحرف:  لهم  »قلنا 
اســــمــــكــــم. مـــــــاذا تــــــــودون أن يــكــون 
اســـمـــكـــم بـــخـــاف وحـــــــدات حــمــايــة 
يــوم أعلنوا  الشعب؟ وفــي غــضــون 
أن اســمــهــم أصـــبـــح قـــــوات ســوريــة 
الديمقراطية. ورأيــت في استخدام 
كلمة )› الديمقراطية(  لفتة رائعة«. 
)رويترز(

بيروت ـ العربي الجديد

لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، اســتــمــرت 
املــعــارك فــي جـــرود عــرســال، على حــدود 
لــبــنــان الــشــرقــيــة مـــع ســـوريـــة، وتــحــديــدًا 
فـــي الـــجـــرود املــتــصــلــة بـــني بـــلـــدات قـــارة 
السورية، وبني جرد  وفليطة وجراجير 
ــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وتـــواصـــلـــت  ــرســ بـــلـــدة عــ
االشــتــبــاكــات بــني »حـــزب الــلــه« و«جبهة 
ــام« )الــــنــــصــــرة ســـابـــقـــًا( عــلــى  ــ ــــشـ فـــتـــح الـ
محاور عدة في الجبال. وسقط لـ«حزب 
 في املعارك حتى 

ً
الله« بني 14 و17 قتيا

اآلن.
وشـــهـــدت مـــعـــارك أمــــس تـــطـــورًا ســلــبــيــًا، 
مــع تــعــّرض ســيــارة الــوســيــط اللبناني، 
عــرســال،  بلدية  لرئيس  السابق  النائب 
تنقله،  أثناء  لــصــاروخ،  الفليطي،  أحمد 
مـــا أدى إلـــى إصــابــتــه، ثـــم وفـــاتـــه الحــقــًا 
صــيــب معه شخص 

ُ
بــجــراحــه، وأ متأثرًا 

آخـــــر. وأكــــــدت مـــصـــادر طــبــيــة فـــي بــلــدة 
عرسال لـ«العربي الجديد«، أن »الفليطي 
تـــوفـــي خـــــال نــقــلــه إلـــــى خــــــارج الــبــلــدة 
للعاج«. واستغربت املصادر »قرار نقل 
الفليطي إلى خــارج البلدة للعاج، رغم 
الصحي بعد تضميد  اســتــقــرار وضــعــه 
ــر االصـــابـــة،  جــــراح رجــلــه الــتــي ُبـــتـــرت إثـ
ــز ســــريــــر الســــتــــكــــمــــال الــــعــــاج  ــيـ ــهـ وتـــجـ
ــل الـــبـــلـــدة«.  ــ ــد املــســتــشــفــيــات داخـ فـــي أحــ
ووصفت املصادر الطبية وفاة الفليطي 
بـــ«املــريــبــة«، بسبب »اإلصــــرار على نقله 
خــارج البلدة ليتوفى على الطريق بعد 

أن كان وضعه الصحي جيدًا«.
وفي وقت الحق، صدر عن قيادة الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي ـ مــــديــــريــــة الـــتـــوجـــيـــه، بــيــان 
جـــاء فــيــه أن »ســـيـــارة الــفــلــيــطــي، والـــذي 
ــز الــفــلــيــطــي، املــكــلــفــان  ــايـ ــان يـــرافـــقـــه فـ ــ كـ
بــالــتــفــاوض مــع املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة، 
تعّرضت لصاروخ من قبل تنظيم جبهة 
النصرة اإلرهــابــي، ما أدى إلــى بتر قدم 
مختلفة.  بــجــراح  الثاني  وإصــابــة  األول 
وقد أّمن الجيش بالتنسيق مع الصليب 

األحمر الدولي إسعافهما ونقلهما إلى 
أحد مستشفيات املنطقة للمعالجة، وما 
لــبــث املـــواطـــن أحــمــد الــفــلــيــطــي أن فـــارق 

الحياة متأثرًا بجراحه«.
ــان الــفــلــيــطــي قـــد نــشــط فـــي الــيــومــني  ــ وكـ
ــال  املــــاضــــيــــني لـــتـــجـــنـــيـــب جـــــــــرود عــــرســ
 ســـلـــمـــي، يــمــنــع 

ّ
املـــــعـــــارك، وإرســـــــــاء حـــــل

السورية  واملخيمات  عــرســال  أهــل  تــأثــر 
بــأي وضــع سلبي. وأبـــدت مــصــادر عدة 
خشيتها من أن يؤدي مقتله إلى تأجيج 

التوترات في املنطقة.
ــه«، عــلــى  ــ ــلـ ــ مـــيـــدانـــيـــًا، ســـيـــطـــر »حـــــــزب الـ
مــواقــع عـــدة فــي جــــرود عـــرســـال، ومنها 
القنزح  قرنة  الخيل ومرتفع  قرنة وادي 
كريتي  ووادي  الــشــيــح  جــــوار  ومــنــطــقــة 
ــــض وســـــــــرج قـــويـــصـــف  ــيــ ــ ــل األبــ ــيــ ــلــ وضــ
جــنــوب جــرد عــرســال، وســط اشتباكات 
ــت طــائــرات 

ّ
مــع »جــبــهــة الــنــصــرة«. وشــن

ــام الــــســــوري غـــــــارات عـــلـــى مـــواقـــع  ــنـــظـ الـ
»جــبــهــة الــنــصــرة« فــي الــطــريــق الفاصل 
عرسال،  وجـــرود  السورية  القلمون  بــني 
»جبهة  مواقع  الطائرات  استهدفت  كما 
القلمون  الــنــصــرة« فــي جـــرد فليطة فــي 
الــغــربــي عند الــحــدود مــع جــرد عــرســال. 
ــهـــدف الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــتـ بــــــــدوره، اسـ
الــدم  وادي  فــي  املسلحني  مــن  مجموعة 
كانت تحاول التسلل باتجاه مراكزه في 

عرسال.
كذلك أفاد اإلعام الحربي التابع لـ«حزب 
الله«، بأن قوات النظام السوري والحزب 
2 وقرنة  الــكــرة  »يــســيــطــران على مرتفع 
األســود  الضليل  ومرتفع  الــجــوار  خربة 
وحرف وادي العويني ومرتفع الشجرة 

بجرد فليطة«. 
مــن جــهــتــه، قـــال مــتــحــدث بــاســم »ســرايــا 
أهــل الــشــام«، إن »حــزب الله سيطر على 
نــقــطــتــني فـــي جــــرود عـــرســـال بــمــســاعــدة 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، فــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
املـــعـــارك«. وأكــــدت »ســرايــا أهـــل الــشــام«، 
في وقت سابق، مقتل 30 عنصرًا وجرح 
آخــريــن مــن قــوات النظام و«حـــزب الله«، 
خـــال االشــتــبــاكــات فــي جـــرود القلمون 

الغربي، وجرود بلدة عرسال.
وقــالــت مــصــادر محلية إن »املــعــارك في 
جرود عرسال ترّكزت في منطقة القنزح 
ومرتفعات عقاب ووادي الخيل وشعبة 
الــنــحــلــة، فـــي حـــني تـــركـــزت االشــتــبــاكــات 
الضليل  بمرتفعات  الفليطة  جــرود  فــي 

وتلتي الكرة والعلم«.
ولــفــتــت تــلــك املــــصــــادر إلــــى أن املــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة تنظيم »داعــش« في 
جرود قارة وجريجر بالقلمون الغربي، 
ال تشهد أية اشتباكات مع »حزب الله« 
أو قــوات الــنــظــام. مــع العلم أنــه فــي حال 
اســتــمــر ســيــر الــعــمــلــيــات كــمــا هــو عليه، 
ــــش«  ــإن االشـــتـــبـــاك »حـــتـــمـــي« مـــع »داعـ فــ
املــيــدانــيــة، خصوصًا  الــخــريــطــة  بحسب 
ــام لـــــ«حــــزب الــــلــــه«، حسن  ــعـ ــــني الـ أن األمـ
نصرالله »تعّهد« بـ«إنهاء املسلحني قبل 
14 أغسطس/ آب املقبل«، أي قبل خطابه 
ـــ11 لحرب  الــ الــذكــرى  املــرتــقــب بمناسبة 

تموز 2006.
وكان »حزب الله« قد أطلق، يوم الجمعة، 
بمعزل  عــرســال،  فــي  العسكرية  العملية 
على  واقــتــصــرت  اللبناني،  الجيش  عــن 

التنسيق مع النظام السوري برًا وجوًا.

مقتل الوسيط في ثاني أيام 
معركة جرود عرسال

بدت مجريات اليوم 
الثاني من معارك 

جرود عرسال، شرقي 
لبنان، أكثر ضراوة 

وحّدة، على وقع 
تقّدم »حزب اهلل« 

ميدانيًا، ومقتل 
الوسيط اللبناني بين 

الحزب و »جبهة 
النصرة«

وصفت مصادر 
طبية وفاة الوسيط 
الفليطي بـ»المريبة«
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مصر: اإلعدام لـ29 
موقوفًا باغتيال بركات

الــقــاهــرة،  حــكــمــت محكمة جــنــايــات 
أمـــس الــســبــت، بـــإعـــدام 29 مــوقــوفــا، 
والــســجــن املـــؤبـــد 25 ســنــة عــلــى 15 
آخــــريــــن، والـــســـجـــن لـــفـــتـــرات أخــــرى 
بحق 23 آخرين، وذلــك على خلفية 
اتـــهـــامـــهـــم بـــاغـــتـــيـــال الـــنـــائـــب الـــعـــام 
ــابـــق هـــشـــام بــــركــــات. واســتــمــر  الـــسـ
مدار  على  القضية  جلسات  انعقاد 
املعتقلني  ــــاع  دفـ طـــالـــب  جــلــســة،   39
تــهــم مــن كــافــة التهم،  خــالــهــا بــبــراء
ــــان تـــحـــريـــات  ــطـ ــ اســـــتـــــنـــــادًا إلــــــــى بـ
جهاز األمــن الوطني »أمــن الدولة«، 

وتناقضها مع بعضها البعض.
)العربي الجديد(

رسائل للسيسي 
خالل افتتاح »قاعدة 

محمد نجيب«

افتتح الرئيس املصري عبد الفتاح 
السبت،  أمــس  )الــصــورة(،  السيسي 
الحمام  مدينة  فــي  عسكرية  قــاعــدة 
الــبــاد، تحمل اســم الرئيس  شــمــال 
األســــــبــــــق مــــحــــمــــد نــــجــــيــــب. وظـــهـــر 
 من ولي عهد 

ً
السيسي يتوسط كا

أبو ظبي محمد بن زايد، ومستشار 
املــلــك الــســعــودي أمــيــر مــنــطــقــة مكة 
املكرمة خالد الفيصل، وولي العهد 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  البحريني 
آل خــلــيــفــة. كــمــا كـــان الفــتــا حــضــور 
وقــال  حفتر.  خليفة  الليبي،  الــلــواء 
الحفل،  خــال  كلمته  فــي  السيسي، 
إنه »ال يمكن التسامح مع من يمول 
اإلرهــــاب ويــتــشــدق بحقوق األخــوة 

والجيرة«.
)العربي الجديد، األناضول(

مقتل 8 يمنيين بقصف 
مدفعي للتحالف

ــــب اثـــنـــان  ــيـ ــ صـ
ُ
ـــتـــل 8 صـــيـــاديـــن وأ

ُ
ق

آخــــران، فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مساء 
»خاطئ«  مدفعي  بقصف  الجمعة، 
ــربـــي،  ــعـ ــالـــف الـ ــتـــحـ شـــنـــتـــه قـــــــوات الـ
عــــلــــى قــــــــــارب صــــيــــد بـــــالـــــقـــــرب مــن 
جــزيــرة حنيش فــي الــبــحــر األحــمــر، 
بحسب مصدر عسكري في القوات 
املــصــدر  وذكـــر  اليمنية.  الحكومية 
»األنـــاضـــول«، أن »قــذيــفــة مدفعية  لــــ
أطـــلـــقـــتـــهـــا قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف الـــتـــي 
الــجــزيــرة، استهدفت  تــتــمــركــز عــلــى 
قـــارب الصيد الـــذي كــان فــي محيط 

الجزيرة«.
)األناضول(

السّراج يدرس لقاء حفتر 
في باريس

أكـــدت مــصــادر حكومية مــقــربــة من 
رئـــيـــس املــجــلــس الـــرئـــاســـي الــلــيــبــي 
»العربي  لـ الــســراج )الــصــورة(  فــائــز 
الجديد« أنه ال يــزال يــدرس الدعوة 
الفرنسية لقمة تجمعه بقائد قوات 
الــلــواء خليفة حفتر،  بــرملــان طــبــرق 
وُيــتــوقــع أن تــعــقــد الــثــاثــاء املــقــبــل. 
فــي  ــة  ــ ــدولـ ــ الـ مـــجـــلـــس  عـــضـــو  ورأى 
طـــرابـــلـــس خـــالـــد غـــيـــث، فـــي حــديــث 
ــديـــد«، أن »تــجــريــد  »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
األساسية  أطــرافــه  من  الليبي  امللف 
وحصر األزمــة في حفتر والــســراج، 
ســعــي فــرنــســي غـــريـــب يــتــوافــق مع 

رؤية إماراتية مصرية«.
)العربي الجديد(

تخفيض القوات األممية 
في دارفور بعد تراجع 

القتال
حــفــظ  عــمــلــيــات  إدارة  رئـــيـــس  قـــــال 
السام في األمــم املتحدة جان بيار 
الكروا، إن تراجع القتال في دارفور، 
ــــى تــقــلــيــص عــديــد  ــع املــنــظــمــة إلـ ــ دفـ
التابعة لها في  قــوات حفظ السام 
اإلقليم. واعتبر الكــروا في تصريح 
لصحافيني في الخرطوم أن »القتال 
فــي دارفــــور تــراجــع إلــى حــد كبير«. 
وأشــار إلى أن الجنود الذين سيتم 
سحبهم ســيــعــاد نــشــرهــم فــي جبل 
الــتــي مــا زال  املــنــطــقــة الجبلية  مـــرة 

الوضع فيها »معقدًا وأكثر توترًا«.
)فرانس برس(

الــعــاقــات بــني الــجــزائــر وموريتانيا  تــدخــل 
مـــنـــعـــطـــفـــا جـــــديـــــدًا مـــــع إغــــــــاق نــــواكــــشــــوط 
حــدودهــا الــبــريــة مــع الــجــزائــر قبل أيـــام، في 
قرار ردته إلى أسباب أمنية، إال أن مراقبني 
تذبذبا  تشهد  التي  البلدين،  بني  للعاقات 
مستمرًا، يضعون أسبابا سياسية للتدهور 
الــجــديــد فـــي هـــذا املـــلـــف، مــنــهــا غــيــاب الثقة 
الــســيــاســيــة بـــني قــيــادتــي الــبــلــديــن، إضــافــة 
الخليجية مع محاولة  األزمــة  تأثيرات  إلــى 

نواكشوط التقّرب من الرياض.
آخـــر فــصــول التصعيد فــي هـــذه الــعــاقــات، 
ــــان الـــســـلـــطـــات املــوريــتــانــيــة  ـــى فــــي إعــ

ّ
تـــجـــل

قــبــل أيــــام، الــشــريــط الـــحـــدودي مــع الــجــزائــر 
مــنــطــقــة عــســكــريــة مــغــلــقــة ومـــمـــنـــوعـــة عــلــى 
املـــدنـــيـــني، بــســبــب الـــنـــشـــاط الــكــبــيــر ملــهــربــي 
املـــخـــدرات، وفـــق قــولــهــا. وأكــــد بــيــان لــــوزارة 
الــدفــاع املــوريــتــانــيــة »مــنــع كــافــة مواطنيها 
العسكرية  املنطقة  في  والقاطنني  العابرين 
املغلقة شمال الباد، من أي تحرك مدني في 
هذه املنطقة لصعوبة التمييز بني املدنيني 

عمان ـ محمد الفضيالت

بــلــغــت  يـــــــوم   ،2011 مـــــــــــــــــارس/آذار   24 فـــــي 
االحـــتـــجـــاجـــات األردنـــــيـــــة املــــتــــأثــــرة بــمــوجــة 
ــتــحــت 

ُ
االنــــتــــفــــاضــــات الـــعـــربـــيـــة ذروتــــــهــــــا، ف

وتوجيه  بمباركة  عــّمــان  األردنــيــة  العاصمة 
التي  رسمي، أمام حشود قبيلة الحويطات، 
ــنـــوب ملــنــاهــضــة اعــتــصــام  حـــضـــرت مــــن الـــجـ
يطالب بإصاح النظام. لكن العاصمة أغلقت 
القبيلة  بوجه حشود  املاضي،  األربعاء  يوم 
نفسها التي قصدتها للمطالبة »بدفع الظلم 

الواقع على القبيلة«.
مــقــارنــة وثــقــتــهــا صــفــحــة قــبــيــلــة الــحــويــطــات 
على موقع فيسبوك، مرفقة بفيديو يعبر عن 
غضبهم. ووسط سيل من تعليقات التضامن 
مع القبيلة والجندي معارك أبو تايه، الذين 
دانته في 17 يوليو/تموز، محكمة عسكرية 
بتهمة القتل املتعمد لثاثة جنود أميركيني 

املساملني ومهربي املخدرات الذين اجتاحوا 
ــــصــــدر الــســلــطــات 

ُ
ــم ت ــ ــرًا«. ولــ ــ ــيــ ــ املـــنـــطـــقـــة أخــ

الــقــرار،  هــذا  رد رسمي بشأن  أي  الجزائرية 
علما أن هــذه الــحــدود ال يــوجــد فيها معبر 

رسمي أو حركة كبيرة للسلع واألشخاص.
وتــــعــــلــــيــــقــــا عـــــلـــــى هــــــــــذا املــــــــــوضــــــــــوع، قـــــال 
الجزائري بوعام فوزي، لوكالة  الصحافي 
ــرار مــوريــتــانــيــا  قــ أن  أرى  »األنــــاضــــول«: »ال 
بـــإغـــاق الـــحـــدود الــبــريــة مــهــم مـــن الــنــاحــيــة 
االقـــتـــصـــاديـــة أو حــتــى مـــن نــاحــيــة الــعــاقــة 
البلدين  بــني  الــحــدوديــة  املناطق  بــني سكان 
الجارين، ألن املنطقة الحدودية بني الجزائر 
جــرداء  هــي منطقة صــحــراويــة  وموريتانيا 
ــدًا مــن  ــ ــدد قــلــيــل جـ ــ تـــمـــامـــا ويــــوجــــد فــيــهــا عـ

السكان«. 
وأضاف »قد ُيفاجأ الكثير من املتابعني غير 
املختصني عندما يعرفون أن الحدود البرية 
البالغ طولها 463  بني الجزائر وموريتانيا 
واحــد،  بــري  معبر  فيها  يــوجــد  ال  كيلومترًا 
كما أن الــطــريــق الــبــري الــدولــي الــوحــيــد بني 
الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن غــيــر مــعــبــد فـــي الــجــانــب 
قبل سنوات  الجزائر  إذ رفضت  املوريتاني، 
ــة ســـابـــقـــة فــــي الـــعـــاقـــة بــني  ــ ــ فــــي خـــضـــم أزمـ
الــجــزائــر ونــواكــشــوط املساهمة فــي مشروع 
تــعــبــيــد الــطــريــق فـــي الــجــانــب املــوريــتــانــي«. 
فــي عــام 2012  الجزائر أعلنت  أن  إلــى  ولفت 
أن حـــدودهـــا الــبــريــة مــع كــل مــن مــوريــتــانــيــا 
ــــي مـــنـــاطـــق عــســكــريــة  ــــي هـ ــالـ ــ والـــنـــيـــجـــر ومـ
مــغــلــقــة، ثـــم شــرعــت فـــي عـــام 2015 فـــي حفر 
خنادق وإقامة سواتر ترابية على طول هذه 
الحدود، معتبرًا أن القرار املوريتاني »يحمل 

الجزائر بجيرانها الجنوبيني«.
»األناضول«: »يجب أال  وأضاف في حديث لـ
وموريتانيا  الجزائر  بني  العاقة  أن  ننسى 
ــــن ســـلـــســـلـــة أزمـــــــــات مـــنـــذ مـــجـــيء  تـــعـــانـــي مـ
الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم، 
إذ رفضت الجزائر في بداية عهده االعتراف 

ــانــــي املـــاضـــي  ــثــ ــريـــن الــ ــبـــر/تـــشـ ــمـ ــــي 4 نـــوفـ فـ
ــلـــك فــيــصــل بــــن عـــبـــد الــعــزيــز  ــام قــــاعــــدة املـ ــ أمــ
كيلومترًا   230( الجفر  فــي  الــواقــعــة  الــجــويــة، 
عــّمــان(، وجـــدت تعليقات تعتذر عن  جــنــوب 
دور الــعــشــائــر فـــي مــنــاهــضــة االحــتــجــاجــات 

اإلصاحية آنذاك وترهيب املشاركني فيها.
في  رئــيــســيــا  دورًا  األردنــــيــــة  الــعــشــائــر  أدت 
تــأســيــس الـــدولـــة الــحــديــثــة، وتــثــبــيــت الحكم 
الحكم  الدفاع عن نظام  الهاشمي، وواصلت 
فــــي مــخــتــلــف املــنــعــطــفــات الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
هددت وجوده، وهو دور واصلته رغم حديث 
أبــنــائــهــا املــســتــمــر عـــن اإلقـــصـــاء والــتــهــمــيــش 
ــائـــر عـــمـــومـــا، وعـــشـــائـــر  ــلـــى الـــعـــشـ الـــــواقـــــع عـ
الجنوب خصوصا، حيث يقيمون في مناطق 
تركز الــثــروات األردنــيــة، من دون أن تنعكس 
التنموي. ويشعر  الثروات على واقعهم  تلك 
أفراد من العشيرة بالخذالن بعد أن شاركت 
أعـــــــداد مــنــهــم فــــي مــنــاهــضــة االحـــتـــجـــاجـــات 
التي انطفأت مطلع عام 2013. يقول أحدهم 
البلد، وعن  عــن  نــدافــع  »إحــنــا يومها طلعنا 
اإلصــاح  مطالبات  الــثــانــي(،  الله  )عبد  امللك 
العربية شفنا كيف  الــدول  انطلقت في  التي 

تحولت إلسقاط وفوضى«.
املــســيــرة الــتــي أغــلــقــت أمــامــهــا أبــــواب عــّمــان، 
أعـــقـــبـــت اجـــتـــمـــاعـــا عـــقـــدتـــه الـــقـــبـــيـــلـــة، لــبــحــث 
رقيب  برتبة  الجندي  ابنها  الدفاع عن  سبل 
أول مــعــارك أبـــو تــايــه، الــذيــن دانــتــه محكمة 
لثاثة جنود  املتعمد  القتل  بتهمة  عسكرية 
أمــيــركــيــني أمـــام قــاعــدة املــلــك فيصل بــن عبد 
الــعــزيــز الـــجـــويـــة، الـــواقـــعـــة فـــي الــجــفــر )230 
كــيــلــومــتــرًا جــنــوب عـــّمـــان(، وتــبــعــد بــوابــتــهــا 

الرئيسية أقل من 5 كيلومترات عن مضارب 
القبيلة، ومنزل الجندي معارك، حيث تستمر 
االحــتــجــاجــات الــغــاضــبــة عــلــى الــحــكــم الـــذي 

»السياسي«. يصفونه بـ
وأجــج اإلغــاق غضب القبيلة ووّســع قاعدة 
التضامن العشائري مع قضيتها، فتقاطرت 
العشائر األردنية من مختلف مناطق اململكة، 
في  للمشاركة  الجفر  إلــى  املــاضــيــة،  الجمعة 
االجــتــمــاع الــثــانــي الــــذي دعـــت إلــيــه القبيلة، 
»حـــدث كــبــيــر« لناحية  ـــ ويــصــفــه مــراقــبــون بـ
آالف  زاد عددهم عن سبعة  الذين  املشاركني 
شخص، وتمثيلهم لجميع العشائر األردنية 
والتطور في  والترتيب،  واالنضباط  تقريبا، 
لغة الخطاب، وقبل ذلك حرق العلم األميركي 
والــتــعــبــيــر عـــن عــــداء غــيــر مــســبــوق لــلــوجــود 

األميركي في األردن.
وانــتــهــى االجـــتـــمـــاع الــثــانــي بــالــتــأكــيــد على 
وهـــو  األول،  لـــاجـــتـــمـــاع  الـــرئـــيـــســـي  املـــطـــلـــب 
ــه، وإعـــــــادة  ــ ــايـ ــ ــارك أبــــــو تـ ــ ــعـ ــ ــــن مـ »اإلفــــــــــــراج عـ
محاكمته بتوفر شروط وضمانات املحاكمة 
العادلة«. كما جرى التوافق على عدم العودة 
إلـــى عــّمــان لــعــرض قضيتهم. وفـــي الــســيــاق، 

يقول الفي أبو تايه، في حديث مع »العربي 
الــجــديــد« مـــن يــريــد الــحــديــث مــعــنــا عــلــيــه أن 
يــأتــي إلـــى الــجــفــر، لــن نــذهــب مــن جــديــد إلــى 

عّمان التي أغلقوها أمامنا«.
ويــضــيــف »فـــي حـــال لــم يــأتــوا إلــيــنــا سيكون 
هناك تصعيد نعلن عنه في وقتها، مشيرًا أن 
املقترحة عقد سلسلة من  الخطوات  من بني 
األردنية  العشائر  مضارب  في  االجتماعات 
من الشمال إلى الجنوب حول قضية معارك 
أبو تايه، وواقع ما تعانيه العشائر األردنية 

من تهميش.
ومـــنـــذ الـــحـــكـــم عـــلـــى الــــجــــنــــدي، الــــــذي يــؤكــد 
شقيقه غــازي وعــمــوم القبيلة أنــه »دافـــع عن 
الجيش«، تأخذ االحتجاجات منحى  عقيدة 
ــــى أبـــعـــد مــــن مــجــرد  تـــصـــاعـــديـــا وتـــتـــوســـع إلـ
الـــدفـــاع عـــن مـــعـــارك، إذ يــقــول شــقــيــقــه غـــازي 
»نحن بدفاعنا عن معارك ندافع عن الجيش 

وعن القبيلة وعن كل العشائر األردنية«.
أبــنــاء القبيلة، خال  وأبــعــد مــن ذلـــك، يحيي 
دفــــاعــــهــــم عـــــن مـــــعـــــارك أو تـــــايـــــه، شــــعــــارات 
ــة األردنــــيــــة الــتــي  ــيـ االحـــتـــجـــاجـــات اإلصـــاحـ
نــاهــض  ــتــــي  ــام 2013، والــ ــ عـ تـــوقـــفـــت مــطــلــع 

الكثير منهم املنخرطني فيها.
في الجفر، التي يتوزع سكانها البالغ عددهم 
نحو 15 آلفا، بني العمل في القوات املسلحة 
واألجــــهــــزة األمـــنـــيـــة، والـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة 
الــزراعــة والــرعــي، وتوثق جمعية جوهرة  أو 
الجفر )جمعية أهلية( نسبة فقر فيها تبلغ 
الفساد  الحديث عن  املائة، ال يتوقف  70 في 
واملـــفـــســـديـــن، وغـــيـــاب الــتــنــمــيــة، والــتــهــمــيــش 

واإلقصاء، ومن يتهمون بنهب ثروات البلد.

تبلغ  أن  تــريــد  فنواكشوط  سياسيا،  طابعا 
الجزائر رسالة سياسية عبر هذا اإلعان«.

من جهته، قال الخبير املوريتاني املختص 
ــة، مــحــمــد ولـــــد عــبــد  ــيــ فــــي الـــعـــاقـــات الــــدولــ
ــــاق  نــــواكــــشــــوط إغـ الــــرحــــمــــن، إن »إعـــــــــان 
الــجــزائــر، يعّبر بكل تأكيد عن  الــحــدود مــع 
أزمة كبيرة في العاقة الثنائية بني البلدين، 
ويجب أن نربط الــقــرار بــقــرار ثــاٍن على قدر 
انخراط موريتانيا  األهمية، وهو  كبير من 
في املبادرة الدفاعية الجديدة لدول الساحل 
ــكــــّون مــن  ــتــ ــــل تــ ــر، بـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــتــــي ال تـــضـــم الـ الــ
موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو 
وتشاد، والتي جاءت بمبادرة فرنسية، وهو 
الـــقـــرار الــــذي يــكــشــف عــن تــدهــور فــي عاقة 

الــذي جاء به للسلطة،  العسكري  باالنقاب 
ثـــم اعـــتـــرفـــت بــحــكــمــه الحـــقـــا، وفــــي غــضــون 
سنوات ُحْكم ولد عبد العزيز شهدت العاقة 
أشهرها عندما طردت  األزمـــات،  الكثير من 
جزائريا  دبلوماسيا  املوريتانية  الحكومة 

عام 2015 وقابلت الجزائر القرار باملثل«. 
أما الخبير األمني الجزائري محمد تاواتي، 
الجزائر وموريتانيا  بني  »العاقة  أن  فــرأى 
لتأثير  خاضعة  تاريخها  مـــدار  على  كــانــت 
ــــي حـــديـــث  ــــي«، مـــعـــتـــبـــرًا فـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــامــــل األجـ ــعــ الــ
ــــول« أن »مـــوريـــتـــانـــيـــا تــعــرضــت  ــــاضـ »األنـ ـــ ــ لـ
الجزائر، وهو  الكبرى  الجارة  للتجاهل من 
ــــل دول أجــنــبــيــة 

ّ
ــام تــــدخ ــ مــــا فـــتـــح الــــبــــاب أمــ

فــي الــعــاقــة، فبينما تــتــجــاهــل الــســلــطــة في 
الجزائر أزمات موريتانيا االقتصادية، فإن 
املغرب استغل هذه الثغرة ووسع من نفوذه 
في نواكشوط«. كما لفت إلى أن »العاقة بني 
موريتانيا والسعودية وبعض دول الخليج 
ــرة  ــيــ ــــي الــــســــنــــوات األخــ ــهــــدت فـ األخـــــــــرى شــ
تطورًا كبيرًا، لدرجة أن السياسة الخارجية 
ــعــّبــر اآلن عــن تــوّجــهــات دول 

ُ
املــوريــتــانــيــة ت

خليجية كبرى أهمها السعودية«.
ــــاق  إغــ ــشـــــوط  ــواكـــ نـــ واعــــتــــبــــر أن »إعـــــــــــان 
ــدود مـــــع الـــــجـــــزائـــــر، جــــــاء فـــــي ســـيـــاق  ــ ــحــ ــ الــ
الخاف الجزائري - السعودي حول األزمة 
تــرفــض حــصــار قطر  فــالــجــزائــر  الخليجية، 
اآلن  تتقرب  موريتانيا  فيما  ومقاطعتها، 
مـــن الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــارات بـــقـــرارهـــا هـــذا، 
األخـــرى قطر«،  أنــهــا تقاطع هــي  خصوصا 

على حد قوله.
)األناضول(

جولة أردوغان 
الخليجية

أسبوع 
من صمود 

القدس

بل يوضع كتعهدات متبادلة ملزمة للجميع.
وفيما أكد أمير قطر تثمني جهود الوساطة 
الكويت، الشيخ صباح  التي يقوم بها أمير 
األحـــمـــد الـــصـــبـــاح، لــحــل األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة، 
باملساندة  وأشـــاد  بالنجاح،  تتكلل  أن   

ً
آمـــا

األمــيــركــيــة لــلــوســاطــة الــكــويــتــيــة، واملـــواقـــف 
وبريطانيا  وفرنسا  أملانيا  من  لكل  البناءة 
وروســيــا، والـــدور املهم الــذي أدتــه تركيا في 
هذه األزمة، شدد على أن »أي حل لهذه األزمة 
فــي املــســتــقــبــل يــجــب أن يــشــمــل عـــدم الــعــودة 
ــلـــوب االنــتــقــامــي«. ولــفــت إلــى  إلـــى هـــذا األسـ
الحصار  دول  اتخذتها  التي  »الــخــطــوات  أن 
األربــــــع خــطــطــت مــســبــقــا ولــتــحــقــيــق غــايــات 

مبيتة سلفا«.
ــم يـــخـــِف أمـــيـــر قـــطـــر، فـــي خــطــابــه، وجـــود  ولــ
خـــافـــات مـــع دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون بــشــأن 
السياسة الخارجية املستقلة التي تنتهجها 
قــطــر »وال ســيــمــا فـــي املـــوقـــف مـــن تــطــلــعــات 

الــقــدس، فجر السبت  القديمة مــن  البلدة  فــي 
ولــيــلــة الــجــمــعــة، طــاولــت 10 مــقــدســيــني. كما 
مددت سلطات االحتال اعتقال مسؤول ملف 
الــقــدس فــي حــركــة »فــتــح« حــاتــم عــبــد الــقــادر 
وأمـــني ســر الحركة فــي الــقــدس عــدنــان غيث، 
حتى اليوم األحد، وكانت قد اعتقلتهما، يوم 
الــجــمــعــة، قبيل »جــمــعــة الــغــضــب«. فــي حــني، 
فــرضــت ســلــطــات االحــتــال وملـــدة أســبــوعــني، 
ــق خـــمـــســـة نـــشـــطـــاء  ــحــ ــــي بــ ــزلـ ــ ــنـ ــ ــبــــس املـ ــحــ الــ
وأبعدتهم  الجمعة،  يــوم  اعتقلوا،  مقدسيني 

عن األقصى.
ــــت إدانــــــــة مــن  اإلجــــــــــــراءات اإلســـرائـــيـــلـــيـــة القــ
الرئيس التركي، رجــب طيب أردوغـــان، الذي 
لوقف  الفوري  للتحرك  الدولي  املجتمع  دعــا 
في  الــعــبــادة  حرية  على  اإلسرائيلية  القيود 
ــان فــي بــيــان أصـــدره،  األقــصــى. وشـــدد أردوغــ
القبول بالخطوات  أنــه »ال يمكن  أمــس، على 
اإلسرائيلية املتعلقة بإغاق املسجد األقصى 
لــــ3 أيـــام مــتــواصــلــة، مــنــذ 14 يــولــيــو، بذريعة 
حادثة مؤسفة لم نؤيدها وقعت في القدس 
الشرقية املحتلة«. وأضاف »كما أنه ال يمكن 
الــقــبــول بــوضــع قــيــود جــديــدة على املسلمني 

الدوحة ـ العربي الجديد

الدبلوماسية  الــتــحــركــات  تستعيد 
املفتعلة ضــد قطر  األزمــــة  الحــتــواء 
ــن مـــــع الـــجـــولـــة  ــزامــ ــتــ ــالــ ــا، بــ ــهــ ــمــ زخــ
التركي رجب  الرئيس  التي يقوم  الخليجية 
طيب أردوغـــان، بــدءًا من اليوم األحــد، وعلى 
مدى يومني، لبحث األزمــة، على أن تبدأ من 
الكويت ومن  إلى  السعودية وينتقل بعدها 

ثم قطر. 
أمير  الجولة بعد يومني مــن خطاب  وتــأتــي 
قطر، تميم بن حمد آل ثاني، األول من نوعه 
مــنــذ بـــدايـــة األزمــــــة املــفــتــعــلــة ضـــد الـــدوحـــة، 
والذي حمل مجموعة من الرسائل الواضحة 
األزمة  انفتاح قطر لحل  التأكيد على  لجهة 
بالحوار وعلى أســاس شرطني يتمثان في 
احــتــرام ســيــادة كــل دولــة وإرادتــهــا، وأن يتم 
الحوار با إماءات من طرف على طرف آخر 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

لـــم تــنــكــســر الــعــزيــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي مــواجــهــة االحــتــال اإلســرائــيــلــي 
وتــــحــــدي مــخــطــطــاتــه بـــمـــا فــــي ذلـــك 
املسجد  فــي  األمنية  اتــه  إجــراء لفرض  سعيه 
األقصى، بعد أسبوع على بدء هذه املواجهة 
القائم في  الــوضــع  ملنع االحــتــال مــن تغيير 
بعدما  املحتلة،  القدس  مدينة  وفــي  األقصى 
3 فلسطينيني في  بــهــا  قـــام  عــمــلــيــة  اســتــغــل 
املسجد، يوم الجمعة، ما قبل املاضي، لفرض 
إجراءات أمنية مشددة، أبرزها نصب بوابات 
الــذي  األمـــر  املــســجــد،  أبـــواب  إلكترونية على 
رافــضــني،  مــعــه،  الفلسطينيون  يــتــجــاوب  لــم 
منذ يوم األحد املاضي، دخول األقصى عبر 
هــــذه الـــبـــوابـــات. كــمــا ســعــى االحـــتـــال لــعــزل 
مدينة القدس وتحديدًا البلدة القديمة منها 
املحيطة  والــقــرى  سكانها  عــلــى  والتضييق 
ــــدت هــــــذه املــــواجــــهــــة مــرحــلــتــهــا  ــهـ ــ ــا. وشـ ــهــ بــ
األعنف، يوم أمس األول الجمعة، حني خرج 
الفلسطينيون في »يوم النفير« في انتفاضة 
ألجــل األقــصــى والــقــدس، األمـــر الـــذي واجهه 
االحتال بالقمع ما أدى إلى سقوط 3 شهداء 
الشامل أحياء  فلسطينيني. وســاد اإلضــراب 
مــديــنــة الـــقـــدس املــحــتــلــة أمـــــس، حــــــدادًا على 
استشهاد ثاثة شبان فلسطينيني الجمعة، 
ــتــــال فـــي مــديــنــة  ــهـــات مـــع االحــ خــــال مـــواجـ

القدس وبلدة أبو ديس شرق القدس.
ــي، رفــــض  ــ ــوالــ ــ ــتــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــــع عــ ــابـ ــ ــــسـ ــــوم الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ولـ
إلى  الدخول  القدس أمس  الفلسطينيون في 
اإللكترونية  الــبــوابــات  مــن  األقــصــى  املسجد 
الــتــي وضــعــتــهــا الــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة على 
مداخله. وأدى املئات من الفلسطينيني صاة 
الــفــجــر، أمــــس، عــنــد املــدخــل الــخــارجــي لباب 
الفلسطينيون  املــصــلــون  وواصــــل  األســـبـــاط. 
ومــوظــفــو األوقــــــاف اإلســـامـــيـــة فـــي الـــقـــدس، 
بــوابــات  أحــد  املجلس  بــاب  أمـــام  اعتصامهم 
األقصى عبر  إلى  الدخول  رافضني  األقصى، 
الــبــوابــات اإللــكــتــرونــيــة. وأكـــد مــديــر املسجد 
»العربي الجديد«،  األقصى، عمر الكسواني، لـ
أن املــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي ومــــوقــــف مــوظــفــي 
األوقاف ال زال عما هو عليه برفض الدخول 
إزالتها  اإللكترونية وضــرورة  البوابات  عبر 

خشية من فرض واقع جديد بحق املسجد.
قــوات االحتال حملة اعتقاالت  بينما نفذت 

الــشــعــوب الــعــربــيــة، والـــوقـــوف مــع القضايا 
الــعــادلــة، والــتــمــيــيــز بــني املــقــاومــة املــشــروعــة 
ــــني اإلرهـــــــــــــاب، وغــــيــــرهــــا مــن  لــــاحــــتــــال وبـــ
القضايا«، لكنه أكد أن باده »ال تحاول فرض 

رأيها على أحد في السياسة الخارجية«.
وبعد فشل جميع محاوالت معسكر الحصار 
التحريض على الدوحة من بوابة »مكافحة 
اإلرهـــــــاب«، أكـــد أمــيــر قــطــر أن »قــطــر تكافح 
اإلرهاب با هوادة ودون حلول وسط، لكنها 
تختلف مع البعض بشأن مصادر اإلرهاب، 
فالدين وازع أخاقي وليس مصدر إرهاب«. 
مع العلم أن أمير قطر كان قد أصدر مرسوما 
بـــقـــانـــون يــنــص عــلــى تــعــديــل بــعــض أحــكــام 

قانون مكافحة اإلرهاب. 

توقيت مهم 
وتــأتــي زيـــارة أردوغـــان فــي توقيت سياسي 
ــم، إذ تـــعـــقـــب دعــــــــوة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــهــ مــ
األمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون، يـــوم الجمعة، 
لـــرفـــع الــحــصــار الـــبـــري عـــن قـــطـــر. وفــيــمــا لم 
يكن حتى مــســاء يــوم أمــس قــد صــدر أي رد 
الــحــصــار على خطاب  فعل رســمــي مــن دول 
أمــيــر قــطــر، يتوقع أن تــكــون األزمـــة املفتعلة 
ضد قطر قد حضرت خال الزيارة التي قام 
بــهــا ولـــي عــهــد أبــوظــبــي مــحــمــد بــن زايــــد آل 

فـــي مـــداخـــل املــســجــد األقـــصـــى، بــمــا فـــي ذلــك 
بوابات الفحص اإللكترونية«.

ــع نـــظـــيـــره الـــفـــرنـــســـي  ــ وبــــحــــث أردوغـــــــــــــان، مـ
ــال هــاتــفــي  ــ ــــصـ ــــي اتـ إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون، فـ
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــــني الـــبـــلـــديـــن،  ــعــــاقــ أمـــــــس، الــ
ــتـــطـــورات فـــي املــســجــد األقـــصـــى. وأفــــادت  والـ
وكـــالـــة »األنـــــاضـــــول« أن »الـــرئـــيـــســـني أعــربــا 
الـــحـــاصـــل بسبب  الـــتـــوتـــر  إزاء  قــلــقــهــمــا  عـــن 

فيصل  بن  مكة، خالد  وأمير منطقة  نهيان، 
آل سعود، وولي العهد البحريني سلمان بن 
حمد آل خليفة، والذين شاركوا أمس السبت 
في افتتاح قاعدة »محمد نجيب« العسكرية 
في مدينة الحمام بمرسى مطروح في مصر.

وقــــد اســتــبــق الــرئــيــس الــتــركــي زيـــارتـــه إلــى 
عــن »حزنه  الجمعة  يــوم  بــاإلعــراب  الخليج، 
قـــطـــر ودول خــلــيــجــيــة«،  جــــــراء األزمـــــــة بــــني 
لرأب  مساعيها  »بــاده ستواصل  أن  مؤكدًا 
الصدع بني األشــقــاء«، وأوضــح أردوغـــان أن 
العاقات  بينما  مؤقتة،  السياسية  املشاكل 
االقـــتـــصـــاديـــة طــويــلــة األمـــــد ودائــــمــــة. وأكـــد 
ــــى كــل  الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أن أنــــقــــرة تــنــظــر إلـ

شعوب الخليج على أنها شقيقة لها.
وكانت الدبلوماسية التركية قد نشطت منذ 
اندالع األزمة قبل قرابة شهرين، في محاولة 
للمساهمة في حلحلتها، متمسكة بضرورة 
حل األزمــة بالحوار، ومعربة عن مساندتها 
الوساطة الكويتية. ضمن هذا السياق، بحث 
الرئيس التركي األزمة الخليجية منذ بدئها 
مـــع املـــســـؤولـــني فـــي الــخــلــيــج، عــبــر سلسلة 
قــطــر، وأمير  أمــيــر  اتــصــاالت هاتفية شملت 
 عن امللك السعودي سلمان بن 

ً
الكويت، فضا

عبد العزيز، معتبرًا أن الحل في يد األخير. 
كـــذلـــك شــمــلــت مــــشــــاورات الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
 مـــن الــرئــيــس 

ً
ــا ــة الــخــلــيــجــيــة كــ ــ بـــشـــأن األزمــ

األميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي 
فاديمير بوتني، والقادة الذين التقاهم على 
في  العشرين  قمة مجموعة  اجتماع  هامش 
مدينة هامبورغ األملانية. كذلك أجرى وزير 
أوغلو،  جــاووش  مولود  التركي،  الخارجية 
املــاضــي،  الــشــهــر  الخليج  إلـــى منطقة  زيــــارة 

محاواًل التوسط في األزمة.

تمسك قطري بالقانون الدولي
ــــون ذلـــــــك قـــــــال الـــســـفـــيـــر الـــقـــطـــري  ــــضـ فـــــي غـ
فــــــي روســـــــيـــــــا، فــــهــــد بــــــن مــــحــــمــــد الـــعـــطـــيـــة، 
ــة  ــالـ ــا وكـ ــ ــهــ ــ فــــي تـــصـــريـــحـــات خــــاصــــة أوردتــ
القدرة  بــاده  لــدى   

ّ
أن الروسية  »سبوتنيك« 

ــيـــة، أي  ــالـ ــرار بـــالـــظـــروف الـــحـ ــمــ ــتــ عـــلـــى االســ
ى تلتزم الدول األربع 

ّ
الحصار املفروض، حت

بالقانون واالتفاقات الدولية.
وبــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــه »ســبــوتــنــيــك«، قــال 
الــعــطــيــة »طــبــعــا ال يــمــكــن أن يــســتــمــر املـــرء 
تحت الحصار إلــى األبــد، لكن طاملا أن دول 
الـــحـــصـــار تــــؤمــــن أنــــهــــا تــســتــطــيــع بــطــريــقــة 
البلطجة دفــع إحــدى الــدول إلــى اإلذعـــان من 
الطبيعية،  والوسائل  الطرق  استخدام  دون 
ولن  لهم  سيادتنا  م 

ّ
نسل لن  بالتأكيد  فإننا 

ــــاءات مــن أي أحــــد. قــطــر لديها  نــقــبــل أي إمـ
الــقــدرة عــلــى االســتــمــرار بــالــظــروف الحالية 
بالقانون  األربـــع  الحصار  دول  تلتزم  ى 

ّ
حت

الدولي واالتفاقات الدولية«.
ــى اآلن، لــم نــر أي تقدم 

ّ
وتــابــع الــعــطــيــة »حــت

عملي، بمعنى لم يحصل هناك رفع للحصار 
خذة. لكن الوضع 

ّ
املت أو تخفيف لإلجراءات 

مــخــتــلــف بــالــتــقــدم عــلــى مــســتــوى املــجــتــمــع 
ــعـــرف اآلن مــا  ــنــــاس أصـــبـــحـــت تـ ــــي، الــ ــدولـ ــ الـ
الـــدوافـــع الحقيقية الــتــي كــانــت خــلــف األمـــر، 
الــذي حصل لقطر في  أن  أصبحوا يفهمون 
ــار كـــان عـــبـــارة عـــن اعـــتـــداء من  24 مـــايـــو/ أيــ
قبل دولــة أخــرى عبر قرصنة وكــالــة األنباء 
الــوطــنــيــة. وتــقــريــر االســتــخــبــارات األميركية 
ــذي  ــك الــتــحــقــيــق الــ ــذلــ جـــــاء لـــيـــؤكـــد ذلـــــك وكــ

أجريناه«.
وواصــــل »اســتــكــمــااًل لــهــذا، جــــاءت املــطــالــب 
ــالــــشــــروط ولــيــس  الـــــــــ13 الــــتــــي وصـــفـــتـــهـــا بــ
مــن  املـــطـــالـــب  ــبـــحـــت  أصـ واآلن  بـــاملـــطـــالـــب. 
املــــاضــــي، بــعــد حـــديـــث الــســفــيــر الــســعــودي 
أيـــام مــن نيويورك  الــلــه املعلمي( مــن  )عــبــد 
 إننا نريدهم أن يوافقوا على املبادئ 

ً
قائا

الستة، بالتالي إذا أردت أن تعرف هل هناك 
 هناك تقدما ما، ألن أحدًا لم 

ّ
تقدم أم ال، فإن

يوافق على املطالب األساسية، بل أضرتهم 
هـــذه املــطــالــب. ألنــهــا كــانــت أشــبــه بــشــروط 
اســتــســام… وبــالــتــالــي فــإنــهــم تــنــازلــوا من 
يريدون  إنهم  يقولون  وأصبحوا  عليائهم، 

ة«.
ّ
لقطر أن توافق على املبادئ الست

السلطات اإلسرائيلية  التي فرضتها  القيود 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي املــســجــد األقـــصـــى، 
والـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة الـــتـــي وقـــعـــت هـــنـــاك«. 
وأشارت إلى أن أردوغان وماكرون اتفقا على 
بـــذل جــهــود مشتركة مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
تــهــدئــة )ألزمــــة األقــصــى( وحـــل للمشكلة. كم 
أكدا ضرورة اتخاذ خطوات من شأنها إنهاء 

التوتر بأقرب وقت ممكن.
وفـــــي الــــســــيــــاق، قـــــال نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
التركي، هاكان جاويش أوغلو، إن »إسرائيل 
الدولة  تواصل منذ سنوات ممارسة إرهــاب 
في املسجد األقــصــى«. جــاء ذلــك في تصريح 
ــلـــو، أثـــنـــاء زيـــارتـــه مــقــر واليـــة  لــجــاويــش أوغـ
بورصة، شمال غربي تركيا أمس، تعليقا على 
املــمــارســات اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس. وشــّدد 
على »ضــرورة إعــادة بلدان العالم اإلسامي 
الــتــفــكــيــر مـــجـــددًا بــوضــع األقـــصـــى، ال سيما 
عــقــب املــمــارســات اإلســرائــيــلــيــة بــحــقــه، ومنع 
صــاة الجمعة فيه أمــس األول«. وأوضــح أن 
للمسلمني،  بالنسبة  مقدس  مكان  »األقصى 
ولـــأســـف تـــواصـــل إســـرائـــيـــل، مــنــذ ســنــوات، 
مــمــارســة إرهـــاب الــدولــة فــيــه، ومــنــع الــدخــول 
ــع الــحــصــار  ـــ«رفــ ــل بــ ــيـ ــرائـ ــه«. وطـــالـــب إسـ ــيــ إلــ
بـــأســـرع وقــــت، ورفــــع الــيــد عـــن مــقــدســاتــنــا«. 
مولود  التركي  الخارجية  وزيــر  بحث  كذلك 
جاويش أوغلو، األحداث األخيرة في املسجد 
ــاملـــات هــاتــفــيــة مــــع كــــل مــن  ــكـ األقــــصــــى فــــي مـ
نظرائه الباكستاني سرتاج عزيز، واألردني 
ــــي عـــبـــد الــعــزيــز  ــكــ ــ أيـــمـــن الــــصــــفــــدي، واألوزبــ

كميلوف.
ــن الــشــبــان  ــدد مـ فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أصـــيـــب عــ
ــــروح بـــرصـــاص  ــــجـ الــفــلــســطــيــنــيــني أمـــــــس، بـ
ــــال مـــواجـــهـــات  ــي، خــ ــلــ ــيــ ــرائــ االحـــــتـــــال اإلســ
شــهــدتــهــا قــريــة كــوبــر شــمــال غـــرب رام الــلــه، 
الجليل  الــشــاب عمر عبد  رأس  وهــي مسقط 
محمد العبد، منفذ عملية الطعن التي وقعت 
مــســاء الــجــمــعــة، فـــي مــســتــوطــنــة »حــلــمــيــش« 
ــه، والـــتـــي قتل  املـــقـــامـــة عــلــى أراضــــــي رام الـــلـ
فيها ثاثة مستوطنني فيما أصيب املهاجم 
اعتقاله. وأوضــحــت مصادر محلية في  وتــم 
»العربي الجديد«، أن تلك املواجهات  لـ كوبر 
انـــدلـــعـــت حــيــنــمــا حــــاولــــت جــــرافــــة عــســكــريــة 
ــات عــســكــريــة حفر  ــ لــاحــتــال تــرافــقــهــا دوريــ
وإغاقها،  للقرية  الرئيسية  املــداخــل  شــوارع 
بعدما شــددت قــوات االحــتــال من حصارها 
للقرية  الــرئــيــســني  املــدخــلــني  وأغــلــقــت  للقرية 
أحــدًا  العسكرية ومنعت  وأقــامــت حــواجــزهــا 
ــانـــت قـــوات  مـــن دخـــولـــهـــا ســــوى أهـــلـــهـــا«. وكـ
االحتال قد أخطرت عائلة الشاب عمر العبد 
وعاثت  اقتحمته  بعدما  منزله،  هــدم  نيتها 

فيه خرابا واعتقلت شقيقه.
وباركت حركة »حماس« في الضفة الغربية، 
التي جرت، مساء  البطولية«  الطعن  »عملية 
الــجــمــعــة، فـــي مــســتــوطــنــة حــلــمــيــش، ودعـــت 
ــيـــان »جـــمـــاهـــيـــر الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  فــــي بـ
ــقــــدس  ــة والــ ــيـ ــربـ ــغـ ــة الـ ــفـ ــــي الـــضـ ــة فـ ــبـ ــغـــاضـ الـ
والداخل الفلسطيني املحتل وقطاع غزة، إلى 
اإلسرائيلي  املحتل  مــواجــهــة  فــي  االســتــمــرار 

عند نقاط التماس املختلفة«.
وفــــي ســـيـــاق املـــواجـــهـــة مـــع االحــــتــــال، أعــلــن 
املحامي الفرنسي، جيل ديفرز، أنه قّدم ملف 
شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية، باسم 
ضحايا ونقابات فلسطينية، من أجل تسريع 
تحقيقات أولية تتعلق بجرائم حرب محتملة 
ارتــكــبــتــهــا إســـرائـــيـــل بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــني. 
وأوضــــح ديــفــرز، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عقده 
امللف  أن  أمــس،  الهولندية  فــي مدينة الهــاي 
يحتوي أدلـــة حــول حــصــار إســرائــيــل لقطاع 
ــزة، والــهــجــوم الـــذي نــفــذتــه عـــام 2014 ضد  غـ

القطاع وسياساتها ببناء املستوطنات.

رئيس الوزراء الجزائري السابق عبدالمالك سالل ورئيس الوزراء الموريتاني  يحيى ولد حدمين في 2016 
)Getty(

مواجهات في قرية كوبر )عباس مومني/فرانس برس(

من زيارة أردوغان للدوحة في فبراير 2017 )األناضول(

تأتي جولة الرئيس 
التركي، رجب طيب 

أردوغان، إلى الخليج، 
اليوم األحد، بعد 

يومين من خطاب 
أمير قطر الذي حّدد 

فيه سقف الشروط 
التي تقبل بها 

الدوحة لحل األزمة، 
تحديدًا عدم المس 

بسيادتها وأن يتم 
الحوار بال إمالءات

القائم  الوضع  تغيير  من  االحتالل  منع  معركة  الفلسطينيون  يواصل 
في المسجد األقصى والقدس المحتلة، مع استمرار رفضهم القبول 

بالدخول إليه عبر البوابات اإللكترونية، وسط دعوات للتصعيد
قضيةالحدث

حراك دبلوماسي تحت سقف 
شروط الحّل المتكافئ

المواجهة الفلسطينية إلجراءات 
االحتالل باألقصى مستمرة

رصدتقرير

دروس األزمة
رأت مجلّة »فوربس« 

األميركية، في مقال تناول 
الدروس المستقاة من 

األزمة الخليجية، أن األسابيع 
التي تخلّلت األزمة لم تكن 
»لطيفة« بالنسبة للرياض 
وأبوظبي، ال سيما بعد 
إظهار وزيري الخارجية 

والدفاع األميركيين، ريكس 
تيلرسون وجيمس ماتيس، 
دعمهما الدوحة، حتّى 

إن تيلرسون أبدى تبرّمًا 
واضحًا حيال المطالب.

أبدت تركيا منذ بدء
األزمة دعمها للحوار 

والوساطة الكويتية

إصابات فلسطينية 
في مواجهة ضد االحتالل 

في قرية كوبر

قطر مستعدة لحل 
األزمة بالحوار وعلى 

أساس شرطين

أغلقت نواكشوط 
حدودها البرية مع 

الجزائر قبل أيام

عكست االحتجاجات عداء 
غير مسبوق للوجود 

األميركي في األردن

أردوغان: ال يمكن القبول 
بوضع قيود جديدة على 

مداخل األقصى

تتباين القراءات في 
الجزائر وموريتانيا لألسباب 

الحقيقية التي دفعت 
نواكشوط إلى اإلعالن عن 

إغالق حدودها البرية 
مع الجزائر قبل أيام

يمكن تسجيل عدد 
من المالحظات بشأن 

تصاعد احتجاجات 
قبيلة الحويطات بعد 

إدانة محكمة عسكرية 
للجندي معارك أبو تايه 

بقتل جنود أميركيين
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مصر: »الداخلية« تراجع تدريب عناصرها بعد تصاعد االعتداءات

حاليب وشالتين... الخرطوم تنتظر رّد القاهرة على عرض التشاور

67
سياسة

  شرق
      غرب
»مراسلون بال حدود« 
تندد بسلوك المغرب 

في ملف الريف
ــون بـــا  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــراسـ ــ ــ نـــــــــــددت مــــنــــظــــمــــة »مـ
»ســـلـــوك  ــبـــت، بــــ حــــــــدود«، أمـــــس الـــسـ
الــتــي اتهمتها  الــســلــطــات املــغــربــيــة« 
»عرقلة« تغطية االحتجاجات التي  بـ
مــنــذ تسعة  املــغــرب  يشهدها شــمــال 
أشهر. وذكرت املنظمة في بيان، أنها 
»أحــصــت مــنــذ بــدايــة االحــتــجــاجــات 
الــــعــــديــــد مـــــن االنــــتــــهــــاكــــات لـــحـــريـــة 
اإلعــــام«. واعــتــبــرت مــســؤولــة مكتب 
املنظمة، ياسمني  أفريقيا في  شمال 
كاشا، أنه »من خال رغبتها في منع 
الــتــغــطــيــة اإلعـــامـــيـــة لـــثـــورة الــريــف، 
جعلت الــســلــطــات املــغــربــيــة مــن هــذه 
املنطقة شيئًا فشيئًا، منطقة ال حق 

لها في اإلعام املستقل«.
)فرانس برس(

إيران تعلن تدشين خط 
صواريخ جديد

أعــلــنــت الـــقـــوات املــســلــحــة اإليــرانــيــة، 
ــبــــت، عـــــن »تـــــدشـــــني خــط  ــســ أمــــــس الــ
ــتــــاج صــــواريــــخ مــــن طــــــراز صــيــاد  إنــ
ــــى 120  إلـ مــــداهــــا  يـــصـــل  3«، والــــتــــي 
ــم ذلــــك خــــال مــراســم  كــيــلــومــتــرًا، وتــ
حضرها وزير الدفاع حسني دهقان 
ــــدة خـــاتـــم  ــاعـ ــ ــد قـ ــ ــائـ ــ )الـــــــصـــــــورة(، وقـ
األنــبــيــاء لــلــمــضــادات الــجــويــة فـــرزاد 
إســمــاعــيــلــي. وذكـــر دهــقــان أن »هــذه 
ــتـــي يـــصـــل ارتــفــاعــهــا  الــــصــــواريــــخ الـ
خـــال الــتــحــلــيــق إلـــى 27 كــيــلــومــتــرًا، 
ــــدات  ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ُصـــــّمـــــمـــــت ملـــــواجـــــهـــــة الـ

املتوسطة والبعيدة املدى«. 
)العربي الجديد(

ترامب لطهران: 
أطلقوا األميركيين 

أو تحّملوا العواقب
صّعد البيت األبيض، مساء الجمعة، 
مـــن ضــغــوطــه عــلــى إيـــــــران، مــطــالــبــًا 
ـــطـــلـــق ســـريـــعـــًا ســــراح 

ُ
ــأن »ت ــ إيــــاهــــا بـ

وذكر  األميركيني«.  املعتقلني  جميع 
 »الرئيس 

ّ
البيت األبيض في بيان، أن

دونالد ترامب مستعّد لتحميل إيران 
فرج 

ُ
عواقب جديدة وخطرة، إذا لم ت

عــــن جــمــيــع املـــواطـــنـــني األمــيــركــيــني 
ــيـــدهـــم إلـــى  ـــعـ

ُ
املـــســـجـــونـــني ظــلــمــًا وت

الواليات املتحدة«.
)فرانس برس(

... ويتهم »نيويورك 
تايمز« بإفشال اغتيال 

البغدادي

ــيــــركــــي دونــــالــــد  اتــــهــــم الـــرئـــيـــس األمــ
ــــس الــســبــت،  ــورة(، أمـ ــ ــــصــ تــــرامــــب )الــ
بأنها  تــايــمــز«،  »نــيــويــورك  صحيفة 
»أفشلت محاولة قامت بها الواليات 
املتحدة لقتل زعيم تنظيم داعش أبو 
بكر الــبــغــدادي«. وغـــّرد تــرامــب على 
مــوقــع »تـــويـــتـــر«: »نـــيـــويـــورك تايمز 
الــواليــات  محاولة  أحبطت  الفاشلة 
ــي املـــطـــلـــوب  ــ ــابــ ــ ــتـــل اإلرهــ املـــتـــحـــدة قـ
البغدادي، وهذا مثال على أجندتهم 
الــســيــئــة الـــنـــيـــة عـــلـــى صــعــيــد األمــــن 

القومي«.
)فرانس برس(

هاواي تتحضر لمواجهة 
هجوم نووي من كوريا 

الشمالية
ــة  ــة الــــطــــوارئ فـــي واليـ ــالـ أطــلــقــت وكـ
ــــس الــســبــت،  ــة، أمـ ــيـ ــركـ ــيـ هـــــــاواي األمـ
االستعداد  بغية  توعية عامة  حملة 
ملــواجــهــة هــجــوم نـــووي محتمل من 
قــبــل كــوريــا الــشــمــالــيــة. وقـــال رئيس 
الــوكــالــة فــيــرن مــيــاجــي، إن »الحملة 
السليم  الــتــصــرف  خــطــوات  تتضمن 
ملــواجــهــة هــجــوم نـــووي محتمل من 
جانب كوريا الشمالية«. وأشار إلى 
أن فــتــرة وصـــول صـــاروخ مــن كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة إلــــــى هـــــــــاواي تــســتــغــرق 
وأضــــــاف:  ــة.  ــقـ ــيـ دقـ 12 و20  بــــني  ــا  مــ
»ال نــــعــــرف نــــوايــــا وقـــــــــدرات كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، ونــعــلــم أنــهــا تــعــمــل على 
أن  بالستية يمكن  تطوير صــواريــخ 

يصل مداها إلى بلدنا«. 
)األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

ارتـــفـــعـــت وتـــيـــرة االعـــــتـــــداءات ضـــد دوريـــــات 
شرطية في مصر بشكل كبير، وكــان آخرها 
ــارات لـــلـــشـــرطـــة فــي  ــ ــيـ ــ هــــجــــوم عـــلـــى ثـــــاث سـ
محافظة الــفــيــوم. وأســفــر االعــتــداء عــن مقتل 
ــن، بــعــد إطـــاق  ــريـ ــة ثــاثــة آخـ ــابـ مــجــنــد وإصـ
ــثـــاث مـــن داخـــل  ــارات الـ ــيـ الـــنـــيـــران عــلــى الـــسـ
ــيــــة مــتــاخــمــة لــلــطــريــق. وســبــق  مــنــطــقــة زراعــ
في  الشرطة  أفـــراد  مــن  الهجوم مقتل خمسة 
مــنــطــقــة الــبــدرشــني بــمــحــافــظــة الــجــيــزة، بعد 
على  ثاثة مجهولني  قبل  من  هجوم مسلح 
سيارة شرطة، لتبدأ عاصفة انتقادات لوزير 
الغفار،  اللواء مجدي عبد  الحالي،  الداخلية 
ما استدعى مراجعة ملف تدريب قوات األمن.
الجديد«،  »العربي  لـ أمنية  مصادر  وكشفت 

القاهرة ـ العربي الجديد

ضيف إلى 
ُ
توتر جديد بني مصر والــســودان أ

األزمة بني البلدين، مع مصادقة رئيس الوزراء 
ــوم الـــثـــاثـــاء  ــ املــــصــــري، شـــريـــف إســـمـــاعـــيـــل، يـ
املاضي، على قرارات تتعلق بإنشاء مجموعة 
من املرافق الحكومية في منطقة مثلث حايب 
وشــــاتــــني وأبــــــو رمــــــاد املــــتــــنــــازع عــلــيــهــا بــني 
الــبــلــديــن، فـــي مــنــطــقــة الــبــحــر األحـــمـــر. وتــأتــي 
هــذه الــقــرارات فــي إطـــار مــا أســمــاه مسؤولون 
مصريون بخطة رسمية لتوطني أعداد كبيرة 
مــن األهـــالـــي فــي هـــذه املــنــاطــق. وقــــال محافظ 
منطقة البحر األحمر، اللواء أحمد عبد الله، في 

بغداد ـ براء الشمري

ما إن وضعت نار الحرب في املوصل أوزارها، 
وهــــدأت أصــــوات املــدافــع والـــصـــواريـــخ، حتى 
اندلعت صراعات جديدة في املدن واملناطق 
املحررة من سيطرة تنظيم »داعش«، بعضها 
مــســلــح كـــصـــراع الــبــقــاء فـــي الــســاحــل األيــســر 
الشعبي«،  »الحشد  مليشيات  بني  للموصل 
وقوات »حرس نينوى« التي يقودها محافظ 
املــوصــل الــســابــق أثــيــل الــنــجــيــفــي، والــبــعــض 
اآلخـــــر ســيــاســي أطـــــاح بــمــحــافــظــني، ويــنــذر 

بعودة التنظيم كما يجري في األنبار.
علن عن 

ُ
الساحل األيسر ملدينة املوصل الذي أ

تــحــريــره فــي فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، تحّول 
أرٍض خصبة لنشوب صــراعــات جديدة  إلــى 
بـــني الــجــمــاعــات املــســلــحــة الــتــي تــريــد فــرض 
إراداتها، بحسب العقيد في الفرقة التاسعة 
بــالــجــيــش الــعــراقــي حــيــدر املـــولـــى، الــــذي أكــد 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مرحلة مــا بعد طرد  لـــ
تنظيم »داعــــش« قــد ال تــكــون أفــضــل فــي ظل 
االقتتال بني الجماعات املسلحة التي تستغل 

الفراغ األمني لبسط نفوذها في املدينة.
ــة الـــشـــرقـــيـــة  ــهــ ــجــ ــى إلــــــى أن »الــ ــ ــولـ ــ ولــــفــــت املـ
لـــلـــمـــوصـــل شـــهـــدت هـــــذا الـــشـــهـــر اشــتــبــاكــني 
كان  األول  االشتباك  أن  موضحًا  مسلحني«، 
بـــني مــلــيــشــيــا »بـــابـــلـــيـــون« املــنــضــويــة ضمن 
مليشيات »الحشد الشعبي«، وقوات »حماية 
البرملان  التي يتزعمها عضو  سهل نينوى« 
الــعــراقــي يــونــادم كــنــا، فيما االشــتــبــاك اآلخــر 
فــكــان بــني مليشيا »كتائب  »وهـــو األخــطــر« 
»الحشد«،  تعمل ضمن  التي  الشهداء«  سيد 
ــقـــودهـــا  ــنــــوى« الــــتــــي يـ ــيــ وقــــــــــوات »حــــــــرس نــ
النجيفي، موضحًا أن الصراع بني »الكتائب« 
و»الــحــرس« ما يــزال مستمرًا للسيطرة على 
التواجد  فــي ظــل  األيــســر للموصل،  الــجــانــب 
ــة فــــي األحـــيـــاء  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــضـــعـــيـــف لـــلـــقـــوات الـ

الشرقية للموصل.
وتــســّبــبــت املــواجــهــات املــســلــحــة الــتــي وقعت 
املاضي بني  الجمعة  في مدينة املوصل يوم 

ملف  مراجعة  فــي  بــدأت  الداخلية  »وزارة  أن 
الــتــدريــب الـــذي يحصل عليه أفــرادهــا ســواء 
الــضــبــاط أو املــجــنــديــن، وتـــحـــديـــدًا املــكــلــفــني 
ــاب«. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن  ــ ــ بــمــكــافــحــة اإلرهـ
الهجوم على كمني  لعملية  األخير  »الفيديو 
 كــبــيــرًا فــي التعامل 

ً
الــبــدرشــني، كــشــف خــلــا

األمني مع عنصر املفاجأة الذي تعتمد عليه 
العناصر املسلحة«.

