
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

برلين ــ شادي عاكوم

حملت نتائج االنتخابات التشريعية في أملانيا، 
األصــوات  األحـــد، مفاجأة على مستوى  أمــس 
التي حققها الحزب اليميني املتطرف )البديل(، 
 ثــالــثــا مــع 89 نــائــبــا مــن أصـــل 631، 

ّ
الـــذي حـــل

ــــى  ــادي لــلــمــرة األول وســيــدخــل الـــبـــرملـــان االتــــحــ
مع  متوافقة  النتائج  جــاءت  بينما  تاريخه،  في 
التقديرات حيال فوز حزب املستشارة أنجيال 
مــيــركــل )املــســيــحــي الــديــمــقــراطــي( بــمــا نسبته 
32,7 في املائة من األصــوات، في مقابل 20,2 

الذي  الديمقراطي  للحزب االشتراكي  املائة  في 
أعــلــن االنــتــقــال إلـــى صــفــوف املــعــارضــة وعــدم 
املشاركة في الحكومة املقبلة. وقالت املسؤولة 
فـــي الـــحـــزب مـــانـــويـــال شــفــيــزيــغ فـــي تــصــريــح 
تلقينا  »لــقــد  إف«  دي  »زد  التلفزيون  لشبكة 
تــكــلــيــفــا واضـــحـــا مـــن الــنــاخــبــن لــلــتــوجــه نحو 
الشعبوي  اليميني  الــحــزب   

ّ
وحـــل املــعــارضــة«. 

»الــبــديــل مــن أجـــل أملــانــيــا« ثــالــثــا مــع 13,4 في 
املائة من األصوات، فيما حصل كل من حزبي 
املائة  في   9,4 والخضر  املائة  في   8,9 اليسار 
على  بناًء  الحر«.  »الليبرالي  لـ املائة  في  و10,1 

ذلك، أصبحت ميركل )الصورة( مضطرة إلى 
الــتــحــالــف مــع كــل مــن »الــخــضــر« و»الــلــيــبــرالــي 
الحر« أو مع اليسار، وهو أمر مستبعد، لتتمكن 
ما  مــع  برئاستها،  رابــعــة  مــن تشكيل حكومة 
يفرضه ذلك من تنازالت في برنامج الحكومة 
أملانيا  ستتجه  وإال  عــمــومــا،  الــيــســار  ملصلحة 
إلــى إعـــادة االنــتــخــابــات، علما أن شــرط دخــول 
أي حزب إلى البرملان االتحادي، هو نيله 5 في 
املائة من أصوات الناخبن. وتعهد حزب اليمن 
»تغيير هذا  الــنــتــائــج، بـ املــتــطــرف، فــور صـــدور 
التحريض  الذي تقوم حملته على  البلد«، وهو 

ضد الالجئن واألجانب عموما، وعلى الخروج 
من االتــحــاد األوروبـــي، شأنه شــأن كل أحــزاب 
ــال ألــكــســنــدر  ــ الــيــمــن األوروبـــــــي املـــتـــطـــرف. وقـ
غــوالنــد الـــذي شـــارك فــي تــزعــم قائمة الــحــزب: 
»سنطارد السيدة ميركل. سنستعيد بالدنا«. 
وجاءت نتيجة األحزاب على الشكل التالي: 216 
ميركل(،  )حــزب  الديمقراطي  للمسيحي  نائبا 
الديمقراطي«، و60 لحزب  »االشتراكي  لـ و133 
نائبا   70 مقابل  في  »الخضر«،  لـ و63  اليسار 
»البديل من  للحزب الليبرالي الحر، و89 نائبا لـ

أجل أملانيا« اليميني املتطرف.

والية رابعة لميركل... ودخول اليمين المتطرف إلى البرلمان
الحدث

جاك النغ: فرادة معرض »مسيحيو الشرق«
عشية افتتاح معرض »مسيحيّو الشرق، 2000 سنة من التاريخ«، التقت »العربي الجديد« 

رئيس معهد العالم العربي، جاك النغ، للحديث عن المعرض وأهدافه. ]18ـ19[

أشعل الرئيس دونالد االثنين  25  سبتمبر/ أيلول   2017 م  5 محرّم 1439 هـ  □  العدد 1120  السنة الرابعة
ترامب أزمة جديدة في 

البالد، لكن هذه المرة 
مع العبي كرة القدم 

بعدما قام بإهانتهم.
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وائل قنديل

بالذهاب إلى تشريع إسقاط الجنسية 
عن املعارضني، يكون نظام عبد 

الفتاح السيسي قد وصل إلى ذروة 
املرحلة الفاشية، بما يجعل السعي 
إلى تغيير البنية الديموغرافية في 

مصر واقعًا مجسدًا على األرض، ال 
هواجس لدى متابعي الحالة املصرية.

أنت أمام سياسات ترانسفير، 
باملعنى الكامل للترانسفير 

كما مارسته سلطات االحتالل 
الصهيوني للتخلص من أصحاب 

األرض والسكان األصليني، من أجل 
إقامة كيان استيطاني، فوق أنقاض 
الجغرافيا والتاريخ. واألمر هنا ليس 

شطحة نائب برملاني مسكون بهوس 
االستئصال واإلبادة، بل تقول الوقائع 

إن القانون املزمع تطبيقه هو من 
صميم فكر وصياغة عبد الفتاح 

السيسي، أو باألحرى الذين يديرون 
عبد الفتاح السيسي، عبر البحار.

الطلقة األولى في حرب اإلبادة 
املصرية، أطلقها عبد الفتاح السيسي 

شخصيًا في ندوة تثقيفية للقوات 
املسلحة، حظيت ببث تلفزيوني 

وتغطية إعالمية واسعة، في فبراير/ 
شباط من العام الحالي. في ذلك 

اليوم تحدث السيسي، تحيطه هالة 
من أضواء العنصرية السياسية 
واملجتمعية، ليقول بالحرف »أي 

شخص ينتمي ألي تيار سياسي 
أو ديني أو طائفي معلش يستريح 

شوية، ولو اكتشفنا شخص 
بالنوع ده هنبعده، ليس فقط من 

الجيش والشرطة بل من الدولة 
املصرية ككل، ألنه يركز على 

خدمة مصالحه وانتماءاته«. يبدو 
السيسي وكأنه ينقل حرفيًا من 

تراث مؤسس العقيدة الصهيونية، 
تيودور هيرتزل، في ما يخص منهج 

الترانسفير القائم على سياسات 
االقتالع واإلبعاد والترحيل والتهجير 

القسري، لكل »األغيار« بمعيار 
تلمود العنصرية واإلقصاء، في 

سبيل ترحيل أهل فلسطني وتوطني 
اليهود مكانهم. في مقابل هذه 

النزعة االستئصالية للمصريني، 
رافضي النظام واالنقالب، كان 

أحد غالة تيار االندماج الكامل مع 
الكيان الصهيوني، الكاتب املسرحي 
الراحل علي سالم يطالب نظام عبد 
الفتاح السيسي، باحتضان أسراب 
املصريني املتصهينني، وتشجيعهم 

على العمل هناك، في إسرائيل، 
ومنحهم حرية التنقل بني القاهرة 
وتل أبيب. قبل رحيله، كتب علي 

سالم في »املصري اليوم« موّجهًا 
حديثه إلى نظام السيسي: »أنتم 

السبب في أن آالف املصريني الذين 
يعيشون فى إسرائيل اآلن يشعرون 

بالرعب ملجرد التفكير في زيارة 
األهل فى مصر بعد سنوات طويلة 
من الغياب. كانوا يعرفون أن تهمة 

التجسس لحساب إسرائيل تقف فى 
انتظارهم في مطار القاهرة. أليس 

ذلك هو ما حدث يا سادة؟ اسمعوني 
يا سادة وفكروا في ما أقول.. 

أصدروا بيانًا واضحًا يبلغ املصريني 
في إسرائيل بأن زيارتهم ملصر 

هي حق من حقوقهم وأن إقامتهم 
وعملهم فى إسرائيل هما أيضًا 

ان من حقوقهم«.
ّ
حق

ثم قطع شوطًا أبعد ليقول »أخاطب 
أجهزة مصر األمنية، وأقول لهم: 

أطالبكم على الفور بعمل عالقات 
قوية مع أجهزة األمن اإلسرائيلية 

لتبادل الخبرات والحرب ضد 
اإلرهاب. كما أطالبكم بالتركيز على 

األسلحة الفضائية من أقمار تجسس 
وغيره، فلو أن لدينا أقمار تجسس 

لكنا استطعنا أن نعرف بالضبط 
حركة وخط سير الجماعة التى 

اختطفت وكيل النيابة«. انظر ملسيرة 
العامني املاضيني، وتخيل أن علي 

سالم عاد للحياة، وأطل على الواقع، 
أظن ساعتها كان سيهتف: »هذا 

أبعد من الخيال املجنح، وأكثر مما 
تمنيته وحلمت به«.  مشروع هرتزل 
املصري ينطلق بالسرعة القصوى، 

وتنشط في تنفيذه منصات القضاء 
وغرف التشريع وكتائب اإلعالم 
وقنوات الدبلوماسية، وما يثير 

األسى أن الجميع مستسلمون للفناء، 
ينتظرون دورهم في االقتالع، من 

دون أن يتصدى أحد بالجدية الالزمة 
لهذا التيار الصهيوني الجارف الذي 
يستهدف تدمير شخصية مصر، 

التي صاغها التاريخ والجغرافيا.

قانون هيرتزل 
في مصر

مرور
الكرام

العبادي يرفض التخلي 
عن العراقيين األكراد: لن 
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البرزاني يعد بدولة مدنية 
فدرالية: الشراكة مع 
بغداد انتهت إلى األبد

الكتل المتضررة 
من تأجيل االنتخابات 

تسعى إلجرائها

للحديث تتمة...

استفتاء كردستان

سيكون استفتاء انفصال إقليم كردستان، اليوم، محطة فاصلة في العراق وفي 
ـ المغامرة وتحدي كافة المواقف  المنطقة، وسط إصرار أربيل على السير بالمشروعـ 
العراقية واإلقليمية الرافضة. يبقى اليوم التالي لالستفتاء هو األهم لمعرفة مدى 

نجاح المغامرة أو فشلها بعد انتهاء الشراكة بين األكراد وبغداد

عثمان المختار

ــورات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــارعــــت الـ تــــســ
األخير  الساعة  ربــع  فــي  والعسكرية 
انفصال  استفتاء  موعد  سبق  الــذي 
ــتـــان عـــن الــــعــــراق، املـــقـــرر الــيــوم  إقــلــيــم كـــردسـ
االثــــنــــن، والــــــذي يـــجـــري فـــي مــنــاطــق اإلقــلــيــم 
واملــنــاطــق املــتــنــازع عــلــيــهــا. تـــطـــورات شــهــدت 
اجــتــمــاعــات لـــأحـــزاب الــرئــيــســيــة فـــي اإلقــلــيــم 
الجوار  الــعــراق ودول  رفــع  بــمــوازاة  الشمالي، 
تهديد  مــع  املسبقة،  العقابية  اتــهــا  إجــراء مــن 
عــســكــري مـــن تــركــيــا ومــــن إيــــــران. أمــــا الــخــطــر 
املناطق  فــي  سُيحسم  فهو  األكــبــر،  العسكري 
املتنازع عليها أكان في كركوك أو مناطق سهل 
نينوى وسنجار وديالى التي يسيطر عليها 
األكـــــراد عــســكــريــا، ويــشــركــونــهــا فــي استفتاء 
أمني  انتشار  الواقع، وسط  األمــر  اليوم بقوة 
الفصائل  وبقية  البشمركة  جانب  مــن  كثيف 
السياسية  الــقــيــادة  وتـــدرك  املسلحة.  الــكــرديــة 
املتوقع  الــنــجــاح  أن  الــعــراق  كــردســتــان  إلقليم 
لخيار االنفصال لن يؤدي فورًا إلى االستقالل 
عـــن الــــعــــراق، بـــل إن الــنــتــيــجــة ســتــشــكــل ورقـــة 
قــوة كبيرة في مفاوضات أربيل مع األطــراف 
األخــــرى املــعــنــيــة بــتــرتــيــبــات االنــفــصــال، أكــان 
مــع بــغــداد أو مــع طــهــران وأنــقــرة، فــي قضايا 

الحدود والثروة وتنظيم العالقات البينية.
ــــت الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة واإليـــــرانـــــيـــــة مــن  ــعـ ــ ورفـ
اتها العسكرية ومناوراتها في املناطق  إجراء
الــعــراق، على  كردستان  مع  للحدود  املحاذية 
وقــع قطع إيـــران جميع الــرحــالت الــجــويــة من 
مطاري السليمانية وأربيل وإليهما، وهو ما 
يرجح أن تفعله كل من سلطات بغداد وأنقرة، 
 عـــن تــطــبــيــق حــزمــة عــقــوبــات إضــافــيــة 

ً
فــضــال

ــن إغــــــالق الــــحــــدود وقـــطـــع الـــعـــالقـــات  تـــبـــدأ مــ
االقــتــصــاديــة وفـــرض الــحــصــار. وتــعــطــي هــذه 
اإلجــــــراءات املــســبــقــة، فــكــرة عــن األجـــــواء التي 
الــيــوم، وهــو ما  بـــدءًا مــن  ستشهدها املنطقة، 
يرّجح أن يصبح موضوع انفصال كردستان، 
واحتمال تمدد عدواه في املنطقة، هو الطاغي 
اإلرهــاب،  العريض للحرب على  العنوان  بــدل 
مع وصــول املواجهة مع تنظيم »داعــش« إلى 
مــن سورية  كــل  فــي  فعليا،  األخــيــرة  مراحلها 

والعراق. 
ويحصل استفتاء االنفصال اليوم، بعد فشل 
جميع الوساطات الدولية والغربية والعراقية 
ــيـــل املـــوعـــد  ــــى تـــأجـ ــة إلــ ــادفــ ــهــ واإلقـــلـــيـــمـــيـــة، الــ
عــلــى األقــــل، أو تــقــديــم بــدائــل لإلقليم الــكــردي 
كتعويض عن االنفصال واالستقالل، من دون 
العروض  في جميع  الكردية  القيادة  تجد  أن 

باالنفصال.  تنحصر  التي  مطالبها  يلبي  ما 
وأعلن مجلس األمن القومي اإليراني األعلى، 
ــة، أمــس  ــارئــ ــاؤه جــلــســة طــ والــــــذي عــقــد أعــــضــ
ــران ملــجــالــهــا الــجــوي مع  ــد، عــن إغـــالق إيــ األحــ
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق بــنــاء عــلــى طــلــب من 
ــداد. فـــي مـــــوازاة  ــغــ الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة فـــي بــ
ذلـــك، كثفت الــقــوات اإليــرانــيــة مــن مــنــاوراتــهــا 
الــعــســكــريــة فــي املــنــطــقــة الــحــدوديــة مــع إقليم 
ضربات  طائراتها  ذت 

ّ
ونف الــعــراق،  كردستان 

جوية ضد أهداف لحزب العمال الكردستاني 
داخل األراضي العراقية. وأعلن املتحدث باسم 
املجلس األعلى لأمن القومي اإليراني كيوان 
ــرارات املـــتـــســـرعـــة لــبــعــض  ــ ــقــ ــ ــ خــــســــروي، أن »ال
املــســؤولــن فــي اإلقــلــيــم الــكــردي ستقيد قــدرة 
التأثير والــحــوار الــبــنــاء لــأكــراد فــي الــعــراق، 
وســـتـــهـــدد أمـــــن األكـــــــــراد والـــــعـــــراق واملــنــطــقــة 
بــرمــتــهــا«. وفـــي 17 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، 
هـــددت ايـــران بــإغــالق حــدودهــا مــع كردستان 
ــــع حـــد لــكــل االتـــفـــاقـــات األمــنــيــة  الـــعـــراق ووضـ
فــي حــال إعـــالن اســتــقــالل اإلقــلــيــم عــن السلطة 
املركزية في بغداد. وتضاعف ايران تواصلها، 
خصوصا على املستوى العسكري، مع تركيا 
كردستان  استفتاء  ضد  خطواتهما  لتنسيق 
التركي  الرئيس  الغرض، يزور  العراق. ولهذا 
ــــان فــي 4 أكــتــوبــر/ تشرين  رجـــب طــيــب اردوغـ
فــي وضع  للتباحث خصوصا  طــهــران  األول، 
ــتـــرقـــب الــعــالــم  ــراق. ويـ ــ ــعـ ــ إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـ
واإلقليم، نوعية اإلجراءات التي لوحت كل من 
بغداد وأنقرة وطهران باتخاذها على جميع 
الصعد، ضد استفتاء االنفصال، الذي يعارضه 
الــعــدد األكــبــر مــن دول العالم واألمـــم املتحدة. 
بدت  العراقي  لإلقليم  السياسية  القيادة  لكن 
أحزابها  فــقــررت  الــتــهــديــدات،  بكل  عابئة  غير 
مجتمعة السير بالخيار االنفصالي »لو مهما 
كلف األمر« على حد ما جاء في بيان الجتماع 
األحــــــــزاب الــــكــــرديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة، فــــي مــصــيــف 
صالح الدين، قرب أربيل. وذهب اإلقليم أبعد 

مــن ذلـــك، فــوضــع تــصــورًا عــامــا لشكل الــدولــة 
الكردية املقرر أن تكون فدرالية مدنية متعددة 
اللغات والقوميات واألديان. وقد ارتأى عراب 
االستفتاء، رئيس اإلقليم، مسعود البارزاني، 
فتح دفاتر املاضي في مؤتمر صحافي عقده 
من أربيل، اعتبر فيه أنه »كان يفترض أن تكون 
العالقة بيننا وبن بغداد قائمة على الشراكة 
بن العرب واألكــراد لكن كان نصيبنا الدمار 
والـــقـــتـــل والـــقـــصـــف بــالــكــيــمــيــائــي فـــي األنـــفـــال 
وحلبجة والتعريب والتهجير، ثم بعد 2003 

كان الدستور جيدًا وكان لدينا أمل كبير ببدء 
مرحلة جديدة في العراق«. واعتبر البارزاني 
لــم يطبق وخصوصا  الــجــديــد  »الــدســتــور  أن 
املادة 140 منه )حول املناطق املتنازع عليها( 
العقلية   األسماء والــوجــوه تغيرت لكن 

ّ
وكــأن

ظلت كعقلية من ارتكب بحقنا مجازر األنفال 
وحلبجة ولم يتم إعطاء اإلقليم الشق الخاص 
به من موازنة العراق الذي يعتبر اليوم دولة 
طائفية ولــيــس دولـــة ديــمــقــراطــيــة، وصـــار كل 
مــن ينتهك حــقــوق كــردســتــان أكــثــر ويــحــرض 
بغداد«.  تكبر شعبيته في  أكثر،  األكـــراد  ضد 
وأشار البارزاني إلى أن بغداد »أرغمتنا على 
وقررنا  مليا  وفكرنا  الخطوة  هــذه  نخطو  أن 
الــســيــر بــاالســتــفــتــاء وأبــلــغــنــاهــم بـــأن الــشــراكــة 
بيننا انتهت ودعونا نكون جيرانا صالحن 

وكانوا متفهمن العام املاضي«. 
ــبــــارزانــــي إلــــى أن األطـــــــراف األخــــرى  ولـــفـــت الــ
باشرت بالتهديد مباشرة، معربا عن قناعته 
بـــأن الــتــعــاطــي اإلقــلــيــمــي الـــيـــوم مـــع اســتــفــتــاء 
كردستان »ناتج عن ثقافة وتراث قائمن على 
ــراد وخـــيـــاراتـــهـــم«. ووصـــل  ــ رفـــض حــقــوق األكــ
األمـــر بــالــبــارزانــي إلــى اعــتــبــار أن »االســتــقــالل 
كــوارث  حصول  لتفادي  الوحيد  الطريق  هــو 
جديدة بحق األكراد«. وأوضح أن االستفتاء ال 

يفرض أمرًا واقعا على أي منطقة« )في إشارة 
إلى املناطق املتنازع عليها( وأن »الحوار مع 
بغداد بعد االستفتاء يحب أن يتمحور حول 
كــيــفــيــة تــنــفــيــذ نــتــائــج االســتــفــتــاء لــكــي نــكــون 
جيرانا صالحن في املستقبل بما أن الشراكة 
فشلت بيننا ولن تعود«. وشدد على استمرار 
»العالقة املمتازة بن البشمركة وبن الجيش 

ــراقــــي وضـــــــــرورة مـــواصـــلـــتـــهـــا«. وطـــمـــأن  ــعــ الــ
الــبــارزانــي إلـــى أن كــردســتــان سيبقى »مــنــزاًل 
لــلــنــازحــن بــكــرامــتــهــم إلـــى حــن عــودتــهــم إلــى 
ديارهم وهم مخيرون في كل شيء، فاملشكلة 
هي مع الحكومة العراقية ولن نسمح بنشوء 
ــتــــركــــمــــان والـــســـريـــان  صـــــــراع مــــع الــــعــــرب والــ
وسنحتفظ بهذا التراث ونحافظ عليه«. وعن 