وأضافت أن »املسلحني انتظروا مرور سيارة 
أي  النيران عليها من دون  الشرطة وأطلقوا 
رد فــعــل مــن أفــــراد الــداخــلــيــة داخـــل الــســيــارة، 
وهــــو أمــــر غــيــر مــفــهــوم حــتــى اآلن«. ولــفــتــت 
أكد  الداخلية لطاملا  ــر  أن »وزيـ إلــى  املــصــادر 
ضــــرورة اليقظة فــي تــعــامــل قـــوات األمــــن، إال 
أن األزمة ليس في اليقظة ولكن في التدريب 

الذي يحصل عليه فرد األمن«.
وأشارت إلى أن »ملف التدريب يعاني بشدة 
من ضعٍف خصوصًا في ظل تحديات مكافحة 
ــن بــاتــت  ــ اإلرهــــــــــاب«، وقــــالــــت إن »قـــــــوات األمــ
اإلرهابية.  العناصر  من  مستهدفة  جميعها 
تدريبات  ي 

ّ
تلق مــن  للجميع  بــّد  ال  وبالتالي 

املــفــاجــأة«.  الــتــعــامــل مــع عنصر  مكثفة عــلــى 
ــوزارة هو  ــ وشـــــّددت عــلــى أن »االتـــجـــاه فــي الــ
تدريبات  الضباط  فيهم  بمن  الجميع  ي 

ّ
تلق

على مواجهة اإلرهاب، ألنهم يسقطون قتلى 
أيضًا وليس املجندين وحدهم«.

مـــراجـــعـــة  ــــف  ــلـ ــ املــــــصــــــادر أن »مـ واعـــــتـــــبـــــرت 
الــتــدريــبــات كـــان ال بــد مــن االهــتــمــام بــه منذ 
العمليات  تــزايــد  مــع  كبير  بشكل   2013 عــام 

تصريحات صحافية، إن رئيس الوزراء ناقش 
خال االجتماع مشاريع التنمية في املحافظة، 
ــــني وأبــــــورمــــــاد،  ــــاتـ ــــي حــــايــــب وشـ  فـ

ً
ــة ــ ــــاصـ خـ

جنيه،  مليار   1.5 إلــى  تصل  إجمالية  بتكلفة 
األسبوع  ستبدأ  امليناءين  تنفيذ  أعــمــال  وأن 
املقبل، وستستمر على مــدار عــام. وقــال وزير 
البنا، إن إحــدى  الــزراعــة املــصــري، عبد املنعم 
أولويات العمل الحكومي خال املرحلة املقبلة 
تتمثل في تنمية املناطق الحدودية في حايب 
التوجه  إلــى  وشــاتــني وكــذلــك سيناء، مشيرًا 
تنمية  أن  ومـــؤكـــدًا  مــشــاريــع مختلفة،  إلقــامــة 
وتــوطــني أهــالــي حــايــب وشــاتــني يستهدف 
ــادة الــدخــل وتــحــســني حــالــة األمـــن الــغــذائــي  زيــ

»حرس  »كتائب سيد الشهداء« وقوة تابعة لـ
ــقـــوط جــــرحــــى مــــن الـــطـــرفـــني،  ــنــــوى«، بـــسـ ــيــ نــ
»كتائب سيد  ووقعت حينما حاولت دورية لـ
الشهداء« االقتراب من حي املجموعة الثقافية 
في الساحل الشرقي للموصل، والواقع تحت 

سيطرة »حرس نينوى«.
ــن مـــحـــاولـــة قـــائـــد عــمــلــيــات  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــلـــواء نــجــم الــجــبــوري  الــجــيــش فـــي نــيــنــوى الـ
ــل األيــــســــر  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ تــــهــــدئــــة األوضـــــــــــــاع فــــــي الـ
لــلــمــوصــل، والــتــقــلــيــل مـــن حــجــم املــواجــهــات 
»كتائب  مليشيا  أن  إال  هــنــاك،  حــدثــت  الــتــي 
ســيــد الـــشـــهـــداء« تــصــر عــلــى الــتــصــعــيــد من 
أطلقتها ضد »حرس  التي  التهديدات  خال 
السبت  أمــس  انتهت  مهلة  ومنحه  نينوى«، 
ــلــــخــــروج مــــن املـــــوصـــــل، بـــحـــســـب املـــتـــحـــدث  لــ
باسمها أحمد املوسوي. وتوّعد املتحدث في 
بيان برد مناسب إذا لم تخرج قوات »حرس 

نينوى« التابعة للنجيفي من املوصل.
»ائتاف دولة القانون« الذي يتزعمه رئيس 
الوزراء السابق نوري املالكي، اصطف كعادته 
النائبة عن  أكـــدت  إذ  املليشيات،  جــانــب  إلــى 
االئتاف فردوس العوادي أن احتكاك »حرس 
نينوى« مع مليشيات »الحشد الشعبي« في 
ــل مــؤامــرة إلخــــراج األخــيــرة من 

ّ
املــوصــل يــمــث

ــــرورة رفـــع  ــــضـ ــة بـ ــرطـ ــشـ ــن رجــــــال الـ كـــثـــيـــرة مــ
معدالت التدريب ملواجهة اإلرهاب، لكن بداًل 
مــن ذلـــك لــجــأت الـــــوزارة إلـــى تحسني نوعية 
األسلحة املستخدمة، ولكن بمفردها لن تحل 
ــة«. وكــشــفــت عــن »صــعــوبــة تنفيذ هــذا  ــ األزمــ
امللف ورفع معدالت الكفاءة لدى أفراد األمن 
خال فترة وجيزة، خصوصًا أن املضي قدمًا 
في هذه الخطوة يؤدي لتعطيل سير العمل 

في مختلف قطاعات الوزارة«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال الـــخـــبـــيـــر األمــــنــــي مــحــمــود 
تتعامل  تــزال  ال  الداخلية  »وزارة  إن  قــطــري، 

فــي هـــذه املــنــطــقــة، أوضـــح املــصــدر الــســودانــي 
أن »هــذا األمــر صعب تحقيقه، في ظل عزوف 
ال  الــحــدوديــة،  باملناطق  السكن  املصريني عن 
الجانب  مــن  كبير  بشكل  مهملة  أنــهــا  سيما 
املــصــري«. وأضــاف أنــه على النقيض من ذلك 
فإن »املوجودين في حايب وشاتني تربطهم 
بطبيعة  سودانية،  بقبائل  مصاهرة  عاقات 
كونها أراضي سودانية من األساس«. وشدد 
املـــســـؤول الـــســـودانـــي عــلــى أن »الـــخـــرطـــوم لن 
تتنازل عن حقها في تلك املنطقة وستستمر 
فـــي املــطــالــبــة بـــهـــا«. وقـــــال إن »عــــــودة تــيــران 
يدفع  السعودية  العربية  للمملكة  وصنافير 
في  بحقوقه  باملطالبة  لــاســتــمــرار  الـــســـودان 

ــكـــاب جـــرائـــم قتل  ــارتـ اإليـــــرانـــــي، واملــتــهــمــة بـ
وخطف وتهديد وابتزاز في املدن املحررة.

وسبق ملسؤولني عسكريني عراقيني أن أكدوا 
انــدالع اشتباكات مسلحة  املاضي  األســبــوع 
»حماية  ومليشيا  »بــابــلــيــون«،  مليشيا  بــني 
سهل نــيــنــوى« أســفــرت عــن ســقــوط إصــابــات 
فـــي صــفــوف الــطــرفــني، عــلــى خــلــفــيــة مشاكل 
تقاسم نــفــوذ وتــهــريــب آثـــار فــي بــلــدة برطلة 

شرقي املوصل.
ــا بـــعـــد »داعـــــــــش« ال يــقــتــصــر عــلــى  صــــــراع مــ
املـــوصـــل، إذ تــشــهــد مــحــافــظــة األنـــبـــار )غـــرب 
ــاح  ــًا ســيــاســيــًا مــحــمــومــًا أطـ ــراعـ الــــعــــراق( صـ
بــعــودة  ويــنــذر  الـــــراوي،  صهيب  بمحافظها 

التنظيم إلى مدن املحافظة املحررة.
محافظة  مجلس  فــي  األمــنــيــة  اللجنة  عضو 
أكد وجود خافات  العيساوي  األنبار راجع 
ــدأت تــعــصــف بــاملــحــافــظــة خــال  ــ ســيــاســيــة بـ
»العربي  لـ الفترة األخيرة، محذرًا في حديث 
ــتــــغــــال تــنــظــيــم  ــمــــال اســ ــتــ ــــن احــ الــــجــــديــــد« مـ
»داعش« هذه الصراعات من أجل العودة إلى 
املدن املحررة، ال سيما أن املشاكل السياسية 
ــــدد مــــن مـــدن  ــتـــي تــســّبــبــت بـــســـقـــوط عـ هــــي الـ
املحافظة بيد التنظيم عام 2014. وأشار إلى 
أن األولى بسياسيي األنبار التفكير بتحرير 
بــلــدات غـــرب املــحــافــظــة مــن »داعـــــش«، مــؤكــدًا 
أن الــصــراعــات ســتــؤدي إلـــى تــأخــيــر تحرير 
بلدات القائم وعانة وراوة التي ما تزال تحت 

سيطرة التنظيم.
ــبـــر عـــضـــو مـــجـــلـــس شــيــوخ  ــتـ ــتـــه، اعـ مــــن جـــهـ
األنبار محمد الجميلي، أن قدر املحافظة أال 
تنعم بــاالســتــقــرار حــتــى بــعــد تــحــريــر بعض 
مدنها من سيطرة تنظيم »داعش«، موضحًا 
»العربي الجديد« أن الصراعات  في حديث لـ
الــســيــاســيــة بــني قـــوى املــحــافــظــة وصــلــت إلــى 
وبث  التسقيط  طــريــق  عــن  التصفية  مرحلة 
ــات، وإطــــــاق االتــــهــــامــــات. وأضـــــاف:  ــ ــاعـ ــ اإلشـ
»بعد قتال استمر أكثر من عامني مع داعش، 
بـــــرز صــــــراع جـــديـــد عـــلـــى مــنــصــب املــحــافــظ 
صهيب الـــراوي الــذي أقيل قبل أيــام، واليوم 
يحتدم الصراع بشأن خافة الراوي ورئاسة 
ــة«، مـــوضـــحـــًا أن تــنــظــيــم  ــيـ ــلـ ــحـ الـــحـــكـــومـــة املـ
»داعش« يحاول استغال هذه الصراعات من 
أجل شن هجمات مباغتة على بعض املناطق 

الرخوة في املحافظة.
»الــعــربــي الــجــديــد«  وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة لـــ
أمــــس الــســبــت إن الــــقــــوات الــعــراقــيــة فــرضــت 
 عــلــى الــتــجــوال فــي بــلــدة كرمة 

ً
حــظــرًا شــامــا

الفلوجة )شرق األنبار( بعد ورود معلومات 
ــــش« شن  اســتــخــبــاريــة عـــن نــيــة تــنــظــيــم »داعــ
هــجــمــات مــبــاغــتــة فــي الــبــلــدة الــتــي أعــلــن عن 
تحريرها من سيطرة التنظيم العام املاضي.

ــّم الــتــعــامــل  ــ ــه »تـ اإلرهــــابــــيــــة«. ولــفــتــت إلــــى أنــ
مــع الــتــهــديــدات الــتــي تــواجــه مــديــريــات األمــن 
وأقسام الشرطة بتشديد اإلجــراءات األمنية، 
ولــكــن لــم يــتــم االهــتــمــام بالعنصر الــبــشــري، 
ــف حــالــة غضب داخـــل الــــوزارة«. 

ّ
وهــو مــا خــل

قبل  بــــدأت  الــداخــلــيــة  »وزارة  أن  وأوضـــحـــت 
فترة في تحسني األسلحة لدى أجهزة األمن، 
وتـــحـــديـــدًا الـــتـــي تــضــطــلــع بــنــصــب الــكــمــائــن 
والـــدوريـــات األمــنــيــة، لــكــن هـــذا لــم يــحــل دون 

سقوط قتلى وجرحى من أفراد األمن«.
وأكدت املصادر نفسها أنه »توجد مطالبات 

للمجتمعات البدوية الفقيرة. في املقابل، أعلن 
مسؤول سوداني أن الخطوة املصرية تأتي في 
الخرطوم، مشددًا  املناكفة اإلعامية مع  إطــار 
التاريخي في  على أن بــاده متمسكة بحقها 

حايب وشاتني. 
وقــــال »مــهــمــا أقـــامـــت الــحــكــومــة املــصــريــة من 
مــشــاريــع فــهــذا لــن يغير مــن األمـــر شــيــئــًا، ألن 
تغّيرها  ال  والجغرافية  التاريخية  الحقائق 
بـــأن االحــتــال البريطاني  املــشــاريــع«، مــذكــرًا 
والفرنسي لدول إفريقيا ارتبط أيضًا بمشاريع 
عماقة، لكن ذلك لم يحل دون إجبار املحتلني 
مــا أسماه  على مــغــادرة املستعمرات. وبــشــأن 
األهالي  لتوطني  بخطة  مصريون  مسؤولون 

املدينة، مشيرة في بيان إلى وجود محاوالت 
تستهدف املليشيات من أجل اإلساءة إليها، 
وإثــــــارة الـــــرأي الـــعـــام ضـــدهـــا. وتـــابـــعـــت: »مــا 
يؤكد أن هذا األمر وراءه خطة مدروسة، هو 
ظهور بيانات من بعض الذين باعوا املوصل 
يــطــالــبــون بــإخــراج الــحــشــد مــن املــوصــل بعد 
أن  على  مشددة  مباشرة«،  االحتكاك  حادثة 
»الحشد الشعبي« خط أحمر، وال ُيسمح بأن 

يكون مادة للمؤامرات.
ــنــــوى« مـــــن مــقــاتــلــني  ــيــ ويــــتــــكــــّون »حــــــــرس نــ
مــحــلــيــني، تــم تجنيدهم وتــدريــبــهــم عــلــى يد 
بعشيقة  بلدة  في  املتمركزة  التركية  الــقــوات 
في املوصل، من أجل حفظ األمن في املناطق 
حرر من سيطرة تنظيم »داعش«، فيما 

ُ
التي ت

ملليشيات  الــشــهــداء«،  ســيــد  »كــتــائــب  تنتمي 
»الحشد الشعبي« املرتبطة بالحرس الثوري 

مــع مــلــف اإلرهــــاب بــأســالــيــب قــديــمــة بعقلية 
وقـــــــدرات الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات من 
الــقــرن املــاضــي«. وأضـــاف قــطــري، فــي حديث 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــواجــهــة اإلرهـــاب  لـــ
لــلــغــايــة فــي ظــل قـــدرات  بــاتــت عملية صعبة 
الــجــمــاعــات اإلرهــابــيــة املــتــطــورة، فــي مقابل 
بطء في حركة األجهزة األمنية، وعدم اتباع 
أساليب حديثة ملاحقة العناصر املسلحة«. 
ــام بــالــعــنــصــر الــبــشــري  ــمــ ــتــ ــابــــع أن »االهــ وتــ
غائب عن وزارة الداخلية تمامًا، في ظل عدم 
الــتــدخــل لــرفــع كـــفـــاءة قــــوات األمــــن وســقــوط 
عشرات الشهداء والقتلى والتضحية بهم في 
حرب ليست متكافئة«. ولفت إلى أنه »يجب 
ــيــــادات الــــــــوزارة عــلــى الــتــقــصــيــر  مــحــاســبــة قــ
ــة اإلرهـــــــــــاب وتــغــيــيــر  ــهــ ــي مــــواجــ ــ ــد فـ ــديــ الــــشــ

القيادات التي يثبت فشلها«.
ــي مــــركــــز األهــــــــرام  ــ بـــــــــــدوره، طــــالــــب خـــبـــيـــر فـ
»ضــــرورة تغيير  بـــــ الــســيــاســيــة،  ــلـــدراســـات  لـ
الــوزيــر،  الــداخــلــيــة بــمــن فيهم  قــيــادات وزارة 
ال ســيــمــا بــعــد فــشــل كـــل اإلجـــــــراءات الــتــي تم 
اتـــخـــاذهـــا تـــحـــت رايــــــة مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب«. 
»العربي  لـ تصريحات  فــي  الخبير  وأضـــاف 
الــجــديــد«، أنــه »ال مبرر اآلن الســتــمــرار وزيــر 
الداخلية، وإذا كان السيسي يدخل في تحدٍّ 
ــفـــئـــات املــهــنــيــة وقـــطـــاعـــات مــن  مــــع بـــعـــض الـ
الشعب لعدم إقالته عبد الغفار، فهذا ال يجب 
أن يحدث على حساب الوطن وأرواح شهداء 
الــشــرطــة ومـــن يقتلون بــدعــوى تــورطــهــم في 

عمليات إرهابية«.

حايب وشاتني«. وأعلن مصدر دبلوماسي 
الـــخـــرطـــوم جـــــددت أخـــيـــرًا بشكل  مـــصـــري أن 
املنطقة  تلك  بشأن  للتشاور  مطلبها  رسمي، 
القاهرة بعد، مؤكدًا أن  تــرد عليه  وهــو ما لم 
ــوزراء األخــيــرة أمــر طبيعي،  قــــرارات رئــيــس الــ
بشأن تعامله مع أراٍض مصرية وأنه من حق 

الحكومة تنفيذ أي مشاريع عليها. 
وبــــــــشــــــــأن الـــــغـــــضـــــب الـــــــــســـــــــودانـــــــــي، أوضــــــــح 
القاهرة  يعني  »ال  أنــه  املــصــري  الدبلوماسي 
فــي شــــيء، فــحــايــب وشــاتــني أرض مصرية 
ذات ســيــادة ولــيــس مــن خطط الــقــاهــرة ال في 
الــوقــت الـــراهـــن أو فــي مــراحــل مقبلة الــتــنــازل 

عنها«، وفق تعبيره.

التوتر التركي 
األلماني

تتالت  بحرية،  بالتحرك  التركية  للمعارضة 
الــخــافــات بــني الــطــرفــني، وصـــواًل إلــى سحب 
الدولي  التحالف  أملانيا قواتها املشاركة في 
مــــن قــــاعــــدة إنـــجـــرلـــيـــك. ثــــم انـــفـــجـــر الـــخـــاف، 
مــرة أخـــرى، تحت وقــع الــســجــاالت الداخلية 
األملانية، بعد إلقاء السلطات التركية القبض 
ــتـــركـــي األملـــــانـــــي، ديــنــيــز  عـــلـــى الـــصـــحـــافـــي الـ

إسطنبول ـ باسم دباغ

األملانية   - التركية  الــعــاقــات  تمر 
بــمــخــاض جــديــد فــي تــحــّولــهــا، لن 
ــــذي عــاشــتــه الــعــاقــات  يــقــل عـــن الـ
الــتــركــيــة بــعــد عـــام 2015، بعدما  الــروســيــة - 
بات واضحًا أن التوترات املستمرة بني أنقرة 
وبرلني لم تعد نتيجة استحقاقات سياسية 
داخــلــيــة فــي الــبــلــديــن، بــل إن الــتــحــّول القائم 
لـــن تــقــبــل خــالــه تــركــيــا إال أن تــكــون شريكًا 
نــدًا ألملانيا، وهــي تبحث عن معادلة تخفف 
الــضــغــط عــلــيــهــا فـــي مـــا يــخــص مــلــف حــقــوق 

اإلنسان وحرية الصحافة.
ــقـــارب 12 »اشــتــبــاكــًا«  ــا يـ ويــمــكــن إحـــصـــاء مـ
ــارس/ آذار 2016،  بــني بــرلــني وأنـــقـــرة مــنــذ مــ
املوقف  وبعد  احتوائها.  على  الطرفان  عمل 
األملاني املعارض للتعديات الدستورية في 
مارس وإبريل/ نيسان من العام املاضي وما 
رافق ذلك من منع مسؤولي الحكومة التركية 
من القيام بأي حمات لحث املغتربني األتراك 
على التصويت لصالح الدستور بينما ُسمح 

يــوجــل، ومــن ثــم الناشط األملــانــي فــي حقوق 
اإلنسان، بيتر شتويتنر.

وعلى الرغم من العاقات االقتصادية املتينة 
بني البلدين، بل التحالف التاريخي والتأثير 
املــتــبــادل الـــذي يمتد ملــا قبل الــحــرب العاملية 
األولى، ال تكاد تصريحات املسؤولني األتراك 
فــي أي أزمـــة مــع بــرلــني، تخلو مــن مواضيع 
رئيسية عدة، على رأسها رفض ما يصفونه 
بالتعالي األملــانــي فــي الــتــعــامــل مــع األتــــراك، 
ــيـــد عـــلـــى أن زمـــــن تـــركـــيـــا الــضــعــيــفــة  ــأكـ ــتـ والـ
الخاضعة للتعالي األوروبــي الــذي يفعل ما 
يشاء ضد أنقرة ومن ثم يأخذ ما يريد منها، 
قــد انــتــهــى. وفــي هــذا الــســيــاق، قــال مستشار 
الصناعات الدفاعية التركي، إسماعيل دمير، 
»األنــــاضــــول«، إن أي قـــــرار قد  لـــــ فـــي حـــديـــث 
مشاريع  تجميد  أو  بمراجعة  أملانيا  تتخذه 
دفـــاعـــيـــة مــشــتــركــة، ســيــرفــع مـــن املــعــنــويــات 
الــتــركــيــة نــحــو مـــشـــاريـــع األنـــظـــمـــة الــوطــنــيــة 

واملحلية.
أمـــا عــلــى الــجــانــب األملـــانـــي، وعــلــى الــرغــم من 
مــحــوريــة ملف حــقــوق اإلنــســان الــتــركــي بعد 

املحاولة االنقابية في منتصف يوليو/ تموز 
املسؤولني  املاضي في تصريحات  العام  من 
األملان، إال أن تصريحات رئيس جهاز حماية 
الــدســتــور األملـــانـــي )االســـتـــخـــبـــارات(، هانس 
جـــورج مــاســني، بــدت مــعــّبــرة للغاية، عندما 
أكــد أن الجهاز الــذي يترأسه يــرى في تركيا 
قام  الــتــي  الفعالة  العمليات  بسبب  منافسًا 
بــهــا جـــهـــاز االســـتـــخـــبـــارات الـــتـــركـــي. وخـــال 
ــر شــبــيــغــل« األملــانــيــة،  مــقــابــلــة مـــع مــجــلــة »ديــ
قال ماسني إنه »بعد املحاولة االنقابية في 
لم  الداخلية،  السياسة  فــي  والــتــحــّول  تركيا، 
شريكًا  التركي  االستخبارات  جهاز  نــَر  نعد 
فــحــســب، بـــل نـــــراه مــنــافــســًا بــعــد الــعــمــلــيــات 

الفعالة التي أجراها في أملانيا«، مشيرًا إلى 
القوانني  تجاوزت  التركية  االستخبارات  أن 
أملانيا  فــي  األملــانــيــة، إذ وسعت مــن نشاطها 
بعد املحاولة االنقابية ملتابعة املقيمني في 
أملانيا من أنصار املحاولة االنقابية أو حزب 
أملانيا  كانت  ولطاملا  الكردستاني«.  »العمال 
وبلجيكا ودول أخــرى من االتحاد األوروبــي، 
التي  الكردستاني«  »العمال  لشبكات  معاقل 
التبرعات  تتخذ منها مراكز للتجنيد وجمع 
أملانيا على مدى  املالي. ولم تتخذ  والتمويل 
إجــــراءات حقيقية للحد مــن نشاط  عــقــود أي 
هذا الحزب في أراضيها على الرغم من كونه 
على قائمة اإلرهاب األوروبية. إال أن برلني لم 

إدانــة  التركيز على  الــقــدر، وبـــدل  بــهــذا  تكتف 
املــحــاولــة االنــقــابــيــة الفاشلة فــي تــركــيــا، كان 
تركيز خطابات املسؤولني األملان على تقديم 
املــتــهــمــني بـــاملـــحـــاولـــة االنـــقـــابـــيـــة ملــحــاكــمــات 
عــادلــة، فــي مــا بـــدا »تـــواطـــؤًا مــع االنــقــابــيــني« 
بــالــنــســبــة ألنـــقـــرة، بــعــد أن قــّدمــت بــرلــني، قبل 
املــحــاولــة االنــقــابــيــة، حـــق الــلــجــوء لــعــدد من 

أنصار حركة »الخدمة« الفارين إليها. 
وبـــعـــد املـــحـــاولـــة االنـــقـــابـــيـــة، مــنــحــت بــرلــني 
أنــصــار حركة  لجميع  السياسي  اللجوء  حــق 
»الخدمة« املتهمني بإدارة املحاولة االنقابية 
الــفــاشــلــة، مــمــن تــقــّدمــوا بــطــلــبــات لــجــوء على 
ــراك  أراضـــيـــهـــا، بــمــا فـــي ذلـــك لــلــعــســكــريــني األتــ

العاملني في مقار حلف شمال األطلسي ممن 
رفضوا االمتثال لطلبات الجيش التركي لهم 
بالعودة إلى الباد. وتحّولت أملانيا، من وجهة 
املعارضة  أشــكــال  لكل  إلــى معقل  تركيا،  نظر 
همت برلني، بحسب تسريبات 

ُ
التركية. كما ات

ــة، بـــحـــمـــايـــة مــــشــــاركــــني مـــبـــاشـــريـــن  ــيـ ــافـ ــحـ صـ
باملحاولة االنقابية، عبر الضغط على أثينا 
ملنع تسليم ثمانية ضباط انقابيني فروا إلى 

األراضي اليونانية إثر املحاولة االنقابية.
وبــنــاء عــلــى ذلـــك، يــصــر األتــــراك عــلــى ضـــرورة 
التزام برلني بمعايير الحليف وتسليم جميع 
بالرفض  استمرت  أملانيا  لكن  لها،  املطلوبني 
أي  أن  حتى  املستويات،  كــل  على  والتصعيد 

ماحظة  يستطيع  األملانية  للصحافة  مراقب 
وجود حملة ضد الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغـــان، أحالته إلــى عــدو أملانيا األول، بعد 
أن ترّبع في هذا املكان سابقًا الرئيس الروسي 

فاديمير بوتني.
ــا تــــحــــاول اســــتــــغــــال مــلــف  ــيـ ــركـ ويــــبــــدو أن تـ
املـــوقـــوفـــني األملـــــــان لـــديـــهـــا ملــبــادلــتــهــم بــكــبــار 
ــاملـــشـــاركـــة فــي  ــبـــاط األتــــــــراك املــتــهــمــني بـ الـــضـ
املــحــاولــة االنــقــابــيــة، مــن املقيمني فــي أملانيا، 
ــر  ــ ــبــــات »ديــ ــريــ ــــي حـــــــال صــــحــــت تــــســ وذلـــــــــك فــ
شبيغل« األملانية قبل أيام، حول وجود طلب 
ــانـــي،  تـــركـــي ملـــبـــادلـــة الــصــحــافــي الـــتـــركـــي األملـ
دينيز يوجل، باثنني من كبار الضباط األتراك 

املقيمني في أملانيا.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــبـــدو أن لـــتـــوتـــر الــعــاقــة 
أبــــعــــادًا أخـــــــرى، يــمــكــن فــهــمــهــا مــــن »الـــحـــديـــة 
الــعــالــيــة« للنمسا تــجــاه تــركــيــا، إذ عــّبــر وزيــر 
دوسكوزيل،  بيتر  هانس  النمساوي،  الــدفــاع 
فيلت«  »دي  مــع صحيفة  أجــراهــا  مقابلة  فــي 
األملــانــيــة، نــهــايــة يــونــيــو/ حـــزيـــران مــن الــعــام 
املاضي، عن انزعاجه الكبير من تنامي النفوذ 
حساب  على  البلقان،  في  والسعودي  التركي 
ــاد األوروبـــــــــــي. وقــــــــال: »نـــاحـــظ  ــ ــــحـ نـــفـــوذ االتـ
الــبــلــقــان، بينما يخسر  فــعــالــيــات أســلــمــة فــي 
ــفـــوذه فـــي الــبــلــقــان،  االتـــحـــاد األوروبـــــــي مـــن نـ
فـــي الـــوقـــت الــــذي يـــــزداد فــيــه الــنــفــوذ الــتــركــي 
والسعودي«، مشيرًا إلى ازدياد النفوذ التركي 

في ألبانيا وكوسوفو وصربيا.
ُيـــذكـــر أن تــركــيــا عــمــلــت خـــال الــعــقــد األخــيــر 
على استعادة نفوذها التاريخي في البلقان، 
والسياسية  العسكرية  العاقات  تمتني  عبر 
مـــع كـــل مـــن ألــبــانــيــا وكـــوســـوفـــو والــبــوســنــة 

مع  قوية  بعاقات  تمتعها  ومــع  ومقدونيا. 
كرواتيا، استغلت تركيا عاقاتها الجيدة مع 
بينما  لها في صربيا،  نفوذ  روسيا إليجاد 
األعضاء  الشرقية  أوروبـــا  دول  بــدأت بعض 
في االتحاد األوروبـــي، مثل املجر، وملواجهة 
الضغوط األوروبية عليها في ملفاتها حول 
حقوق اإلنسان وحرية التعبير وتقاسم عبء 
الاجئني، بالتوّجه نحو إيجاد عاقات أكثر 

توازنًا مع تركيا وروسيا.
في غضون ذلك، عمدت أنقرة إلى التقارب مع 
األوروبــيــة  املماطلة  ملواجهة  وذلــك  موسكو، 
في ملف انضمامها لاتحاد األوروبي، وعدم 
الــتــزام األخــيــر بــالــوعــود الــتــي قطعها، ســواء 
السوريني  لاجئني  مالية  مساعدات  لتقديم 
في األراضي التركية، أو رفع تأشيرة الدخول 
عــن املــواطــنــني األتـــــراك، وكــذلــك املــمــاطــلــة في 
تحديث اتفاقية االتحاد الجمركي األوروبي 

التركي.
ــراك عــلــى مـــواجـــهـــة بــرلــني،  ــ ــ ــزم األتـ ــتـــد عــ واشـ
الـــقـــائـــدة الــرئــيــســيــة لــاتــحــاد األوروبـــــــي في 
الفترة األخيرة، ألسباب عديدة، على رأسها 
بعد  القوة  عناصر  من  للكثير  أملانيا  فقدان 
خـــســـارة املــظــلــة األمـــيـــركـــيـــة، فـــي ظـــل الــتــوتــر 
بعاقاتها مــع واشنطن مــع وصـــول دونــالــد 
تـــرامـــب إلـــى الــبــيــت األبـــيـــض، بــمــا رافــــق ذلــك 
مـــن خــــافــــات، بـــاتـــت تــشــي بــانــتــهــاء الــكــتــلــة 
العاملية  الــحــرب  بــعــد  الــتــي تشكلت  الــغــربــيــة 
الــثــانــيــة. وأيـــضـــًا بــســبــب وجــــود تــيــار ضمن 
االتحاد األوروبي مكّون من فرنسا وإيطاليا 
وإســبــانــيــا والــبــرتــغــال وبــعــض دول أوروبـــا 
الشرقية، ممن يرفضون التصعيد مع تركيا 

التي ال يرونها تهديدًا ملصالحهم.

)Getty/االقتتال يثير المخاوف على مصير المناطق المحررة )مارتن إيم

)Getty/خالل إحياء الذكرى األولى للمحاولة االنقالبية الفاشلة أمام السفارة التركية في برلين )ساشا ستينباخ

القوى األمنية المصرية في حاجة إلى تدريبات )محمد الراعي/فرانس برس(

تتصاعد الخالفات بين تركيا وألمانيا أخيرًا، في 
برلين  تعاطي  على  كبيرة  تركية  مآخذ  ظل 
معها، من ملف االتحاد األوروبي إلى التعامل 
بما  وغيرها،  األخيرة  االنقالبية  المحاولة  مع 
إلى  تتجه  البلدين  بين  العالقة  بأن  يوحي  بات 

مسار جديد

الغالف

»اشتباكات« متكررة تدفع 
العالقات نحو مسار جديد

تركيا لن تقبل 
إال أن تكون شريكًا 

ندًا أللمانيا

حوالي 12 »اشتباكًا« 
وقعت بين برلين 

وأنقرة منذ 2016

الجهة الشرقية للموصل 
شهدت هذا الشهر 

اشتباكين مسلّحين

فتحت وزارة الداخلية 
المصرية ملف تدريب 

أفرادها بعد سلسلة 
اعتداءات لم تتمكن من 

مواجهتها وبالتزامن مع 
انتقادات ألداء القوات 

األمنية

تنذر الصراعات في 
المناطق العراقية 

المحررة من »داعش«، 
بهدف فرض السيطرة 

وتصفية الخصوم، 
بمرحلة جديدة من عدم 

االستقرار

ُتعتبر  إذ  تركيا،  لصالح  البلدين  بين  العالقات  في  التجاري  الميزان  يميل 
األسواق األلمانية واحدة من أهم أسواق تصدير السلع التركية، وبالتالي 
الخسائر التركية ستكون الكبرى في 
على  عقوبات  أي  تطبيق  حــال 
الوقت  المستبعد في  األمر  أنقرة، 
أرقام  وبحسب  األقل.  على  الراهن 
فقد  ــراك،  األت المصّدرين  مجلس 
المرتبة  األلمانية  األســواق  احتلت 
خالل  تركيا  صـــّدرت  إذ  ــى،  ــ األول
العام  مــن  األولـــى  الستة  األشــهــر 
الحالي، ما قيمته 7 مليارات دوالر 

إلى ألمانيا.

العقوبات مستبعدة

صراعات ما بعد »داعش«... من الموصل إلى األنبار
قضية

خاص

تقرير
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خالفات واستقاالت وتحقيقات تفكك الفريق الرئاسي

أزمات ترامب بال نهاية

دوتيرتي يمّهد لعسكرة الفيليبين؟

تحذيرات لترامب من 
إقالة المحقق بقضية 

التدّخل الروسي

واشنطن ـ العربي الجديد

ال يــكاد يخــرج الرئيــس األميركــي 
دونالــد ترامــب من أزمــة حتى يجد 
نفســه فــي أزمــة أخــرى، ليبــدو أنــه 
فــي دوامــة مــن املشــاكل ال تنتهــي بعــد مــرور 
ومــع  الســلطة.  توليــه  مــن  أشــهر  ســتة  نحــو 
فــي  الروســي  ــل 

ّ
التدخ حــول  الشــكوك  توســع 

لتطــاول  األميركيــة،  الرئاســية  االنتخابــات 
صهر الرئيس جاريد كوشنير والحديث حول 
االبــن،  دونالــد  للرئيــس،  األكبــر  االبــن  عالقــة 
بالقضيــة، تلقــت إدارة ترامــب ضربــة جديــدة 
األبيــض  البيــت  باســم  املتحــدث  باســتقالة 
اختيــار  ترامــب  قــرار  بعــد  سبايســر،  جــون 
أنطونــي سكاراموتشــي مديــرًا جديدًا لإلعالم. 
وأعلن سبايســر في مقابلة مع شــبكة »فوكس 
نيوز«، أنه استقال كي »ال يكثر الطباخون في 
املطبــخ«. وقالــت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« 
 عن مصادر في البيت األبيض، إن ترامب 

ً
نقال

طلــب مــن سبايســر االســتمرار بمهمتــه، لكــن 
محلــه  لتحــل  اســتقالته  وقــّدم  رفــض  األخيــر 

مساعدته ساره هاكابي ساندرز.
مــن جهتــه، أكــد ترامــب في بيــان، تقديره لعمل 
»تحقيقه معدالت مشاهدة  سبايســر، منوهًا بـ
كبيــرة«، فــي إشــارة إلــى املؤتمــرات الصحافية 
نطــاق  علــى  متابعتهــا  تجــري  التــي  اليوميــة 
واســع وغالبــًا مــا تتعــرض لالنتقــادات. وقــال 
ترامــب إن »سبايســر إنســان رائــع أســاءت لــه 

وسائل اإلعالم الكاذبة لكن مستقبله واعد«. 
ومــن املنتظــر أن يثيــر اختيــار سكاراموتشــي 
الحســابات  وتصفيــة  التداعيــات  مــن  مزيــدًا 
بالرئيــس  املحيطــة  الضيقــة  الحلقــة  داخــل 
األميركي، واملرجح أال تكون استقالة سبايسر 
آخــر مطــاف الخالفــات بــن مســاعدي الرئيــس 
وحاشــيته العائليــة والحزبيــة. فالعــدو األول 
لسكاراموتشــي لم يكن سبايســر شــخصيًا بل 
الجنــاح الجمهــوري فــي فريــق ترامــب، ومنهــم 
بينــس ومديــر موظفــي  مايــك  الرئيــس  نائــب 

البيت األبيض رينيه بريبوس.
عقــده  الــذي  األول  الصحافــي  املؤتمــر  وفــي 
وأعلــن  األبيــض  البيــت  فــي  سكاراموتشــي 
خالله استقالة سبايسر، ُوِصف أداؤه بالجيد 
فــي التعامــل مــع الصحافيــن. وقالــت وســائل 
ســلس  أداءه  إن  للرئيــس  معارضــة  إعــالم 
وواعــد ويمكــن الرهــان عليــه فــي فتــح صفحــة 
األبيــض واإلعــالم. ونفــى  البيــت  بــن  جديــدة 
خــالف  حصــول  عــن  تقاريــر  سكاراموتشــي 
 »أعتقــد أن البيــت األبيــض علــى 

ً
داخلــي، قائــال

املسار الصحيح«. 
وُيعتبــر سكاراموتشــي مــن أكثر الشــخصيات 
منــه،  كبيــرة  بثقــة  ويحظــى  لترامــب  والًء 
واختاره الرئيس لهذا املنصب بعد مشــاهدته 
علــى شاشــات التلفــزة وهــو يدافــع بقــوة عــن 
الجديــد  املديــر  أن  كمــا  الرئيــس.  سياســات 
يحظــى بدعــم قــوي مــن نجــل الرئيــس، دونالــد 
ترامــب االبــن، وابنتــه إيفانــكا وصهــره جاريــد 

كوشنير.
وجاءت األزمة الجديدة داخل الفريق الرئاسي 

وتهــّم  بالسياســات  تتعلــق  مســائل  ذلــك  فــي 
موســكو. ونقلت الصحيفة عن مســؤول سابق 
قوله إن التقارير التي تم اعتراضها تشير إلى 
أن سيشــنز وكيســلياك ناقشــا مسائل »مهمة« 
تشمل مواقف ترامب من مواضيع تهم روسيا 
ومســتقبل العالقــات الثنائيــة فــي حــال تولــى 

ترامب السلطة.
الضغــوط  ســيزيد  التقريــر  هــذا  أن  شــك  وال 
علــى سيشــنز الذي يبــدو أن بقاءه في منصبه 
فــي  انتقــادات  ترامــب  لــه  أن وّجــه  بعــد  مهــدد 
فيهــا  أعــرب  تايمــز«  »نيويــورك  مــع  مقابلــة 
إنــه  قــال  سيشــنز  لكــن  لتعيينــه.  أســفه  عــن 
ترامــب  ويأخــذ  منصبــه.  فــي  البقــاء  يعتــزم 
علــى سيشــنز إدارتــه ملســألة االشــتباه بتدخــل 
روســيا فــي االنتخابــات الرئاســية، وال ســيما 
علــى تحقيــق يجريــه  اإلشــراف  عــدم  قــرر  أنــه 
مكتــب التحقيقــات الفيدرالي في القضية. جاء 
ذلــك بعدمــا كانــت رســائل إلكترونيــة للنجــل 
أنــه  أظهــرت  االبــن،  دونالــد  للرئيــس،  األكبــر 
التقــى محاميــة روســية للحصــول منهــا علــى 
معلومات من شــأنها اإلضرار بمنافســة والده 
فــي االنتخابــات الرئاســية هيــالري كلينتــون، 
أن  إمكانيــة  حــول  تســاؤالت  أثــار  مــا  وهــو 

يكــون قــد خالــف القانــون األميركــي مــع مــا قــد 
يســتدعي ذلــك مــن توجيــه اتهامــات لــه بينهــا 
الخيانة. ويذهب البعض إلى أن هذه الضغوط 
املتصاعدة على ترامب، خصوصًا بعد اقتراب 
التحقيقــات مــن عائلتــه، قــد تدفعــه الســتخدام 

ســلطة العفــو الرئاســي الوقائي فــي حال إدانة 
أي مــن أفــراد عائلة ترامب. وفي الســياق، قالت 
ساندرز في أول مؤتمر صحافي لها كمتحدثة 
يتمتــع  »الرئيــس  إن  األبيــض،  البيــت  باســم 
بســلطات العفو كأي رئيس ولكن ليس هنالك 
أي إعــالن أو موعــد إلعالن على هذا الصعيد«. 
فــي  االســتخبارات  لجنــة  عضــو  حــذر  فيمــا 
مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك 
وورنــر مــن أن إصــدار عفو لصالح أي شــخص 
قد يكون متورطًا في تواطؤ محتمل »سيشكل 

تجاوزًا لحدود أساسية«.
وكان ترامــب هاجــم األســبوع الحالــي املدعــي 
العــام روبــرت مولــر، محــذرًا إيــاه مــن التركيــز 
املاليــة ألســرته. وتنــص مهمــة  علــى الشــؤون 
مولــر علــى التحقيــق فــي أي صلــة أو تنســيق 
فــي  شــاركوا  وأفــراد  الروســية  الحكومــة  بــن 
حملــة ترامــب إضافــة إلــى أي موضــوع ينبــع 
مباشــرة مــن هــذه التحقيقــات. ورفــض البيــت 
األبيــض اســتبعاد احتمــال إقالــة مولــر، وهــو 
إجــراء إذا حصــل، ســيؤدي إلــى أزمــة سياســية 
أو حتــى دســتورية. وحــذر رئيــس لجنــة األمــن 
الجمهــوري  الشــيوخ  مجلــس  فــي  الداخلــي 
مايــكل ماكــول، مــن أن ترامــب قــد يواجــه »ردًا 
حادًا من الديمقراطين والجمهورين« إذا قرر 
إقالة مولر. من جهته، قال وزير العدل السابق 
ــل أو 

ّ
إريــك هولــدر، إن »ترامــب ال يمكنــه التدخ

عرقلــة التحقيــق الــذي يجريه مولــر. ومحاولة 
أبعــاد  ذات  بمشــاكل  ستتســبب  بذلــك  القيــام 

دستورية وجرمية«.
الســابق  املديــر  انتقــد  نفســه،  الســياق  فــي 
األميركيــة  املركزيــة  االســتخبارات  لوكالــة 
الجهــود  برينــان،  جــون  إيــه(  آي.  )ســي. 
»املخزيــة« التــي يبذلهــا ترامــب للتهوين من 
تقديــر وكاالت االســتخبارات األميركيــة بأن 
لــت فــي انتخابــات 2016. وقــال 

ّ
روســيا تدخ

برينان في منتدى أســن األمني: »يتعن أن 
أقــول إن هنــاك خيبــة أمــل أراها في ما يفعله 
ترامــب علــى الســاحة الدوليــة والتــي أعتقــد 
كيفيــة  بشــأن  خطيــرة  أســئلة  تطــرح  أنهــا 

محافظته على سالمة أمننا القومي«.

8
سياسة

تبدي المعارضة في 
الفيليبين خشيتها من 

تمهيد الرئيس رودريغو 
دوتيرتي، بحجة 

مواجهة اإلرهاب، لفرض 
األحكام العسكرية في 

كل البالد بعد تمديد 
األحكام بجزيرة مينداناو

ال تنتهي أزمات الرئيس األميركي دونالد ترامب، بعد نحو 6 أشهر من توليه السلطة، خصوصًا مع ازدياد الخناق حول المقربين 
منه في قضية التدّخل الروسي باالنتخابات الرئاسية، واستمرار الهزات داخل إدارته باستقالة المتحدث باسم البيت األبيض

)Getty( أراد ترامب بقاء سبايسر في منصبه

بــن  املتقطعــة  املعــارك  اســتمرار  وقــع  علــى 
تابعــون  ومســلحن  الفيليبينــي  الجيــش 
جزيــرة  فــي  مــاراوي  فــي  »داعــش«،  لتنظيــم 
ميندانــاو، أقــّر الكونغــرس الفيليبينــي، أمس 
األحــكام  تمديــد  ســاحقة  بغالبيــة  الســبت، 
جنــوب  فــي  الواقعــة  الجزيــرة  فــي  العرفيــة 
البــالد حتــى نهايــة العــام الحالــي، مــن أجــل 

تمكن الجيش من القضاء على املسلحن.
النــواب  ملجلســي  اســتثنائية  جلســة  ففــي 
علــى  الكونغــرس  أعضــاء  وافــق  والشــيوخ، 
تمديــد  دوتيرتــي  رودريغــو  الرئيــس  طلــب 
 31 حتــى  ميندانــاو  فــي  العرفيــة  األحــكام 
ديســمبر/كانون األول املقبــل. وتــّم التصويت 
يخوضهــا  التــي  املعــارك  مــن  شــهرين  بعــد 
الجيــش مــن أجل اســتعادة مدينة ماراوي من 

سيطرة مقاتلن موالن لـ«داعش«.
فــي  وكان دوتيرتــي فــرض األحــكام العرفيــة 
اندلعــت  أن  بعــد  يومــًا،   60 ملــدة  ميندانــاو 
إثــر  مــاراوي،  فــي  فــي 23 مايو/أيــار  املعــارك 
رفــع رايــات »داعــش« فــوق أجــزاء مــن املدينــة. 
وكانــت نتيجــة تصويــت الكونغــرس متوقعة 
مــع ســيطرة دوتيرتــي علــى غالبيــة األصوات 

في مجلسي الشيوخ والنواب. وتساءل نواب 
إلــى  الحاجــة  عــن  النقــاش  خــالل  املعارضــة 
كامــل جزيــرة  العرفيــة علــى  األحــكام  تمديــد 
مدينــة  فــي  هــو  القتــال  أن  علمــًا  ميندانــاو، 
متظاهــرًا   12 حوالــى  وقاطــع  فقــط.  مــاراوي 
جلســة الســبت بهتافــات »لــن تتكــرر األحــكام 
العرفية«، قبل إخراجهم. كما سبق لبرملانين 
املحكمــة  إلــى  بطلــب  تقدمــوا  أن  معارضــن 
العليا لرفض قانون األحكام العرفية، بســبب 
معظــم  لكــن  لفرضــه«.  مبــررات  وجــود  عــدم 
قضــاة املحكمــة رفضوا قبل أســبوعن الطلب 
مــن دون تقديــم توضيحــات. وقــال الســناتور 
إن  »مــا  الثالثــاء:  يــوم  ترييانيــس  أنطونيــو 
يــرى )دوتيرتــي( أنــه ليس هنــاك ما يكفي من 
معارضــن لفــرض األحــكام العرفيــة فــي كامل 
ر من أن »ذلك 

ّ
البــالد، ســيقوم بفرضها«. وحــذ

فــي  للبقــاء  دوتيرتــي  ســعي  ضمــن  ينــدرج 
السلطة بعد انتهاء سنوات واليته الست«. 

في هذا السياق، أبدى عضو مجلس الشيوخ 
ريزا هونتيفيروس قبيل التصويت، خشــيته 
العرفيــة  األحــكام  تمديــد  يمّهــد  »أن  مــن 
الطريق أمام فرض األحكام العرفية في كامل 
تمديــد  دوتيرتــي  طلــب  وأرفــق  الفيليبــن«. 
األحــكام العرفيــة بعرض مفّصل يشــّبه األزمة 
فــي مــاراوي بســيطرة »داعــش« علــى املوصــل 
فــي العــراق. وتضّمــن العــرض تحذيــرًا مــن أن 
العــراق  مــن  مقاتلــن  تســتقطب  قــد  مــاراوي 
املســلحن  قــادة  غالبيــة  تــزال  وال  وســورية. 
العــرض  بحســب  الســلطات،  قبضــة  خــارج 
مــن  مســلحًا   90 حوالــى  تمكــن  مــع  املفصــل 
تخطــي الطــوق األمنــي، وباتــوا قادريــن علــى 
فــي  أخــرى  حة 

ّ
مســل جماعــات  مــع  التنســيق 

املنطقة، لتنفيذ هجمات واسعة النطاق.
 60 »حوالــى  أن  أكــد  الجيــش  أن  العلــم  مــع 
مســلحًا ال يزالون يســيطرون على 49 هكتارًا 
مــن أراضــي مــاراوي«، إال أن دوتيرتــي شــّدد 

علــى »حاجتــه إلــى ســلطات األحــكام العرفيــة 
مــن أجــل إعــادة بنــاء املدينــة والحــؤول دون 
وأشــار  أخــرى«.  أماكــن  إلــى  الحــرب  تمــدد 
مؤتمــر صحافــي،  فــي  الفيليبينــي،  الرئيــس 
يــوم الجمعــة، إلــى أنــه »ال يمكــن التقاعــس«، 
مضيفًا أن »الجيش سيجري عمليات تطهير 

حتى بعد استعادة ماراوي«. 
بفــرض  للجيــش  العرفيــة  األحــكام  وتســمح 
ســلطته عبــر إجــراءات كمنع التجــول، وإقامة 
نقــاط تفتيــش، ومنــع حمــل الســالح فــي بــالد 
يســمح ملواطنيهــا باقتنــاء الســالح املرخــص 
فــي املنــزل. واألحــكام العرفيــة مســألة شــائكة 
الديكتاتــور  وضــع  أن  بعــد  الفيليبــن،  فــي 
تحــت  البــالد  ماركــوس  فيردينانــد  الراحــل 
عهــد  مــن  ســنوات  طــوال  العســكري  الحكــم 
أن  مؤرخــون  وأكــد  عامــًا.  لعشــرين  اســتمر 
السياســين  والخصــوم  املعارضــن  »آالف 
لالعتقــال  تعرضــوا  الشــيوعين  واملقاتلــن 

والتوقيف والقتل في عهده«. 
فــي مــوازاة ذلــك، جدد دوتيرتــي هجومه على 
الواليات املتحدة، إذ أعرب عن عدم رغبته في 
»املقيتــة«، ومتوعــدًا  زيارتهــا واصفــًا إياهــا بـ
»فتــح تحقيــق فــي الجرائــم التــي ارتكبتهــا  بـ
فــي الشــرق األوســط«. وجــاء هــذا اإلعــالن ردا 
علــى تصريحات عضــو الكونغرس األميركي 
زيــارة  عــارض  الــذي  ماكفوريــن  جيمــس 
املتحــدة.  الواليــات  إلــى  الفيليبينــي  الزعيــم 
: »هــذا الرجــل يظــن 

ً
ورّد دوتيرتــي عليــه قائــال

أننــي ســأزور أميركا؟ لقــد زرتها وهذه البالد 
مقيتــة. مــن األفضــل للكونغــرس األميركــي أن 
يفتح تحقيقًا في الجرائم التي ارتكبها بحق 
ضحايــا  راحــوا  الذيــن  املســاملن  املواطنــن 
الحــروب فــي الشــرق األوســط«، مضيفــًا »وإال 
فــي  التحقيــق  بــدء  إلــى  بنفســي  ســأضطر 

ذنوبهم املاضية التي اقترفوها«.
)فرانس برس، رويترز(

جــراء  ترامــب  علــى  الضغــوط  تصاعــد  وســط 
ل روسيا 

ّ
توســع التحقيقات في شبهات بتدخ

صحيفــة  وذكــرت  االنتخابيــة.  حملتــه  فــي 
جيــف  العــدل  وزيــر  أن  بوســت«  »واشــنطن 
سيشنز بحث مع السفير الروسي في واشنطن 
بحملــة  تتعلــق  مســائل  كيســلياك،  ســيرغي 
ترامب، على الرغم من نفيه ذلك سابقًا. ونقلت 
وســابقن  حاليــن  مســؤولن  عــن  الصحيفــة 
لــم تســمهم اســتندوا إلــى معلومــات حصلــت 
علــى  التجســس  بعــد  االســتخبارات  عليهــا 
تقاريــر رفعهــا الســفير الروســي إلــى رؤســائه 
في موسكو، أن كيسلياك التقى سيشنز مرتن 
خــالل الحملــة. وذكــرت »واشــنطن بوســت« أن 
كيســلياك كتــب فــي تقاريــره أن سيشــنز ناقش 
بمــا  االنتخابيــة  بالحملــة  متصلــة  مســائل 

الحدث

■ في فلسطن الشجاعة ولدت وبقيت هناك #القدس #غزة

■ كان العرب في خبر #سورية و #اليمن وبعد ذلك خرجوا بقصة #قطر 
واملهم في األمر أنهم يدورون في نفس الحلقة بداًل من تحرير #األقصى 

 #اغضب_لألقصى

■ في ضوء األزمة بن قطر وبعض دول مجلس التعاون الخليجي 
وتداعياتها، حقيقة املطلوب من الجميع من دون استثناء إجراء جردة 

حساب مع النفس وفيما بينهم

■ #كلمة_تميم_املجد
ال يوجد تناقض، تسير بشكل طبيعي، املقصود توفر كل املستلزمات 

للمواطن القطري
حجم األلم يقصد به السكن الذي طعنتم به قطر من الخلف 

■ تريد #روسيا ونظام #األسد من اتفاق خفض التصعيد في #الغوطة_
الشرقية تقسيم الفصائل فيها ملعسكرين تخطط لضربهما ببعض في 

األيام القادمة #سورية

■ مجلس التعاون أثبت أنه مؤسسة مجامالت، وأن التعويل عليه رهن 
بإيجاد صيغة التعاون إلى جانب آلية لفك االشتباك بن أعضائه

■ هل من يستمع لتحذير هيومن رايتس ووتش بشأن خطورة عدم 
تحرك حكومة #العراق بخصوص انتهاكات قواتها الخطيرة ضد 
مدنيي #املوصل وأنه ينبئ بخلق جيل من الناقمن وداعش بحلة 

جديدة؟

■ قالت منظمة الصحة العاملية إن تفشي الكوليرا الراهن باليمن ال يزال 
بعيدًا عن السيطرة، ويمكن أن يتفاقم. وحدها الحرب مستمرة 

■ بناء على عدد املرات التي استخدم فيها املتحدث باسم البيت األبيض 
قبل استقالته عبارة »لم أتحدث إلى الرئيس حول ذلك« أستطيع الجزم 

أن شون سبايسر ودونالد ترامب لم يلتقيا كثيرًا ببعضهما

■ #مؤتمر_الحويطات_الجفر. الله مع الحق وكل مندس ذليل لألميركان 
راح يبن #كلنا_معارك_ابوتايه

باسم  جديدة  كمتحدثة  صعبة  مهمة  ساندرز،  هاكابي  ساره  تواجه 
بالتحديات يتمثل بالحلول مكان  البيت األبيض. وأمامها دور محفوف 
شون سبايسر الذي هو أحد أكثر المتحدثين الذين تعرضوا إلى التشهير. 
كما سيكون عليها التحدث باسم الرئيس األكثر تقلبًا واألقل انضباطًا وغير 
لبضعة  كانت  إذ  مفاجئ  بشكل  المنصب  تتسلم  لم  لكنها  التقليدي. 
أشهر المتحدثة بحكم األمر الواقع بعد ابتعاد سبايسر عن األضواء إثر 

تعرضه للكثير من االنتقادات.

مهمة عسيرة أمام ساندرز
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نمو االقتصاد السعودي صفر
إن  الدولــي  النقــد  صنــدوق  قــال 
الناتــج  إلجمالــي  املتوقــع  النمــو 
الســعودية  فــي  الحقيقــي  املحلــي 
لــن يزيــد عــن صفــر فــي املائــة، مــا يعنــي ثبات 
العــام  مســتويات  عنــد  اململكــة  اقتصــاد 
السابق، ألول مرة منذ عقود، وذلك في سياق 

التزامات الرياض باتفاق أوبك.
أعضــاء  غيــر  أخــرى  ودول  »أوبــك«  واتفقــت 
أواخر مايو/ أيار املاضي، على تمديد خفض 
إنتــاج النفــط بنحــو 1.8 مليون برميل يوميًا، 
لتســعة أشــهر إضافيــة حتــى نهايــة مــارس/ 

آذار 2018، إلعادة االستقرار ألسواق النفط.
حديــث،  تقريــر  فــي  الصنــدوق  وأضــاف 
نشــره فــي ختــام مشــاورات املــادة الرابعــة مــع 
نمــو  يرتفــع  أن  املتوقــع  مــن  أنــه  الســعودية، 
القطــاع غيــر النفطــي إلى 1.7% في عام 2017، 
لكــن مــن املتوقع أن يتحســن النمــو على املدى 
الهيكليــة.  اإلصالحــات  تنفيــذ  مــع  املتوســط 

تقــول  وطنــي  تحــول  خطــة  اململكــة  وتعتمــد 
إنهــا تخلصهــا مــن االرتهــان الكامــل للنفــط، 
فــي مــا يتعلــق بتوفيــر النفقــات، واتخــذت في 
ســبيل ذلك إجراءات واســعة منها بيع مرافق 
عامة مهمة وتقليص األجور وزيادة الرســوم 
وفــرض ضرائــب. وأشــار التقريــر الدولي، إلى 
مــن  األســاس  فــي  تنبــع  الراهنــة  املخاطــر  أن 
النفــط،  أســعار  مســتقبل  بشــأن  اليقــن  عــدم 
تأثــر  كيفيــة  حــول  التســاؤالت  جانــب  إلــى 
االقتصــاد باإلصالحــات الجارية. وقد تراَجع 
مستوى التوظيف، وارتفع معدل البطالة بن 

املواطنن السعودين إلى %12.3.
ورغــم برامــج الســعودة التــي تنفذهــا اململكــة 
مــن حــن آلخــر علــى قطاعــات حيويــة، ال تزال 
نســب البطالــة بــن املواطنــن عند مســتويات 

هي األكثر خليجيا وبن األكثر عربيا.
وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم مجددا 
على مدار العام املقبل بسبب تطبيق ضرائب 

الســلع االنتقائيــة مؤخــرا، وإجــراء مزيــد مــن 
اإلصالحــات فــي أســعار الطاقــة، واســتحداث 

ضريبة القيمة املضافة في بداية 2018.
ووفقــا للتقريــر، فإنــه فــي حالة التــزام حكومة 
برنامــج  حددهــا  التــي  باملواعيــد  اململكــة 
تحقيــق التــوازن املالــي لإلصالحــات الكبيــرة 
فــي اإليــرادات غيــر النفطيــة وزيــادات أســعار 
الطاقــة، وتحقيــق وفورات التشــغيل واإلنفاق 
فإنــه  اإلنفــاق،  ترشــيد  مكتــب  حددهــا  التــي 
العامــة  املاليــة  عجــز  يشــهد  أن  املتوقــع  مــن 
إذ  القادمــة،  الســنوات  فــي  كبيــرا  انخفاضــا 
يتراجع من 17.2% من إجمالي الناتج املحلي 
الناتــج  إجمالــي  مــن   %9.3 إلــى   2016 فــي 
مــن   %1 مــن  بقليــل  وأقــل   2017 فــي  املحلــي 

إجمالي الناتج املحلي مع حلول عام 2022.
وأشــار التقرير إلى توقعه اســتمرار الحكومة 
مــن  بمزيــج  العجــز  تمويــل  فــي  الســعودية 
واالقتــراض  األصــول  مــن  الســحب  عمليــات 

الســعودية  ونظمــت  والخارجــي.  الداخلــي 
عمليــات اســتدانة مــن الخــارج خــالل العامــن 
مليــارات  بعشــرات  والجــاري  املاضــي 
الــدوالرات لتدبيــر نفقــات وســد عجــز املوازنة 
وتوقــع  اليمــن.  فــي  الحــرب  أنهكتهــا  التــي 
التقريــر أن يتحــول رصيــد الحســاب الجــاري 
إلــى تحقيــق فائــض محــدود فــي عــام 2017، 
مــع زيــادة إيــرادات تصديــر النفــط وبقــاء نمو 
الــواردات والتدفقــات الخارجــة مــن تحويالت 

الوافدين في حدود منخفضة نسبيا.
 كمــا توقــع اســتمرار خــروج التدفقــات املاليــة 
األجنبيــة  األصــول  وانخفــاض  الصافيــة، 
العربــي  النقــد  مؤسســة  لــدى  الصافيــة 
مســتوى  فــي  ســتظل  كانــت  وإن  الســعودي، 
اململكــة  التــي حققتهــا  الوفــرة  بفضــل  مريــح 
عندما كانت أســعار النفط فوق مســتوى 115 

دوالرا للبرميل.
)العربي الجديد(

الدوحة ـ العربي الجديد

، ومشــاريع 
ً
يعرف االقتصاد القطري نشــاطًا متواصال

مــن  بالرغــم  وذلــك  القطاعــات،  شــتى  فــي  توســعية 
مــن  الدوحــة  علــى  املفــروض  القانونــي  الحصــار غيــر 
قبــل كل مــن اإلمــارات والســعودية والبحريــن ومصــر، 
فقــد أعلنــت مجموعــة قطــر للتأمــن أمــس الســبت، عــن 
افتتــاح فــرع جديــد لهــا فــي واليــة عامــرات فــي ســلطنة 
عمــان عبــر إحــدى الشــركات التابعــة للمجموعــة وهــي 
بذلــك  ليصــل  للتأمــن«،  القطريــة  العمانيــة  »الشــركة 
العــدد اإلجمالــي للفــروع اإلقليميــة للمجموعــة إلى 20 

فرعــًا. ونقــل بيــان الشــركة املدرجــة ببورصــة قطــر، عــن 
نائــب رئيــس املجموعــة والرئيــس التنفيــذي ملجموعة 
قطــر للتأمــن، أن مــا تتمتــع بــه البيئــة االقتصاديــة في 
ســلطنة عمــان مــن نمــو مســتدام جعــل قطــاع التأمــن 
فــي الســلطنة أحــد أهــم األســواق فــي اســتراتيجية نمو 
نشــاطات املجموعــة، ومــا تتميــز بــه العالقــة الوطيــدة 
مــع ســلطنة عمــان كان لــه األثــر اإليجابــي فــي انتعاش 

االقتصاد املشترك.  
وباملــوازاة، ســجلت الصــادرات التركيــة إلــى قطــر عقــب 
الحصــار املفــروض عليهــا، ارتفاعًا بنســبة 51.% خالل 
يونيو/حزيران املاضي مقارنة مع مايو/أيار املاضي. 

وبحســب بيانات مجلس املصدرين األتراك، فإن حجم 
صــادرات تركيــا إلــى قطر بلــغ 53.5 مليون دوالر خالل 

الشهر املاضي.
والخضــروات  والفواكــه  الغذائيــة  املــواد  وتحتــل 
قائمــة  صــدارة  وامليــاه،  الحيوانيــة  واملنتجــات 
الصادرات التركية إلى قطر. وبحسب معطيات اتحاد 
املقاولــن األتــراك، فــإن الشــركات التركيــة تولــت إنجــاز 
128 مشــروعًا بقيمــة 14.1 مليــار دوالر فــي قطــر، بــن 

عام 2000 إلى 2017.
لجنــة  عقــدت  القطريــة،  الســوق  مســتجدات  وملتابعــة 
مــع  أمــس  اجتماعــًا  قطــر  غرفــة  فــي  والبيئــة  الزراعــة 

مســتوردي املواد الغذائية، لتســهيل انســياب الواردات 
الغذائية إلى دولة قطر، والتأكد من إزالة كافة العقبات 
وتقديــم التســهيالت التــي تحافــظ علــى وتيــرة تزويــد 
السوق املحلية بكافة احتياجاتها من السلع الغذائية.
وتــرأس االجتمــاع عضــو مجلــس إدارة الغرفة ورئيس 
العبيدلــي.  أحمــد  بــن  محمــد  والبيئــة  الزراعــة  لجنــة 
املناولــة  رســوم  تخفيــض  بقــرار  املجتمعــون،  وأشــاد 
للبضائــع بواقــع 50% وذلــك ملــدة ثالثــة أشــهر قابلــة 
للتجديد. وأكدوا أن الوضع الحالي لالستيراد أصبح 
املســتوردين خطــوط  لــدى  توفــر  بعدمــا  أكثــر مرونــة 

بحرية مباشرة مع موانئ متعددة.

التأمين القطري يتوّسع في ُعمان... وارتفاع الواردات التركية

اليابان تطالب بتفعيل 
االتفاق األوروبي

طلب رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي، من وزير الخارجية 

البريطاني بوريس جونسون، 
تعاون بالده في إدخال اتفاقية 

الشراكة االقتصادية بني اليابان 
واالتحاد األوروبي حيز التنفيذ 
في موعد مبكر. وكانت اليابان 

واالتحاد األوروبي قد توصال 
إلى اتفاق عريض بشأن الشراكة 

االقتصادية في وقت سابق من 
هذا الشهر. ورحب جونسون 

 إن بريطانيا تأمل 
ً
باالتفاق قائال

في بناء عالقات اقتصادية جديدة 
مع الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي والدول الصديقة.

تراجع صادرات مصر 
الكهربائية

أعلن الجهاز املركزي املصري 
للتعبئة العامة واإلحصاء أن قيمة 
صادرات مصر في مجال الطاقة 
الكهربائية بلغت نحو 3.3 ماليني 

دوالر منذ مطلع 2017 حتى إبريل/ 
نيسان املاضي، مقارنة بـ16.3 

مليون دوالر في الفترة املقابلة من 
عام 2016. وأضاف الجهاز في 

بيان، أن صادرات مصر من الطاقة 
الكهربائية توجهت في األشهر 

األربعة األولى من عام 2017 إلى 
األردن بينما توجهت في الفترة 

ذاتها من عام 2016 إلى ليبيا 
باإلضافة إلى األردن.

سيول تحقق فائضًا تجاريًا
قالت وكالة الجمارك في كوريا 

الجنوبية، إن امليزان التجاري حقق 
فائضًا قدره 4.1 مليارات دوالر من 

1 إلى 20 يوليو/ تموز الحالي. أما 
حجم الصادرات في الفترة ذاتها، 

فبلغ 30 مليار دوالر، بزيادة قدرها 
22.4% عن الفترة نفسها من العام 
املاضي. وفي حال استمرار االتجاه 

التصاعدي للصادرات حتى نهاية 
الشهر، يتوقع أن تسجل الصادرات 

ارتفاعًا مستمرًا للشهر التاسع 
على التوالي. وارتفعت واردات 

البالد بنسبة 13.3% إلى 25.9 
مليار دوالر.

تحديات مبادرة الحرير 
الصينية

سلط بنك قطر الوطني في تحليله 
االقتصادي األسبوعي، الضوء 

على مبادرة مشروع »حزام 
طريق الحرير االقتصادي« الذي 

أطلقته الصني في عام 2013 لربط 
اقتصاديات ثالث قارات )الصني 
وغرب آسيا وأوروبا(، الفتًا إلى 
أن تنفيذ هذه املبادرة سيكون 

مصحوبًا بتحديات كبيرة. 
وأوضح أن مهمة بناء املشروع 

بحجمه املقترح قد تستغرق 
 عن 

ً
وحدها عدة عقود، فضال

كيفية قيام الصني بالتنسيق بني 
60 بلدا مختلفًا. كما أن تحقيق 

املستوى املطلوب من العائدات 
املرجوة منه سيكون أمرًا في 
غاية الصعوبة، نظرًا ألن هذه 

االستثمارات هي في األساس 
مشاريع إنمائية طويلة األجل 

وليست مشاريع تجارية بحتة. 

أخبار

1.34 تريليون 
دوالر ديون 

الطالب األميركيين

ارتفعت أرصدة القروض الطالبية املستحقة في الواليات املتحدة بأكثر من 457% منذ عام 2003، وذلك وفقًا لتحليل أجرته »فوكس بيزنس« استنادًا 
إلــى بيانــات بنــك االحتياطــي الفدرالــي بمدينــة نيويــورك.  وخــالل الربــع األول مــن عــام 2003، بلــغ إجمالــي القــروض الطالبيــة املســتحقة حوالــى 241 
مليار دوالر، ولكن هذا الرقم ارتفع ليصل إلى 1.34 تريليون دوالر خالل الربع األول من العام الجاري 2017.  ومن بن جميع أنواع القروض األخرى، 
كانــت القــروض الطالبيــة هــي األســرع نمــوًا خــالل هــذا اإلطــار الزمنــي، حيــث ارتفعت على ســبيل املثال القــروض العقارية بنســبة 74% لتصل إلى 8.6 

تريليونات دوالر، بينما قفزت قروض السيارات بنسبة 82% إلى 1.16 تريليون دوالر.

اقتصاد

)Getty(
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الجزائر ـ حمزة كحال

يــتــجــّدد مــع حــلــول فــصــل الصيف 
بــالــجــزائــر مـــن كـــل ســنــة، الــحــديــث 
عـــن »مــنــحــة الــســفــر« الــتــي يضطر 
لهم  يسمح  حتى  اقتنائها  إلــى  الــجــزائــريــون 
ــــدود الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة  ــــحـ بــــالــــخــــروج عـــبـــر الـ
والــــبــــحــــريــــة، إذ يــشــتــكــي املــــواطــــنــــون الـــذيـــن 
يــســتــعــدون لــقــضــاء عــطــلــهــم الــســنــويــة خـــارج 

البالد من ضآلتها.
وبدأت شبابيك البنوك في استقبال اآلالف من 
تتعدى  ال  التي  السفر«  »منحة  شــراء  طلبات 
مـــا قــيــمــتــه 15 ألــــف ديـــنـــار بــمــا يــقــابــلــهــا من 
عمالت صعبة كــالــدوالر أو الــيــورو، وهــو رقم 
فيما  يـــورو(،  و140  دوالرًا   130( نحو  يــعــادل 
العملة الصعبة  البنوك بيع  يرفض كثير من 
للمسافرين خارج البالد بحجة عدم توفرها.

في إحــدى وكــاالت البنك الخارجي الجزائري 
ــي الـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة، بـــدأ  )حــــكــــومــــي( فــ
الطابور يتشكل بعد مرور دقائق قليلة على 
فتح شبابيك البنك، والكل يحمل جواز سفره 

وينظر بترقب نحو مقدمة الطابور.
ــيــــخ الـــــــــذي يــســتــعــد  ــاب أمـــــــن شــ ــ ــشــ ــ ــول الــ ــ ــقـ ــ يـ
الصيفية،  العطلة  لقضاء  تونس  إلــى  للسفر 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مــنــحــة الــســفــر تحّولت  لـــ
لــشــراء 140  إلــى محنة بالفعل. طــابــور طويل 
دوالرًا ال تكفي حتى لقضاء 3 أيام في بعض 
الدول. كان األجدر أن تحرر املنحة ويسمح لنا 

باقتناء مبلغ يضمن لنا كرامتنا«.
امتعاضه  املــواطــن، كمال البانجي، عن  وعبر 
من الوقوف كل سنة في طوابير القتناء منحة 
السفر، وقد قال لـ »العربي الجديد« إن »البنوك 
أصبحت تتعمد إيجاد الذرائع من أجل رفض 
بــيــع الــعــمــلــة الــصــعــبــة لــلــجــزائــريــن فــي فصل 

تونس ـ فرح سليم

ــى تــغــيــيــر شـــكـــل الـــتـــعـــاون  ــ تــتــطــلــع تـــونـــس إلـ
االقـــتـــصـــادي مـــع شــريــكــهــا األول فــرنــســا عبر 
ــدة قـــبـــل شــهــر  ــديــ ــة طـــريـــق جــ ــارطــ صـــيـــاغـــة خــ
ــد عــقــد  مـــوعـ املـــقـــبـــل،  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول 

مجلس التعاون التونسي الفرنسي.
ويــتــوقــع أن تشمل الــخــارطــة الــجــديــدة مــزيــدا 
البلدين،  بــن  التجارية  املــبــادالت  تكثيف  مــن 
ــاعـــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــنـ إلـــــى جـــانـــب دعـــــم الـــصـ
ــا فــي  ــيـــزا هـــامـ ــتـــي تــحــتــل حـ واملــيــكــانــيــكــيــة الـ

الشراكة االقتصادية التونسية الفرنسية.
وتــــعــــد فـــرنـــســـا الـــشـــريـــك االقــــتــــصــــادي األول 
والتقليدي لتونس بحكم العالقات التاريخية 
الـــتـــي تــحــولــت بــعــد أكـــثـــر مـــن 60 عـــامـــا على 

الــصــيــف، وذلــــك حــمــايــة لــســيــولــتــهــا املــالــيــة«. 
بالجزائر  األجنبي  النقد  احتياطي  وتــراجــع 
من 192 مليار دوالر في النصف األول من عام 
2014 )قبل أزمــة النفط( إلى قرابة 143 مليار 
دوالر بنهاية 2015، فيما تتوقع الحكومة أن 
نقد  باحتياطي   2017 الــجــاري  الــعــام  ينتهي 

أجنبي عند مستوى 113.3 مليار دوالر.
ولفت كمال إلى أن 130 يورو لن تكفيه لقضاء 
ليلة واحدة في باريس من حيث تغطية ثمن 

الفندق واألكل والتنقل.
ويــنــص الــقــانــون الــجــزائــري للنقد والــصــرف 
على أن كــل مــواطــن جــزائــري مقيم يــرغــب في 
الــســفــر إلـــى الـــخـــارج تــحــق لـــه االســـتـــفـــادة من 
الــصــرف«، ويتم تحديد القيمة من قبل  »حــق 
القانون القيمة املالية  البنك املركزي. ويعرف 
عــالوة  أو  بـــ »منحة  املــواطــن  يتقاضاها  التي 

السفر« أو»املنحة السياحية«. 
السفر  تذكرة  تقديم  بعد  املنحة  توفير  ويتم 
والتأكيد على الخروج من الدولة، وإال فإن أي 

مخالفة يعاقب عليها بالحرمان منها الحقًا.
ــــتــــرك لــبــنــك الـــجـــزائـــر الــســلــطــة الــتــقــديــريــة 

ُ
 وت

والتي حددها سنة  املنحة،  لتحديد مستوى 
1997 بـ 15 ألــف دينار جــزائــري، بما يعادلها 
من العمالت األجنبية لكل سنة مدنية. وتقدر 

االســتــقــالل الــتــونــســي إلـــى مــا يــشــبــه التبعية 
ــن املــهــتــمــن  ــا جـــعـــل الـــعـــديـــد مــ الـــتـــجـــاريـــة، مــ
بالشأن االقتصادي يعتبرون أن هذا الشراكة 
حالت دون اكتساح تونس ألسواق جديدة، ما 
جعل أغلب معامالتها االقتصادية منحصرة 
فـــي مــحــيــطــهــا املـــتـــوســـطـــي. وحـــســـب بــيــانــات 

البالغن  األطــفــال  حــالــة  فــي  بالنصف  القيمة 
أقل من 15 سنة، وال يمكن تجميع القيمة من 

سنة إلى أخرى.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــعــهــدات املــســتــمــرة الــتــي 
الــســفــر«  الــحــكــومــة ملــراجــعــة »مــنــحــة  أطلقتها 
استجابة لنداء الجزائرين، إال أن تلك الوعود 

ال تزال مجرد كالم.
املــركــزي  الــبــنــك   ويستبعد خــبــراء أن يــراجــع 
ــــروف  ــــظـ ــة الــــســــفــــر« فـــــي ظـــــل الـ ــنــــحــ ــة »مــ ــمـ ــيـ قـ
الــبــالد،  الــتــي تعيشها  االقــتــصــاديــة الــحــالــيــة 
خاصة أنها تكلف البالد ما يقارب 231 مليون 
دوالر ســنــويــًا، حــســب األرقــــــام الــــصــــادرة عن 

البنك املركزي الجزائري.
الــديــن، فإن  نــور  املالي جمال  الخبير  وحسب 
مــنــحــة الــســفــر تــتــرجــم حـــال اإلطــــار الــقــانــونــي 
املنظم للبنوك في الجزائر، والذي ال يتماشى 
الجزائر سنة  فظروف  الحالية،  األوضـــاع  مع 

1997 ليست نفسها اليوم.
وأضاف نفس املتحدث لـ »العربي الجديد« أن 
منحة السفر الجزائرية تبقى األدنــى إقليميًا 
مقابل  يستفيد  التونسي  فــاملــواطــن  وعــربــيــًا، 
دوالر،   2700 أي  تــونــســي،  ديـــنـــار  آالف  ســتــة 
كــمــنــحــة ســيــاحــيــة ســنــويــة، عــلــمــا أن الــنــاتــج 
املحلي األجمالي التونسي يقدر بـ45.6 مليار 
الــتــي يستفيد  الــســيــاحــيــة  املــنــحــة  ــا  أمـ دوالر، 
منها املواطن املغربي فإنها تصل إلى 40 ألف 
درهم أو ما يعادل 3700 دوالر سنويًا، يضاف 
ــم لــلــشــراء عــبــر اإلنــتــرنــت،  إلــيــهــا 10 آالف درهـ
يــقــدر بنحو  املــغــربــي  الــنــاتــج املحلي  أن  علما 

96.73 مليار دوالر.
وقـــال الخبير االقــتــصــادي فـــارس مــســدور، لـ 
الــظــروف تدفع  »العربي الجديد« إن كــل هــذه 
املواطنن إلى التوجه ناحية السوق السوداء 
لــلــعــمــلــة، والـــتـــي يــلــجــأ إلــيــهــا كـــل مـــن يــرغــب 
فـــي الــســفــر أو تــحــويــل الــعــمــلــة بــمــن فـــي ذلــك 

املسؤولون في الدولة.
 
ً
ـــظـــهـــر األرقـــــــام الــرســمــيــة املــتــتــابــعــة تــآكــال

ُ
وت

مـــتـــســـارعـــًا الحـــتـــيـــاطـــي الـــنـــقـــد األجـــنـــبـــي فــي 
املركزي،  الجزائر، والتي كان يحوز مصرفها 
ثاني أكبر كتلة عملة صعبة في املنطقة بعد 

السعودية، قبل عامن ونصف العام.  
وتتوقع الحكومة نزول احتياطات البالد من 
الضمانات  أهــم  يعد  والــذي  األجنبي،  النقد 
الرئيسية للتجارة الخارجية، إلى 96 مليار 
دوالر خالل يوليو/ تموز الجاري، ما يعني 
أن الــجــزائــر فــقــدت نصف مــا كــان بحوزتها 
من عمالت صعبة خالل ثالثة أعوام من أزمة 
بــدأت صيف عام  التي  النفط  انهيار أسعار 

.2014

يبلغ  الفرنسية  التونسية  الــتــجــاريــة  للغرفة 
املساهمة  ذات  أو  الفرنسية  املــؤســســات  عــدد 
1349 مؤسسة،  تونس  في  العاملة  الفرنسية 
بالكامل،  من بينها 1040 مؤسسة تصديرية 
ويمثل هذا الرقم 40% من املؤسسات األجنبية 
بالبالد، بحجم استثمارات يقدر بنحو ثالثة 
وترتكز  دوالر(.  مليار   1.25( ديــنــار  مــلــيــارات 
االســـتـــثـــمـــارات الــفــرنــســيــة بــالــخــصــوص على 
قـــطـــاع الــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات 711 مــؤســســة، 
فرصة  ألــف   127 الفرنسية  املؤسسات  وتوفر 
عــــمــــل. وبــــخــــصــــوص املــــــبــــــادالت الـــتـــجـــاريـــة، 
تــســتــوعــب الــســوق الــفــرنــســيــة قــرابــة 29% من 
إجمالي صادرات البالد، كما تعتبر أول مزود 
لتونس بقيمة واردات تبلغ 16.3% من الحجم 
املقابل تؤمن تونس  لــلــواردات. في  اإلجمالي 

من  و%0.8  الــفــرنــســيــة  الــــصــــادرات  مـــن   %0.9
وارداتها، وهي العميل رقم 23 واملزود رقم 24 

لفرنسا.
الجراية  محمد  االقــتــصــادي  الخبير  ويعتبر 
أن الـــوقـــت قـــد حــــان إلجـــــراء مـــراجـــعـــات مهمة 
على مستوى التعاون االقتصادي مع فرنسا 
واالســتــفــادة مــن مــراكــمــة الــخــبــرة واألســبــقــيــة 
لــلــســوق الــتــونــســيــة فــي فــرنــســا، الفــتــا إلـــى أن 
مبدأ التعاون يجب أن يكون بمنطق الند للند 
ال بمنطق الوصاية أو الحماية وفق تصريحه 
ــة، يجب  ــرايـ ــد«. وقـــــال الـــجـ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
نحو  اهــتــمــامــهــا  تــونــس مستقبال  تــحــول  أن 
الصناعات الكبرى على غرار صناعة السيارات 
التشغيلية  الطاقة  من  لالستفادة  والطائرات 
الكبرى لهذا الصنف من الصناعات. وأضاف 
بن  الثنائي  التعاون  أن  االقتصادي  الخبير 
العاطفة،  وليس  املصلحة  على  يقوم  البلدان 
وعــلــيــه فـــإن تــونــس مــدعــوة إلـــى رســـم خــارطــة 
طريق جديدة تقوم على مبدأ الكسب املتبادل، 
التجاري  امليزان  تقليص عجز  من  يمكن  بما 
تــغــيــر بوصلتها  أن  أو  فــرنــســا،  بــيــنــهــا وبـــن 

نحو أسواق جديدة.
التونسي  الجمركي  الــتــجــاري  االتــفــاق  ويــعــد 
الفرنسي املوقع 1959 أول إطار قانوني منظم 
االستقالل،  بعد  الثنائية  التجارية  للعالقات 
فقد تضّمن  الجمركية،  للوحدة  إلغائه  ورغــم 
لــفــائــدة سلع  االتــفــاق بــنــودا تفضيلية هــامــة 
الــجــانــبــن، مــا ســاعــد فــرنــســا عــلــى االحــتــفــاظ 
ـــأول شــريــك تـــجـــاري واقــتــصــادي  بــمــوقــعــهــا كـ
لتونس، ولم تتأثر هذه املكانة بشكل ملموس 
العالقات بن  التي تخللت  العديدة  باألزمات 

الجانبن.
بن  التجاري  التبادل  قيمة  مضاعفة  ومثلت 
تونس وفرنسا، وتعزيز العالقات االقتصادية 
الــثــنــائــيــة مــحــور جــلــســة الــعــمــل الــتــي جمعت 
ــذاري  ــعــ ــارة زيــــــاد الــ ــتــــجــ وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــ
ــة لــــدى وزيــــر الــشــؤون  ــدولـ ــرا، بــكــاتــب الـ مـــؤخـ

الخارجية الفرنسي جون باتيست ليموين.
للبلدين  مربحة  بطريقة  املــبــادالت  وتــحــتــاج 

بحسب كــاتــب الــدولــة لــلــتــجــارة عــبــد اللطيف 
التي  القطاعات واملجاالت  إلى تحديد  حمام، 
القصوى  تستطيع تونس تحقيق االستفادة 
بــذل املــجــهــود على املستوى  منها، مــع مــزيــد 

املحلي لتوفير ما تحتاجه السوق الفرنسية.
»الــعــربــي الجديد،  لـــ وقـــال حــمــام فــي تصريح 
للسنوات  اقتصادية  إن ضبط خارطة طريق 
الــقــادمــة سيمكن تــونــس مــن الــتــفــاوض حــول 
جلب استثمارات فرنسية مهمة للبالد، فضال 
عن االستفادة من نقل التكنولوجيات الحديثة 
ــيــــك والـــصـــنـــاعـــات  ــتــــرونــ ــكــ ــات اإللــ ــاعــ ــطــ ــي قــ ــ فـ
املــيــكــانــيــكــيــة وصـــنـــاعـــة الــــســــيــــارات. وبــســبــب 
عقب  تونس  فقدت  املتوتر  االجتماعي  املناخ 
ثورة يناير العديد من فرص االستثمار املهمة 
وخـــاصـــة الــفــرنــســيــة مــنــهــا، بــعــد أن اخــتــارت 
لتركيز  املغرب  نحو  وجهتها  تحويل  فرنسا 
أفريقيا،  في  »البيجو«  لسيارات  أكبر مصنع 
بــعــد أن حــصــلــت تــونــس عــلــى وعــــود ســابــقــة 

بإنشاء هذا املصنع على أراضيها.
إبــان مؤتمر االستثمار 2020  ووقعت فرنسا 
الــتــي انــتــظــم فــي تــونــس فــي نوفمبر/تشرين 
ــثـــانـــي املــــاضــــي، عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــات فــــي شــكــل  الـ
قروض مع فرنسا بقيمة ثالثة مليارات دينار 
ايمنوال  الفرنسية  الحكومة  رئيس  بحضور 
فالس، وذلك على امتداد 4 سنوات، فضال عن 
بشروط  تمويل  اتفاقيات  ديــنــار  مليون   420
ميسرة، ومنحة تقدر بحدود 25 مليون دينار. 
باإلضافة إلى إعادة جدولة الديون الفرنسية 

لتحويلها إلى استثمارات في تونس.
كـــمـــا وقـــعـــت شــــركــــات خـــاصـــة عـــلـــى مــشــاريــع 
ــة لـــصـــنـــاعـــة  ــة بــــإنــــشــــاء مــــؤســــســ ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــــع شـــركـــة  ــة مـ ــ ــراكـ ــ ــات، واتــــفــــاقــــيــــة شـ ــنــ ــاحــ الــــشــ
»آيــربــاص«. وبعد دخــول العديد من األســواق 
الــثــورة، تسعى  إلــى تونس عقب  االقتصادية 
بالسوق  مكانتها  على  املحافظة  إلــى  فرنسا 
وضـــمـــان نــصــيــبــهــا، فـــي ظـــل مــنــافــســة شــرســة 
االقتصادين  املتعاملن  لــدى  كبير  واقــتــنــاع 
ــــرورة تـــحـــويـــل الـــبـــوصـــلـــة جـــنـــوبـــا نــحــو  ــــضـ بـ

السوق األفريقية.

عدنان عبد الرزاق

التي  النفط  فــي حقول  مؤقتًا  استثمارًا  الــســوري  النظام  بــدأ 
اســتــردهــا مــن تنظيم داعـــش بمدينة حــمــص، وســط توقعات 
بــاســتــحــالــة عـــودة اإلنـــتـــاج ســريــعــًا بفعل الـــدمـــار الـــذي طــاول 
وزارة  فــي  مــصــدر  وكــشــف  الــنــفــطــي.  للقطاع  التحتية  البنية 
النفط والثروة املعدنية بدمشق، أن إنتاج النفط الذي يسيطر 
عليه نظام بشار األسد قد زاد بنحو ألفي برميل يوميًا، بعد 
تأهيل حقل الشاعر، شرق مدينة حمص، وسط سورية، الذي 

كان يسيطر عليه تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(. 
انتهت في  الفنية  الــورش  إن  السوري  النفطي  وقــال املسؤول 
حــقــل الــشــاعــر مــن صــيــانــة أول بــئــر نفطي ودخـــل فــي اإلنــتــاج 
بــطــاقــة نــحــو 900 بــرمــيــل نــفــط يــومــيــًا، والــبــئــر الــثــانــي ســوف 
يدخل اإلنتاج خالل أيام، ليصل اإلنتاج إلى نحو ألفي برميل 

نفط يوميًا في آبار حقل الشاعر.
وتقول السلطات السورية إن العمل في حقل الشاعر يتم على 
ثـــالث جــبــهــات مــن خـــالل تــأهــيــل آبـــار الــغــاز وتجهيز املحطة 
بشكل عاجل باإلضافة إلى تجهيز خط الغاز بن حقل الشاعر 
ومعمل إيبال، وذلك لكون الخط تعرض لألضرار على مسافة 
10 كــلــم، والــجــبــهــة الــثــانــيــة هــي اســتــمــرار الــعــمــل عــلــى إخــمــاد 
الــحــرائــق فــي الــبــئــريــن املــشــتــعــلــن، حــيــث كــانــت هــنــاك 4 آبــار 
نفط مشتعلة. أما الجبهة الثالثة، فتتعلق بعملية نقل النفط 
بالصهاريج، حيث يتم نقل نحو 900 برميل نفط يوميًا من 
حقل الشاعر إلى املحطة الرابعة، حيث كان النقل بالصهاريج 
الكميات قليلة  العمل به خــالل فترة قبل األزمــة لكون  يجري 

واملنطقة بعيدة عن املحطات. 
وفي ما يتعلق باآلبار التي تمت استعادتها أخيرًا في منطقة 
جنوب غرب الرقة من عناصر جيش النظام السوري، أوضحت 
مصادر أنها تندرج ضمن دائرة حقول الثروة النفطية بشكل 
عــام، وهــي حقول صغيرة متناثرة على مساحة كبيرة تقدر 
فيها  التأهيل  عملية  ولــذلــك  مــربــع،  كيلومتر  ألــف   12 بنحو 

ستكون صعبة بسبب املسافات املتباعدة ما بينها، والطاقة 
اإلنتاجية فيها خالل فترة قبل األزمة كانت تصل إلى 6 آالف 

برميل نفط يوميًا، وفي أغلبيتها تنتج النفط الثقيل.
ويــقــول االقــتــصــادي الــســوري، علي الــعــائــد، إن جيش النظام 
أعلن سيطرته على حقل الشاعر مــرات عــدة، وفــي بعضها ال 
تستمر هذه السيطرة سوى أسابيع أو أشهر، ليعود داعش 
للنظام،  الــغــاز  ليبيع  ويــعــود  الــنــظــام  يــد  مــن  ويستخلصها 
ــزور منذ  مثلما ال يـــزال مــســتــمــرًا فــي بــيــع نــفــط حــقــول ديـــر الــ

منتصف عام 2014، عبر وسطاء، وبحماية مقاتلي التنظيم.
وحول أهمية استعادة حقل الشاعر بزيادة إنتاج النفط الذي 
الجديد«:  »العربي  لـ العائد  يقول  األســد،  نظام  عليه  يسيطر 
»أعتقد أن أهمية حقل الشاعر في حالة انعدام األمن في منطقة 
جــنــوب غـــرب مــحــافــظــة حــمــص، ال تــتــعــدى املــســتــوى الــرمــزي 
والحالة اإلعالمية«. وانخفض إنتاج النفط في سورية خالل 
بالفترة  الــجــاري، بنسبة 72% مقارنة  الــعــام  مــن  الــربــع األول 
ذاتــهــا مــن الــعــام الــســابــق، ليصبح مــتــوســط اإلنــتــاج اليومي 
السيطرة على  »داعـــش«  عـــاود تنظيم  أن  ، بعد 

ً
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حقل الشاعر، قبل أن يفقده أخيرًا.  
وبــــرر وزيــــر الــنــفــط بــحــكــومــة األســـــد، عــلــي غـــانـــم، أن الــســبــب 
االنخفاض هو خــروج حقلي شحار والشاعر  لهذا  الرئيسي 
أن سيطر عليهما  بعد  املــاضــي،  العام  نهاية  في  الخدمة  عن 
أن  قبل  ومــعــداتــهــمــا،  بناهما  »داعــــش« وخـــرب معظم  تنظيم 

يحرق بعض اآلبار عند عملية انسحابه منهما قبل شهرين.
ــان إنــتــاج الحقلن يــصــل لنحو 5 آالف بــرمــيــل يــومــيــًا، ما  وكـ
الـــذي يسيطر عليه األســد  النفط  اليومي مــن  أوصـــل اإلنــتــاج 
العام املاضي إلى نحو 8 آالف برميل. وبلغت خسائر القطاع 
النفطي بسورية خالل الحرب أكثر من 62 مليار دوالر، بحسب 
بيانات وزارة النفط بدمشق. وتعاني حكومة بشار األسد من 
النفط  إنتاج  تراجع  أن  بعد  النفطي،  بامليزان  كبيرة  خسائر 
إلى بضعة آالف من البراميل يوميًا، في حن كان مستقرًا على 

نحو 380 ألف برميل يوميًا قبل ستة أعوام.

أزمة دوالر تعرقل سياحة 
الجزائريين في الخارج

البطيخ يُثلج صدور الغّزيينتونس ُتغيّر خارطة تعاونها االقتصادي مع فرنسا

انهيار قطاع النفط في سورية )فرانس برس(الجزائريون يواجهون صعوبة في الحصول على الدوالر )فايز نور الدين/ فرانس برس(

)Getty( تسعى فرنسا للحفاظ على مكانتها بالسوق التونسية

استعادة آبار النفط بال إنتاج

يشتكي الجزائريون من 
صعوبة الحصول على 
العملة الصعبة الالزمة 

لسفرياتهم السياحية 
في فصل الصيف، إذ 

يقصدون الخارج، فيما 
تجتهد الحكومة لوقف 

نزيف احتياطي النقد 
األجنبي

هيئة النزاهة: الرشوة 
تتوسع في األردن

قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
في األردن محمد العالف إن الرشوة التي 
تتم لقاء تقديم الخدمة العامة في توسع، 

مشيرًا إلى أن هناك عشرين قطاعًا 
حددتها الهيئة يمارس فيها هذا النوع من 
الفساد. وأشار العالف إلى أن الفساد في 

الشركات الكبرى، وهو املستوى املوجه إلى 
موارد الدولة، قد توقف. وأضاف في جلسة 

حوارية نظمها منتدى االستراتيجيات 
األردني، اليوم السبت، وفق ما ذكرت 

وكالة األنباء الرسمية »بترا«، أن الهيئة 
ترى ضرورة إعادة النظر في نحو 1200 

تشريع، تراوح بني قانون ونظام وتعليمات، 
ما زالت الثغرات والفجوات القانونية التي 

يستغلها بعضهم، وهم من ضعاف 
النفوس، بمهارة.

مصر: عودة حسين سالم 
تمّهد لصفقات إسرائيلية

»العربي الجديد«،  قالت مصادر مصرية، لـ
إن صفقة إبرام التصالح، مع رجل األعمال 

حسني سالم املقرب من الرئيس املخلوع، 
حسني مبارك، وعودته إلى مصر، قد 
تمت بعد الحصول على موافقة نهائية 

من جهات سيادية، في إشارة إلى أجهزة 
استخبارية، كانت تتحفظ على إعالن 

عودته في الفترة الحالية.
وأضافت املصادر أن سالم ربما يعود 

مجددًا للعب دور في اتفاق الحكومة 
املصرية مع الكيان اإلسرائيلي، على 

صفقات توريد غاز ملصر.
وكان سالم قد وصل إلى مطار القاهرة 

الدولي، في ساعة متأخرة من مساء 
الجمعة، قادمًا من إسبانيا، بعد أن 

تصالح مع الحكومة، ورفع اسمه من قوائم 
املطلوبني. وقالت مصادر أمنية باملطار، 

في تصريحات إعالمية، إن رجل األعمال 
وصل مطار القاهرة ومعه ابنته، على 

الطائرة املصرية القادمة من مدريد.

تراجع البورصة التونسية
أنهى مؤشر بورصة تونس لألوراق املالية 
تعامالته األسبوع املاضي على انخفاض 

بنسبة 1.6%، ليصل إلى مستوى 6134.5 
نقطة. وأظهرت بيانات رسمية لبورصة 

تونس لألوراق املالية، تراجع نسق املبادالت 
في ختام األسبوع وبلغ حجمها اإلجمالي 

2.8 مليون دينار تونسي )1.4 مليون دوالر 
أميركي(.

بنوك فرنسية تتعهد بتوفير 
ألف وظيفة بعد »بريكست«

تعهدت عدة بنوك فرنسية بتوفير ما يقرب 
من ألف وظيفة في باريس في إطار خطتها 
لتغيير مقارها ومراكز أنشطتها من لندن 

عقب خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.
وكانت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون، قد تعهدت بالفعل بخفض 
الضرائب على الشركات في ضوء إجراءات 

تستهدف جذب االستثمارات للبالد.
وأعلن االتحاد املصرفي الفرنسي في بيان 

أنهم سيوفرون ألف وظيفة مباشرة على 
األقل، باإلضافة إلى وظائف غير مباشرة 

في العاصمة.

نيجيريا تقترح صرف الدوالر 
للحجاج بأقل من السوق

 أوصى البرملان النيجيري بضرورة أن 
يتمكن املواطنون الذي سيتوجهون هذا العام 
إلى مكة واملدينة املنورة ألداء الحج من شراء 
حاجاتهم من الدوالر مقابل 200 نايرا، وهو 

ما يقل كثيرا عن السعر الرسمي. وذكر 
تقرير من نواب في البرملان أن هذا يأتي 

بعد تحقيق أجرته لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس الشيوخ النيجيري حول مزاعم 
باالبتزاز في عمليات الحج.  ويوجد في 
أكبر اقتصاد في أفريقيا ما ال يقل عن 

ستة أسعار للصرف: سعر رسمي وسعر 
في السوق السوداء وسعر لألفراد تحدده 
مكاتب الصرافة املصرح لها بذلك وسعر 
للسفر إلى الخارج واملصروفات الدراسية 
باإلضافة إلى السعر املخصص للحجاج 

املسلمني. وذكر التقرير أن »اللجنة توصي 
بشدة بامتياز 200 نايرا مقابل الدوالر 

للحجاج للنزول بالتكلفة إلى مستوى يمكن 
تحمله«. وظل نقص الدوالر سمة مميزة 
للركود االقتصادي في نيجيريا، والذي 

دخل عامه الثاني. ونتج ذلك عن انخفاض 
أسعار النفط املصدر الرئيسي للدخل 

الحكومي والذي يتم سداد ثمنه في الغالب 
بالعملة الصعبة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

231
يراجع  أن  خــبــراء  يستبعد 
البنك المركزي قيمة »منحة 
الظروف  ظل  في  السفر«، 
التي  الحالية  االقتصادية 
أنها  خاصة  البالد،  تعيشها 
يقارب  ما  الحكومة  تكلف 
سنويًا،  دوالر  مليون   231

وفق بيانات رسمية

غزة ـ جهاد عويص

ــم إنــــتــــاج الــبــطــيــخ،  ــدء مــــوســ ــ قـــبـــيـــل بــ
الحميد  عبد  سعيد  املـــزارع  استبشر 
بالفاكهة  املـــزروعـــة  بــدونــمــاتــه  خــيــرًا 
الــصــيــفــيــة، بــعــدمــا واظــــب طــــوال فترة 
زراعتها على رّيها وتسميدها بشكل 
مـــتـــوازن، داخــــل حــقــولــه بــمــديــنــة بيت 
الهـــيـــا، شـــمـــال قـــطـــاع غـــــزة، وقــــد كــان 
اإلنتاج وفيرًا كما توقعه الفلسطيني.
قــطــاع  فــــي  ــة  ــ ــزراعــ ــ الــ وزارة  وأعــــلــــنــــت 
ــًا فــي  ــيــ غـــــزة أنـــهـــا حــقــقــت اكــــتــــفــــاًء ذاتــ
الحالي،  املوسم  البطيخ في  محصول 
إنــــــتــــــاج مــــــا يــغــطــي  فــــــي  إذ نــــجــــحــــت 
لها  يسمح  ومــا  الفلسطينين،  حاجة 
للخارج،  منه  أخــرى  كميات  بتصدير 
من  كميات  استيراد  نفيها  عن   

ً
فضال

تــلــك الــفــاكــهــة الــصــيــفــيــة مـــن االحــتــالل 
اإلسرائيلي.

»الــــعــــربــــي  ـــ ــبــــد الـــحـــمـــيـــد لــ وأوضــــــــــح عــ
الــــجــــديــــد«، مـــــــــزارع، أنـــــه يــمــتــلــك نــحــو 
مــائــة دونـــم زراعــــي، جميعها مــزروعــة 
الــواحــد منها  إنتاج  بالبطيخ، ووصــل 
من 7 – 10 أطنان من الفاكهة الصيفية، 
العمل لساعات  أنــه حــرص على  مبينًا 
الزراعة داخل حقوله  أطول طيلة فترة 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى إنــــتــــاج وفــــيــــر، كــونــه 

يعتبر ذلك مصدر الرزق له ولعائلته.
ــّن املــــــزارع الــفــلــســطــيــنــي أن مــوســم  ــ وبـ
البطيخ نجح بالنسبة إليه، كون إنتاج 
هـــذا الــعــام مــقــاربــًا ملــا تــم إنــتــاجــه على 
مدار السنوات املاضية، مشددًا على أن 
ين لتناول فاكهة البطيخ في 

ّ
ُحب الغز

ظل األجواء الحارة في الصيف، ساهم 
في إنجاح املوسم للمزارعن وتسويق 

محصولهم بشكل واسع.
ـــرقـــات وشــــــوارع مــديــنــة غـــزة، 

ُ
وعـــلـــى ط

تــنــتــشــر الـــِخـــيـــام والـــبـــســـطـــات املـــعـــّبـــأة 
بالبطيخ، وخلفها بائعون يجدون من 

تــلــك الــفــاكــهــة املــحــبــبــة مــصــدرًا لرزقهم 
ــاع، إذ  ــقـــطـ فـــي الــصــيــف الـــحـــار عــلــى الـ
يجلس محمود حسونة خلف بسطته 
ــرة يـــبـــيـــع فـــاكـــهـــتـــه الــصــيــفــيــة  ــيـ ــغـ الـــصـ
للزبائن الذين يتناوبون على الوقوف 

والسؤال حول ِسعرها.
»العربي الجديد«، »في  وقال حسونة لـ
ــدار  ــام، وعـــلـــى مـ ــ ــل عـ ــذا الـــوقـــت مـــن كـ هــ
نــحــو خــمــســة أشـــهـــر، أنـــصـــب بسطتي 
ــــط شـــــــارع الـــجـــالء  ــيـــرة فــــي وســ ــغـ الـــصـ
بــمــديــنــة غــــزة، يــومــيــًا، وأبـــيـــع البطيخ 
ــا: »إنـــه مــلــك الــفــواكــه 

ً
بــأنــواعــه«، مــضــيــف

بالنسبة للفلسطينين، وهم يحبونها 
 
ً
ــبـــون بــتــنــاولــهــا بــالــصــيــف لــيــال ــرغـ ويـ

ونهارًا«.
وأوضـــح أن الــعــام املــاضــي شهد إقبااًل 
البطيخ بسبب قلة  ضعيفًا على شــراء 
ــتـــاج الــــذي واجـــهـــه بــفــعــل الــظــروف  اإلنـ
ــاع ســـعـــره، لــكــن في  ــفــ الــطــبــيــعــيــة، وارتــ
الــعــام الــجــاري اخــتــلــف األمـــر واإلنــتــاج 
ــبــــح وفـــــيـــــرًا، وأســــــعــــــاره مـــنـــاســـبـــة،  أصــ
وبسطات البطيخ ال تخلو من الزبائن 
الــذيــن يــرغــبــون فــي شـــراء تلك الفاكهة 

الصيفية.  
فــي غــضــون ذلــــك، أوضــــح املــديــر الــعــام 
للتربة والري بالوزارة، نزار الوحيدي، 
»العربي الجديد«، أن »إنتاج البطيخ  لـ
القطاع هذا  فــي  املــزروعــة  الكميات  مــن 
ــن، إال أن  ــى 40 ألــــف طــ ــل إلــ ــام وصــ ــعـ الـ
ــة الــــغــــزيــــن مــــن ذلــــــك املـــحـــصـــول  ــاجــ حــ
سنويًا تصل إلى 30 ألف طن، وهو ما 

يعني تحقيق غزة اكتفاًء ذاتيًا«.
وبـــّن الــوحــيــدي أن الــكــمــيــات املــزروعــة 
إلــى أربعة  بالبطيخ هــذا العام وصلت 
آالف دونم، وهي كمية أكبر من األعوام 
املــاضــيــة، مشيرًا إلــى أن إنــتــاج الــدونــم 
الــواحــد )الــدونــم 1000م( يصل إلــى ما 
يقارب 10 أطنان من البطيخ املزروع في 

الدفيئات الزراعية والحقول املفتوحة.

ولفت املسؤول الحكومي إلى أن الزيادة 
في اإلنتاج عن حاجة القطاع بنحو 10 
آالف طــن، تسمح لـــوزارة الــزراعــة بغزة 
بالعمل على توريد البطيخ إلى الضفة 
الغربية، إال أن ذلك يبقى رهينة لحركة 
املــعــابــر الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــانــب 
اإلســـرائـــيـــلـــي، مــوضــحــًا أن وزارتـــــــه لم 
ــًا مـــن كــمــيــات الــبــطــيــخ من  تــســتــورد أيــ

االحتالل.
وأشار الوحيدي إلى أن الوزارة »حققت 
اكــتــفــاًء ذاتــيــًا فــي مــوســم البطيخ على 
مدار السنوات املاضية، ما عدا املوسم 
املــــاضــــي، والــــــذي شــهــد انــخــفــاضــًا في 
كــمــيــات اإلنــتــاج بسبب قــلــة املــســاحــات 
املـــزروعـــة، مــا أدى إلــى ارتــفــاع أســعــاره 
في السوق املحلي آنذاك وحاولت زراعة 
غــــزة تــخــفــيــف ذلــــك بــاســتــيــراد كــمــيــات 

محددة من إسرائيل«.
غـــيـــر أن الـــغـــزيـــن الحــــظــــوا كـــبـــر حــجــم 
ــذا الــــعــــام، إذ وصــلــت  ثـــمـــار الــبــطــيــخ هــ
كــيــلــوغــرامــًا،   20 ــــى  إلـ بــعــضــهــا  أوزان 
األمـــر الـــذي يــرجــع إلـــى صــفــات وراثــيــة 
لــألصــنــاف املــــزروعــــة، وعـــوامـــل أخـــرى 
الــري والتسميد، والتي حــاول بها  من 
املزارعون تحسن نوعيات اإلنتاج من 
تلك الفاكهة، وفقًا للمسؤول الحكومي.

وأشــار الوحيدي إلى أن الزراعة تتخذ 
إجراءات صارمة تجاه املزارعن الذين 
ــيــــدات الــكــيــمــيــائــيــة  ــبــ يـــســـتـــخـــدمـــون املــ
الــضــارة، مــؤكــدًا أنــه ال وجــود ملثل تلك 
ــيـــدات في  ــبـ ــتـــخـــدام املـ الــــحــــاالت مـــن اسـ

محصول البطيخ هذا العام.
واســتــعــرض املـــســـؤول الــحــكــومــي عمل 
بــعــض املــهــنــدســن الــزراعــيــن فــي غــزة 
ــاري عـــلـــى تــطــعــيــم  ــ ــجــ ــ ــــام الــ ـــــعـ خــــــالل ال
الــبــطــيــخ مـــع الـــقـــرع، ملـــا لـــه مـــن صــفــات 
ل 

ّ
قل التربة، وبالتالي  مقاومة ألمراض 

كلف 
ُ
مــن اســتــخــدام املــبــيــدات، والــتــي ت

مبالغ كبيرة.

تقارير عربية

مال وناس

فالحةاستثمارات

سورية

دعوات ألن يكون 
التعاون بمنطق النّد 

للنّد ال الوصاية

الكويتي عصام  النفط  وزيـــر  قــال 
الــــــدول  إن  ـــورة(  )الـــــــصــــ املــــــــــرزوق 
الرئيسية املنتجة للخام ستناقش 
اتـــفـــاق خــفــض اإلمــــــــدادات الــعــاملــي 
ــاع الــســوق وتـــدرس  ـــراجـــع أوضــ

ُ
وت

االتفاق  بخصوص  مقترحات  أي 
خـــــالل اجـــتـــمـــاع ُيـــعـــقـــد األســــبــــوع 

الجاري.
منظمة  مـــن  وزراء  ــدة  عــ ويــلــتــقــى 
البلدان املصدرة للبترول ومنتجني 
ــي مـــديـــنـــة ســـان  ــ ــاء فـ ــ ــــضـ غـــيـــر أعـ

بطرسبرغ الروسية غدا االثنني.
ــــرأس الــكــويــت الــلــجــنــة الـــوزاريـــة  وتـ
املـــشـــتـــركـــة ألوبـــــــك والــــــــــدول غــيــر 
ــتـــي تـــراقـــب مــســتــوى  ــاء الـ األعــــضــ
االلتزام باتفاق خفض إنتاج النفط 
وبــدأت  يــومــيــا.  برميل  مليون   1.8
الــتــخــفــيــضــات فـــي يــنــايــر/كــانــون 
حــتــى  وتـــســـتـــمـــر   ،2017 الـــثـــانـــي 

مارس/آذار 2018.
الكويت  جانب  إلــى  اللجنة  وتضم 
كــــــال مــــــن فـــــنـــــزويـــــال والـــــجـــــزائـــــر 
ــا وســلــطــنــة  ــيــ ــعـــوديـــة وروســ والـــسـ

عمان.

اجتماع قريب 
لمنتجي 

النفط
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لندن ـ العربي الجديد

املتكررة  االجــتــمــاعــات  لــم تحصد 
مــــا بــــن املــــســــؤولــــن األمـــيـــركـــيـــن 
ــيـــن اتــــفــــاقــــات نــهــائــيــة  ــنـ ــيـ والـــصـ
ورسمية معلنة حتى اليوم حول الكثير من 
والتوجهات  السياسات  في  االختالف  نقاط 
االقــتــصــاديــة، وخــصــوصــا الــتــجــاريــة منها، 
أربــعــة حـــوارات رئيسية  وذلــك بعدما عقدت 
منذ أبــريــل/ نيسان املــاضــي، إثــر القمة التي 
جــمــعــت الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جـــن بينغ 

ونظيره األميركي دونالد ترامب.
أميركا برئاسة ترامب نحو  وفــي حن تدفع 
ــى الــــواليــــات  ــ تــقــيــيــد الــــــــــواردات الــصــيــنــيــة إلـ
املــتــحــدة بـــرســـوم إضــافــيــة، ومــحــاولــة زيـــادة 
الصادرات األميركية إلى بكن لتحقيق بعض 
الــتــوازن في املــيــزان التجاري، ال تــزال الصن 
واإلبقاء  الــحــرة،  التجارة  باتفاقيات  تتمسك 
الصينية،  الــســوق  فــي  االستثمار  قــيــود  على 
وسط رفضها فرض أي قيود على وارداتها 
نحو السوق األميركية. آخر االجتماعات بن 
الجانبن حصل األسبوع املاضي، وانتهى بال 
أي إعالنات رسمية عن اتفاق. ال بل لم يخرج 
أي مــن املجتمعن فــي »الـــحـــوار االقــتــصــادي 
السنوي« الذي عقد في واشنطن، في مؤتمر 
الغيوم عن  صحافي مشترك قد يبدد بعض 
فــحــوى الــنــقــاشــات الــتــي دارت، وال حــتــى في 
بــيــان مشترك يشير إلــى مــا تــم إحــــرازه. وفي 
حـــن أن بــعــض املــحــلــلــن اعــتــبــروا أن بعض 
ما رشــح من االجتماع من الوفود يشير إلى 
التقدم في املحادثات، يؤكد البعض اآلخر أن 
االجــتــمــاعــات قــد فشلت ووصــلــت إلــى طريق 

مسدود قد يؤجج الصراع.

تضارب المواقف
إضافة إلى خفض العجز التجاري األميركي 
أمام الصن، تطالب الواليات املتحدة بدخول 
الصينية وخفض  املــالــيــة  الــخــدمــات  أســــواق 
الصيني  للصلب  املفرطة  اإلنتاجية  الطاقة 
ــراد الــــســــيــــارات  ــيـــ ــتـــ ــ وتـــخـــفـــيـــض رســـــــــوم اسـ
وتقليص دعم الشركات اململوكة للدولة ورفع 
الصن.  األجنبية في  للشركات  امللكية  قيود 
وأكد مسؤول أميركي كبير لوكالة »رويترز« 
ــادثـــات صــريــحــة«،  أن الــجــانــبــن عـــقـــدا »مـــحـ
لــكــنــهــمــا فــشــال فـــي الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق في 
مــعــظــم الـــقـــضـــايـــا الـــتـــجـــاريـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 

املشتركة التي تهم الواليات املتحدة.
ــركــــي ســتــيــفــن  ــيــ األمــ ــة  ــزانــ ــخــ الــ وزيـــــــر  أن  إال 
منوشن ووزير التجارة ويلبور روس أصدرا 
بــيــانــا عــقــب االجــتــمــاع، جـــاء فــيــه أن »الــصــن 
العجز  أجــل خفض  املشترك من  بهدفنا  تقر 
التجاري«، وأن »الجانبن يتعاونان لتحقيق 
ــد الـــبـــيـــان أن »املــــوقــــف األمــيــركــي  ــ ــك«. وأكـ ـــ ذلـ
ال يـــزال يــلــتــزم بــمــبــادئ الـــتـــوازن واإلنــصــاف 
أجل  من  التجاري  الصعيد  على  والتبادلية 
منح الــعــمــال واملــؤســســات األمــيــركــيــة فرصة 

للتنافس على قدم املساواة«.
فـــي املــقــابــل أشــــار بــيــان لــلــســفــارة الصينية 
أقــرا بتحقيق  إلــى أن الجانبن  في واشنطن 
»تــقــدم مــلــحــوظ« فــي املــحــادثــات وسيعمالن 
معا من أجل خفض العجز التجاري. وأضاف: 
»ســيــوســع الــجــانــبــان مـــجـــاالت الــتــعــاون في 
الـــخـــدمـــات وزيــــــــادة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري فــي 
الــخــدمــات وتــوســيــع االســتــثــمــارات املشتركة 
ــر انــفــتــاحــا  ــثـ ــيـــر بــيــئــة اســـتـــثـــمـــاريـــة أكـ وتـــوفـ

ومساواة وشفافية ومالءمة«.
فــي حــن نقلت وكــالــة »شــيــنــخــوا« الرسمية 
االتفاق  تم  أنــه  الصيني  الوفد  عن  الصينية 
عــلــى خــطــة عــمــل ملــــدة عــــام واحـــــد لــلــتــعــاون 
االقتصادي، وكذا للتعاون في مجاالت مثل 
والحوكمة  واالســتــثــمــار  والــتــجــارة  التمويل 
وفق  الجانبان،  واتفق  العاملية.  االقتصادية 
الــوكــالــة الــصــيــنــيــة، عــلــى مــعــالــجــة االخــتــالل 
الـــتـــجـــاري بــيــنــهــمــا، كــمــا أكــــدا اســتــعــدادهــمــا 
ــي مـــجـــال  ــ ــيـــع الــــتــــعــــاون الــــتــــجــــاري فـ ــتـــوسـ لـ
الخدمات وفي قطاعات التكنولوجيا املدنية 
الفائقة وفي مجال الزراعة. وكــذا، كان اتفاق 
على خلق بيئة استثمارية أكثر انفتاحا لكل 
طـــرف لـــدى اآلخــــر. وأن الــبــلــديــن تــوصــال إلــى 

تــوقــعــت وكـــالـــة »فــيــتــش ريــتــنــغــز« الــدولــيــة 
متوسط  يــكــون  أن  االئــتــمــانــي،  للتصنيف 
عــنــد 4.3% بن  لتركيا  االقــتــصــادي  الــنــمــو 
عامي 2017 و2019. ونقلت وكالة األناضول 
الــتــركــيــة، أمـــس، عــن بــيــان أصــدرتــه فيتش، 
 »+BB« تأكيد تصنيف تركيا عند مستوى
إلى  مشيرة  مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مــع 
أن املـــؤشـــرات الــبــنــيــويــة لــتــركــيــا أفــضــل من 

نظيراتها املماثلة. 
وأضــــافــــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة أن االقــتــصــاد 
ــدأ يـــنـــمـــو مــــن جــــديــــد، مــتــوقــعــة  ــ الــــتــــركــــي بــ
أن تــســتــمــر نــســبــة نـــمـــوه عــلــى نــحــو أعــلــى 
مــن  الـــدول املماثلة لــه مــن حيث املــؤشــرات 

بروتوكوالت  الزراعة بشأن  في مجال  اتفاق 
ــادرات  ــ ــــصـ ــر الـــصـــحـــي لـ ــجــ ــحــ الـــتـــفـــتـــيـــش والــ
األرز األمــيــركــيــة املــتــجــهــة إلـــى الــصــن. وقــال 
على  اتفقا  الجانبن  إن  »شينخوا«  لـ  تقرير 
الكلية  االقــتــصــاديــة  السياسة  على  التركيز 
الــعــامــة. وإنـــه من  والــتــوجــهــات االستثمارية 
الـــذي تــم التوصل  املتوقع أن يــدعــم الــتــوافــق 
ــارة الــــخــــدمــــات نـــقـــاط نــمــو  ــجــ إلـــيـــه بـــشـــأن تــ
جديدة. كما أن من املتوقع أن يؤدى استعداد 
حسبما  األســـواق  إلــى  النفاذ  لتوسيع  بكن 
طلبت واشنطن إلى تعزيز التوازن التجاري.

تحقيق التوازن 
املستثمرين،  تقنع  لم  التطمينات  هــذه  أن  إال 
الناتجة  السلبية  املؤشرات  أن  اعتبروا  الذين 

عــن املــحــادثــات وغــيــاب أي إعـــالنـــات تجارية 
ــد يــعــنــي عـــلـــى األرجـــــــح أن تـــرامـــب  ــديــــدة قــ جــ
ــــرض رســـــــوم واســـعـــة  ــا فــــي فــ ســيــمــضــي قــــدمــ
ــــرض حــصــص  ــ ــاق عــــلــــى الــــصــــلــــب أو فـ ــطــ ــنــ الــ
اســتــيــراد مــحــددة بــنــاء عــلــى نــتــائــج مــراجــعــة 
ــــى صــعــود  ــا أدى إلـ ــو مــ ــ لـــأمـــن الـــقـــومـــي، وهـ
إذا  لكن حتى  الصلب.  أسهم شركات صناعة 
في  واألميركية  الصينية  الحكومتان  فشلت 
االتــفــاق على بــنــود تــجــارة دائــمــة، فقد تعهد 
رؤساء شركات من البلدين في لقاءات سابقة، 
بتعميق التعاون وجهود االستثمار املشترك. 
وقالت مجموعة تضم 20 من رؤساء الشركات، 
بما  املتبادلة،  التجارة  زيـــادة  ملتزمون  إنهم 
الــزراعــيــة األميركية  فــي ذلــك صـــادرات السلع 
والغاز الطبيعي املسال والسلع االستهالكية 

االقــــتــــصــــاديــــة. وشـــــــــددت فـــيـــتـــش عـــلـــى أن 
القطاع  وأن  ومتنوع  كبير  تركيا  اقتصاد 

الخاص فيها نشط. 
ويــأتــي هـــذا الــتــقــريــر بــعــدمــا حــقــق اقتصاد 
تركيا ثالث أكبر نمو بن اقتصادات العالم، 
العام 2017، بواقع بلغ  الثلث األول من  في 
5%، وهـــو مــا يــعــادل أكــثــر مــن ضــعــف نمو 
االنتعاش  هــذا  وتحقق  األوروبــيــة.  البلدان 
بــعــد تــبــاطــؤ االقــتــصــاد الــتــركــي مــنــذ الــربــع 
االتـــحـــاد  ــام 2016. ورفــــــع  ــعــ الــ ــن  مــ ــالـــث  ــثـ الـ
األوروبــــــي، فــي مــايــو/ أيــــار، تــوقــعــات نمو 
االقتصاد التركي في 2017 إلى 3%، بعدما 
كان يتوقع نموًا بنسبة 2.8%. في حن أكد 
رافعا  املقبل،  الــعــام  فــي  النمو سيستمر  أن 

توقعاته من 3.2% إلى %3.3. 
وتـــجـــاوز حــجــم الــــصــــادرات الــتــركــيــة خــالل 
األشــهــر الخمسة األولـــى مــن الــعــام الحالي 
64.3 مليار دوالر، في حن بلغت الــواردات 
التركية خالل الفترة ما بن كانون الثاني/ 
يناير وأيــار/ مايو املاضي قرابة 90 مليار 

دوالر.
في  الخليجية  الــدول  استثمارات  وارتفعت 
تركيا بنسبة 414%، لترتفع من 107 مالين 
إلى 550 مليون دوالر، خالل األشهر األربعة 
ـــى مـــن الـــعـــام الــحــالــي، وفـــق معطيات  األولــ
حجم  ارتــفــع  كما  التركية.  االقتصاد  وزارة 
ــرة لــــدول  ــاشــ ــبــ ــة املــ ــيــ ــدولــ االســــتــــثــــمــــارات الــ
االتــحــاد األوروبـــي فــي تركيا بنسبة %42، 
ليبلغ 1.7 مليار دوالر خالل الفترة ما بن 
إبريل/  إلــى  الثاني وصـــواًل  كــانــون  يناير/ 

نيسان 2017.
)العربي الجديد(

االقــتــصــادي  ــال  ــ وقـ  .2013 ــام  عــ  %33 بــنــســبــة 
في جامعة ييل ستيفن روتــش إن »الــواليــات 
املتحدة التي تشهد قلة االدخار والتطلع إلى 
النمو اعــتــمــدت بــشــدة على املــخــزون الــواســع 
للصن من الفائض في املدخرات للتعادل بن 
النفقات واإليرادات«. واعتبر أن حصة الصن 
ــنــــدات الـــخـــزانـــة األمــيــركــيــة  الــضــخــمــة فــــي ســ

ساعدت الواليات املتحدة على تمويل العجز 
ــد تــــجــــاوز حــجــم  ــ الـــقـــيـــاســـي فــــي املـــــوازنـــــة. وقـ
عــام  فــي  دوالر  مــلــيــار   550 الثنائية  الــتــجــارة 
2016 بما يمثل زيادة بأكثر من 200 مرة عما 
كان قبل 30 عاما. وحتى نهاية العام املاضي، 
أكــثــر من  البيني فــي مجمله  بــلــغ االســتــثــمــار 

170 مليار دوالر.  
وقـــــال ديــفــيــد دولـــــر وهــــو مـــســـؤول كــبــيــر في 
ــســــؤول ســـابـــق في  مــؤســســة بــروكــيــنــغــز، ومــ
معاهدة  توقيع  إن  األميركية،  الخزانة  وزارة 
اســتــثــمــار ثــنــائــيــة عــالــيــة الـــجـــودة ســيــســاعــد 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة عــلــى تــصــديــر خــدمــاتــهــا 
لعالقات  أســاس  بناء  للصن، وسيساهم في 
تجارية أفضل بن بكن وواشنطن. وارتفعت 
صـــادرات الــواليــات املتحدة إلــى الصن خالل 

بــمــعــدل ســنــوي 11%، بينما  املـــاضـــي  الــعــقــد 
ارتــفــعــت الـــــــواردات مـــن الــصــن إلــــى مــتــوســط 
6.6% سنويا. وتعتمد الواليات املتحدة بشكل 
كــبــيــر عــلــى واردات الـــصـــن، ولــيــس الــعــكــس، 
وفقا ملا قاله تشو مي، الباحث في األكاديمية 
الــصــيــنــيــة لــلــتــعــاون الـــتـــجـــاري واالقـــتـــصـــادي 
الــدولــي التابعة لــــوزارة الــتــجــارة. وقـــال تشو 
إن الــصــن مــــزودة بــنــظــام صــنــاعــي كــامــل وال 
تستطيع أيــة دولــة أن تحل محلها في تقديم 

املنتجات إلى الواليات املتحدة.
وساعدت التجارة الثنائية في خلق نحو 2.6 
مليون فرصة عمل، وأسهمت بنحو 216 مليار 
ــتـــصـــادي فـــي الـــواليـــات  دوالر فـــي الــنــمــو االقـ
لــتــقــريــر ملجموعة  وفــقــا   ،2015 عــــام  املــتــحــدة 

أوكسفورد ايكونوميكس االستشارية.

أكـــدت منظمة الــعــمــل الــدولــيــة ارتـــفـــاع حــصــة االقــتــصــادات 
أكثر  إلى  للسيارات  اإلجمالي  العاملي  اإلنتاج  من  الناشئة 
من النصف خالل 15 عاما مشيرة إلى أن هذه االقتصادات 
أصبحت تستحوذ على حوالى 50% من اإلنتاج. وأشارت 
اإللكتروني  تقرير جديد نشرته على موقعها  في  املنظمة 
إلـــى أن صــنــاعــة الـــســـيـــارات فـــي الــعــالــم تــشــهــد اآلن تــحــواًل 
مدفوعا بالعوملة، لكن االتجاهات الحمائية تؤثر على نمو 

هذه الصناعة.
وقالت إنه غالبا ما تسيطر على شركات تصنيع السيارات في 
البلدان الناشئة العالمات التجارية الدولية الرئيسية، ومع 
ذلك فإن هذه الشركات التابعة يمكن أن تتمتع باستقاللية 
الجدد  املحلين  الالعبن  أن  املقبلة، كما  الفترة  أكثر خالل 
يظهرون على الساحة كما في الصن والهند. ولفت كاتب 
التقرير توماسو باردي إلى أن االقتصادات الناشئة كانت 
تمثل ربع اإلنتاج العاملي اإلجمالي للسيارات في بداية عام 

2000. وفي عام 2015، شكل إنتاج هذه االقتصادات أكثر من 
نصف اإلنتاج العاملي. وأشــار إلى أنه من الواضح أن نمو 
صناعة السيارات قد شهد طفرة في االقتصادات الناشئة 
مثل الصن. وقال إنه تم إنتاج أقل من 4 مالين سيارة في 
عـــام 2000 فــي الــصــن، ليصل الــعــدد إلـــى مــا يــقــرب مــن 30 
مــلــيــون ســيــارة حــالــيــا. واعــتــبــر أن الــصــن أصــبــحــت املنتج 
الــرئــيــســي لــلــســيــارات فــي الــعــالــم والـــســـوق الــرئــيــســيــة لهذا 
القطاع. ال بل كل ما يحدث في الصن له أهمية استراتيجية 

على هذه الصناعة بأكملها. 
وشرح باردي أن صناعة السيارات الكبيرة مثل األوروبية 
واألمــيــركــيــة ولـــدت فــي الــصــن فــي 15 عــامــا فــقــط، فــي حن 
يستغرق هذا األمر أكثر من قرن لبناء هذه الصناعات في 
مكان آخــر. وتوقع أن يستمر هــذا االتجاه أيضا في بلدان 

مثل الهند والبرازيل وروسيا.
)العربي الجديد(

الخالف الصيني  
األميركي

4.3% نمو االقتصاد التركي
بين 2017 و2019

المحادثات لم تفض إلى اتفاقات رسمية )جايسون لي/ فرانس برس(

في معرض شنغهاي الدولي للسيارات )جوهانس إيزل/ فرانس برس(

)Getty( الشركات العالمية الكبرى تصنّع في الصين

)Getty( الحمائية تعرقل النمو في القطاع ارتفاع حجم الصادرات والواردات التركية )Getty(العقوبات النفطية تزيد أزمات فنزويال )فرانس برس(

التخبط اإليراني مستمر )فاطمة بهرامي/األناضول(

تمثّل الصين %70 
من العجز في الميزان 

التجاري األميركي

إلـــى الــصــن. وتــمــثــل الــصــن حــالــيــا مــا يقرب 
مــن 70% مــن العجز التجاري األمــيــركــي. لكن 
التصريحات الصينية تعتبر أن عدم التوازن 
ولكن  عــادلــة،  غير  لسياسات  نتيجة  يــأت  لــم 
كــنــاتــج طــبــيــعــي لــلــعــوملــة والـــتـــجـــارة الـــحـــرة. 
ن السلع غالبا ما تتحرك عبر حدود 

ً
وتشرح أ

نهائية.  ســوق  إلــى  للوصول  متعددة  وطنية 
العرض  سلسلة  نهاية  فــي  الصن  أن  وحيث 
املتحدة  الواليات  إلى  الدولي، فإن صادراتها 
تتضمن قيما مستوردة منها ومن دول أخرى.
وتـــوضـــح دراســــــة قــــام بــهــا اقـــتـــصـــاديـــون في 
مــجــلــس االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي فـــي داالس 
لقياس  املــضــافــة  الــقــيــمــة  اســتــخــدام منهج  أن 
ــوازن  ــتـ ــتـــالل الـ الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة خــفــض اخـ
ــتـــحـــدة والـــصـــن  الــــتــــجــــاري بــــن الـــــواليـــــات املـ

التجارة تؤرق واشنطن والقيود تخنق بكين

يـــســـتـــمـــر الـــتـــخـــبـــط فـــــي إيــــــــــران حــــول 
بــارس الجنوبي  مشروع تطوير حقل 
النفطي بقيمة تصل إلى 4.8 مليارات 
اعـــتـــراضـــات  املــــشــــروع  لــقــي  إذ  دوالر. 
بــرملــانــيــن عــلــى الــصــفــقــة الــتــطــويــريــة 
املــوقــعــة مــع شــركــة تـــوتـــال، حــيــث رأى 
بعضهم أنها تخالف الدستور، كونها 
الغاز  مــن حقول  فــوائــد ضخمة  تمنح 
والــنــفــط اإليـــرانـــيـــة لــشــركــات أجــنــبــيــة، 
إلــى تأكيد هــؤالء على عدم  باإلضافة 
ــال لــلــشــفــافــيــة في  مــــراعــــاة شـــركـــة تـــوتـ
تعامالتها. في املقابل يواجه املشروع 
زيادة العقوبات األميركية على إيران، 
وتصاعد حدة الخالفات بن واشنطن 

وطهران خالل األيام املاضية.
ـــعـــت شــركــة تـــوتـــال الــفــرنــســيــة في 

ّ
ووق

مطلع الشهر الحالي، اتفاقا مبدئيا مع 

ــران بــخــصــوص تــطــويــر املــرحــلــة 11  إيــ
من حقل بارس الجنوبي، لتصبح أول 
تبرم صفقة مهمة  غربية  شركة طاقة 
مـــع طـــهـــران مــنــذ رفــــع الــحــظــر الــدولــي 

عنها. 
وأكــــــد وزيــــــر الـــنـــفـــط اإليـــــرانـــــي بــيــجــن 
زنــكــنــه، عـــدم وجـــود عــراقــيــل مصرفية 
الـــ 11 لحقل  املرحلة  أمــام عقد تطوير 
بـــارس. وفــي حــديــث مــع وكــالــة األنــبــاء 
ــار زنكنه  اإليـــرانـــيـــة أمـــس الــســبــت، أشــ
ــلـــمـــقـــاولـــن مــن  لـ ــــات  ــــوعـ ــدفـ ــ إلــــــى أن املـ
الكونسورتيوم  وأعــضــاء  تــوتــال  قــبــل 
الــــ 11 لحقل  املــرحــلــة  الــدولــي لتطوير 
ــــارس الــجــنــوبــي، ســتــجــري مـــن دون  بـ
النظام  في  تدخل  ال  أي مشكلة، ألنها 

املالي اإليراني. 
)العربي الجديد(

تدرس الواليات املتحدة فرض عقوبات 
وقف  مــن شأنها  فــنــزويــال  على  مالية 
بــالــدوالر  الفنزويلي  النفط  ثمن  دفــع 
ــــؤول كــبــيــر  ــسـ ــ وذلــــــــك حـــســـبـــمـــا قــــــال مـ
بالبيت األبيض ومستشار على دراية 
مباشرة باملباحثات لوكالة »رويترز«. 
وقــد تــؤدي هــذه الخطوة إلــى تقليص 
كبير لـــصـــادرات فــنــزويــال الــعــضــو في 

أوبك من النفط الخام.
العقوبات  وقــال مــصــدران لرويترز إن 
الــتــي تمنع قــيــام شــركــة »بــتــرولــيــوس 
دي فنزويال« الحكومية بأي تعامالت 
ــة مـــــن بـــــن أشــــد  ــيــ ــركــ ــيــ بـــالـــعـــمـــلـــة األمــ
التدابير املختلفة التي يناقشها البيت 

األبيض. 
املعتمد  الفنزويلي  االقتصاد  ويشهد 
عــلــى الــنــفــط ركـــــودًا شـــديـــدًا وانــهــيــارًا 

للعملة املحلية واضطرابات مناهضة 
للحكومة منذ شهور أدت إلى سقوط 
ــــؤدي فـــرض  ــيــ ــ نـــحـــو ألــــــف قـــتـــيـــل. وســ
عــــقــــوبــــات عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل بـــــالـــــدوالر 
إلـــى زيــــادة صــعــوبــة تــدبــيــر الحكومة 
ســيــولــة نــقــديــة لــدفــع الــديــون وتمويل 
واردات السلع األساسية. وتشبه هذه 
ضد  ــرضــت 

ُ
ف التي  العقوبات  التدابير 

صت صادراتها النفطية إلى 
ّ
إيران وقل

بعد  املباحثات،  هــذه  وتــأتــي  النصف. 
أســـبـــوع عــلــى تــوقــيــع فــنــزويــال اتــفــاقــا 
شــركــة  مــــع  دوالر  مـــلـــيـــار   1.3 بــقــيــمــة 
»هــوريــزنــتــال ويــل دريــلــرز« األميركية 
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــــركـ ــــشـ ــاج الـ ــ ــتــ ــ ــادة إنــ ــ ــ ــزيـ ــ ــ لـ
بمقدار  للنفط  الفنزويلية  الحكومية 

105 آالف برميل من النفط الخام.
)العربي الجديد(

مخاوف على اتفاق 
توتال مع إيران

عقوبات لخفض عائدات 
فنزويال النفطية

مال وسياسة

لم تخرج المحادثات بين الواليات المتحدة األميركية والصين بأي اتفاقات 
المستثمرين  االقتصادية. وبرغم تعويل  الخالفية  النقاط  رسمية حول 
تزال  ال  الصراع  أجواء  أن  إال  الجبهتين،  بين  حاليًا  السائد  الهدوء  على 

على حالها

االستثمارات  المتحدة،  الــواليــات  في  الصينية  االستثمارات  تــجــاوزت 
األميركية في الصين ألول مرة في عام 2015، وحّققت 45.6 مليار دوالر 
أضعاف  ثالثة  أي   ،2016 عام  في 
ما حققته في عام 2015، وفقًا 
ــوم  رودي مجموعة  ذكرته  لما 
ومع  نيويورك.  في  االقتصادية 
في  للفجوة  السريع  االنخفاض 
فإن  البلدين،  بين  اإلنــتــاج  تكاليف 
الواليات  في  الصينية  االستثمارات 
 200 نحو  إلى  تصل  قد  المتحدة 
وفقًا   2020 عام  في  دوالر  مليار 

لتقديرات الشركة األميركية.