الــجــوار، أعــرب البارزاني عن  العالقة مع دول 
ــرام،  أمــلــه أن تــكــون الــعــالقــة عــلــى أفــضــل مـــا يـ
بلدنا  »أن  كــردســتــان  لهم  يثبت  بــأن  متعهدًا 
سيكون بلد سالم«. وتعهد البارزاني أن يكون 
ديمقراطيا  »نظاما  لكردستان  املقبل  النظام 
فدراليا يضمن حقوق جميع األقليات«، ليدعو 
فـــي الــنــهــايــة ســـكـــان كـــردســـتـــان إلــــى الــتــوجــه 
غـــدًا )الـــيـــوم( إلـــى صــنــاديــق االقـــتـــراع ليكون 
التصويت عملية شفافة ونظيفة«. وردًا على 
ســؤال حــول احتمال تعرض كردستان لعزلة 
عاملية، أجــاب البارزاني أن أربيل وصلت إلى 
قناعة أن أي ثمن سيدفعه سيكون أقل ضررًا 
ــــراء االســتــفــتــاء، مـــجـــددًا الــطــمــأنــة  ــدم إجـ مـــن عـ
القوانن  الــعــراق سيحترمون  ــراد  »أكــ أن  إلــى 

الخاصة بالحدود الدولية«.
وبـــيـــنـــمـــا كـــــان الــــبــــارزانــــي يــــواصــــل مــؤتــمــره 
الـــصـــحـــافـــي، خـــــرج رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة حــيــدر 
العبادي بخطاب موجه إلى الشعب العراقي، 
تقسيم«،  ملحاولة  »يتعرض  العراق  أن  ليعلن 
عــن مواطنيه  »لــن يتخلى  الــعــراق  أن  متعهدًا 
الطائفية كما نرفض  الدولة  األكــراد ونرفض 
الدولة العنصرية«، في إشارة إلى كردستان. 
وخـــاطـــب الـــعـــبـــادي الــشــعــب الـــكـــردي مــطــالــبــا 
اإلقليم حــول مصير  إيــاه بمساءلة مسؤولي 
أنهم  »مــع  يتقاضونها  التي  النفطية  املـــوارد 
من  بكثير  أعلى  نفط  كميات  على  يحصلون 
نسبة السكان في اإلقليم«. ولوح العبادي بأن 
وأنها  االســتــفــتــاء  بنتيجة  تعترف  لــن  بــغــداد 

ستتخذ خطواتها حيال األمر. 
ــتـــراع فــي إقــلــيــم كــردســتــان  وتــفــتــح مــراكــز االقـ
فــي ظــل مقاطعة  أبــوابــهــا لالستفتاء  الــعــراق 
ــة عــــدة تم  ــيــ ــم املــتــحــدة ومــنــظــمــات أوروبــ ــ األمـ
تـــوجـــيـــه دعـــــــوات مــســبــقــة لـــهـــا تـــحـــت حــمــايــة 
الــــقــــوات الــــكــــرديــــة )الـــبـــشـــمـــركـــة واالســــايــــش( 
وبمشاركة من أعضاء األحــزاب الرئيسية في 
كردية  منظمات  أعضاء  عن  فضال  كردستان 
بــمــدرعــات  مــســلــح  عــنــصــر  آالف  بـــواقـــع 108 
االقتراع  مراكز  قرب  ثقيلة  وأسلحة  ودبابات 
فـــي املـــنـــاطـــق املـــتـــنـــازع عــلــيــهــا، فــيــمــا شــهــدت 
مــنــاطــق اإلقــلــيــم األخــــرى إجـــــراءات أمــنــيــة اقــل 
حدة. ووفقا ألرقام حكومة أربيل التي أعلنتها 
مفوضية االستفتاء في كردستان، فإنه يحق 
لخمسة مالين و200 ألف شخص التصويت 
على االستفتاء بنعم أو كال، إال أن التوقعات 
الــعــامــة للتصويت لن  الــنــســبــة  الـــى أن  تــشــيــر 
الــعــرب من  عــزوف  باملائة بسبب   60 تتجاوز 
مــســلــمــن ومــســيــحــيــن وتــــركــــمــــان وطـــوائـــف 
ــلـــن عــنــهــا  ــرى عــــن املــــشــــاركــــة، بـــمـــواقـــف أعـ ــ أخــ
ــادات بــــــارزة خـــاصـــة في  ــيــ مــســبــقــا مـــن قــبــل قــ
ــلــــدات فـــي ديــالــى  كـــركـــوك وســـهـــل نــيــنــوى وبــ
البشمركة منذ  الدين تسيطر عليها  وصــالح 
انسحاب تنظيم »داعش« منها خالل األعوام 

2015 و2016 ومطلع عام 2017. 
وتم تجهيز 12 ألف صندوق اقتراع موزعة على 
والسليمانية  أربــيــل  فــي  اقــتــراع  2000 محطة 
املتنازع عليها مثل  ودهــوك وحلبجة واملــدن 
)كـــركـــوك وســهــل نــيــنــوى ومــخــمــور وســنــجــار 
ومندلي وخانقن وكــالر وبــلــدات أخــرى ذات 
خليط عربي تركماني كردي وآشــوري(. ومن 
املقرر أن تعلن نتائج االستفتاء الذي تحوي 
ورقة االقتراع الخاصة به خيارين فقط )نعم 
أو كـــال( خـــالل الــســاعــات الــثــمــانــي واألربــعــن 
املقبلة على اقصى تقدير وفقا لعضو مجلس 
أكد  الــذي  كردستان حميد دوســكــي  استفتاء 
في اتصال مع »العربي الجديد« أن »املجلس 
سيقوم بعملية فرز أوراق املقترعن تحت عن 
إعــالم  ووســائــل  ومنظمات  مــراقــبــن محلين 

مختلفة« وفقا لقوله.

وليد التليلي

عاد الفنان الكوريغرافي التونسي 
رشدي بلقاسمي، مرة أخرى في 

مهرجان قرطاج هذا الصيف، 
وتوقف مجددًا عند مسألة هامشية 

للغاية، تحّولت إلى قضية رئيسية 
بالنسبة إليه وإلى عدد من أنصاره، 

عندما اعتبر أن عددًا من نائبات 
»حركة النهضة«، أدرن وجوههن 

عندما صعد ليرقص على مسرح 
املهرجان، بسبب لباسه الذي 

اعتبرنه غير الئق.
ففي قرطاج آالف مؤلفة من 

املتفرجني في املدارج، ولكن الفنان 
الراقص »انتبه« فقط لعدد من 

النائبات، لم يعجبهن العرض أو 
جزء منه، وهو حق متاح لكل 

متفرج قد يبدي إعجابًا أو يصرخ 
مستهجنًا أو يغادر. وربما يكون 

من حق الفنان أن ينزعج من بعض 
الجماهير، خصوصًا إذا كانوا 

يمثلون جهة أو رمزًا ألي شيء. 
ولكن أن يتحول هذا التفصيل 

إلى قضية سياسية وأن تتحول 
الرقصة إلى قضية يومية، فإن 

 جدًا ومزعجًا.
ً
األمر يصبح ممال

وبات كتدريب يتقنه التونسيون، 
أي تسييس كل شيء واستغالل 

كل الفرص ملهاجمة الخصم 
السياسي أو الفكري، فتحولت 
البرامج التلفزيونية إلى حلقات 

تصفية حسابات. وأتقن الجميع 
فكرة »تصنيف الجميع«، وانصرف 

الكثير إلى البحث في ماضي كل 
فرد، ألنك، بالنسبة إليهم »تابع 
ألحد وال يمكن أن تكون خارج 

التصنيف«.
غير أن هذا القدر من التسّيس 
الذي أصبح عليه التونسيون ال 

يتناسب مع عزوفهم عن األحزاب 
واالنتخابات، وهي قضية بحثها 
املركز العربي لألبحاث ودراسة 

السياسات في تونس خالل 
مؤتمره السنوي السادس لقضايا 
الديمقراطية والتحول الديمقراطي، 

فتوقف مليًا عند عالقة الشباب 
العربي واملمارسة السياسية. كما 
كشف مدير فرع املركز بتونس، 

مهدي مبروك، أن »انسحاب الشباب 
من املناسبات السياسية الكبرى، 
ال يعني أن ال موقف أو التزام لهم. 
فالحركات االجتماعية في تونس 

، كأحداث الكامور في تطاوين 
ً
مثال

في الجنوب التونسي، وحركة قبلي 
وحركة )مانيش مسامح( وغيرها، 

كشفت عن االلتزام املواطني 
السياسي. وهو نوع من االنتماء 
للسياسة، ولكن هذا االنتماء لم 

يكن على أساس االنتماء الحزبي 
واالصطفاف في االنتخابات 

السياسية«. وعتبر أن »الشباب 
قد يكون غير معني باالنتخابات، 

ولكن له موقف من القضايا الراهنة 
كالفساد والبطالة وتوزيع الثروات. 
 كبيرًا 

ً
وهو ما يعني أن هناك خلال

في الحياة السياسية ال بد من 
بحثه«.
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عيون العالم 
على اليوم 

التالي

الحدث

بغداد ـ أكثم سيف الدين

لــلــشــهــر الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي، تــفــشــل الــكــتــل 
السياسية في البرملان العراقي بالتوافق على 
االنتخابات  ملفوضية  جديد  مجلس  تشكيل 
أو حــتــى قـــانـــون يــنــظــم عــمــلــهــا، عــلــى الــرغــم 
مــن اقــتــراب املــوعــد املــفــتــرض لــبــدء التحضير 
لالنتخابات املزمع إجراؤها في إبريل/نيسان 
املقبل، وهــو ما يطرح فرضية إعــالن حكومة 
تــصــريــف أعـــمـــال لــعــام واحــــد بــرئــاســة حــيــدر 
الــعــبــادي لــحــن االتـــفـــاق. وتـــؤيـــد هـــذا الــطــرح 
أحـــزاب وكتل سياسية عــدة، فــي الــوقــت الــذي 
بـــدأت فــيــه كــتــل أخـــرى بــطــرح بــديــل ملفوضية 
االنتخابات التي انتهت مدتها القانونية في 
يونيو/حزيران املاضي، وهو تكليف السلطة 
الــقــضــائــيــة بــاملــهــمــة مـــن خـــالل إشــرافــهــا على 
كل  في  األول  القاضي  وتنصيب  االنتخابات 
مع  انتخابية ومشرف،  دائــرة  كرئيس  مدينة 
في  العاملن  العادين  املوظفن  على  اإلبــقــاء 
ــــوزارة الــتــربــيــة من  املــفــوضــيــة واالســتــعــانــة بــ
خالل الكوادر التعليمية للمساعدة في تنظيم 
ــتــــراع. إال أن الـــطـــرح الــجــديــد  عــمــل مـــراكـــز االقــ
والذي تؤيده كتل عدة، من بينها الكتلة التي 
يتزعمها رئيس الوزراء السابق نوري املالكي، 
وسياسيون  »بــدر«  وكتلة  »الفضيلة«  وكتلة 
الشعبي«،  »الحشد  مليشيا  على  محسوبون 
ال يجد موافقة من الكتل األخــرى التي تعتبر 
أن الــقــضــاء فــي الـــعـــراق غــيــر قـــادر عــلــى إدارة 
املهمة فــي ظــل شــكــوك بــعــدم نزاهته وتــداخــل 
السياسين معه، ما سيؤدي إلى عدم الوصول 
إلى نتائج نزيهة في االنتخابات. ويشفع لهم 
إعــادة  القضائي تمت  الجهاز  أن  الطرح  بهذا 
بنائه في زمن املالكي نفسه، ورئيسه السابق 
ــه لــلــمــالــكــي،  ــوالئــ  مـــدحـــت املـــحـــمـــود املـــتـــهـــم بــ
إلــى التقاعد قبل عــام ضمن إصالحات  أحيل 

رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.

الجزائر ـ عثمان لحياني

الجزائر خيط  في  السياسية  السلطة  قطعت 
الوصال مع قوى املعارضة في البرملان وكامل 

املشهد السياسي في البالد. فخطاب 
ــة، أحــــمــــد أويــــحــــيــــى، فــي  ــكــــومــ رئــــيــــس الــــحــ
الــبــرملــان، يــوم الخميس املــاضــي، كــان حــادًا 
وعنيفا ضد املعارضة، وكان عنوانا واضحا 
إلى  املعارضة  قد تدفع قوى  التي  للقطيعة 
بشأن  املــطــروحــة  خياراتها  بعض  مراجعة 
املرحلة املقبلة، وكيفية تعاطيها مع سلطة 
األمــــــر الــــــواقــــــع.  خـــــالل الـــفـــتـــرة الــســيــاســيــة 
ــّبـــرت بــعــض أحـــــزاب املــعــارضــة  الــســابــقــة، عـ
عــن رغــبــتــهــا فــي إطـــالق حـــوار مــع السلطة، 
والـــتـــعـــاون مــعــهــا مـــن أجــــل تـــجـــاوز املــرحــلــة 
تمر  التي  الصعبة  السياسية واالقتصادية 
بــهــا الـــبـــالد، وتــتــســم بــاخــتــنــاق مـــالـــي حــاد 
ــــالس فـــي خــزيــنــة الـــدولـــة مـــع تــداعــيــات  وإفــ
اجتماعية. وطرحت عدة مبادرات سياسية 
مرفقة بخطة للحوار بن السلطة واملعارضة 
ــقــــات مـــشـــتـــركـــة، بــيــنــهــا دعــــوة  لــــرســــم تــــوافــ
»جــبــهــة الــقــوى االشــتــراكــيــة«، كــبــرى أحـــزاب 
املـــعـــارضـــة، إلــــى عــقــد نـــــدوة وفـــــاق وطــنــي، 
ودعــــوة حــركــة »مــجــتــمــع الــســلــم« إلـــى حــوار 
جــدي وإيجابي بن كل األطــراف بما يخدم 
السياسية  السلطة  لكن  الوطنية.  املصلحة 
ال تـــبـــدو مــهــتــمــة بــــأي حـــــوار أو تـــعـــاٍط مع 
املــعــارضــة، على الــرغــم مــن الــوضــع الصعب 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة أويـــحـــيـــى،  ــفـــه رئـ ــــذي وصـ الــ
فإن حدود  للسلطة  وبالنسبة  »الجحيم«.  بـ
الــتــمــاس مـــع املـــعـــارضـــة تــتــعــلــق بــاملــنــافــســة 
ــزاب املــــــواالة، املــمــثــلــة في  ــ االنــتــخــابــيــة، وأحــ
لها  توفر  الحكومة،  في  واملشاركة  البرملان، 
سندًا سياسيا يغنيها عما تعتبره »شطط 

املعارضة واشتراطاتها السياسية«.
وقــبــل أكــثــر مــن شــهــر، أعــلــن رئــيــس الحكومة 

الحاكم  الوطني  التحالف  فــي  بــارز  قــيــادي 
 »الجهات 

ّ
»العربي الجديد«، إن في العراق لـ

الــســيــاســيــة واألحــــــــزاب الـــتـــي تــخــشــى على 
ــي حـــــال تــأجــلــت  مــســتــقــبــلــهــا الـــســـيـــاســـي فــ
االنتخابات، تبذل جهودًا وتعقد اجتماعات 
مــســتــمــرة فــي مــحــاولــة إليــجــاد حــل لتالفي 
 »تــلــك 

ّ
ــابـــات«، مــوضــحــا أن ــتـــخـ تــأجــيــل االنـ

الجهات ومنها كتلة املالكي تسعى إلى زج 
السلطة القضائية في املوضوع«.

 »تــلــك الــجــهــات اســتــخــدمــت 
ّ
ــار إلـــى أن ــ وأشـ

والــبــرملــان وعرضت  الحكومة  فــي  سلطتها 
على السلطة القضائية تولي مهمة اإلشراف 
على االنتخابات، كحل بديل في حال لم يتم 
تجاوز أزمة مفوضية االنتخابات«، كاشفا 
اســتــعــدادهــا  أبـــدت  القضائية  »الــســلــطــة   

ّ
أن

الكامل لتشكيل لجان خاصة بهذا الصدد«. 
 »القضاء سيحدد قريبا أسماء 

ّ
وأضــاف أن

ــيـــرأســـون تـــلـــك الـــلـــجـــان،  الـــقـــضـــاة الــــذيــــن سـ
ومــن ثــم تــبــدأ خــطــوات تسمية أعــضــاء تلك 
الــلــجــان بــشــكــل كـــامـــل بــعــد أخــــذ املــوافــقــات 
األصــولــيــة بــشــأنــهــا والــحــصــول عــلــى إقـــرار 
اللجان   »مهمة هــذه 

ّ
أن إلــى  البرملان«، الفتا 

ــــراف عــلــى العملية  ســتــكــون املــتــابــعــة واإلشـ
االنتخابية، في حــال عــدم وجــود مفوضية 
جديدة، لتقوم بدور املفوضية«. وأشار إلى 
 »هذا املقترح يحظى بدعم وتأييد الكثير 

ّ
أن

مـــن الــــنــــواب، األمـــــر الـــــذي يــســّهــل إمــكــانــيــة 
التصويت عليه«.

ــراع داخــــــــل قـــبـــة الـــبـــرملـــان  ــ ــــصــ ــر الــ ــمـ ــتـ ويـــسـ
العراقي منذ أشهر، بشأن تشكيل مفوضية 
جديدة مستقلة لالنتخابات، إذ بدت الكتل 
السياسية عــاجــزة عــن تــجــاوز هـــذه األزمـــة 
وإيجاد حل لها. وقال رئيس لجنة الخبراء 
»فــي حال  ــه 

ّ
إن الخزاعي،  البرملان، عامر  في 

فشل التصويت على مشروع تعديل قانون 
مــفــوضــيــة االنــتــخــابــات، فــســيــعــود للبرملان 

تعيشه البالد، لهز السلطة ودفعها إلى تقديم 
تنازالت سياسية. وتعتقد قوى املعارضة أن 
لــجــوء الــســلــطــة إلـــى إعــــادة تــوظــيــف أويــحــيــى 
سياسيا هو تعبير عن رغبة السلطة في صد 
أن   

ً
معها، خاصة التعاطي  ورفــض  املعارضة 

املــعــارضــة تــرســم صـــورة قاتمة عــن أويحيى. 
فــيــصــفــه رئـــيـــس الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرملـــانـــيـــة لــحــركــة 
ــدادوش، بــأنــه  ــمــ »مــجــتــمــع الـــســـلـــم«، نــاصــر حــ
»رجل صدامي لم يتطور، وبقي يجتر عقلية 
الحكم  منظومة  مــن  جــزء  وهــو  التسعينيات، 
الــفــاشــلــة«، مضيفا أن »الـــذي فشل )فـــي( زمن 
ف 

ّ
التقش زمــن  ينجح  أن  يمكنه  ال  البحبوحة 

ــة«. ويـــرى أن »الـــوزيـــر األول أثــبــت أنــه  ــ واألزمــ
ال يمثل رجــل الــحــوار والقبول بــالــرأي اآلخــر، 
ــة،  ــل الـــدولـ ــوم ثــقــافــة رجــ ويــفــقــد يـــومـــا بــعــد يــ
 إلـــى مــاضــيــه الــراديــكــالــي والــصــدامــي، 

ّ
ويــحــن

ضّيقة،  وحزبية  إيديولوجية  بعقلية  ويفّكر 
 الـــجـــزائـــريـــن حــتــى يـــكـــون في 

ّ
ــل كــــل

ّ
وال يــمــث

مــثــل مـــواقـــع املــســؤولــيــة الـــحـــالـــيـــة«. ويــعــتــقــد 
حــمــدادوش أن خــطــاب أويحيى األخــيــر الــذي 

ولــــــم يـــســـتـــطـــع الــــبــــرملــــان الــــعــــراقــــي تــشــكــيــل 
ــدة، فـــــي وقـــت  ــ ــديــ ــ ــابــــات جــ ــتــــخــ ــة انــ ــيـ ــفـــوضـ مـ
لـــم يــتــبــق ســــوى تــســعــة أشـــهـــر عــلــى انــتــهــاء 
ــه، األمــــر الــــذي يــقــلــل مـــن فــــرص إكــمــال  ــتـ واليـ
االستعدادات إلجراء االنتخابات خالل الفترة 
املتبقية، وهــو ما ال يصب في صالح بعض 
التي تعول على  السياسية  والكتل  األحــزاب 

االنتخابات املقبلة.
تتولى  عليا  قضائية  لجنة  تشكيل  وبـــات 
مهمة اإلشراف على االنتخابات، هو الطرح 
الـــســـائـــد الـــيـــوم لــبــعــض الــكــتــل الــســيــاســيــة 
فــي الــعــراق، مــا قــد يــؤدي إلــى دخــول البالد 
فــي أزمـــة جــديــدة تــضــاف إلــى سلة األزمـــات 
قال  السياق،  هــذا  وفــي  الحالية.  السياسية 

املقال عبد املجيد تبون، عن التحضير لعقد 
ــل األطـــيـــاف  مـــؤتـــمـــر حــــــوار وطـــنـــي يــجــمــع كــ
ــتـــوافـــق على  ــة بـــهـــدف الـ ــيـ ــدنـ الــســيــاســيــة واملـ
مــــحــــددات املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة والـــتـــعـــاون ألجــل 
مــســايــرة الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي 
املعارضة  أحـــزاب  الــبــالد. بعض  فــي  الصعب 
إلــى  بــإيــجــابــيــة، بالنظر  الــدعــوة  تلقفت هـــذه 
الـــظـــرف الـــقـــاســـي الـــــذي انــتــهــت إلـــيـــه الـــبـــالد. 
لكن هــذا املسعى تــم نسفه مــع رحــيــل وإقــالــة 
بعد  الحكومي،  الجهاز  رأس  على  مــن  تبون 
شــهــريــن ونـــصـــف فــقــط مـــن تــعــيــيــنــه فـــي هــذا 
رئاسة  إلــى  أويحيى  أحــمــد  املنصب، وعـــودة 
الحكومة. وشكلت عودته أول مؤشر باتجاه 
املتشنجة  املواقف  املسعى بسبب  ذلــك  نسف 
وأويحيى كرجل يحسب على  املعارضة  بن 
التيار االستئصالي املتشدد في السلطة منذ 
ــان واضــحــا أن السلطة اخــتــارت  ســنــوات. وكـ
الـــصـــدام الــســيــاســي مـــع املـــعـــارضـــة، ال سيما 
أنــهــا ال تــرغــب فـــي مــنــحــهــا فــرصــة اســتــغــالل 
الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي واإلفـــــالس املـــالـــي الـــذي 

اتخاذ قــرار يتضمن تمديد عمل املفوضية 
 
ّ
ـــاء«، مـــوضـــحـــا أن ـــضـ ـــقـ الـ إلـــــى  ــتــــوّجــــه  الــ أو 

الــقــراءتــن األولـــى والثانية  »الــبــرملــان أنجز 
عليه  التصويت  وننتظر  التعديل  ملــشــروع 

لزيادة أعداد املفوضن إلى 11 عضوًا«.
 »البرملان سيصّوت على تسمية 

ّ
وأضاف أن

على  للمفوضية  الــجــدد  املــرشــحــن  الئــحــة 
الرغم من االعتراضات والخالفات على تلك 
 »جميع أعضاء لجنة 

ّ
األسماء«، الفتا إلى أن

األســمــاء وفقا  تلك  الخبراء هم من رشحوا 
 الــبــرملــان لـــم يــرفــض 

ّ
آللــيــة الــتــصــويــت، لــكــن

أســمــاء املــرشــحــن الــجــدد، بــل رفــض عرض 
تقرير لجنة الــخــبــراء فــي جـــدول األعــمــال«. 
ه »بحسب القانون فإن جميع 

ّ
وأشار إلى أن

فترة  الجدد هم مستقلون خالل  املرشحن 
أي  في  يشاركون  وال  املفوضية  في  عملهم 
نشاط سياسي أو حزبي ينتمي له املرشح«.