حجم التفاوت االستثماري

االقتصاد في صور

صناعة السيارات تزدهر 
في االقتصادات الناشئة
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خيري عمر

سيطرته  عــن  حفتر  خليفة  يعلن  بينما 
تموز  يوليو/   5 في  بنغازي  على مدينة 
الــجــاري، ظهر اتــجــاه إلــى إثـــارة الــصــراع 
ــنـــي، حــيــث نـــشـــرت الــلــجــنــة  ــنـــي والـــديـ اإلثـ
فتوى  املؤقتة(  )الحكومة  لإلفتاء  العليا 
ــــب اإلبـــــاضـــــي فــي  ــذهـ ــ ــاع املـ ــ ــبـ ــ بــتــكــفــيــر أتـ
لــيــبــيــا، ظــهــرت فـــي مــطــلــع يــولــيــو/ تــمــوز 
الـــجـــاري مــن دون تــاريــخ مــحــدد، غــيــر أن  
تــنــاولــهــا ضــمــن الــســيــاق الــســيــاســي يثير 
الــجــدل بــشــأن انــبــعــاث اتــجــاهــاٍت جــديــدة 
للصراع، من شأنها تقويض فرص الحل 
الــســيــاســي، وهـــو مـــا يــثــيــر الـــجـــدل بــشــأن 
دوافع هذه التوجهات واآلثار السياسية 

بة عليها.
ّ
املترت

وعلى الرغم من أن إصدار »اللجنة العليا 
لإلفتاء« آراء وفتاوى بشأن تياراٍت فكريٍة 
ودينية وسياسية تتسم بالطابع املحلي، 
مثل مريدي التيار الصوفي والنشطاء في 
اب واملثقفني وغيرهم، 

ّ
التيار املدني والكت

ــــدور فـــتـــوى بــتــكــفــيــر اإلبـــاضـــيـــة ال  ــإن صـ فــ
ــاره عــلــى لــيــبــيــا، وإنـــمـــا تشمل  ــ تــقــتــصــر آثـ
أتباع املذهب اإلباضي في املغرب العربي، 
ومـــن ثـــم، اعــتــبــر املــجــلــس األعــلــى ألمــازيــغ 
ــمـــوز الــــجــــاري،  لــيــبــيــا، فــــي 11 يـــولـــيـــو/ تـ
الـــفـــتـــوى بــمــثــابــة تــحــريــض صـــريـــح على 
اإلبــــــادة الــجــمــاعــيــة لـــأمـــازيـــغ فـــي لــيــبــيــا، 

وانتهاك للمعاهدات واملواثيق الدولية.
الــديــنــي لهذه  الــنــظــر عــن التقييم  وبــغــض 
 
ً
الــفــتــوى، تــبــدو آثــارهــا الــســيــاســيــة مثيرة
لالهتمام، حيث ال تنصرف فقط إلى إثارة 
ــراع مـــذهـــبـــي، ولــكــنــهــا تـــقـــود املــجــتــمــع  ــ صـ
والـــدولـــة نــحــو انــقــســامــاٍت ســيــاســيــٍة أكثر 
حدة، فإنه بالنظر للترابطات والتحالفات 

معين الطاهر

لــم تنتظر الــقــدس عـــودة الــرئــيــس محمود 
ــا لـــم تــســمــع عن  ــمـ عـــبـــاس مـــن الـــصـــني، وربـ
ــى عــقــد  ــ ــه بـــعـــد الــــعــــودة املـــيـــمـــونـــة إلـ دعــــوتــ
اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية في رام 
أكــثــر مــن أسبوع  الــلــه مــســاء الجمعة، بعد 
على إغالق املسجد األقصى، وبعد أن يكون 
كلها،  فلسطني  في  وإخوانهم  القدس،  أهل 
قـــد أمـــضـــوا ســحــابــة نـــهـــار آخـــــر، بــعــد ليل 
طــويــل، فــي كـــّر وكـــّر عــلــى حــواجــز الشرطة 
ــاء فــلــســطــني، ملنعهم  ــ الــصــهــيــونــيــة فـــي أرجـ
الــقــدس، حيث اعتصم من  مــن التوجه إلــى 
وصــــل مــنــهــم إلــــى شـــوارعـــهـــا عــلــى مــداخــل 
وا 

ّ
الــطــرق املــؤديــة إلــى األقــصــى، بعد أن مل

مــن الــفــّر والــفــّر الـــذي بــرعــت فــي ممارسته 
خب وأركــان السلطة، ومن يّدعي النطق 

ُ
الن

بــلــســان أجــهــزتــهــا األمــنــيــة، ودعــواتــهــم إلــى 
التعقل، وإيهامهم بقدرتهم على حل جميع 
ما هو عالق، من خالل الطريق الذي برعوا 
ــه، والــــغــــوص فــي  ــبــ فــــي الـــســـيـــر فــــي ســــراديــ
دهاليز مفاوضاته، واالختباء وراء مبادرٍة 
ــعــقــد، وهــاتــٍف ُيــقــرع 

ُ
ــأِت، وصــفــقــٍة لــن ت لــم تــ

اعتداء، وكراسي ومواقع لن تدوم  بعد كل 
ــٍن عــــرف الــطــريــق منذ  ــ ألصــحــابــهــا فـــي وطـ
صيرورته إلى الشهادة والحرية، وبرع في 

طرد أعدائه ومحتليه من جباله وروابيه.
أغلق  بوابة تحرسه،  أربــع عشرة  لأقصى 
العدو الصهيوني منها، في تدابيره أخيرا، 
ــى عـــلـــى بـــــاب الــعــمــود  ــقــ عـــشـــرا مـــنـــهـــا، وأبــ
املستوطنني  الجتياحات  خّصصه   

ً
مدخال

الصهاينة املسجد، بحراسة حراب الجنود 
وبنادقهم، ووضع بوابات إلكترونية على 
ــوابـــات؛ خــّصــصــهــا لــعــبــور عــشــرات  ثـــالث بـ
الـــصـــلـــوات  ــيــــت  مــــواقــ ــــي  فـ ــلــــني،  املــــصــ آالف 
الـــخـــمـــس. مـــا يــعــنــي عــمــلــًيــا عــــدم الــســمــاح 
املسجد،  إلـــى  بــالــولــوج  منهم  لــعــشــرات   

ّ
إال

أسامة عثمان

ــتـــالل اإلســرائــيــلــي   االحـ
َّ
ر أن ـــكـــرَّ

ُ
بـــات مـــن امل

ــى، لــتــحــقــيــق ما  يــســتــهــدف املــســجــد األقـــصـ
كأمناء  فة،  متطرِّ يهودية  جــمــاعــاٌت  تعلنه 
جــبــل الــهــيــكــل وغـــيـــرهـــا، وهــــو إعـــــادة بــنــاء 
إســرائــيــل وخارجها  )فــي  املــزعــوم،  الهيكل 
فة تهدف  َيد من 15 جماعة يهودية متطرِّ

ْ
أز

ــاء الــهــيــكــل عـــلـــى أنــــقــــاض املــســجــد  ــنـ ــــى بـ إلـ
ى هذا الهدف، 

َّ
األقصى(. واالحتالل إذ يتبن

ــا عــلــى املــســجــد األقــصــى اســـَم »جبل 
ً
ُمــطــِلــق

ــالـــي، إلـــــى تــلــك  ــتـ ــالـ ــكـــل«، ويـــســـتـــنـــد، بـ ــيـ ــهـ الـ
املرجعية الدينية، غير الخاضعة للتفكير، 
أو لـــلـــواقـــع، بـــل لــلــحــقــائــق الــتــي أقـــــّرت بها 
)ِمن ضمن َمن أقّروا( منظمة األمم املتحدة 
)اليونسكو( في  للتربية والثقافة والعلوم 
قــرار لها أخــيــرا، وهــو األمــر الــذي أمعن في 
تكذيب قادة إسرائيل، وترَكهم منفردين في 
هم عــلــى  وصف 

َ
تلك املــزاعــم، إلــى حــدِّ حمل

القرار بأنه »يرقى إلى درجة نكران التاريخ 
اليهودي«. 

 
ُ

ده  الــدول ــجــدِّ
ُ
وجــاء في نــصِّ الــقــرار الــذي ت

 
َّ
ــاء فـــي »الـــيـــونـــســـكـــو«، دوريـــــــا، »أن األعــــضــ

املــســجــد األقـــصـــى/ الـــحـــرم الــشــريــف مــوقــع 
ــــص لـــلـــعـــبـــادة  ـ ــــصَّ ــخـ ــ س ُمـ إســــــالمــــــي مــــــقــــــدَّ
الــــرحــــمــــة، وطـــريـــق  بـــــاب   

َّ
لــلــمــســلــمــني، وأن

بــاب املــغــاربــة، والــحــائــط الــغــربــي للمسجد 
األقــصــى، وســاحــة الــبــراق، جميعها أجــزاء 
ــن املـــســـجـــد األقــــصــــى/ الـــحـــرم  ال تـــتـــجـــزأ مــ
الــشــريــف، وعــلــى إســرائــيــل تمكني األوقـــاف 
ــة األردنــــــــيــــــــة مــــــن صـــيـــانـــتـــهـــا،  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ اإلســ
القائم  التاريخي  الوضع  وإعمارها حسب 
قــبــل االحـــتـــالل عـــام 1967«. لــم تــعــتــرف أيُّ 
دولــــٍة بــالــســيــادة االحــتــاللــيــة عــلــى املسجد 
األقـــصـــى، حــتــى الــــواليــــات املــتــحــدة األكــثــر 
انحيازا إلسرائيل، مع أنها تتركها تمارس 
تلك االعتداءات املتزايدة، إال أن وزير األمن 
الداخلي في حكومة االحتالل، جلعاد أردان، 
ح إن الــســيــادة عــلــى املــســجــد األقــصــى  ــرَّ صــ
ــــا مــوقــف  ــيــــس ُمــــهــــمَّ لــــدولــــة إســــرائــــيــــل، ولــ
ه على  الــدول األخــرى، وذلــك في معرض ردِّ
ـــهـــت إلســرائــيــل بــشــأن إغــالق  انــتــقــادات ُوجِّ
املــســجــد األقـــصـــى، فــالــغــرض مــن الــبــوابــات 

اإللكترونية سياسي وليس أمنيا.
وال رابط منطقيا بني العملية الفدائية التي 
أعلن  الــتــي  الخطيرة  والنقلة  أخــيــرا  جــرت 
هــآرتــس  وكــانــت صحيفة  االحـــتـــالل.  عنها 
قد نقلت، في يوليو/ تموز عام 2015، عن 
مسؤول في ديوان رئيس الوزراء، بنيامني 
تــتــرّكــز على  »نــقــاشــاٍت   

ّ
إن قــولــه  نتنياهو، 

 انتقاء عند دخول 
َ
إقامة نظاٍم ُيتيح عملية

املساجد، والتي ستُحول دون دخول جهاٍت 
 جــــاءت 

ْ
ــه وإن ــ ُمـــحـــّرضـــة وُمـــتـــطـــرفـــة.« وإنــ

تــلــك الــنــقــاشــات فـــي ســيــاق تــنــظــيــم دخـــول 
ياح األجانب إلى باحات  اإلسرائيليني والسُّ
األقــــصــــى، إال أن الـــفـــكـــرة قـــائـــمـــة؛ مـــن أجــل 
توظيفها لخدمة الغاية الكبرى، هنا، وهي 
م في املسجد  فْرض كامل السيادة، والتحكُّ
ى جبل  األقــصــى؛ اقــتــرابــا مــن بناء مــا ُيسمَّ

الهيكل مكانه.
وكــمــا كـــان رئــيــس الـــــوزراء األســـبـــق، أرئــيــل 
شــــــارون، عــنــدمــا اقــتــحــم املــســجــد األقــصــى 
عـــام 2000 مــدفــوعــا بــاعــتــبــارات حــزبــيــة )ال 

خورشيد دلي

ــم كـــشـــف وكــــالــــة األنــــاضــــول  ــهـ ال يـــمـــكـــن فـ
الــتــركــيــة الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة 
ــة إال فــــي ســيــاق  ــرق ســــوريــ ــ فــــي شـــمـــال شـ
زيــــادة الــتــوتــر بـــني الــبــلــديــن، عــلــى خلفية 
الكرد،  دعمها  األميركية  اإلدارة  مواصلة 
ــــدم اســتــجــابــتــهــا ملــطــلــب تــركــيــا بــوقــف  وعـ
هــذا الــدعــم، وهــو مــا تــعــّده أنــقــرة الحليفة 
ثوابت  على  انقالبا  لواشنطن  التاريخية 
التركية، منذ انضمت   - العالقة األميركية 
تــركــيــا مــبــكــرا إلـــى حــلــف شــمــال األطــلــســي 
ــام 1952، ولـــعـــل مـــا يـــزيـــد من  ــنـــاتـــو( عــ )الـ
مخاوف تركيا شعورها العميق بأن وراء 
الدعم األميركي للكرد وجود مخطط غير 
معلن، هدفه إقامة دولة كردية في املنطقة، 
وإن إقــامــة مــثــل هــذه الــدولــة ســتــؤدي إلــى 
تقسيم تركيا، فيما تقول واشنطن إن ذلك 

يأتي في إطار الحرب على »داعش«.
ــكــــذا، تـــحـــول الـــدعـــم األمـــيـــركـــي لــلــكــرد   وهــ
العالقات  إلــى نقطة خــالف متصاعدة في 
التركية – األميركية، أفقدها الثقة من جهة، 
ومـــن جــهــة ثــانــيــٍة، عــّمــق مــن الـــشـــروخ بني 
البلدين، السيما ان قضية تسليم فتح الله 
غولن املتهم بالتوّرط باإلنقالب العسكري 
الـــفـــاشـــل فـــي تــركــيــا تــخــيــم بــظــاللــهــا على 
الواقع، ترى تركيا  أمــام هذا  العالقة.  هذه 
أن الــلــغــة الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة الــتــي 
التاريخي  الحليف  بــني  الــتــوفــيــق  تــحــاول 
)تــركــيــا( والــحــلــيــف الـــكـــردي الــجــديــد عبر 
لـــعـــبـــة الـــــتـــــوازنـــــات لـــيـــســـت ســــــوى مـــجـــرد 
مــن مطالب  للتهرب  دبــلــومــاســي،  أســلــوب 
أنـــقـــرة، واملـــضـــي فـــي املــخــطــطــات الــخــفــيــة، 
ومثل هذا األسلوب لم يعد ممكنا القبول 
واشنطن  على  وإن  املقبلة،  املرحلة  في  به 
تحالفها  استمرار  بني  خيارها  تحسم  أن 
الــعــودة إلــى تحالفها القديم  الــكــرد أو  مــع 

مع أنقرة. 
وعليه، فان كشف أنقرة املواقع العسكرية 
فــي ســوريــة يشكل رســالــة تركية  األميركة 
بــأنــهــا لــن تقبل بــاســتــمــرار الــوضــع هــكــذا، 

ـــراع بــني  ـــصـ الـــقـــائـــمـــة، تـــزيـــد احـــتـــمـــاالت الـ
املـــكـــونـــات الــثــقــافــيــة بــشــكــٍل يـــهـــّدد تــكــامــل 
الـــدولـــة واالنـــدمـــاج الــوطــنــي، فــمــنــذ بــدايــة 
األزمة السياسية، ظهر انحياز كثيرين من 
جماعة التبو لعملية الكرامة، فيما ساند 
الــطــوارق واألمـــازيـــغ املــكــونــات السياسية 
والعسكرية واملناهضة ملشروع حفتر في 

غرب ليبيا. 
ز هــذه الــفــتــوى االنــقــســامــات الدينية، 

ّ
تــعــز

بسبب ظهور الخالف املذهبي، واحدا من 
عوامل الصراع، ما يزيد من احتماالت عدم 
االستقرار في السياسة الليبية، خصوصًا 
مع االستبعاد السياسي لجماعة سكانية 
عـــلـــى خــلــفــيــة مـــذهـــبـــيـــة، وهـــــو مــــا يــشــكــل 
 بــجــانــب الـــعـــالقـــات املــتــنــافــرة ما 

ً
مــعــضــلــة

بني؛ اإلخوان املسلمني، السلفية، والسلفية 
ــيـــث صـــــــار وجــــــــود هــــذه  الــــجــــهــــاديــــة، بـــحـ
بيئٍة واحــــدٍة يشكل تهديدًا  فــي  املــكــونــات 

لالستقرار السياسي.
تـــبـــدو الـــفـــتـــوى ضــــد إبـــاضـــيـــة األمــــازيــــغ 
 مــــع الـــتـــرتـــيـــبـــات الــعــســكــريــة فــي 

ً
ـــســـقـــة

ّ
مـــت

الغرب الليبي، فبعد إعالن السيطرة على 
استقطاب  إلى  اتجاهاٌت  بنغازي، ظهرت 
عليها،  الضغط  أو  العسكرية،  الــكــيــانــات 
ألجــــل الـــتـــعـــاون مـــع مـــشـــروع »الـــكـــرامـــة«، 
ــيــــر مــن  ــثــ ــيــــر أن رفـــــــض األمــــــــازيــــــــغ، وكــ غــ
املـــجـــالـــس الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــمـــدن الـــغـــربـــيـــة، 
دخول حفتر طرابلس، يساعد على قراءة 
الــفــتــوى وتــداعــيــاتــهــا فـــي ســيــاق تعميق 
االســـتـــقـــطـــاب فـــي تــلــك املــنــطــقــة املـــتـــعـــّددة 
ــتــــمــــاءات الــجــهــويــة والـــســـيـــاســـيـــة، ما  االنــ
انفالت  تجربة  تكرار  احتماالت  من  يزيد 
 
ٌ
األمــن فــي بنغازي منذ 2013، وهــي فترة

األهلية،  الــحــرب  تعميق  على  تقتصر  لــم 
وإنـــمـــا الزمـــهـــا اغــتــيــال شــخــصــيــات عــامــة 

عن املشاركة السياسية وتداعياتها، لكنهم 
أعــلــنــوا الحــقــًا اســتــعــدادهــم لــلــوقــوف ضد 
تدخالت حفتر في منطقة الجبل الغربي، 
وقــــد يـــرجـــع هــــذا املـــوقـــف إلــــى قــلــقــهــم من 
و»التبو«،  »الكرامة«  بني  الترابط  عاملني؛ 
ــمـــاالت الـــتـــحـــول نــحــو نــظــام  ــتـ ــد احـ ــزايــ وتــ
عــســكــري متحيز ضــد املــكــون األمــازيــغــي، 
الــقــذافــي. وقد  نــظــام معمر  يماثل  وبشكل 
شكل هذا الواقع الدافع الرئيسي النضواء 
فــجــر ليبيا  تــحــت مــظــلــة عملية  ــازيـــغ  األمـ
مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا، بـــاعـــتـــبـــارهـــا مـــشـــروعـــًا 
سياسيًا مناهضًا ملشروع حفتر، وترجع 
الكيانات  بسط  إلــى  الجزئية  هــذه  أهمية 
العسكرية األمازيغية سيطرتها على طرق 
رئيسية غرب طرابلس وجبل نفوسة، ما 
يجعلها أحد األطــراف املؤثرة في املنطقة 

الغربية. 
وبشكل عام، يمكن النظر إلى إعالن خليفة 
حفتر عن سيطرته على بنغازي، باعتباره 

التطور األكثر ظهورًا في هذه املرحلة، فقد 
لــقــي تــرحــيــب أطــــراف ليبية كــثــيــرة، وكــذا 
األمـــم املــتــحــدة، بــاعــتــبــاره خــطــوة متقدمة 
ــه يـــواجـــه  ــ فــــي مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــــاب، غـــيـــر أنـ
األول؛  أخــرى، تتمثل في مصدرين.  قيودًا 
وجود كيانات عسكرية وسياسية، تعمل 
ــاق ومــجــلــس  ــ ــوفـ ــ تـــحـــت مـــظـــلـــة حـــكـــومـــة الـ
استبعادها  أو  الــدولــة، يصعب تهميشها 
نقل  فــإن  وبالتالي،  السياسي.  املشهد  من 
 
ً
نــمــوذج بنغازي قــد ال يكون خــيــارًا سهال
الــتــغــيــرات  ــذه  ــ مــمــكــنــًا. والـــثـــانـــي أن هـ أو 
تحدث في ظل حالة فراغ دستوري، تلقي 
أعباء إضافية أمام محاوالت حل الصراع 
يــزيــد من  مـــا  املـــدنـــيـــة،  اإلدارة  أو عــســكــرة 

احتماالت فتح آفاق الصراع املسلح.
كــمــا أنــــه يــمــكــن الـــقـــول إن مــحــاولــة حفتر 
تــكــرار تــجــربــة الــقــذافــي فــي إثــــارة الــصــراع 
االجـــتـــمـــاعـــي تــــواجــــه قــــيــــودًا كـــثـــيـــرة، فــي 
الدولة، وغياب  تفّكك مؤسسات  مقدمتها 
ــة، أو تـــحـــالـــفـــات ســيــاســيــة  ــمــ ــاســ قــــــوة حــ
مستقرة، يمكنها فرض السلطة في أرجاء 

الدولة الشاسعة. 
ــيـــس حــكــومــة  ــــرح رئـ ــذا الـــســـيـــاق، طـ ــ فــــي هـ
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، فـــايـــز الــــســــراج، فـــي 15 
الــجــاري، خريطة للخروج  تــمــوز  يــولــيــو/ 
ــة الــحــالــيــة، بــتــصــحــيــح الــوضــع  ــ مـــن األزمــ
الـــدســـتـــوري لــلــمــؤســســات، اســـتـــنـــادًا على 
الــدســتــوري واالتـــفـــاق السياسي،  اإلعــــالن 
 أقرب إلى البحث عن تشكيل 

ٌ
وهي صيغة

ســيــاٍق دســـتـــوري انــتــقــالــي، لــكــنــه ال يضع 
ــلــــواًل حـــاســـمـــة لــلــتــنــاقــضــات الــحــالــيــة،  حــ
الـــدســـتـــور بالهيئة  يــربــط مـــشـــروع  حــيــث 
الــتــأســيــســيــة، عــلــى الــرغــم مــن االرتــبــاكــات 
ــا الـــســـيـــاســـي، ومــن  املـــزمـــنـــة فـــي مـــشـــوراهـ
بشأن  املناقشات  االعتبار  في  األخــذ  دون 

بدائل أخرى لحل معضلة الدستورالدائم. 
الــتــداعــيــات الحالية  أن  إلــى  أيــضــًا  ويشير 
هــي مــســؤولــيــة كــل األطـــــراف، ومــنــهــا عــدم 
وفـــــاء كـــل مـــؤســـســـات اتـــفـــاق الــصــخــيــرات 
إلى  يخلص  ولذلك  املرحلية.  بالتزاماتها 
أن الــخــروج مــن الــفــراغ الــدســتــوري يكون 
عبر إعادة تأسيس املشروعية السياسية، 
ورئاسية  انــتــخــابــات تشريعية  مــن خــالل 
تــجــرى فــي بــدايــة 2018، وعــلــى الــرغــم من 
ــادرة املــصــريــة )فــبــرايــر/  ــبـ تــوافــقــهــا مــع املـ
لقيت  املــــبــــادرة  هــــذه  فــــإن   ،)2017 شـــبـــاط 
صدى قليال من مجلس النواب والحكومة 
املؤقتة، وهو ما يثير القلق بشأن التراضي 
السياسية،  لــأزمــة  حــال  االنتخابات  على 
حيث يشكل انتشار السالح تحديًا لحرية 

االنتخابات.
النظر  يمكن  التغيرات، ال  هــذه  فــي سياق 
إلى وضع األمازيغ ضمن سياسات حقوق 
اإلنـــــســـــان، لــكــنــهــا مـــســـألـــة تــتــعــلــق بــبــنــاء 
الـــدولـــة وتــحــديــد الــعــالقــة بـــني مــكــّونــاتــهــا 
ما يشكل جانبًا  والثقافية. وهــذا  الدينية 
السياسية، خصوصًا  األزمــة  جوهريًا في 
واالستبعاد  الدينية  الــنــزاعــات  إثـــارة  مــع 
ــي، فـــيـــمـــا تـــحـــتـــدم الـــخـــالفـــات  ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
والـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة، ولــعــل املعضلة 
التي تواجه السياسة الليبية تكمن، بشكل 
أســـاســـي، فــي أن بــنــاء ســيــاســات الــصــراع 
ظــلــت مــتــفــوقــة، فــي الــفــتــرة املــاضــيــة، على 
مـــحـــاوالت بــنــاء الـــســـالم. ومــــن ثــــم، يشكل 
عدم الوصول إلى إطار سياسي يستعيد 
الصراعات  ويثبط  املؤسسات،  مشروعية 
األيــديــولــوجــيــة، ســـوف يــضــع الــبــالد أمــام 
خـــيـــاراٍت مــتــبــايــنــٍة، قــد اليــكــون مــن بينها 

الحل السياسي.
)كاتب وباحث مصري(

ــذ الــلــحــظــة  ــنـ ــه. مـ ــيـ ــلـ وإحـــــكـــــام ســـيـــطـــرتـــه عـ
األولى، اجتمع شيوخ القدس وقساوستها، 
رجــالــهــا ونــســاؤهــا، شــبــابــهــا وصــبــايــاهــا، 
وقّرروا وحدهم، ومن دون الرجوع إلى أحد، 
االبتعاد عن النصائح املسمومة، واالقتراب 
من قلب الوطن واالنصهار فيه. قّرروا عدم 
املــحــتــل، واالمـــتـــنـــاع عن  االنـــصـــيـــاع إلرادة 
العبور عبر بواباته اإللكترونية، واعتبروا 
كـــل صـــالة فـــي األقـــصـــى ملـــن يــلــج إلــيــه عبر 
إجــراءات العدو باطلة، فباتت القدس كلها 
مــســجــًدا، بــعــد أن قــــّرروا إغـــالق مساجدها 
ــام بــوابــات  كــلــهــا، واإلبـــقـــاء عــلــى الــصــالة أمـ
املــســجــد األقـــصـــى، وفــــي الــــشــــوارع املــؤديــة 
 

ً
ا بكتف، رجاال

ً
إليه. هناك وقف الجميع كتف

ونساًء، مسلمني ومسيحيني، يؤدون صالة 
انتصرت  الــقــدس   

ّ
أن فيها  يعلنون  واحـــدة 

على أعدائها.
ــرت الـــــقـــــدس عــــبــــر دمــــــــاء الــــشــــهــــداء  ــتــــصــ انــ
ــــى مـــــن أبــــنــــائــــهــــا الـــــذيـــــن قـــضـــوا  ــــرحـ ــــجـ والـ
ــا مـــنـــذ أطــلــقــت  ــهـ ــاتـ ــاحـ ــي شــــوارعــــهــــا وسـ فــ
انــتــفــاضــتــهــا وحــتــى يـــوم جــمــعــة الــغــضــب، 
عــلــى الــرغــم مــن إجـــــراءات الــعــدو الــــذي قــام 
وزّج  عسكرية،  ثكنة  إلــى  الــقــدس  بتحويل 
فــيــهــا أكــثــر مـــن خــمــســة عــشــر ألــــف جــنــدي، 
ومــنــع الــرجــال الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن 52 
عاًما من دخول البلدة القديمة، ونشر آالف 
العرب  ملنع  فلسطني  امــتــداد  على  الــجــنــود 

من التوجه إليها. 
 عربية 

ٌ
ــّررت مـــدن انــتــصــرت الــقــدس، حــني قــ

داخــل الخط األخضر إقامة صــالة الجمعة 
ــن مــــســــاجــــدهــــم، حــني  ــ  مـ

ً
ــــدس بــــــــدال ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ

ــــدن الــضــفــة  تــوجــهــت جـــمـــوٌع مـــن أهـــالـــي مـ
ــي مــــحــــاولــــة لــــلــــوصــــول إلــــى  ــ الــــغــــربــــيــــة، فــ
الحواجز  على  صلواتها  فــأقــامــت  الــقــدس، 
ــدن، وســـرعـــان  ــ الــصــهــيــونــيــة فـــي مـــداخـــل املــ
ــى نـــقـــاط  ــ ــ ــز إلـ ــ ــــواجـ ــــحـ ــذه الـ ــ ــ ــّولــــت هـ ــحــ مـــــا تــ
اشــتــبــاك وتـــمـــاس. انــتــصــرت الـــقـــدس، حني 

تــتــعــارض مـــع الـــجـــّو الـــعـــام فـــي إســرائــيــل(، 
أن يهزمه نتنياهو، ويفوز  امها  أيَّ با  تحسُّ
بــزعــامــة الــلــيــكــود، فــــإن األخـــيـــر غــيــر بعيد 
أيضا عن االندفاع بأسباب خاصة؛ لصرف 
ــّرر الـــــذي لــحــق بـــه على  ــار عـــن الــــضــ ــظــ األنــ
خــلــفــيــة اتــهــامــات لـــه بــالــفــســاد، فـــي قضية 

اصات األملانية.   الغوَّ
ذ فعال، 

َّ
نف

ُ
ر لهذه البوابات أن ت دِّ

ُ
ولكن لو ق

 لتحجيم عدد 
ً
 ذلك سيكون وسيلة

َّ
فال بد أن

ــني فـــي املــســجــد األقـــصـــى، وتقليص 
ِّ
ــصــل

ُ
امل

الحضور الفلسطيني واإلسالمي فيه. وقد 
املــوقــف، في   االحــتــالل تقدير 

ُ
تعيد حكومة

ــنــة فلسطينيا،  الــهــيِّ الــفــعــل غــيــر  ضـــوء ردة 
ابـــات  والـــرفـــض األكـــيـــد لــلــتــعــاطــي مـــع الـــبـــوَّ
اإللــكــتــرونــيــة، والـــحـــَرج الــعــربــي الــرســمــي، 
ــة الــديــنــيــة  مـــن دولـــــة كـــــــاألردن ذات الــــواليــ
عــلــى الـــقـــدس، أو دولــــٍة لــهــا مــعــاهــدة ســالم 
ــل، وإشــــــــــــراٍف عـــلـــى الــقــضــيــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــع إسـ ــ مـ
تتجه،  ــٍة  دولـ أو  مــصــر،  الفلسطينية، وهــي 
بـــدرجـــٍة الفــتــة، نــحــو تطبيع عــالقــاتــهــا مع 

دولة االحتالل، وهي السعودية. 
يستجيب   

ْ
أن ستبِعد 

َ
ت تقديرات  ثّمة  وألن 

الــفــلــســطــيــنــيــون، هــكــذا بــبــســاطــة، إلـــى هــذا 
الــجــدل  انــبــثــق  التحجيم، والــتــقــلــيــص، فــقــد 
إسرائيليا بشأن مدى الواقعية واملعقولية 
لـــهـــذا الــــبــــّوابــــات واإلجــــــــــــراءات املـــقـــتـــرحـــة، 
كــالــتــفــتــيــش الـــــيـــــدوي، مــــع تــــوفــــر الــــدالئــــل 
ـــق بــاملــســجــد 

ُّ
ــة عـــلـــى عـــمـــق الـــتـــعـــل ــيـ ــعـ ــواقـ الـ

ع نطاقه.  األقصى، وتوسُّ
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــتـــبـــادر إلــــى األذهـــــان 
ــا افــتــعــلــه    بـــني مـ

ُ
ــط ــربــ واأللــــُســــن، كـــثـــيـــرا، الــ

الشريف،  اإلبراهيمي  الــحــرم  فــي  االحــتــالل 
إذ  األقــصــى،  املسجد  ومصير  الخليل،  فــي 
املمكن، واالحتالل معروف باستنساخ  من 
كما  األقــصــى،  م  ُيقسِّ أن  وأساليبه،  خططه 
ا من  ّسم الحرم اإلبراهيمي، ومــع أن جــزء

َ
ق

م الزماني، إال أن  ذلك حدث، وتحديدا التحكُّ
 ما مّر في الحرم 

ّ
 إن

ُ
ِمن غير املبالغة القول

اإلبراهيمي ال ُيفترض أن يمّر على املسجد 
األقصى؛ فمكانة األقصى أعمق، وما يثيره 
 الحّدة والعاطفية الدينية 

ُ
من مشاعر بالغ

والوجدانية.. وفي التاريخ الذي سبق هذا 
االحتالل، وفي حقبته أيضا، ما هو مشتهر 
عــــن كــيــفــيــة الـــتـــعـــاطـــي إســـالمـــيـــا وعـــربـــيـــا 

دات املسجد األقصى. وفلسطينيا، مع ُمهدِّ
وفــي بــدايــات الــصــراع على فلسطني، كانت 
ثورة البراق  في العام 1929، وكان سببها 
عـــــــــاء الـــيـــهـــود مــلــكــيــة الـــحـــائـــط الــغــربــي  ادِّ
لــلــمــســجــد األقــــصــــى. وبـــعـــد عــــقــــوٍد، َيـــخـــُرج 
تـــه  ــا أقـــرَّ ــاّد مـ عــلــيــنــا َمــــن يـــتـــبـــّرع  بــمــا يـــضـ
الحائط  »ملكية   

َّ
بـــأن  )1930( األمـــم  عصبة 

ولــهــم  للمسلمني وحـــدهـــم،  تــعــود  الــغــربــي 
ــزءًا من   وحـــدهـــم فــيــه؛ ألنـــه يــؤلــف جــ

ُّ
الـــحـــق

أمالك  من  التي هي  الشريف  الحرم  ساحة 
اء قوة ردة الفعل  الوقف«، قبل تراجعه؛ جرَّ
دة بــهــذه املــواقــف  الــرافــضــة ملــوقــفــه، واملــــنــــدِّ

املجانية االنفرادية. 
لــم تنجح إسرائيل فــي هــذه املحاولة،  ولــو 
أو املــنــازلــة، فــإنــهــا ال شـــكَّ ستبقى تــحــاول 
ــة؛ بــغــيــة إضـــعـــاف  ــاولــ املـــحـــاولـــة تـــلـــو املــــحــ
عــلــى  ــٍل  ــعــــويــ تــ وســــــط  ــيـــة،  الـــجـــمـــعـ اإلرادة 
ل إلى  عة، فقد ُيتوصَّ شجِّ

ُ
الحالة العربية امل

ــت، رسميا 
َ
ــبــل

ُ
حــل وســـط آخـــر )!( بــعــد أن ق

ــكــــامــــل مــــــع الـــتـــســـخـــني  ــتــ  تــ
ٌ
وهــــــــي رســـــــالـــــــة

ــي شـــمـــال ســـوريـــة،  الـــعـــســـكـــري الـــتـــركـــي فــ
والـــتـــهـــديـــد بـــشـــن عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة ضــد 

عفرين، تحت عنوان »سيف الفرات«.
أبــعــد مــن قــضــيــة الــدعــم األمــيــركــي لــلــكــرد، 
ثــّمــة قــضــيــة حــســاســة قــد تــفــجــر الــعــالقــات 
بـــني الــبــلــديــن، فــبــعــد االتـــفـــاق األمــيــركــي – 
الروسي على وقف إطالق النار في جنوب 
الـــهـــواجـــس الــتــركــيــة  غــــرب ســـوريـــة، زادت 
تــرامــب، والســيــمــا بعد  إدارة دونــالــد  إزاء 
تــلــمــيــح األخـــيـــر إلـــى احــتــمــال إبــــرام اتــفــاق 
ثــــان يــشــمــل مــنــطــقــة شـــمـــال شــــرق ســوريــة 
التي تتمتع بأهمية قصوى لتركيا. ولعل 
 تركيا تخشى هنا، في املقام األول، من أن 
الترتيب  االتفاق من دون  يجري مثل هذا 
ــــى تـــكـــريـــس الــكــيــان  ــــؤدي إلـ مـــعـــهـــا، وأن يــ
أمني،  اعتراف  على شكل  الناشئ  الكردي 
يــجــلــب اعـــتـــرافـــا ســيــاســيــا بـــه فـــي املــرحــلــة 
املــقــبــلــة.  ومـــن جــهــة ثــالــثــة، قــد يــؤثــر مثل 
التركي  الــتــقــارب  االتــفــاق سلبا عــلــى  هـــذا 
الـــتـــي حصلت  ــي، والــتــفــاهــمــات  ــروســ الــ  –
فـــي أســتــانــة بـــشـــأن الــتــهــدئــة فـــي املــنــاطــق 
املنخفضة التوتر، فيشكل ذلك كله ضربة 

لنفوذ تركيا ودورها في األزمة السورية.
ــعـــالقـــات  الـ ــك، يـــثـــيـــر وصـــــــول  ــ مــــن دون شــ
املستوى من  إلى هذا  التركية   - األميركية 
الـــخـــالفـــات مـــخـــاوف مــفــتــوحــة فـــي تــركــيــا، 
تـــرامـــب  ــيـــاســـات دونــــالــــد  الســـيـــمـــا وأن سـ
ــد مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد، فــــي ظــل  ــزيـ ــمـ تــــوحــــي بـ
شـــعـــاراتـــه املـــعـــاديـــة لـــإلســـالم، وانـــخـــراطـــه 
الخصوص،  بــهــذا  إقصائية  ــراءات  إجــ فــي 
والحديث عن احتمال تصنيف الكونغرس 
األميركي جماعة اإلخوان املسلمني منظمة 
إرهـــابـــيـــة، كـــذلـــك ازديـــــــاد حـــــّدة الــخــالفــات 
ــدة... إذ  ــ ــديـ ــ تــركــيــا ودول أوروبــــيــــة عـ بـــني 
يـــوحـــي ذلــــك كــلــه بـــتـــطـــورات درامــاتــيــكــيــة 
فــي الــعــالقــات الــتــركــيــة مــع الــغــرب، بشقيه 
االمــيــركــي واألوروبـــــــي، قــد يــكــون مــن أهــم 
لم  إن  الــعــالقــات،  إعــادة تموضع  نتائجها 

نقل القطيعة في بعض الحاالت.
)كاتب سوري(

كثيرة. كما أنها تتكامل مع صدور قائمة 
التصنيفات اإلرهابية الصادرة عن لجنة 
»األمـــن الــقــومــي« )مجلس الــنــواب(، وذلــك 
مــن وجــهــة تــحــديــد نــطــاقــات الـــصـــراع، في 
أشكالها السياسية والعسكرية والدينية، 
ــان املــحــور  فـــخـــالل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، كــ
الصراع  فــي  يترّكز  للصراعات  األســاســي 
حــــول اســتــبــعــاد اإلســــــالم الــســيــاســي عن 
مؤسسات الــدولــة، وهــو صــراٌع يــدور بني 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــجــديــدة وتــلــك التي 
تشكل امتدادًا لنظام الفاتح من سبتمبر. 
وهنا ، يمكن الحديث عن تداخل الصراع، 
املحاوالت  أمام  وظهور معوقات إضافية 
وتضعف  السياسي،  لالنتقال  املــحــدودة 
فاعلية االنتخابات التشريعية والرئاسية 

حال سياسيا. 
خـــالل مــشــوار الــفــتــرات االنــتــقــالــيــة، طالب 
األمـــازيـــغ بــإجــراء تــعــديــالٍت عــلــي اإلعـــالن 
ــادة 30( لــتــتــضــمــن مــبــدأ  ــ الـــدســـتـــوري، )املــ
ــتــــوافــــق فــــي الـــتـــصـــويـــت عـــلـــي مـــشـــروع  الــ
الدستور الجديد، بدال من نظام األغلبية 
)الثلثني(، وتشمل هذه التعديالت املادة 1 
جاءت خالية من النص على حق األمازيغ 
في ترسيم لغتهم، كما أن املادة 30 ال تتيح 
لأمازيغ التعبير عن هويتهم، وإزاء عدم 
األمازيغ  اتجه  املطالب،  لهذه  االستجابة 
إلـــى مــقــاطــعــة املــؤســســات الــلــيــبــيــة، وكـــان 
الهيئة  من  كل  انتخابات  مقاطعة  أهمها 
باإلضافة  الــنــواب،  ومجلس  التأسيسية 
إلـــى االتـــفـــاق الــســيــاســي، وعـــدم االعــتــراف 
بــشــرعــيــتــهــم، وتـــأســـس مـــوقـــف األمـــازيـــغ 
لأمازيغ  األعلى  املجلس  اعتبره  ما  على 
 شــكــلــيــًا، ال يـــؤثـــر فــــي الــســيــاســة 

ً
تــمــثــيــال
الليبية.

بعيدٍة  األمازيغ على مسافٍة  ولذلك، وقف 

اســتــرّدت قــرارهــا، وعزلت النخب املتسلطة 
واملتسلقة على القرار الوطني، ولم تستمع 
إلــــــى نـــصـــائـــحـــهـــم، أو تــــرضــــخ لــطــلــبــاتــهــم 
ــيـــة بــــعــــودة الـــــهـــــدوء وتـــســـلـــيـــم أمـــر  ــقـــاضـ الـ
الذين  لــهــؤالء  الــقــدس ومسجدها األقــصــى 
سيحّولونه إلى بنٍد في سجل مفاوضاتهم 
الــتــي ال يعلم أحــد متى تــبــدأ وأيـــن تنتهي. 
ينطقون  التي  لتهديداتهم  تستمع  لــم  كما 
لتحذيراتهم من  االحـــتـــالل، وال  بــاســم  بــهــا 
ومــا سيجّره  املحتل،  مع  التصعيد  عواقب 
ــــى تــضــيــيــٍق عــلــى الـــقـــدس وأهــلــهــا،  ــــذا إلـ هـ
 الــصــمــت الــرســمــي الــعــربــي عــلــى ما 

ّ
فــي ظـــل

يجري، وانشغال العرب بحروبهم، ولهاثهم 
البديهي  مــن  املــزعــومــة.  الــقــرن  وراء صفقة 
ــا، 

ً
 الــجــمــاهــيــر قـــد تــســبــق نــخــبــهــا أحــيــان

ّ
أن

فحّس الجماهير ال يخطئ، وليس عيًبا أن 
تلتحق النخب بجماهيرها، بل وأن تسعى 
ــادتـــه وتــحــقــيــق  ــيـ إلــــى تــعــمــيــق حـــراكـــهـــا وقـ
اإلنـــجـــازات املــمــكــنــة مــنــه. ولــكــن الــعــيــب، كل 
 تــلــتــقــط الــنــخــب تــلــك الــلــحــظــات 

ّ
الــعــيــب، أال

الثورية والهّبات املتعاقبة، بل وأن تسعى، 
بال خجل، إلى االلتفاف عليها وإجهاضها.
)كاتب فلسطيني(

املتطّرفني  املستوطنني  اقتحامات  عمليا، 
يوميا للمسجد األقصى. وذلك كله هو في 
احتالليٌّ  وخناق  تتسع،  خطوات  الحقيقة 

يضيق حول املسجد األقصى والقدس. 
ــلــّح عليه 

ُ
ــذا الــقــبــول اإلســرائــيــلــي، بــمــا ت وهـ

ب 
ُّ
ــم وحــكــومــات عــربــيــة بــقــبــولــه؛ لتجن

ُ
نــظ

ــــزازي، والـــنـــقـــالت غــيــر  ــفـ ــ ــتـ ــ الــتــصــعــيــد االسـ
الراهنة،  ــم 

ُ
ــظ

ُّ
الــن تلك  ظـــروف  مــع  املنسجمة 

إسرائيليٍة  اعــتــبــاراٍت  على  قه 
ُّ
تحق يتوقف 

احتاللية، أزيد مما هو يراعي هواجس تلك 
م، ال سيما والليكود اليميني واألحزاُب 

ُ
ظ

ُّ
الن

ف  الــيــمــيــنــيــة الــتــي تـــــزاود عــلــيــه فـــي الــتــطــرُّ
في  االحتالل  م مخططات  قدِّ

ُ
ت والعنصرية، 

الضفة الغربية والقدس على شواغلها، أو 
ــق 

ْ
َوف بالطبع،  واإلقليمية،  العربية  آمالها 

درجات الخطورة الوجودية على إسرائيل. 
لكن، في سياق السياسة املباِدرة، واملطامع 
مة عندهم، في حال التعارض،  الداخلية ُمقدَّ
الــظــروف ناضجة   

َّ
وفــي حــال تقديراتهم أن

ملثل هــذه االخــتــراقــات، أو االجــتــيــازات. فإذا 
أرادت إسرائيل تفجير األوضاع في الضفة 
الغربية والقدس والتصعيد مع قطاع غزة، 
وحركات املقاومة، فلن تجد أسرع، أو أذكى 
لــنــيــران الــصــراع مــن املسجد األقــصــى، كما 
ــارون، بــحــجــة زيـــارة  ــ كـــان حـــني اقــتــحــمــه شــ
»جــبــل الــهــيــكــل«. وعــلــى إثـــر ذلــــك، انــدلــعــت 
2000. حينها   ســنــة  األقـــصـــى«  »انــتــفــاضــة 
ــى رئـــيـــُس الــــــوزراء إيـــهـــود بـــــاراك، َوفـــق 

َّ
تــلــق

كتاب »الراعي، قصة حياة آرييل شارون«، 
ــني نــيــر حــيــفــتــس وغـــادي  تــألــيــف الــصــحــفــيَّ
األمن  )جهاز  الشاباك  من  تطمينات  بلوم، 
الداخلي( بأن »الزيارة« ستمر بسالم، و»لن 
ى  ــب فـــي انـــــدالع أعـــمـــال عــنــٍف تــتــعــدَّ تــتــســبَّ

موقع الحدث«.
مــن يــدري )؟!(، قــد يقع ســوء التقدير، على 
بتصعيد  االحتاللية  الرغبة  انتفاء  فــَرض 
العوامل  مفاجآُت  ق 

َّ
تتحق ربما  أو  خطير، 

الــعــقــديــة الــعــاطــفــيــة؛ وال ســيــمــا واإلحــبــاط 
ى العملية السياسية التفاوضية  ا تسمَّ ممَّ
ا غــيــر مــســبــوق؛ مــا يــعــيــد خربطة  بــلــغ حــــّدً
املحيط  في  الجارية  والترسيمات  األوراق، 
إلى معطيات  املستندة  املجاور، وهي غير 
 لأزمة، 

ٌ
موضوعية، بقدر ما هي استغالل

ــات واملـــــــخـــــــاوف املـــــتـــــعـــــّددة مــن  قــ
ُّ
ــز ــمــ ــتــ ــلــ ولــ

نات املتباينة، واملتناقضة.  كوِّ
ُ
امل

)كاتب فلسطيني(

الصراع في ليبيا... إلى الدين أيضًا

انتصرت القدس

ابات إلكترونية لسيادة االحتالل  بوَّ
على األقصى

تركيا وأميركا في 
سورية؟

محاولة حفتر تكرار 
تجربة القذافي 

في إثارة الصراع 
االجتماعي تواجه 

قيودًا كثيرة

انتصرت القدس حين 
علت إرادة جماهيرها 

على إرادة النظام 
الرسمي العربي

من الممكن، 
واالحتالل معروف 

باستنساخ خططه 
م  وأساليبه، أن يُقسِّ

األقصى، كما َقّسم 
الحرم اإلبراهيمي

آراء

حسام كنفاني

ضجت مواقع التواصل االجتماعي، األسبوع املاضي، بقضية الشابة السعودية خلود 
اليافعي، والتي تجولت في مدينة أشيقر األثرية السعودية مرتدية زيًا تراه السلطات 
العديد  أنه باملطلق لباس معتاد في  في السعودية مخالفًا »العادات والتقاليد«، رغم 
من الدول العربية، وحتى الخليجية. ما ارتدته الفتاة، التي ترى نفسها عارضة أزياء، 
لم يكن أكثر من تنورة قصيرة بعض الشيء وقميص غير فاضح، ربما في إطار 
الحرية الشخصية التي من املفترض أن تكون مكفولة لجميع مواطني العالم. والالفت 
أن الفتاة لم تخرج في منطقة مزدحمة بالبشر، ليكون األمر بمثابة »خدش الحياء 
العام«، أو تحدي العادات والتقاليد، بل عمدت إلى تصوير مقطع الفيديو في منطقة 
فارغة تمامًا، وهو ما كان يمكن أن نفعله في أي دولة أوروبية أو عربية من دون إثارة 
كل هذه الضجة، فاملشكل بالنسبة إلى السلطات والناشطني في اململكة أنها صورت 
السلطات  تقصر  لم  وبالفعل  املحاكمة.  يستوجب  ما  وهو  السعودية،  في  مقطعها 
الفتاة  القبض على  إلقاء  الخطير«، وتمكنت من  األمني  »الخرق  أمام هذا  السعودية 
وإحالتها إلى النيابة العامة، قبل إن تطلق سراحها الحقًا ويتم إغالق القضية، بعدما 
أثارت العديد من ردود األفعال الدولية من املنظمات الحقوقية، وفي مقدمتها هيومان 

رايتس ووتش.
لكن الالفت أن تعاطي السلطات األمنية السعودية مع اليافعي لم يعجب الكثير من 
الذين أصــروا على ضرورة  االجتماعي  التواصل  السعوديني على مواقع  الناشطني 
معاقبة الفتاة لتكون »عبرة« لغيرها، وخصوصًا بعدما أثار اعتقالها حملة تضامن 
الحرية  أنها مارست حقها في  اعتبرن  اللواتي  السعوديات  الفتيات  العديد من  بني 
الشخصية. الناشطات لفنت إلى أن الفتاة لو لم تكن سعودية لكانت أثارت موجة من 
حمالت اإلعجاب بني الناشطني السعوديني الذين كانوا سيتسابقون إلى كيل عبارات 

املديح لها، غير أن املشكلة األساس أنها سعودية.
هذه اللفتة تفتح الباب أمام مفارقة حدثت قبل أسبوعني أيضًا، حني انتشرت صور 
امللياردير السعودي حسن جميل مع املغنية العاملية ريحانا. وإذا أردنا تطبيق معايير 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر السعودية على الصور التي تم تداولها، فإن جميل 
العادات والتقاليد السعودية، ويستحق أيضا املالحقة األمنية  فعل أكثر من تحدي 
عمال بمبادئ املساواة واملعاملة باملثل مع خلود اليافعي، رغم أن هناك فرقًا شاسعًا 
بــني مــا نشرته األخــيــرة وبــني صــور حسن جميل وريــحــانــا. غير أن األمـــر لــم يكن 
كذلك، بل على العكس تمامًا، إذ عمد الناشطون السعوديون، الذين انتفضوا دفاعًا 
إلــى ما يشبه اإلشــادة بـ »اإلنــجــاز« الذي  اليافعي،  الــعــادات والتقاليد في مسألة  عن 
اإلعالم  بنجمة عاملية. حتى وسائل  اإليقاع  أنه تمكن من  حققه جميل، خصوصًا 
إلى فتح  العادات والتقاليد، بل سارعت  إلى  لم تلتفت  الخبر،  التي تلقفت  السعودية 
باب التكهنات حول العالقة بني الشابني واستعراض تاريخ »الغزوات« العربية ضد 
النجمات العامليات. بني فيديو خلود اليافعي وصور حسن جميل هناك فرق أساسي 
ال يقتصر على السعودية، بل هو صفة عامة في معظم املجتمعات العربية، فما يحق 
للشاب ال يطبق على الفتاة، وما يعتبر إنجازًا بالنسبة إلى الرجل، يمكن أن يكون 
انتهاكًا للكرامة بالنسبة إلى املــرأة. وحالتا خلود اليافعي وحسن جميل ليستا إال 
نموذجا لحاالت كثيرة مكبوتة تستعر في املجتمعات العربية وتؤدي في كثير من 
األحيان إلى جرائم قتل تحت ستار »الشرف«. وهو ستار مطاط ال يطبق إال على 

الفتيات وفق معايير خاضعة ملزاجية »أولياء األمر« وازدواجية معاييرهم.

محمد أبو رمان

الراهنة في املسجد األقصى، على خلفية إصــرار حكومة  أّيًا كانت نتيجة املواجهة 
رة 

ّ
ومؤث هنالك دالالت حيوية  فــإّن  ني، 

ّ
املصل لتفتيش  كاميرات  على وضع  نتنياهو 

حة في 
ّ
 من املواجهة املسل

ً
يمكن الوصول إليها من سياق التطورات واألحــداث بداية

الصالة  منع  تالها من  ومــا  األقــصــى،  املسجد  باحات  في  الحالي  الشهر  منتصف 
التحليل  أغلب  يذهب  كما  مرتبطة،  املسألة  هل  اإلسرائيليني.  قبل  من  املسجد  في 
إسرائيلية  اختبار«  »بالونات  نحو  العربي،  اإلعــالم  في  اليوم  نقرأه  الــذي  السياسي 
لردود فعل الشارع الفلسطيني بخاصة والعربي بعامة على أي محاوالت إسرائيلية 

لـ«تغيير الوضع القائم هناك«؟
ربما، لكن هل تحتاج إسرائيل إلى »اختبار« ردود فعل األنظمة العربية، فالواقع مثل 
ت تمامًا عن القضية الفلسطينية، 

ّ
الشمس في رابعة نهار صيفي، ألّن هذه األنظمة تخل

السياسي واإلعالمي، وحتى  الحياء، في حساباتها وخطابها  حتى ولو على وجه 
ولــو شكليًا،  ل، 

ّ
يمث »إسرائيل«  التناقض مع  يعّد  ولــم  اإلقليمية،  في رســم عالقاتها 

أي اهتمام لدى هذه األنظمة املشغولة في صدامات إقليمية داخلية، على غرار أزمة 
الخليج العربي، أو في التناقض مع إيران، الذي تعتبره السعودية »صراعًا وجوديًا«، 
أو بأزماتها الداخلية وصراع البقاء في الحكم لدى بعض األنظمة، كما هي الحال في 
مصر وسورية والعراق واليمن وليبيا! ال تحتاج إسرائيل الستكشاف حجم الفراغ 
النظام اإلقليمي العربي، فلم يعد هنالك أي نظام يرفع الشعارات  االستراتيجي في 
القومية أو الثورية في مواجهة إسرائيل، كما كانت الحال لدى عبد الناصر أو صدام 
حسني أو حتى حافظ األسد، ربما الطرف الوحيد املتبقي عربيًا، ممن يتحدث عن 
القدس والقضية الفلسطينية بوصفها أولوية ديبلوماسية هو األردن، الذي يخوض 
املعركة وحيدًا، وذلك أيضًا العتبارات استراتيجية وتاريخية وسياسية واجتماعية 

تدخل في صلب املصالح الوطنية والحيوية للنظام األردني.
ما عدا ذلك، فإن الدولتني الوحيدتني اللتني تظهران ندية وخشونة مع إسرائيل، على 
إيــران وتركيا، وهــي مفارقة  واإلعالمية، هما  السياسية  الدعاية  األقــل على صعيد 

تختزل حجم الهشاشة الهائلة في الحالة العربية الراهنة.
أّن  أظــن  واختبارها؟!  العربي  الشارع  فعل  ردود  إسرائيل الستكشاف  تحتاج  هل 
قدرتها على قراءة املشهد تغني عن أي محاوالت جديدة، فالسوريون اليوم مشغولون 
يفوق حجم  دمــار شامل وتهجير وتقتيل  ومــا عانوه من  أهلية طاحنة،  في حــرب 
التي تّدعي مناصرة  إيــران،  الفلسطينية، على يد »النظام املمانع«، وعلى يد  الكارثة 
الطائفية  األهلية«-  »الحرب  في  تختلف  ال  العراق  في  والحال  الفلسطينية،  القضية 

الصامتة، وتتفوق في خطورتها وأهميتها على كل ما هو خارج الحدود العراقية!
الليببي، واملــصــري ليس بعيدًا، وحتى  املــواطــن اليمني، واملــواطــن  لــدى  وكــذلــك األمــر 
فــإّن األزمــة االقتصادية والقلق من   ،

ً
الــذي يبدو داخليًا أفضل حــاال العربي،  املغرب 

املستقبل والهموم اليومية تحتل لديه أغلب مساحة الرؤية! 
هل األمر مختلف في السعودية، حيث التيار السلفي العارم، وهي الدولة التي ناصرت 
الواضح  من  ورمــزيــًا؟  وماليًا  معنويًا  ولــو  الفلسطينية،  القضية  وتاريخيًا  تقليديًا 
بالتغييرات  املرتبطة  والداخلية  الخليجية،  باألزمة  املرتبطة  اإلقليمية،  الحسابات  أّن 
الجديدة، وأولوية العالقة مع إدارة الرئيس األميركي ترامب، كل ذلك يجعل من ردود 

الفعل الرسمية والشعبية محدودة جدًا! 
ها ليست 

ّ
نعود لنقطة البداية، ربما إسرائيل لم تكن تريد أن تختبر الحالة العربية، ألن

د Double Check، بأّن الوضع العربي 
ّ
ها تريد أن تتأك

ّ
بحاجة إلى اختبار، بقدر ما أن

وصل إلى مرحلة مستفحلة من الصراعات الداخلية، لكن ما هو أهم من االستكشاف 
اليومي  والزحف  الواقع  األمر  تهويد وتغيير  ها مستمرة في مخطط 

ّ
أن اإلسرائيلي، 

املستمر نحو مخططها، من دون أن تنتظر ردود فعل رمزية أو سياسية.
االستكشاف الحقيقي هو للعرب أنفسهم، وللفلسطينيني، ملا وصلت إليه حالة النظام 
اإلقليمي العربي، الذي لم يعد قادرًا حتى على االدعاء بفعل شيء ما، والشارع العربي 
العربي  العالم  التاريخية في  التحوالت  املثقل بأولوياته وهمومه ومصائبه، وبنتائج 
على القضية الفلسطينية. بالرغم من ذلك، فرب ضارة نافعة، وأظن أّن هذا ما تدركه 
إّن  إذ  األخيرة،  نتنياهو  التي عارضت خطوات  اإلسرائيلية،  األمنية  األجهزة  بعض 
األزمة الراهنة الحالية ربما تكون فرصة فلسطينية وعربية إليقاظ الشعوب وإعادة 
حفر القضية الفلسطينية وأهمية املسجد األقصى في املشهد العربي والفلسطيني 

مّرة أخرى، بعد أن كاد الجميع ينسى »القضية« لوال هدية نتنياهو للفلسطينيني.

ميشيل كيلو

يمكن القول، من دون مبالغة، إن الصراع الدولي في سورية انتهى إلى نمٍط من تقسيم 
عمل روسي/ أميركي، يترجم نفسه هذه الفترة من خالل عالقٍة تكاد تكون اندماجية 
بني موسكو والنظام، تضمن بقاء األسد، وتمّرر حال دوليا/ إقليميا/ محليا، يعيد 
لــه، وال بديل ســواه. في ظل ما بلغه االنــخــراط السياسي/  إنتاجه شخصا ال بديل 
العسكري الروسي في سورية، من غير الجائز استبعاد بقاء النظام معّدال، في حال 

جّسد الحل القراءة الروسية للقرارات الدولية الخاصة بسورية.  
بأن  عديدة  دول  إقناع  في  ونجاحها  األســد،  مع  الكيانية  روسيا  عالقة  مقابل  في 
الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، متمّسك بتابعه، تبلورت، خالل العامني املاضيني، 
روسيا  لعالقة  مشابهة  )الــكــردي(،  الديمقراطي  االتــحــاد  حــزب  مــع  أميركية  عالقة 
بنظام األسد، ومع أنها أكثر غموضا والتباسا، فإنها تضمن كيانية دولوية، أو شبه 
دولوية، للحزب، توضع ركائزها اليوم بقوة تعيرها واشنطن له، تكّرسه قوة تحتل 
منطقة تعادل خمس مساحة سورية، ترشحها لالتساع الحرب ضد »داعش« التي 
نت الحزب من تشكيل جيش كبير، يضم كردا عراقيني وإيرانيني وأتراكا وبعض 

ّ
مك

نه من احتالل مناطق، 
ّ
السوريني، تحميه طائرات أميركا ومدفعيتها من تركيا، وتمك

التي طرد  املنطقة  كــردي، تقع خــارج  أي وجــود  ليس في مئات من قراها وبلداتها 
عربها وتركمانها وآشورييها، وجرف قراهم، بحجة الدفاع عن حق شعبه الكردي 
أميركيني  تضم  ومتكاملة  قــوة عسكرية مشتركة  اليوم  هناك  تقرير مصيره.  في 
وكــردا، وأعــدادا قليلة من العرب والتركمان، تغطي قوات الحزب الكردي بواسطتهم 
ى سورية إلى تركيا وإيــران، يتطلب 

ّ
مشروعا هو جزٌء من مشروع إقليمي، يتخط

تمريره دعما أميركيا وتفهما روسيا.
أين »املعارضة« من الكيان األسدي املنفذ روسّيًا، وكيان حزب االتحاد الديمقراطي 
)البايدا( املحمول أميركيًا؟ ليس لديها مشروع تستطيع ترجمته إلى وجود مادي، 
االحتالل  نتائج  رسمتها  جلية،  حقيقة  هــذا  أليس  في حسبانهما.  الدولتان  تأخذه 
السوري موقفًا يسّهل  أميركا  بــرود  أليس  املقابل،  وفي  الروسي وشلل »جنيف«؟ 
جهود روسيا، في مقابل برود روسي تجاه انتشار عسكر واشنطن شمال سورية 
إيــران، وإلنجاز حوار عربي/  القادمة ضد  وشرقها وجنوبها، الضروري ملعركتها 
كردي، إن نجح ساعد على إقامة وضع سوري جديد بموازين قوى مختلفة، يعّزز 
البقاء فترة طويلة، وقــد يخلق  قـــّررت  والــعــراق، حيث  فــي ســوريــة  اليانكي  حضور 
األسد.  ترحيل  يزيد فرص  متوازن،  لتحقيق حل سياسي  مناسبة روسيًا  ظروفا 
أليس من الضروري إنجاز هذا العمل، قبل أن يدخل الروس على الخط، ويضغطوا 
»البايادا«  واشنطن، عندئٍذ، بحق  تعترف  واألســد؟ وهل  »البايادا«  بني  تفاهم  لقيام 
فــي االنــفــصــال، إلبــقــاء ورقتهم فــي يــدهــا. مـــاذا سيبقى، فــي هــذه الــحــال، مــن خيار 
للمعارضة، غير ذهابها أو ذهاب أطراف منها إلى روسيا، علها تضغط على األسد، 

كي يقبل مشاركتها في حكومة وحدة وطنية.
هناك أمران يطرحهما الوضع املعقد الحالي:

ال  الــتــزامــا  يلتزمون  التصعيد،  مخفضة  املناطق  ملجالس  ممثلني  انتخاب  حتمية   
لقوى  الوطني  االئــتــالف  يتبناها  التي  الوطنية  واملــواقــف  جنيف،  بوثيقة  فيه  شبهة 
الــثــورة واملــعــارضــة الــســوريــة والــحــراك الوطني والــثــوري الــســوري، لتكون جــزءا من 
الثورة، إن فاوضت النظام والروس فاوضتهما باسمها، ولتحقيق أهدافها، على أن 
تكون، في الوقت نفسه، ممثلة في »االئتالف« ومؤسساته.   حتمية إجراء حوار مع 
واشنطن، يتناول تحديد نمط الدولة السورية البديلة لألسدية، على أن يواكبه تفاهٌم 
مع مختلف أطراف الكرد على حقوقهم فيه، وينتهي بضماناٍت أميركية لوحدة الدولة 
واملجتمع السوريني، وملا سيتم التفاهم عليه، فضال عن حمايته من إيران، لتصبح 
والــحــوار، ال  املجالس  بعد  املطلوب.  السياسي  الحل  نتائجه خيارا وطنيا يعبر عنه 
بد من تواصٍل مع روسيا يقنعها أن التمّسك بالنظام ليس لصالحها، ويغلق أبواب 
مصالحتها مع الشعب السوري. بعد قيام كيانني، ال عالقة لهما بالثورة في وطننا، 
روسي/ أسدي وأميركي/ باياداي، وبعد نشوء مخاطر تهّدد وجود سورية، لم يعد 
بإمكاننا بلوغ أهداف شعبنا وثورته بالوسائل واملمارسات التي اعتمدها »االئتالف« 
والعمل الوطني خالل السنوات املاضية. ولم يعد ممكنا أو مجديا التخلي عن روح 
عائدها  وممارساٍت  عمل  بطرق  والتمّسك  السياسية،  الواقعية  ومتطلبات  املــبــادرة 

الوحيد تفويت فرص تحقيق ما ُيراد تحقيقه من أهداف بواسطتها.
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علــى بعــد أمتــار قليلــٍة مــن مدرســة يوســف 
بــن تاشــفني، توجــد بنايــة فخمــة ذات شــكل 
لــم يكــن معهــودًا في مــدن الصحراء، الشــكل 
وللمدينــة،  للســاكنة  جديــدًا  يحمــل  الجديــد 
طبيعــة مدنيــة غربيــة جــاءت الكتســاح نمــط 
سلســلة  ماكدونالــدز،  تقليــدي.  عيشــي 
أبوابهــا  تفتــح  األميركيــة  واملطاعــم  املقاهــي 
بالعيــون حاضــرة الصحــراء. عنــوان دخــول 
ماركة جديدة ليس للمنافسة النعدام وجود 
علــى  يغلــب  مدينــة  فــي  حقيقيــة  تنافســية 
مزاجها االقتصادي نمط ريعي. وجود هذه 
املاركــة ســيفتح املجــال أمــام خطــوات عمليــة 
نحو غزوة ثقافية غربية. أكل وشرب غربي، 
ومشــروبات  ســريعة  مأكــوالت  كوكاكــوال، 
خفيفــة، علمــا أّن املشــترك هنــا هــو ســرعة 

اإلنجاز، وبالتالي سرعة األكل.
معــروف  يومــي،  روتــني  مقابــل  الســرعة 
بالبــطء، حيــاة بســيطة وهادئــة مقابــل حيــاة 
رقيــب.  بــا حســيب وال  املــال  تغــدق  تــرف، 
الحيــاة الغربيــة األميركيــة مقابل حياة أناس 

كانــوا باألمــس القريب حديثــي املدنية. غزوة 
لعيــش  وانتشــار  غربــي  فتــح  ماكدونالــدز 
هــذا  كل  ليبرالــي.  مــادي  تفكيــر  مختلــف، 
أعرفه في املنحى العام لتطّور األحداث، ولكن 
باختصار شــديد إّن ما يجري هو االنتحار 
ْص، وطبعا؛ 

ّ
ل
َ
خ

ُ
بعينه، وذلك تمهيدًا ملجيء امل

ال أتحــدث عــن املخلــْص هنا بصفتِه عيســى 
إنــه  أخــَر،  نــوٍع  مــن  ــٍص 

ّ
ل
َ
ُمخ ثمــة   املســيح، 

التــي  وجحافلــه  بشــار  شــديد،  باختصــار 
 لهــا غبــار. مــع طبيعــة وافــدة وهويــة 

ُّ
ــق

َ
ال ُيش

عوملية زاحفة؟
إنه الزحف األميركي الذي يحمل على أكتاف 
 البيوتات 

ّ
البقر، فهو يستعد للدخول إلى كل

والخيــم، فــا أحــد يقــدر علــى مواجهتــه، ألن 
مــن ال يملــك أدلوجــة تحميــه ســيصبح لقمــة 
ســائغة لقــوة خارقــة، نجحــت فــي اكتســاح 
باد التنني األحمر، فكيف بصحارى تنبعث 
منها رائحة التقليد والرغبة في املضي نحو 

عالم أرحب من عالم الخيم الضيقة.
محمد األغظف بوية )المغرب(

تــرزح األرض املباركــة تحــت وطــأة احتــال صهيونــي غاصــب لحقوقهــا 
التاريخيــة وقضاياهــا الوطنيــة منــذ مــا يزيــد علــى نصف قرن مــن الزمان، 
وهــو يجســد هــول املعانــاة فــي أشــّد حاالتهــا املريــرة، حيــث ال يتوقف عند 
تنكيل أهلها وتحويلهم إلى كيانات مشّردة في أراضي التشتيت فحسب، 
 مقدراتها وخيراتها الوفيرة لصالح وجوده الا شــرعي، 

ّ
بل بمصادرة كل

وتعريــض شــعبها لــكل فظاعــات الهــوان وصنــوف االضطهــاد القســري، 

والــذي ال يتوقــف عــن نوازعــه التافهــة وحماقاتــه املتكــررة. ومــن األشــياء 
الباعثة على األســى أن فلســطني ابتليت باحتال جاثم وغول متوحش، ال 
يراعــي فيهــا خيــارات ناعمة، غير الســعي النتــزاع الحق الطبيعي من أيادي 
مســتحقيه باعتــداءات ســافرة، تســعى لتبديــد مصيــر القضيــة وإســقاط 

مكانتها التاريخية من ضمير وجدانها الجمعي.
فوزي الحقب )اليمن(

 جهــا تامــا مــا يجــري فــي الداخــل 
ُ

ــي أجهــل
ّ
ِقــرُّ ُمْعتِرفــا أن

ُ
 مقــرا، وأ

ُ
أعتــِرف

، لكن ما حدَث ســابقا، ويحدث 
َ

نــي ال أريــُد أْن أعــرف
ّ
 عــن أن

ً
الســوري فضــا

راِهنــا فــي إدلــب الغــراء ودرعــا، هــو مــا كان يحــدث في حمــص والرقة ودير 
 أيضــا تحكــي، أّن رجــا، 

ُ
الــزور وحلــب الضحيــة. تحكــي الكتــُب والصحــف

كان يعمــل مستشــارًا عنــد أنــور الســادات بمرتبــة مشــعِوذ بامتيــاز، وكان 
اســمه حســن التهامــي، وألن الوقــت، آنــذاك، كان وقــت تهيئــة الظــروف، بمــا 
فيها الظروف امليتافيزقية لدخول مصر في العصر اإلسرائيلي، فقد ذهب 
 محــددًا: هــل صحيح أّن 

ً
التهامــي إلــى بريطانيــا ليســأل حاخاماتهــا ســؤاال

نبــوءة قيــام الســاعة تقــول باجتمــاع كافــة يهــود العالم قاطبة في فلســطني، 
تمهيدًا لذبحهم عن بكرة أبيهم، وأمهم أيضا!

يقــول املشــعوذون الذيــن يعملــون بمرتبة مؤرخني أّن الحاخامات قد ذهلوا 

لــوا أنهــم 
َّ
ملعرفــة الســادات بهكــذا معلومــات حساســة، وأنهــم حاولــوا أو َمث

حاولوا التملص من اإلجابة، لكنهم لم يجدوا مناصا من اإلقرار بصحتها.
ُه إلى السادات الذي كان يتوق  َسرَّ

َ
وهكذا عاد حسونة بالجواب الشافي، فأ

توقا شديدًا إلى ذبِح اليهود عن بكرة أبيهم وأمهم أيضا، مما دفعه الى أن 
ِكُر هذه الحدوتة 

ْ
ذ

َ
يطيــر طيرانــا الــى القــدس، ويا طيرة.. طيري يا حمامــة. أت

 أن أفهم ما 
ً

وأنــا أحــاول أن أرجــَم الغيــب رْجمــا بحجارٍة  ِمْن أســئلة، محاوال
يجري في إدلب على األقل، فيأتيني الجواب ســورياليا: أين منه ســلفادور 
دالي؟ كانت الُحّجة الجاهزة في ما خّص ما حدث في الحسكة الغّراء، أنها 
فّية من جهة أخرى، 

َ
وقعت بني ناري داعش من جهة وطموحات األكراد الخ

ولكن ما هي الحجة في ما يحدث في إدلب ودرعا على األقل.
عدنان سقول )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

سعد كيوان

اســتوت الطبخــة، وبــدأت التعبئــة السياســية 
والتخويــف  الطائفــي،  والشــحن  واإلعالميــة 
العصبيــة  وتــر  وشــد  والالجــئ،  النــازح  مــن 
املعلــن  العنــوان  نتائجهــا.  تفــرز  اللبنانيــة، 
لهذه الحملة هو الدفاع عن الجيش اللبناني 
مــن  وحــدوده  أمنــه  وحامــي  الوطــن  »ســياج 
اإلرهابيــن«. علمــا أن ال أحــد تعّرض للجيش 
بكلمــة. أمــا املبطــن واملضمر فخطيــر وخبيث 
وســلطوي واســتبدادي وفتنــوي، ناهيــك عــن 

رائحة العنصرية التي بدأت تفوح. 
بدأت الحملة على مواقع التواصل االجتماعي 
تنافس مزايدة في التهليل للجيش واإلشادة 
به، وشتم النازحن السورين، خصوصا في 
أوســاط املراهقــن والجهلــة، بــدأت تنتقــل إلى 
وســائل اإلعــالم وتتوســع، ثــم تليهــا التعبئــة 
فــي الشــارع وعلــى اللوحــات اإلعالنيــة. وهــا 
 كل الخالفــات 

ً
هــي تدخــل كل بيــت، متخطيــة

السياســية واالنتمــاءات الطائفيــة واملذهبية. 
الجيــش ال ُينتقــد وال ُيمــّس، وال يمكــن إبــداء 
أي مالحظٍة تجاه ما يقوم به. وال يجب حتى 
أن ُيؤتــى علــى ذكــره علــى أي شــفة أو لســان، 
غيــر التبجيــل والحمــد، كمــا فــي ظــل األنظمــة 
العســكرية. أنه يقاتل ويستبســل في مواجهة 
اإلرهــاب وتنظيماتــه، مثــل »داعــش« وجبهــة 
بحســب  النازحــن،  بــن  املتغلغلــة  النصــرة 
 

ّ
أصحــاب الحملــة. حتــى عندمــا يخطــئ، وجل
فــي  أخطــأ  وأن  حصــل  وإذا  يخطــئ،  ال  مــن 
التعاطــي مــع بعــض مــن تــم اعتقالهــم خــالل 

أحمد ماهر

يونيــو   30 يــوم  يكــون  أن   
ً
مصادفــة تكــن  لــم 

موعــد زيــادة أســعار الوقــود في مصــر، والذي 
ســتتبعه زيــادة فــي أســعار الكهربــاء والنقــل 
هــذا  اختــار  مــن  شــيطان  الغذائيــة.  والســلع 
املوعــد، فهــو خيــر موعد لكيــال يكون هناك رد 
فعل حقيقي من القوى السياســية، إنه موســم 
أو  الــذات  جلــد  وموســم  والتنابــذ،  التناحــر 
إلقــاء اللــوم علــى اآلخريــن، فبالتالــي يصعــب 
األثنــاء،  فــي  منظــم  جماهيــري  تحــّرك  أي 
أن  ُيفتــرض  التــي  السياســية  فاملجموعــات 
تقود أي حراٍك متفّرغة للتالســن والبكائيات، 

بدال من التحّرك املنظم الفّعال.
القالئــل  مــن  أعتبــره  مــا زال صديــق يســاري، 
بــكل  أفــكاره  عــن  يدافــع  ملبادئهــم،  املخلصــن 
العــام،  الســياق  كانــت خــارج  شــجاعة، مهمــا 
ينتقــد  أيــام،  قبــل  كتــب،  العاتيــة،  املوجــة  أو 
قــرارات  بعــد  املفاجــأة  اليســار وحالــة  صمــت 
زيــادة األســعار، فلــكل فصيــل أولوياتــه، فــإذا 
كانــت جماعــة اإلخوان املســلمن واملجموعات 
املوالية واملنبثقة قد اختاروا معركة الشرعية 
وعــودة الرئيــس املعــزول، فهنــاك مجموعــات 
أخرى اختارت معركة مصرية جزيرتي تيران 
وصنافير، ويتزعم هذا التحّرك جزء كبير من 
الفتــاح  التيــار الناصــري )غيــر املوالــي لعبــد 
باإلضافــة  العســكرية(،  واملؤسســة  السيســي 
فلذلــك  والثوريــة،  الشــبابية  املجموعــات  إلــى 
إلــى  تنتمــي  التــي  باملجموعــات  ــا  حرّيً كان 
اليســار ويســار الوسط أن تكون أولويتهم في 
مواجهــة  وكيفيــة  االقتصــادي،  األداء  معركــة 
والنيوليبراليــة.  التقشــف  إجــراءات  آثــار 
بمــا  يتفاجــأوا  أن  العجيــب  مــن  كان  ولذلــك، 
وال  خطــة،  هنــاك  تكــون  أال  واألغــرب  حــدث، 
نيــات لوجــود خطــة، وال نيــاٍت ألي تحــّرك مــن 

الشــرقية  الحــدود  علــى  مواجهــة  عمليــات 
إلــى  الخطــأ  هــذا  وأّدى  اللبنانية-الســورية، 
وقــوع أربــع ضحايــا، فمــن غيــر املســموح أن 
تحقيــٍق  بإجــراء  يطالــب  أن  أو  أحــٌد،  يحتــج 
لكشــف حقيقــة ما حصــل، حفاظا على حقوق 
املوقوف، حتى تثبت إدانته، أو بهدف معرفة 
حقيقة ظروف من قضى، وحفاظا، في الوقت 
عينه، على دور الجيش وسمعته وحصانته.  
 لبناني بطبيعة 

ٌ
وألن أحــدا تجــّرأ، وهو طــرف

ســلمي  رمــزي  اعتصــام  إلــى  ودعــا  الحــال، 
مرخــص، تضامنــا مــع املوقوفــن والضحايا، 
ومطالبــا بكشــف حقيقــة مــا حصــل مع هؤالء 
جنســيتهم  عــن  النظــر  بغــض  األشــخاص، 
اتهــم، ارتفعت أصــواٌت تهّدد بالثبور  وانتماء
وأبــواق  أعنــاق  واشــرأبت  األمــور.  وعظائــم 
 حملة شعواء على 

ً
مأجورة ومسعورة مطلقة

النازحــن الســورين، »املعتديــن علــى أمننــا« 
و»ناهبــي  الضيافــة«،  لحســن  و»املتنّكريــن 
خيراتنا ولقمة عيش أبنائنا« و.. و.. وحولت 
البروباغنــدا االعتصــام إلــى تظاهــرة معاديــة 
للجيــش اللبناني. وأعلن »ســعاة الخير«، من 
حاقديــن وبقايــا أجهزة، عن تظاهرة مضادة، 
تضامنا مع الجيش في املكان نفســه. ووســط 
هذا املناخ املسموم، اندفع متهورون ليال إلى 
مطــاردة بعــض النازحــن، واالعتــداء عليهــم 
الداخليــة  وزارة  ســارعت  عندهــا،  بوحشــية. 
إلــى التحــّرك لضبــط األمــور، قبــل حصــول مــا 
حمد عقباه. وقد دفعت الوقاحة بالسفير 

ُ
ال ت

بيــاٍن  إصــدار  حــد  إلــى  بيــروت  فــي  الســوري 
يتعــّرض  التــي  الســيئة  »املعاملــة  فيــه  يديــن 

األســاس. ملاذا كانت قرارات السيسي مفاجأة، 
قبــل بشــهور.  أعلــن عنهــا تفصيــال  وقــد كان 
ولعلنــا نتذّكــر رد الفعــل العصبــي الــذي صدر 
من السيسي، عندما حاول أحد نواب البرملان 
الدعــم  تخفيــض  قــرار  تأجيــل  فــي  مناقشــته 

وزيادة أسعار الوقود.
بــل إنــه أعلــن عــن هــذه السياســات قبــل توليــه 
أنــه  مــن  الرغــم  فعلــى  الجمهوريــة،  رئاســة 
تعّمــد وأصــر علــى عــدم اإلعــالن عــن برنامــج 
تعهــدات  هنــاك  تكــون  لكيــال  انتخابــي، 
ولكــن،  عليهــا.  محاســبته  يمكــن  واضحــة 
القليلــة  الصحافيــة  األحاديــث  خــالل  مــن 
هنــاك  كانــت  االنتخابيــة،  الحملــة  أثنــاء  فــي 
تصريحات للسيســي ضد فكرة الدعم، وضد 
مبــادئ  وضــد  التصاعديــة،  الضريبــة  فكــرة 
وهــذا  األســاس.  مــن  االجتماعيــة  العدالــة 
مــا جعلــه يســارع إلــى تطبيــق أســوأ نمــاذج 
النيوليبراليــة التــي ترفع عن كاهل الدولة أي 
مســؤولياٍت، ومــن دون أيــة ضوابــط أو قيــود 
والتجاريــة،  االقتصاديــة  املمارســات  علــى 
الســماح  مــع  يتصــارع  الســوق  وتتــرك 
اجتماعيــة  مســؤولية  دون  مــن  باالحتــكار، 

على الدولة.
فــي  النيوليبراليــة  السياســات  تنجــح  قــد 
الــدول  وفــي  واملجتمعــات،  التجــارب  بعــض 
متوازنــة  وســلطات  مؤسســات  فيهــا  التــي 
وشــفافية ورقابــة، لكن مــا يزيد الطن بلة في 
هذه األزمة أنه ليس للشعب املصري دور في 
تلــك القــرارات والخطــط، وهــو الــذي ُيفتــرض 
أنــه  ُيفتــرض  والــذي  املصلحــة،  صاحــب  أنــه 
الذي عليه أن يتحمل ليستفيد مستقبال بعد 
الخــروج مــن عنــق الزجاجــة الضيقــة التــي ال 
نــزال محشــورين فيهــا منــذ عشــرات الســنن. 
ولكــن، ال الشــعب فــّوض، وال البرملــان ناقــش، 
وال حتى الحكومة التي ُيفترض، على الورق، 

تحــت دخــان هــذا الغطــاء الكثيــف والخبيــث 
»معركــة  العنصريــة  بالســموم  املشــحون 
تحرير جرود عرسال« اللبنانية من إرهابيي 
منــذ  اللــه  حــزب  لهــا  مهــد  التــي  »النصــرة« 
أســابيع، وأطلقهــا فجــر الجمعــة 21 يوليــو/ 
 قّررهــا وافتعلها 

ٌ
تمــوز الجــاري. وهــي معركة

حــزب اللــه بمفــرده، ووضع الجيــش اللبناني 
فــي  توريطــه  تــم  أن  بعــد  الواقــع،  األمــر  أمــام 
خاللهــا  اصطــدم  تمهيديــة،  تطهيــر  معــارك 
بوفــاة أربعــٍة بظــروف غامضــة مــن بــن الذين 
مّهــدت  وقــد  املداهمــات.  خــالل  توقيفهــم  تــم 
التعبئــة  حملــة  أمــام  الطريــق  الواقعــة  هــذه 
والتجييش مع الجيش، وضد النازحن. وقد 
مهــد الطيــران الحربــي األســدي لهــذه املعركــة 
جــرود  علــى  بغــاراٍت  أســبوع  مــن  أكثــر  منــذ 
عرســال داخــل األراضــي اللبنانيــة، فيمــا بدت 
الصمــت  تلتــزم   ،

ً
مربكــة اللبنانيــة  الحكومــة 

حيال انتهاك طيران بشار السيادة اللبنانية. 

مشــروعاٍت إنتاجيــة وتنمويــة مســتدامة، تدر 
ل 

ّ
وتشــغ البشــرية،  املــوارد  وتســتثمر  دخــال، 

األيدي العاملة بشكل مستدام، وليس مؤقتا.
هل يجرؤ مجلس الوزراء، أو البرملان، مناقشة 
السيســي فــي جــدوى تفريعــة قنــاة الســويس، 
مــن  الجنيهــات  مــن مليــارات  اســتهلكته  ومــا 
مّدخرات املصرين؟ هل يجرؤ مجلس الوزراء، 
أو البرملان، مناقشة السيسي في حلمه الكبير 
فــي العاصمــة اإلدارية الجديدة التي تســتهلك 
ا  جــزء وتســتهلك  والبشــرية،  املاليــة  املــوارد 
كبيــرا مــن امليزانية والقروض؟ هل يجرؤ أحد 
نواب السيسي في مجلس النواب أن يعترض 
الدســتور،  الجديــدة  امليزانيــة  مخالفــة  علــى 
بعــد االقتطــاع مــن ميزانية الصحــة والتعليم، 
التــي  الكثيــرة  القــروض  علــى  االعتــراض  أو 
ستعاني منها األجيال املقبلة سنوات طويلة.
االقتصاديــة  السياســات  تنجــح  قــد 
اختــالف  مــع  أخــرى  دول  فــي  النيوليبراليــة 
ومحاســبة  شــفافية  وجــود  ومــع  الظــروف، 
تلــك  لكــن  اجتماعيــة،  ومظلــة  رشــيد  وحكــم 
السياســات تكــون وبــاال فــي حالــة مصــر التــي 
تعانــي مــن التّرهــل اإلداري، والفشــل وغيــاب 
الشــفافية واملحاســبة، ستزيد تلك السياسات 
األمور تدهورا في ظل سياسة الصوت الواحد، 

أما جماعة »املمانعة« فيبّررون هذا االنتهاك 
بــن  الحــدود  ترســيم  عــدم  إلــى  يعــود  بأنــه 
محــاوالت  كل  رفــض  مــن  أن  علمــا  البلديــن، 
الترسيم هو النظام السوري، سواء باملباشر 
أو عبــر األمــم املتحــدة. تــم التحضيــر ملعركــة 
عرســال بإتقان، وعلى أكثر من مســتوى، أوله 
بمــا  اللحــاق  علــى  وإجبــاره  الجيــش  إحــراج 
يقّرره حزب الله، بسبب غياب أي قرار رسمي 
حكومــي. وثانيــا، عبــر إيجــاد منــاخ لبنانــي 

حاضن ومعاد للنازحن. 
وثالثــا، مواكبــة مــن وســائل إعــالم »املمانعة« 
عــن  وتتكلــم  املعركــة،  تــرّوج  راحــت  التــي 
حصولهــا.  قبــل  وإحداثياتهــا  تفاصيلهــا 
أن  للمعركــة  الجوهــري  الهــدف  أن  وواضــح 
مــن  نســمة  ألــف   50 )نحــو  عرســال  منطقــة 
ة( تشــكل عقبــة كأداء فــي طريــق تحريــر 

ّ
الســن

الشــريط الســاحلي )دويلــة األســد املزعومــة؟( 
من دمشق نحو حمص والالذقية.

وللمفارقة، رسمت صحيفة األخبار اللبنانية 
عددهــا  فــي  املعركــة  مجريــات  عــن  صــورة 
الصــادر صباحــا بالتزامــن مــع بــدء الهجــوم، 
إحــراج،  أي  دون  ومــن  بوضــوح،  واعتبــرت 
أنهــا معركــة يخوضهــا حــزب اللــه والجيــش 
 أن املعركــة 

ً
الســوري. وقدمــت للتقريــر جازمــة

»ســتنتهي قريبــا بتحريــر مــا يزيــد علــى 300 
يــد  كلــم مرّبــع مــن ســيطرة اإلرهابيــن علــى 
م الجيش 

ّ
املقاومــة والجيــش الســوري، ليتســل

اللبنانــي الحقــا الحــدود اللبنانيــةـ ـ الســورية 
»خالية من اإلرهاب«.

)كاتب لبناني(

وتخويــن كل مــن يناقــش أو يعتــرض، ســيظل 
ليســتطيع  كبيــرة،  وديــون  بفوائــد  يقتــرض 
فــي  تســاعده  ســريعة،  إنجــازاٍت  أي  تحقيــق 
تثبيت حكمه، ســيطبق روشــتة البنك الدولي 
الربحيــة  املشــروعات  تشــجع  التــي  املدمــرة 
الجنســيات،  متعــددة  والشــركات  الســريعة، 
والتــي تدعــو إلــى تطبيق سياســات التقشــف، 
وتقليل اإلنفاق على الصحة والتعليم واملظلة 
االجتماعية، فســيزداد األمــر تفاقما بالتأكيد. 
ولكــن، لــن تعنيــه معانــاة النــاس، أو مصلحــة 
دولــة  علــى  الحفــاظ  هــو  فاملهــم  املصريــن، 
تنتهــي  حتــى  الســرية،  والشــبكات  املصالــح 
الفترتــان الرئاســيتان، ويتــم تســليم الســلطة 

لوريث جديد من األهل والعشيرة.
مفاجــأة  وهــو  املوضــوع،  إلــى  وبالعــودة 
اليســار،  وخصوصــا  املعارضــة،  املجموعــات 
على الرغم من وضوح توجهات السيسي منذ 
البدايــة، وهــذه املجموعــات أو التنظيمــات أو 
األحزاب اليســارية، باإلضافة إلى املجموعات 
بهــا  يفتــرض  التــي  هــي  والثوريــة  الشــبابية 
ألي  واملحركــة  واملبــادرة  القائــدة  تكــون  أن 
تحــّركاٍت معارضــٍة لتلك السياســات املجحفة، 
كل  كحــال  املصــري  اليســار  حــال  أن  ســتجد 
والثوريــة  السياســية  واملجموعــات  األحــزاب 
والشــبابية، مهلهــل، ضعيــف، منقســم. يعيش 
تحت التهديد الدائم والحصار الدائم، ينتظر 
املعجــزة التــي ال يعــرف أحــٌد مــن أيــن وال متــى 
أحــد  يتولــى  أن  يتطلــب  مــا  وهــو  ســتأتي، 
)شــخٌص أو مجموعــة مــن األشــخاص( مهمــة 
التنســيق والتفكيــر والنقــاش وطــرح الحلــول 
والبدائــل وخطــط التحــّرك، وهــي، مــن وجهــة 
الوقــت  فــي  وخطيــرة،  صعبــة  مهمــة  نظــري، 
د أي تحــرك، قبــل أن 

ْ
الحالــي الــذي يتــم فيــه وأ

يبدأ، بل وقبل التفكير فيه.
)ناشط مصري(

لهــا الســوريون مــن قبــل البعض« فــي لبنان؟! 
معــاد  منــاٍخ  إيجــاد  إذا  األولــى  الخطــوة 
للنازحــن الســورين الذيــن هم بمعظمهم من 
معارضي النظام، ولجأوا إلى لبنان هربا من 
القتــل ببراميــل األســد املتفجــرة. ثــم تســويق 
فكــرة أن مخيمــات النــزوح أصبحــت مخترقــة 
مــن إرهابيــي »داعش« وجبهــة النصرة الذين 
يتلطــون بالنازحــن، لالعتــداء علــى الجيــش 
كمــا يــرّوج حــزب اللــه منــذ فتــرة. وبالتالــي، 
ووضعهــم  النازحــن،  ضــد  الجيــش  تأليــب 
فــي مواجهــٍة معــه، بالتزامــن مع إحــداث مناٍخ 
والعنصريــة  والكراهيــة  الحقــد  مــن  تعبــويٍّ 
تجاه السورين، واللعب على خلفية مخزون 
عبــر  األحــوال،  مطلــق  فــي  الحديثــة  الذاكــرة، 
وممارســات  الســوري  الشــعب  بــن  الخلــط 
النظام الســوري وأجهزته التي حكمت لبنان 

ثالثن سنة. 
النازحــن  إيهــام  هــي  الثانيــة  الخطــوة 
غيــر  باتــوا  بأنهــم  املقابــل،  فــي  الســورين، 
آمنــن، وغيــر مرغــوب فيهــم فــي لبنــان، وإن 
العــودة إلــى ســورية هــي الخيــار األســلم لهــم. 
ولكن، إلى أين؟ يحاول هنا حزب الله الضغط 
علــى  إلجبارهــا  اللبنانيــة،  الحكومــة  علــى 
فتــح حــوار مــع بشــار، واالعتــراف بشــرعيته، 
والتنســيق معــه بشــأن عــودة النازحــن التــي 
التــي  اآلمنــة«  »املناطــق  إلــى  هــو  يضمنهــا 
يســيطر عليهــا. وطبعــا نريــد أن نقتنــع أنهــا 
لــم  مزحــة، ولــو ســمجة، إال أن هــذه املنــاورة 
تنطل على رئيس الحكومة وحلفائه من غير 
»املمانعــن«. الخطــوة الثالثــة واألهــم تمريــر 

أنها تعمل ملصلحة املواطنن، لديها أي قدرة 
تــدار  علــى مناقشــة أو دراســة شــيء، األمــور 
لــو كانــت ممتلــكات شــخصية أو عزبــة  كمــا 

للسيسي وعشيرته.
القــوات  ميزانيــة  مناقشــة  ألحــد  يجــوز  ال 
اقتصادهــا  وال  مشــروعاتها،  وال  املســلحة، 
الســري، ال يجــوز للبرملــان االقتــراب مــن تلــك 
يحــدث  كمــا  التفاصيــل،  ومناقشــة  القضيــة، 
فــي الــدول الديمقراطيــة املتقّدمــة التــي فيهــا 
مؤسســات تســتطيع مناقشــة أدق التفاصيــل 
والعمليــات  وامليزانيــة  التســليح  حــول 
العســكرية، وتحاســب املقّصرين، مهما كانت 
مناصبهــم حساســة، وهــي باملناســبة الــدول 
نفســها التــي يحصــل منهــا الجيــش املصــري 
نحــن  واملعونــات،  وتدريبــه  تســليحه  علــى 
نعيش في وْهم فاشل، أو رهان خاسر، بشأن 
القوات املسلحة التي تركت مهامها، وتدخلت 
فــي كل شــيء فــي حيــاة املصريــن، وأصبحــت 
دولــة داخــل الدولة، أو بديــال للدولة املصرية، 
الخدمــات  بــكل  املســلحة  القــوات  تقــوم  أن  أو 
واملشــروعات، مــع تجاهــل أن هــذا ما يزيد من 
تكاســل الــوزارات واألجهــزة اإلداريــة، وزيــادة 

تواكلها وترّهلها وفسادها.
للبرملــان  أو  للحكومــة  مصــر،  فــي  يجــوز،  ال 
الكبــرى،  السيســي  مشــروعات  مناقشــة 
ميزانيــة  معظــم  تســتهلك  التــي  وأحالمــه 
املصرين، حتى وإن كانت مشروعاٍت ال عائد 
حقيقيــا لهــا علــى باقــي املصريــن، حتــى وإن 
أجمــع معظــم الخبــراء والعلمــاء واملهندســن 
علــى أنهــا مشــروعاٌت فاشــلة، ال جــدوى منهــا 
ســوى الشــهرة وتخليــد الذكــرى، مثــل ملــوك 
الفراعنــة، حتــى وإن أجمــع خبــراء االقتصــاد 
أنهــا تســتنزف ثــروات مصــر وتهدرهــا، حتــى 
وإن أجمــع خبــراء االقتصــاد أن األجــدى هــو 
فــي  املحــدودة  واملــوارد  القــروض  اســتغالل 

لبنان وهذا التحريض العنصري 

المفاجأَة غير المفاِجئة في مصر

إيهام النازحين 
السوريين بأنهم 
باتوا غير آمنين 

وغير مرغوب 
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أطفال صحراء الجزائر على الشاطئ

نيجيريات مستَغالت جنسيًا
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الجزائر ـ عثمان لحياني

هــل يكــون هــذا حلمــا؟ وهــل التوّجــه إلــى 
مناطــق الشــمال اكتشــاف أم مجــّرد رحلة؟ 
ــق أم مجــّرد جائــزة 

ّ
هــل هــي أمنيــة تتحق

يحصل عليها الطفل بعدما أنهى دراسته، ليقضي 
أكثر من ثالثة أسابيع بن أحضان الطبيعة، البحر 
تــاركا وراءه رمــال الصحــراء  والغابــات والجبــال، 
مــن   

ً
ســهال يكــون جوابهــا  قــد  أســئلة  الجزائريــة؟ 

خــالل وجــوه عشــرات األطفال القادمــن من واليات 
صحراويــة، علــى غــرار واليــات ورقلــة وتمنراســت 
وبشــار وأدرار وبســكرة، وقــد انتقلــوا إلــى مناطــق 
مختلفة تماما بطبيعتها عن األمكنة التي اعتادوا 

العيش فيها. 
ليــس فــي اســتطاعة عائــالت هــؤالء األطفــال توفير 
يعــرب  الســياق،  هــذا  فــي  لهــم.  األحــالم«  »رحــالت 
عماد )عشــر ســنوات(، الذي وجد نفســه بن عشــية 
مختلــف  مــن  طفــل  ألــف  مــن  أكثــر  مــع  وضحاهــا 
الواليــات، يشــاركون فــي رحــالت مــن الجنــوب إلــى 
الشــمال،  عــن ســعادة كبيــرة ورغبــة فــي اكتشــاف 
مــدن جديــدة، خصوصــا البحــر. بالنســبة إليــه، مــا 

يعيشه فرصة لن تتكرر.
عــة فــي 

ّ
ــم مديرّيــات الشــباب والرياضــة، املوز

ّ
وتنظ

عدد من الواليات، مخّيمات صيفّية يســتفيد منها 
املنظمــن،  أحــد  يوضــح  عــدة.  شــرائح  مــن  أطفــال 

ويدعــى نــور الديــن ســعدي، لـــ »العربــي الجديــد«، 
أن هــذه املخّيمــات تتعلــق بأطفــال األســر الفقيــرة 
مــن  الدراســة  فــي  واملتفوقــن  واليتامــى  واملعــوزة 
 الهــدف هــو 

ّ
أبنــاء املــدن الصحراويــة، الفتــا إلــى أن

إخراجهــم مــن العزلــة التي يعيشــونها في الجنوب 
والســاحل  الشــمال  مــدن  واكتشــاف  الجزائــري، 

الجزائري.
وتســتفيد مــن هــذه املخّيمــات أكثــر من مائــة بلدية 
وتســتمر  جنوبيــة،  واليــات  عشــر  علــى  موزعــة 
حتــى الخامــس مــن شــهر ســبتمبر/ أيلــول املقبــل، 
وتســتهدف أطفــااًل مــا دون 17 عامــا، يشــاركون في 
وتثقيفيــة وســياحية  وتعليميــة  ترفيهيــة  برامــج 

بالدرجة األولى. 
كما يسعى املنظمون إلى اكتشاف مواهب األطفال 
وتشــجيعهم علــى إظهارهــا أمــام زمالئهــم. ويــرى 
 مثــل هــذه الرحــالت تســاهم فــي إخــراج 

ّ
بعضهــم أن

األطفال من عاملهم الضّيق ومدنهم، حيث يعيشون 
فــي عزلــة، وخلق جو من األخوة والتنافس. ويقول 
علــى  األطفــال  تســاعد  املخّيمــات  هــذه   

ّ
إن آخــرون 

التعّرف على بلدهم. 
املخّيمــات  عــدة إلقامــة  مــون شــواطئ 

ّ
املنظ اختــار 

والعاصمــة  وبجايــة  وهــران  واليــات  فــي  وذلــك 
الجزائريــة ووهــران وجيجــل وســكيكدة، مــا ُيتيــح 
آلالف األطفــال اكتشــاف روعــة املناظــر الطبيعيــة، 
والتعــّرف أيضــا علــى عــادات ســكانها، التــي تعــد 

مختلفــة، وهــو مــا ُيغنــي البــالد.  وكان للحاصلــن 
علــى املراتــب األولــى في مدارســهم الحظ األوفر في 
املشــاركة فــي رحــالت إلــى شــواطئ مختلفــة، وقــد 
ُســمح أن يرافقهــم شــخص أو اثنــان مــن عائالتهــم. 
وارتأت وزارة التربية، بالتعاون مع وزارة الشباب 
والرياضة، من خالل اختيار املتفوقن، تشــجيعهم 
العــام، ليحصلــوا  طــوال  التفــوق واالجتهــاد  علــى 
فــي نهايــة العــام الدراســي علــى جوائــز، ويحظــوا 
أيضــا بفرصــة االلتحــاق بمخيمــات والتعــّرف على 
عــدد مــن الواليــات الســاحلية املختلفــة، واملشــاركة 
ــم فــي مختلــف املديريــات 

ّ
نظ

ُ
فــي فعاليــات ثقافيــة ت

الجزائريــة  كالعاصمــة  الكبــرى،  الواليــات  فــي 
وقسنطينة ووهران وتلمسان. 

الجنــوب  ألبنــاء  املخّصصــة  الرحــالت  هــذه  مثــل 
الجزائــري لقيــت استحســانا كبيــرًا مــن العائــالت 
واآلبــاء، ودفعتهــم إلى تســجيل أبنائهم للمشــاركة 
في رحالت سياحية ضمن مجموعات تضم أطفااًل، 
فــي محاولــة منهــم لالعتمــاد علــى أنفســهم. وتقول 
جوهرة لـ »العربي الجديد«: »عادة ما يبقى الطفل 
تحــت جنــاح أســرته، ومثــل هــذه الرحــالت تجعلــه 
أن  وتــرى  اآلخــر«.  ويكتشــف  نفســه  علــى  يعتمــد 
تحفيز األطفال على التفوق في الدراسة سيدفعهم 
إلــى اختيــار مســار حيــاة مختلــف، خصوصــا بعــد 

احتكاكهم بأطفال كثيرين. 
خّصصــت  الجزائريــة  الحكومــة  أن  إلــى  ُيشــار 

برنامجا لجمع شــباب املدن الشــمالية والجنوبية، 
وتفعيــل التبــادل بينهــم، من خــالل زيارات متبادلة 
البــالد  اكتشــاف  إلــى  تهــدف  صيفيــة  ومخيمــات 
وتبــادل الخبــرات بــن مختلف األطــراف. وقد بدأت 
الحكومة تفعيل هذا البرنامج العام املاضي، علما 
ــه يضــم عــددًا مــن البرامــج املختلفــة التــي تبــرز 

ّ
أن

طاقــات الشــباب وتدعمهــا، مــن أجــل رفــع مســتوى 
التعليم والتدريب الذي يســتفيد منه اآلالف، وذلك 
مــن خــالل نشــاطات مختلفــة تشــّجع علــى االلتقــاء 

بن مختلف أفراد املجتمع، وتبادل األفكار.

مجتمع
 ســبع دول في االتحاد األوروبي 

ّ
أظهرت بيانات جديدة لوكالة اإلحصاء األوروبية )يوروســتات( أن

استقبلت عددًا من طالبي اللجوء أكبر من الذي استقبلته السويد خالل عام 2017. ومنذ خريف عام 
2015، أصبــح طلــب الحصــول علــى اللجوء في الســويد أكثر صعوبة، كذلك ازدادت صعوبة الحصول 
علــى حــق اللجــوء. وكانــت الحكومــة قــد أعلنــت عــن عــزم الســويد وضــع تشــريع للجــوء يجعلهــا علــى 
 بــن بلــدان الشــمال األوروبي، ما زالت الســويد 

ّ
مســتوى الحــّد األدنــى فــي االتحــاد األوروبــي. ُيذكــر أن

)راديو السويد( الوجهة األكثر شعبية بالنسبة إلى املهاجرين الذين يعتزمون طلب اللجوء.  

 اتبــاع نظــام غذائــي عالــي الدهــون أثنــاء الحمــل ال يضــّر بصّحــة 
ّ
أفــادت دراســة أميركيــة حديثــة بــأن

ــة، ويزيــد مــن احتمــال إصابتهــم باضطرابــات مثــل القلــق 
ّ
الحوامــل فقــط، بــل يمتــد أثــره إلــى األجن

واالكتئــاب. وأشــار الباحثــون فــي جامعــة »أوريغــون« للصحــة والعلــوم فــي الواليــات املتحــدة، إلــى 
أن األبحــاث الســابقة ربطــت بــن الســمنة لــدى الحوامــل، وإصابــة األطفــال باضطرابــات نفســية. وفــي 
النتائــج، وجــد الباحثــون أن الذكــور واإلناث الذيــن تناولت أمهاتهم غذاًء عالي الدهون خالل الحمل، 
)األناضول( زادت لديهم نسبة القلق والتوتر، باملقارنة مع آخرين.  

تناول الدهون أثناء الحمل يؤثر على صحة الجنينعدد طالبي اللجوء إلى السويد يتراجع

المخيمات  في  المشاركين  األطفال  من  عدد 
في  ــرة  م ألول  والــجــبــل  البحر  يـــرون  الصيفية 
إلى  بمعظمهم  ينتمون  كونهم  حياتهم، 
عائالت فقيرة، االستجمام بالنسبة إليها أمر ثانوي. 
الفرصة،  بهذه  فرحتهم  عن  كثيرون  وأعــرب 
على  اعــتــادوا  ــذي  ال المكان  من  خرجوا  وقــد 
ينظرون  وهم  غنوا  الرحلة،  وخالل  فيه.  البقاء 

إلى صور الطبيعة الجميلة.

أول مرّة

كشفت املنظمة الدولية للهجرة أّن آالف النيجيريات 
املهاجرات اللواتي ُينقلَن إلى إيطاليا يواجهَن خطرًا 
كبيــرًا، إذ ُيجَبــرَن علــى العمل فــي البغاء في أوروبا، 
وهــّن غالبــا ال ُيدركــَن مصيرهــّن علــى يــد مهّربــي 
إلــى  يصلــَن  اللواتــي  النيجيريــات  وعــدد  البشــر. 
إيطاليــا بحــرًا، ومعظمهــّن قاصــرات، ارتفــع خــال 
الســنوات الثــاث األخيــرة بحســب بيانــات املنظمــة 

مــن ألــف واربــع مئــة واربــع وخمســني نيجيريــة فــي 
عام 2014 إلى أحد عشر ألفا في عام 2016. كذلك 
وصلت نحو أربعة آالف امرأة حتى اليوم منذ بداية 

عام 2017.
هــّن  هــؤالء  مــن  املائــة  فــي   80 أّن  املنظمــة  وتقــّدر 
جــار بهــّن كعامــات فــي 

ّ
»ضحايــا محتمــات« لات

ــه فــي معظــم األحــوال ُيبلغَن 
ّ
الجنــس، مشــيرة إلــى أن

بأّن الرحلة مجانية. وأوضح املتحدث باسم املنظمة 
فافيــو دي جياكومــو أّن »هــؤالء اللواتــي تنخفــض 
 عــام، ُينقلــَن إلــى 

ّ
هّن بصــورة متزايــدة فــي كل

ّ
ســن

إيطاليا وإلى أوروبا الســتغالهّن جنســيا«. أضاف 
كبائعــات  العمــل  علــى  ُيجبرونهــّن  »املهّربــني  أّن 
هــوى فــي شــوارع إيطاليا، وأحيانا ُيرســلَن بحســب 
معلوماتنــا إلــى دول أوروبيــة أخــرى مثــل إســبانيا 

وأملانيــا وفرنســا والنمســا«. ولفــت إلــى أّن »فتيــات 
نيجيريــات كثيــرات يتحــّدرَن مــن أســر فقيــرة فــي 
واليــة إيــدو، يصــار إلــى التاعــب بهــّن نفســيا خال 
طقــوس خاصــة لديانــة الفودو قبــل رحيلهّن«. ُيذكر 
أّن امرأة لها صلة باملهّربني ترافق هؤالء النيجيريات 

خال رحلة طويلة عبر النيجر وليبيا.
)رويترز(
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)ستيفان هونيس/ فرانس برس(



الحرب في ليبيا ال تهدد أهلها فقط، بل هناك مقيمون أيضًا بعضهم 
في السجون وآخرون مجهولو المصير. من هؤالء تونسيون يحّث 
أهلهم السلطات التونسية على استرجاعهم والكشف عن مصيرهم

دعم نفسي واجتماعي للتخلّص من رواسب الحرب

»أطفال داعش« في السودان

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

ــار  ــمـ تـــونـــســـيـــون مــــن مــخــتــلــف األعـ
ــيـــة يــقــبــعــون  ــمـــاعـ ــتـ ــات االجـ ــئــ ــفــ والــ
الليبية.  السجون  في  منذ سنوات 
ــاب إيــــداعــــهــــم تـــلـــك الـــســـجـــون  ــ ــبـ ــ تـــخـــتـــلـــف أسـ
باختالف الدوافع التي حملتهم إلى األراضي 
الليبية، بــني مــن ذهــب للبحث عــن عمل وبني 
من سافر لالنضمام إلى شبكات القتال. كذلك، 
هـــنـــاك مـــفـــقـــودون تـــونـــســـيـــون، وآخـــــــرون غير 

قادرين على العودة ألسباب إدارية. 
ــاع فـــي لــيــبــيــا تــصــّعــب إحـــصـــاء هـــؤالء  ــ األوضــ
األسباب  أو  الــســجــون،  فــي  توزعهم  كيفية  أو 
 شـــخـــص مــنــهــم. 

ّ
كـــــل تـــوقـــيـــف  الـــدقـــيـــقـــة وراء 

تتابع بعض جمعيات  ذلــك  مــن  بالرغم  لــكــن، 
املجتمع املدني أوضاعهم وتتقصى أخبارهم 
وظروف عيشهم. في آخر إحصائيات قدمتها 
إلــى  الــتــونــســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  ــشــــؤون  الــ وزارة 
البرملانية  بالخارج  التونسيني  شــؤون  لجنة 
ســنــة 2016 حــــول الــســجــنــاء الــتــونــســيــني في 
ــــؤالء 2037  ــدد هـ الـــســـجـــون األجــنــبــيــة، بــلــغ عــ
سجينًا في إيطاليا، و522 سجينًا في فرنسا، 
لـــكـــن، تــبــقــى تلك  و230 ســجــيــنــًا فـــي أملـــانـــيـــا. 
أغلب   

ّ
أن خصوصًا  دقيقة  غير  اإلحصائيات 

الــســجــنــاء مــــزدوجــــو الــجــنــســيــة وال يــبــلــغــون 
الــقــنــصــلــيــات الـــتـــونـــســـيـــة حـــــول أوضـــاعـــهـــم، 
ــة الــــحــــصــــول عــلــى  ــعــــوبــ ــة إلـــــــى صــ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
بؤر  في  التونسيني  السجناء  حــول  معطيات 

التوتر على غرار العراق وسورية وليبيا.
ــاذ  ــقــ ــيــــس جـــمـــعـــيـــة »إنــ ــد رئــ ــه، يــــؤكــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ

أغلبهم بات غير قادر على العمل هناك بسبب 
رفض وجودهم. 

ـــهـــا 
ّ
ــــدة، والـــــــدة أحـــمـــد كـــحـــيـــلـــي، تـــقـــول إن ــائـ ــ عـ

تتواصل مع ابنها باستمرار في ليبيا، وهو 
النزاعات  فيها  أمــاكــن تغيب  عـــّدة  بــني  يتنقل 
املسلحة للبحث عن أعمال يومية. كان يعود 
تــأزم األوضـــاع هناك   

ّ
إلــى تونس أحيانًا لكن

األخيرتني.  السنتني  عليه خــالل  األمــر  صّعب 
ــعـــودة بسبب  وبــــات الـــيـــوم غــيــر قــــادر عــلــى الـ
انتهاء صالحية جوازه وصعوبة التوجه إلى 

 مشكلة الجواز. 
ّ

القنصلية العامة هناك لحل
الــتــائــب عــن ابنها  كــذلــك، تبحث عائلة أنــيــس 
منذ أكثر من خمسة أشهر من دون أن تجد أّي 
ليبيا.  معلومات عنه وعــن ظــروف عيشه في 
تــوجــهــت الــعــائــلــة إلــــى الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
املفقودين  التونسيني  عــن  والــبــحــث  للتدخل 

هناك، بحسب زهرة التائب والدة أنيس. 
العام  التونسي  القنصل  يوضح  املــقــابــل،  فــي 
»العربي الجديد«  في ليبيا توفيق القاسمي لـ
ه »بصفة عامة يواجه العديد من التونسيني 

ّ
أن

املتواجدين بكامل التراب الليبي، وليس فقط 
في بنغازي، مشكلة انتهاء صالحية جوازات 
الــعــودة  سفرهم، وبــالــتــالــي، عــدم تمكنهم مــن 
إلى تونس«. يضيف: »حاليًا، تعمل القنصلية 
العالقني  التونسيني  مشكلة   

ّ
حــل على  العامة 

في طرابلس. االتصاالت جارية بصفة يومية 
ووزارة  طــرابــلــس  فــي  القنصلية  ممثلي  بــني 
أكــدوا  الــذيــن  تونس  العاصمة  فــي  الخارجية 
 مــن الــتــونــســيــني الــعــالــقــني في 

ً
 عــــددًا قــلــيــال

ّ
أن

بنغازي اتصلوا بهم«.

هؤالء األطفال 
ال ذنب لهم، وهم 

ضحية ما شاهدوه 
من أهوال الحروب

23 تونسيًا ُفقدوا 
في ليبيا على مدى

3 سنوات

رجب  بــن  إقــبــال  محمد  العالقني«  التونسيني 
رسمية  إحصائية  غياب  الجديد«  »العربي  لـ
حـــول عـــدد الــســجــنــاء الــتــونــســيــني فـــي ليبيا. 
ــا تـــوصـــل إلـــيـــه من  ــه بــحــســب مـ ــ ـ

ّ
ــى أن يــشــيــر إلــ

 الـــعـــدد األولــــــي لــلــتــونــســيــني 
ّ
مـــعـــلـــومـــات، فـــــإن
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ّ
أن يـــضـــيـــف  ســــجــــني.   300 يـــبـــلـــغ  لــــهــــؤالء 

في   22 بينهم  مــن  محتجزون،  تونسيًا   
ً
طفال

بــيــنــمــا تغيب  ــة،  ــراتـ مـــصـ فـــي  مــعــيــتــيــقــة و17 
إحــصــائــيــات أو مــعــلــومــات عــن أوضــــاع بقية 
السجناء التونسيني في مختلف املدن الليبية.
على صعيد آخـــر، يشير إقــبــال إلــى غــيــاب أي 
ــاع الــتــونــســيــني فــــي مــخــتــلــف  ــ ــ مــتــابــعــة ألوضـ
ســـجـــون الـــعـــالـــم ولـــيـــس لــيــبــيــا فـــقـــط. ويــؤكــد 
وفـــاة البعض فــي الــســجــون مــن دون أن تعلم 
السودان   

ّ
أن إلــى  بذلك حتى. يشير  السلطات 

ــفـــال ســـودانـــيـــني من  تــمــكــن مـــن اســـتـــرجـــاع أطـ
 ملف 

ّ
لــيــبــيــا، فــيــمــا لـــم تــســَع تــونــس إلــــى حــــل
األطفال التونسيني في السجون الليبية.

وعدا عن التونسيني الذين يواجهون مشاكل 
 مــئــات آخـــريـــن واجــهــوا 

ّ
ــإن ــل الــســجــون، فــ داخــ

إلــى تــونــس، ال سيما  مشاكل عــديــدة للعودة 
ممن انتهت صالحية جوازاتهم.

من جهته، يشير الناشط الحقوقي املتخصص 
فــــي الــــشــــأن الـــلـــيـــبـــي مــصــطــفــى عـــبـــد الــكــبــيــر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى تــقــصــيــر الــجــهــات  لــــ
في  التونسيني  أوضـــاع  مراقبة  فــي  الرسمية 
 تــونــســي تــوجــه إلـــى ليبيا 

ّ
لــيــبــيــا. فــلــيــس كـــل

»إرهابيًا« أو انضم إلى القتال هناك. بل هناك 
مــئــات الــتــونــســيــني مــمــن تــوجــهــوا إلـــى ليبيا 
ما  عهد  منذ  هــنــاك  يعيشون  ممن  أو  للعمل 

ـــه عــام 2016  
ّ
قبل الــثــورة. يــذكــر عبد الكبير أن

كــان هناك 23 تونسيًا مفقودًا في ليبيا على 
بّينت تلك اإلحصائيات  مدى 3 سنوات، كما 
أكثر من 200 سجني تونسي موزعني  وجــود 
 جميع 

ّ
على عدد من السجون الليبية. يقول إن

السجناء ليست لهم أّي عالقة بأعمال التطرف 
أو غيرها. ويضيف  االرهابية  التنظيمات  أو 
 بعض السجناء يواجهون اتهامات كيدية. 

ّ
أن

ــار رئــيــس جمعية جسور  قــبــل أســبــوعــني، أشـ
الخير في بنغازي، شرق ليبيا، ماهر بن نصر، 
 أكــثــر مــن 1500 تــونــســي يــقــيــمــون في 

ّ
إلـــى أن

بنغازي بمختلف أعمارهم، باتوا غير قادرين 
الــوطــن بسبب انتهاء  الــى أرض  الــعــودة  على 
صالحية جوازات سفرهم في غياب أي تمثيل 
عــام 2014. يخشى هــؤالء  قنصلي هناك منذ 
االنـــتـــقـــال إلــــى مــطــار األبـــــرق الــــدولــــي، األقــــرب 
إليهم بسبب استهداف التونسيني ووضعهم 
جميعهم فــي خــانــة اإلرهــابــيــني، كــمــا أضـــاف.  
هــؤالء   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ نصر  بــن  يقول 

فـــي حــاجــة إلــــى تـــحـــّرك الــســلــطــات الــتــونــســيــة 
 
ّ
لــضــمــان عــودتــهــم إلــــى تــونــس خــصــوصــًا أن

ينجح السودان في إعادة 
أطفال من مناطق 

تواجد تنظيم الدولة 
اإلسالمية )داعش(. إال أن 
هذا األمر ليس كافيًا، إذ 
يحتاج هؤالء إلى دعم 

نفسي واجتماعي، 
للتخلص من رواسب ما 

عانوه، وهذا ما تسعى 
إليه الحكومة

الخرطوم ـ العربي الجديد

أنقذ السودان تسعة أطفال من مناطق تنظيم 
الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة )داعــــــــش(، بــعــدمــا فــقــدوا 
القتال هناك،  فــي ســاحــات  أمهاتهم وآبــاءهــم 
وقد اختاروا القتال إلى جانب »داعش«. خيار 
عاشوا  بعدما  الثمن،  يدفعون  األطــفــال  جعل 
ــائـــرات،  مـــع أصــــــوات الــــرصــــاص وقـــصـــف الـــطـ
يطلق  أنـــه  علمًا  مــجــهــول،  بــانــتــظــار مستقبل 

عليهم »أطفال داعش«.
وانــضــم أكثر مــن سبعني شابًا ســودانــيــًا إلى 
تنظيم »داعــــش« فــي ســوريــة ولــيــبــيــا، بينهم 
الجامعي،  التعليم  معظمهن  يــنــه  لــم  فــتــيــات 
ليتزوجن في مناطق »داعش« وينجنب أطفااًل. 
األسبوع املاضي، استعادت عائالت سودانية 
تــــراوح أعــمــارهــم بــني شهرين  ثمانية أطــفــال 
ــاءهــــم  ــة أعــــــــــوام، كــــانــــوا قــــد فــــقــــدوا آبــ ــعـ وتـــسـ
وأمهاتهم خــالل قتالهم مع داعــش في ليبيا. 
الشهر  في  البالد طفلة  استعادت  ذلــك،  وقبل 
مت إلى جدها، على أن 

ّ
الرابع من العمر، وسل

يصل أربعة أطفال آخرين في وقت قريب.
ونـــجـــحـــت الــــجــــهــــات املـــعـــنـــيـــة فــــي الـــخـــرطـــوم 
ــال،  ــ ــفـ ــ ــك األطـ ــ ــئـ ــ ــــالت أولـ ــائـ ــ بــــالــــوصــــول إلــــــى عـ
ــمــا إلـــى وحــــدة حماية 

ّ
بــاســتــثــنــاء طــفــلــني ســل

ــم  ــدعـ ــة لـــتـــقـــديـــم الـ ــولـ ــفـ ــطـ ــلـــس الـ ــفـــل ومـــجـ ــطـ الـ
العثور  إلــى حني  لهما،  واالجتماعي  النفسي 
على  تخشى  الــعــائــالت   

ّ
أن  

ّ
إال أسرتهما.  على 

هؤالء األطفال بسبب البيئة التي نشأوا فيها، 
عدا عن خوفهم من الوصمة االجتماعية التي 

قد تعّكر صفو حياتهم.
الــــحــــزن واألســــــى،  اســتــقــبــل »م.« بــكــثــيــر مــــن 
السلطات  أعــادتــهــا  الــتــي  الــصــغــيــرة  حفيدته 

األســـر، حتى ال يــتــأذون نفسيًا، مــا قــد يؤثر 
على سلوكهم. 

»العربي  لـ بــلــدو،  علي  النفسي  املعالج  يــقــول 
الــجــديــد«: »هــــؤالء األطــفــال ال ذنـــب لــهــم، وهــم 
ــن أهـــــــوال الــــحــــروب،  ــا شــــاهــــدوه مــ ضــحــيــة مــ
عــدا عــن العيش فــي أجـــواء غير مستقرة، من 
مالحقات ومطاردات وقسوة وضعف الرعاية 

الصحية. كل هذه العوامل تؤثر على نمّوهم 
الجسدي والذهني«. يتابع: »في أوقات كثيرة، 
فــإن رؤيــة األطفال للدم واإلصــابــات وأصــوات 
الــذخــيــرة وغــيــاب جــو العائلة وعـــدم الشعور 
ــل ذلـــــك يــــــؤدي إلـــــى صـــدمـــة تــمــتــد  بــــاألمــــان كــ
 »غياب 

ّ
آثارها على مدى الحياة«. ويضيف أن

الــعــائــلــة يـــؤدي إلـــى رهــبــة وخــــوف، مــا يجعل 
لديهم قابلية عالية للعنف، مع تزايد نزعات 
 عن ممارسة 

ً
، فضال

ً
لديهم مستقبال التطّرف 

سلوك غير مقبول اجتماعيًا«.
ــال مــعــرضــون  ــ ــفـ ــ ــك األطـ ــئــ يـــؤكـــد بـــلـــدو أن أولــ
 
ً
للتبّول الالإرادي، والخوف أثناء النوم، فضال
عن الضعف األكاديمي وضعف التواصل مع 
النمو في  املجتمع وتكوين صــداقــات، بسبب 
 »فقدان اآلباء 

ّ
أجــواء غير طبيعية. يضيف أن

في القتال يؤثر على األطفال بشكل كبير، وقد 
أو  املجتمع،  من  والخوف  بالدونية  يشعرون 

حتى برغبة فــي االنــتــقــام مــنــه«. ويــشــدد على 
ــال،  ــفـ ــلـــوك األطـ »ضـــــــرورة دراســــــة نــفــســيــة وسـ
وتـــقـــديـــم الـــدعـــم الــنــفــســي واالجـــتـــمـــاعـــي لهم 
البديلة منها. كذلك، يجب  ولعائالتهم، حتى 
املهارات  توفير بيئة جيدة ومــدارس وتنمية 
ومــراقــبــتــهــم عــن كــثــب لــلــرد عــلــى تــســاؤالتــهــم 
ــم فــــــي أنــــفــــســــهــــم واإليــــــمــــــان  ــهـ ــتـ ــقـ ــز ثـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ
أهمية  إلــى توعيتهم حــول  باملجتمع، إضافة 

التسامح ونشر ثقافة السالم«.
الــــحــــكــــومــــة وضـــــعـــــت خــطــة  إلــــــــى أن  يـــــشـــــار 
ــال الــذيــن  ــفــ اســتــراتــيــجــيــة لــلــتــعــامــل مـــع األطــ
ــن مــنــاطــق داعـــــش فـــي لــيــبــيــا،  اســتــعــادتــهــم مـ
لضمان تنشئتهم في بيئة مناسبة، تحّد من 
أيـــة انــعــكــســات سلبية فــي املــســتــقــبــل. ويــؤكــد 
التقصي األســــري ولــم  بــرنــامــج  نــائــب منسق 
ــي،  ـــودانــ ـــسـ ــة الـ ــولـ ــفـ ــطـ ــــي مـــجـــلـــس الـ ــل فـ ــمـ الـــشـ
معاوية محمد الله جابو، أن استعادة األطفال 
يــحــدث بتنسيق بني  ليبيا،  مــن  الــســودانــيــني 
ــفـــارة الـــســـودانـــيـــة في  جـــهـــاز املــغــتــربــني والـــسـ
ــر الــلــيــبــي، والــجــالــيــة  ــمـ لــيــبــيــا، والــــهــــالل األحـ
ــمـــام املــجــلــس  ــتـ ــى اهـ ــ الــــســــودانــــيــــة. ويـــشـــيـــر إلـ
ألولئك  واالجــتــمــاعــي  النفسي  الــدعــم  بتقديم 
األطفال، وفقًا لتقييم كل حالة، وتحديد شكل 
التدخل املناسب، وذكر أنهم يزورون األطفال 

في منازلهم بهدف املتابعة. 
يضيف: »في الوقت الحالي، نحن في مرحلة 
ومتابعتهم  التعليم،  في  األطفال  أولئك  دمــج 
مع متخصصني اجتماعيني ونفسيني، تزامنًا 
مع رفع تقارير دوريــة بشأنهم كل أسبوعني. 
وهــنــاك دلــيــل تــدريــبــي أعــــّده املــجــلــس، يتعلق 

باإلسعافات األولية لألطفال«.
وحول كيفية التعرف على أسر األطفال، يؤكد 
لـــدى املــجــلــس شــبــكــات حــمــايــة مجتمعية  أن 
ــودان، لـــلـــمـــســـاعـــدة فــي  ــ ــســ ــ فــــي كــــل واليـــــــات الــ
البحث عن األسر، إلى جانب الشبكة القومية 
لـــبـــرنـــامـــج الــتــقــصــي األســـــــري فــــي الــــواليــــات 
بعض  لجوء  إلــى  ويشير  واملحليات.  املعنية 
األســــر إلــــى املــجــلــس بــعــد انــقــطــاع اتــصــالــهــم 
مــــع أبـــنـــائـــهـــم هــــنــــاك، ومــطــالــبــتــهــم بــالــبــحــث 
إلــى تسجيل فقدان  عــن أحــفــادهــم. كما يلفت 
التاسعة  في  أكبرهم  ليبيا،  في  أشقاء  ثالثة 

وأصغرهم في السادسة.

الــســودانــيــة، وشــعــر بــأنــهــا تــعــوضــه خــســارة 
ابنته في القتال بليبيا، بعدما قّررت االلتحاق 
بــالــتــنــظــيــم مـــن دون عــلــمــه. وحــــــاول جــاهــدًا 
إعـــادتـــهـــا، لــكــنــه عــــرف بـــزواجـــهـــا وإنــجــابــهــا 
»العربي  طفلة، قبل أن تفارق الحياة. يؤكد لـ
ــدًا بــحــفــيــدتــه، الــتــي  الـــجـــديـــد«، أنــــه ســعــيــد جــ
»أعــادت الحياة إلى منزلي بعدما خّيم عليه 
الــحــزن بــفــقــدان ابــنــتــي«. وقــد انــدمــجــت الحقًا 
الطفلة التي ال تتجاوز بضعة أشهر مع أفراد 
العائلة، وصارت تبعث الفرح في املنزل. وألنه 
يخشى عليها في املستقبل، ينوي استشارة 

معالج نفسي.  
فــي هــذا الــســيــاق، ينصح عــدد مــن الباحثني 
ــفـــســـيـــني  ــنـ ــــني واملـــــعـــــالـــــجـــــني الـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
بعد  لألطفال،  وآمنة  مستقرة  حياة  بتوفير 
استعادتهم من »داعــش«، باعتبارهم حاالت 
ــمـــل عـــلـــى احـــتـــضـــانـــهـــم داخــــل  ــعـ ــة، والـ خــــاصــ

تونسيون 
في سجون ليبيا

صنعاء تحتضن 
نازحي البالد

النازحون ال يشعرون 
بأنّهم دخالء في صنعاء 

إذ تكيّفوا فيها

صنعاء ـ العربي الجديد

 فئات 
ّ

باتت مدينة صنعاء اليوم حاضنة لكل
الــبــالد،  ــاء  أرجـ مختلف  مــن  اليمني  املجتمع 
أكثر من أّي وقت مضى، على خلفّية الحرب 
الـــدائـــرة مــنــذ أكــثــر مـــن عـــاَمـــني. فـــي الــســابــق، 
ــمــا انــدلــعــت اشــتــبــاكــات فــي محافظة ما، 

ّ
وكــل

كـــان أهــلــهــا يــنــزحــون إلـــى مــنــاطــق مــجــاورة، 
فــي حــني راح بعض مــن هـــؤالء يــلــجــأون إلى 
الــعــاصــمــة صـــنـــعـــاء، لــتــصــبــح نــتــيــجــة لــذلــك 
ـــهـــا أكــثــر 

ّ
ــرون أن ــة بــالــيــمــنــيــني الـــذيـــن يــ

ّ
مــكــتــظ

أمانًا من غيرها من املــدن، كذلك تقّدم فرص 
العمل األكثر والخدمات األساسية املختلفة، 
االقتصادية  األنشطة  من ضعف  الرغم  على 

بصورة غير مسبوقة.
ــي تعز 

َ
اســتــمــرار االشــتــبــاكــات فـــي مــحــافــظــت

ــع سكانها 
ّ
)وســـط(، وصــعــدة )شــمــال(، وتــوق

ها لن تنتهي قريبًا، كان سببًا قويًا النتقال 
ّ
بأن

عشرات آالف األسر إلى صنعاء وعزمها إطالة 
خذت 

ّ
ات التي  الفئات  أبــرز  ومــن  فيها.  البقاء 

قرارها باستقرار طويل األمد فيها، أصحاب 
الجملة  الصغيرة، مثل محالت  األعمال غير 
وأنشطة الترفيه واملطاعم واملحالت الكبيرة 
املكان  هم وجــدوا في صنعاء 

ّ
إن إذ  املتنوعة، 

ها 
ّ
بأن وإليمانهم  أعمالهم  إلنــعــاش  األفــضــل 

لن تلقى الرواج في مناطقهم إال بعد سنوات 
مــن االســتــقــرار. فتلك املناطق ســوف تتطلب 
سنوات من إعادة اإلعمار وإنعاش االقتصاد 
لسكانها.  الشرائية  القدرة  وتحسني  املحلي 
كــان صاحب سوبر ماركت  العزعزي،  مطهر 

متوسطة في تعز، وعندما نزح إلى صنعاء 
إنقاذها  بــهــدف  وبضاعته  أســرتــه  معه  نقل 
مــــن انـــتـــهـــاء صــالحــيــتــهــا ولـــتـــســـريـــع حــركــة 
أكثر مــن عام  البيع بعد كــســاد. فهو أمضى 
بــني الــنــازحــني فــي الــحــوبــان، منطقة نزوحه 
ه 

ّ
األولى في ضواحي تعز. يخبر العزعزي أن

أعد  لم  ني 
ّ
أن »يكفيني  بارتياح،  هنا  يشعر 

أقلق كثيرًا على سالمة أفراد أسرتي ومحلي 
من الهجمات املتكررة هناك«.

ــهــم دخــــالء في 
ّ
والـــنـــازحـــون ال يــشــعــرون بــأن

ــه 
ّ
صــنــعــاء، بحسب الــعــزعــزي، الـــذي يــقــول إن

وأسرته »تكّيفنا سريعًا في منطقة السنينة 
مـــع الـــجـــيـــران الـــذيـــن يـــأتـــون مـــن مــحــافــظــات 
ــــــه »فـــــي صــنــعــاء، 

ّ
يــمــنــيــة عــــــــّدة«. يــضــيــف أن

 سكان 
ّ
ــنــا مــنــهــا، إذ إن

ّ
أصــبــحــنــا نــشــعــر بــأن

املنطقة يتحّدثون بلكنات متعددة ويلبسون 
أزياء مختلفة«.

ــات اإلغـــــاثـــــة  ــمــ ــظــ ــنــ وصـــــعـــــوبـــــة إيــــــصــــــال مــ
ــى املـــتـــضـــّرريـــن مــــن الـــحـــرب  ــ ــاعــــدات إلـ املــــســ
ــررات الـــنـــازحـــني للبقاء  ــبـ كــانــت مـــن أبــــرز مـ
في صنعاء. عبد السالم البحري، نازح من 

ـــه بـــاق فــي صنعاء 
ّ
مــديــنــة صــعــدة، يــؤكــد أن

على الرغم من توقف القصف الجوي على 
ــبــــاب مــعــيــشــيــة.  أهـــــــداف فــــي مـــديـــنـــتـــه، ألســ
ويقول: »مزرعتي ومرافق الرّي والعمل فيها 
تــدّمــرت بسبب الــحــرب، وأصــبــحــُت معدوم 
الدخل ومديونًا. أّما هنا فأتلقى املساعدات 

هم 
ّ
دوريًا، في حني أفادني الجيران هناك بأن

محرومون من املساعدات منذ فترة طويلة، 
باإلضافة إلى انعدام فرص العمل«. ويشير 
ـــل األمــــان 

ّ
 زوجـــتـــه »تـــفـــض

ّ
الـــبـــحـــري إلــــى أن

فــي صنعاء على الــعــودة إلــى صــعــدة، فهي 
تصاب بالهلع وبهبوط في مستوى السكر 

فـــي الــــدم عــنــد ســمــاعــهــا دوّي انـــفـــجـــارات«.  
في  تكّيفت  التي  النازحة  األســر  كثيرة هي 
ع، إذ وجدت 

ّ
صنعاء بخالف ما كانت تتوق

فيها ما ال تجده في مناطقها. الوقود على 
أرخص  وبأسعار  هنا  ر 

ّ
متوف املثال  سبيل 

ارتفاع  الرغم من  األخــرى على  املناطق  من 
ــى الــســلــع  ــ ــذلـــك األمــــــر بــالــنــســبــة إلـ ثـــمـــنـــه، كـ
والتي  ــرة هنا 

ّ
املــتــوف األساسية  والــخــدمــات 

تــنــخــفــض أســـعـــارهـــا بــاملــقــارنــة مـــع مـــا هي 
عــلــيــه فـــي املــحــافــظــات األخـــــرى. وثـــّمـــة أســر 
وانــعــدام  األمـــن  العاصمة بسبب  فــي  بقيت 
قدرتها املالية على إصالح ممتلكاتها التي 
دّمــرتــهــا الـــحـــرب. أســــرة أكــــرم بــاقــديــم، على 
سبيل املثال، ما زالــت تقيم عند أقــارب لها 
منذ فرارها من مدينة عدن. ويخبر باقديم 
 منزله تضرر ويحتاج إلى مبالغ كبيرة 

ّ
أن

إلصالحه، األمــر الــذي يجعله يتشّبث أكثر 
 
ّ
 إن

ً
بالبقاء في صنعاء. ويصف وضعه قائال

»األمــن لدينا هو األولــويــة. ومناخ صنعاء 
املعتدل دائمًا أفضل بكثير من مناخ عدن، 
حــيــث درجــــــات الــــحــــرارة مــرتــفــعــة والــتــيــار 
»رواتبنا   

ّ
أن يضيف  مــقــطــوع«.  الكهربائي 

ل إلـــى هنا.  فــي عـــدن لــم تنقطع وهـــي تــحــوَّ
ونحن نتقاسم مع مضيفينا بدالت اإليجار 

والخدمات والغذاء«.
فــي الــســيــاق، لــهــذا الــتــغــيــر الــديــمــغــرافــي في 
مــديــنــة صــنــعــاء أوجــــه سلبية يــعــانــي منها 
ــواقـــع  ــلـــهـــا، لــــم تـــســـاهـــم ســـلـــطـــات األمــــــر الـ أهـ
فـــي الـــحـــّد مــنــهــا. إلــــى ذلــــك، تــعــانــي صــنــعــاء 
مـــن فــجــوة هــائــلــة فـــي الــخــدمــات األســاســيــة 
واألنشطة املربحة فاقمت الحرب تداعياتها. 
وكانت جهات تنموية قد قــّدرت عدد سكان 
املــديــنــة فــي األســــاس بــثــالثــة مــاليــني نسمة، 
ــزوح مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب  ــنــ أضـــــاف إلــيــهــا الــ
ــيــــرة نــحــو 400 ألــــف شــخــص )ثــمــانــيــة  األخــ
فــي املــائــة مــن عـــدد الــســكــان( عـــاد منهم إلــى 
ألــف شخص في فترات  مناطقهم نحو 225 
املنظمات  بيانات عدد من  مختلفة، بحسب 

التابعة لألمم املتحدة.