ويــؤكــد مــراقــبــون أنــه مــن الصعوبة تجاوز 
ــة تــشــكــيــل مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات، في  ــ أزمـ
وقـــت ال يــمــكــن فــيــه وفــقــا لــأطــر الــقــانــونــيــة 
مفوضية  عمل  القضائية  اللجنة  تعمل  أن 

االنتخابات. 
االنتخابات، معد  الخبير في شــؤون  وقــال 
 »الحوارات 

ّ
»العربي الجديد«، إن الفضلي، لـ

 
ّ
 الــســيــاســيــة تــــدور فـــي حــلــقــة مــفــرغــة«، وإن

ــات املـــــعـــــروضـــــة الخـــتـــيـــار  ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ »كـــــــل الــ
ــن الــلــجــنــة،  ــدًا مــ ــيـ ــأيـ ــم تــــــالِق تـ املـــفـــوضـــيـــة لــ
األمــر الــذي يرجح عــدم الــقــدرة على تجاوز 
الــخــالف، مــا يدفع األحـــزاب السياسية إلى 

السعي للجوء إلى القضاء«.
 »تـــلـــك الــكــتــل الـــتـــي تــرى 

ّ
ــــد الــفــضــلــي أن وأكـ

نفسها مــتــضــررة مــن تــأجــيــل االنــتــخــابــات، 
تــســعــى بــكــل جــهــودهــا إليــجــاد حــل إلجـــراء 
االنــتــخــابــات فــي كــل األحـــــوال، ولــجــأت إلــى 
وااللتفاف  التحايل  محاولة  الخطوة  هــذه 

على العملية االنتخابية في البالد«.

املعارضة بحدة، ال يعطي رسائل  فيه  هاجم 
طمأنة باتجاه تعاون بن السلطة واملعارضة 

في املرحلة املقبلة.
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  ــمـــدادوش لـــ ويــقــول حـ
»لــأســف كــنــا بــحــاجــة إلـــى املــزيــد مــن رســائــل 
لــكــل  أول  وزيــــــــرًا  يـــبـــقـــى  وأن  مــــنــــه،  الـــطـــمـــأنـــة 
الجزائرين، ولكنه أظهر وجهه اإليديولوجي 
والــحــزبــي الــضــيــق، وهـــو لــيــس رجـــل املــرحــلــة 
لقيادة حوار سياسي واقتصادي واجتماعي 
شــامــل مــن أجـــل الــتــوافــق الــســيــاســي وضــمــان 
االنــتــقــال االقــتــصــادي على الــرغــم مــن خطورة 
ــة املــتــعــددة األبــــعــــاد«. ويــضــيــف أنـــه من  ــ األزمـ
السياسات  تنتقد  أن  للمعارضة  »الطبيعي 
ــتــــالالت، ولــكــن لــيــس طبيعيا مــن رجــل  واالخــ

دولة أن يشيطن الرأي اآلخر«.
أدلــى بتصريحات حــادة ضد  وكــان أويحيى 
املــعــارضــة فــي خطابه الخميس املــاضــي عند 
التصويت على حكومته الجديدة. وقد هاجم 
أحزابا وشخصيات سياسية بعينها، ووصف 
حـــركـــة »مــجــتــمــع الـــســـلـــم« )إخـــــــوان الـــجـــزائـــر( 
التائهة« عن خيارها  »املجموعة السياسية  بـ
السياسي، وعن نهج مؤسسها الراحل الشيخ 
مــحــفــوظ نــحــنــاح. ووصــــف حــزبــي »الــتــجــمــع 
مـــن أجــــل الــثــقــافــة والــديــمــقــراطــيــة« و»جــبــهــة 
الــقــوى االشــتــراكــيــة« بـــاألحـــزاب املـــزايـــدة التي 
تستغل اللغة والقضية األمازيغية. واعتبر أن 
غيابها عن جلسات الحوار لصياغة مشروع 
فبراير/شباط  في  الــصــادر  الجديد  الدستور 
ووصف  ديمقراطي«.  غير  »سلوك  هو   ،2016
السياسي  بالتغيير  تطالب  معارضة  أحــزاب 
فــي الــجــزائــر بأنها »مــثــل الــذئــب الـــذي ينتظر 
ــقـــوط الـــتـــفـــاحـــة، لــإلجــهــاز  تـــحـــت الـــشـــجـــرة سـ
عليها«. وهاجم بحدة وزير التجارة األسبق، 
نور الدين بوكروح، الذي دعا إلى ثورة وكفاح 
سلمي من أجل التغيير السياسي في البالد. 

وقال إن السلطة »غير عابئة بدعواته«.

بسجن  نزيًال  لـ42  إعدام  عملية  األحد،  أمس  العراقية،  السلطات  نّفذت 
عنها  يقول  محاكمات  في  باإلرهاب  أدينوا  البالد،  جنوب  الناصرية 
وتأتي  للنزاهة.  وتفتقر  دفاع  محامي  دون  من  تمت  إنها  ذووهم 
مليشيات  زعماء  أطلقها  تهديدات  على  أسبوع  بعد  اإلعــدامــات 
واحدًا  أسبوعًا  العراقية  الحكومة  فيها  أمهلوا  الشعبي«  »الحشد 
أو  الجنائية،  المحاكم  من  باإلرهاب  أدينوا  الذين  بالنزالء  اإلعدام  لتنفيذ 

اقتحام السجن وتنفيذهم تلك األحكام.

إعدامات جماعية

أبرم قادة من الجيش 
العراقي ومن البشمركة 

اتفاقًا على التنسيق 
العسكري في معركة 
تحرير قضاء الحويجة 
جنوب غربي كركوك، 
من تنظيم »داعش«، 
بحسب ما أكد النقيب 
في البشمركة كامران 
محمود، أمس األحد. 

وقال إن االتفاق تم 
»بحضور ممثلين من 
التحالف الدولي في 

قاعدة كيوان العسكرية 
جنوب غربي كركوك«. 

وأوضح أن »الجانبين اتفقا 
على تفادي أي احتكاك 

بين القوات العسكرية في 
الميدان«، وأن البشمركة 

ستتصدى »ألي عملية فرار 
لمسلحي داعش«.

اتفاق على 
التنسيق بمعركة 

الحويجة

آخر تحضيرات االستفتاء 
في أربيل أمس 

)همن بابان/األناضول(

تحليل خاص

)Getty/خطاب أويحيى بالبرلمان الجزائري، 17 سبتمبر 2017 )بالل بن سالم
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غوتيريس: ليبيا أمام
فرصة سالم حقيقية

ــــن الــــعــــام لـــأمـــم املـــتـــحـــدة،  رأى األمــ
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس، أن »هـــنـــاك 
االســتــقــرار  لتحقيق  حقيقية  فــرصــة 
ــدًا ســعــي املــنــظــمــة  فـــي لــيــبــيــا«، مـــؤكـ
ــعـــب الـــلـــيـــبـــي،  ــم الـــشـ ــ ــــدعـ ــيــــة »لـ األمــــمــ
وتحقيق تــوافــق يـــؤدي لــســالم« في 
البالد. تصريحات غوتيريس جاءت 
بــعــد مــحــادثــات مــع رئــيــس املجلس 
الوطني  الــوفــاق  لحكومة  الــرئــاســي 
السبت،  السراج، مساء  فائز  الليبية 

في مدينة نيويورك.
)األناضول(

... وحالة طوارئ في 
طرابلس ضد »حراك 

قطيط«
ــن املــــركــــزي في  ــ أعــلــنــت مـــديـــريـــة األمـ
الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة، طــرابــلــس، أمــس 
األحــد، حالة الــطــوارئ في طرابلس، 
لــتــنــظــيــم  اإلذن  ــنـــح  مـ ــدم  ــ عــ  

ً
مـــــؤكـــــدة

االحــتــجــاجــات الــتــي دعــا لها مرشح 
رئاسة الوزراء السابق، عبد الباسط 
ــــن. وتـــحـــدثـــت  ــنـ ــ قـــطـــيـــط، الــــيــــوم اإلثـ
الجنائي في  البحث  املديرية وإدارة 
داخلية  لــوزارة  التابعتان  طرابلس، 
حكومة الــوفــاق، عــن حــالــة الــطــوارئ 
الــقــصــوى داخــــل مــنــاطــق الــعــاصــمــة، 
وصوله  قطيط  إعـــالن  مــع  بالتزامن 
إلى منطقة تاجوراء شرق طرابلس.
)العربي الجديد(

الفلسطينيون يدينون 
رفض االحتالل انضمامهم 

إلى اإلنتربول 
الــخــارجــيــة واملــغــتــربــن  دانـــت وزارة 
الحملة  األحــــد،  أمـــس  الفلسطينية، 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة الـــشـــرســـة الـــتـــي تــقــوم 
برئاسة  اإلسرائيلية،  الحكومة  بها 
إحباط  أجــل  مــن  نتنياهو،  بنيامن 
مسعى دولة فلسطن لالنضمام إلى 
»اإلنتربول«، »تخوفا من رفع مكانة 
دولــة فلسطن، وخشية من مذكرات 
االعتقال الدولية التي قد تطاول كبار 
ألدوارهـــم  اإلسرائيلين،  املــســؤولــن 
ــاب الـــجـــرائـــم واالنــتــهــاكــات  ــكـ فـــي ارتـ

ضد الشعب الفلسطيني«.
)العربي الجديد(

عبسي سميسم

لـــم تــكــد تــمــضــي بــضــعــة أيـــــام عــلــى اجــتــمــاع 
ــايـــات  ــتـــى بـــــــدأت تــتــكــشــف الـــغـ أســـتـــانـــة 6 حـ
الحقيقية لروسيا من اتفاق خفض التصعيد 
الــــذي أنــتــجــتــه اجــتــمــاعــات أســتــانــة، املتمثل 
بشكل أساسي في ضرب حواضن املعارضة 
ــــي مـــنـــاطـــق خــفــض  ــا الـــحـــيـــويـــة فـ ــ ــزهـ ــ ــراكـ ــ ومـ
التصعيد، من دون أن يكون ألي فصيل حق 
النظام بقضم مزيد  الــرد، وبالتالي مساعدة 
من املناطق األكثر أهمية بالنسبة إليه، التي 
ال تــزال تحت سيطرة املعارضة، وذلــك تحت 
ذريـــعـــة »وجـــــود جــبــهــة فــتــح الـــشـــام« )جــبــهــة 
ــا(. وقــــد اســتــطــاعــت روســيــا  ــقـ ــابـ الـــنـــصـــرة سـ
تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات كـــل الــــــدول املــتــدخــلــة في 
معها،  لتفاهمات  والوصول  السوري،  الشأن 
لتصّدر  وكنتيجة  هــدفــهــا،  تحقيق  أجـــل  مــن 
روســيــا قــيــادة الــحــل فــي ســـوريـــة، فــقــد نحت 
األمم املتحدة متمثلة بمبعوثها الخاص إلى 
سورية ستيفان دي ميستورا، باتجاه تبني 
ــي 

ّ
 فـــي ســـوريـــة وتــبــن

ّ
الــخــطــة الــروســيــة لــلــحــل

أستانة كأرضية للحل السياسي املقبل.
وما إن انتهى الروس من التوقيع على اتفاق 
أستانة 6، والــذي قضى بضم محافظة إدلب 
إلــــى مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، حــتــى بـــدأت 
بقصف  النظام  وطائرات  الروسية  الطائرات 
مكثف على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة 
ــة،  ــارضـ ــعـ الــــشــــرقــــي، الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة املـ
استهدفت خاللها العديد من املدن والبلدات، 
وقامت بتدمير معظم البنى التحتية واملراكز 
ــيـــا  ــتـــخـــدمـــت روسـ ــا اسـ ــمـ ــا. كـ ــهـ ــيـ ــة فـ ــيـــويـ الـــحـ
قــطــعــاتــهــا الـــبـــحـــريـــة املـــــوجـــــودة فــــي الــبــحــر 
املتوسط، في عملية استهداف محافظة إدلب 
وريـــــف حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي. وفــــي هــــذا الـــصـــدد، 
»غــواصــة  أن  الــروســيــة،  الــدفــاع  أعلنت وزارة 
روسية في البحر املتوسط قصفت بصواريخ 
كــالــيــبــر، مـــواقـــع اإلرهـــابـــيـــن فـــي ريــــف حــمــاة 

وإدلب«.
وأشــارت إلى أن »املسلحن الذين استهدفهم 

ته جبهة فتح 
ّ
القصف شاركوا في هجوم شن

الشام يوم األربعاء املاضي، أسفر عن فرض 
ــدة مـــن الــشــرطــة العسكرية  حــصــار عــلــى وحــ
ــتــــشــــرة فــــــي مــــنــــاطــــق خــفــض  ــنــ الـــــروســـــيـــــة مــ
الــتــصــعــيــد فـــي ســـوريـــة لـــإلشـــراف عــلــى وقــف 

إطالق النار«.
أفــادت مصادر عسكرية محلية  من جهتها، 
فـــي إدلـــــب، بــــأن »الــقــصــف مـــصـــدره الـــبـــوارج 
الروسية املتمركزة قبالة السواحل السورية، 
إذ سقطت ثالثة صــواريــخ على كل من قرية 
ــاس وكــفــرســجــنــة واملــنــطــقــة الـــواقـــعـــة بن  حــ
مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان وبــلــدة الــتــح، جنوب 
 
ّ
إدلــــــب«. كـــذلـــك تـــابـــع الـــطـــيـــران الـــروســـي شــن
غــــارات اســتــهــدفــت مــعــظــم بــلــدات ريـــف ادلــب 
الــجــنــوبــي، مـــع تــركــيــزهــا عــلــى مــديــنــة خــان 
إبريل/  فــي  النظام  والــتــي قصفها  شيخون، 
نيسان املاضي بالسالح الكيميائي. ودّمرت 
ــــي فـــيـــهـــا بـــشـــكـــل كـــامـــل  ــدنـ ــ ــز الـــــدفـــــاع املـ ــركــ مــ
بــاإلضــافــة إلـــى تــدمــيــرهــا مستشفى املــديــنــة 
الطيران  الخدمة. كذلك قصف  وإخــراجــه عن 
 مــــن بـــلـــدات 

ً
ــال ــ ــنـــظـــام كـ الــــروســــي وطــــيــــران الـ

ــــر ســنــبــل،  كــفــرنــبــل وكــنــصــفــرة، وبــيــنــن وديـ
وكفرسجنة، والتمانعة وسرجة بريف إدلب 
الــجــنــوبــي. مــا أدى لــوقــوع ضــحــايــا مدنين 

معظمهم من األطفال.
ــتــــهــــداف مـــنـــاطـــق إدلــــب  وتـــــــــذّرع الــــــــروس الســ
تحرير  »هيئة  بها  قامت  »مشبوهة«  بعملية 
الـــشـــام« فــي ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي، لــم تحقق 
أي هــــدف ســــوى أنـــهـــا اعـــتـــمـــدت كـــذريـــعـــة من 
قبل الــروس لقصف معظم بلدات ريــف إدلــب، 
مــســتــفــيــديــن مــــن الــــضــــوء األخــــضــــر الــــدولــــي 
واإلقـــلـــيـــمـــي ملـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »هــيــئــة تــحــريــر 
الـــشـــام«، فــي قــضــم مــزيــد مــن مــنــاطــق سيطرة 
النظام واستهداف فصائل  املعارضة لصالح 
املعارضة حتى تلك املتخاصمة مع »الهيئة«. 
ومن املرجح أن محاوالت النظام والروس في 
قصف مناطق املعارضة ومحاولة قضم أجزاء 
منها ستبقى مستمرة إلى حن دخول القوات 
التركية، بعد أن أوضح الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في مقابلة مع وكالة »رويترز«، 
أن »بــــالده ستنشر قـــوات فــي إدلـــب فــي إطــار 

اتفاق عدم التصعيد«.
وتزامنا مع استمرار القصف الروسي ملنطقة 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد الــــرابــــعــــة وهـــــي مــحــافــظــة 
إدلب، كانت منطقة خفض التصعيد الثالثة، 
ريف  في  املعارضة  بمناطق سيطرة  املتمثلة 
حمص الشمالي، تشهد عمليات قصف مكثف 
من قبل مدفعية وطيران النظام. وأدى القصف 
ــلـــى مـــنـــازل  املـــدفـــعـــي مــــن حــــواجــــز الـــنـــظـــام عـ
أربعة  مقتل  إلــى  تلبيسة  مدينة  فــي  املدنين 
التربية  مــديــر  بينهم  الــجــمــعــة،  يـــوم  مــدنــيــن 

يــزال يهاجم يوميا مدن  النظام ال  فيه، ولكن 
وبـــلـــدات الــغــوطــة مـــحـــاواًل الــتــقــدم فــيــهــا. وفــي 
التي أنجزت  منطقة خفض التصعيد األولــى 
قـــوات النظام  بـــدأت  بتفاهم روســـي أمــيــركــي، 
 هجمات على 

ّ
بــشــن مــدعــومــة بغطاء روســـي، 

مناطق املــعــارضــة فــي كــل مــن ريــف القنيطرة 
وريف درعا الجنوبي الغربي. وقد بدأ هجوم 
قـــــوات الـــنـــظـــام يــــوم الــســبــت مــســتــهــدفــا بــلــدة 
بيت جــن فــي ريــف دمــشــق الجنوبي الغربي، 
القنيطرة.  ريـــف محافظة  فــي  أخـــرى  وبــلــدات 
الـــقـــوات لتنفيذ هــجــمــات على  وحــشــدت تــلــك 
الشمالي، خارقة التفاق  درعــا  ريــف محافظة 
»وقف التصعيد« في مسعى منها لضم مزيد 

من البلدات لسيطرتها في املنطقة.
»العربي  وأكدت مصادر محلية في بيت جن لـ
الجديد«، أن »قوات النظام أحرزت تقدما على 
محور شمال مزرعة بيت جن في ريف دمشق 
الجنوبي، املتاخم إداريا ملحافظة القنيطرة«. 
بــــأن »اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة دارت مع  وأفـــــــادت 
الفصائل املسيطرة على املنطقة، والتي تحاول 
شن هجوم معاكس الستعادة ما خسرته من 
نقاط، بالتزامن مع تكثيف النظام من قصفه 

العلوش، في  الباسط  فــي حمص عبد  الــحــرة 
 تــعــلــيــق مــوســكــو مــفــاوضــاتــهــا مـــع لجنة 

ّ
ظـــل

الــتــفــاوض الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة الــســوريــة في 
ريف حمص الشمالي، إلقامة منطقة »تخفيف 
 العنان لقوات النظام 

ً
التصعيد« هناك، مطلقة

الــتــي كثفت مــن قصفها عــلــى مــنــاطــق الــريــف 
كوسيلة للضغط على العسكرين واملدنين.