ســـأل مــوقــع مجلة »ريــــدرز دايــجــســت« أطــبــاء 
وخبراء تغذية ومختصني في خسارة الوزن 
حول الحقائق الرئيسية التي ال ينتبه إليها 
من يقصدونهم عادة من أجل الحمية، والتي 
تعرقل طريقهم لخسارة الوزن، فكان بعضها 

كاآلتي:
تزيد  للحمية  املــخــصــصــة  ــأكـــوالت  املـ حــتــى   -
الوزن: من املهم أن يعرف الجميع ذلك، فتناول 
كــمــيــات كــثــيــرة مــن األكـــل املــخــصــص للحمية 
ــادة الـــوزن  ــ ســـوف يــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلـــى زيـ
ضئيلة،  فيه  الــحــراريــة  السعرات  كانت  مهما 

ومهما كان غنيًا باأللياف.
- توقيت األكل مهم بقدر نوعية األكل: تعريض 
الــجــســد لــلــجــوع طـــوال الــنــهــار، ثــم أكـــل وجبة 
كبيرة مساء يفسد أي حمية، ويعطل عملية 

ــو كـــانـــت الــوجــبــة  ــد الـــــــوزن، ولــ ــزيـ األيــــــض، ويـ
لــلــحــمــيــة. يــجــب أن تــعــمــل عملية  مــخــصــصــة 

األيض طوال النهار عبر وجبات متعاقبة.
ــــراص الـــدوائـــيـــة الــتــي  - األقــــــراص: بــعــض األقــ
ضغط  ارتــفــاع  مثل  املزمنة  للحاالت  توصف 
زيــادة  في  تتسبب  واالكتئاب  والسكري  الــدم 

الوزن، وتجعل خسارته صعبة للغاية.
- الغدة الدرقية: معظم الناس يحتاجون إلى 
فــحــص الــغــدة الــدرقــيــة قــبــل الــبــدء بالحمية. 
فبينما ال يعاني 80 في املائة من الناس من 
 20 في املائة يعانون من 

ّ
أّي مشاكل فيها، فإن

مــشــاكــل تــزيــد وزنــهــم وتــمــنــع عليهم خــســارة 
ــن خــــالل بــرنــامــج  الــــــوزن كــمــا يـــجـــب، حــتــى مـ

حمية متكامل.
- الــحــمــيــة والــكــحــول: يــجــب أن يــعــرف جميع 

 الكحول تسببت 
ّ
املعانني من الوزن الزائد، أن

 ضـــررهـــا أكــبــر 
ّ
جــزئــيــًا فـــي هــــذا الـــــــوزن، لـــكـــن

بــالــتــرافــق مــع الــحــمــيــة إذ تــمــنــع أّي مــحــاولــة 
تفسد  الـــكـــحـــول   

ّ
أن خــصــوصــًا  لــلــتــخــســيــس، 

عملية األيض.
الــحــمــيــة أن تلجأ  لــيــس مــعــنــى  الـــريـــاضـــة:   -
إلــى مــأكــوالت صحية وتمتنع عــن املــأكــوالت 
ــك بــبــســاطــة.  ــ الــــضــــارة وبــــذلــــك، يــنــخــفــض وزنـ
عدة  الــريــاضــة  ممارسة  أيــضــًا  تعني  الحمية 
ــرات فــــي األســــبــــوع مــــع مــــا فــيــهــا مــــن حـــرق  ــ مــ
لــلــســعــرات الـــحـــراريـــة مـــن جـــهـــة، ومــــن تــعــزيــز 

لعملية األيض من جهة أخرى.
- الحمية أهــم: فــي املــقــابــل، ال تعني ممارسة 
ــك  ــ

ّ
الــــريــــاضــــة حـــتـــى عـــنـــدمـــا تـــكـــون يـــومـــيـــة ان

لست فــي حاجة إلــى حمية. األخــيــرة أهــم من 

الرياضة لخسارة الوزن وللحفاظ على الوزن، 
 ما فعلته خالل 

ّ
فوجبة واحــدة قد تنسف كــل

ساعة رياضة كاملة. 
- النوم: كثيرون يلتزمون بالحمية كما يجب 
ويـــمـــارســـون الـــريـــاضـــة وال مــشــاكــل عــضــويــة 
 نــومــهــم 

ّ
ــن ــكـ لـــديـــهـــم تــمــنــع خــــســــارة الــــــــوزن، لـ

مضطرب أو غير كاٍف، وهو ما يحول بينهم 
وبني خسارة الوزن. فالحصة املوصى بها من 
النوم الليلي اليومي هي ما بني 7 ساعات و9.

ــة بــســيــطــة  ــألـ ــقـــدم ولـــيـــس الــــكــــمــــال: املـــسـ ــتـ - الـ
هدف  باتجاه  تقدم   

ّ
فكل الحمية،  بخصوص 

ــا طــلــب الــكــمــال فهو  مـــحـــدد هـــو انـــتـــصـــار، أمــ
مجرد طلب مستحيل قد يعرقل طريق خسارة 

الوزن، ويدفع إلى اليأس واالستسالم.
)العربي الجديد(

حقائق 
عن خسارة 

الوزن

غسان رمضان الجرادي

الذين  البشر  أعمال  اليومية نتيجة  الطيور تغّيرات في حياتها  تشهد 
ــداًء لــدوديــن لــهــا، نــظــرًا إلــى كــثــرة مالحقتهم إّيــاهــا بالبنادق  بــاتــوا أعــ
استعمالهم  كثرة  وإلــى  والــدبــق،  والفخاخ  والشباك  والنشاب  واملــقــالع 
ــاءة  وســـائـــل الــحــيــلــة لــجــذبــهــا، كــاســتــعــمــال مــاكــيــنــات الــتــســجــيــل وإضــ
ودودة  الطيور  لكّن  وغيرهما.  املنازل  فــوق سطوح  اليابسة  األشجار 
البالد  في  الــوّد عندما نشاهدها  هــذا  نتعّرف على  في طبعها ونحن 
ني 

ّ
أن إلــى درجــة  اإلنــســان  ل فيها. هناك، نراها تقترب من 

َ
قت

ُ
ت التي ال 

ليتناول  يدنو من قدمي  أقــوم بتصويره  وأنــا  مــّرة عصفورًا  شاهدت 
حشرة شاهدها من دون أن يكترث بي.

تــراوح حّدته  نفور  يعاديها هو  الــذي  اإلنسان  الطيور تجاه  ورّد فعل 
وسورية  ولبنان  ومالطا  إيطاليا  فــي  يتعاظم  ه 

ّ
لكن آخــر،  إلــى  بلد  مــن 

وقــبــرص ومــصــر. هــذا التصنيف أتــت بــه تقارير ملنظمة »بــيــرد اليف 
إنترناشونال« العاملية لحماية الطيور.

يبدو أّن الطيور ليست مستهَدفة فقط بالقتل العمد، إذ ثّمة قتل غير 
مباشر يتسّبب به اإلنسان بصورة يومية يأتي من خالل إلقاء النفايات 
والـــواوي  الثعلب  يــجــذب  الـــذي  األمـــر  الطبيعة،  أمــاكــن مختلفة مــن  فــي 
والحشرات والطيور التي تجد في القمامة ما تأكله. إذا كانت من أكلة 
والحيوانات  واللحامني  املسالخ  بقايا  القمامة  في  تجد  ها 

ّ
فإن اللحوم، 

النافقة. وقد يكون الحيوان مريضًا قبل أن يموت وجرى حقنه بأدوية 
التي  الطيور  أن يقضي على  الــذي من شأنه  األمــر  من قبل بيطرّيني، 
تتناوله. قد يسأل البعض: كيف يمكن لدواء يستعمل للعالج أن يقتل 
الطيور؟ وهنا نقول إّن أدوية الحيوانات قد تكون سامة للطير وأدوية 
األبقار قد تكون سامة للقطط وأدويــة القطط قد تكون سامة للبشر. 
من  والبكتيريا  الفيروسات  وتهضم  الجيف  تأكل  التي  النسور  حتى 
الــعــالــم بسبب استعمال  أعـــدادهـــا فــي  ــت 

ّ
قــل بــاملــرض  أن تــصــاب  دون 

رمى في القمامة. 
ُ
أدوية معّينة لعالج بعض الحيوانات قبل أن تنفق وت

كذلك، بتنا نرى ملوك الطيور )الطيور التي ال تأكل سوى الطرائد التي 
تصطادها بنفسها وتلتهمها طازجة مباشرة بعد اصطيادها( وهي 

تقصد القمامة حيث السهولة في الحصول على طعامها.
اإلنسان غّير مجرى حياة الطيور وألحق األذى بها عبر نفاياته التي 
يرميها هنا وهناك، غير آبه لألمراض الناجمة عن ذلك والتي قد تصيبه 
هو كذلك. في النفايات، قد تكون ثّمة شباك صغيرة من النايلون تعلق 
بأرجل الطيور، فتبقى أسيرة حتى تموت. وثّمة مواد حادة كالشفرات 
الطيور.  إلــى هــالك تلك  تـــؤّدي  وغيرها تتسبب فــي جــروح وتقرحات 
تزايد  ملنع  القمامة  على  ــَرش 

ُ
ت فوسفورية عضوية  مبيدة  مــواد  وثّمة 

بمجّرد  الطيور  قتل  إلــى  تـــؤّدي  أن  شأنها  مــن  والبكتيريا،  الحشرات 
اللمس، إذ إّن جسم الطائر يمتّصها عبر الجلد.

)اختصاصي في علم الطيور البرية(

قمامة البشر تهّدد الطيور

إيكولوجيا تحقيق

الدعم النفسي 
ضرورة 

)ألبير غونزاليس فران/ 
فرانس برس(
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ال يتوقف األهالي عن االحتجاج )العربي الجديد(

نازحون من محافظات عّدة في أسواق العاصمة )العربي الجديد(



قضايا

سالمة كيلة

يــبــدو أن مــا حـــدث أواســــط الــقــرن 
العشرين من تحّوالت في البلدان 
ــنـــوب  الـــجـ دول  )وفــــــــي  الــــعــــربــــيــــة 
عــمــومــا( مـــا زال يــحــمــل االلـــتـــبـــاس، وُيــعــطــى 
في  الــواقــع،  عن  بعيدة  وأحكاما  توصيفاٍت، 
الغالب هي نتاج امليل »الفكري« الذي كانت 
وبالتالي، هي  التحوالت.  هــذه  منتجات  من 
تــحــاكــم بــمــا أوصــلــت إلــيــه، ومـــا أنــتــجــتــه من 
ردود فعل أكثر من تحاكم ضمن السياق الذي 

أتت به، وبتحديد األسباب التي أنتجتها.
التحوالت نظما استبدادية  فقد أنتجت هذه 
شــمــولــيــة، وكـــان مــن نتيجة ذلـــك نــشــوء امليل 
ــــدى أجـــيـــال  نـــحـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــتــــحــــّرر لـ
بآخر.  أو  بشكل  منها،  واســتــفــادت  عاشتها، 
وبـــالـــتـــالـــي، بـــاتـــت تـــحـــاكـــم هـــــذه الـــتـــحـــوالت 
ــنـــظـــور ديـــمـــقـــراطـــي مــحــض.  انــــطــــاقــــا مــــن مـ
فقد  اســتــبــداديــًة شموليًة،  كــانــت  النظم  وألن 
أصبحت مــجــال إدانـــة وتــقــريــع، وحــتــى شتم. 
ــتـــي نــتــجــت عــن  ــة الـــنـــظـــم الـ ــ ــــرت رؤيــ بــــهــــذا، جـ
هــــذه الـــتـــحـــوالت مـــن مــنــظــوٍر وحـــيـــد، هـــو رّد 
فــعــل عــلــى طــابــع الــنــظــم ذاتـــهـــا. ووقــعــنــا في 
الــديــمــقــراطــيــة مقياسا  ثــنــائــيــة االســـتـــبـــداد/ 
لكل  كــامــل  وبتجاهل  املــوقــف،  لتحديد  عــامــا 
مــا تــحــقــق طــــوال ثــاثــة عــقــود مــن الــتــحــوالت 
والصراعات. وباألساس، من دون قــدرة على 
الــتــحــوالت نفسها، ومــا نتج عنها من  رؤيـــة 
تغيير في البنى واألفكار. ومن ثم كيف وملاذا 
انهارت؟ ربما على العكس، ال يجد هؤالء ما 
انهارت، ألنها بالنسبة  إنها  القول  يستدعي 
لهم مستمرة، وممثلة بحكم العسكر، أو حكم 

الطائفة أوالحزب.
ــا جــــــرى، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن األحــــــزاب  فـــهـــم مــ
ــده فـــــي ثـــاثـــة  ــديــ ــحــ واألشـــــــخـــــــاص، يـــمـــكـــن تــ
إنــه كــان نتاج ثاثة  القول  عناصر، أو يمكن 

عناصر:
الثانية  العاملية  الــحــرب  إليه  أفضت  مــا  أواًل، 
هــو، مــن جــهــة، اشــتــداد حــالــة الفقر والبطالة 
في مجمل البلدان العربية. ومن جهة ثانية، 
تــراجــع وضـــع الــــدول املــســتــعــِمــرة. لــهــذا، كــان 
الطبقي،  الــصــراع  يتصاعد  أن  الطبيعي  مــن 
الــوطــنــي ضد  بالنضال  مــتــداخــًا  يشتّد  وأن 
االســتــعــمــار واألحــــاف االســتــعــمــاريــة. ومثال 
مــصــر واضـــــح هـــنـــا، حــيــث تـــصـــاعـــدت حــركــة 
منذ  والتظاهرات  واإلضرابات  االحتجاجات 
سنة 1946 إلى 1952، وظهرت آثارها واضحة 
حــيــنــهــا بــمــا حــــدث مـــن فــوضــى وضـــعـــٍف في 
ــاط ســيــاســي  ــشــ الــــنــــظــــام، وانـــــفـــــاٍت عــــــام، ونــ
لألحزاب. كذلك ظهر األمر في سورية والعراق، 
واالحتجاجات،  اإلضــرابــات  تصاعدت  حيث 
ودخلت قضية فلسطني لكي تزيد من تعقيد 
الــصــراع، وهــو مــا ظهر فــي تــعــّدد االنقابات 
في سورية، وفي حركة اإلعدامات للشيوعيني 
في العراق. وفي الجزائر اندلعت الثورة ضد 

االحتال الفرنسي، وكذلك في تونس.
ــم يـــعـــد مـــســـتـــقـــرًا، وأن  بــمــعــنــى أن الــــوضــــع لــ
الشعوب ما عادت قــادرًة على تحّمل الوضع 
الـــذي هــي فــيــه، ومـــن ثــم بــاتــت الــنــظــم عــاجــزًة 
عــن الحكم. وكـــان ذلــك كله يــوّضــح أن الــواقــع 
يطرح ضرورة التغيير، وأن الصراع الطبقي 
يجب أن يوصل إلى تغيير النظم التي باتت 

متهالكة.
ثانيا، كانت هذه الوضعية بحاجة الى أحزاب 
ــــذي يـــعـــّبـــر عــــن مــطــالــب  مــعــنــيــة بــالــتــغــيــيــر الــ
الطبقات الشعبية، العمال والفاحني وفئات 
وســطــى مــديــنــيــة، حــيــث ال إمــكــانــيــة لتحقيق 
قــوة منظمة. وكــان واضحا  التغيير من دون 
منذ ثــورة أكتوبر في روسيا في 1917، ومن 
التغيير  أن   ،1925 فـــي  الــصــيــنــيــة  الـــثـــورة  ثـــم 
يستلزم ليس الرأسمالية التي باتت جزءًا من 
املتمثلة  النقيض  الطبقة  بــل  القائمة،  النظم 
بــالــشــيــوعــيــني. وهـــي املـــوجـــة الــتــي اجــتــاحــت 
العالم بعد الحرب العاملية الثانية، وانتصرت 
هذه  العربية  البلدان  وكانت  كثيرة.  دول  في 
تحفل بوجود أحزاٍب شيوعية، لعبت دورًا في 
لكنها  والوطني،  الطبقي  الصراعني،  تأجيج 
مــا زال يحكم  ملــنــظــور )ربــمــا  كــانــت منحكمًة 
املتأثرين  »املــاركــســيــني«  مــن  وكثير  بقاياها 
بــالــســوفــيــت(، يــقــوم عــلــى أن املــرحــلــة ليست 
مــرحــلــتــهــا، بـــل هـــي »مـــرحـــلـــة بــــورجــــوازيــــة«، 
ــة هــــي الـــتـــي تــنــجــز  ــبــــورجــــوازيــ وحـــيـــث أن الــ
الشيوعيني  عــلــى  الــديــمــقــراطــيــة، وأن  الــثــورة 
دعــمــهــا. بــالــتــالــي، لـــم يــكــن فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
ــيـــاء عــلــى الــســلــطــة، وتــحــقــيــق  ــتـ هـــــؤالء االسـ
مــطــالــب الــطــبــقــات الــشــعــبــيــة، وال نــشــطــوا من 
أجل تطوير حراك الشعب، لكي يسقط النظم.

هنا كان الوضع في مأزق، حيث لم يعد الشعب 
فيه، وضعفت  بما هو  االستمرار  قــادرًا على 
الــنــظــم بــمــا جعلها عــاجــزًة عــلــى الــحــكــم. تقع 
الذين  الشيوعيني  املسؤولية هنا على عاتق 
السلطة، وســاروا خلف تصّور وهمي،  أنفوا 

فتركوا فراغا كان ال بد من أن ُيمأل.
ثالثا، إزاء ذلك كله، كان ال بد من حل »قسري«. 

ــع الــجــيــش الـــذي  ــة وضــ ــ ــد مـــن دراســ هــنــا ال بـ
التي  البلدان  في  )حتى  التغيير  بعملية  قــام 
فيها حزب قام االنقاب باسمه، مثل سورية 
ــعــــراق(، فــقــد فـــرض تــكــويــن الــنــظــم إدخـــال  والــ
الـــفـــاحـــني لــيــس جـــنـــودا بـــل ضــبــاطــا كــذلــك. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنــهــم مــن الــرتــب املتوسطة، 
ت البلدان 

ّ
فهم مــن قــام بــاالنــقــابــات الــتــي هـــز

العربية منذ انقاب 1952 في مصر، وصواًل 
في  و1968  ســــوريــــة،  فـــي   1963 ــقـــاب  انـ ــى  إلــ
العراق. ملاذا استطاع هؤالء فعل ذلك؟ ال شك 
أن ضعف النظم مع تصاعد الحراك الشعبي 
كان يدفع هؤالء إلى التعبير، ليس عن النظم 
ذاتها كما هو األمر الطبيعي، كون الجيوش 
هي أداة النظم لسحق الشعب، بل عن الفئات 
االجتماعية التي ينتمون إليها، وعن مجمل 
الفاحني  أن  هنا  وظــهــر  الشعبية.  الطبقات 
الـــذيـــن يـــؤخـــذ عــلــيــهــم أنـــهـــم ال يــســتــطــيــعــون 
ــــزب، وجـــــدوا مـــن يــعــّبــر  تــنــظــيــم ذاتـــهـــم فـــي حـ
وأداة  ومنضبطة،  منظمة  بنية  وهــو  عنهم، 

للسلطة.
ــة وضـــع الــفــاحــني،  يستلزم هـــذا األمـــر دراســ
لكي يكون ممكنا فهم مــا جــرى، ســواء فيما 
العاصفة  بالتغييرات  أو  باالنقاب،  يتعلق 
التي تلت ذلك، والتي سمحت بوسم ما جرى 
ــه ثــــورة. فــقــد كـــان الــطــابــع الــعــام للتكوين  أنـ
املــجــتــمــعــي ريــفــيــا، وكـــانـــت نــســبــة الــفــاحــني 
تــصــل إلــــى 80% مـــن الـــشـــعـــب، وعـــلـــى الــرغــم 
ــطـــني وصــــغــــار  ــتـــوسـ مـــــن وجــــــــود فــــاحــــني مـ
وعــمــال زراعــيــني، فقد اتسم الــريــف بسيطرة 
الفقر  كــان يسود  األرض. وحيث  مــّاك  كبار 
ــقـــول إن  ــذا، يــمــكــن الـ ــهـ ــة. لـ ــيــ والــتــخــّلــف واألمــ
جـــوهـــر األزمــــــة املــجــتــمــعــيــة كــــان يــتــمــّثــل في 
الريف الذي انحكم، في بلدان أخــرى، لقيادة 
الشيوعيني، لكنه في بلداننا كان با قيادة، 
الرغم  أو يدعم أحزابا وكتا »وطنية«، على 
من أنها ال تطرح حًا ملشكاته. وكان الريف 
بينما  الــضــبــاط،  ومتوسطي  الجيش  ان 

ّ
ــز خـ

 كبار الضباط أبناء مدن.
ّ

ظل
يمكن تلّمس سمتني حكمتا الريف الذي كان 
يــعــانــي مـــن االســتــغــال والــتــخــلــف والــجــهــل. 
األولى: أن الفاح يميل عادة إلى التملك، لهذا 
كان املنطق الذي يحكم الريف هو الحصول 
على أرض، األمر الذي كان يعّبر عن امليل إلى 

االرتقاء الطبقي. امليل إلى التمّلك هو مطمح 
بــت إلى  الــفــاح. الــثــانــيــة: الــحــداثــة الــتــي تــســرَّ
ولهذا،  الــريــف.  بالكاد المست  الكبيرة  املــدن 
ظل وعي »النخب« الريفية مختلطَا بني وعي 
تــقــلــيــدي وحـــداثـــة شــكــلــيــة. وإذا كــانــت أفــكــار 
الحرية والتقدم والحق في التعليم واملساواة 
 الــوعــي 

ّ
ــل ــذه الـــنـــخـــب، فــقــد ظــ ــدى هــ تــــتــــرّدد لــ

البطريركي يحكم منطقها »السلطوي«، وظل 
الفكر الحداثي  سلوكها تقليديا. لقد تغلغل 
ــرن،  ــ ــن نـــصـــف قـ ــ ــات بـــأكـــثـــر مـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ قـــبـــل االنـ
الريفية،  »الــنــخــب«  وعــي  بالكاد  لكنه المــس 

خصوصا ضباط الجيش.
تفاقم الــصــراع الطبقي مــن طــرف، و»رفــض« 
الشيوعيني قيادة عملية التغيير، على الرغم 
األيديولوجية  األوهــــام  نتيجة  قــدرتــهــم،  مــن 
الــتــي كــانــت تحكمهم، فــرضــا انــقــاب موقف 
فــي سحق  النظام  أداة  أن يكون  مــن  الجيش 
الشعب إلى أداة الشعب في التغيير. لكنه في 
الريف،  الواقع كان يعّبر عن وطــأة استغال 
ومــصــالــح الـــريـــف الــــذي كــــان يــمــتــلــك طــمــوح 
ــان تـــوافـــق الـــريـــف مع  ــ ــاء الــطــبــقــي. وكـ ــقــ االرتــ
مــجــمــل فــئــات الــشــعــب يــتــحــّدد فــي التخلص 
مــن استغال اإلقــطــاع والــنــظــام الــذي يمثله، 
وبــالــتــالــي مــجــمــل بــنــيــة الــطــبــقــة املــســيــطــرة، 
التعليم، وهو  امللكية وحــق  على  والحصول 
األمر الذي كان يفتح مجااًل لتغييٍر كبيٍر في 
سياسيا  اقــتــصــاديــا  نمطا  يسقط  املجتمع، 
ملصلحة ميٍل تتنازعه مصالح متعّددة، لكنه 
يقوم على أســاس مبدأ إعــادة توزيع الثروة 
ــــاح الــــزراعــــي، والــحــق  ــذي تــمــّثــل فـــي اإلصـ الــ
فــي الــعــمــل واألجــــور الــتــي تــنــاســب األســعــار، 
والـــحـــقـــوق الـــتـــي تــخــص الـــعـــمـــال، والــتــعــلــيــم 
املــجــانــي، والــضــمــان الــصــحــي واالجــتــمــاعــي 

الشامل.
بالتالي، يمكن القول إن دور الجيش وحكمه 
 ألزمٍة مجتمعيٍة ظهرت 

ٍّ
تمثا في تحقيق حل

واضـــحـــًة بــعــد الـــحـــرب الــثــانــيــة، انــطــاقــا من 
مــصــالــح فــئــات وســـطـــى، ريــفــيــة فـــي الــغــالــب، 
ومـــــن مـــنـــظـــور وعـــيـــهـــا الــــــذي كـــــان مــخــتــلــطــا 
بــني الــحــداثــة واملــحــافــظــة. وإذا كــان قــد حقق 
»نـــهـــضـــًة« فـــي مـــراحـــل حــكــمــه األولــــــى، حيث 
االقــتــصــاد، وتعمم  وتــطــور  الصناعة،  نشأت 
الــتــعــلــيــم، وتــوّســع نــشــر الــثــقــافــة، وتحصلت 
الــطــبــقــات الشعبية عــلــى حــقــوق كــبــيــرة، فقد 
أفــضــت مــركــزة الــثــروة بيد الــدولــة، وفــي ظل 
الريفية  الفئات  تميل  أن  إلــى  نظام شمولي، 
الــنــظــام الجديد  املــؤســس لبنية  بــاتــت  الــتــي 
إلى »تحسني وضعها«، عبر »مّد يدها« على 
الــعــام«.  الـــذي بــات يحّققه »الــقــطــاع  الفائض 
هذا ما أدى إلى »أزمٍة« في هذا القطاع، لكنه 
أوصل إلى نشوء »رجال أعمال جدد« )القطط 

السمان(. 
لــقــد ظــهــرت الـــدولـــة وكــأنــهــا عــنــصــر تحويل 
ــي )مـــــــّاك األرض  ــدامــ ــن مــــــّاك قــ لــلــمــلــكــيــة مــ
مــّاك جدد،  إلــى  البنوك(  والتجار وأصحاب 
ــذا قــــد حــّقــق  ــ ــاط الــــدولــــة هـ ــان نـــشـ ــ بـــعـــد أن كـ
تراكما كبيرًا في الثروة. وكانت هذه العملية 
بــحــاجــٍة إلــــى الــشــمــولــيــة بـــالـــضـــرورة، ألنــهــا 
املــــداراة عليها.  بــّد مــن  نــهــٍب ال  تمّثل عملية 
يتسم  اللذين  والسلوك  الــوعــي  بنية  وكــانــت 
بها هؤالء الضباط الذين باتوا هم، أو جزٌء 
ــذه الــوضــعــيــة،  ــ مـــنـــهـــم، الـــســـلـــطـــة، تـــنـــاســـب هـ
حــيــث جــــرى تــأســيــس نـــظـــام بــطــريــركــي في 

غـــاف حـــداثـــي. أشــــرت إلـــى أن مـــا حـــدث حل 
»قسري«، بالضبط ألنها حالٌة نادرة أن يقوم 
ويستطيع  كــبــيــرة،  تحويل  بعملية  الجيش 
الـــريـــف أن يـــرســـم مـــامـــح الـــتـــطـــور. ويــتــمــثــل 
السبب، كما حاولت التوضيح، في أن القوى 
الــتــي كـــان يــمــكــن أن تــقــوم بــعــمــلــيــة التغيير 
»الجذري«، أي الشيوعيني الذين أظهر القرن 
العشرون أنهم من حّقق التغيير في مناطق 
واســـعـــة، كــانــت »عــقــيــمــة«، بــعــد أن ُحــقــنــت بـ 
السوفيتية  املــاركــســيــة  اخترعتها  »نــظــريــٍة« 
»إن دور  تــقــول  الــعــاملــيــة،  خــدمــة لسياساتها 

الشيوعيني لم يحن بعد«. 
وال شــك فــي أنـــه، حــتــى الــشــيــوعــيــني، مــا كــان 
ديمقراطيا«  »نظاما  يــؤّســســوا  أن  يمكن  مــن 
ــــان مــــن املـــمـــكـــن أن يــحــقــقــوا  حــيــنــهــا. لـــكـــن، كـ
ــتـــصـــادي،  تــغــيــيــرًا عــمــيــقــا فـــي الــتــكــويــن االقـ
التقليديني،  الــبــنــى والــوعــي  تــجــاوز  يــفــرض 
 يثّور 

ْ
وأن يؤّسسوا نمطا صناعيا قابًا ألن

توجيه  مــن  بــّد  ال  لــهــذا،  املجتمع.  بنية  كلية 
النقد الشديد هنا أواًل، قبل الغوص في نقد 
تجربة النظم »القومية«. ومن ثم ملس أن ما 
جرى قد أنهى نمطا اقتصاديا متخلفا، على 
مشّرفة، حيث  تكن  لم  النتيجة  أن  من  الرغم 
أنـــه بــعــد تــطــور مــحــدود جـــرت عملية إعـــادة 
وإعــادة  التابعة،  االقتصادية  البنى  تكريس 
إنتاج التخلف، من فئاٍت استفادت من واقع 

التجربة، لكي تصبح هي املافيا الجديدة.
وهنا، ال يفيد كل »النقد« املنطلق من منظور 
»ديمقراطي«، ألن التجربة أوسع من ذلك، وأن 
هذه لم تكن مشكلتها الوحيدة، وال مشكلتها 
األساس. وكذلك ألن كل النقد »الديمقراطي« 
يــــؤّســــس لـــحـــالـــٍة مــــن الـــحـــنـــني ملــــا قـــبـــل هـــذه 
التجربة، أي إلى ماٍض موهوم، لم ُيلمس منه 
وكأنه  »الديمقراطية«،  املظاهر  بعض  سوى 
الفاحني وتخلفهم وأميتهم  لنهب  ال عاقة 
 

ّ
بــالــديــمــقــراطــيــة. ولــكــي تــكــون الــلــبــرلــة الــحــل
الــوحــيــد، على الــرغــم مــن أنها مــا أفضى إلى 
كل الدمار االقتصادي والتعليمي والصحي، 
وكل البطالة والفقر والتهميش، الذي نعيشه. 
ولــيــكــون دور الـــدولـــة االقـــتـــصـــادي مــنــبــوذًا، 
ــلـــى الـــرغـــم  ــداد«، عـ ــبــ ــتــ ــه »يـــــؤّســـــس لــــاســ ــ ألنــ
مــن األهــمــيــة الــحــاســمــة لــهــذا الــــدور فــي بناء 
الصناعة وتطوير االقتصاد ككل، وفي فرض 
مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم والـــضـــمـــان الــصــحــي وكــل 
الــحــقــوق الــضــروريــة لعيش كــريــم. وإذا كــان 
ُيلقى على دور الدولة هذا سبب االستبداد، 
ســنــلــمــس أنـــــه يــــجــــري تـــجـــاهـــل الـــبـــحـــث فــي 
الطابع الطبقي للفئات التي استلمت الحكم، 
وطبيعة مصالحها، ووعيها، حيث كان هذا 
ــآل الـــذي وصـــل إليه  ســبــب طــابــع الــدولــة واملــ
ــذات. على  ــالــ الـــوضـــع، ولـــيـــس دور الـــدولـــة بــ
الــرغــم مــن أن دور الــدولــة االقــتــصــادي يطرح 
أنه  إلــى تحليل، تتمثل في  إشكاليًة بحاجة 
قــدرة هائلة،  املسيطرة عليها  الفئات  يعطي 
ــا يــتــيــح لـــهـــا الـــتـــصـــّرف بــشــكــل أكـــبـــر مــمــا  مــ
يجب. وهــذا هو األمــر الــذي يفرض امليل إلى 
 هذه اإلشكالية ال يفرض 

ّ
االستبداد. لكن حل

الــدولــة االقتصادي، ألنــه الوحيد  رفــض دور 
املــمــكــن لتحقيق الــتــطــور والــحــداثــة، بــعــد أن 
بــات الــرأســمــال فــي األطــــراف ليس معنيا، ال 
بــالــتــصــنــيــع، وال بــتــطــويــر قـــوى مــنــتــجــة، وال 

بالحداثة والديمقراطية كذلك.
)كاتب وباحث فلسطيني(

في ذكرى ثورة 23 يوليو... المظاهر الديمقراطية ال تكفي

»النظم القومية«
في مسار تاريخي

وقعنا في 
ثنائية االستبداد/ 

الديمقراطية مقياسًا 
عامًا لتحديد الموقف، 

وبتجاهل كامل لكل 
ما تحقق طوال ثالثة 

عقود من التحوالت 
والصراعات

تغلغل الفكر 
الحداثي قبل االنقالبات 

بأكثر من نصف قرن، 
لكنه المس بالكاد 

وعي »النخب« الريفية

جوهر األزمة 
المجتمعية كان 
يتمثل في الريف 

الذي انحكم، في 
بلدان أخرى، لقيادة 

الشيوعيين، لكنه في 
بلداننا كان بال قيادة

إن المآل السوداوي الذي آلت إليه النظم »القومية« العربية، والتمزقات التي أصابت البلدان التي حكمتها، يجعالن من المراجعة 
والنقد أمرًا حتميًا، لمعرفة أسباب العطب، خاصة أننا اليوم أمام موجة تفسر كل شيء بـ »الديمقراطية« في استبعاد تام لكل 

ما هو اقتصادي واجتماعي، وهو أمر غير صائب، كما يرى الكاتب سالمة كيلة في مقاله هذا

)Getty( حظي عبدالناصر بشعبية جماهيرية في غالبية الدول العربية

مجتمعيٍة  ــٍة  ألزم حــّلٍ  تحقيق  في  تمثال  وحكمه  الجيش  دور  إن 
ريفية،  انطالقًا من مصالح فئات وسطى،  الثانية،  الحرب  بعد  ظهرت 
والمحافظة.  الحداثة  بين  مختلطًا  كان  الذي  وعيها  منظور  ومن 
نشأت  األولى، حيث  »نهضًة« في مراحل حكمه  وإذا كان قد حقق 
الثقافة،  نشر  وتوّسع  التعليم،  م  وتعمَّ االقتصاد،  وتطور  الصناعة، 
وتحصلت الطبقات الشعبية على حقوق كبيرة، فقد أفضت مركزة 
الثروة بيد الدولة إلى أن تميل الفئات الريفية إلى »تحسين وضعها«، عبر 

»مّد يدها« على الفائض الذي بات يحّققه »القطاع العام«.

دور الجيش
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شركات التكنولوجيا ُتنفق ماليين الدوالرات في واشنطن

مسلمو الصين يُقمعون إلكترونيًا

واشنطن ـ العربي الجديد

للعامــة،  أتيحــت  ماليــة  كشــوفات  أفــادت 
فــي وقــت متأخــر مــن مســاء الخميــس، بــأن 
الحالــي  العــام  فــي  »غوغــل«  شــركة  إنفــاق 
فــي  املنتخبــني  املســؤولني  علــى  للضغــط 
اإلدارة األميركيــة تجــاوز إنفاقها في األعوام 
املاضيــة كافــة، إذ أنفقــت 5.93 مايــني دوالر 
أميركــي، بــني 1 أبريل/نيســان و30 يونيــو/

أي  علــى  بذلــك  متفوقــة  املاضيــني،  حزيــران 
العــام  مــن  الثانــي  الربــع  فــي  أخــرى  شــركة 
ارتفاعــا  املذكــور  املبلــغ  ويعكــس  الحالــي. 
بنسبة 40 في املائة عما أنفقته الشركة خال 
الفتــرة نفســها فــي العــام املاضــي. وتفوقــت 
علــى إنفــاق غوغــل ثاثة كيانات هــي: »غرفة 
مليــون   11.68 بمبلــغ  األميركيــة«  التجــارة 
دوالر أميركــي، »الرابطــة الوطنيــة للوســطاء 
دوالر  مايــني   10.92 بمبلــغ  العقاريــني« 
أميركــي، والبحــوث الصيدالنيــة ومصنعــو 

أميركا بمبلغ 6 مايني دوالر أميركي.
الرئاســية  االنتخابــات  منــذ  أنــه  إلــى  يشــار 
اع 

ّ
األميركية في العام املاضي، كان على صن

التكنولوجيا اجتياز كونغرس يسيطر عليه 
الجمهوريــون، وإدارة كاملــة أضّرت قراراتها 
فــي معظــم األحيــان باملصالــح التجاريــة فــي 
»وادي الســيليكون« وبالتوقعــات التقدميــة 
صحيفــة  نقلــت  الســياق،  هــذا  وفــي  عامــة. 
املديــر  عــن  األميركيــة  بوســت«  »واشــنطن 
التنفيــذي ملجموعــة Tech: NYC التــي تمثــل 
الشــركات التكنولوجية فــي مدينة نيويورك 
األميركيــة، جولــي ســامويلز، الجمعــة، قولــه 
إن »بعــض شــركات التكنولوجيــا لــم تختبــر 
ســوى عالــم توافــق معهــا رئيــس البــاد فيــه 
إلــى حــد كبيــر«، وأضاف ســامويلز »لذا، فإن 
الكثيريــن يصارعــون إلدراك كيفيــة العيــش 

في فضاء متوتر«.
ويتزامــن ارتفــاع اإلنفــاق مــع تحــول جــذري 
واشــنطن  فــي  السياســي  املشــهد  فــي 
واالنقسامات الحادة بني الناخبني. إذ خال 
الشهور األولى من الرئاسة الجديدة، اشتبك 
شــركات  كبــرى  فــي  التنفيذيــون  املديــرون 
مــع  الســيليكون«  »وادي  فــي  التكنولوجيــا 
الرئيــس دونالــد ترامــب، على خلفيــة قراراته 
املثيرة للجدل بفرض حظر ســفر على بلدان 
ذات أغلبية مســلمة باإلضافة إلى انســحابه 
من اتفاقية باريس للمناخ. كما تأتي جهود 

منوعات
إعالم 
تونس

تونس ـ محمد معمري

التونســية  أم«  أف  »كاب  إذاعــة  مديــرة  أعلنــت 
الخاصــة، ألفــة التونســي، عــن تلقيهــا تهديــدًا مــن 
القيادي البارز في حزب »نداء تونس« واملســؤول 
عن امللف السياســي فيه، برهان بســيس، إذ قالت 
نــداء  مكتــب  فــي  انعقــد  »اجتماعــا  إن  التونســي 
تونــس، موضوعــه إذاعــة كاب أف أم، وتــم التعبيــر 

عــن عــدم رضــا قيــادة الحزب عن الخــط التحرري 
)وزيــر  العكرمــي  لزهــر  تواجــد  بســبب  لإلذاعــة، 
سابق وقيادي منشق عن حزب نداء تونس( في 
البرنامج الصباحي«، وأضافت أن بسيس أعلمها 
بأنــه »تــم توجيــه تقريــر فــي هــذا الغــرض لرئيــس 
الجمهوريــة وســتتخذ اإلجــراءات الضروريــة فــي 
حقهــا وحــق اإلذاعة ». هــذا التصريح ملديرة إذاعة 
»كاب أف أم« أثار موجة من ردود الفعل الغاضبة 

نقيــب  دعــا  إذ  التونســية،  النقابــات  قبــل  مــن 
الصحافيــني التونســيني، ناجــي البغــوري، النيابــة 
العموميــة إلــى »فتــح بحــث، وإيقــاف املدعو برهان 
بســيس بتهمــة اإليهــام بنفوذ، باعتبــاره في حالة 
تلبــس بارتكابهــا بشــهادة مديــرة إذاعــة كاب أف 
أم ». بــدوره، نــدد االتحــاد العــام التونســي للشــغل 
»هــذا التهديــد  بهــذا الســلوك معبــرًا عــن رفضــه لـ
الــذي يريــد مــن خاللــه البعــض العــودة إلــى لعــب 

األدوار القذرة في تلجيم األفواه«. يذكر أن برهان 
بســيس كان من أشــد املدافعني عن نظام الرئيس 
ثــم  علــي،  بــن  العابديــن  زيــن  املخلــوع،  التونســي 
اعتذر بعد ثورة عام 2011 من الشعب التونسي، 
واعــدًا إيــاه بعــدم العــودة للعمــل السياســي، لكنــه 
أصبــح الحقــا أحد أكثر املقربني من نجل الرئيس 
التونســي الحالــي واملديــر التنفيــذي لحــزب »نــداء 

تونس الحاكم«، حافظ قايد السبسي.

»غوغــل« فــي مجــال الضغــط بينمــا تواجــه 
الشــركة ضغوطــا من قبــل االتحاد األوروبي، 
بسبب هيمنتها على السوق، إذ في يونيو/

االتحــاد  رئيــس  غــّرم  املاضــي  حزيــران 
األوروبــي ملكافحــة االحتــكار »غوغــل« مبلغا 
قياســيا قــدره 2.7 مليــون دوالر أميركي. لذا، 
مع وصول الرئاســة الجديدة بقيادة ترامب، 

كان علــى »غوغــل و»ستايتســايد« وشــركات 
أخــرى التكيــف مــع نظــام سياســي جديــد ال 
تربطهم فيه عاقة وثيقة مع الرئيس، خافا 
للعاقة التي أسسوها مع الرئيس األميركي 
البعــض  أن  أوبامــا، خاصــة  بــاراك  الســابق، 
الثاثــة  الشــهور  خــال  دعــا  واشــنطن  فــي 
املنصــات  فــي  التدقيــق  زيــادة  إلــى  املاضيــة 

ضغطــت  »غوغــل«  املهيمنــة.  التكنولوجيــة 
األبيــض،  والبيــت  النــواب  مجلــس  علــى 
وشــملت القضايــا التــي ضغطــت مــن أجلهــا: 
»اســتجابات تشــريعية« لقــرار حظــر الســفر 
أصحــاب  هجــرة  الرئيــس،  أصدرهــا  التــي 
املهــارات العاليــة، التعليــم، قانــون الواليــات 
املتحــدة والقانون الدولي ملكافحة االحتكار، 
بلجنــة  الخاصــة  الخصوصيــة  تنظيمــات 
االتصــاالت االتحاديــة، وحريــة التعبيــر. أمــا 
»أمــازون« فأنفقــت مبلــغ 3.21 مايــني دوالر 
أميركــي، مقارنــة بـــ 3 مايــني دوالر أميركــي 
املاضــي.  العــام  فــي  نفســها  الفتــرة  خــال 
وضغطــت علــى الكونغــرس، البيــت األبيض، 
»ناســا«  بينهــا  عــدة،  اتحاديــة  ووكاالت 
وإدارة االتحادية ولجنة التجارة االتحادية. 
»أوبــر« التــي واجهــت عامــا مضطربــا دفعــت 
430 ألــف دوالر أميركــي، بزيــادة بنســبة 40 
فــي املائــة عمــا دفعتــه خــال الفتــرة نفســها 
فــي العــام املاضي.  وأنفقت »أبل« 2.2 مليون 
 80 بحوالــي  قــدرت  بزيــادة  أميركــي،  دوالر 
مليــون   1.23( املاضــي  العــام  عــن  املائــة  فــي 
دوالر أميركــي(، وضغطــت الشــركة املصنعــة 
وإدارة  الكونغــرس،  علــى  »أيفــون«  لهواتــف 
وغيرهــا.  والــدواء،  الغــذاء  وإدارة  النقــل، 
للغــط  نقديــة  أمــوااًل  الشــركة  وخصصــت 
الســيارات  تصنيعهــا  مثــل  قضايــا  فــي 
املتنقلــة  الصحــة  تطبيقــات  القيــادة،  ذاتيــة 

واإلصاح الضريبي الدولي.
و»مايكروســوفت«  »فيســبوك«  شــركتا  أمــا 
لهمــا  إنفــاق  أي  الكشــوفات  تظهــر  فلــم 
لكــن  الثانــي،  الربــع  خــال  الضغــط  علــى 
 2.38 »فيســبوك«  أنفقــت  األول  الربــع  فــي 
علــى  الضغــط  فــي  أميركــي  دوالر  مليــون 
الحكومــة االتحاديــة، مقارنــة بـــ 2.19 مليــون 
الشــركة  املاضــي.  العــام  فــي  أميركــي  دوالر 
البيــت  النــواب،  مجلــس  علــى  ضغطــت 
فــي  اتحاديــة،  وكاالت  وســت  األبيــض، 
قضايــا تتعلــق باإلرهــاب، وحياديــة شــبكة 
اإلنترنت، وخصوصية اإلنترنت، والتشــفير 
والضرائــب الدولية. »مايكروســوفت« أنفقت 
2.07 مليــون دوالر أميركــي، وصرفــت املبلــغ 
علــى  وضغطــت  املاضــي.  العــام  فــي  نفســه 
الداخلــي ووزارة  األمــن  الكونغــرس، ووزارة 
الخارجيــة، وركــزت علــى قضايــا مــن بينهــا 
األمــن الســيبراني، وهجــرة املهــارات العالية، 

واتفاقية باريس للمناخ.

ضغطت »غوغل« على 
مجلس النواب األميركي 

والبيت األبيض

تتّجه الصين إلى فرض 
الحظر التام على جزء 

كبير من اإلنترنت العالمي

بكين ـ العربي الجديد

اتهــا  إجراء الصينيــة  الســلطات  شــّددت 
فــي إقليــم شــينغيانغ الــذي تســكنه أغلبيــة 
فيــه  أمــرت  إشــعارًا  وجهــت  إذ  مســلمة، 
املواطنــني بتحميــل »تطبيــق مراقبــة« علــى 
هواتفهم املحمولة، وتجري عمليات تفتيش 

مفاجئة لضمان تثبيت هذا التطبيق.
اإليغوريــة  باللغتــني  رســل 

ُ
أ اإلشــعار 

العاصمــة  فــي  املقيمــني  إلــى  والصينيــة 
تطبيــق  عبــر  أســبوع،  قبــل  أورومتشــي، 
التراسل »وي تشات«، وفقا ملوقع »ماشابل« 

املتخصص باألخبار التقنية.
وطلبــت الســلطات مــن مســتخدمي الهواتــف 
مســح  »أندرويــد«  تشــغيل  بنظــام  العاملــة 
تطبيــق  لتثبيــت  ســريعة،  اســتجابة  رمــز 
»يكشــف  والــذي   ،Jingwang »جينغوانــغ« 
تلقائيــا عــن الفيديوهــات الدينيــة اإلرهابيــة 
الصــور  إلــى  باإلضافــة  املشــروعة،  وغيــر 
والكتــب والوثائــق اإللكترونية على الهاتف. 
وفي حال العثور على محتوى غير قانوني، 
املســتخدمني حذفــه«، وفــق زعــم  مــن  ُيطلــب 
الســلطات. وأشــار مســتخدمون علــى مواقــع 
يحــذف  مــن  أن  إلــى  االجتماعــي  التواصــل 
يحملــه  لــم  أو  املذكــور،  املراقبــة  تطبيــق 
، ُيحتجــز فتــرة تصــل إلــى عشــرة أيــام. 

ً
أصــا

وأفــاد موقــع »ماشــابل« بــأن تطبيــق املراقبة 
الرقميــة  التوقيعــات  يمســح  »جينغوانــغ« 
للملفــات املوجــودة علــى الهاتــف، ويطابقها 
الحكومــة  تصنفهــا  مخزنــة  ملفــات  مــع 

الصينية محتويات »ذات صلة إرهابية«.
كذلك يحتفظ بنسخة من سجات محادثات 
إلــى  باإلضافــة  »ويبــو«،  التراســل  تطبيــق 
ســجات األرقــام املحفوظــة وبيانــات بطاقــة 
الهاتــف وتســجيل الدخــول إلى شــبكة »واي 

خــادم  إلــى  املعلومــات  هــذه  رســل 
ُ
وت فــاي«، 

الحكومــة  أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  معــني. 
الصينية تضّيق الخناق على أقلية اإليغور 
املســلمة في الباد، إذ أجبرتهم على تركيب 
واملتاجــر  الشــوارع  فــي  مراقبــة  كاميــرات 
وترســل بثا مباشــرًا إلى الشــرطة، وأصدرت 
الســلطات فــي شــينغيانغ، فــي مــارس/ آذار 
املحجبــات  النســاء  بمنــع  قــرارات  املاضــي، 
املطــارات،  ودخــول  القطــارات  ركــوب  مــن 

وشــجعت املوظفــني علــى تبليغ الشــرطة عن 
أي محجبة مخالفة.

كذلــك منعــت إطــاق اللحــى، واصفــة إياهــا بـ 
»اللحى الغريبة«، وحظرت األســماء املســلمة 
املاضــي. وفــي رمضــان  أبريــل/ نيســان  فــي 
عــام 2016، حظرت الســلطات صوم املوظفني 
الحكوميني واملدّرســني والتاميذ، ومنعتهم 
دينــي  نشــاط  أي  فــي  املشــاركة  مــن  أيضــا 
خــال  والشــراب  الطعــام  محــات  إغــاق  أو 

هــذا الشــهر. وفــي عــام 2014، أعلنــت وســائل 
اإلعــام الصينيــة الرســمية عــن نيــة املــدارس 
تشــجيع  عــدم  علــى  العمــل  شــينغيانغ  فــي 
الطــاب علــى ممارســة الشــعائر الدينيــة فــي 
بالــزّي  الخاصــة  القواعــد  وتشــديد  املنــازل 
املدرســي. ويذكــر أن إقليــم شــينغيانغ يضــّم 
أكثر من عشــرة مايني مســلم، وهي الجالية 
الناطقــني  اإليغــور  إلثنيــة  التابعــة  الكبــرى 
جه الصني 

ّ
بالتركيــة. وفــي ســياق متصــل، تت

إلــى فــرض الحظــر التــام علــى جــزء كبيــر مــن 
واســعة  إطــار حملــة  فــي  العاملــي،  اإلنترنــت 
املعارضــة وإحــكام قبضــة  إلــى قمــع  تهــدف 
أمــرت  إذ  الحكــم.  علــى  الشــيوعي  الحــزب 
االتصــاالت  شــركات  الصينيــة  الحكومــة 
ــام إلــى 

ّ
الثــاث فــي البــاد بمنــع الوصــول الت

أن(،  بــي  )فــي  افتراضيــة  خاصــة  شــبكات 
 China بحلــول العــام املقبــل، علما أن شــركات
 China Telecomو  ،Mobile، China Unicom
ونقلــت  الدولــة،  إلــى  كاملــة  ملكيتهــا  تعــود 
عــن  املعلومــات  هــذه  »بلومبــرغ«  وكالــة 

مصادر تحفظت عن ذكر اسمها.  
رقابــة  الدولــة  أكثــر  إحــدى  الصــني  وتعــّد 
علــى شــبكة اإلنترنــت فــي العالــم، إذ تحظــر 
اإللكترونيــة،  املواقــع  آالف  إلــى  الوصــول 
و»تويتــر«  و»فيســبوك«  »غوغــل«  وبينهــا 
الضوابــط  تشــمل  كذلــك  و»إنســتاغرام«. 
منــع التعليقــات واآلراء التــي تنتقــد الحــزب 
الشــيوعي، وتمنــع مشــاركة معلومــات حــول 
أحــداث معينــة مثــل مجــزرة تيــان إن مــني في 
عــام 1989. لكــن مايــني املواطنــني الصينيني 
فــي الصــني،  الرقابــة  يتحايلــون علــى نظــام 
واملعــروف باســم »جــدار الحمايــة العظيــم«، 
افتراضيــة  شــبكات  اســتخدام  طريــق  عــن 
»فــي بــي أن« معينــة، للوصــول إلــى املواقــع 

املحظورة. 

ضغطت الشركة في اتخاذ ترامب قرارًا بحظر السفر )لويس جين/فرانس برس(

)Getty /إقليم شينغيانغ يضّم أكثر من عشرة ماليين مسلم )كيفين فراير

شــهدت الشــهور الثالثــة الماضية إنفاقًا غير مســبوق في محاولــة للتأثير على صنــاع القرار فــي اإلدارة األميركية من قبل شــركات 
تكنولوجية كـ »غوغل«، »أوبر«، »أمازون«، »أبل«، »فيسبوك« و»مايكروسوفت«، وبلغ إجمالي إنفاقها  15.69 مليون دوالر أميركي
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وغــيــرهــا، وهـــي أشـــيـــاء تــمــتــلــئ بــهــا املــتــاحــف 
الغربية والخزائن الخاصة اآلن:

المسالت المنهوبة
اهـــتـــم الــــرومــــان أثـــنـــاء حــكــمــهــم ملــصــر بجلب 
املــســات الــفــرعــونــيــة إلـــى أوروبـــــا، وفـــي رومــا 
وحدها توجد ثماني مسات استولى عليها 
الــرومــان. فمسلة التيرانيسي تعود  األبــاطــرة 
لعصر تحتمس الثالث، وقد أخذت من معبد 

آمون في الكرنك سنة 357، ومسلة الفاتيكان 
تــعــود لعصر أمــنــحــوتــب الــثــانــي وقـــد جلبها 
سنة  هيليوبليس  مــن  كاليغوال  اإلمــبــراطــور 
األول،  لسيتي  تــعــود  فامينيو  ومسلة  37م، 
وتوجد بجوارها مسلة مينيرفيو التي تعود 
الــتــي تعود  إبــريــس، ومسلة ســـوالري  لعصر 
إلى بسماتيك األول، حصل عليهما أغسطس 
ومن  هيليوبليس  ومــن  ق.م.   10 سنة  قيصر 
أيــضــا تــوجــد فــي رومــا  الثاني  عهد رمسيس 

القاهرة ـ محمد كريم

ــتــــغــــراب  ــيــــر اســ ــثــ ــ لــــعــــل أكــــثــــر مـــــا ُي
ــة املـــصـــريـــة هــــو املـــوقـــف  ــكـــومـ الـــحـ
ــد ملــــصــــريــــن يــــرفــــضــــون  ــتــــجــ املــــســ
التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير؛ ذلك أن 
لــرأس  الــحــق املطلق  يــقــوم على  الــُحــكــم لديها 
الــدولــة فــي أن يقرر مــا يشاء بشأن ممتلكات 
الـــدولـــة وثــرواتــهــا دون رقــابــة كــأنــهــا مــيــراثــه 

الخاص.
علينا أال نستبعد، في ظل عدم الشفافية، أن 
الصفقات التي ال ُيعلن عنها، هي أدهى وأمّر 
التاريخية واملادية،  في مجال إهــدار الحقوق 
وكــلــهــا تـــبـــدو فـــي إطـــــار املـــجـــامـــات الــفــارغــة 
اتفاقيات  ببعيدة  ولــيــســت  مــنــاظــرة،  ألنــظــمــة 
سد النهضة، وإعادة ترسيم الحدود البحرية 
مع قبرص واليونان! وفي هذا التقرير عرض 
ألبــرز مــا قــام بــه حــّكــام مصر مــن التفريط في 
اآلثار القديمة، ولعلها آثار يصعب إخفاؤها 
لــضــخــامــة حــجــمــهــا، ولـــــذا فــمــن الــبــديــهــي أن 
 

ّ
نــتــوقــع الــكــثــيــر حــــول الــتــفــريــط فـــي مـــا خــف
وزنــه وغــا ثمنه من اآلثـــار، كالحلي والذهب 
)املساخيط(  الصغيرة  والتماثيل  واملقتنيات 

إحياء اسطورة رجل 
العنكبوت  أمر مبالغ 

فيه عند المنتج

الخديوي إسماعيل 
أهدى لملوك وأجانب نحو 

4000 قطعة أثرية

ثالث مراحل يمر بها 
كل من خضع لعملية 

قص المعدة

2223
منوعات

مسات ماتشوتيو وماتيانو املجلوبتان من 
إلى مسلة  معبد رع في هيليوبليس، إضافة 
إسطنبول  مدينة  فــي  توجد  بينما  دوجــالــي. 
ــد مــســلــة  ــمــ ــيــــدان الـــســـلـــطـــان أحــ ــمــ الـــتـــركـــيـــة بــ
تحتمس الــثــالــث، الــتــي نقلت إلــى هــنــاك على 
يد اإلمبراطور الروماني ثيودوسيوس األول.

بذخ أسرة محمد علي
كــان األلــبــانــي »محمد علي بــاشــا« أشــهــر من 

إهــداء  اآلثـــار املصرية عبر  فــي  بالتفريط  قــام 
تــلــك املـــســـات لــــدول أجــنــبــيــة. فــهــنــاك »مــســلــة 
التي تعود إلى تحتمس  النقوش  لندن« ذات 
الثالث وبها بعض العامات التي أضيفت في 
نهر  بجوار  اآلن  وتقع  الثاني،  رمسيس  عهد 
اإلسكندرية  مدينة  فــي  املسلة  ظلت  التايمز. 
عــلــي منحها  مــحــمــد  قــــرر  حــتــى  2000 ســنــة 
لــإنــكــلــيــز تــكــريــمــا النـــتـــصـــارهـــم عــلــى جيش 
نــابــولــيــون بــونــابــرت فـــي مــعــركــة الــنــيــل سنة 
أن يصالح فرنسا،  أراد الحقا  1801م.  ولعله 
فأهداها مسلة مزينة بالكتابة الهيروغليفية 
يزيد عمرها عن 3300 سنة، كانت تزين طوال 
عــمــرهــا مـــدخـــل مــعــبــد األقـــصـــر، ويــبــلــغ طــول 
ــمـــر 23 مـــتـــرا ويـــزن  الـــعـــمـــود الــغــرانــيــتــي األحـ
أكثر من 250 طنا. وهي املسلة املنتصبة اآلن 
بــســاحــة الــكــونــكــورد وســــط بـــاريـــس. وتــشــبــه 
مــســلــة نـــيـــويـــورك فـــي نــقــوشــهــا مــســلــة لــنــدن، 
وهـــي تــوجــد اآلن فــي حــديــقــة ســنــتــرال بـــارك، 
244 طنا  وزنها  ويبلغ  منهاتن،  أكبر حدائق 
املسلة  هــذه  ومــغــادرة  الغرانيتي.  الحجر  مــن 
ملصر كانت من ثمار حكم الخديوي إسماعيل 
الـــــذي قــــرر إهــــداءهــــا إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة 
لتدعيم العاقات التجارية في أعقاب افتتاح 
الخديوي توفيق  ابنه  قام  ثم  السويس؛  قناة 
بتنفيذ وصية والده ومنحها رسميا بخطاب 
مــوقــع فــي 1879م. ويــذكــر أيــضــا أن الخديوي 
ــل الــنــمــســا  ــنـــاصـ إســـمـــاعـــيـــل أهــــــدى ملـــلـــوك وقـ
وفرنسا وأملانيا نحو 4000 قطعة أثرية. ووفقا 
لكتاب »سرقات مشروعة: حكايات عن سرقة 
آثار مصر وتهريبها ومحاوالت استردادها«، 
الخديوي  فإن  العشماوي،  أشــرف  للمستشار 
عــبــاس األول أهــــدى األرشــــيــــدوق الــنــمــســاوي 
ــدى قـــاعـــات قــصــور املــمــالــيــك  مــاكــســمــلــيــان إحــ
القديمة، وكانت تضم أول نواة ملتحف اآلثار 
نقلت  وقــد  إنــشــاؤه وقتها،  املــزمــع  الفرعونية 

القاعة بالكامل عن طريق البحر إلى فيينا.

معابد النوبة
أمــــا مــعــابــد الـــنـــوبـــة فــحــالــهــا أغـــــرب مـــن حــال 
املسات، وهي من ثمار العهد الناصري الذي 
ــع شـــعـــار الــتــأمــيــم، وأعـــطـــى لــنــفــســه الــحــق  رفــ
العالي  السد  بناء  فــي  الــبــدء  التملك، فمع  فــي 
ـــراق مـــســـاحـــات أثــــريــــة كــبــرى  ـــإغـ والــتــســلــيــم بـ
نــاصــر، قامت  الــنــوبــة تــحــت بــحــيــرة  بمنطقة 
ــدول بــمــحــاولــة اســتــنــقــاذ تلك  ــ الـــعـــديـــد مـــن الــ
اآلثــار، لكن األغــرب هو ما قامت به الحكومة 
ــن مـــكـــافـــأة تــلــك الــــــدول وإهـــدائـــهـــا  املـــصـــريـــة مـ
ّيد في 

ُ
معابد بأكملها. فمعبد دندور الذي ش

زمـــن الــقــيــصــر أغــســطــس، تـــم نــقــلــه مـــن مكانه 
األصــلــي على بعد 87 كلم جــنــوب أســـوان في 
فـــي 661 صــنــدوقــا،  وتــــم شــحــنــه  عــــام 1963، 
بإجمالي وزن 800 طن. وفى 27 إبريل/ نيسان 
عام 1967م تم إهداؤه للواليات املتحدة بحجة 
تــقــديــر جــهــودهــا فــي حــفــظ آثـــار الــنــوبــة، وقــد 
أعاد  الذي  املتروبوليتان،  املعبد ملتحف  منح 

في نيويورك تركيبه بشكله القديم نفسه.
والــذي  باليونانية(،  )تافيس  طافا  معبد  أمــا 
كــــان يــقــع عــلــى بــعــد حـــوالـــي 48 كــلــم جــنــوب 
ــوان، فــقــد أهــــدي إلـــى هــولــنــدا ســنــة 1960،  ــ أسـ
ووصـــل إلــيــهــا ســنــة 1971 وأعــيــد تركيبه في 
لــيــدن. فــي حــن وصــل  ــار بمدينة  متحف اآلثــ
مــعــبــد ديــبــود إلـــى إســبــانــيــا، وهـــو املــعــبــد ذو 
التاريخ العريق، حيث تم بناؤه لإلهة إيزيس 
بجزيرة فيلة سنة 2 ق.م. وقد قامت الحكومة 
املصرية بإهدائه إلى دولة إسبانيا عام 1968م. 
قريبة  في حديقة  تركيبه  بــإعــادة  قامت  التي 
سنة  للجمهور  وافــتــتــاحــه  امللكي  القصر  مــن 
1972م. ويكشف كتاب »سرقات مشروعة« عن 
 الــقــطــع األثــريــة 

َ
ــــداءات عــبــد الــنــاصــر بــعــض إهـ

لاتحاد السوفييتي )السابق( ، وعن إهداءات 
السادات لآلثار املصرية لشاه إيران والرئيس 

الفرنسي جيسكار ديستان.

نور عويتي

بـــات مــن الــصــعــب فــهــم الــطــريــقــة الــتــي تسير 
عليها األمور في نقابة الفنانن في سورية، 
الــنــقــابــة مــنــذ أن تسلم  الـــرغـــم مـــن أن  فــعــلــى 
رئــاســتــهــا املــمــثــل الــــســــوري زهـــيـــر رمـــضـــان، 
ــه املــطــلــق لــلــنــظــام، أصــــدرت  املــــعــــروف بـــوالئـ
العديد من القرارات التعسفية، التي من شأنها 
أن تضيق الخناق على الفنانن املعارضن، 
كفصل البعض منهم من النقابة، مثل جمال 
عقوبات  وفـــرض  خــلــيــل،   ومكسيم  سليمان 
تعسفية على آخرين. ولم تمنح النقابة إذنا 
لــدخــول املــمــثــل قــيــس الــشــيــخ نجيب دمــشــق، 
واملــشــاركــة فــي مسلسل »قــنــاديــل الــعــشــاق«. 
حــتــى الحـــت فــي االفــــق قــبــل أســبــوع سلسلة 
من القرارات التي أصدرها رمضان، تجاوزت 
حــدود املنطق واملعقول، وكــان آخــر إبداعات 
ــان عــلــى مــســتــوى الــــقــــرارات اإلداريـــــــة،  رمـــضـ
ــرار، فـــرض ضــرائــب عــلــى الــعــامــلــن في  هــو قــ
قــطــاع »الـــدوبـــاج« فــي ســـوريـــة، مــن ممثلن 
ومـــهـــنـــدســـي صـــــوت وإداريــــــــــن ومـــخـــرجـــن، 

التي سنخوضها معه، ســواء في هذا الجزء 
ــزاء الــقــادمــة، هــي رحــلــة نــضــوج. تلك  أو األجــ
الــنــســخــة مــــن »الـــعـــنـــكـــبـــوت« ال تـــعـــرف مــــاذا 
عليها أن تفعل بما تملكه من قــدرات، مجرد 
مراهق بسيط استيقظ من نومه فجأة ووجد 
في نفسه قوة خارقة، وامتأل بمزيج من الثقة 
والغرور واالرتباك والرغبة في أن يكون جزءًا 
يــراهــم في  الــذيــن   The Avengers أبــطــال مــن 
التلفاز. ذلك األمر يبرز منذ االفتتاحية، التي 
نــشــاهــد فــيــهــا جــانــبــا مـــن مــعــركــة »آفــنــجــرز« 
فــي »كــابــن أمــيــركــا: الــحــرب األهــلــيــة« ولكن 
والــذي  بــاركــر«،  »بيتر  مــن بتصوير موبايل 
يــتــحــدث إلـــى الــشــاشــة بــانــبــهــار عــن أنـــه اآلن 
سيذهب لقتال الكابن ويختطف منه الدرع، 
هذا التقديم بارع الذكاء ويختصر الكثير من 
أسس الشخصية، نحن أمام »بطل« ال يعرف 

تحديدًا الخير أو الشر
وألن »الـــنـــضـــوج« هـــي الــحــكــايــة األســاســيــة، 
يـــبـــرز أكـــثـــر الـــــــدور »األبــــــــــوي« الــــــذي يــلــعــبــه 
ــديـــدي فــي  ــحـ ــارك« أو الــــرجــــل الـ ــتــ »تــــونــــي ســ
فــارق  أيــضــا عنصر  الشخصية، وهـــو  حــيــاة 
عن األفــام األخــرى التي تناولتها، ويحسب 
جـــــدًا لـــصـــنـــاع الــفــيــلــم أن حـــضـــور »روبــــــرت 
داوني جونيور« لم يكن مجرد دفعة تجارية 
املستوى  للفيلم، ولكنه إضافة ضخمة على 

محمد جابر

يبدو إحياء شخصية »الرجل العنكبوت« في 
سلسلة جديدة وأمــام بطل مختلف من قبل 
الصعوبة،  بالغ  أمــرًا  »مارفيل« حاليا  شركة 
خصوصا حن يكون املطلوب ليس فقط منح 
»رجل العنكبوت«،  جاذبية وتناول مختلف لـ
ولكن أيضا دمجه مع باقي أبطال »مارفيل« 
الخارقن وأن يكون جزءًا من »العالم املتسع«. 
 Spider-Man: أن  إال  الــصــعــوبــات  تــلــك  ورغـــم 
Homecoming يتجاوزها جميعا، ويمتلك كل 

املميزات التي يفترض وجودها فيه.
ــاء أن يــكــون  ــذكــ ــرارًا شـــديـــد الــ ــ ــ ــــان قـ ــة، كـ ــدايــ بــ
لــلــشــخــصــيــة ضـــمـــن »عـــالـــم  الـــحـــضـــور األول 
ــيــــل« – وقــــبــــل فــيــلــمــهــا املـــســـتـــقـــل ــــــ فــي  ــارفــ مــ
الـــعـــام  فــــي   Captain America: Civil War
املاضي، سواء لربطه منذ البداية مع األبطال 
اآلخـــريـــن، أو ألن حــضــوره كـــان ذكــيــا وفــارقــا 
ــدًا مــمــا جــعــل أغـــلـــب املــشــاهــديــن  وخــفــيــفــا جــ
متحمسن للنسخة الجديدة من الشخصية 
الــتــي سيلعبها املــمــثــل الــشــاب تـــوم هــوالنــد. 
ثــم جـــاء الــقــرار الــذكــي الــثــانــي، وهـــو أن يبدأ 
الشخصية  انتهت  حيث  مــن   Homecoming
فــي »كــابــن أمــيــركــا«، حيث نــتــجــاوز هنا كل 
ــتـــي صـــرنـــا نــعــرفــهــا  ــادة، والـ ــتـ ــعـ املـــقـــدمـــات املـ
ــر«  ــاركــ ــر بــ ــتـ ــيـ ــــن كـــيـــفـــيـــة تــــحــــول »بـ ــدًا، عـ ــ ــيـ ــ جـ
لشخص ذي قدرات خارقة، ال نرى العنكبوت 
الذي يلدغه، وال نمر بفترة تعرفه وفهمه ملا 
مباشرة.  الحكاية  قلب  فــي  هنا  نحن  حــدث، 
ومنذ املشهد األول يظهر االختاف الحقيقي 
تــنــاول آخر  الفيلم عــن أي  الـــذي يحمله هــذا 
ــو تـــركـــيـــزه على  »الـــرجـــل الــعــنــكــبــوت«، وهــ ـــ لـ
الرحلة  الــســن«، وأن  كــونــه »مــراهــقــا وصغير 

أجــورهــم  مــن  دفــع %3  حيث يتوجب عليهم 
لنقابة الفنانن، باإلضافة  إلى إتاوة سنوية 
فــرضــهــا رمـــضـــان عــلــى الــعــامــلــن فـــي نفس 
وتــقــدر  للنقابة،  املنتسبن  غــيــر  مــن  الــقــطــاع 
بخمسن ألف ليرة سورية، أي ما يعادل مئة 

دوالر أميركي.
قـــد تــبــدو لــوهــلــة هــــذه األرقــــــام بــســيــطــة، وأن 
ــدره رمــضــان مــقــبــواًل، ولكن  الـــقـــرار الـــذي أصــ
إذا مـــا عــرفــنــا بــــأن املــمــثــلــن الـــذيـــن يــعــمــلــون 
ــــاج يـــتـــقـــاضـــون 800 لــيــرة  ــــدوبـ فــــي قـــطـــاع الـ
يعادل دوالرا  ما  أي  كل مشهد،  سورية على 
ونــصــف فــقــط، ســـنـــدرك حــجــم املــصــيــبــة الــتــي 
إلــى قطاع  لــجــؤوا  الــذيــن  الفنانن  حلت على 
الـــدوبـــاج كــحــل أخــيــر، فــي ظــل املحسوبيات 
الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الـــدرامـــا الــســوريــة. بــل إن 
الشروط الجديدة التي وضعتها النقابة على 
العاملن في قطاع الدوباج ال تبدو منطقية 
لم تقدم شيئا  النقابة  أيضا، خصوصا، وأن 
الــدوبــاج كانت  لــهــؤالء، ألن تسعيرة مشهد 
تــتــراوح بن 200 و300 ليرة ســوريــة، منذ أن 
أنشئت شــركــات الــدوبــاج فــي ســوريــة مطلع 
القرن الحالي، ورغم أن قيمة العملة السورية 
انخفضت بشكل كبير بعد أن اندلعت نيران 
النقابة  أن  إال   ،2011 ســنــة  الــســوريــة  الـــثـــورة 
ــادة أجــــور الــعــامــلــن فـــي هــذا  ــزيـ لـــم تــتــدخــل لـ
القطاع، بل إنها بقيت لوقت طويل، ال تعتبر 
الــعــمــل فــي مــجــال الـــدوبـــاج يــدخــل فــي إطــار 
األعــمــال الــفــنــيــة. وكـــل مــن تكفل بــأمــر حماية 
الــعــامــلــن فـــي قــطــاع الــــدوبــــاج، ووضــــع حــدًا 
أدنى ألجورهم هو تجمع »صوتنا فن«، الذي 
أنشأته مجموعة من املمثلن العاملن بقطاع 
الدوباج بهدف منع استغال املمثلن من قبل 
شركات اإلنتاج، والذي يديره املمثل السوري 

أبــو غزالة. بعد القرار األخير، من قبل  إيــاس 
الــنــقــابــة، قـــام الــعــديــد مـــن الــفــنــانــن املعنين 
بــاألمــر بــاالعــتــراض على قـــرار الــنــقــابــة، الــذي 
النقابة  وا حملة ضد 

ّ
اعتبروه تعسفيا، وشن

الشخصية على مواقع  من خــال صفحاتهم 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ومـــا كـــان مــن النقيب 

زهير رمضان   اال الخروج للدفاع عن نفسه، 
باملستغربة،  وصــفــت  بتصريحات  واإلدالء، 
رّد بــهــا مــن خـــال وســائــل اإلعــــام الرسمية، 
مــفــادهــا أن الــنــقــابــة لــن تــتــوانــى عــن معاقبة 
املــحــتــجــن، ابـــتـــداًء مـــن قـــــرارات الــفــصــل الــتــي 
باتت فعا روتينيا تقوم به النقابة، وانتهاًء 

بالسجن. وذلــك مــا دفــع أبــو غــزالــة لــلــرّد على 
رمــضــان مــن خــال بيان نشره على صفحته 
الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، استنكر 
فيه قرارات النقابة وتهديدات رمضان، ودعا 
النقابة للبحث عن مصادر أخــرى لتمأل بها 

خزائنها بداًل من جيوب صغار الكسبة.

ــي والـــعـــاطـــفـــي، فــهــو مـــحـــرك أســاســي  ــدرامــ الــ
بــالــنــســبــة لــلــجــانــبــن: »بــــاركــــر« الــــذي يــرغــب 
فــي إبــهــار »ســتــارك« وإقــنــاعــه أنــه قـــادر على 
»آفــنــجــرز«، و»ســتــارك«  أن يــكــون جـــزءًا مــن الـــ
الذي يسخر من كل شيء ولكنه يهتم بشكل 
يريده  املراهق، وال  ذلك  بأمر  كامل وحقيقي 
الــذي ال يــدرك  استعجال الــدخــول فــي العالم 
قـــســـوتـــه بــــعــــده. ولــــذلــــك فـــإنـــه وراء املــشــاهــد 
الـــذي ال  الــســريــع  املمتعة واملسلية واإليــقــاع 
يــتــوقــف، تــبــقــى تــلــك الــطــبــقــة الــعــاطــفــيــة بن 
»ستارك« و»باركر« حاضرة منذ بداية الفيلم 

حتى نهايته.
ميزة   Homecoming يملك  ذلـــك،  جــانــب  إلـــى 
»شـــريـــر« الــفــيــلــم، فعلى  كـــبـــرى لــهــا عـــاقـــة بــــ
أفــام »مارفيل« وأبطالها، إال  الرغم من قــوة 
أن العيب املتكرر دائما هو افتقادها ألشرار 
يبقون في الذاكرة، األمر هنا مختلف، فهناك 
وتأسيس  الشخصية  بكتابة  مبدئية  عناية 
دوافـــعـــهـــا، وهـــنـــاك قــــوة اســتــثــنــائــيــة تــضــاف 
إلــيــهــا مـــن خــــال أداء املــمــثــل الــكــبــيــر مــايــكــل 
كيتون للدور، هناك شيء من الهيبة والرعب 
الــحــقــيــقــي يــشــعــر بــهــمــا املــتــفــرج عــنــد ظــهــور 

شخصية »أدريان« على الشاشة.
عشر  ــســــادس  الــ الــفــيــلــم  هـــو   Homecoming
لتستمر  املمتد«،  مارفيل  »عــالــم  سلسلة  مــن 
بنجاٍح غير مسبوق في تأسيس هذا العالم 
وزيـــــــادة شــخــصــيــاتــه، وهــــي هــنــا لـــم تضف 
 The لـ  واستثنائيا  بطا خارقا جديدا  فقط 
Avengers )الذين سيبدؤون حربهم في فيلم 
عــام 2018( ولكن أيضا منحت   Infinity War
»الـــرجـــل الــعــنــكــبــوت« قــبــلــة حـــيـــاة، وأعـــادتـــه 
سيصدر  وقــويــة،  جــديــدة  بسلسلة  للواجهة 

جزؤها الثاني في يوليو/تموز 2019.

نقابة الفنانين السورية تحاصر قطاع الدوبالجسبايدرمان... البطل الخارق مراهقًا
مرّة جديدة يحاول 

نقيب الفنانين السوريين 
زهير رمضان اإلساءة 

لبعض المنتسبين للنقابة. 
المعركة الجديدة مع 

العاملين في مجال 
»الدوبالج«

خليل العلي

لدى  هاجسا  النحيف  والجسم  الــرشــاقــة  شّكل 
ُ
ت

كثير مــن الــنــســاء، وحــتــى الـــرجـــال، وعــلــى الــرغــم 
كيلوغرامات  يملكون  ممن  العديد  محاولة  مــن 
منها  ص 

ّ
التخل العمل على  أجسامهم  في  زائــدة 

عن طريق الحمّية الغذائية أو الرياضة فإن هناك 
نسبة فشل كبيرة في ذلك.

الدهون  إلــى عملية شفط  اليوم،  يتجه بعضهم، 
أو تكسيرها، كذلك ظهرت تقنية جراحة البدانة 
»قــّص املعدة« وتحّولت مع الوقت إلــى ما يشبه 

»املوضة«.
اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة ومــــدربــــة الــلــيــاقــة حنن 
هذه  حــول  الــجــديــد«  »العربي  لـ تحدثت  العينن 
الــعــمــلــيــة وآثـــارهـــا الــســلــبــيــة واإليـــجـــابـــيـــة، تــقــول 
حــنــن الــعــيــنــن: »األشــــخــــاص الـــذيـــن نــوّجــهــهــم 
إلجراء عملية »قّص املعدة« هم األشخاص الذين 
يعانون من سمنة مفرطة، أو أولئك الذين جربوا، 
ملــدة عــام كــامــل، نظاما غــذائــيــا معّينا ومــارســوا 
الــريــاضــة وفــشــلــوا فـــي تــخــفــيــف أوزانــــهــــم، كــذلــك 
الـــذيـــن يــعــانــون مـــن مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم، وهــو 
عبارة عن معدل غير متساٍو بن الطول والوزن، 
هذه املؤشرات يتم من خالها تصنيف الشخص 
الــدرجــة األولـــى، وما  البدانة في  بأنه يعاني من 
يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن مــشــاكــل صــحــّيــة قــد تـــزول، 

بعد التشخيص والــفــحــوصــات، فــي حــال أجــرى 
الــعــمــلــيــة، مـــثـــل مـــرضـــى الـــســـكـــري والـــضـــغـــط أو 
ارتفاع الدهنيات في الدم، ويجب أن يكون عمره 
ما بن 18 و60 سنة، وأال تكون لديه مشاكل في 

الكلى أو الكبد«.
وأضــافــت اختصاصية الــتــغــذيــة أنـــه بــعــد إجـــراء 
السمن،  يعيشها  دقيقة  مرحلة  هــنــاك  العملية 
وتــمــتــد إلـــى ثــاثــة أشــهــر، بـــدايـــة، مــرحــلــة تــنــاول 
ــاة فـــقـــط، وبـــعـــد ذلــــك الــســوائــل  ـ

ّ
ــف ــل املـــصـ ــوائـ الـــسـ

األكـــل املطحون  إلــى مرحلة  االنــتــقــال  ثــم  املكثفة، 
وبعدها إلــى األكــل املعتاد، على أن يكون خفيفا 

على املعدة.
ــهـــر الـــثـــاثـــة، نـــأتـــي إلــى  بــعــد انـــقـــضـــاء مــــدة األشـ
بــنــوعــيــة صحّية،  ولــكــن  الطبيعي  األكـــل  مــرحــلــة 
مـــحـــدودة، كــي نستطيع املــحــافــظــة عــلــى خــســارة 
الوزن، بسرعة أكبر وكي ال تؤدي الحمية ومراعاة 
األطباق إلى مشاكل هضمّية، وتعسر في وظيفة 

الــجــســم. تــلــفــت الــعــيــنــن إلـــى أن هــنــاك أطــبــاء قد 
يــقــومــون بــقــّص أكــثــر مــن نــصــف املــعــدة، بحسب 
إلــى كمية ونوعية  االنتباه  ما يستدعي  الحالة، 
األكــــــل؛ ألن املـــعـــدة لـــم تــعــد تــتــســع لــنــفــس كمية 
 الطعام التي كان يتناولها »السمن« قبل إجراء 
مع  حالته  متابعة  املــريــض  على  لــذلــك  العملية، 
اختصاصي تغذية إلرشاده إلى الكمية والنوعية 
الازمة له، بعد اطاع االختصاصي على النتائج 
والصور الخاصة بالعملية والنتائج، إضافة إلى 
التي  الــضــارة  املــأكــوالت  الطعام وتــفــادي  نوعية 
تــــؤدي إلـــى تــمــدد املـــعـــدة، مـــرة أخــــرى، وبــالــتــالــي 

زيادة الوزن.
وتؤكد العينن أن الذين يتابعون حمية غذائية 
أفضل  الغذائية، يصبحون  لعاداتهم  ويتنبهون 
حــااًل، من الذين قاموا بإجراء عملية قّص معدة 

واتبعوا نظاما غذائيا سيئا.
كثيرًا  ــز  أركـ فتختم:  الــغــذائــيــة  الحمية  حـــول  أمـــا 
وعلى  الصحيحة  الغذائية  الــعــادات  اتــبــاع  على 
نمط حياة صّحي، ألنها أنسب الوسائل والطرق 
أن خسارة  مــن  الــرغــم  الــــوزن، على  للحفاظ على 
الـــوزن قــد تكون بطيئة فــي الــبــدايــة، ولكن يمكن 
املحافظة على وزن جديد من خال اتباع العادات 
الــتــركــيــز عــلــى وجبة  الــصــحــّيــة السليمة، ومــنــهــا 
الفطور وتناول ثاث وجبات يومّيا مع التركيز 

على الخضار والفواكه وشرب املاء.

حقوق »النهب« محفوظة

يحاول رمضان فرض ضرائب على العاملين في الدوبالج )فيسبوك(

ثالثة أشهر 
لتظهر نتائج 
)Getty( العملية

)Getty /من حفل افتتاح الفيلم في موسكو يونيو الماضي )جينادي آفرمنكو

)Getty /آثار ُمهربة من معبد ديبود في أسوان إلى مدريد )دي أغسطيني

في الوقت الذي يتحدث فيه كثيرون عن جرائم سرقة اآلثار المصرية القديمة، يتجاهل البعض 
ما أقدم عليه حكام مصر من التفريط في تلك اآلثار كأنها ملكية خاصة

اآلثار المصرية

جراحة قّص المعدة والرشاقة

فنون وكوكتيل
قضية

صحة

متابعةسينما

في أغسطس /آب 2010 
أعلنت حالة الطوارئ في 

جميع مخارج مصر، 
والمطارات، وقد أخطر 

وزير الثقافة األسبق فاروق 
حسني الصحافيين في 

مؤتمر أقامه بعد اإلعالن 
عن حادثة سرقة لوحة 
الخشخاش، من متحف 
محمود خليل بالدقي، 

والتي يُقدر ثمنها بنحو 55 
مليون دوالر وقد تم سجن 
مسؤولين، مما يثير تساؤالت 

كثيرة وشكوكًا حول 
إهمال وتقصير من 

مسؤولين في الحكومة 
المصرية.

لوحة 
الخشخاش
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الــقــرن  ثالثينيات  منتصف  فــي  البستاني 
املـــاضـــي. الــحــجــر وبــــالط الــبــيــت ودرابـــزيـــن 
ــهــا بــفــنــهــا الــشــرقــي، 

ّ
الــشــرفــة والـــعـــمـــارة، كــل

بــاقــيــة بمثابة شــاهــد حـــّي عــلــى إرث وديــع 
ثــالثــة طوابق  مــكــّونــة مــن  البستاني، وهــي 

وفيها سّت شقق على شكل سفينة.
تمّيز وديع البستاني بتعّدد مواهبه، فكان 
شــاعــرًا وكــاتــبــا وخــطــيــبــا ومــتــرجــمــا يجيد 
عّدة لغات، إلى جانب كونه املحامي املثقف 

الناقد واملناضل القومي العروبي. 
ولد البستاني في قرية الدبية في لبنان عام 
إلــى حيفا عــام 1917، بهدف  1888 ووصـــل 
العمل في فترة كانت فيها هذه املدينة في 

أوج ازدهارها.

بيته صار »مطرانية الموارنة«
إلــى بنايته  ولــدى زيــارة »العربي الجديد« 
وبــيــتــه، الــــذي أصــبــح »مــطــرانــيــة املـــوارنـــة« 
البستاني  إرث  أن  لــوحــظ  الــيــوم،  فــي حيفا 
ــزال مـــحـــفـــوظـــا، حـــتـــى فــــي الــتــفــاصــيــل  ــ مــــا يــ
ــالــــدرج واملــــوقــــد داخـــــل الــبــيــت  الــصــغــيــرة كــ
واألرضية،  واألبـــواب  الخشبية  والشبابيك 

ت كما هي. 
ّ
التي ظل

وعـــن دور الــبــســتــانــي الــنــضــالــي فـــي حيفا 
يــقــول املــــؤرخ جــونــي مــنــصــور ابـــن املــديــنــة: 
ــانـــي  ــتـ ــبـــسـ ــــزت شـــخـــصـــيـــة وديــــــــــع الـ ــيـ ــ ــمـ ــ »تـ
بــالــشــفــافــيــة والــــحــــب الــــصــــادق لــفــلــســطــن، 
وبــذل كل ما يمكن بذله في سبيلها شعبا 

وأرضــهــا. ويعتبر مــن أوائـــل مــن تــصــّدوا لـ 
بالدراسة  لفلسطن  البريطاني  »االنتداب« 
السياسي.  والتظاهر واالعتصام والنشاط 
ــل مـــن رســـم خــطــوط الــوحــدة  ــ وهـــو مـــن أوائـ

الوطنية اإلسالمية - املسيحية«.
أشار منصور إلى أن »البستاني حصل على 
في  والعلوم  اآلداب  قسم  من  البكالوريوس 
الجامعة األمــيــركــيــة بــبــيــروت، وتــرجــم عدة 
كتب من األدب اإلنكليزي إلى العربية. وفي 
عام 1911 عندما سافر إلى لندن، اطلع على 
ربــاعــيــات الــخــيــام وتــرجــمــهــا إلـــى العربية، 
ونشرها في القاهرة وأعيدت طباعتها عدة 

مرات«. 

التباسات زمن »االنتداب«
عمل وديع البستاني بعد وصوله إلى حيفا 
موظفا في »االنتداب« البريطاني، ولكن بعد 
لــه دور هـــذا »االنـــتـــداب« السياسي  اتــضــح 
اســتــقــال مـــن وظــيــفــتــه. ومـــن ثـــم انــضــم إلــى 
وأصبح  العربية،  الوطنية  الحركة  صفوف 
على  وعمل  حيفا،  مدينة  فــي  قياداتها  مــن 
مقاومة البريطانين واملشروع الصهيوني 

من بعدهم.
البستاني  يقوله منصور، وصــل  ملا  ووفقا 
إلـــى حيفا عـــام 1917 وكـــان لــه ثــالثــة أبــنــاء 
التي تحمل  وبنت واحــدة. وقامت حفيدته 
الــجــنــســيــة األمــيــركــيــة، بـــزيـــارة املــديــنــة قبل 
 اهتمامها ينصب 

ّ
ــوام، وكــان جــل أعـ سبعة 

حـــول تــجــمــيــع ومــعــرفــة تــفــاصــيــل أكــثــر عن 
جدها.

رفض وديع البستاني البقاء في حيفا بعد 

حيفا ـ ناهد درباس

الــــشــــاعــــر واألديـــــــــب،  ــيـــت  بـ زال  ــا  ــ مـ
ــل الـــــقـــــومـــــي الــــعــــروبــــي  ــ ــاضــ ــ ــنــ ــ واملــ
البستاني، صامدًا  وديــع  اللبناني 
فــي حــيــفــا. ويــقــع عــنــد ملتقى جــبــل الكرمل 
وشاطئ حيفا، على بعد خمسن مترًا من 
شاطئ تل السمك، في حي »وادي الِجمال« 
الفلسطينية  املــديــنــة  فـــي  الــعــريــق  الــعــربــي 
املــحــتــلــة مــنــذ عــــام 1948. وبــقــيــت شــجــرات 
البناية،  مــدخــل  أرض  فــي  راســخــة  النخيل 
ــي قــــــام بــتــصــمــيــمــهــا املــــعــــمــــاري إمـــيـــل  ــتــ الــ

الدوحة ـ تيماء دحيم

ربما تكون الجدرايات من أصعب التحديات 
التي يواجهها الفنان في مسيرته التشكيلية، 
ــة تـــهـــيـــمـــن عـــلـــى املــشــهــد  ــ ــداريــ ــ أن يــــرســــم جــ
بــمــســاحــتــهــا ومــوضــوعــهــا وأســلــوبــهــا، لكن 
رســم لوحة صغيرة هــو أمــر ال يقل صعوبة 
اللوحات  بــل وتــأثــيــرًا، فكثيرة هــي  وتــحــديــا 
الرائي  الفن، والتي يفاجأ  املؤثرة في تاريخ 
ــره أول مــــــرة عـــلـــيـــهـــا بــســبــب  ــظــ ــــن يـــقـــع نــ حـ
حجمها الصغير، ومــن هــذه األعــمــال »أصــل 

العالم« لكوربيه. 
غــالــيــري »املـــرخـــيـــة« فـــي الـــدوحـــة أقــــام منذ 
قياس  ذات  للوحات  جماعيا  معرضا  مــدة 
خــمــســن فــــي خــمــســن ســنــتــمــتــرًا، وكـــانـــت 
الــثــيــمــة الــتــي جــمــعــت حــولــهــا األعـــمـــال هي 
عنوان املعرض نفسه »50 في 50«، وها هو 

الــغــالــيــري يطلق الــجــزء الــثــانــي مــنــه مساء 
الثامن من  املقبل، ويتواصل حتى  الثالثاء 

أيلول/ سبتمبر من العام الجاري. 
املــشــاركــون فــي املــعــرض فــنــانــون قــطــريــون 
أو مــقــيــمــون فـــي قـــطـــر، وهــــو مـــن املـــعـــارض 
القليلة التي تخّصص مساحة معتبرة من 
املشاركات لحضور التشكيلية املرأة. يشارك 
في املعرض كل من ابتسام الصفار، وأحمد 
نوح، وإسالم كامل، وإسماعيل عزام، واملعز 
العجمي، وحصة كال، وعلي العبود، وعلي 
حسن، وعمر الشهابي، وفرج دهام، وفيصل 
الــعــبــد الــلــه، ولــيــنــا الــعــالــي، ومــبــارك املــالــك، 
ومــســعــود الــبــلــوشــي، ومــوضــي الــهــاجــري، 

وضحى السليطي، ووفيقة سلطان.
الفنانات املشاركات عن ثيمة  تكشف أعمال 
مــشــتــركــة أو مــظــلــة تـــنـــدرج تــحــتــهــا تمثالت 
مختلفة لهذه الثيمة، واملقصود هو التراث، 
والــــــذي يــتــجــّســد عــلــى شــكــل حـــضـــور املــــرأة 
بالزي الشعبي، مثلما هي لوحة لينا العالم 
الـــتـــي تــظــهــر فــيــهــا ثــــالث فــتــيــات بــاملــالبــس 
الــتــقــلــيــديــة لــلــمــرأة الــقــطــريــة بـــألـــوان شــديــدة 

دنيا 
اسمها حيفا

بعد أن أقام غاليري 
»المرخية« في الدوحة 

منذ مدة معرضًا جماعيًا 
للوحات ذات قياس 

خمسين في خمسين 
سنتمترًا، يطلق الغاليري 

بعد غد الجزء الثاني منه

ما يزال بيت الكاتب 
والمناضل العروبي 

وديع البستاني، 
قائمًا على ساحل 

حيفا، بعد أن سلّمه 
لوقف الكنيسة المارونيّة، 

مغادرًا المدينة بعد 
سنوات قليلة من 

النكبة

رغم أن »الجمهور« 
واستجابته هما المحور 

الرئيسي لمحاضرة 
الباحث المصري عماد 

عبد اللطيف التي 
أقيمت مؤخرًا، إال أن 

هذا الجمهور كان 
غائبًا عنها

50 في 50 المعاصرة تستدعي التراث

بالغة الجمهور ِمن المتكلم إلى المخاَطب

هنا بيت وديع البستاني

بعد االحتالل ُوضع 
تحت الّرقابة وُمنع 

من الحركة

مثلما أن هناك أعماًال 
متمسكة بالتراث، ذهبت 

أعمال أخرى للتجريب

ثّمة حالة من العداء 
بين التخّصصات 

األكاديمية في مصر

سلّم البستاني بيته 
لوقف الكنيسة المارونيّة 

في حيفا

البستاني:  وتــرجــمــات  مــؤلــفــات  مــن 
و»رباعيات   ،)1910( والسالم«  »السعادة 
و»مــحــاســن   ،)1912( ــام«  ــي ــخ ال عــمــر 
 ،)1913( الــكــون«  وعجائب  الطبيعة 
و»مسرات   ،)1916( الحرب«  و»رباعيات 
الفلسطيني  و»االنتداب   ،)1926( الحياة« 
ــوان  ــ و»دي  ،)1936( ومــحــال«  ــاطــل  ب
الفلسطينيات« )1946(، و»خمسون عامًا 
و»رابــنــدرانــات   ،)1947( فلسطين«  في 
ــراتــة:  ــمــهــب و»ال  ،)1950( ــاغـــور«  طـ
و»نــاال   ،)1952( الهندوية«  الملحمة 
ودامينتي: تمثيلية سنسكرتية« )1966(.
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متابعة

إصدارات

الــنــكــبــة )1948(، وعــــن ذلــك  ــام  عــ ســقــوطــهــا 
يــقــول جــونــي مــنــصــور: »شــهــد الــبــســتــانــي 
مــعــركــة حــيــفــا وســقــوطــهــا بــيــد الــعــصــابــات 
اقترفته  ومــا  »الهاغاناه«،  من  الصهيونية 
مــــن جــــرائــــم فــــي حــــق فــلــســطــن وشــعــبــهــا، 
وهــالــتــه املــآســي الــتــي حلت بــأبــنــاء املدينة، 
وهو املدافع عنها وعن شعبها منذ ثالثن 
يــغــادره«، ويضيف:  عاما، فالتزم بيته ولــم 
»الهاغاناه«  عصابات  من  عناصر  »دخلت 
سر املستوطنن 

ُ
بيته، وأسكنت فيه بعض أ

املهاجرين«.

سنة واحدة بعد حيفا
ُوِضـــــع أبـــو فــــؤاد )ُكــنــيــة الــبــســتــانــي( تحت 
أما  التحرك مدة طويلة.  من  وُمنع  الّرقابة، 
أبناؤه، فكان قد أرسلهم إلى بيروت ريثما 

ــفــــراء، وقــــد يظهر  الــــحــــرارة عــلــى خــلــفــيــة صــ
للباب  املعماري  الحضور  التراث على شكل 
أو الـــنـــافـــذة واألوانـــــــي الــتــقــلــيــديــة كــمــا نــرى 
ــاجـــري، وقــــد نلمس  ــهـ فـــي لـــوحـــة مـــوضـــي الـ
ــراث عــلــى شــكــل مــســاحــة تــجــّســد البيئة  ــتـ الـ
والبيوت التقليدية من بعيد كما هو الحال 
ننسى حضور  وفيقة سلطان، وال  في عمل 
في عملي وضحى  التي ظهرت  الحروفيات 

السلطي وحصة كال.
الــتــراث، والنهل منه، ال تقتصر  إلــى  الــعــودة 
أيضا  إذ نلمسها  املــرأة،  أعمال  بالطبع على 
عند الفنان القطري فرج دهام الذي يستدعيه 
عــلــى شــكــل أيــقــونــي شــعــبــي، أو عــنــد إســـالم 
كامل الذي يجّسده في امرأة ناضجة ترتدي 
الزي التقليدي األزرق والحلي الذهبية على 

خلفية ترابية داكنة. 
أعمااًل متمسكة باستدعاء  أن هناك  ومثلما 
ــــال أخـــــــرى لــلــتــجــريــب  ــمـ ــ ــبــــت أعـ الــــــتــــــراث، ذهــ
أو  الشهابي  عمر  لوحة  ذلــك  مــن  والتجريد، 
علي العبود أو مسعود البلوشي. من الالفت 
أيــضــا حــضــور املــــرأة فــي كــثــيــر مــن األعــمــال، 
على شكل »شخص« غامض مثلما هو عمل 
ابــتــســام الــصــفــار، أو بــشــكــل واضــــح كلوحة 

إسماعيل عزام. 
الــعــزف املــنــفــرد فــي هــذا املــعــرض كــان ألحمد 
نوح، والذي لجأ إلى املواد املختلطة، فنلمح 
ــات مــــن ورق  ــقـ ــبـ ــه خــلــفــيــة مــــن طـ ــتـ فــــي لـــوحـ
الصحف، وتغطس فيها سمكة، ولم ينس فن 
بالرسم  الحروفي  الفن  العربي، فمزج  الخط 

والكوالج. 

تـــهـــدأ األحــــــــوال. لـــم يــتــأقــلــم الــبــســتــانــي مع 
ــة الــجــديــدة في  ــ ــ الــحــالــة الــســيــاســّيــة واإلدارّي
زمن االحتالل، فترك حيفا عائدًا إلى بيروت 
ذلــك بسنة  بعد  املـــوت  ليخطفه   ،1953 عــام 

تي ولد فيها.
ّ
واحدة، في القرية ال

فــي الــســيــاق ذاتـــه يــقــول املــهــنــدس املعماري 
وليد كركبي: »تم بناء البناية في منتصف 
ــقــــرن املــــاضــــي بــــطــــراز األرت  ثــالثــيــنــيــات الــ
املــعــمــاري إميل  املــهــنــدس  ديــكــو. وصممها 
البستاني وهــو ابــن أخــي وديــع ودرس في 

بوسطن في الواليات املتحدة«.
وفــــي حــديــث مـــع األب ســلــيــم ســـوســـان ابــن 
قــريــة بــرعــم مــن أبــرشــيــة املـــوارنـــة فــي حيفا 
البيت  بتسليم  قــام  البستاني  »وديـــع  قـــال: 
لوقف الكنيسة املارونية لرعية مار لويس 
في حيفا لتحافظ على البيت وتم تسجيل 

البيت للوقف في عام 1952 أو 1953. 
وفي عام 1996 أقيمت أبرشية خاصة تحمل 
اسم  »حيفا واألراضــي املقدسة للموارنة«. 
قــبــل ذلــــك كــنــا تــابــعــن ألبــرشــيــة صــــور في 
الغربية من  الجهة  قــدمــت  والــرعــيــة  لــبــنــان. 

البناية للمطرانية.
ويقطن فيها مطران األبرشية وأساقفة وفي 
لألبرشية«.  الدينية  املحكمة  األول  الطابق 
ــــان: »اإلنـــــســـــان قــبــل  ــــوسـ ويـــضـــيـــف األب سـ
البستاني  وديــع  واألستاذ  واملكان،  الحجر 
من الشخصيات املرموقة في حيفا واملنطقة 
وقيمته  واالجتماعية  السياسية  ومواقفه 
هذا  كرعية نحفظ  معروفة، ونحن  األدبــيــة 
اإلرث الفكري واالجتماعي والديني وطبعا 

البناء له أهمية«.

تصويب

وديع البستاني

حبستم حّرًا ال تلني قناته  
عروبية إن راح يعِجم عودها
أبى زادكم واملاء والنوم إنها 
حياة هواٍن عندكم ال يريدها

وني عزيزًا بأمتي 
ّ
كفتني ست

وعيشة مثلي فضلها ال مديدها 
تمادت بي األيام حتى رأيتكم 

حكمتم فيومًا واحدًا ال أريدها 

 ■ ■ ■
لئن عدد األديان ناس ومّزقوا   

فما كنُت في األوطان إال موّحدا 
ــألـــوا األمـــس  أجـــل عــيــســوي، اسـ

والغدا  
ّب محمدا ولكـن ُعروبيٌّ ُيحـِ

 ■ ■ ■
أفتني بالله بالكعبة بالـ

حجر األسود بالركن األغر 
إْن علت في عزها شامخة

فوق رأس الطور تلهو بالعبر 
وغدْت جامعة عبرية

ونهى الحاخام فيها وأَمْر 
 الشيخ والقس ائتد

ُ
أيقول

إن للمطران واملفتي حجر! 

 ■ ■ ■
أجامعة وما للقدس فيها

ق بالبنوِد 
ّ
سوى الذيل املعل

وما معنى العروبة في حماها
وفي قلب الحمى »وطُن اليهوِد«؟

 ■ ■ ■
 ليلى 

َ
يا ياسمينة

يا سلوتي في نواها
نّورِت لي بسماٍت 
 في ملاها 

ً
ضّحاكة

 حرٍّ 
ُ
هذي جناية

 جناها
َ

لم يدِر كيف
أباِك يرى ثراها 

دمعًا دمًا ال مياها
 ُعْمرًا 

َ
ى العروبة

ّ
غن

ى رثاها!
ّ
 حت

َ
وعاش

مشهد في لوحات صغيرة

أضواء على القارئ

بترجمة أماني فهمي، صدر مؤخرًا عن »المركز القومي للترجمة« في القاهرة، كتاب 
فوبيا اإلسالم والسياسة اإلمبريالية لـ ديبا كومار. يتناول الكتاب »صورة اإلسالم الكاذبة 
أن  يزعمون  التقدميين  إلى جعل  أدت  التي  اإلمبريالية،  السيطرة  احتياجات  المنبثقة من 

المسلمين أكثر عنفًا من أي فئة دينية«.

للكتاب«،  العامة  المصرية  »الهيئة  عن  الصادرة  الشهرية،  العربي«  »اإلبداع  سلسلة  عن 
أسبوع  بعنوان  رواية   عدنان فرزات،  الكويت  المقيم في  السوري  للروائي  صدر حديثًا 
حب واحد. وتتناول الرواية تجربة اإلنسان العربي في الغرب، بعد عجزه في وطنه، من 

خالل عرض لقصة أستاذ جامعي عربي في جامعة برشلونة.

في  العلماني  تشكالت  لكتاب  العربية  الترجمة  ــداول«،  ج »دار  عن  مؤخرًا  صــدرت 
المسيحيّة والحداثة واإلسالم، لـ طالل أسد، بترجمة لـ محمد العربي. نقرأ على الغالف 
الخلفي: »ال يقع هذا الكتاب ضمن األدبيات التي تتناول ثنائيات العلمانية والدين والدولة 
الحديثة. بل يهتّم بالكيفية التي تشّكل ويتشّكل بها العلماني في سياقات زمانيّة ومكانيّة 

متباينة ومتشابكة في آن«.

صدر حديثًا كتاب الرواية العجائبيّة في األدب المغربي الحديث، للناقد المغربي خالد 
التوزاني، عن »مؤسسة مقاربات للنشر والصناعات الثقافية« في فاس. ويتناول الكتاب 
إلى فصل  باإلضافة  عزيز أمعي،  لـ  وريخا  حسن أْوريد، و  لـ  سيرة حمار  بالتحليل روايَتْي 

تمهيدي نظري يؤّصل للرواية العجائبيّة.

C

القاهرة ـ إسالم أنور

واألدبية  النقدية  الدراسات  معظم  تهتم 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي إمـــا بـــدراســـة الــنــص 
األدبي وجمالياته وبنائه والسياق الذي 
أنــتــج فــيــه، أو بــدراســة الــكــاتــب وأسلوبه 
ــتــــه، بــيــنــمــا دراســـــة الـــقـــارئ  ولــغــتــه ورؤيــ
وتلقيه وتفاعله واستجابته للنصوص 
نــــادرًا مــا تحظى باهتمام  فــهــي مــســائــل 

اد والباحثن.
ّ
النق

ــبـــوع  ــتـــي ُعــــقــــدت األسـ فــــي مـــحـــاضـــرتـــه الـ
املـــاضـــي، فــي »الــجــمــعــيــة املــصــريــة للنقد 
األدبـــــي« تــحــت عـــنـــوان »مـــن الــتــلــقــي إلــى 
االستجابة.. نحو حقل معرفي جديد في 
دراسات األدب«، قّدم عماد عبد اللطيف، 
أســـتـــاذ الــبــالغــة وتــحــلــيــل الـــخـــطـــاب، في 
جامعتي القاهرة وقطر، مشروعا بحثيا 
لـــدراســـة وتــحــلــيــل اســتــجــابــات جــمــهــور 

األدب.
افتتح عبد اللطيف محاضرته باإلشارة 
ــــى أن مــــا يـــطـــرحـــه مــــن تــــصــــّور بــحــثــي  إلـ
يختلف  الجمهور«  »بالغة  عنوان  تحت 
عن نظريات القراءة والتلقي واستجابة 
الــــــقــــــارئ الــــتــــي ظــــهــــرت فـــــي ســتــيــنــيــات 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، حــيــث  وســبــعــيــنــيــات الــ
الــــجــــمــــهــــور« تــهــتــم  ــة  ــ ــــالغـ أن نـــظـــريـــة »بـ
بــالــفــضــاءات الــعــمــومــيــة واالســتــجــابــات 
الجماعية واالستجابات الفعلية واآلنية 
لــلــجــمــهــور وعــالقــتــهــا بــتــشــكــل الــخــطــاب 
ة  »الــقــراء األدبــــي، بينما نظرية  والــنــص 
تشّكل  وعلى  الفرد  على  ركز 

ُ
ت والتلقي« 

املعنى في ذهن القارئ.
ــــري أن نــظــريــة  ــــصـ ــبــــاحــــث املـ ــــح الــ ـ

ّ
ــــوض يـ

ــهــــور« تـــســـعـــى لـــتـــدشـــن  ــمــ »بـــــالغـــــة الــــجــ
ممارسات بالغية مغايرة لتلك املستقرة 
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن ألــــفــــيــــة ونــــــصــــــف، عــبــر 
االنـــتـــقـــال بـــمـــجـــال اهـــتـــمـــام الـــبـــالغـــة مــن 
ــب، بحيث تــضــع في 

َ
ــم إلـــى املــخــاط

ّ
املــتــكــل

اللفظية  اهــتــمــامــهــا االســتــجــابــات  بــــؤرة 
األشخاص  ُينتجها  التي  اللفظية  وغير 
الخطابات  تلقي  سياقات  في  العاديون 
الجمهور  بالغة  قصرت  وقــد  العمومية، 
فق عملها خالل السنوات املاضية على 

ُ
أ

أثناء تلقي  الجمهور  دراســة استجابات 
وخطاباتها.  اليومية،  الحياة  نصوص 
لـــكـــن الـــنـــمـــو املـــتـــســـارع فــــي اســتــجــابــات 
ــات  ــابــ ــطــ ــخــ ــلــــنــــصــــوص والــ ــور لــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
األدبية، وبخاصة في الفضاءات التقنية، 

واســـتـــجـــابـــتـــه  »الــــجــــمــــهــــور«  أن  ورغــــــــم 
هــــو املــــحــــور الـــرئـــيـــســـي لــلــمــحــاضــرة إال 
ــان غـــائـــبـــا، وطــغــى  ــ ــذا الـــجـــمـــهـــور كـ ــ أن هـ
ــي،  ــمــ ــاديــ ــرة الــــطــــابــــع األكــ ــاضــ ــحــ ــلـــى املــ عـ
وكشفت أيــضــا عــن حــالــة مــن الــعــداء بن 
الـــتـــخـــّصـــصـــات األكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة 
فــي الــجــامــعــات املــصــريــة، وتــحــديــدًا بن 
ــل الـــخـــطـــاب  ــيـ ــلـ ــة وتـــحـ ــبــــالغــ أســــــاتــــــذة الــ
وأســـــاتـــــذة الـــنـــقـــد األدبـــــــــي، حـــيـــث أبــــدى 
عــدد مــن أســاتــذة وبــاحــثــي النقد األدبــي 
اهتمام  لــدواعــي  فهمهم  وعــدم  دهشتهم 
ــاألدب وجـــمـــهـــوره، رغــم  ــ عــبــد الــلــطــيــف بــ

ــدار عشرين  أن دراســتــه الــســابــقــة عــلــى مـ
عــامــا ركـــزت فقط على املــجــال السياسي 
واالجــتــمــاعــي، وأشــــــاروا إلـــى أن دراســـة 
ملتخصصن  تــحــتــاج  وجــمــهــوره  األدب 
فــي الــنــقــد األدبــــي ولــيــس أســاتــذة بالغة 

وتحليل خطاب.
الــلــطــيــف عــلــى أن ما  أكــــد عــبــد  فـــي رّده، 
يقّدمه مــن تــصــّورات مــا هــو إال محاولة 
تحتاج للنقد والتطوير، وهذا دور نقاد 
أنه  والعاملن في مجاله، مضيفا  األدب 
قـــّدم فــي هـــذا الــبــحــث مــقــتــرحــا لتأسيس 
ُيعنى  األدب،  ــات  ــ فـــي دراســ حــقــل جــديــد 
األدب  ــابــــات جـــمـــهـــور  ــتــــجــ اســ ــة  ــ ــدراســ ــ بــ
الــعــربــي الــقــديــم والـــحـــديـــث، واملــعــاصــر؛ 
سواء أكانت لفظية أم غير لفظية، فردية 
أم  مــســمــوعــة  أم  مــكــتــوبــة  جـــمـــاعـــيـــة،  أم 
أن  اللطيف  عبد  يتوقع  وغيرها.  مرئية 
يكون هذا البحث نواة لعمل تحتشد فيه 
الوصول  بهدف  العرب  الباحثن  جهود 
باستجابات جمهور  معّمقة  معرفة  إلى 

األدب العربي.

جعل من الضروري طرح تساؤل هو: ما 
الــذي يمكن أن يجنيه دارســـو األدب من 

حقل بالغة الجمهور؟
حدد عبد اللطيف مجموعة من األسئلة 
املركزية التي يسعى لدراستها وهي: ما 
االستجابات الفعلية التي ُينتجها متلِق 
فــعــلــي مــعــّن فـــي ســيــاق واقـــعـــي مــحــدد؟ 
ومـــا الــعــالقــة بــن اســتــجــابــات الجمهور 
والجمالية  اللغوية واألسلوبية  والبنية 
للنص، وطريقة أدائـــه، ووســيــط تــداولــه، 
وســـيـــاق تــلــقــيــه؟ ومــــا الـــعـــوامـــل املـــؤثـــرة 
نِتج 

ُ
ت وكيف  الجمهور؟  استجابات  فــي 

تـــأثـــيـــرهـــا؟ وكـــيـــف يـــتـــفـــاوض الــجــمــهــور 
القوة؟  الخطاب حــول مصادر  منِتج  مع 
ومــــا دور اســتــجــابــات الــجــمــهــور اآلنــيــة 
ــاب، وفـــــــي دعـــــــم أو  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــيــــه الـ فـــــي تــــوجــ
مــقــاومــة ســلــطــة صــاحــب الــخــطــاب؟ ومــا 
على  قــدرة  األكثر  املحتملة  االستجابات 
مقاومة الخطاب السلطوي؟ وما أشكال 
اإلكـــــراه عــلــى االســتــجــابــة؟ وكــيــف يمكن 

مقاومتها؟
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جناية حر

وديع البستاني مع زوجته وابنته في بيته بحيفا

من المعرض، مقطع من لوحة لـ حصة كال

عماد عبد اللطيف في المحاضرة )العربي الجديد(



كيف تحافظين على وزن صحي بعد انقطاع الطمث؟

نجاح تجربة أول رحم اصطناعية

صحة

األســبوع  فــي  األقــل  علــى  دقيقــة   150 إلــى 
 مــن نشــاط األيروبيــك، أو ممارســة تماريــن 
القوة مرتني في األســبوع، أو القيام أنشــطة 
بسيطة مثل صعود الدرج أو املشي العادي.. 
املهــم القيــام بنشــاٍط ما، فهــي تعوض فقدان 
كتلــة العضــات وتبطــئ فقــدان املعــادن فــي 
العظــام التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى هشاشــة 

العظام.

األكل جيدًا
تكــون  أن  اآلتيــة  الصحيــة  لألطعمــة  يمكــن 
مفيــدة بشــكل خــاص للنســاء فــي فتــرة ســن 

اليأس:
للمشــمش  إضافــة  املــوز،  يشــكل  املــوز:   ¶
واألفوكادو والبطاطا الحلوة، وجبة مرتفعة 

بالبوتاسيوم، األمر الذي يساعد على تنظيم 
ضغط الدم.

¶ التوت: تحتوي هذه الفاكهة على مضادات 
أكســدة وفيتامــني ســي، إضافــة إلــى أن التوت 
األليــاف ومنخفــض  مــن  فيــه نســبة مرتفعــة 

السعرات الحرارية.
هــذه  الداكنــة:  األوراق  ذات  الخضــروات   ¶
 ،K الخضــروات غنيــة بالكالســيوم وفيتامــني
الذي يســاعد على دعم صحة العظام. ويجب 
مــا  الخمســني  ســن  فــوق  النســاء  تتنــاول  أن 
يعادل 1200 ملليغرام من الكالسيوم يوميًا.

الغنيــة  األطعمــة  الســلمون:  ســمك   ¶
ترفــع  الســلمون،  ســمك  مثــل  باألوميغــا-3، 
الزيــوت  وتعــد  الجيــد،  الكولســترول  نســبة 
د  لفيتامــني  جيــدًا  مصــدرًا  أيضــًا  الســمكية 
الكالســيوم.  امتصــاص  علــى  يســاعد  الــذي 
مــن  دوليــة  وحــدة   600 إلــى  املــرأة  وتحتــاج 
فيتامــني د، وتعــادل ثــاث أوقيــات مــن ســمك 

ب حوالى 465 وحدة دولية.
ّ
السلمون املعل

الشــوفان:  ودقيــق  الحبــوب  كامــل  الخبــز   ¶
أظهرت الدراسات أن األلياف القابلة للذوبان 
قــد تســاعد الجســم علــى إزالــة الكولســترول، 
ســن  فــي  األليــاف  إلــى  الحاجــة  وتنخفــض 
الخمســني، لذلــك حاولــي تنــاول حوالــى )21-

30 غرامًا( من إجمالي األلياف يوميا.
نقــل  علــى  املــرأة  املــاء  يســاعد شــرب  املــاء:   ¶
األلياف من خال النظام الخاص بها، بحيث 
تحافــظ علــى رطوبتهــا وتخفــف مــن الهبــات 

الحارة بشرب الكثير من املاء.
¶ لنب الزبادي: لنب الزبادي غني بالكالسيوم 
ويحوي على البروبيوتيك التي تساعد على 
ــل اختيــار أصنــاف خالية 

ّ
الهضــم، لذلــك يفض

ومنخفضــة  الدســم  قليلــة  أو  الدهــون  مــن 
السكر واملضاف لها فيتامني د.

سائر بصمة جي

يجعــل  اإليــاس،  لســن  املــرأة  وصــول  عنــد 
تحديــدا  الهرمــون،  مســتويات  انخفــاض 
النــوم،  كفايــة  وعــدم  األســتروجني  هرمــون 
الطمــث عرضــة  انقطــاع  بعــد  النســاء  بعــض 

لزيادة الوزن، خصوصًا ناحية البطن.

استمري في الحركة
العمــر،  تقــدم  مــع  العضــات  الجســم  يفقــد 
فيصبــح لديــه املزيد من الدهون والقليل من 
العضات، والتي ستبطئ معدل األيض، لذا 
فــإن بقــاء املــرأة في نشــاطها فــي األربعينات 
فــي  يســاعدها  عمرهــا  مــن  والخمســينات 
الحفــاظ علــى نشــاط األيــض. تحتــاج املــرأة 

أكثر المخاوف التي 
يواجهها مريض 

السرطان، هي قلقه 
من انتشار خاليا المرض 
السرطانية في جسده، 

لذلك يبحث عن أي وسيلة 
تساعده في منع انتشار 

هذه الخاليا

أغذية تمنع انتشار الخاليا السرطانية

شيماء يوسف

الغذائيــة  املــواد  بعــض  تعتبــر 
املصــدر األفضــل فــي منــع انتشــار 
علــى  الحتوائهــا  وذلــك  الســرطان 
 ،)phytochemicals( النباتيــة  الكيميائيــات 
وتعــد هــذه املــواد الغذائيــة، األفضــل فــي منــع 

انتشار الخايا السرطانية ونموها:

حمض اليورســوليك: يتوفــر هــذا الحمض 
التفــاح،  وقشــر  والريحــان،  األوريجانــو،  فــي 
الغذائيــة  املــواد  هــذه  تقــوم  البــري،  والتــوت 
والتدميــر  االنتحــار  علــى  الخايــا  بإجبــار 
الذاتــي املبرمــج حيث يحــدث تدمير للحمض 
الخايــا  فتقــوم  يتضاعــف،  فــا  النــووي 
الســرطانية بتدميــر نفســها، وبالتالــي الحــد 
مــن تضاعفهــا وانتشــارها. إضافة هذه املواد 
انتشــار  تمنــع  الغذائــي  لنظامــك  الغذائيــة 
والثــدي،  والقولــون،  البنكريــاس،  ســرطان 

والجلد، وعنق الرحم والرئتني.

فيتامين د: »GCMAF« هو بروتني يحارب 
ويمنــع انتشــار الخايــا الســرطانية ويعكــس 
التأثيــر الســلبي للســرطان، وفيتامــني د هــو 
وإنتــاج  تكويــن  فــي  ومهــم  أساســي  مكــون 
اســتهاك  اعتمــاد  تــم  لذلــك  البروتــني.  هــذا 
)فيتامــني د( لتثبيــط نمــو وتطــور الــورم بمــا 
إلــى الخايــا األخــرى خاصــة  فيهــا انتشــاره 
والبروســتاتا  والثــدي،  الجلــد،  ســرطان  فــي 
والقولــون. يمكنــك زيــادة مســتوى )فيتامــني 
ألشــعة  التعــرض  طريــق  عــن  الجســم  فــي  د( 
الغنيــة  األطعمــة  اســتهاك  بجانــب  الشــمس 
الســلمون،  وســمك  كالبيــض،  د(  )فيتامــني  بـ

واأللبان املخمرة والفطر )املشروم(.

الفعالــة  املــادة  هــي  الكركمــني  الكركميــن: 
املوجــودة فــي الكركــم، وتعتبــر مصــدرًا جيــدا 

6. كويرســتين )quercetin(: أظهــرت 
مضــادة  خصائــص  الكويرســتني  مــادة 
املســار  بتحفيــز  تقــوم  كمــا  للســرطان، 
الطبيعــي فــي الجســم للتخلــص مــن الســموم 
هــذه  اســتهاك  طريــق  عــن   ،)detoxification(
املــادة يتــم تثبيــط تكاثــر الخايــا الســرطانية 

وتثبيــط نشــاط الجــني املرتبط بنمــو الخايا 
يحــدث  الــذي  التدميــر  وتقليــل  الســرطانية 
لخايــا الجســم الطبيعيــة من خال األكســدة.
األطعمــة التــي تحتــوي علــى كويرســتني هــي 
والعليــق،  والبقدونــس،  والبصــل،  الكــرز، 
والتفــاح،  والتــوت،  الــكاكاو،  ومســحوق 
والشاي. وهي فعالة جدا في محاربة سرطان 

الثدي، والرئتني، والدم، والقولون.

Apigenin .7: لهذه املادة خواص تحمي 
مــن املــواد الكيميائيــة املســببة للســرطانات، 
كمــا أنهــا تثبــط انتشــار الخايــا الســرطانية 
نمــو  وتمنــع  الجســم  فــي  األخــرى  لألنســجة 
الحــرة  الشــوارد  بتقليــل  تقــوم  أيضــا  الــورم. 
وإزالــة الســموم الضــارة مــن الجســم، وأفضــل 
تمنــع  أنهــا  الجســم  علــى  املــادة  لهــذه  تأثيــر 
إلــى  وانتقالهــا  الســرطانية  الخايــا  هجــرة 
أماكن أخرى في الجســم، وأثبتت األبحاث أن 
العــاج املوضعي الــذي يحتوي على خاصة 
مــادة apigenin كان فعــاال جــدا فــي منــع نمــو 
العديــد  فــي   Apigenin ويتوفــر  الجلــد.  أورام 
البصــل،  منهــا  والفواكــه،  الخضــروات  مــن 
األخضــر  والفلفــل  والكرفــوت،  والبرتقــال، 
غذائــي  مصــدر  وأفضــل  البابونــج،  ومغلــي 
ألبيجينــني هــو البقدونــس، ويمكنك إضافته 

إلى السلطات وأطباق أخرى.

Luteolin .8: تتوفر هذه املادة في مغلي 
مــن  وتعتبــر  والفلفــل،  والكرفــس  البابونــج، 

الفافونويد )flavonoid( املضادة للسرطان.
وتعمــل Luteolin علــى حمايــة أنســجة الكبــد 
والرئتــني مــن الســرطان، وتمنــع تراكــم خايــا 
ســرطانية جديــدة فــي األنســجة وتســاعد فــي 

التخلص من سموم الجسم.

يســمى 67LR؛ حيــث يلعــب األخيــر دورًا فــي 
بربــط   EGCG يقــوم  الســرطاني.  النشــاط 
نفســه بهذا البروتني ويمنع انتشــار وتفشــي 
تثبيــط  طريــق  عــن  الســرطانية  الخايــا 
تكــون أوعيــة دمويــة جديــدة تغــذي الخايــا 
وانتشــارها؛  نموهــا  وتدعــم  الســرطانية 
وبالنهايــة كــوب واحــد مــن الشــاي األخضــر 

يوميا يعتبر مثاليا جدا للصحة.

 :)sulforaphane( 5. الســلفورافين
هــي مــادة توجــد فــي فصيلــة الكرنــب الزيتــي 
والتــي تضــم البروكلــي والقرنبيــط وامللفــوف 
اللفــت،  فــي  املــادة  هــذه  توجــد  كمــا  األخضــر 
باإلضافــة لوجــود هــذه املــادة املقاومــة لنمــو 
هــذه  تحتــوي  الســرطانية  الخايــا  وانتشــار 
مــن  الجســم  تحمــي  مــواد  علــى  الخضــروات 
منهــا  لهــا  يتعــرض  التــي  الكيماويــة  املــواد 
واألحمــاض  والكلوروفيــل  الجلوتاثيــون، 
هــي  الســلفورافني  مــادة  وتعتبــر  األمينيــة. 
األفضــل فــي منــع تكون الشــوارد الحرة ونمو 
وتعــزز  تزيــد  حيــث  الســرطانية  الخايــا 

مسارات إزالة السموم في الجسم.
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التي تم تشخيصها يمكن  السرطانات  - 85 % من  أن 75  الدراسات  أثبتت 
تناولها،  يتم  التي  انتشارها بعمل تغييرات جيدة على األطعمة  إيقاف 
وأن 30 % من حاالت الوفيات بسبب السرطان يمكن تقليلها باستخدام 
التركيز  مع  وصحي،  جيد  غذائي  نظام  باتباع  وذلك  الغذائية،  المواد 
على األطعمة التي تحتوي على مواد غذائية مضادة لألكسدة وتحّد 

من انتشار الخاليا السرطانية وتفشيها إلى باقي أجزاء الجسم.

نصيحة للمرضى

إدراج  بــأن  حديثــة،  دراســة  أفــادت 
الغذائــي  النظــام  ضمــن  القرفــة 
اليومي يمكن أن يساعد في التقليل 
من أثر الدهون على صحة اإلنســان 
ويقي من أمراض القلب والسكري. 

فــي  القرفــة  فاعليــة  والختبــار 
الضــارة،  الدهــون  مــن  التخلــص 
علــى  دراســتهم  الباحثــون  أجــرى 
والحظــوا  الفئــران،  مــن  مجموعــة 
نظامــا  اتبعــت  التــي  الفئــران  أن 
باإلضافــة  بالدهــون،  غنيــا  غذائيــا 
ملــدة  القرفــة  ملكمــات  تناولهــم  إلــى 
12 أســبوعًا اكتســبت وزنــا أقــل مــن 
الســكر  مســتويات  وكانــت  غيرهــا، 
لديهــا أفضــل، باملقارنة مع فئران لم 

تتناول مكمات القرفة.
النظــام  أن  البحــث  فريــق  وأوضــح 
مرتبــط  بالدهــون  الغنــي  الغذائــي 
بالعديــد  اإلصابــة  خطــر  بارتفــاع 
القلــب  أمــراض  مثــل  األمــراض،  مــن 
إدراج  ولكــن  والســمنة،  والســكري 
القرفة ضمن هذا النظام قد يســاعد 
فــي تقليــل األثــر الســلبي الناتــج عن 
هــذه الدهــون، ويحــد من مســتويات 

الكولسترول في الدم.
قــال  ذلــك،  فــي  الســبب  وعــن 
احتــواء  إلــى  يعــود  إنــه  الباحثــون 
مرتفعــة  مســتويات  علــى  القرفــة 
 )Polyphenol( البوليفينــول  مــادة 
مضــادة  بخصائــص  تتمتــع  التــي 
فريــق  وقــال  واألكســدة.  لالتهــاب 
هــذه  تأكيــد  حــال  فــي  إنــه  البحــث، 
النتائــج قــد يــؤدي ذلــك إلــى تطويــر 
مــن  جديــدة  لقاحــات  أو  أدويــة 
خاصة القرفة تســاعد في الحد من 

انتشار أمراض القلب والسكري.

الغذاء
ال الدواء

القرفة 
تساعد على 

حرق الدهون

)Getty(

)Getty(

جــدا لعــاج االلتهابــات املزمنــة والحفــاظ على 
مــوت  تحفيــز  إلــى  باإلضافــة  املناعــة  صحــة 
الخايــا الســرطانية ومنــع نموهــا. الكركمــني 
يمنــع تكاثــر الخايــا الســرطانية وانتشــارها 
في العديد من أنواع السرطانات، منها سرطان 
والبنكريــاس،  والثــدي،  والكليــة،  املبيضــني، 
والرحــم، والرئتــني، والــدم، والقولــون، واملثانة، 
أضــف  الليمفاويــة.  والغــدد  والكبــد  والدمــاغ، 
والتوابــل،  والبهــارات  الحســاء  إلــى  الكركــم 
وحليــب  وزيــت  األعشــاب،  وشــاي  والطبيــخ، 

جوز الهند.

هــو   :)Epigallocatechin gallate(
 )polyphenols( الفينــوالت  متعــدد  مركــب 
األخضــر؛  الشــاي  فــي  عــال  بتركيــز  يتوفــر 
فــإن  األخضــر،  الشــاي  شــرب  طريــق  وعــن 
هــذه املــادة الفعالــة املوجــودة فيــه تمنــع نمو 
الخايا الســرطانية في العديد من األنســجة، 
والبروســتاتا،  املثانــة،  ســرطان  منهــا 
والكبــد، وتجويــف الفــم، واألمعــاء، والرئتــني، 
وجــدت  الحديثــة  والدراســات  والبنكريــاس. 
أن املركــب EGCG يرتبــط بمســتقبل بروتــني 

معلومة تهمك

طبيب األسرة

تمكن علماء أميركيون، من تطوير رحم صناعية تشبه الكيس 
في مسعى لحماية حياة األطفال الخدج )الرضع( الذين 

يولدون في فترات مبكرة جدا.
وبحسب دراسة نشرت في »جورنال نيتشر كومينيكايشنز«، 

فإن العلماء استطاعوا تطوير الرحم الصناعية من خال 
محاكاة الرحم األصلية ووظائف املشيمة.

وتتيح الرحم الصناعية اململوءة بمادة سائلة، واملصنوعة 
من مادة »بولي إثيلني«، لألطفال الخدج، أن يستكملوا نموهم 

على مستوى الرئتني وباقي األعضاء بشكل سليم، وتستند 
هذه النتيجة إلى دراسة أجراها باحثون على صغار الخراف، 

وأظهرت خال فترة الدراسة 4 أسابيع، نمو أعضاء مواليد 

الحيوانات بشكل طبيعي، واستكملت تلك األعضاء وظائفها، 
وتفتقر الدراسة إلى دراسة اآلثار الجانيبة لهذه الحضانة 

على املدى الطويل. وأوضح الفريق الذي قام بتطوير الرحم 
سعيهم إلى إيجاد نقطة وصل بني رحم األم والعالم الخارجي، 

أما في الوصول بالرضع إلى الشهر السابع على األقل، حتى 
تكون صحتهم قد تحسنت، وأضاف أن »الرحم التي جرى 

تطويرها، مؤخًرا، ما زالت في حاجة إلى قرابة عشرة أعوام 
حتى يتم استخدامها في املستشفيات«. 

ويأمل الفريق العلمي أن تحصل الرحم الصناعية على موافقة 
الهيئات الصحية، باعتبارها توفر بيئة للرضيع تحاكي رحم 

األم إلى حد كبير.
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عبد الرحيم - فلسطني
والدي لديه ضغط أو ما يسمى بالضغط 
مــن  مرتفــع،  دائمــا  ضغطــه  الصامــت. 
مزعجــة.  أعــراض  بــأي  الشــعور  دون 
للضغــط.  أدويــة  ثالثــة  حاليــا  يتنــاول 
هــل يجــوز البقــاء عليهــا لفتــرة طويلــة أم 
يجب تغييرها بني كل فترة وأخرى. هل 
صحيــح أن الجســم يتعــود علــى الــدواء، 
وبذلــك ال ينخفــض ضغط الــدم؟ علما أن 
ضغطــه حاليــا 150 - 160 / 80 - 90. 

كل الشكر.

السيد عبد الرحيم؛
بالنســبة ألدويــة الضغــط ليــس من 
أنهــا  طاملــا  تغييرهــا  الضــروري 
فعالــة ولــم تحدث تأثيــرات جانبية 
ضارة، وال يوجد شيء اسمه تعود 
عليهــا والحقيقــة أن املــرض يصبح 
املريــض  يحتــاج  وبالتالــي  أشــد 

إضافة دواء آخر أو تبديل الدواء.
أمــا فــي مــا يتعلــق بحالــة املريــض 
ضغــط  ارتفــاع  لديــه  أن  فيبــدو 
انبســاطيًا،  وليــس  انقباضيــًا 
ليــس  عنــده  الضغــط  ومســتوى 
بعــني  العمــر  أخذنــا  إذا  شــديدًا 
االعتبــار. وهــذا الشــكل مــن ارتفــاع 
الضغط االنقباضي يشاهد خاصة 
عند كبار السن الذين لديهم تصلب 

في الشرايني الكبيرة.
الضغــط  تخفيــض  فــي  واملبالغــة 
قــد تســبب الضــرر بــدل النفــع وقــد 
تتســبب فــي إنقــاص ترويــة بعــض 
األعضــاء الحيويــة لــو وجد تضيق 
ولذلــك  لهــا،  املغذيــة  الشــرايني  فــي 
تخفيــض  علــى  الحــرص  يجــب 

الضغط بشكل تدريجي.
انقباضــي  ضغــط  مســتوى  ويعــد 
مقبــواًل،  مســتوى  زئبــق  ملــم   140
هــذه  أن  إلــى  ننتبــه  أن  ويجــب 
الطبيــب  وأن  عامــة  معلومــات 
املعالج يختار املناسب لكل مريض 

ما يناسبه.
 مع تمنياتي بالشفاء.

د. غسان حمص
طبيب الغدد الصم والسكري

سؤال

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk
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ألقي القبض على حارس املرمى السابق إدسون 
شولبي دو ناسيمينتو، املعروف باسم إدينيو، 

وهو النجل األكبر ألسطورة كرة القدم البرازيلية 
بيليه، للمرة الخامسة ضمن اإلجراء القضائي 

املتخذ ضده منذ 12 عامًا إثر تورطه في قضية 
غسيل أموال. وكان إدينيو، اعتقل أربع مرات 

من قبل في إطار القضية الجارية إال أن محاميه 
تمكنوا من إطاق سراحه بشكل مشروط نظرًا 

لعدم إدانته في جميع درجات القضية.

شكر املهاجم ألفارو موراتا الذي انتقل إلى فريق 
تشيلسي اإلنكليزي، ناديه السابق ريال مدريد 

وذلك في رسالة نشرها عبر حسابه الرسمي 
في تويتر قال فيها: »اليوم هو مناسبة خاصة 
ومختلفة بالنسبة لي، هناك الكثير من األمور 
التي أريد أن أقولها اآلن، اليوم تنتهي فترتي 

الثانية مع ريال مدريد، واليوم يبدأ تحّد جديد 
في مسيرتي، هذا هو قراري في النهاية، قرار جاء 

بعد تفكير وعن اقتناع«.

نفى فريق بوروسيا دورتموند إجراءه اتصاالت 
بأندية أخرى حول انتقال العبه الغابوني، بيير 

إيميريك أوباميانغ، بعدما نشرت صحيفة »بيلد« 
أن الفريق األملاني أتم مفاوضاته مع تيانجني 
كوانجيان الصيني بهذا الصدد. وعبر رسالة 

على حسابه الرسمي في »تويتر«، نفى النادي 
فجر اليوم وجود اتصاالت مع أندية أخرى، 

مؤكدًا عدم تحدثه مع أي ناٍد حول انتقال العبه 
الغابوني في موسم االنتقاالت الشتوية.

القبض على نجل بيليه 
للمرة الخامسة 

في قضية فساد

موراتا مودعًا 
ريال مدريد: قرار الرحيل 

كان مدروسًا

دورتموند ينفي 
اتصاله بأندية أخرى 

لبيع أوباميانغ

يبدأ فريق 
العهد اللبناني 
والنصر 
السعودي 
مشوارهما في 
البطولة العربية 
في اللقاء األول 
ضمن منافسات 
المجموعة 
الثانية، حيُث 
ستكون 
المواجهة 
األولى بين 
»األصفرين« على 
ملعب استاد 
برج العرب، في 
وقت يلعب 
الزمالك المصري 
مع فريق 
الفتح الرباطي 
المغربي في 
اليوم نفسه.

مواجهة قوية بين السعودية ولبنان )فرانس برس(

مواجهة األصفرين
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حصل المشاركون 
مقابل هذه العقود 

على عموالت

إيسنر وفراتانجيلو في نصف نهائي بطولة نيو بورت
بلغ األميركيان جون إيسنر وبيورن فراتانجيلو نصف نهائي بطولة نيو بورت 
املتوج بلقب  العشبية. وتغلب إيسنر  املقامة على األراضــي  املتحدة(  )الــواليــات 
البطولة في 2011 و2012 على مواطنه دنيس نوفيكوف بنتيجة )6 - 4( و)6 - 
4( ليواجه في النهائي الفرنسي بيار هوجو هربرت بنتيجة )6 - 2( و)5 - 7(

القادم من  إبــدن  النهائي اآلخــر بني األسترالي ماثيو  و)6 - 4(، ويجمع نصف 
الدور التمهيدي واألملاني بيتر جوجوفيتسك.

نصف نهائي إسباني في باشتاد للتنس
تغلب اإلسباني ديفيد فيرير على منافسه السويسري هنري الكسونن ليبلغ 
الــســويــد، حيث سيواجه  فــي  تــقــام  الــتــي  للتنس،  بــاشــتــاد  بطولة  نهائي  نصف 
وحامل  أيضا  اإلسباني  على  بـــدوره  تغلب  الــذي  فيرداسكو  فرناندو  مواطنه 
اللقب ألبرت رامــوس. ويتواجه الروسي أندريه كوزنتسوف، الذي تجاوز عقبة 
األرجنتيني دييجو شفارتزمان، واألوكراني ألكسندر دولجوبولوف الذي هزم 
كاران خاشانوف، في نصف النهائي اآلخر من البطولة. واحتاج فيرير لساعتني 
و40 دقيقة لحسم املواجهة بمجموعتني لواحدة بواقع )7 - 5( و)3 - 6( و)7 - 6( 
و)7 - 3(، بينما أنهى فيرداسكو لقاءه مع راموس بسهولة وبمجموعتني دون 

رد )6 - 3( و)6 - 2(.

أتلتيكو مدريد يكشف عن قميصه للموسم الجديد

قدم نادي أتلتيكو مدريد اإلسباني قميصه الجديد الذي سيرتديه خالل املوسم 
مائلة، فضاًل عن ظهور  فيه إضافة خطوط  يظهر  والــذي  القادم 2018-2017 
الشعار الجديد الذي يزين صدر القميص. وأظهرت الصور التي نشرها النادي 
عبر موقعه الرسمي على اإلنترنت إضافة الخطوط املائلة على صدر القميص، 
اللون  الــذي سيطر فيه  الــوقــت  فــي  باللون األحــمــر كــامــال،  الظهر  بينما اكتسى 

األزرق الداكن على السروال مع وجود خط أحمر على الجانبني.
ــح الــنــادي فــي بيانه »يــتــصــدر الـــدب، الـــذي يــرمــز ملــدريــد، صــدر القميص  وأوضـ
األساسي للفريق، مع تواجد خطوط مائلة تعبر عن مخالب الحيوان القوية والتي 
تعكس شخصيتنا، الصورة النهائية تعبر عن القوة، إحدى السمات األساسية 
االحــتــيــاطــي األصفر  الــطــاقــم  لــون قميص  بينما سيكون  فــريــقــنــا«.  تميز  الــتــي 
الكامل مع بعض الخطوط الزرقاء الداكنة على الجانبني، ونفس السروال األزرق 
الداكن مع خط أصفر على الجانبني. وسيظهر الفريق بالطاقم االحتياطي للمرة 
األولى يوم 25 من الشهر الجاري خالل املباراة الودية في املكسيك أمام تولوكا 
الفريق للموسم الجديد، بينما سيرتدي »الروخيبالنكوس«  ضمن استعدادات 
القميص األساسي على ملعب »أليانز أرينا«، معقل بايرن ميونخ األملاني، خالل 
الفريق مرانه  اإليطالي. وخــاض  نابولي  أمــام  أودي  كــاس  نهائي  مباراة نصف 
األخير بمعسكره في إسبانيا قبل أن يتوجه مباشرة للمكسيك ليخوض أولى 

مواجهاته الودية خالل فترة اإلعداد يوم الثالثاء أمام تولوكا املكسيكي.