كذلك تشهد منطقة خفض التصعيد الثانية، 
مــحــاوالت شبه  الــشــرقــيــة،  بــالــغــوطــة  املتمثلة 
يــومــيــة لــلــنــظــام لــالســتــيــالء عــلــى حــي جــوبــر، 
والــذي يبدو أنه مستثنى من البداية من هذا 
االتفاق بسبب موقعه االستراتيجي بالنسبة 
لــلــنــظــام، وذلـــــك عــلــى الـــرغـــم مـــن عــــدم وجـــود 
أي عــنــاصــر لــتــنــظــيــم »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« 

لــبــلــدات بــيــت جـــن والــحــمــيــديــة فـــي محافظة 
القنيطرة فيما تجري اشتباكات على أطراف 

بلدة دربل في ريف دمشق الغربي«.
أرسلت  النظام  »قــوات  أن  وأوضحت املصادر 
تعزيزات كبيرة مساء الجمعة إلى محيط بلدة 
بيت جن وذلك بعد أيام من تهديد قائد الفرقة 
األولــــى فــي قـــوات الــنــظــام الــلــواء زهــيــر األســد 
ألهــالــي الــبــلــدة«، مشيرة إلــى أن »الــتــعــزيــزات 
واآلليات  والعربات  الدبابات  عشرات  شملت 
الـــعـــســـكـــريـــة، تـــمـــركـــزت عـــلـــى أطــــــــراف الــبــلــدة 
وامليلشيات  النظام  قــوات  قبل  من  املحاصرة 
التابعة لها، مع مالحظة وجود حشود لحزب 
أرنــبــة«. وهو  البعث، وخــان  فــي مدينتي  الله 
لعمل  اعتبرته فصائل معارضة تحضيرًا  ما 

عسكري وشيك في محافظة القنيطرة.
ــا املــــجــــاورة، تــعــّرضــت  ــ ــي مــحــافــظــة درعـ وفــ
ــدة الــــغــــاريــــة الـــغـــربـــيـــة ومـــنـــطـــقـــة عــلــمــا  ــلــ بــ
النظام.  قــوات  الشرقي، لقصف من  بالريف 
كـــذلـــك طـــــاول الــقــصــف درعـــــا الـــبـــلـــد، وســط 
و«جيش  املعارضة  فصائل  بن  اشتباكات 
خالد« املبايع لتنظيم »داعــش« في حوض 

اليرموك بريف درعا الغربي.

نفط دير الزور
ألف كيلومتر مربع، أهمية استثنائية ألنها 
النفطية ومحطات  الحقول  وأكبر  أهم  تضم 
املعارضة  عليها  سيطرت  والــتــي  التجميع، 
تنظيم  عــلــيــهــا  يــســيــطــر  أن  قــبــل   ،2013 عــــام 
»داعــــــش« عــــام 2014. وكـــانـــت املـــعـــارضـــة قد 
بدائية، وعلى  الحقول بطرق  تلك  استثمرت 
الــرغــم مــن ذلــك فقد وفـــرت لها مـــوارد طائلة 

قبل أن تخرج من املحافظة برمتها.
الـــراوي،  الباحث االقــتــصــادي، محسن  وذكـــر 
وهو من أبناء دير الزور، أن أهم حقول النفط 
والغاز تقع على الجانب الشرقي )الشمالي( 
من نهر الفرات في املنطقة التي ُيطلق عليها 
السكان املحليون تسمية »الجزيرة«. وتتطلع 
الديمقراطية« للسيطرة على  »قــوات سورية 
هذه املنطقة، ولهذه الغاية، بدأت في التاسع 
من الشهر الحالي عملية »عاصفة الجزيرة« 
بدعم من »التحالف الدولي« بقيادة واشنطن. 
وأشار الراوي إلى أن منطقة الجزيرة شمال 
كــبــرى في  اقــتــصــاديــة  الــنــهــر تتمتع بأهمية 
سياق الصراع على املحافظة، وهذا ما يفّسر 
الواليات املتحدة للسيطرة عليها من  سعي 
خــالل ذراعــهــا البرية فــي ســوريــة، أي »قــوات 

سورية الديمقراطية«.
وقــــــــال الـــــــــــــراوي، فـــــي حــــديــــث مـــــع »الــــعــــربــــي 
الــجــديــد«، إن حقل »الــعــمــر« يعد أهــم حقول 
النفط في املحافظة وهو يقع في »الجزيرة« 
إلى الشمال من مدينة امليادين معقل تنظيم 
»داعش« األهم بنحو 15 كيلومترًا، موضحا 
أن الحقل ال يزال بيد التنظيم وفيه محطات 
 عن كونه محطة 

ً
تجميع من عدة آبار، فضال

الـــدورة  أن  الكهربائية. وأكـــد  الــطــاقــة  إلنــتــاج 

محمد أمين

يتفاقم الصراع على محافظة دير 
الــزور في شرقي سورية بن قوى 
عــدة تسعى إلــى وضــع يــدهــا على 
املحافظة  هـــذه  فــي  الــكــبــيــرة  النفطية  الــثــروة 
التي ال يزال أغلبها يقع تحت سيطرة تنظيم 
»داعش« مع أنه بدأ يتراجع أمام قوات النظام 
مـــن جـــهـــة، و»قـــــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
مـــن جــهــة أخـــــرى. والــــصــــراع عــلــى ديــــر الــــزور 
الــتــأزم، مــع سيطرة »سورية  يتجه ملزيد مــن 
الديمقراطية« املدعومة من »التحالف الدولي« 
للغاز، وتطلعها  على حقل ومحطة كونوكو 
للسيطرة على حقل آخر ال يقل أهمية وغير 
ــد يـــدفـــع قــــــوات الــنــظــام  بــعــيــد عـــنـــه. وهــــــذا قــ
الـــســـوري املــدعــومــة مــن الــــروس واإليــرانــيــن، 
إلى تخطي الخطوط الحمراء األميركية مرة 
أخــرى، ما سيؤدي إلى وقوع صدام عسكري 
وأعلن  اقــتــصــادي.  وباطنه  سياسي،  ظــاهــره 
الــزور العسكري املنضوي تحت  مجلس دير 
يوم  أنــه سيطر  الديمقراطية«  رايــة »ســوريــة 
شمال  كونوكو  ومحطة  حقل  على  الجمعة، 
شــرقــي مــديــنــة ديـــر الـــــزور، لــيــكــون بــذلــك أول 
منشأة بترولية شمال نهر الفرات تخرج عن 
ســيــطــرة الــتــنــظــيــم. وكــانــت قــــوات الــنــظــام قد 
أعلنت منذ أيام سيطرتها على حقل »التّيم« 
جنوب دير الــزور، في مؤشر على أن القوات 
املتصارعة على شرقي سورية تضع الثروة 

النفطية في صلب أهدافها.
الـــزور، وهــي ثاني محافظات  وتكتسب ديــر 
إذ تبلغ نحو 33  ســوريــة مــن حيث املساحة 

»متوقفة  الحقل  فــي  االقــتــصــاديــة  اإلنتاجية 
لــه«،  الــدولــي  التحالف  نتيجة قصف طــيــران 
مشيرًا إلى أن التنظيم »يقوم باإلنتاج بطرق 
بدائية«، والفتا إلى أن إنتاج الحقل قبل عام 
2011 كان يصل إلى 450 ألف برميل يوميا، 
إلــى 250 ألف  قبل أن يتراجع فــي عــام 2010 
بــرمــيــل يــومــيــا. وأضـــــاف أن الــحــقــل يــقــع في 
»داعــش«  تنظيم  تساعد  ال  منبسطة  منطقة 

عــلــى الـــدفـــاع عــنــه، مبينا أن »قــــوات ســوريــة 
الديمقراطية« باتت على مسافة 20 كيلومترًا 
ــقـــل ومــحــطــة  ــلـــى حـ ــر ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ ــ ــنــــه، إثــ عــ

كونوكو صباح الجمعة املاضي.
ــد الـــــراوي أن حــقــل ومــحــطــة كــونــوكــو له  وأكــ
أهمية كبيرة، ذاكــرًا أنه محطة تجميع آلبار 
تنتج الغاز، ويعد من أهم مراكز إنتاج الغاز 
ــع أن »الــــواليــــات  ــابـ فـــي الـــشـــرق األوســـــــط. وتـ

املـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا تــــدركــــان أهــمــيــة حقل 
ومحطة كونوكو، فهو األهم في دير الزور«. 
وذّكـــر بــأن الحقل كــان ينتج الــغــاز الطبيعي 
والغاز املنزلي، مشيرًا إلى أن تنظيم »داعش« 
كـــان يــــزود الــنــظــام الـــســـوري مــن إنــتــاجــه في 
الــســنــوات املــاضــيــة ألســـبـــاب اقــتــصــاديــة، إذ 
كـــل طـــرف بــحــاجــة لـــآخـــر، بــحــســب تــعــبــيــره. 
وتابع أن »العمر« و»كونوكو« هما األهم في 

منطقة الجزيرة شمال النهر، مع وجود عدد 
»الـــورد«  أهمية مثل حقل  األقـــل  الحقول  مــن 

و»الحّمار« وغيرهما.
ــال الـــــراوي إن منطقة  ــــرى، قـ ــن نــاحــيــة أخـ ومـ
»الــشــامــيــة« جــنــوب غـــرب نــهــر الـــفـــرات تضم 
ــار نــفــط وغـــــاز، ومــحــطــات تــجــمــيــع، منها  ــ آبـ
حـــقـــل »الـــتـــيـــم« الــــــذي ســـيـــطـــرت عــلــيــه قــــوات 
ــرًا، ويـــقـــع إلـــــى جـــنـــوب مــديــنــة  ــ ــيـ ــ ــام أخـ ــظـ ــنـ الـ

ــر الــــزور بــنــحــو 10 كــيــلــومــتــرات. وبــــّن أن  ديـ
منطقة الــشــامــيــة الــتــابــعــة لــديــر الــــزور تضم 
»املحطة الثانية« التي كان يتم فيها تجميع 
ميناء  عبر  للتصدير  واملــعــد  العراقي  النفط 
العمل  إيقاف  يتم  أن  قبل  السوري  طرطوس 
العراقية  الحكومة  ملك  كــان  الــذي  باملشروع 
مـــن قــبــل الــرئــيــس الـــراحـــل حــافــظ األســــد في 
ــقــــرن املــــاضــــي، إبــــــان الـــحـــرب  ثــمــانــيــنــيــات الــ

العراقية اإليرانية، إذ انحاز األسد إلى جانب 
ــح أن املـــشـــروع كـــان لـــه خمس  ــ ــران. وأوضـ ــ إيــ
محطات، األولى في العراق، والثانية جنوب 
دير الزور، والثالثة في مدينة تدمر، والرابعة 
شرقي حمص، والخامسة في طرطوس على 
ساحل البحر األبيض املتوسط. وخلص إلى 
ــم من  ــــزور أهـ ــر الـ أن مــنــطــقــة الــجــزيــرة فـــي ديـ
منطقة الشامية، موضحا أن الثروة النفطية 

مــتــمــركــزة شــمــال الــنــهــر، إضــافــة إلـــى الــثــروة 
الــتــجــمــع السكاني  الــزراعــيــة، والفــتــا إلـــى أن 
)الغربي(  الجنوبي  الجانب  فــي  يقع  األكــبــر 
مـــن الــنــهــر فـــي مــنــطــقــة الــشــامــيــة حــيــث املـــدن 
والـــبـــلـــدات الــكــبــرى فـــي مــحــافــظــة ديـــر الـــزور 

كميادين والبوكمال.
وكـــان تنظيم »داعـــش« قــد سيطر عــام 2014 
على نحو 80 باملائة من ثروة سورية النفطية 
الــعــام. فخسر ما  قبل أن يبدأ بالتراجع هــذا 
كان يسيطر عليه من حقول وآبار في البادية 
شــرقــي حــمــص، وفـــي ريـــف الــرقــة الــجــنــوبــي، 

وفي محافظة دير الزور.
الصراع على محافظة دير  أن  الواضح  ومــن 
 عن 

ً
الـــــزور يــحــمــل طــابــعــا اقــتــصــاديــا فـــضـــال

الجانب السياسي، إذ إن كل أطــراف الصراع 
تــريــد أخـــذ حصتها مــن »كــعــكــة« ديـــر الـــزور 
الدسمة، وهــذا ما قد يفتح بــاب صــدام كبير 
خالل األيام املقبلة. فنظام بشار األسد بأمس 
الـــزور، ألن مناطقه  الحاجة لنفط وغــاز ديــر 
تعاني من نقص حاد، ما يتسبب بململة من 
قبل مواليه، والساكنن في مناطق سيطرته، 
 عــن الــعــائــد االقــتــصــادي الكبير الــذي 

ً
فــضــال

الــنــفــط. كــمــا أن »قـــوات  يجنيه مــن وراء بــيــع 
الديمقراطية« تسعى للسيطرة على  سورية 
ثــــروة ديـــر الـــــزور ملــقــايــضــتــهــا فـــي أي حــلــول 
 عن حاجة هذه القوات 

ً
سياسية مقبلة، فضال

ملوارد اقتصادية جديدة تساعدها في إدارة 
الــتــي تسيطر عليها وهـــي واســعــة  املــنــاطــق 
في شمال، وشمال شرقي سورية. ويسيطر 
ــغـــاز في  ــراد عــلــى أهـــم حــقــول الــنــفــط والـ ــ األكــ
ريف الحسكة وفق تفاهمات مع النظام الذي 
اكتفى بوجود رمزي في هذه املحافظة التي 
ــــراد ســوريــة  ــدد كــبــيــر مـــن أكـ يــتــمــركــز فــيــهــا عـ

وتقع إلى الشمال من محافظة دير الزور.

من الغارات األخيرة في إدلب )حيان أبو رسيت/األناضول(

جندي روسي في دير الزور )دومينيك ديردا/فرانس برس(

دخل الصراع في دير الزور مرحلة محتدمة، بين طرفين أساسيين، النظام السوري المدعوم 
الثروة  وأهمية  أميركا.  من  المدعومة  الديمقراطية«  سورية  و»قــوات  وإيــران،  روسيا  من 
النفطية في دير الزور تجعل أن هذا الصراع ظاهره سياسي لكن باطنه اقتصادي، للسيطرة 

على الموارد. ما يفتح الباب أمام صدام محتمل بين قوات النظام السوري وبين »قوات سورية 
الديمقراطية« )قسد(، بغية تمويل معاركهما في سورية، على وقع متغيرات متالحقة في 

جوار سورية، كاستفتاء االنفصال في إقليم كردستان العراق، المقرر اليوم
تحقيق

صراع ظاهره سياسي 
وباطنه اقتصادي

حقل كونوكو من 
أهم مراكز إنتاج الغاز في 

الشرق األوسط

أهم حقول النفط 
والغاز بدير الزور تقع 

شرقي الفرات

بلغ عدد الغارات الروسية 
منذ اتفاق أستانة 6 أرقامًا 

قياسية

الدوحة تؤكد أنها 
تتفوق على دول الحصار 

بمحاربة اإلرهاب

اعتبر مراقبون أن مناطق 
خفض التصعيد في 

سورية ليست إال وسيلة 
للقوات الروسية ولقوات 

النظام، لقضم مناطق 
المعارضة المسلّحة، في 
محاولة إلنهاء وجودها

تواصل قطر تصديها 
لحملة دول الحصار التي 
تتهمها بدعم اإلرهاب، 

معتبرًة أن االتهامات 
األخيرة الصادرة عن 

السعودية والبحرين 
»باطلة ويائسة«

قضى طفل، أمس األحد، حرقًا حتى الموت نتيجة قصف مدفعي 
الكائن في مدينة دوما  النظام السوري استهدف منزله  من قوات 
بينما  الشرقية،  دمشق  بغوطة 
آخــرون  وفقد  مدنيون  أصيب 
أطراف  على  روسية  جوية  بغارة 
ــون بــريــف  ــخ ــي ــان ش ــ ــة خ ــن ــدي م
محلية  مصادر  ــرت  وذك ــب.  إدل
قصفت  ــام  ــظ ــن ال ــوات  ــ »قـ أن 
بالمدفعية الثقيلة مدينة دوما، 
كبيرة  حرائق  نشوب  إلى  أدى  ما 
ــدد مــن الــمــنــازل، قضى  فــي ع

على إثرها طفل«. 

غارات في دوما وإدلب

قطر: اتهامات السعودية تحليل
والبحرين باطلة ويائسة

الــســعــوديــة والبحرين  ردت قــطــر عــلــى اتــهــام 
ــي الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم املــتــحــدة  لـــهـــا فــ
 أنــهــا تتفوق عليهما 

ً
ــاب، مــؤكــدة بــدعــم اإلرهــ

فــي مــحــاربــة هـــذه الــظــاهــرة. وأعــربــت البعثة 
القطرية لدى األمــم املتحدة، أمس األحــد، عن 
استغرابها من ادعــاءات الدولتن في كلمات 
ممثليهما، يوم السبت املاضي، للدوحة بدعم 
هذه  أن  القطرية  البعثة  واعــتــبــرت  اإلرهــــاب. 
االتــهــامــات »بــاطــلــة« وتــأتــي فــي إطـــار »حملة 

تشويه سمعة قطر، ودخلت مرحلة اليأس«.
القطرية،  البعثة  في  الثاني  السكرتير  وقــال 
ــن املــســتــغــرب  ــه »مـ ــد آل خــلــيــفــة، إنـ طـــالل راشــ
ــدا الــســعــوديــة والــبــحــريــن، قطر  أن يــتــهــم وفــ
ــاب، وهــــي الــتــي يــتــفــوق ســجــلــهــا في  ــاإلرهــ بــ
جميع األصعدة، بما في ذلك مجال مكافحة 
اإلرهــــــــاب، عــلــى ســجــل الــــــدول الـــتـــي وجــهــت 
لـــهـــا اتــــهــــامــــات بـــشـــأن اإلرهـــــــــــاب«. وبــــــّن أن 
بــوجــود  التلميح  إلـــى  تــســعــى  ادعـــــاءات  »أي 
ــاءات بــاطــلــة  ــ ــ صــلــة بـــن قــطــر واإلرهـــــــاب، ادعـ
وال أســـاس لــهــا مــن الــصــحــة«. وبـــّن أن هــذه 
االدعاءات »تأتي في سياق الحملة املغرضة 
الــتــي تــســتــهــدف قــطــر، الــتــي بــــدأت بجريمة 
بابتزاز  ومــرت  إرهــابــيــة،  إلكترونية  قرصنة 
بعض الدول التخاذ نفس اإلجراءات ضدها، 
الحصار  لشرعنة  الدينية  املنابر  واستغالل 
الــجــائــر«، وفـــق تــعــبــيــره. كــمــا ذكـــر خليفة أن 
هذه الحملة وصلت إلى »مرحلة اليأس، التي 
دفــعــتــهــم لـــشـــراء إعـــالنـــات تــجــاريــة لتشويه 

سمعة قطر«، بحسب قوله.
وكــــــان وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، عــــادل 
ــــدورة الــــ72  الــجــبــيــر، أعــلــن فــي كلمته أمـــام الـ

بنيويورك،  املتحدة  لأمم  العامة  للجمعية 
مساء السبت، أن بالده واإلمــارات والبحرين 
ومـــــصـــــر اتــــــخــــــذت »مـــــوقـــــفـــــا حـــــــازمـــــــا« ضــد 
الــســيــاســات الــقــطــريــة الـــتـــي وصــفــهــا بــأنــهــا 
»داعـــمـــة لـــإلرهـــاب«، داعــيــا الـــدوحـــة لــاللــتــزام 
بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا وبـــمـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــــــاب. وذكــــر 
أن »أزمـــــــة قـــطـــر تـــدخـــل بــشــكــل رئـــيـــســـي فــي 
التطرف  ملكافحة  الــحــازمــة  سياستنا  إطـــار 
واإلرهــاب وتجفيف منابع تمويله«، بحسب 
ــا تــمــارســه  ــل مــ ــه. وأضـــــــاف أنـــــه »فـــــي ظــ ــولــ قــ
ــه مــالــيــا  ــات داعـــــمـــــة لـــ ــاســ ــيــ ــة مـــــن ســ ــ ــدوحــ ــ الــ
ونــشــر خــطــاب الــعــنــف والــكــراهــيــة وإيــوائــهــا 
املطلوبن، ساهمت في نشر الفوضى وإثارة 
الفنت وزعزعة األمن واالستقرار في املنطقة«. 
وأوضـــح أنــه »مــن هــذا املنطلق جــاء موقفنا 
ــارات  ــ ــ ــــى جـــانـــب أشـــقـــائـــنـــا فــــي اإلمـ حــــازمــــا إلـ
القطرية  السياسات  ضــد  ومصر  والبحرين 
وذلـــك بعد أن استفحل األمـــر وأصــبــح يهدد 