نصف  في  روبليف  ويواجه  جوفين  يقصي  دوديج 
نهائي أوماج

الــدور نصف  الروسي آندريه روبليف في  الكرواتي إيفان دوديــج مع  سيلتقي 
النهائي ببطولة أومــاج املفتوحة للتنس في كرواتيا، وذلك بعد تخطيهما عقبة 
فابيو  واإليطالي  األول،  املرشح  جوفني  ديفيد  البلجيكي  للقب  املرشح  الثنائي 
دوديج  واستطاع  الثمانية.  دور  في  اليوم  الترتيب  على  الثالث،  املرشح  فونيني 
أن يقصي جوفني، املصنف الـ14 عامليا، بعدما تغلب عليه بمجموعتني دون رد 
7-5 و6-3 ليواجه آندريه روبليف الذي أقصى فونيني. وتمكن الالعب الروسي 
للفوز  بمجموعة  تأخره  قلب  بعدما  بفونيني  اإلطــاحــة  من  عاما(   19( الشاب 
بمجموعتني لواحدة )6 - 7(، )5 - 7( و)6 - 2( و)7 - 6( و)7 - 2(. وعلى الجانب 
اآلخر، حجز اإليطالي أليساندرو جيانيسي مقعده في املربع الذهبي بعدما هزم 
البرازيلي روجيريو دوترا سيلفا بمجموعتني لواحدة )6 - 7( )3 - 7( و)6 - 2( 
و)7 - 5(، لينتظر املتأهل من املواجهة األخرى التي ستجمع بني مواطنه باولو 

لورينزي والتشيكي جيري فيسلي.

دفــع االتــحــاد اإلسباني لكرة الــقــدم، من خالل 
يورو  مليون   36.5 نحو  املباشر،  باألمر  عقد 
خالل الفترة ما بني 2009 وحتى 2016، إلحدى 
لم  للحكام  توريد قمصان  أجــل  من  الشركات 
الوقت  فــي  الــرديــئــة،  تستخدم بسبب حالتها 
املقابل عموالت  فــي  الشركة  فيه  دفــعــت  الـــذي 
لكل من رئيس االتــحــاد، خوسيه ماريا فيار، 

ونائبه للشؤون االقتصادية، خوان بادرون.
وتــعــد هـــذه هــي إحـــدى الــقــضــايــا الــتــي يحقق 
رئيس  ضد  بيدراز  سانتياغو  القاضي  فيها 
ــاد، الـــــــذي يـــتـــواجـــد فــــي الـــســـجـــن مــنــذ  ــ ــحــ ــ االتــ
الـــخـــمـــيـــس بــتــهــمــة االســــتــــيــــالء عـــلـــى أرصـــــدة 

االتحاد منذ ثماني سنوات على األقل.
ويتعلق األمر بتحرير عقد لشركة »إستوديو 
2000« من أجل توريد مواد رياضية لالتحاد 
والتي تربح منها بادرون، املتواجد بالسجن 
»دعم« من فيار نفسه، وفقا للقاضي. أيضا، بـ

كما أوضــح القاضي فــي نــص الــقــرار أنــه بدال 
ــام الــثــنــائــي  ــ مــــن تــســلــيــم الـــعـــقـــود لـــلـــشـــركـــة، قـ
ــاء بـــعـــض األرصــــــــدة فــــي حــســابــاتــهــمــا  ــفـ ــإخـ بـ

تــخــشــى كــل مــديــنــة مضيفة لــــدورة األلــعــاب 
اثنني:  أمر من  األوملبية من وقوعها ضحية 
بــاهــظــة يتطلب  مــالــيــة  كــلــفــة  أو  ــتـــداء دام  اعـ
لطوكيو  أن  إال  طــويــلــة.  ســنــوات  تعويضها 
مــضــيــفــة أوملـــبـــيـــاد 2020 هــاجــســا إضــافــيــا: 
ــزال أو مــوجــة »تــســونــامــي« مـــدمـــرة. قبل  ــ زلـ
ــعـــاب  ــة أعـــــــوام عـــلـــى انــــطــــالق دورة األلـ ثـــالثـ
ــي تــســتــضــيــفــهــا الـــعـــاصـــمـــة  ــتــ الـــصـــيـــفـــيـــة الــ
 ،2020 تــمــوز/يــولــيــو   24 مــن  ا  بـــدء اليابانية 
ــهــــودا مــضــاعــفــة  ــة جــ ــنـ ــديـ تـــبـــذل ســـلـــطـــات املـ
لـــتـــبـــديـــد مـــــخـــــاوف الــــريــــاضــــيــــني والــــــــــزوار 
املــرتــقــبــني فــي هـــذا الــحــدث الــريــاضــي األكــبــر 
ــم. وتـــعـــرضـــت طــوكــيــو واملــنــاطــق  ــالـ ــعـ فـــي الـ
لهزات أرضية قوية على مدى  املحيطة بها 
الــعــقــود املــاضــيــة أبــرزهــا زلـــزال كانتو الــذي 
أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص عام 
1923، لوقوعها على فالق زلزالي نشط. كما 
ضربت اليابان في العام 2011 هزة ضخمة 
ــا إلــى  ــ تــبــعــتــهــا مـــوجـــة مـــد »تـــســـونـــامـــي« أدتـ
مــقــتــل أكــثــر مـــن 18 ألـــف شــخــص فـــي شــمــال 

الشخصية من خــالل عمليات شراكة معقدة. 
كما أشارت املحكمة إلى عدم ذكر أن قرار منح 
الشركة حق توريد املالبس الخاصة بالحكام 
وفقا  جــاء  اإلقليمية  االتــحــادات  وبمنتخبات 
»ملبادئ املنافسة الشريفة«. ووفقا لهذا القرار، 
ــتـــي يــمــلــكــهــا فــيــســنــتــي  اســتــلــمــت الـــشـــركـــة، الـ
بيرنارد فيكو وهو صديق شخصي لبادرون، 
ألفا و534.336 يــورو باألمر املباشر  نحو 36 
الفترة بني 2006 وحتى 2016 من أجل  خــالل 
توريد املالبس التي لم تستخدم تماما بسبب 
حالتها الرديئة، وهو األمــر الــذي اكتشف من 
خالل رسالة عبر البريد اإللكتروني. ومقابل 
ــقــــود، حـــصـــل املــــشــــاركــــون فــــي هـــذه  ــعــ هـــــذه الــ
املؤامرة على عموالت من خالل شركة بادرون 
الــتــي حــصــلــت عــلــى نحو  تنيريفي ســـبـــورت، 
700 ألـــف يـــورو مــن شــركــة إســتــوديــو 2000 ، 

خالل الفترة من 2009 وحتى 2011.
بمبلغ  وديــعــة  وجـــود  املحققون  اكتشف  كما 
ــة تــنــيــريــفــي  ــركـ ــورو فــــي حـــســـاب شـ ــ مـــلـــيـــون يــ
ــــوان بــيــرنــارد فيكو  ســـبـــورت مـــن شــركــتــي أخـ
والـــتـــي   )2000 إســــتــــوديــــو  شــــركــــة  ــكــــي  ــالــ )مــ

ــا املــاليــني  ــرهـ ــانـــى عــلــى اثـ شــــرق الــــبــــالد، وعـ
مــن انــقــطــاع فــي الــتــيــار الــكــهــربــائــي وتــوقــف 
وســائــل الــنــقــل، إضــافــة إلـــى حــصــول تسرب 
على  الواقع  النووي،  فوكوشيما  مفاعل  من 
مسافة 240 كلم من طوكيو. ويقول املسؤول 
فــي معهد رصــد الـــزالزل فــي جامعة طوكيو 
نـــاوشـــي هـــيـــراتـــا »إذا وقـــعـــت هــــزة أرضــيــة 
كــبــيــرة فــي منطقة طــوكــيــو فــي الــفــتــرة حتى 
انطالق األلعاب سنة 2020، لن يعود السؤال 
وإنما  مــن عدمها،  األلــعــاب  حــول استضافة 
عــن مــعــرفــة مــا إذا كـــان االقــتــصــاد الــيــابــانــي 
ويتوقع  جــديــد«.  مــن  الــنــهــوض  سيستطيع 
ــاتــــورة االقــــتــــصــــاديــــة. ويـــؤكـــد  ــفــ أن تـــصـــل الــ
اإلشــراف  املكلف  بلدية طوكيو  املسؤول في 
عــلــى املــنــشــآت األوملـــبـــيـــة ســـاتـــورو ســـونـــادا 
ــة،  ــيــ ــان مـــعـــرضـــة لـــلـــهـــزات األرضــ ــابــ ــيــ أن »الــ
لكن قــواعــد الــبــنــاء فيها هــي األكــثــر دقــة في 
مــا نستطيع  »نــقــوم بكل  الــعــالــم«. ويضيف 
لتحضير املواقع من أجل ضمان حياة آمنة 
ــــوع هـــزة  لـــكـــل شـــخـــص فــــي ظــــل احـــتـــمـــال وقــ
أن كل  أرضية كبيرة«. ويشدد سونادا على 
الشروط تلبي معايير مقاومة الهزات، ولذا 
البنى التحتية على غرار  تم تعزيز وتقوية 
الــذي سيستضيف منافسات  أرياكي  ملعب 
الكرة الطائرة، وبلغت كلفة بنائه 320 مليون 
عــلــى مــجــمــوعــة ضــخــمــة من  دوالر، وأقـــيـــم 

ممتصات الصدمات املطاطية.
ويرى املدير العام للجنة اليابانية املنظمة 
طوكيو  أن  موتو  توشيرو   2020 ألوملبياد 

اســـتـــخـــدمـــت مــــن أجـــــل إلــــغــــاء قـــــرض عـــقـــاري 
لبادرون قيمته 1.2 مليون يورو. وكانت قوات 
الـــحـــرس املـــدنـــي قـــد اعــتــقــلــت صــبــاح الــثــالثــاء 
املاضي رئيس االتحاد اإلسباني، أنخل ماريا 
فيار، من بني آخرين، في إطار عملية ملكافحة 
الــفــســاد بــأمــر مــن املحكمة الــوطــنــيــة، بحسب 
مـــا أفـــادتـــه مـــصـــادر مـــن الــتــحــقــيــقــات. وذكـــرت 
املـــصـــادر أن مـــن بـــني املــعــتــقــلــني أيـــضـــا، نجل 
فيار، جوركا، ونائب رئيس االتحاد للشؤون 
االقتصادية، خوان بادرون، في عملية لجهاز 
الحرس املدني اإلسباني تشمل في اإلجمالي 
نحو عشرة معتقلني. ومن بني التهم املوجهة 
ــاد وتــــزويــــر  ــســ ــفــ لــلــمــعــتــقــلــني االخـــــتـــــالس والــ
مستندات، وجميعها تخص تنظيم مباريات 
املتحدث باسم  إينيغو مينديز  دولــيــة. وكــان 
ــال إن املـــســـؤولـــني  ــ ــة، قــ ــيــ ــانــ ــبــ ــكـــومـــة اإلســ الـــحـ
يـــدرســـون إيـــقـــاف أنــخــيــل مـــاريـــا بــيــار رئــيــس 
االتــــحــــاد املــحــلــي لـــكـــرة الـــقـــدم املــــوجــــود رهــن 
ــار تحقيقات  احــتــجــاز الــشــرطــة حــالــيــا فــي إطـ
فــــســــاد.  وقـــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة إن 
مــجــلــس الــريــاضــة اإلســبــانــي ســيــجــتــمــع يــوم 
الثالثاء ملناقشة البحث عن خليفة لبيار على 

رأس االتحاد املحلي لكرة القدم. 
وأبلغ مؤتمرا صحافيا بعد اجتماع أسبوعي 
لــلــحــكــومــة اإلســبــانــيــة: »هــدفــنــا مــنــذ الــبــدايــة 
التأكد من أن كل شــيء يسير بشكل طبيعي، 
خــاصــة وأن رئــيــس االتـــحـــاد اإلســبــانــي لكرة 

القدم ونائبه رهن االحتجاز«.
)إفي(

»هي من املدن األفضل استعدادا في العالم 
أحــدث  كــارثــة طبيعية«. وبحسب  ملــواجــهــة 
ــزالزل، تبلغ  ــ الــتــجــارب الــرســمــيــة ملــحــاكــاة الـ
نــســبــة احــتــمــال وقــــوع زلــــزال فــي العاصمة 
وستؤدي   .%70 املقبلة  الثالثة  العقود  في 

ــات فـــي حـــال حــدوثــهــا  ــ هـــزة بــقــوة 7,3 درجـ
مــنــهــم  ــــف شـــخـــص )%70  ألـ مــقــتــل 23  ــــى  إلـ
بــســبــب الـــحـــرائـــق( وإلــــى تــدمــيــر 610 آالف 
مــبــنــى. وطــوكــيــو هــي املــديــنــة الــوحــيــدة في 
العالم التي تقوم على ثالث طبقات بنائية، 

بينما تعتبر مدينة يوكوهاما املجاورة من 
قوي  لزلزال  تعرضا  األكثر  املدنية  املناطق 
أو »تسونامي«، بحسب دراسة أجرتها عام 
الــســويــســريــة،  ري«  »ســـويـــس  شــركــة   2013
ــة إلعـــــــادة الـــتـــأمـــني. وإذا  ــركـ ــر شـ ــبـ ــانـــي أكـ ثـ
مــا تــرافــق الـــزلـــزال مــع »تــســومــانــي«، يبدو 
املــنــظــمــون لـــألـــعـــاب مــطــمــئــنــني أيـــضـــا ألن 
ــيـــج طـــوكـــيـــو  ــلـ ــة فـــــي خـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ املــــنــــشــــآت األوملـ
جـــهـــزت أو تــمــت حــمــايــتــهــا بـــســـدود قــــادرة 
ارتفاعها  يصل  عارمة  موجة  مقاومة  على 
إلـــى مــتــريــن. وتــعــتــزم بــلــديــة طــوكــيــو إعـــداد 
ــزوار األلــعــاب  ــ ــدة، يــشــرح لـ كــتــيــب بــلــغــات عــ
فــي حال  اإلجـــالء  التصرف وعمليات  سبل 
وقوع أي كارثة. كما تنظم حمالت وتمارين 
ـــب. ويــــركــــز  ــ ــانــ ــ ــ ـــى األجـ ــ ــ تــــوعــــيــــة مــــوجــــهــــة إل
الطبيعية في  الـــكـــوارث  فــي  االخــتــصــاصــي 
جــامــعــة طــوكــيــو مــانــابــو تــاكــاهــاشــي على 
على  طفولتهم  منذ  اعــتــادوا  اليابانيني  أن 
أوضــــاع مــمــاثــلــة، إال أن »مــتــابــعــي األلــعــاب 
والـــريـــاضـــيـــني يــكــتــشــفــون طـــوكـــيـــو لــلــمــرة 
األولى، وال يعرفون إلى أين وكيف يهربون 
في حال حصول شيء من هذا القبيل«. وال 
الطبيعي  الهاجس  األرضية  الهزات  تشكل 
ثــوران  أي  إن  بــل  املحيط بطوكيو،  الوحيد 
لبركان فوجي الواقع على مسافة 100 كلم 
بطبقة  العاصمة  يغطي  قــد  طــوكــيــو،  غــرب 
كثيفة من الغبار والرماد، ويكبدها خسائر 

مالية تصل الى 22,5 مليار دوالر. 
)فرانس برس(

أولمبياد 2020... طوكيو تريد تهدئة المخاوفاالتحاد اإلسباني بّدد 36 مليون يورو
كشفت التحقيقات 

األولية عن دفع االتحاد 
اإلسباني 36 مليون يورو 

لشراء أقمصة للحكام
لم تستعمل

قبل أولمبياد 2020 
شرعت طوكيو في 

محاوالت تهدئة الزائرين 
والمتخّوفين من 

حدوث زالزل

رئيس االتحاد في قبضة األمن اإلسباني )بيير فيليب ماكرو/فرانس برس(

عالقة إنفانتينو بأحمد أحمد تفتح أبوابًا جديدة للكاف )فرانس برس(

)Getty/الجماهير األفريقية تستحق األفضل )يوتومي إيكباي

طوكيو تكثف استعداداتها قبل الحدث الهام )كوزيهيرو نوغي/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

الدار البيضاء ـ العربي الجديد

ــد رئـــيـــس  ــمــ ــد أحــ ــمــ ــم يـــتـــأخـــر أحــ ــ لـ
االتحاد األفريقي لكرة القدم »كاف« 
لتطوير  بــرنــامــجــه  لتنفيذ  كــثــيــرا 
بعد سنوات طويلة من حكم  األفريقية  الكرة 
الرباط  الكاميروني عيسى حياتو، ودعــا من 
القدم  العاصمة املغربية إلى مناظرة في كرة 
القدم.. رؤيتنا«،  األفريقية تحت عنوان: »كرة 
بــهــدف تشخيص جــمــاعــي لــواقــع الــلــعــبــة في 
القارة السمراء والوقوف على أبرز التحديات. 
واتخذ املجتمعون من كلمة جياني إنفانتينو 
رئيس االتحاد الدولي »فيفا« التي قال فيها 
أفريقيا،  فــي  الــعــاملــيــة  الــقــدم  كـــرة  إن مستقبل 

ثورة الكرة 
األفريقية

إطاحة ميراث عيسى حياتو

للجماهير  األمل  أحمد  أحمد  الملغاشي  أعاد 
الماضية،  السنوات  في  فقدته  الذي  األفريقية 
التي أعلنها الكاف  مع عيسى حياتو. والقرارات 
بالرباط من شأنها أن تبشر بثورة قادمة في كرة 

القدم األفريقية

متابعة

متسائال عن أسباب توقف مستوى طموحات 
.. اتخذوا من هذه املالحظات  الكرة األفريقية 
دافعا في املناقشات الخاصة بعملية التطوير. 
وقال أحمد أحمد إن ما تشهده بطوالت كأس 
أفريقيا لأمم في نسخها األخيرة عار للقارة 
األفريقية، مشيًرا إلى أزمات التنظيم واملالعب 

بل  بالالعبني،  تلحق  التي  واألضـــرار  السيئة 
برفع  مــطــالــبــا  الـــكـــروي،  مستقبلهم  وإضـــاعـــة 
ــة الــــحــــرص والــــصــــرامــــة فــــي اشـــتـــراطـــات  ــ درجــ
التنظيم، وكاشفا عن أنه يسعى لوضع  نظام 
إدارة غير  يـــدور حاليا  مــا  »كـــاف« ألن  إلدارة 
جــيــدة يــتــم بــمــقــتــضــاهــا الــعــمــل فـــرديـــا وعـــزل 
املــكــتــب الــتــنــفــيــذي بــمــا يــهــدر عـــوامـــل وأســـس 

الوضوح والشفافية والعدالة.
 الكرة األفريقية تعيش 

َّ
وقال أحمد أحمد: »إن

تغييرات تاريخية؛ لتطويرها«، مشيًدا بالدور 
الذي لعبه جميع املتدخلني في املناقشات التي 
مت يومي الثالثاء واألربعاء بالصخيرات. نظِّ

وتابع حديثه قائال: اتخذنا قرارات مهمة من 
للكرة  أفــضــل  املستقبل  لجعل  التغيير،  أجـــل 
األفـــريـــقـــيـــة. الـــيـــوم نــعــيــش حـــدًثـــا اســتــثــنــائــًيــا 
ــاد األفـــريـــقـــي، إن الـــهـــدف مـــن هــذه  فـــي االتــــحــ
الــتــغــيــيــرات، هـــو تــطــويــر الــلــعــبــة فـــي الـــقـــارة«، 
ــا تــحــقــيــق تلك  ــ ــه كــــان ضــــرورًي ــ ـ مــشــيــًرا إلــــى أنَّ
للوقوف  املناقشة  هــذه  وعقد  النوعية،  النقلة 
األفريقي  االتــحــاد  األفريقية،  الكرة  واقــع  على 
ا مكشوًفا، 

ً
يعد بالشيء الكثير، وأصبح جهاز

في  عليها  سنعتمد  الــتــي  الــشــفــافــيــة  يــعــكــس 
تدبير أمور الكرة األفريقية«.

ــدم على  ــقـ ووافــــــق االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي لـــكـــرة الـ
ــم األفــريــقــيــة لتقام  تــغــيــيــر مــوعــد بــطــولــة األمــ
فــي فــصــل الــصــيــف بـــدال مــن الــشــتــاء، حــيــث أن 
إقــامــتــهــا بــني شــهــري يــنــايــر / كــانــون الثاني 
وفــبــرايــر / شــبــاط كــل عــامــني يــضــر بــاألنــديــة 
األوروبــيــة التي تضم محترفني أفــارقــة، وقرر 
يناير/ من  بــداًل  يونيو/حزيران  في  إقامتها 

ــادة عــدد  ــ ــــاف« زيـ كـــانـــون الــثــانــي، كــمــا قـــرر »كـ
ــدول املــشــاركــة فــي الــبــطــولــة الــقــاريــة مــن 16  الــ
إلى 24 وبالتالي تنظيم كأس األمم األفريقية 

2019 بمشاركة 24 منتخًبا. 
وكـــان الــرئــيــس الــســابــق عيسى حــيــاتــو، الــذي 
أحكم قبضته على كرة القدم األفريقية ملدة 30 
عــامــا، مــن أشــد املــعــارضــني لنقل مــوعــد إقامة 
كأس األمم من )يناير-فبراير( لشهري )يونيو-
تموز( معتبرا أن الطقس حار جدا في شمال 
القارة، ورطب جدا في غربها ووسطها، وبارد 
جدا في جنوبها. ولكن أحمد أحمد كان دائما 
لديه رأي مخالف، وما يعزز موقفه أن نجوم 
أبدا  أفريقيا في األنــديــة األوروبــيــة لم يخفوا 
الفترة،  املنافسة في هــذه  رغبتهم في خــوض 
والتي تقام خاللها على سبيل املثال كأس أمم 

أوروبا )كل أربع سنوات( أو كأس العالم.
وهــذه الــقــرارات أزعــجــت االتــحــاد الكاميروني 
لكرة الــقــدم، حيث قــال رئيس االتــحــاد املحلي 

أكد أحمد أنه سيحدث 
ثورة في هذه المنظمة 

ويعرض تغييرات

تطور كرة القدم األفريقية يحتاج إلى ثورة )خالد دسوقي/فرانس برس(

تــومــبــي روكــــو إلذاعــــة فــرانــس الــدولــيــة: »كنا 
قدمنا وعــودًا بتنظيم كــأس األمــم 2019 وفقا 
مشاركة  على  واملبني  القديم  الــشــروط  لدفتر 

16 منتخبا، وأما اآلن فقد تغيرت القاعدة«.
وأضــاف تومبي روكــو: »مشاركة 24 منتخبا 
ــنـــاء وتــجــهــيــز مــــرافــــق ومــنــشــآت  تــســتــدعــي بـ
ــادق وطــــرقــــات  ــ ــنــ ــ ــارات وفــ ــ ــطــ ــ ـــن مــ ــة مــ ــيــ ــافــ إضــ
ــات. ســـنـــبـــحـــث هــــــذه املـــعـــطـــيـــات  ــيـ ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ ومـ

الجديدة مع السلطات السياسية في البالد«.
ونظرًا للصعوبات االقتصادية التي تواجهها 
معظم بــلــدان الــقــارة الــســمــراء، فــإن التغييرات 
ــاد األفــريــقــي لــكــرة الــقــدم  الــتــي أعــلــنــهــا االتـــحـ

أفــريــقــيــا تــحــت 23 عـــاًمـــا، املــؤهــلــة ألوملــبــيــاد 
طوكيو 2020، من زامبيا، وفتح باب الترشح 
أمام بقية الدول الستضافة البطولة. كما قرر 
االتحاد األفريقي لكرة القدم أن يعيد منافسة 
الكأس األفرو آسيوية إلى الواجهة بعد غياب 

سنوات طويلة.
ــر على  ــد أحــمــد أحــمــد أنـــه ســيــعــرض األمــ وأكــ

االتحاد اآلسيوي، من اجل إعادتها مجددا.
يــشــار إلــــى أن الـــكـــأس األفـــــرو آســيــويــة كــانــت 
أفريقيا وبطل  أبــطــال  دوري  بطل  بــني  تجمع 
ونظمت   1986 ســنــة  وانــطــلــقــت  آســيــا،  دوري 
املنتخبات  مــدربــي  أن  يــذكــر  مناسبة.   11 فــي 

ســتــعــقــد أيــضــا مــهــمــة كــــوت ديـــفـــوار مضيفة 
 ،2023 نسخة  مضيفة  وغينيا   2021 نسخة 
ولــــن يــكــون مـــن املــفــاجــئ أن يــتــم نــقــل تنظيم 
ــرق مــنــافــســات »الـــكـــاف« مـــن بــلــد آلخـــر في  أعــ
السنوات املقبلة. وأكد »الكاف«، إقامة بطولة 
فــي كينيا عــام  أفــريــقــيــا للمحليني  أمـــم  كـــأس 
ــاد  االتــــحــ داخـــــــل  الـــــــــرأي  ــر  ــقـ ــتـ اسـ ــا  ــمـ كـ  ،2018
األندية  بطولتي  موعد  تغيير  على  األفريقي 
لتنطلق  والــكــونــفــيــدرالــيــة(،  األبـــطـــال  )دوري 
البطولتان في أغسطس/آب من كل عام، على 
مــايــو/أيــار. وتمت  املــنــافــســات فــي  أن تنتهي 
أمم  كــأس  بطولة  تنظيم  على سحب  املوافقة 

الـــ55 األعضاء،  الوطنيات لكل من االتــحــادات 
إضــــــافــــــة الــــــــى نـــــجـــــوم ســــابــــقــــني مــــــن الـــــقـــــارة 
سيبحثون مستقبل اللعبة األكثر شعبية في 
القارة السمراء. شاركوا في القرارات الجديدة 
اللعبة،  اتــحــاد  والــتــي صـــادق عليها  املــعــلــنــة 
كما حضرها وشــارك فيها عــدة نجوم قدمت 
الــكــثــيــر لــكــرة الـــقـــدم األفــريــقــيــة فـــي الــســنــوات 
املــاضــيــة، مثل الــكــامــيــرونــي جــوزيــف انــطــوان 
رابح  والجزائري  بيل واملصري حسام حسن 
مـــاجـــر والــنــيــجــيــري جــــاي جــــاي اوغــوســتــني 
اوكــوتــشــا واملــغــربــي بـــادو الـــزاكـــي، فيما كــان 
الـــفـــرنـــســـيـــان كــــلــــود لــــــــوروا وهـــيـــرفـــي رونـــــار 

والكونغولي الديموقراطي فلوران ايبنغ بني 
أبرز املدربني املشاركني فيها.

وفي آذار/مارس املاضي، قال امللغاشي أحمد 
أحــمــد عــقــب تــولــيــه رئــاســة االتــحــاد األفــريــقــي 
حياتو  عيسى  للكاميروني  خلفًا  القدم  لكرة 
إنــه سيحدث ثــورة في هــذه املنظمة ويعرض 
ــم. وهـــا هو  ــ تــغــيــيــرات عــلــى بــطــولــة كـــأس األمـ
قد وفــى بــوعــوده إذ أن الــقــرارات التي أعلنها 
املكتب التنفيذي لـ »الكاف« في الرباط تكشف 
الجديد بالوعود  الرئيس  التزام  بكل وضوح 
إلــى ثــورة جديدة تخدم  التي قطعها، ويلمح 

مصلحة كرة القدم األفريقية.
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للسباحة،  الــعــالــم  بــطــولــة  ســتــبــدأ 
حقبة جديدة بعد اعتزال املعجزة 
األمــــيــــركــــي مـــايـــكـــل فـــيـــلـــبـــس عــنــد 
انـــطـــاق الــســبــاقــات الــتــي تــســتــمــر عــلــى مـــدار 
8 أيـــام فــي دونـــا أريــنــا فــي العاصمة املجرية 

بودابست، اليوم األحد.
وستكون البطولة أول حدث عاملي كبير منذ 
1998 بـــدون مــشــاركــة فيلبس الـــذي أحـــرز 23 
أو مواطنه  عــاملــًيــا  لقبا  أوملــبــيــة، و26  ذهــبــيــة 
أوملبية  الــذي حصد 6 ذهبيات  رايـــان لوكتي 

واملوقوف ملدة 10 أشهر.
ورغــــم غــيــاب فــيــلــبــس عـــن بــطــولــة الــعــالــم في 
بــعــد سباقه  وداعــــه  فـــإن  عــامــي 2013 و2015 
الرسمي األخير في أوملبياد ريو دي جانيرو 

في 2016 ال يزال حاضرا في األذهان.
وكان فيلبس آخر من غادر حوض السباحة، 
ــّوح طـــويـــًا مـــودًعـــا الــجــمــاهــيــر املتحمسة  ــ ولـ
الفوز  على  األميركي  املنتخب  ساعد  أن  بعد 
بــذهــبــيــة ســـبـــاق أربـــعـــة فـــي 100 مــتــر تــتــابــع 

متنوع.
وبــعــد عـــام تــقــريــًبــا فـــإن غــيــابــه تـــرك فــراغــا في 
الـــوقـــت الــــذي تــبــحــث فــيــه الـــريـــاضـــة عـــن نجم 
عاملي جديد يحمل الراية بعد اعتزال السباح 

األميركي املتميز )32 عاًما(.
ــات املـــتـــحـــدة مــعــقــودة  ــواليــ ــال الــ ــ وســـتـــكـــون آمـ

بطولة العالم 
للسباحة

تنطلق  حيث  بودابست  المجرية  العاصمة  إلى  األحد  اليوم  األنظار  تتّجه 
من  تترقب  محطة  في  اللعبة،  عشاق  لدى  جماهيرية  األكثر  المسابقات 
في  السباحة  لجديد  العالم  معرفة  للسباقات  الوفية  الجماهير  خاللها 

غياب األسطورة فيلبس

3031
رياضة

تقرير

عــلــى كــايــتــي لــيــديــكــي ألن األخــــيــــرة مــرشــحــة 
األوملبية  املــيــدالــيــات  مــن  لتعزيز غلتها  بــقــوة 
والعاملية وستكون السباحة البالغة 20 عاما 
النجمة األميركية األبرز في النسخة السابعة 
عــشــرة مــن املــونــديــال الــعــاملــي، فــي ظــل اعــتــزال 
بـــ23 ذهبية  الفائز  األســطــورة مايكل فيلبس، 
على  قـــادرة  وهــي  عاملية،  ذهبية  و26  أوملبية 
االرتقاء إلى مستوى املسؤولية والطموحات 
والبناء على اإلنجازات الكثيرة السابقة التي 
ــابـــة. وتــدخــل  حــقــقــتــهــا خــــال مــســيــرتــهــا الـــشـ
للسير  مرشحة  وهــي  العالم  بطولة  ليديكي 
التي  فرانكلني  ميسي  مواطنتها  خطى  على 
أحــرزت ست ذهبيات في بطولة العالم 2013 
في برشلونة وأصبحت أول امرأة تحصد هذا 
الكم من امليداليات في نسخة واحدة. وبعد أن 
أحرزت أربع ذهبيات وفضية في أوملبياد ريو 
 2013 برشلونة  في  عاملية  ذهبيات  و9   2016

فـــي بطولة  لــيــديــكــي  تــخــوض  ــازان 2015،  ــ وقــ
العالم ستة سباقات في السباحة الحرة هي 
مـــرات   4 والــتــتــابــع  و1500  و800  و400   200
100 م و4 مرات 200 م. ورغم مكانتها كإحدى 
أفضل السباحات في التاريخ، فضلت ليديكي 
ــة  ــاويـ ــلـــى صــفــتــهــا كـــســـبـــاحـــة هـ ــة عـ ــافـــظـ املـــحـ
ــل املــــواســــم فــــي بــطــولــة  وقــــدمــــت إحــــــدى أفـــضـ
الــجــامــعــات األمــيــركــيــة بــالــنــســبــة لــطــالــب في 
ولعبت  »فريشمان«،  األولــى  الجامعية  السنة 
دورا أساسيا في قيادة جامعة ستانفورد إلي 
الفوز بلقب بطولة السيدات للمرة األولى منذ 

.1998
وفي إطار تغييرات الفتة طرأت على البرنامج 
األوملــبــي فــي الشهر املــاضــي، أضــافــت اللجنة 
األوملبية الدولية سباق تتابع متنوع مختلط 
أوملبياد طوكيو  األوملبي بداية من  للبرنامج 
الصيفي في 2020 إلى جانب سباقي 800 حرة 

للرجال و1500 متر حرة للسيدات.
املــســاواة بني  التغييرات  هــذه  مــن  وإذا قصد 
ــتـــوقـــع أن تـــحـــظـــى كــبــرى  ــإنــــه يـ ــنـــســـني، فــ الـــجـ

السباحات باالهتمام األكبر في بودابست.
فــبــعــد حـــصـــول الـــســـبـــاحـــة املـــجـــريـــة كــاتــيــنــكــا 
هـــوســـو عــلــى ثـــاثـــة ألـــقـــاب أوملـــبـــيـــة فـــي ريــو 
فــإن الدولة  املــاضــي،  دي جانيرو في الصيف 
املضيفة رفعت سقف توقعاتها بحصد مزيد 
ــتـــدرب فيه  ــــذي تـ مـــن األلـــقـــاب فـــي الـــحـــوض الـ

هوسو من أجل تحقيق عدة ألقاب فردية.
والتي  عــامــا(   28( املجرية  السباحة  وتسعى 
الحديدية«  »السيدة  لقب  نفسها  على  تطلق 
إلحراز ثاثية من األلقاب العاملية في سباقي 
وســتــشــارك  فــــــردي.  مــتــنــوع  مــتــر  و400   200
هوسو في ستة سباقات مختلفة في البطولة.
 23( سيوستروم  ســارة  السويدية  وستسعى 
عــامــا( لــلــفــوز بــــأول لــقــب عــاملــي فــي السباحة 
الحرة بعد تتويجها بذهبية سباق 100 متر 

فراشة املتميزة به في ريو دي جانيرو.
أدم  البريطاني  يــبــرز  الــرجــال  وعــلــى مستوى 
بــيــتــي الــفــائــز بــالــذهــبــيــة األوملــبــيــة فــي سباق 
أفريقيا تشاد لوكلوه  الصدر وسباح جنوب 
الذي سيسعى بالتأكيد لتعويض إخفاقه في 
الدفاع عن لقب سباق 200 متر فراشة في ريو 
دي جانيرو، بينما ستعول الواليات املتحدة 
األميركية على خبرة املخضرم نايثن أدريان 
الـــذي يــشــارك فــي ســبــاقــات الــفــردي والتتابع 
الفائز  أدريـــــان،  واعــتــرف  م.  ملــســافــة 50 و100 
أوملــبــيــة بينها ذهــبــيــة 100  بخمس ذهــبــيــات 
م حـــرة فــي أوملــبــيــاد لــنــدن 2012، بــأنــه يشعر 
املنتخب  »الغرابة« العتباره من مخضرمي  بـ
الثامنة  لــم يتجاوز  أنــه  األمــيــركــي، وال سيما 
ــان الــفــائــز  ــ والــعــشــريــن مــن عــمــره. وخــــرج ادريـ
بــخــمــس ذهـــبـــيـــات عــاملــيــة لــكــن جــمــيــعــهــا في 
التجارب  في  منتصرا  للفرق،  البدل  سباقات 
األميركية املؤهلة ملونديال املجر على حساب 
بالنسبة  تاريخي  سباق  في  دريسل  كايليب 
لــأمــيــركــيــني ألنـــهـــا املـــــرة األولــــــى الـــتـــي يــنــزل 

فنربخشة يضم المدافع التشيلي إيسال لثالثة مواسم
أعلن نادي فنربخشة، أحد األندية الثالثة الكبار 
فــي تركيا، الــيــوم ضــم املــدافــع الــدولــي التشيلي 
مـــاوريـــثـــيـــو إيـــســـال لــلــمــواســم الـــثـــالثـــة املــقــبــلــة. 
إلــى اسطنبول قبل  ووصــل إيسال )29 عــامــا( 
أيام للتفاوض مع النادي التركي على تفاصيل 
ــثــالثــة مــــواســــم. ويــلــعــب  عـــقـــده الـــــذي ســيــمــتــد ل
وانضم   ،2007 منذ  بــالده  منتخب  فــي  إيسال 
ــي الـــفـــتـــرة بـــن 2012  لــيــوفــنــتــوس اإليـــطـــالـــي فـ
و2016 ولــكــنــه لــعــب مــعــارا فــي آخـــر موسمن 
ومارسيليا  اإلنكليزي  رينجرز  بــارك  لكوينز 
الفرنسي. وانتقل الالعب لفناربخشة قادما من كالياري االيطالي، الذي كان قد وقع له 

لثالثة مواسم ولكنه لم يكمل معه سوى موسم واحد.

االتحاد اإلسباني بّدد 36 مليون يورو 
في شراء أقمصة حكام

القدم، من خالل عقد باألمر املباشر، نحو 36.5 مليون  دفع االتحاد اإلسباني لكرة 
يـــورو خــالل الــفــتــرة مــا بــن 2009 وحــتــى 2016، إلحـــدى الــشــركــات مــن أجــل توريد 
قمصان للحكام لم تستخدم بسبب حالتها الرديئة، في الوقت الذي دفعت فيه الشركة 
فــيــار، ونائبه للشؤون  االتــحــاد، خوسيه مــاريــا  املقابل عــمــوالت لكل مــن رئيس  فــي 
االقتصادية، خوان بادرون. وتعد هذه هي إحدى القضايا التي يحقق فيها القاضي 
أمــس بتهمة  السجن منذ  الــذي يتواجد في  االتــحــاد،  بــيــدراز ضد رئيس  سانتياجو 
االستيالء على أرصدة االتحاد منذ ثماني سنوات على األقل. ويتعلق األمر بتحرير 
عقد لشركة »إستوديو 2000« من أجل توريد مواد رياضية لالتحاد والتي تربح منها 
»دعم« من فيار نفسه، وفقا للقاضي. كما أوضح  بادرون، املتواجد بالسجن أيضا، بـ
القاضي في نص القرار أنه بداًل من تسليم العقود للشركة، قام الثنائي بإخفاء بعض 
األرصــدة في حساباتهما الشخصية من خالل عمليات شراكة معقدة. كما أشارت 
إلــى عــدم ذكــر أن قــرار منح الشركة حــق تــوريــد املــالبــس الخاصة بالحكام  املحكمة 
لهذا  ووفقا  الشريفة«.  املنافسة  »ملبادئ  وفقا  جاء  اإلقليمية  االتــحــادات  وبمنتخبات 
القرار، استلمت الشركة، التي يملكها فيسنتي بيرنارد فيكو وهو صديق شخصي 
لبادرون، نحو 36 ألفا و534.336 يورو باألمر املباشر خالل الفترة بن 2006 وحتى 
الرديئة، وهو  تماما بسبب حالتها  لم تستخدم  التي  املالبس  توريد  أجل  2016 من 

األمر الذي اكتشف من خالل رسالة عبر البريد اإللكتروني.

إيقاف الروماني ناستاسي 3 سنوات بسبب سيرينا ويليامز
ــقـــاف الــالعــب  ــرر االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــتــنــس إيـ قــ
الروماني السابق إيلي ناستاسي، قائد الفريق 
الــرومــانــي فــي كــأس االتــحــاد، ملــدة ثــالثــة أعــوام 
وتغريمه 10 آالف دوالر بسبب سلوك عدواني 
وتعليقات عنصرية خالل تصفيات البطولة في 
البريطاني.  الفريق  أمــام  املاضي  أبريل/نيسان 
اتهم  الــذي  ناستاسي،  بمقدور  يكن  لــن  وبــهــذا 
التابعة لسياسة كأس  املــواد  العديد من  بخرق 
االتحاد، دخول أي بطولة ينظمها االتحاد الدولي 
وشدد   .2019 الثاني  يناير/كانون  حتى  للعبة 
ناستاسي  أن  األول،  املقام  في  الدولي،  االتحاد 
وعنصرية«  تماما  الئــقــة  »غــيــر  تعليقات  وجــه 
األميركية  الالعبة  ستنجبه  الــذي  الطفل  حــول 
سيرينا ويليامز نهاية الخريف من خطيبها ألكسيس أوهانن، األبيض البشرة، وقال 

»سنرى ما سيكون لونه. شوكوال باللنب؟«.

سبورتنغ لشبونة يعلن رسميًا انضمام ماركوس أكونيا
األرجنتيني  الــجــنــاح  مــع  رسميا  تعاقد  أنــه  البرتغالي  لشبونة  سبورتنغ  نـــادي  أكــد 
ماركوس أكونيا من صفوف راسينغ األرجنتيني مقابل 9.6 مالين يورو. وكشف 
النادي العاصمي عبر بيان له عن أن الالعب وقع على عقد يمتد ألربعة مواسم قادمة، 
مع إمكانية املد ملوسم آخر، في الوقت الذي بلغ فيه الشرط الجزائي 60 مليون يورو. 
وتأتي صفقة أكونيا في إطار التعاون القائم بن النادين والذي يقضي أيضا بأحقية 
النادي البرتغالي في ضم ثالثة العبن من صفوف راسينج باإلضافة إلقامة مباراة 
ودية بينهما في وقت يتم تحديده الحقا. وكان ماركوس خابيير أكونيا، 25 عاما، قد 
خاض بالفعل أكثر من حصة تدريبية خالل األيام املاضية مع سبورتينج، في الوقت 

الذي لم تنته فيه الصفقة بشكل رسمي بعد.

تــحــت قــيــادة املــــدرب تــشــيــزاري بــرانــديــلــي. لــعــب ماركيوني 
فــي نــادي بــارمــا حتى عــام 2006 وشـــارك فــي 112 مباراة 
وسجل 13 هدفا، ليقرر الرحيل بعدها إلى يوفنتوس، وذلك 
حــن تــعــاقــد مــعــه األخــيــر بــعــد ســقــوطــه إلـــى دوري الــدرجــة 
بالنتائج  والتالعب  بولي  الكالتشيو  الثانية بسبب فضيحة 
الــدوري اإليطالي. لعب ماركيوني تحت قيادة  التي ضربت 
املدرب الفرنسي ديدييه ديشامب حينها وحقق لقب دوري 
الدرجة الثانية وصعد للدرجة األولى بصحبة الحارس املميز 
تريزيغه  ديــفــيــد  الــفــرنــســي  واملــهــاجــم  بــوفــون  جينالويجي 
لم  لكنه  ندفيد،  والتشيكي  بييرو  ديــل  أليساندرو  والــقــائــد 
ينجح بعدها فــي حجز مــكــاٍن أســاســي فــي موسم 2008-
2009 وذلك بسبب تواجد الالعب ماورو كامورانيزي، إلى 

أن استطاع اللعب بعدها بسبب إصابة األخير.
استمر ماركيوني في يوفنتوس ثالث سنوات ورحــل عام 

ليقرر  مـــبـــاراة   63 فــي  أهــــداف  ثــالثــة  بــعــد تسجيله   2009
أيضا  هناك  وقضى  فيورنتينا،  نــادي  إلــى  بعدها  الرحيل 
ــقــاء وأحـــرز  ثـــالث ســـنـــوات حــتــى 2012 فـــشـــارك فـــي 60 ل
سبعة أهداف، ليعود إلى نادي بارما الذي تألق في صفوفه 
سابقا، فلعب 61 مباراة وسجل هدفن. في عام 2014 رحل 
اللعب  فــي  ينجح  لــم  لكنه  نــادي سمبدوريا  إلــى  ماركيوني 
ــات، قبل  ــ ــبــدالء فــي معظم األوقـ كــثــيــرًا وبــقــي جليس دكـــة ال
أن يقرر االنتقال إلى نــادي التينا سنة 2015 الــذي استمر 
فقط.  هناك  مباريات  ليلعب ست  في صفوفه حتى 2017 
مّثل ماركيوني منتخب بالده تحت 21 عاما في 18 مباراة 
وسجل هدفن، كما كان له شرف الدفاع عن املنتخب األول 
ولــم يحرز أي  بن 2003 حتى 2009 فلعب ست مباريات 
هدف، كما أنه لم يحقق أي لقب على الصعيد الدولي، إذ لم 

يكن مع الفريق املتوج بلقب كأس العالم 2006.

حسين غازي

السابعة  ببلوغه  ماركيوني  ماركو  اإليطالي  الالعب  احتفل 
والــثــالثــن مـــن الــعــمــر، وهـــو الــــذي ولـــد فـــي مــونــتــيــروتــونــدو 
املدينة سنة 1997  فريق  مع  بــدأ مسيرته  اإليطالية، وهناك 

ليلعب 29 مباراة ويسجل حينها أربعة أهداف.
ــادي إمــبــولــي ســنــة 1998  ــ ــــى نـ ــل مــاركــيــونــي بــعــدهــا إل رحــ
وقضى هناك ثالثة مواسم خاض خاللها 55 مباراة وسجل 
نــادي بارما، ففاز  إلــى  الرحيل بعدها  سبعة أهــداف، ليقرر 
مــع األخــيــر بلقب كـــأس إيــطــالــيــا فــي مــوســم 2002-2001، 
لنادي  الثالث  وأعير في  الفريق  أول موسمن مع  ولعب في 
بياتشينزا موسم 2002-2003، وذلــك من أجــل أخــذ خبرة 
أكبر بهدف تطوير مهارته. وبسبب تقديمه مستوى مميزا 
أعاده نادي بارما إلى الفريق في موسم 2003-2004، ليلعب 

ماركو ماركيـوني

على هامش الحدث

العب إيطالي 
دافع عن ألوان 

يوفنتوس وبارما 
وبلغ أخيرًا عامه 

السابع والثالثين

فيلبس 
األسطورة خارج 
المسابح بعد 
سنوات طويلة 
)توم بينيغتون/
)Getty

حامل لقب الدوري اإلسبان

اإليقاعية  للسباحة  الفني  البرنامج  مسابقة  ذهبية  روسيا  ــرزت  أح
حاليًا  المقامة  المائية،  لأللعاب  العالم  بطولة  في  للفرق،  »التزامنية« 
في بودابست. وساهم في حصاد الذهب للمنتخب الروسي، أعضاء 
الفريق الثمانية: أناستاسيا باياندينا وفالدا تشيكيروفا وفيرونيكا كالينينا 
وماريا شوراتشكينا وداريا باياندينا ومارينا غوليادكينا وبالينا كامار ودارينا 
حصل  أن  بعد  المنتخبات،  ترتيب  الروسي  المنتخب  وتصّدر  فاليتوفا. 

على )96.0109( نقطة.

روسيا والخبرة اإليقاعية

وجه رياضي

فــيــهــا ســبــاحــان تــحــت حــاجــز الـــــ48 ثــانــيــة في 
ســبــاق 100 م حـــرة خـــال بــطــولــة وطــنــيــة. من 
ــاد الــقــطــري  جــهــة أخــــــرى، واصـــــل وفــــد االتــــحــ
للسباحة، املوجود في بطولة العالم لألعاب 
املــائــيــة املــقــامــة حــالــيــا فــي الــعــاصــمــة املــجــريــة 
اته مع املسؤولني في  لقاء بودابست، سلسلة 
االتحاد الدولي واالتحادات القارية واألهلية، 

هــامــش البطولة مــع رئــيــس االتــحــاد الــدولــي، 
خوليو ماجلوني، واملدير التنفيذي، كورنيل 
ماركوليسكو، وعدد من أعضاء االتحاد، حيث 
الجانبني،  التعاون بني  تم بحث سبل تعزيز 

وفقا لوكالة األنباء القطرية.
ويعتبر االتحاد القطري للسباحة من الشركاء 
الــدولــي، مــن خــال تنظيمه  املهمني لــاتــحــاد 

للمنشآت  تفقدية  بــجــوالت  القيام  عــن  فــضــًا 
واملرافق الخاصة بالبطولة، واالطاع على كل 
خبرات  اكتساب  بهدف  التنظيمية؛  الجوانب 
إضافية في تنظيم مثل هــذه األحـــداث؛ وذلك 
الدوحة سوف تستضيف نسخة  أن  باعتبار 
عام 2023. والتقى الوفد الذي يترأسه رئيس 
االتحاد القطري للسباحة، خليل الجابر، على 

عـــددًا مــن الــبــطــوالت واألحــــداث الــعــاملــيــة، مثل 
بــطــولــة الــعــالــم الــحــاديــة عــشــرة للسباحة في 
أقيمت عام  التي  مــتــرًا(،   25( القصير  املــجــرى 
2004، باإلضافة إلى استضافة إحدى جوالت 
كـــأس الــعــالــم )فــيــنــا/آيــرويــف( لــلــســبــاحــة في 

املجرى القصير سنويا في الدوحة.
)العربي الجديد(

أقر الويلزي الدولي غاريث بيل، أن املوسم املاضي »كان محبطا بعض الشيء« بالنسبة 
له، وال سيما بسبب اإلصابات التي عانى منها الالعب وحرمته من املشاركة، وهو في 
كامل لياقته الفنية والبدنية في نهائي دوري األبطال في مسقط رأسه أمام يوفنتوس 
اإليطالي. وقال بيل في مقابلة مع شبكة »إسنب« الرياضية »بكل تأكيد املوسم املاضي 
املاضي بشكل جيد  املوسم  »بــدأت  لــي«. وأضــاف  بالنسبة  الشيء  كــان محبطا بعض 
لعملية جراحية. قضيت وقتا أطول من  للغاية، ولكن إصابة قوية استدعت خضوعي 
املفترض في التعافي. اآلن حان وقت العمل بشكل جاد للغاية في بداية املوسم والوصول 

ألفضل حالة بدنية وفنية وتقوية الكاحل وبدء املوسم بكل جاهزية«.

صورة في خبر

موسم بيل المحبط
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شاطئ باريس
بحر من ال يستطيع السفر ومتعة للسائحين على نهر السين

باريس ـ محمد المزديوي

ــــوع مــن  ــقـــول الـــفـــرنـــســـيـــون، فــــي نـ يـ
ا بعيدين 

ّ
التحدي والفخر: »إذا كن

إلينا«،  يــأتــي  أن  فعليه  البحر  عــن 
ويـــضـــيـــفـــون: »املــســتــحــيــل لــيــس فــرنــســيــا«. 
ــا جــعــلــهــم ُيـــحـــضـــرون الــبــحــر  ــذا مـ ــا هــ ــمـ وربـ
السني،  نهر  يخترقها  الــتــي  عاصمتهم  إلــى 
ويــقــيــمــون مـــن حــولــه شــاطــئــا، يــثــيــر غبطة 
الــكــثــيــريــن مــــن الــفــرنــســيــني واملـــقـــيـــمـــني فــي 
باريس، من الذين ال يستطيعون السفر وال 
السياحة، وأيضا سعادة املاليني من السياح 
على  املشي  حرية  ألنفسهم  يمنحون  الذين 
للسيارات، وحرية  إزعــاج  الشاطئ من دون 
ــَوٍر لــلــذكــرى، ثــم الــجــلــوس تحت  ــ الــتــقــاط ُصـ
املــلــوثــة، فــي هجير  ــاًء للشمس  ــقـ ـ

ّ
ات مــظــالت 

ــم  ــريـــض أجــــســــامــــهــــم، رغـ ــعـ الــــظــــهــــيــــرة، أو تـ

تنتشر أماكن االصطياف على ضفتي السين في باريس )العربي الجديد(

تخلصهم  ها 
ّ
عل املــاء  لرشاشات  قمصانهم، 

مــن الــعــرق املــتــصــبــب. والــطــريــف أن »بـــاري-
بـــالج« فــي األصـــل تــعــود إلـــى اســـم اقــتــرحــه، 
فــيــلــمــيــســانــت،  دي  هــيــبــولــيــت   ،1882 ســنــة 
منتجع  لتسمية  لوفيغارو،  صحيفة  مدير 
ساحلي في منطقة »بــا-دي- كاليه« بشمال 
فــرنــســا، وأصــبــح هـــذا املــنــتــجــع »لـــو تــوكــي-

ــاري- ْبـــــالج«، رســمــيــا، بــلــديــة، ســنــة 1912.  بــ
وفــي سنة 2006، أي بعد أربـــع ســنــوات من 
»بـــاري-ْبـــالج«، سّجلت بلدية  إطــالق عملية 
ــــاري-بـــــالج«،  بـــاريـــس، قــانــونــيــا، تــســمــيــة »بـ
ورفـــعـــت دعــــوى ضـــد بــلــديــة »تـــوكـــي-بـــاري-

ْبــالج«، إلساءتها إلى »شهرة العالمة وإلى 
ــــالج الـــــذي تــنــظــمــه املـــديـــنـــة«.  ــــاري-بـ حــــدث بـ
النزاع سنة 2008، بعد مفاوضات،  وانتهى 
»بــاري- بـــ العملية  وتــقــّرر أن تسمي باريس 

بـــــالج«، مـــع إضـــافـــة ســـني الــجــمــع إلــــى بــالج 

للعاصمة  خــســارة  يشبه  مــا  فــي   ،)plages(
العواصم  بلدة صغيرة. حتى  أمــام  بــاريــس 
تــخــســر أمـــــام األريــــــاف!هــــــذه الــعــمــلــيــة الــتــي 
تـــشـــرف عــلــيــهــا بـــلـــديـــة بــــاريــــس، مـــنـــذ ســنــة 
برتران  املدينة  عمدة  إشــراف  وتحت   ،2002
ــد فـــي تـــونـــس، وال زال  ديــــالنــــوي )الــــــذي ولــ
مــرتــبــطــا بــهــا(، تــمــتــد، عــــادة، وكـــل ســنــة، ما 
بـــني يــولــيــو/ تـــمـــوز ومــنــتــصــف أغــســطــس/ 
ونـــصـــف.  كـــيـــلـــومـــتـــرات   3 طــــــول  عـــلـــى  آب، 
ملن  وأيــضــا  للباريسيني،  االنــطــبــاع  وتمنح 
ــاء مـــن الــســيــاح، أنــهــم فـــي شــاطــئ بــحــري  شـ
بعض  يــمــارســوا  أن  ويستطيعون  حقيقي، 
أجسادهم  ويعّرضوا  األلعاب،  أو  الهوايات 
ــو أن  ألشــعــة الــشــمــس الـــحـــارقـــة، أحــيــانــا. ولـ
ــا تــتــدخــل فــتــرغــمــهــم على  ــادة مـ ــ األمــــطــــار عـ
َبة  رحِّ

ُ
امل باريس  بمقاهي  واالحتماء  الهرب 

والــودودة. في سنة 1988 وعد املرشح جاك 

شيراك في حملته االنتخابية سكان باريس 
بــقــرب الــســبــاحــة فــي نــهــر الــســني، فــقــال: »إن 
أنــــواع األســمــاك فــي نــهــر الــســني فــي ازديــــاد، 
وفــي آخــر إحــصــاء تبنّي وجــود أكثر مــن 25 
نوعا منها تجد شــروط حياة مناسبة لها 
في السني. لهذا أؤكد أن باستطاعتنا جعل 
فإنني  قبل،  من  أعلنُت،  وكما  نظيفا،  النهر 
فــي ثــالث ســنــوات سأسبح فــي نهر السني، 
نهرا نظيفا«.  أنــه أصبح  أبــرهــن على  حتى 
ــــر مـــجـــرد كـــذبـــة ســيــاســيــة،  وطــبــعــا كــــان األمـ
ال غــيــر. وعــلــى الــرغــم مــن أن الــســبــاحــة غير 
وا يسبحون 

ّ
ممكنة اآلن، إال أن الفرنسيني ظل

فيه حتى عشية الحرب الكونية األولى، قبل 
أن  السباحة فيه سنة 1923، ولــو  ر 

َ
حظ

ُ
أن ت

السباحة استمرت بطريقة غير قانونية إلى 
خمسينيات القرن املاضي.

وتتميز عملية »باري-بالج«، بإحضار 5000 
طن من الرمال، تشرف عليها  شركة الفارج، 
والتي تقوم بشحنه من منطقة النورماندي. 
ــأتـــي تـــحـــديـــدا من  ــل حــقــيــقــي، ويـ ــه رمــ أي أنــ
مقالع  مــن  استخراجه  ويتم  »لـــور«،  منطقة 

الرمال في »بيرنيي-سور-سني«.
ويـــصـــف مـــســـؤول كــبــيــر فـــي شـــركـــة الفــــارج 
الرمال: »إنها دقيقة جدا، وفي غاية  نوعية 
الــبــيــاض. وهــو رمل  النظافة، مــع ميل نحو 
العاصمة،  فــي  البناء  فــي  حاليا،  يستخدم، 
ويتم نقله عبر طرق نهرية«. وحرصًا على 
فحص  يتم  وسالمتهم،  الباريسيني  صحة 
ــي مـــخـــتـــبـــرات نـــظـــافـــة بــلــديــة  ــل فــ ــرمــ هـــــذا الــ
ــم تـــعـــهـــده كــــل أســــبــــوع، لــيــال،  ــتـ بــــاريــــس، ويـ
متضمنا ثالث مراحل، الصيانة، حيث يتم 
التنظيف،  الــكــبــيــرة،  الــنــفــايــات  لسحب  قلبه 
حيث يعالج الرمل، مرتني، ببخار املاء لقتل 
ــرًا، يــتــم تــحــلــيــل الـــرمـــل في  ــيـ الــجــراثــيــم، وأخـ

مختبرات الصحة التابعة لبلدية باريس.
بــالج«،  »بــاريــس-  االنتهاء من عملية  وبعد 
تقوم مصالح البلدية باستعمال هذه الرمال 
إمـــا فــي حــدائــقــهــا أو فــي مــالعــب الفروسية 
ــولـــف، والــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري وأيــضــا  ــغـ والـ
كــان عليه  كما  استخدامه،  يتم  أو  الــســيــرك، 

الحال باملاضي، من قبل مصالح الطرق.  
ا أساسيا في شواطئ  الرمل جــزء كــان  وإذا 
البحر، فإن »باري-بالج«، هذه السنة، وربما 
في املستقبل، أيضا، بال رمــال. والسبب هو 
تنظيم داعش اإلرهابي، بشكل غير مباشر.

الــلــجــوء إلى  بــاريــس، بعد  قــرر مجلس  فقد 
تــصــويــت، وقـــف تــعــاونــه مــع شــركــة الفـــارج، 
ــالـــي وقـــــف شـــراكـــتـــهـــمـــا الـــتـــاريـــخـــيـــة.  ــتـ ــالـ وبـ
والـــســـبـــب؟ اتـــهـــامـــهـــا بــتــمــويــل مــجــمــوعــات 
مسلحة، من بينها تنظيم داعش في سورية، 
حتى تحتفظ بمصنع اإلسمنت في جالبيا، 
شــمــال شــرقــي حــلــب، مــا بــني 2013 و2014. 
وجــاء قــرار البلدية بعد ســؤال مــن منتخبة 
من اليسار، ثم بعد معاَرضة اإليكولوجيني 
فــي مــجــلــس الــبــلــديــة ملــواصــلــة الــتــعــاون مع 
ُيــخــِف رئيسها،  لــم  الــتــي  مجموعة الفــــارج، 
إيـــريـــك أولــــســــن، رغــبــتــه فـــي بــيــع اإلســمــنــت 
تــرامــب مــن أجــل استخدامه فــي بناء  إلدارة 
حائط العار مع املكسيك، معلال موقفه بأن 
ولم  سياسية«،  منظمة  »ليست  مجموعته 
يتراجع عن موقفه إال بعد تحذير شديد من 

قبل الرئيس السابق فرانسوا هوالند.

في سنة 1988 وعد 
املرشح جاك شيراك 
في حملته االنتخابية 
سكان باريس بقرب 
السباحة  في نهر 

السني.

■ ■ ■
تتميز عملية »باري-

بالج«، بإحضار 5000 
طن من الرمال، تشرف 
عليها  شركة الفارج.

■ ■ ■
»باري- بالج« مرتبطة، 

عضويًا، بطقس 
باريس، الذي قد يكون 
حاّرًا خانقًا، وقد يعرف 

تساقطات مطرّية 
استثنائية.

باختصار

»إذا كنّا بعيدين عن البحر فعليه أن يأتي إلينا«، ويضيفون: »المستحيل ليس فرنسيا«، هكذا يتحدث الفرنسيون بنوع من التحدي 
ويتفاخرون بإحضار البحر إلى عاصمتهم التي يخترقها نهر السين

هوامش

خطيب بدلة

يريد  التباس، فمن  أيُّ  املقالة  هــذه  يوجد في عنوان  ال 
 لــي: أنــت مــعــارٌض فكيف تصادق 

ً
أن يتصّيدني قــائــال

 
ّ

شــّبــيــحــة؟ لــن يستفيد شــيــئــًا، ألنــنــي ســأحــتــفــظ بحق
الرد عليه، مثلما يفعل نظاُم األسد في أعقاب كل غارة 
يسألني:  وَمـــْن  ســوريــة.  أراضـــي   

ُ
تستهدف إسرائيلية 

ك شّبيحة ومحترمة في آن واحد، 
ُ
كيف تكون صديقت

انتظر،  عليه:  أرد  لــلــقــذارة؟  رمـــزًا  أصــبــحــوا  والشّبيحة 
وسأرمز السمها  املقصودة،  األديبة  الجواب.  سيأتيك 
ــُرج بني الناس، 

ْ
ــخ

َ
ت مانية، متحّررة، 

ْ
بـ »صــاد صــاد«، عل

ْرَعة(، أي: من دون حجاب، وال 
َ
كما يقول أهل حلب )بالق

د نفسية، فهي تدخل وتخرج، وتشارك 
َ
توجد لديها ُعق

في أمسياٍت أدبية، مرتاحة كثيرًا من ناحية زوجها، فهو 
أصدقاءها  ويحترم  يحترمها  ومتحّرر،  متنور،   

ٌ
رجــل

ويستقبلهم في بيته، وُيحسن استقبالهم ومجالستهم. 
انتسبْت صديقتي »صــاد صــاد«، في وقــٍت سابٍق من 
 

ُ
حياتها، إلى فصيل شيوعي معارض، فسحبها رجال

القمر،  املــخــابــرات مــن بيتها فــي ليلٍة خاليٍة مــن ضــوء 
ونقعوها في أحد املعتقالت ردحًا من الزمن، ثم نقلوها 

إلى أحد السجون، ونقعوها مدة أخرى، ثم أخلوا سبيلها 
أنــا، شخصيًا، كنُت  وقــد اكتسبت صفة »املــنــاضــلــة«.. 
املناضالت  وبالنساء  عــام،  بشكل  باملناضلني  ْعــَجــُب 

ُ
أ

 
ً
أكثر شجاعة إليهن باعتبارهن  بشكل خــاص، وأنظر 

مني، أنا الذي كنت أمتلك رغبة عارمة في االنتساب إلى 
حزب ثوري معارض للديكتاتور، ولكنني كنُت أخاف، 
وأتحّسُب من أن أتعّرض لإلهانات التي طاملا سمعُت أنها 
ُب بحق سجناء الرأي، فأتراجع، وأختبئ وراء فكرة 

َ
ك

َ
ْرت

ُ
ت

أنني أديب، واألديُب يستطيع أن يكون صديقًا للجميع، 
وأن األحسن له أال يتأطر ضمن التنظيمات الحزبية التي 
يقودها سياسيون ال يهتمون لألدب والثقافة، من أمثال 
رئــيــس الــحــزب الــشــيــوعــي، الــرفــيــق خــالــد بــكــداش الــذي 
كــان، بحسب ما يحكى عنه، يرتاب من رفاقه األدبــاء، 
ويتعالى عليهم، مع أنه كان يحفظ أسماء األدباء الذين 
أنتجوا أدبًا اشتراكيًا بروليتاريًا عظيمًا، أمثال مكسيم 
أوستروفسكي.   ونيكوالي  أمــادو،  وجورجي  غوركي، 
التي كانت  السلمية  الــثــورة  الــثــورة، باألخص  بداية  في 
ــات، وشــــيء مـــن الــتــعــدديــة  ــريـ تــطــالــب بـــاإلصـــالح والـــحـ
تتعاطف صديقتي »صــاد  أن  تــوقــعــُت  والــديــمــقــراطــيــة، 
صاد« مع الثورة أكثر من غيرها، بسبب أيديولوجيتها 

حّدثتنا  وقد  االعتقال،  في  املريرة  وتجربتها  السابقة، 
ــَحــَهــا«  ــَب

َ
مـــرة أن الــســجــان املـــســـؤول عـــن تــعــذيــبــهــا »ش

فترة محّددة، ونسيها. ومن شدة األلــم، أخــذت تصرخ 
ها من 

ّ
َرها ومشى إليها الهوينى، وفك

َّ
ك

َ
ذ

َ
وتولول، حتى ت

ها، 
ُ
الــذي حصل، فقد وجدت العكس هو  الشبح.  ولكن 

 إلى صف بشار 
َ

من خالل صفحتها الفيسبوكية، أمَيل
بــدأ يرفع مستويات  الــذي  الديكتاتوري  األســد ونظامه 
 إلى القصف الجوي، 

َ
العنف، شيئًا فشيئًا، حتى وصل

والكيماوي،  املتفّجرة،  والبراميل  السكود،  وصــواريــخ 

تعليٍق  وبعد  التعذيب..  تحت  املعتقلني  وقتل  والنابالم، 
تاركًا  لحذفها،  اضــطــررت  مــنــشــوراتــي،  أحــد  على  لها 
لها ولزوجها في نفسي ذكرى طيبة. لم أشغل نفسي 
 بالبحث عن احتماالت األسباب التي جعلت هذه 

ً
طويال

لكل  أن  أعتقد  فأنا  الخاطئ،  املوقف  هــذا  تقف  السيدة 
لو  أتمنى  وكنت  التفكير،  في  وطريقته  ظروفه  إنساٍن 

أنها وقفت في الحد األدنى على الحياد. 
بقيت القطيعة غير املعلنة التي وقعت بيني وبينها ضمن 
ى بـ »نعمة النسيان«، إلى 

ّ
هذا املستوى الهادئ الذي يتحل

الناشطني، واعترضُت  إلى صفحة أحد  أن دخلُت مرة 
على جملة كتبها يقول فيها إن بعض عناصر جبهة 
النصرة سوف يرسلون إلى إدلب وبئس املصير، فكتبُت 
لنا أن نسيء للمدن، بسبب  أنــه ال يجوز  إلــى  أنبهه  لــه 
بعض األشخاص، وإذا بصاد صاد تنبري لي بتعليق 
تقول فيه: الرحمة لــروحــك يــا تــاج الــديــن املــوســى، ألنك 
 موجزة وجهتها 

ً
)نقيًا( رحلَت باكرًا. كانت تلك رسالة

 ملوث. وال تفسير ملوقفها سوى 
ٌ

إلّي مفادها أنني رجل
»التشبيح«، فــرددُت عليها كما يلي: األخــت صــاد. كان 
 مــن )نقيًا(، فاسم إّن 

ً
( بــدال حريًا بــك أن تكتبي )نــقــيٌّ
يجب أن يكون مرفوعًا.. وشكرًا. 

صديقتي األديبة الشبّيحة المحترمة

وأخيرًا

كنُت أخاف، وأتحّسُب 
من أن أتعرّض لإلهانات التي 

طالما سمعت أنها تْرَتَكُب 
بحق سجناء الرأي
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