أمن دولنا«، وفق تعبيره.
ودعا وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد 
آل خليفة، في كلمة تالها عقب كلمة الجبير، 
ــتــــزام بــمــا وصــفــهــا بـــ«املــطــالــب  قــطــر إلــــى االلــ
ــلـــدول األربــــــع املــقــاطــعــة لــهــا »إن  ــة« لـ ــادلـ ــعـ الـ
كــانــت جـــادة فــي الــحــوار لحل األزمــــة«. وقــال 
ــه »مــــن مــنــطــلــق تــعــزيــز الــجــهــود املــبــذولــة  إنــ
لــلــقــضــاء عــلــى الــتــطــرف واإلرهـــــــاب، وإيــمــانــا 
والــســالم  األمـــن  لتثبيت  التحالفات  بأهمية 
قامت البحرين والسعودية واإلمارات ومصر 
وبدعم من دول عدة بممارسة حق سيادي، 
واتـــخـــذت قـــــرارًا بــقــطــع الـــعـــالقـــات مـــع قــطــر«. 
كل  واستنفاد  »بعد صبر طويل،  أنــه  وتابع 
الــســبــل املــتــاحــة إليـــقـــاف ســيــاســات انتهكت 
عــــالقــــات اإلخــــــــوة ومـــــبـــــادئ حـــســـن الــــجــــوار 
والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وإيواء 
اإلرهـــابـــيـــن املــطــلــوبــن قــضــائــيــا فـــي دولــهــم 
لخطاب  اإلعالمية  وسائلها  عبر  والــتــرويــج 

الكراهية والفكر املتطرف«.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو/

إثر قطع كل من السعودية  حزيران املاضي، 
واإلمـــــارات والــبــحــريــن ومــصــر عــالقــاتــهــا مع 
قــطــر بـــدعـــوى »دعــمــهــا لــــإلرهــــاب«، وهــــو ما 
تنفيه الدوحة. وتقول قطر إنها تواجه حملة 
ــراءات« و«أكــــاذيــــب« تــهــدف إلــــى فــرض  ــ ــتـ ــ »افـ
»الــوصــايــة« عــلــى قــرارهــا الــوطــنــي وانــتــهــاك 
سيادتها من خالل مطالب غير واقعية وغير 
أمير  املاضي، جدد  والثالثاء  للتنفيذ.  قابلة 
قطر، الشيخ تميم بن حمد، خالل كلمته أمام 
الجمعية العامة لأمم املتحدة، دعوته لحوار 
الخليجية، قائم  األزمــة  »غير مشروط« لحل 

على االحترام املتبادل للسيادة.
)العربي الجديد، األناضول(
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B B

  شرق
      غرب

شعبية ماكرون تتحسن
أظــهــر اســتــطــالع رأي، أمـــس األحـــد، 
الفرنسين  الناخبن  نسبة  تراجع 
الـــرئـــيـــس  أداء  عــــن  الـــــراضـــــن  ــر  ــيـ غـ
ــــرون )الــــــصــــــورة(.  ــاكــ ــ ــانــــويــــل مــ ــمــ إيــ
ــر االســــتــــطــــالع الــــــذي أجـــرتـــه  ــهــ وأظــ
مؤسسة »إيفوب« لصالح صحيفة 
»جورنال دو ديمانش«، أن »معدالت 
عــدم الــرضــا« عــن مــاكــرون تراجعت 
ــائـــة فــــي أغـــســـطـــس/آب  ــاملـ مــــن 57 بـ
املاضي إلى 53 باملائة في سبتمبر/
الحالي. وعبر 45 باملائة عن  أيلول 
كانت  فيما  رضاهم حيال ماكرون، 

النسبة بأغسطس 40 باملائة.
)رويترز(

انتخابات تشريعية جزئية: 
اختبار للرئيس الفرنسي

شــكــلــت انـــتـــخـــابـــات تــجــديــد نصف 
الفرنسي،  الشيوخ  مجلس  أعــضــاء 
أمس األحد، اختبارًا جديا للرئيس 
إيمانويل ماكرون، الذي سعى لعدم 
تكبد أول نكسة انتخابية في عهده. 
ــات 171  ــابــ ــخــ ــتــ وشـــمـــلـــت هــــــذه االنــ
مقعدًا مــن أصــل 348. وقبل صــدور 
الـــنـــتـــائـــج الـــرســـمـــيـــة، تـــوقـــع رئــيــس 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، جـــيـــرار الرشــيــه، 
أن تسفر النتائج عن »تعزيز« كتلة 
اليمن التي ينتمي إليها، مؤكدًا أنه 
معارضة  املجلس  يجسد  »أن  يريد 
»الجمهورية  حزب  ويأمل  حازمة«. 
إلى األمــام«، أن يصل عدد أعضائه 
ــــى مــــا بــــن 40 و50  فــــي املـــجـــلـــس إلـ

عضوًا.
)فرانس برس(

ُعمان تطرد
 داعية هنديًا هاجم 

السعودية وترامب
أعــلــنــت الــســلــطــات الــُعــمــانــيــة، أمــس 
ــة  ــيـ ــا طـــلـــبـــت مــــن الـــداعـ ــهــ األحــــــــد، أنــ
ــر  ــاهــ الــــــهــــــنــــــدي، ســــلــــيــــمــــان بـــــــن طــ
البالد  مــغــادرة  الــنــدوي،  الحسيني 
ــاء  ــثـــالثـ ــقــــاهــــا الـ ــد مــــحــــاضــــرة ألــ ــعـ بـ
ــم فــيــهــا الــســعــوديــة  املــــاضــــي، هـــاجـ
والرئيس األميركي، دونالد ترامب، 
وفــــق بـــيـــان لــلــخــارجــيــة الــعــمــانــيــة. 
عـــن نص  الـــنـــدوي »خــــرج  أن  ورأت 
يـــتـــفـــق  بـــــأســـــلـــــوب ال  املــــــحــــــاضــــــرة 
ــنـــة ونــهــجــهــا  ــلـــطـ مـــــع مـــــبـــــادئ الـــسـ
وسياستها«. وكان الداعية الهندي 
قد هاجم السعودية ودواًل إسالمية 
ــيـــس  ــرئـ مـــتـــحـــالـــفـــة مــــع أمــــيــــركــــا والـ
ــد الـــــــدول املــقــاطــعــة  ــقـ ــتـ تــــرامــــب، وانـ

لقطر.
)األناضول(

غوتيريس يناقش خفض 
التوتر مع وزير خارجية 

كوريا الشمالية

لــأمــم املتحدة،  الــعــام  األمـــن  التقى 
أنطونيو غوتيريس )الصورة(، مع 
الشمالي،  الــكــوري  الخارجية  وزيــر 
اجتماعات  هــامــش  يــونــغ، على  ري 
لأمم  الــعــامــة  للجمعية   72 الــــدورة 
وهو  السبت،  اللقاء  وعقد  املتحدة. 
ــــذي ألـــقـــى فــيــه ري خــطــابــا  الـــيـــوم الـ
أمــــام الــجــمــعــيــة الــعــامــة قـــال فــيــه إن 
إطالق صواريخ على البر األميركي 
ــا. وذكــــر  ــتـــومـ ــار مـــحـ ــ ــيـــســـي صــ الـــرئـ
مكتب غوتيريس أنه ناقش مع ري 
تصاعد التوترات في شبه الجزيرة 
ــة، وإمــــكــــانــــيــــة خـــفـــضـــهـــا،  ــ ــوريــ ــ ــكــ ــ ــ ال
والــتــنــفــيــذ الــكــامــل لـــقـــرارات مجلس 

األمن.
)رويترز(

باكستان تتهم الهند 
بانتهاك هدنة كشمير

أعلنت باكستان أن القوات الهندية 
أطــلــقــت الــنــار عــبــر مــا يسمى بخط 
املــتــنــازع  بــإقــلــيــم كشمير  الــســيــطــرة 
عليه، ما أدى إلى مقتل فتاة صغيرة 
ــنــــن آخـــــريـــــن. وذكــــــرت  وإصـــــابـــــة اثــ
إطــالق  أن  الباكستانية  الــخــارجــيــة 
النار وقع مساء السبت، في انتهاك 
التفاق وقف إطالق النار املوقع عام 
2003. ولم يرد أي تعليق فوري من 

جانب الهند.
)أسوشييتد برس(

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

مــنــذ الـــغـــزو الــســوفــيــيــتــي ألفــغــانــســتــان في 
املــدارس  تغب  لم  املاضي،  القرن  ثمانينيات 
الــديــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة ورجــــــال الـــديـــن عن 
ــانــــي خـــصـــوصـــا، وعـــــن ســيــر  ــغــ املـــشـــهـــد األفــ
األحــداث في املنطقة عامة. كما كان لها دور 
ــقـــوى، إذ كــانــت  كــبــيــر فـــي تــغــيــيــر مـــوازيـــن الـ
األحــــــزاب الــجــهــاديــة فـــي أفــغــانــســتــان، إبـــان 
ومــاديــا  روحــيــا  تتغذى  السوفييتي،  الــغــزو 
من تلك املدارس، التي تجاوز عددها 13 ألف 

مدرسة، بحسب بعض اإلحصائيات.
كما تخرج من هذه املدارس معظم قادة حركة 
»طـــالـــبـــان« أفــغــانــســتــان، وكـــانـــت الــحــاضــنــة 
ــانـــت الـــحـــركـــة، ومــا  األســـاســـيـــة لــلــحــركــة. وكـ
ــوع أي مشكلة،  ــــت، تــعــود إلــيــهــا عــنــد وقــ زالـ
ومن أجل الحصول على الدعم، ال سيما بما 
السفير  ويــقــول  الــبــشــري.  بالعنصر  يتعلق 
األفــغــانــي لــدى إســـالم آبـــاد، عمر زاخــيــلــوال، 
على  الباكستانية  ــراءات  ــ اإلجــ عــلــى  تعليقا 

صنعاء ـ العربي الجديد

تــطــورات عسكرية  اليمنية  الــســاحــة  شــهــدت 
ــيــــة، مــــع إطـــــــالق قـــــــوات »جـــمـــاعـــة  ــكــ ــيــ ــاتــ درامــ
أنصار الله« )الحوثين( صاروخا باليستيا 
استهدف األراضــي السعودية مساء السبت، 
ــارات على  ورّد »الــتــحــالــف الــعــربــي« بــشــن غــ
صــنــعــاء الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا االنــقــالبــيــون. 
وتـــزامـــن هـــذا الــتــصــعــيــد مـــع إعــــالن الــرئــيــس 
ــــادي، أن الــحــل  الــيــمــنــي، عــبــدربــه مــنــصــور هـ
الـــعـــســـكـــري هــــو »األرجـــــــــح« إلنــــهــــاء الـــصـــراع 

اليمني.
ــع قـــنـــاة »الــعــربــيــة«  ــي لـــقـــاء مـ وقـــــال هـــــادي فـ
ــيــــويــــورك، نـــشـــرت وكـــالـــة  ــة، مــــن نــ ــوديـ ــعـ ــسـ الـ
منها،  مقتطفات  الــرســمــيــة  اليمنية  »ســبــأ« 
أمس األحد، إن »الحل العسكري هو األرجح 
لـــأزمـــة الــيــمــنــيــة املــتــصــاعــدة مــنــذ 3 أعــــوام، 
ــلـــوع علي  فـــي ظـــل تــعــنــت الــحــوثــيــن و)املـــخـ
عــبــدالــلــه( صـــالـــح«. ولــفــت فــي الــوقــت نفسه، 

الحدود بذريعة قطع الطريق على املسلحن، 
إن »حـــل املعضلة لــيــس فــي الـــحـــدود، وإنــمــا 
ــدارس الــديــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة«. ومــن  ــ فـــي املــ
بـــن املـــــــدارس الـــجـــهـــاديـــة »حـــقـــانـــيـــة«، وهــي 
ــر املــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة عــلــى  ــهـ واحـــــــدة مــــن أشـ
واملنطقة. وتأسست هذه  باكستان  مستوى 
املدرسة في العام 1947 لتكون فرعا لجامعة 
»ديوبند« في الهند، التي تأسست في العام 
ــــوع املـــدرســـة فـــي مــديــنــة  1857. وبــســبــب وقـ
أكــــــوره خــتــك فـــي شـــمـــال غــــرب الــــبــــالد، على 
القبلية، فإن جل طلبتها  مقربة من املناطق 
القاطنة على طرفي  البشتونية  العرقية  من 

الحدود األفغانية الباكستانية.
جهادية،  مدرسة  بأنها  »حقانية«  وتشتهر 
إذ تــــخــــرج مـــنـــهـــا قـــــــادة الـــجـــهـــاد األفـــغـــانـــي 
ــــن حـــقـــانـــي،  ــديـ ــ ــن، مـــثـــل جــــــالل الـ ــوريــ ــهــ ــشــ املــ
ــان لها  واملـــولـــوي مــحــمــد نــبــي مــحــمــدي. وكــ
باع طويل في السياسة الباكستانية، إذ إن 
رئيس هــذه املــدرســة، املــولــوي سميع الحق، 
والجهادية  الدينية  ــاط  األوســ فــي  املــعــروف 
»أب طـــالـــبـــان«، شــغــل مــنــاصــب مــهــمــة في  بــــــ
ودائــمــا  املختلفة،  الباكستانية  الــحــكــومــات 
البرملان أو مجلس  فــي  إمــا عضوًا  مــا يكون 
الــــشــــيــــوخ، ولـــــه ولــــحــــزبــــه، »جــمــعــيــة عــلــمــاء 
ــــوت فــــي األروقــــــــة الــســيــاســيــة  اإلســـــــــالم«، صـ

الباكستانية.
لذا كلما حدثت مشكلة في املنطقة، وتحديدًا 
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان وبــــاكــــســــتــــان، تـــظـــهـــر هـــذه 
الــرافــض فــي الغالب  املــدرســة لتعلن موقفها 
للسياسات الغربية، داعية إلى الحفاظ على 
الــقــيــم اإلســالمــيــة. وعــنــدمــا أعــلــنــت الــواليــات 

الوقت  في  معترفا،  املحتل،  تقاتل ضد  التي 
الباكستانين  الشباب  من  الكثير  بــأن  ذاتــه، 
يــقــاتــلــون فــي صــفــوف الــحــركــات الــجــهــاديــة، 
ــانـــي«، الـــتـــي تـــدعـــو واشــنــطــن  ــقـ ال ســيــمــا »حـ
وكــــابــــول إســـــالم آبـــــاد إلــــى الـــتـــحـــرك ضــدهــا، 
والقضاء على الدعم الذي تتلقاه من األراضي 

يــدهــا للسالم حرصا  إلــى أن حكومته »تــمــد 
ــع املــعــانــاة عــن الــيــمــنــيــن«. وأضـــاف  عــلــى رفـ
أن »الـــحـــوثـــيـــن يـــرفـــضـــون الـــخـــطـــة األمــمــيــة 
ــدة )غـــــــــرب( لـــطـــرف  ــديــ ــحــ ــاء الــ ــنـ ــيـ لــتــســلــيــم مـ
محايد إلدارتــه بإشراف أممي، بسبب حجم 
الــــعــــائــــدات املـــالـــيـــة الـــتـــي تـــســـتـــحـــوذ عــلــيــهــا 
العسكرية  عملياتها  لتمويل  وتستخدمها 
ضــد املــدنــيــن فــي املــحــافــظــات«. كــمــا ذكـــر أن 
الحوثين، »يرفضون أيضا مقترحا بتوريد 
ــرادات املــيــنــاء إلـــى فـــرع الــبــنــك املــركــزي في  ــ إيـ
الــحــديــدة وصــــرف مــرتــبــات مــوظــفــي الــدولــة 
فـــي املــحــافــظــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــم عن 
ــان املــبــعــوث األمــمــي  طــريــق ذلـــك الــبــنــك«. وكــ
اقترح  أحــمــد،  الشيخ  ولــد  إسماعيل  لليمن، 
ومينائها  الحديدة  مدينة  بخصوص  خطة 
الذي يطل على البحر األحمر. وتنص الخطة 
امليناء  من  الحوثين  انسحاب  على  األممية 
وقف  مقابل  محايد،  ثالث  لطرف  وتسليمه 
في  عسكرية  عملية  ألي  العربي«  »التحالف 

الساحل الغربي.
وجــــددت مــقــاتــالت »الــتــحــالــف« غــاراتــهــا في 
صنعاء، عقب إعالن الحوثين إطالق صاروخ 
سعودية  عسكرية  قــاعــدة  باتجاه  باليستي 
»العربي الجديد«،  ليلة السبت. وأفاد سكان لـ
 جدار 

ً
خــارقــة »التحالف« حلقت  مقاتالت  أن 

الصوت فوق صنعاء، وأطلقت صاروخا على 
قم 

ُ
األقــل، باتجاه معسكر الحفا في منطقة ن

شرقي العاصمة. وجاء القصف في صنعاء، 
فــي أعــقــاب إعـــالن الحوثين إطـــالق صــاروخ 
باليستي أطلقوا عليه »قاهر إم 2«، استهدف 
قاعدة »امللك خالد« الجوية في منطقة عسير 

ــلـــن الــحــوثــيــون أنــه  جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة. وأعـ
»أصــــاب هــدفــه ملحقا خــســائــر كــبــيــرة«. لكن 
»التحالف العربي« أعلن اعتراض الصاروخ. 
)واس(،  السعودية«  األنــبــاء  »وكــالــة  وأوردت 
أن قــــوات الـــدفـــاع الـــجـــوي املــلــكــي فـــي الــبــالد 
اعترضت مساء السبت، صاروخا باليستيا، 
انطلق من األراضــي اليمنية باتجاه اململكة. 
ونقلت الوكالة عن املتحدث باسم »التحالف«، 
العقيد تركي املالكي، قوله إن »الصاروخ كان 
باتجاه مدينة خميس مشيط وتم اعتراضه 
وتدميره دون وقوع أي خسائر«، مشيرًا إلى 
قامت في حينه  الجوية  التحالف  »قــوات  أن 
بـــاســـتـــهـــداف مـــوقـــع اإلطــــــــالق، دون تــحــديــد 

املوقع داخل األراضي اليمنية«.
الحوثين  »استمرار  أن  »التحالف«  واعتبر 
في استهداف املدن بالصواريخ الباليستية، 
أكبر دليل على استمرار تهريب األسلحة إلى 
الحديدة  ميناء  اليمن وخصوصا من  داخــل 
ــبــــالد«.  الــــواقــــع تـــحـــت ســيــطــرتــهــم، غـــربـــي الــ
ــال املــالــكــي إن »الــســيــطــرة عــلــى األســلــحــة  وقــ
الــبــالــيــســتــيــة مـــن قــبــل املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة 
املسلحة يمثل  الــحــوثــيــة  املــلــيــشــيــات  ومــنــهــا 

ويتزامن  والــدولــي«.  اإلقليمي  لأمن  تهديدًا 
الـــصـــاروخ، مــع تصعيد عسكري هو  إطـــالق 
األعــنــف منذ أشــهــر على الــشــريــط الــحــدودي 
بــن اليمن واملــمــلــكــة. واإلثــنــن املــاضــي أعلن 
العربي« تنفيذ »عمليات نوعية«  »التحالف 
ــر أن  ــ ــدود، وذكـ ــحــ ــد الــحــوثــيــن لــتــأمــن الــ ضـ
العمليات أسفرت عن قتل وإصابة وأسر عدد 
من الحوثين، دون تحديد. وأعلن الحوثيون 
فــي املــقــابــل، صــد عـــدة هــجــمــات خـــالل األيـــام 
الخمس املاضية، على حدود نجران وجازان 
ــر« جندين  ــ وعــســيــر، كــمــا تــحــدثــوا عـــن »أسـ

سعودين.
وأعــلــنــت الـــقـــوات الــحــكــومــيــة الــيــمــنــيــة، مقتل 
ــــي جـــمـــاعـــة »أنـــــصـــــار الـــلـــه«  ــــادي بـــــــارز فـ ــيـ ــ قـ
ــا، بــمــعــارك  ــهـ ومــســلــحــن آخــــريــــن مــنــتــمــن لـ
الــعــربــي«، شمال  »التحالف  لـ وقــصــف جــوي 
ــيـــادة  غــــربــــي الـــــبـــــالد، بـــحـــســـب مــــا نـــشـــرتـــه قـ
للقوات  التابعة  الخامسة  العسكرية  املنطقة 
الرسمية  صفحتها  على  األحـــد،  الحكومية، 
عمار  »املــقــدم  أن  وأكـــدت  »فيسبوك«.  بموقع 
بــرفــقــة مسلحن حوثين  قــتــل  أبـــو خــرشــفــة 
آخــريــن )لـــم تــذكــر عـــددهـــم(، خـــالل الــســاعــات 
املاضية بمدينة حــرض« في محافظة حجة 
شـــمـــال غــــرب الــيــمــن. وأضـــافـــت »يــعــتــبــر أبــو 
لقي  الــذي  الثاني  الحوثي  الــقــيــادي  خرفشة 
ــام الــثــالثــة املــاضــيــة، في  ــ مــصــرعــه خـــالل األيـ
ــؤاد الــجــبــري مــســؤول  ــ جــبــهــة حــــرض بــعــد فـ
اإلمداد واإلسناد )للحوثين(«. كما أحبطت 
قـــوات الــشــرعــيــة هــجــومــا شــنــه »الــحــوثــيــون« 
وقـــوات صــالــح، الــســبــت، فــي محافظة شبوة 

النفطية، شرقي البالد.

الجديدة  استراتيجيتها  األميركية  املتحدة 
بشأن أفغانستان أخيرًا، والتي أشارت فيها 
إلى أن باكستان تأوي »طالبان« وقياداتها، 
كانت املدرسة ورئيسها املولوي سميع الحق، 
ــل مـــن رفـــضـــوا تــلــك االســتــراتــيــجــيــة،  ــ مـــن أوائـ
سميع  وأشـــار  بوجهها.  وقوفهم  أعلنوا  بــل 
الــحــق إلـــى أن قـــادة الــحــركــات الــجــهــاديــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان، خـــصـــوصـــا مــــؤســــس »شــبــكــة 
حقاني«، جالل الدين حقاني، والتي يترأسها 
حــالــيــا ســـــراج الـــديـــن حـــقـــانـــي، مـــن خــريــجــي 
»الحقانية«  رئــيــس  يكتف  ولــم  »الــحــقــانــيــة«. 
بـــمـــعـــارضـــة الـــســـيـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة وإعـــــالن 
التصدي لها، بل دعا الشباب الباكستانين 
إلى االنضمام لصفوف التنظيمات الجهادية 

الباكستانية. وفسر البعض تصريح سميع 
ــن بــاكــســتــانــيــن، خـــالل  ــ ــلـــمـــاء ديـ الـــحـــق وعـ
من  كبير  باهتمام  حظي  صحافي  مؤتمر 
قبل وسائل اإلعالم، بأنه عودة إلى سياسة 
الثمانينيات، ووقوف باكستان وقتها علنا 
إلى جانب الحركات الجهادية ضد الروس. 
آنــذاك  أن باكستان وقفت  لكن هــؤالء نسوا 
الــجــهــاديــن ألن واشنطن  إلـــى جــانــب  علنا 
كــانــت تــدعــمــهــا، وكـــانـــت أمــيــركــا تــقــف إلــى 
ــان. واســتــخــدمــت  ــغــ جـــانـــب املــجــاهــديــن األفــ
بــعــض وســائــل اإلعــــالم تــصــريــحــات سميع 
إلثبات  إعالمية  لشن حملة  الحق كوسيلة 
أن »طالبان« ال تتحرك إال بإرادة باكستانية. 
وقال سميع الحق إن حركة »طالبان« قررت، 
خالل اجتماع في أفغانستان، الوقوف إلى 
جــانــب بــاكــســتــان إذا تــعــرضــت ألي اعــتــداء 
مــن قــبــل أمــيــركــا. والـــســـؤال األبــــرز هــنــا هو 
بشأن  الــرجــل  تصريحات  ستنعكس  كيف 
ــان« عــلــى الـــصـــف الــداخــلــي  ــبـ ــالـ ــواقـــف »طـ مـ
للحركة؟ وهــل سيؤدي ذلــك إلــى انشقاقات 
كما حدث سابقا؟ وال سيما أن الحساسية 
بـــن الــشــعــبــن تـــتـــزايـــد، بــســبــب الــكــثــيــر من 
ــا: مــلــف الـــحـــدود وإغــالقــهــا  املــلــفــات أبــــرزهــ
مــا انعكس سلبا على  مــن طــرف باكستان، 
حياة القبلين وتسبب بامتعاضهم، وكذلك 
عنوة،  وإخراجهم  األفغان  الالجئن  قضية 
وهـــو األمــــر الــــذي اســتــفــادت مــنــه الحكومة 
األفغانية لرفع وتيرة الغضب لدى األفغان 
حــيــال بــاكــســتــان، الــتــي تــدعــي كــابــول أنها 
تــدعــم املــســلــحــن وتــوفــر مــــالذات آمــنــة لهم 

على أراضيها.

المصالحة 
الفلسطينية 

اللجان 
البرلمانية 

المصرية

 .
ً
ــك فــعــال ــرى ذلــ ــد جــ ــزة، وقــ ــ اإلســـالمـــيـــة فـــي غـ

الثانية  الــخــطــوة   
ّ
أن إلـــى  املـــصـــادر  وأشـــــارت 

ستكون من قبل السلطة الفلسطينية بإرسال 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي إلـــى الــقــطــاع. وقــد 
أعــلــن الــرئــيــس مــحــمــود عـــبـــاس، فـــي خطابه 
األربــعــاء  املــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  بالجمعية 
 الحكومة ستصل غزة خالل أيام 

ّ
املاضي، أن

لتقوم بدورها.
 مــلــفــات كــاألمــن واملــوظــفــن الــذيــن 

ّ
ويــبــدو أن

عينتهم »حــمــاس« في غــزة عقب سيطرتها، 
املصرية  االستخبارات  عند  عهدة  سيبقيان 
ــتــــح«  ــن »فــ ــ ــن مــ ــ ــديــ ــ ــي ســـتـــســـتـــضـــيـــف وفــ ــ ــتـ ــ الـ
و»حماس« عقب زيارة الحكومة الفلسطينية 
ــل بـــحـــث تــلــك  ــ املـــرتـــقـــبـــة لــــغــــزة، وذلــــــك مــــن أجـ
 األمن 

ّ
امللفات. وجرى ضمنا التفاهم على أن

النهائي  الحل  لحن  هــو،  كما  بغزة سيبقى 

الدفع بمرشح االئتالف، ممدوح  والبيئة، مع 
الحسيني، ونائب حزب »الشعب الجمهوري«، 
أبــو هميلة، في مواجهة أحمد  محمد صــالح 

السجيني، على رئاسة لجنة اإلدارة املحلية.
ــر كــشــف عـــن حــالــة  إال أن مـــصـــدرًا نــيــابــيــا آخــ
ــتـــالف، وعــــزم بعض  مـــن االنــشــقــاق داخــــل االئـ
مــرشــحــيــه مــنــافــســة بــعــضــهــم لــبــعــض. وقـــال 
إن رئيس لجنة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املــصــدر 
الشؤون األفريقية، مصطفى الجندي، يتمسك 
بمقعده في مواجهة وكيل جهاز االستخبارات 
استقر  بينما  بــاشــات،  حاتم  السابق،  العامة 
رئاسة  منح  على  لالئتالف  السياسي  املكتب 
لجنة الخطة واملوازنة، لنائب رئيس االئتالف، 
ــة لــجــنــة الـــســـيـــاحـــة،  ــ ــــاسـ حـــســـن عـــيـــســـى، ورئـ
لسيدة األعمال سحر طلعت مصطفى. وأشار 
املصدر إلى اإلبقاء على وزير اإلعالم السابق، 
ــل، فــــي رئــــاســــة لـــجـــنـــة الــثــقــافــة  ــكـ ــيـ أســــامــــة هـ
واإلعـــــــــالم، ومــــديــــر االســــتــــخــــبــــارات الــحــربــيــة 
السابق، كمال عامر، في رئاسة الدفاع واألمن 
القومي، ورجال األعمال عمرو غالب، ومحمد 

غزة ـ ضياء خليل

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــالــــحــ تـــســـيـــر املــــصــ
لبي 

ُ
ت ال  بطيئة،  بخطوات  الداخلية 

الفلسطينين  وطــمــوحــات  رغـــبـــات 
الذين يعانون من تداعيات االنقسام منذ 11 
»فتح«  الــطــرفــن، حركتا   

ّ
أن يبدو  لكن  عــامــا. 

ــــاس«، والـــوســـيـــط املــــصــــري، يـــريـــدون  ــمـ ــ و»حـ
غير  التفاصيل  مــن   

ً
خشية متأنية  خــطــوات 

 في مضيها 
ً
املتوافق عليها حتى اآلن، ورغبة

خطوة خطوة وصواًل إلى نجاحها هذه املّرة. 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن ــادر لــــ وذكـــــــرت مــــصــ
ــقـــاهـــرة بـــن مــصــر و»حــــمــــاس« من  اتـــفـــاق الـ
جهة، ومصر و»فــتــح« مــن جهة أخـــرى، نّص 
للمصالحة  األولـــى  الــخــطــوة  تتمثل  أن  على 
الحركة  شكلتها  التي  اإلداريـــة  اللجنة  بحل 

القاهرة ــ العربي الجديد

كـــشـــف مــــصــــدر قــــيــــادي فــــي ائـــتـــالف 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي مـــصـــر عــن 
ــزاب  ــ ــــرى مــــع مــمــثــلــي األحــ تــــوافــــق جـ
الــرئــيــســيــة تــحــت قــبــة الــبــرملــان، بــشــأن تــوزيــع 
املــنــاصــب الــقــيــاديــة لــلــجــان الــنــوعــيــة فــي دور 
ــقـــرار عــلــى أســمــاء  ــتـ االنـــعـــقـــاد الـــجـــديـــد، واالسـ
رؤســـائـــهـــا، قــبــل إجــــــراء انــتــخــابــاتــهــا بشكل 
صوري مع عودة املجلس التشريعي لالنعقاد 
وأضــاف  املقبل.  األول  أكتوبر/تشرين  مطلع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ املـــصـــدر فـــي تــصــريــح لـ
أن رئــيــس ائــتــالف »دعـــم مــصــر«، محمد زكــي 
ــف مـــن اتــصــاالتــه خـــالل األيـــام 

ّ
الـــســـويـــدي، كــث

األخيرة مع رؤساء 
اإلبقاء  أجل  من  لأحزاب،  البرملانية  الهيئات 
الحالين  اللجان  مــن رؤســـاء  عــدد كبير  على 
فــي مــنــاصــبــهــم، مــرجــحــا اســتــحــواذ االئــتــالف 
لجنة،   25 مــن مجموع  لجنة   20 رئــاســة  على 
ومـــنـــح الــلــجــان املــتــبــقــيــة لــحــزبــي »املــصــريــن 

األحرار«، و»الوفد«، املوالن له.
وأفاد بأن أحزاب »مستقبل وطن«، و»املؤتمر«، 
و»ُحماة الوطن«، ستحظى برئاسة 4 لجان من 
حصة االئــتــالف، مع استبعاد بقية األحــزاب، 
بـــدعـــوى ضــعــفــهــا وتــمــثــيــلــهــا املــــحــــدود، وفــق 
ــزاب: »الــشــعــب الجمهوري«  حــديــثــه، وهــي أحــ
مقعدًا(،   12( السلفي  و»الـــنـــور«  مــقــعــدًا(،   13(
و»املحافظن« )6 مقاعد(، و»الحركة الوطنية« 
)5 مقاعد(، و»السالم الديمقراطي« )5 مقاعد(. 
وشــمــلــت قــائــمــة األحــــــزاب املــســتــبــعــدة كــذلــك: 
»املصري الديمقراطي« )4 مقاعد(، و»الحركة 
ــقـــاعـــد(، و»مـــصـــر بـــلـــدي« )3  الـــوطـــنـــيـــة« )4 مـ
ــاعــــد(، و»مــــصــــر الـــحـــديـــثـــة« )3 مـــقـــاعـــد(،  ــقــ مــ
و»الــتــجــمــع« )مــقــعــدان(. ووفــقــا للمصدر، فإن 
األحــرار«  »املصرين  االئــتــالف سيترك لحزب 
رئاسة لجنة حقوق اإلنسان، لصالح رئيسها 
ــــالء عـــابـــد )ضــــابــــط شـــرطـــة ســبــق  ــالـــي، عـ ــحـ الـ
اتـــهـــامـــه فـــي قــضــيــة تـــعـــذيـــب(، ولــجــنــة الــنــقــل 
واملـــواصـــالت لــلــواء الــشــرطــة الــســابــق، سعيد 
طـــعـــيـــمـــة، ولـــجـــنـــة الـــــزراعـــــة لــعــمــيــد الــشــرطــة 
الـــســـابـــق، هــشــام الــشــعــيــنــي، الــنــائــب الــســابــق 
عــن الــحــزب الــوطــنــي )املــنــحــل(. وتــابــع: سيتم 
اإلبقاء على النائبن الوفدين، بهاء الدين أبو 
الــشــؤون التشريعية،  شــقــة، فــي رئــاســة لجنة 
الطاقة  لجنة  رئــاســة  فــي  الــســويــدي،  وطلعت 

املركزية  اللجنة  ودعـــت  األخـــرى.  امللفات  فــي 
السبت،  مــســاء  اجتماعها  عقب  فتح  لحركة 
قطاع  إلــى  للذهاب  الوطني  الــوفــاق  حكومة 
»تـــقـــيـــيـــم الـــوضـــع  غــــــزة، فــــي خـــطـــوة أولــــــى لــــ
والبدء في عملية تمكن حقيقية )للحكومة( 

وممارسة الصالحيات في كل املجاالت«.
»فتح«،  وأكد نائب أمن سر املجلس الثوري لـ
»الـــعـــربـــي  ــث لــــ ــديــ ــــي حــ ــز أبــــــو عـــيـــطـــة، فـ ــايــ فــ
ــاق ســتــصــل إلــى  ــوفـ  حــكــومــة الـ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

ــالـــي، إذ  ــبــــوع الـــحـ الـــقـــطـــاع فـــي غـــضـــون األســ
ســتــعــود إلـــى غـــزة مــن أجـــل الــقــيــام بمهامها 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تــــجــــاه أكــــثــــر مــــن مــلــيــونــي 
مواطن غــزي، بعد رفع حركة حماس الفيتو 
عــن عملها وحـــل لجنتها اإلداريـــــة. وقـــال إن 
اجتماعات  سلسلة  سيعقد  عباس  الرئيس 
القيادية والتنفيذية على مستوى  مع األطر 
إثرها  وعــلــى  التحرير،  ومنظمة  فتح  حــركــة 
بالتوجه  للحكومة  تعليمات  هناك  ستكون 
ــة عــمــلــهــا بــشــكــل  ــمـــارسـ لــلــقــطــاع مــــن أجـــــل مـ
كامل. وبشأن وقف اإلجراءات العقابية التي 
اتــخــذت ضــد الــقــطــاع خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، 
أنه بعد استالم  »فتح« على  بـ القيادي  شدد 
سيكون  وتمكينها  بــغــزة  لعملها  الحكومة 
بــــطــــالن هـــــذه اإلجــــــــــــراءات والـــــــقـــــــرارات الــتــي 

ــــرج عــــامــــر، وأحـــمـــد  عـــلـــي يــــوســــف، ومـــحـــمـــد فـ
سمير، لــرئــاســة لــجــان الــشــؤون االقــتــصــاديــة، 
واملــشــاريــع الــصــغــيــرة، والــشــبــاب والــريــاضــة، 
ائتالف  ويتمسك  الترتيب.  على  والــصــنــاعــة، 
القصبي  الــهــادي  عبد  على  باإلبقاء  الغالبية 
فــــي رئــــاســــة لـــجـــنـــة الـــتـــضـــامـــن االجـــتـــمـــاعـــي، 

اتــخــذت، مجرد تحصيل حــاصــل، مــؤكــدًا أنه 
سيجري وقفها من قبل الحكومة.

وفــي املــقــابــل، ذكــر الــنــائــب عــن »حــمــاس« في 
املـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي الــفــلــســطــيــنــي، يــحــيــى 
 الـــشـــارع 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ـــ مـــوســـى، لـ

الــفــلــســطــيــنــي يــنــتــظــر اآلن مـــا يــثــبــت جــديــة 
السلطة تجاه ملف املصالحة خصوصا بعد 
 حركته 

ّ
حل اللجنة اإلدارية بغزة. وأوضح أن

للحكم  الفلسطيني  للشارع  األمـــور  ستترك 
عــلــى الــنــوايــا والــخــطــوات املــبــذولــة فــي ملف 
الفلسطينية، وأن يكتشف بنفسه  املصالحة 
من هو الحريص على إنجاز املصالحة وإنهاء 
االنقسام ومن يماطل ويقوم بعملية تسويف 
تجاه هذا امللف. ولفت إلى أن الخطوة األولى 
من قبل السلطة الفلسطينية هو إنهاء كافة 
املظاهر واإلجراءات التي اتخذت ضد القطاع 
وأكثر من مليوني مواطن في أعقاب تشكيل 
اللجنة اإلداريــة وتشكيل فرق عمل لتحسن 
الواقع، خصوصا أن غزة محرومة من 40 في 
املائة من موازنتها الطبيعية منذ عام 2007.

ــن اســـتـــعـــداد حــركــتــه الســتــقــبــال حــكــومــة  وعــ
الـــتـــوافـــق الــوطــنــي مـــجـــددًا وتــســهــيــل عملها 
في غزة، شدد القيادي في »حماس« على أن 
حركته جاهزة ومستعدة لبذل كامل الجهد 
لتحقيق وإنجاز املصالحة، مع التأكيد على 
الــذيــن سيأتون  نــوايــا  أن األمـــر يتوقف على 
كــانــوا يحملون رؤيــة وطنية  للقطاع، ســواء 
 
ّ
أن جامعة أو فئوية حزبية، وفــق قوله. غير 
 ما صــدر عن اللجنة املركزية 

ّ
موسى رأى أن

لــحــركــة فــتــح جـــاء مخيبا لــآمــال، خصوصا 
ــارع الــفــلــســطــيــنــي، تـــحـــديـــدًا الـــغـــزي،  أن الــــشــ
ينتظر سلسلة من اإلجراءات من قبل السلطة 
الفلسطينية تجاه القطاع املحاصر إسرائيليا 
منذ عــام 2006. وأضـــاف أن هــذه اإلجــــراءات 
تتمثل في وقف كافة اإلجـــراءات والعقوبات 
القطاع،  تجاه  عباس  الرئيس  اتخذها  التي 
املوظفن  رواتــب  التي طاولت  كالخصومات 
والتقاعد اإلجباري املبكر، ووقف دفع فاتورة 
كهرباء غزة لالحتالل اإلسرائيلي، وتقليص 
التحويالت الطبية. وأشــار إلى أن ما يصدر 
الــقــيــادات  وبــعــض  الفلسطينية  السلطة  عــن 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة غــيــر مــقــبــول، ال سيما 
الوفاق  حكومة  في  املالية  وزيــر  تصريحات 
الذين  املوظفن  بــشــارة، تجاه قضية  شكري 
إسماعيل  )بــرئــاســة  غــزة  فــي حكومة  عينوا 
هــنــيــة(، والــتــي كــانــت تــديــرهــا »حــمــاس« في 

أعقاب عام 2007.
ويبن موسى أن ملف املوظفن »محل إجماع 
وطني وحتى مــع قبل املــصــريــن«. وقــال إنه 
الــذي أفشل املصالحة  إذا لم يحل هــذا امللف 
وأبــقــى عليها  األولـــى  املـــرة  فــي  الفلسطينية 
تــــــراوح فـــي مــكــانــهــا طـــــوال األعـــــــوام الــثــالثــة 
املاضية، فمن املمكن أن يؤدي لذات النتيجة 
هذا  مع  الفلسطينية  السلطة  تتعامل  لم  إذا 
امللف وتعمل على حله، بحسب تعبيره. في 
هذا املضمار، لفت الكاتب واملحلل السياسي، 
 الخطوة األولى املطلوب 

ّ
طالل عوكل، إلى أن

تــنــفــيــذهــا فـــي مــلــف املــصــالــحــة هـــي وصـــول 
ــل  ــمـ ــعـ ــل فــــــــــوري، والـ ــكـ الــــحــــكــــومــــة لــــغــــزة بـــشـ
عــلــى وقـــف كــل اإلجــــــراءات والــخــطــوات التي 
األشهر  طيلة  املحاصر  القطاع  ضد  اتخذت 
الــخــمــســة املـــاضـــيـــة. وبــــّن عــوكــل فـــي حــديــث 
 وصول الحكومة لغزة 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

سيعقبه إجــراء حـــوارات بن حركتي »فتح« 
آليات  على  لالتفاق  القاهرة  فــي  و»حــمــاس« 
عقبات  أي  مواجهة  وسبل  املصالحة  تنفيذ 
قــــد تـــعـــتـــرض الـــعـــمـــل عـــلـــى إنــــهــــاء االنـــقـــســـام 
ثــقــة عميقة  أزمــــة  هــنــاك   

ّ
أن ورأى  الـــداخـــلـــي. 

 هــنــاك سلوكا 
ّ
بـــن الــجــانــبــن، خــصــوصــا أن

ــــد يــتــضــح فـــي مـــوقـــف حــركــة  فـــي اتـــجـــاه واحـ
فتح التي تريد أن تقرر وتلزم حركة حماس 
 ملف املصالحة ال يزال 

ّ
بمواقفها. وأوضح أن

محكوما بأزمة الثقة، ال سيما أن هناك رؤى 
وحــســابــات مختلفة بــن الــطــرفــن، وهـــو ما 
يشكك في إمكانية قدرة طرفي االنقسام على 
إحداث أي اختراق حقيقي في ملف املصالحة 
انتكاسات  لــحــدوث  وســيــؤدي  الفلسطينية، 

في ضوء الوضع القائم.

ورئيس جامعة األزهر السابق، أسامة العبد، 
فــي رئــاســة لجنة الــشــؤون الــديــنــيــة، والنائب 
التعليم  لجنة  لرئاسة  شيحة،  جمال  املــعــّن، 
والبحث العلمي، وهو العضو السابق بفريق 
العاطي، الختراع  إبراهيم عبد  الجيش،  لــواء 
ُعــرف  الـــذي  الــعــالج الوهمي لفيروس )ســـي(، 
أيضا  يتمسك  كما  الكفتة«.  »جهاز  بـ إعالميا 
برئيس اتحاد العمال الرسمي، أحد املتورطن 
في موقعة الجمل، جبالي املراغي، في رئاسة 
لــجــنــة الـــقـــوى الــعــامــلــة، وهـــمـــام الـــعـــادلـــي، في 
رئاسة لجنة االقتراحات والشكاوى، ونضال 
والتي  االتــصــاالت،  لجنة  رئاسة  السعيد، في 
اليدين  عد على أصابع 

ُ
ت لم تجتمع إال مــرات 

طيلة دور االنعقاد السنوي املاضي.
وعلى الرغم من أهمية امللفات املناطة بها، إال 
أن لجنة الشؤون العربية تظل اللجنة األكثر 
ُيبقي  إذ  الضعيف،  البرملان  انعكاسا لصورة 
االئتالف في رئاستها، نائب الحزب الوطني 
الــســابــق، الـــلـــواء ســعــد الــجــمــال، الــــذي يعاني 
مــن كبر الــســن، ووضــع صحي مــتــدهــور. هذه 
اللجنة تضم في عضويتها تشكيلة من النواب 
ال عالقة لهم بامللفات املطروحة أمامهم، على 
ــرار الــنــائــب أبــــو بــكــر غـــريـــب )حـــاصـــل على  ــ غـ
دبلوم تجارة، ويمتلك مصنع طوب(، وأحمد 
الشريف )دبلوم فني صناعي(، وأحمد رسالن 
)تــعــلــيــم مــتــوســط(، وأحــمــد الـــجـــزار )صــاحــب 
مــصــنــع رخـــــام(، ومــحــمــود الــحــفــنــي )مـــــزارع(، 
وحمدي سليمان )خريج معهد فني(، وسحر 

صدقي )مزارعة(.
أنور  النائب محمد  البرملان عضوية  وأسقط 
الــــســــادات، ابـــن شــقــيــق الــرئــيــس الـــراحـــل أنـــور 
الـــســـادات، بعد دخــولــه فــي صــراعــات عــدة مع 
ــه بــعــض املـــلـــفـــات مـــن بينها  ــارتــ الــــنــــواب، إلثــ
»تـــضـــارب املـــصـــالـــح« ألغــلــب رؤســـــاء الــلــجــان 
ــااًل وأنــشــطــة تــجــاريــة،  ــمـ الـــذيـــن يـــمـــارســـون أعـ
ــم الــتــشــريــعــي والــرقــابــي  ــ تــتــعــارض مـــع دورهـ
ــوزارات والــجــهــات الــتــي يــفــتــرض بهم  ــ عــلــى الــ
مــواد  بتفعيل  الــبــرملــان  يكترث  وال  مراقبتها. 
الدستور، الــذي نص في مادته رقم 103 على 
العضوية،  ملهام  الــنــواب  مجلس  عضو  تفرغ 
أو الالئحة التي وضعها، وتنص في مادتها 
رقم 375 على اتخاذ النائب اإلجراءات الالزمة 
لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات، 
ــدة ال تـــتـــجـــاوز املـــائـــة  ــ ــــالل مــ أو إدارتــــــهــــــا، خــ

وعشرين يوما من أدائه اليمن الدستورية.
ــالم أســامــة هيكل،  ويــشــغــل رئــيــس لجنة اإلعــ
منصب رئيس مجلس إدارة الشركة املصرية 
ــاج اإلعــــالمــــي، ويــحــظــى رئــيــس  ــتــ ملــديــنــة اإلنــ
عامر،  فــرج  والــريــاضــة، محمد  الشباب  لجنة 
بــمــنــصــبــي رئـــيـــس نـــــادي ســـمـــوحـــة، ورئــيــس 
 عن 

ً
جــمــعــيــة مــســتــثــمــري بــــرج الـــعـــرب، فــضــال

كـــونـــه مـــالـــك ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــات 
ــا يـــشـــغـــل رئــيــس  ــمـ ــة. كـ ــذيــ »فـــــــرج الــــلــــه« لــــأغــ
لــجــنــة الـــطـــاقـــة والـــبـــيـــئـــة طــلــعــت الـــســـويـــدي، 
»الــســويــدي«  مجموعة  إدارة  مجلس  رئــاســة 
للصناعات الكهربائية، ويتولى رئيس لجنة 
املشاريع الصغيرة محمد علي يوسف، رئاسة 
»املهندسون  شركات  مجموعة  إدارة  مجلس 
السياحة،  لجنة  رئيسة  وتشغل  املــتــحــدون«، 
سحر طلعت مصطفى، عضوية مجلس إدارة 
اإلسكندرية لإلنشاءات. ويملك رئيس  شركة 
لجنة التعليم جمال شيحة، شركة »الهانوف« 
لــلــســيــاحــة، ويــشــغــل رئـــيـــس لــجــنــة الــصــنــاعــة 
أحــمــد ســمــيــر، مــنــصــب رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مجموعة شركات »القناة« الصناعية، ورئيس 
لجنة اإلسكان، عالء والي، رئاسة مجلس إدارة 
شركات »الوالي« لإلنشاء والتعمير، ويعتبر 
رئـــيـــس لــجــنــة الــــشــــؤون األفـــريـــقـــيـــة مصطفى 
في  املصرين  املستثمرين  أكبر  مــن  الجندي، 

دولتي السودان وأوغندا.

مدرسة دينية إسالمية في إسالم أباد، عام 2015 )عامر قرشي/فرانس برس(

تقرر اإلبقاء على أسامة هيكل، في رئاسة لجنة الثقافة واإلعالم )فرانس برس(

غزة، 2014 )محمود همص/فرانس برس(

دخل مسار المصالحة 
الفلسطينية 

مرحلة بات يمكن 
الحديث فيها عن 
احتمال تحقيقها 
فعًال، بعد سلسلة 

اتصاالت رعتها مصر 
وشملت حركتي 

»فتح« و»حماس«، 
وخطوات تمت 

وأخرى منتظرة. لكن 
بعضهم يتوقع أن 

يكون التقدم بطيئًا، 
ال سيما بسبب غياب 

الثقة المتبادلة

لتوزيع  توافق  إلى  المصري  البرلمان  في  الرئيسية  األحزاب  توصلت 
»دعم  ائتالف  حصول  مع  النوعية،  البرلمانية  اللجان  رؤساء  مناصب 

مصر« على غالبية هذه المراكز، في ظل تهميش لمواد دستورية
خاصقضية

ملّفا األمن والموظفين 
»عهدة« عند االستخبارات 

المصرية

أمنيون ورجال أعمال 
يحكمون قبضتهم عليها

تقريرخاص

إسرائيل 
في القائمة 

السوداء
ثّمنت »حركة حماس« 
إدراج مجلس حقوق 

اإلنسان التابع لألمم 
المتحدة إسرائيل ضمن 
القائمة السوداء للدول 

والكيانات التي تنتهك 
حقوق اإلنسان والعاملين 
في هذا المجال، حسبما 

قال المتحدث باسم 
الحركة فوزي برهوم، 

أمس األحد.

أمن غزة سيبقى كما هو، 
إلى حين الحل النهائي 

للملفات األخرى

ائتالف »دعم مصر« 
سيستحوذ على رئاسة 20 

لجنة من مجموع 25

فتح تبشر بوقف اإلجراءات 
العقابية بعد استالم 

حكومة الوفاق عملها

تخرج معظم قادة 
طالبان من المدارس 
الدينية في باكستان

التحالف العربي 
يشكو من استمرار تهريب 

السالح للحوثيين

ال يكترث البرلمان 
بتفعيل المادة التي تنص 

على تفرغ النائب

استعانت باكستان برجال 
الدين للوقوف بوجه 
االستراتيجية األميركية 

بشأن أفغانستان، 
واتهامها بإيواء قيادات 

»طالبان« على أراضيها

شهد اليمن تصعيدًا مع 
إطالق الحوثيين صاروخًا 

باليستيًا ضد السعودية، 
ورّد »التحالف« العربي 

باستهداف صنعاء، 
وتلويح الشرعية بالحل 

العسكري
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الكويتيون متمسكون باستثماراتهم في قطر
الكويت ـ محمود بدير

ــادي عــن  ــ ــــصــ ــتــ ــ كــــشــــف تــــقــــريــــر اقــ
احتفاظ الكويتيني باستثماراتهم 
في قطر دون تغيير، رغم فرض 4 
الدوحة  على  حصارًا  وعربية  خليجية  دول 
بهدف إحداث أضرار لالقتصاد واالستثمار 
في الدولة. وأشار التقرير الصادر عن اتحاد 
ــقـــاريـــني الـــكـــويـــتـــي إلـــــى أن اســـتـــثـــمـــارات  ــعـ الـ
بلغت  قطر  في  العقاري  بالقطاع  الكويتيني 
نحو 1.9 مليار دوالر، موزعة على العقارات 
التجارية والسكنية، مشيرا إلى عدم تقلص 
ــفــــتــــرة الـــســـابـــقـــة  ــــن الــ هــــــذه االســــتــــثــــمــــارات عـ
لــلــحــصــار الــــذي تـــم فــرضــه فـــي الــخــامــس من 
يونيو/حزيران املاضي من جانب السعودية 

واإلمارات والبحرين ومصر.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي استثمارات 
مليارات   3.3 إلــى  يصل  قطر  فــي  الكويتيني 

دوالر تتركز في العقارات والقطاع املصرفي.
الكويتي،  العقاريني  اتــحــاد  تقرير  وبحسب 
ومـــمـــتـــلـــكـــات  ــارات  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ ــن  ــ مــ  %90 فـــــــإن 
الــكــويــتــيــني الــعــقــاريــة تــتــركــز فـــي الــعــاصــمــة 
الدوحة، السيما املناطق القريبة من تجمعات 

الخدمات ومراكز التسوق واملدارس.
وقال يوسف املدلج، خبير العقارات الكويتي 
ينظرون  الكويتيني  إن  الجديد«،  »العربي  لـ 
للسوق القطرية على أنها سوق واعــدة، وقد 
املمتلكات في حال  يقدمون على بيع بعض 
الرغبة بشراء عقارات أخرى ذات أفضلية من 
منطقة  تغيير  بــداعــي  أو  االســتــثــمــار  ناحية 

اإلقامة بما يناسب العائلة ورغباتها فقط.
وبــحــســب أحــمــد الــخــالــدي، الخبير الــعــقــاري 
الــكــويــتــي، فـــإن هــنــاك الــكــثــيــر مــن الكويتيني 
الدوحة  في  استثمارية  يدرسون عدة فرص 
خالل الفترة الحالية، خاصة في قطاع العقار 
الـــذي يعد أحــد أبـــرز الــقــطــاعــات الــتــي تحقق 

بدول  مقارنة  الحالي  الوقت  في  عائدًا جيدًا 
املــنــطــقــة. وأشــــــار حــســني الــــراشــــد، املـــســـؤول 
فــي إحـــدى شــركــات أبــحــاث االســتــثــمــار، إلــى 
أن هــنــاك تــصــاعــدًا مــلــحــوظــا فــي الــتــعــامــالت 
فــي الشهور األخــيــرة من  بــالــدوحــة  العقارية 
باستغالل  البعض  قــام  حيث  الحالي،  العام 
فــرصــة تـــراجـــع أســـعـــار الـــعـــقـــارات القــتــنــاص 

الفرص العقارية املغرية.
ووفــقــا ملعطيات الــنــشــرة الــعــقــاريــة الــصــادرة 
املاضي،  القطرية األســبــوع  الــعــدل  عــن وزارة 
فــقــد بــلــغ حــجــم تــــداول الــعــقــارات فــي الــفــتــرة 
املـــاضـــي حتى  آغــســطــس/ آب  مـــن  مـــن األول 
منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري نحو 2.88 
مــلــيــار ريـــال )790 مــلــيــون دوالر(، وهـــو رقــم 
قياسي للتداول بالنظر إلى هدوء التداوالت 

املعتاد في فصل الصيف وموسم اإلجازات.
وبحسب التقارير الحكومية، فإن سوق العقار 
يمر حاليا بحالة من الجاذبية االستثمارية 

غــيــر املــســبــوقــة، نــظــرًا ملــا بـــات يتميز بــه من 
عوامل جاذبة خاصة بعد افتتاح ميناء حمد 
البحري في وقت سابق من سبتمبر/ أيلول، 
ــــذي ســيــجــعــل مـــن عــمــلــيــة الـــتـــوريـــد ملـــواد  والــ
السابق،  مــن  أكثر  عملية ميسرة  اإلنــشــاءات 
التوسع  الدولة سياسة  إلــى جانب مواصلة 
فـــي اإلنـــفـــاق الـــرأســـمـــالـــي، والـــتـــي تــســهــم في 

تعزيز آفاق االستثمار العقاري املحلي.
وكــــان وزيــــر االقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة الــقــطــري، 
ثاني،  آل  بــن محمد  بــن جاسم  الشيخ أحمد 
ــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي،  ــيـــان يـ ــار فــــي بـ ــ قــــد أشــ
على هــامــش مــشــاركــة دولـــة قطر فــي الـــدورة 
72 للجمعية الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، إلــى أن 
االقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام 
امتدت  التي  العاملية،  التحديات  مــن  العديد 
املتقدمة،  الـــدول  اقــتــصــاديــات  آثــارهــا لكبرى 
وأن الـــدوحـــة اســتــطــاعــت كــســر الــحــصــار من 

خالل خطط استباقية.

لندن ـ العربي الجديد

تحظى  التي  القوية  االقتصادية  املــؤشــرات  أن  يبدو 
أنجيال  للمستشارة  داعـــم  أكــبــر  أملــانــيــا، ستكون  بها 
انطلقت،  الــتــي  التشريعية  االنــتــخــابــات  فــي  مــيــركــل، 
الحالي تفويضا قويا  أمــس األحـــد، ليمنح االزدهـــار 
مليركل من أجل تولي والية رابعة في الدولة التي تعد 

األكبر اقتصاديا في أوروبا.
وحسب وكالة األنباء األملانية، فإن استطالعات الرأي 
الديمقراطي  االتحاد  تقود حزب  التي  تعطي ميركل 
املسيحي، نسبة فوز تراوح بني 34% و36%، مقارنة 

ــقـــود الـــحـــزب  ــذي يـ ــ مــــع خــصــمــهــا، مــــارتــــن شـــولـــتـــز الــ
االستطالعات  تمنحه  الــذي  الديمقراطي،  االشتراكي 

نسبة تراوح بني 21% و%22. 
دورات  لــثــالث  أملانيا  حكمت  الــتــي  ميركل  وتستفيد 
انتخابية، أي ملدة 12 عاما، في احتماالت الفوز بفترة 
الــذي يقدر حجمه  رابعة، من قوة االقتصاد األملاني، 
بحوالى 3.5 ترليونات دوالر، ويعد أكبر اقتصادات 
أوروبا وخامس أكبر اقتصاد في العالم بعد اليابان. 
ووفق إحصائيات البنك املركزي األملاني»بندسبانك«، 
نــمــا االقـــتـــصـــاد األملـــانـــي بــنــســبــة 1.9% خــــالل الــعــام 
الــعــام  يــنــمــو هــــذا  أن  املـــتـــوقـــع  املـــاضـــي 2016، ومــــن 

فإن  الحكم،  ميركل  تولي  ومنذ   .%2.1 تفوق  بنسبة 
االقــتــصــاد األملـــانـــي، يــواصــل االزدهــــــار، متخطيا كل 
األزمات العاملية، حيث تمكن من تخطي أزمة املال في 
العام 2008، دون خدوش تذكر. كما أنه يمتاز حاليا 
إنتاجية  أوروبــا وأعلى نسبة  بأقل نسبة بطالة في 
بالنسبة للعامل األملاني، مقارنة بنظيره في فرنسا 
ــذا األداء الـــقـــوي لــالقــتــصــاد  والــــواليــــات املــتــحــدة. وهــ
األملـــانـــي يــدعــم إعــــادة انــتــخــاب مــيــركــل لــفــتــرة رابــعــة، 
رغم عدم الرضا تجاه سياساتها الخاصة بالهجرة 
مــن بــعــض قــطــاعــات املــجــتــمــع. وتــعــد نــقــطــة الضعف 
الوحيدة في االقتصاد األملاني، النسبة املرتفعة لكبار 

السن في أملانيا، مقارنة مع القوة الشابة التي في سن 
العمل أوالتي ستدخل سوق العمل في املستقبل.

وهــــذه الــنــقــطــة، هـــي الــتــي تــمــنــح مــيــركــل املــنــطــق في 
دفاعها عن صحة سياسة الهجرة في وجه التيارات 
اليمنية املتطرفة والتجمعات الشعبوية، وفق خبراء 
اقـــتـــصـــاد، حــيــث أن الــهــجــرة تــعــطــي أملــانــيــا قــــوة من 

الشباب لدخول سوق العمل في املستقبل. 
كــمــا تــمــكــنــت أملــانــيــا فـــي عــهــدهــا مـــن تــخــطــي أزمــــات 
ــادت أن تهوي  كــبــرى، مــثــل فضيحة الـــعـــوادم الــتــي كـ
بــشــركــة فــولــكــســفــاغــن، كــبــرى شــركــات الــســيــارات في 

أوروبا والعالم.

ألمانيا: االنتعاش االقتصادي يرجح فوز ميركل

ارتفاع التراخيص الصناعية 
في ُعمان  

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع عدد 
التراخيص الصناعية في سلطنة 

ُعمان إلى 440 ترخيصا خالل 
الربع األول من العام الجاري، مقابل 

238 ترخيصا خالل نفس الفترة 
من العام املاضي 2016.

وأرجعت وزارة التجارة والصناعة، 

وفق وكالة األنباء الُعمانية، أمس 
األحد، هذا االرتفاع إلى تسهيل 
اإلجراءات في منح التراخيص، 

ال سيما عبر البوابة اإللكترونية 
»استثمر بسهولة«، إضافة إلى 

الصالحيات املمنوحة ملكاتب 
تسهيل خدمات املستثمرين في 

املحافظات. وأشارت الوزارة إلى أن 
الدراسات الصناعية التي تجريها 

بالتعاون مع املنظمات العاملية، 
تهدف إلى رسم استراتيجية 

صناعية مستقبلية »طويلة املدى«.

مناقصة حبوب لألردن
قال مصدر حكومي لرويترز، 

أمس األحد، إن األردن يريد شراء 
100 ألف طن من قمح الطحني، 

بعدما أخفق في شراء كمية مماثلة 
يوم األربعاء املاضي. وأضاف أن 
آخر موعد لتقديم العروض يوم 

األربعاء املقبل، على أن يصل القمح 
في فبراير/ شباط. ولدى األردن 

مناقصة منفصلة لشراء 100 ألف 
طن من علف الشعير وآخر موعد 
لتقديم العروض فيها غدا الثالثاء.

وواجه األردن صعوبات في الشراء 
خالل سلسلة من مناقصات القمح 

والشعير في الشهور املاضية، 
إذ يقول تجار إن الضبابية التي 
تكتنف شروط السداد ومراقبة 

الجودة، قلصت مشاركة شركات 
تجارة الحبوب في املناقصات.

خشخاش في قمح مصر
قررت النيابة العامة املصرية غربلة 

شحن قمح روماني، رفضتها 
اإلدارة العامة للحجر الزراعي، 

الحتوائها على بذور الخشخاش.
وأبلغ حامد عبد الدايم، املتحدث 

باسم وزارة الزراعة رويترز، أمس 
األحد، أن النيابة العامة وافقت 

على غربلة الشحنة، مشيرا إلى 
أن التحقيقات ما تزال جارية 

بشأن شحنة من القمح الفرنسي 
اكُتشف أيضا احتواؤها على بذور 
الخشخاش. وتراقب أسواق الحبوب 

التطورات، فيما يتعلق بشحنتي 
القمح الفرنسي والروماني، تخوفا 

من تعطيالت جديدة لإلمدادات 
املتجهة إلى مصر.

ارتفاع ديون األسر في هولندا
أظهرت بيانات رسمية صادرة 

عن املكتب الوطني لإلحصاء 
في هولندا، ارتفاع إجمالي الدين 

الخاص باألسر خالل الربع الثاني 
من العام الحالي، إلى نحو 760 

مليار يورو، بزيادة 3 مليارات يورو 
عن نهاية الربع األول من العام.

ونتجت الزيادة في ديون األسر، 
وفقا ملوقع »دتش نيوز« الهولندي 

اإلخباري، عن عدد القروض 
العقارية الجديدة، التي ارتفعت عن 

معدالت الربع األول.

أخبار

الدين األميركي 
يتجاوز 20 

ترليون دوالر

تجاوز الدين األميركي عتبة الـ 20 ترليون دوالر هذا األسبوع ألول مرة، حسب ما ذكرت نشرة »ماركت ووتش« أمس. وهو بهذا يعادل حجم االقتصاد 
األوروبي والياباني، ويفوق حجم الناتج املحلي ألميركا املقدر بحوالى 19 ترليون دوالر.  ولكن ديون أميركا ليست األعلى، بالنظر إلى إجمالي الناتج 
املحلي، حيث يبلغ حجم الدين الياباني حوالى 11.59 ترليون دوالر، بينما يبلغ الناتج املحلي نحو 5 ترليونات دوالر. كما يبلغ حجم الدين األملاني 
2.45 ترليون دوالر وناتج الدولة 3.5 ترليونات دوالر. وساعد الطلب العاملي القوي على الدوالر وشراء السندات األميركية على تراكم الديون، دون خوف 

من العواقب املترتبة على ذلك في املستقبل. وربما يجبر هذا الكم الضخم من الديون إدارة الرئيس، دونالد ترامب، على خفض اإلنفاق. 
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أجواء حربية شرقي آسيا وغربها

ترامب يهّدد إيران 
وكوريا الشمالية

ألمانيا: يوم انتخابي هادئ

كوربين »القوي« بمؤتمر »العمال«

عرضت إيران منظومة 
»أس 300« و»أس 200« 

في طهران

دونالد  األميركي،  الرئيس  هاجم 
ــا  ــاًل مــــن إيـــــــران وكـــوريـ ــ تــــرامــــب، كـ
الشمالية، على خلفية تجاربهما 
ــــرة، مـــلـــّوحـــا بـــخـــيـــارات  ــيـ ــ ــيـــة األخـ الـــصـــاروخـ
عـــســـكـــريـــة ضــــد بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، وبـــمـــراجـــعـــة 
االتفاق النووي مع طهران. في هذا السياق، 
غــّرد تــرامــب على موقع »تــويــتــر«، أن »وزيــر 
الــخــارجــيــة الــكــوري الــشــمــالــي ري يــونــغ هو 
ـ أون لــن يبقيا طــويــاًل،  وزعــيــمــه كيم جــونــغ 
الصغير  الصواريخ  رجــل  أفكار  ري  ردد  إذا 
)اللقب الذي أطلقه ترامب على كيم(«. وكان 
ري قد ذكر في خطابه أمام الجمعية العامة 
لــأمــم املــتــحــدة، يــوم الــســبــت، أن »اســتــهــداف 
الــبــر الــرئــيــســي األمــيــركــي بــصــواريــخ كــوريــا 
الشمالية أمر حتمي، بعد أن وصف الرئيس 

الشرير )ترامب( كيم برجل الصواريخ«. 
وبــــمــــوازاة تــهــديــد تــــرامــــب، دخـــلـــت طـــائـــرات 
ــيـــركـــي من  قـــاذفـــة تــابــعــة لـــســـالح الـــجـــو األمـ
طــــراز »بــــي- 1 بـــي النـــســـر«، بــرفــقــة طــائــرات 
مــقــاتــلــة، املــجــال الــجــوي الـــدولـــي فـــوق املــيــاه 
عملية  في  الشمالية،  كوريا  شرقي  الواقعة 
ــاع  ــدفــ الــ وزارة  ــالــــت  قــ ــلــــقــــوة،  لــ ــراض  ــعــ ــتــ اســ
مدى  »أظــهــرت  إنها  )البنتاغون(  األميركية 
الخيارات العسكرية املتاحة للرئيس دونالد 
تــرامــب«. وأضــافــت أن »مهمة الــطــيــران التي 
جرى الكشف عنها قبل وقت قصير من بدء 
أمــام  الشمالية  كــوريــا  لــوزيــر خارجية  كلمة 

التاريخ  »أســـوأ صفقة أحــاديــة الجانب فــي 
األميركي«. وكانت القوات املسلحة اإليرانية 
باليستيا  صــاروخــا  تصنيعها  عــن  أعلنت 
كما  باسم »خرمشهر«،  املــدى  بعيد  جديدا 
وضـــعـــت، أمـــــس، مــنــظــومــة صــــواريــــخ »أس 
بــهــارســتــان  ســاحــة  فــي   ،»200 و»أس   »300

الواقعة في مركز العاصمة اإليرانية طهران، 
ــا لـــلـــجـــمـــهـــور. وبـــحـــســـب مــوقــع  ــهـ ــتـ وعـــرضـ
»تسنيم« فقد »نصبت القوات املسلحة، إلى 
جانب هذه الصواريخ، تجهيزات مضادات 
دفــاعــيــة جــويــة، إضــافــة إلــى بعض املــعــدات 

والصواريخ األخرى املصنعة محليا«.
وكـــان وزيـــر الــدفــاع اإليـــرانـــي، أمــيــر حاتمي، 
ــاروخ »خــرمــشــهــر«،  ــ عـــّلـــق عــلــى مــمــيــزات صــ
مــؤكــدًا أن »هــذا الــصــاروخ الــقــادر على حمل 
رؤوس حربية عــدة في آن واحــد، من املمكن 
الــتــحــكــم فــيــه حــتــى وصـــولـــه إلــــى الـــهـــدف«. 
وشّدد على أن »طهران ستستمر في تطوير 
ــة«،  ــيــ ــاروخــ مــنــظــومــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة والــــصــ
»الــحــق املــشــروع، كــون بــالده  واصــفــا األمـــر بـــ

تــرفــع مـــن مــســتــوى قـــوة ردعـــهـــا«. ورأى أنــه 
»ال يحق ألي طــرف التعامل مع إيــران بلغة 
»تصريحات  أن  معتبرًا  والوعيد«،  التهديد 
الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب املوجهة 
إليــــران تـــدل عــلــى فــشــل أمــيــركــا فــي املنطقة، 
وتـــعـــنـــي تــــجــــاوزا لــــأعــــراف الــــدولــــيــــة«. مــن 
ــــورى  ــــشـ ــلـــس الـ ــجـ ــيـــــس مـ ــ ــه، قـــــــال رئـ ــتــ ــيــ نــــاحــ
اإلسالمي، علي الريجاني، إن خطاب ترامب 
فـــي األمــــم املــتــحــدة يــــدل عــلــى تـــراجـــع الــــدور 
الرئيس  على  إن  وقــال  العالم،  في  األميركي 
األميركي أن يفهم أن موازين القوى الدولية 
بالوهمية  تصريحاته  واصــفــا  تــغــيــرت،  قــد 

والفارغة.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

8
سياسة

تحّولت الساحة اآلسيوية، 
في الشرق حيث كوريا 

الشمالية وفي الغرب 
حيث إيران، إلى مواقع 
الستعراضات عسكرية، 

في ظّل تهديدات الرئيس 
األميركي دونالد ترامب

ميركل أثناء اقتراعها أمس )ماوريزيو غامباريني/األناضول(

كوربين أثناء مؤتمر »العمال« )دانيال ليل - أوليفاس/فرانس برس(

هّدد ترامب كيم بأنه »لن يبقى طويًال« )فرانس برس(

فــي أجـــواٍء هــادئــة أمنيا، تــوّجــه الناخبون 
األملان، أمس األحد، لإلدالء بأصواتهم في 
انتخابات تشريعية، سمحت للمستشارة 
أنــجــيــال مــيــركــل بـــواليـــة رابـــعـــة مــتــتــالــيــة. 
وعلى الــرغــم مــن املــخــاوف التي بــرزت في 
أملانيا«  إطــار اختراق حزب »البديل ألجل 
أحد  قــال  األملــانــي(،  )البرملان  البوندستاغ 
إن  ببرلني،  ليشتينبرغ  في حي  الناخبني 
»سياسة استقبال الالجئني ال أستسيغها، 
الحكومة  أعتبر سياسة  اإلجمال  في  لكن 
بـــديـــاًل ملــيــركــل«،  الــحــالــيــة جـــيـــدة وال أرى 
عــاكــســا بـــذلـــك شـــعـــورًا ســـائـــدًا فـــي الــبــالد 

بحسب االستطالعات.
وصّوت زعيم االشتراكيني الديمقراطيني، 
الرئيس السابق للبرملان األوروبي، مارتن 
 

ّ
شــولــتــز، فــي فيرسيلني )غــــرب(، وفـــي ظــل

متقدمني  ميركل،  بزعامة  املحافظني  فــوز 
عــلــى االشــتــراكــيــني الــديــمــقــراطــيــني، بـــدا أن 
الفريق األخير فشل في طرح نفسه كممثل 
لــلــتــغــيــيــر، فـــي وقــــت يـــشـــارك فـــي حــكــومــة 
ميركل منذ عام 2013. كما أن دعوة شولتز 
العدالة االجتماعية لم تلق  إلى املزيد من 
اســتــجــابــة مـــن الــنــاخــبــني، فـــي بــلــد يشهد 

نموًا قويا وبطالة في أدنى مستوياتها.
ــل حــمــلــتــهــا  ــركــ ــيــ ــن جــــهــــتــــهــــا، ركـــــــــزت مــ ــ مــ
االنــتــخــابــيــة عــلــى مـــوضـــوع االســتــمــراريــة 
ــلـــد مــــــزدهــــــر، فـــــي رســـــالـــــة تــــهــــدف إلــــى  ــبـ لـ
الطمأنة في وجه األزمات التي تهز العالم، 
وال سيما مــع وصـــول دونــالــد تــرامــب إلى 
الــبــيــت األبـــيـــض وخــــــروج بــريــطــانــيــا من 

ــــي. أمــا الــراديــكــالــيــون من  االتــحــاد األوروبـ
ــــواء »دي لــيــنــكــي« الــيــســاري  الـــطـــرفـــني، سـ
بقوة  فعمال  اليميني،  ألملانيا«  و»الــبــديــل 
ــبـــرملـــان،  ــا فــــي الـ عـــلـــى تــحــقــيــق اخــــتــــراق مــ

تحديدًا الحزب اليميني، الذي حقق تقدما 
غير مسبوق لم تشهده أملانيا منذ نهاية 
 ،)1945 ـ   1939( الــثــانــيــة  الــعــاملــيــة  الــحــرب 
وتــحــديــدًا مــنــذ ســقــوط الــنــازيــة وزعيمها 

أدولف هتلر.
وكـــان »الــبــديــل ألملــانــيــا« املــعــادي لإلسالم 
والنخب والهجرة وأوروبـــا، استمر طوال 
الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة فــي تــشــديــد خــطــابــه، 
ــال، أن »أملـــانـــيـــا  ــ ــثـ ــ مــعــلــنــا عـــلـــى ســـبـــيـــل املـ
واإلرهابيني  للمجرمني  إلى مالذ  تحّولت 
»الحق  أو مدافعا عن  بــأســره«،  العالم  من 
في االعــتــزاز بالجنود األملــان في الحربني 
العامليتني األولى )1914ـ  1918(، والثانية«.

»الـــخـــيـــانـــة«  واتــــهــــم الـــقـــومـــيـــون مـــيـــركـــل بــــ
لفتحها أبواب البالد عام 2015 أمام مئات 
من  وغالبيتهم  اللجوء  طالبي  من  اآلالف 
بانتظام  املــســتــشــارة  وواجــهــت  املسلمني، 
بـــلـــبـــلـــة مــــــن هــــــــــؤالء خــــــــالل تـــجـــمـــعـــاتـــهـــا 
االنــتــخــابــيــة، واخــــتــــراق لــلــيــمــني املــتــطــرف 
الذي يحظى بشعبية كبيرة، خصوصا في 
زلـــزال في  وقــع  لــه  الشرقية سابقا،  أملانيا 
العاملية  الــحــرب  بعد  مــا  تقوم هويته  بلد 
الــثــانــيــة إلــــى حـــد بــعــيــد عــلــى الـــتـــوبـــة عن 

النازية ونبذ التطرف.
ــد الــنــاخــبــني  ــ ــــدى أحـ ــذا الـــســـيـــاق، أبــ ــ فــــي هـ
ــأن »املــتــطــرفــني لن  ــرلـــني، اعـــتـــقـــاده بــ فـــي بـ
تأثير  لهم  سيكون  لكن  تحالفا،  يــدخــلــوا 
ســـلـــبـــي عـــلـــى الـــســـيـــاســـة وعــــلــــى ثــقــافــتــنــا 
»البديل  تأثير  على  وعـــالوة  السياسية«. 
ألملــانــيــا« عــلــى الــنــقــاشــات الــبــرملــانــيــة، فــإن 
وجـــود نـــواب لــهــذا الــحــزب فــي الــبــرملــان قد 
يعّقد حسابات ميركل في تشكيل الغالبية 
يقوم  نظريا  األبسط  والخيار  الحكومية. 
على االستمرار في »االئتالف الكبير« مع 
االشــتــراكــيــني الــديــمــوقــراطــيــني، مــا يضمن 
االســتــمــراريــة فــي السياسة األملــانــيــة. غير 
الذي  الديموقراطي  االشتراكي  الحزب  أن 
يشهد أزمــة وجــوديــة قد يختار هــذه املرة 
االنــتــقــال إلــى املــعــارضــة الســتــعــادة زخمه. 
ــام املـــســـتـــشـــارة، بحسب  ــ عــنــدهــا يــبــقــى أمـ
ــتــــطــــالعــــات الـــــــــــرأي، خــــيــــار واحــــــــد هــو  اســ
والخضر،  الليبرالي  الحزب  مع  التحالف 
ــكـــون مــــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة  ــيـ ــه سـ ــ ــر أنــ ــيـ غـ
البيئة  وأنــصــار  الليبراليني  بــني  التوفيق 
ــن املـــواضـــيـــع  املــخــتــلــفــني حـــــول الـــكـــثـــيـــر مــ
وستكون  والهجرة.  الــديــزل  مستقبل  مثل 
لــتــشــكــيــلــة االئـــتـــالف املــقــبــل أهــمــيــة كــبــرى 
لسلسلة من املواضيع امللحة على الساحة 
األوروبــــيــــة، مــثــل إصــــالح مــنــطــقــة الــيــورو 
ومفاوضات بريكست، ومستقبل العالقات 
بـــني ضــفــتــي األطـــلـــســـي فـــي عــهــد تـــرامـــب، 
والــعــقــوبــات املــفــروضــة عــلــى روســـيـــا. مع 
الــعــلــم أن املــرحــلــة املــقــبــلــة ملــيــركــل، سترّكز 
أيضا على دور أملاني جديد في أوكرانيا 

والبلطيق.
)فرانس برس، رويترز(

مؤتمره  البريطاني  »الــعــمــال«  حــزب  افتتح 
الــــســــنــــوي، أمـــــس األحــــــــد، مـــعـــتـــّدًا بــنــتــائــجــه 
املبكرة  التشريعية  االنتخابات  فــي  الجيدة 
الـــتـــي جــــرت فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي، 
ــّول  ــامـــج مـــنـــاهـــض لــلــتــقــشــف عــ ــرنـ بــفــضــل بـ
زعــيــمــه، جيريمي كــوربــني، عــلــى االســتــمــرار 
في التركيز عليه، بهدف العودة إلى الحكم. 
ويــســتــمــّر املــؤتــمــر الــــذي يــنــظــم فـــي منتجع 
براينت جنوب إنكلترا، ملدة أربعة أيام. وكان 
»الـــعـــمـــال« أحــــدث مــفــاجــأة فـــي االنــتــخــابــات 
ــدًا إضــــافــــيــــا، فــي  ــعـ ــقـ ــلـــى 30 مـ بـــحـــصـــولـــه عـ

مواجهة حزب »املحافظني«.
ــتــــطــــالع ملــعــهــد  ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، ذكــــــر اســ فـ
ــوغــــوف«، فـــي مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/أيــلــول  »يــ
ــال« بـــــات يـــتـــفـــوق عــلــى  ــمــ ــعــ الــــحــــالــــي، أن »الــ
نوايا  في  مــاي  تيريزا  بزعامة  »املحافظني« 
بــــ42 فــي املــائــة فــي مقابل 41 في  التصويت 
يــكــن أحـــد يتوقعها  لــم  املـــائـــة. وهـــي نتيجة 
قبل عام، حني كانت سلطة كوربني املناهض 
للفكرة األوروبية، موضع احتجاج من قسم 

مهم من كوادر »العمال« ونوابه.
وكــــــان هــــــؤالء يــــــرون حــيــنــهــا أن »زعــيــمــهــم 
الــذي رّســخ سلطته حاليا، ليس قـــادرًا على 
قيادتهم إلى العودة للحكم«. ويأخذون عليه 
قلة حماسه في الدفاع عن بقاء بريطانيا في 
االتــحــاد األوروبـــي فــي استفتاء 23 يونيو/
حزيران 2016. وبعد عام من ذلك لم يوضح 
»الــعــمــال« رؤيــتــه بــشــأن »بــريــكــســت«، امللف 
الـــحـــارق الــــذي ســيــكــون فـــي صــلــب نــقــاشــات 
ــد بــأن 

ّ
ــان الــحــزب تــعــه املــؤتــمــر، حــتــى وإن كـ

يــبــقــي، فــي حـــال تــولــيــه الــســلــطــة، بريطانيا، 
فــي الــســوق األوروبــيــة املشتركة خــالل فترة 

انتقالية.
فــفــي رســالــة مــفــتــوحــة نــشــرتــهــا »أوبـــزرفـــر«، 
ــا 30 رئــيــس بــلــديــة ونــائــبــا  أمـــس األحــــد، دعـ
ــال«، الـــحـــزب إلــى  ــمـ ــعـ ــا مـــن حــــزب »الـ ــيــ أوروبــ

»االلتزام الواضح بإبقاء بريطانيا في السوق 
ــاد الــجــمــركــي األوروبــــــي«.  املــشــتــركــة واالتـــحـ
ــذ هــذا  ــرورة أخــ ــ لــكــن كـــوربـــني حـــائـــر بـــني ضــ
إرادة  املوقف في االعتبار وضـــرورة احــتــرام 
ماليني األشخاص الذين صوتوا في معاقل 

العماليني للخروج من االتحاد األوروبي.
وقــال فــي هــذا الــصــدد، لقناة »بــي بــي ســي«، 
إنه »يريد ضمان الدخول بال رسوم جمركية 
لــلــســوق األوروبـــــيـــــة«، مــضــيــفــا أنــــه »يــتــعــني 
دراســة بنود كل عالقة تجارية بعناية، ألن 
السوق املشتركة تنطوي بذاتها على قيود، 
ــة«.  ــ ــدولـ ــ خـــصـــوصـــا فــــي مــــجــــال مـــســـاعـــدة الـ
وأبدى اعتقاده بأنه »علينا أن نكون حذرين 
التي سنكون بحاجة إليها  بشأن السلطات 

كحكومة وطنية«.
ولفت كوربني في اجتماع مساء السبت عشية 
املؤتمر، إلى أن »املحافظني حزب أغنياء في 
خدمة األثرياء«، في خطوة انتخابية، ما دفع 
النافذة،  البريطانية  »ايكونوميست«  مجلة 
إلى اإلقرار بنجاح كوربني من دون استبعاد 
إمــكــانــيــة وصـــولـــه ذات يــــوم إلــــى الــحــكــم في 
مــواجــهــة يــمــني، بـــات فــي وضـــع هــش مــنــذ أن 
فقد غالبيته املطلقة في البرملان. مع العلم أن 
ز سلطته في »العمال« من خالل 

ّ
كوربني عــز

إقــرار  إلــى  الوطنية  التنفيذية  اللجنة  دفــعــه 
إجـــــراء يــمــنــح املـــزيـــد لــلــقــاعــدة الــجــمــاهــيــريــة 
والنقابات املؤيدة له في هذه اللجنة القيادية.
ــقـــال خــصــصــتــه  ووضــــعــــت املـــجـــلـــة عـــنـــوانـــا ملـ
لكوربني الذي غالبا ما تنتقده، بأنه »األقرب 
املــقــبــل«.  ألن يــكــون رئــيــس وزراء بــريــطــانــيــا 
وكان كوربني قد أكد لصحيفة »غارديان«، أن 
حزبه مستعد لالنتخابات، داعيا تيريزا ماي 
انتخابات جديدة.  مــرارًا لالستقالة وتنظيم 
املقبلة  التشريعية  االنتخابات  أن  العلم  مع 

مقررة في عام 2022. 
)فرانس برس، رويترز(

ـ  فــرانــك  األلــمــانــي  الرئيس  شــارك 
االنتخابات  في  شتاينماير،  فالتر 
ــة، أمــس  ــي ــان ــم الــتــشــريــعــيــة األل
ــع زوجــتــه،  ــد، واقــتــرع م ــ األح
مدرسة  فــي  بودنبندر،  إيلكه 
في  تسيلندورف  بحي  ابتدائية 
الشكر  موّجهًا  برلين،  العاصمة 
في  معاون  ألــف   650 نحو  إلــى 
أن  إلى  ومشيرًا  االنتخابية،  اللجان 
في  أسهموا  المعاونين  هؤالء 
العام.  هذا  االنتخابات  سير  حسن 
في  وزوجته  شتاينماير  ووقف 
يصال  أن  قبل  المنتظرين  طابور 

إلى صندوق االقتراع.

شتاينماير 
ينتظر دوره

األمــــم املــتــحــدة هــي أبــعــد مـــدى وصــلــت إليه 
القرن  فــي  أميركية  قــاذفــة  أو  مقاتلة  طــائــرة 
الحادي والعشرين شمالي املنطقة منزوعة 
ــة بــــني كــــوريــــا الــشــمــالــيــة  ــلـ ــفـــاصـ الــــســــالح الـ

وكوريا الجنوبية«. 
مـــع ذلـــــك، أكــــد وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي، 
سيرغي الفروف، أمس األحد، أن »الواليات 
الشمالية ألنها  كــوريــا  تهاجم  لــن  املــتــحــدة 
تعرف أنها تمتلك أسلحة نووية، وهو على 
عــكــس مــا حـــدث مــع الـــعـــراق«. وفـــي مقابلة 
مـــع الــتــلــفــزيــون الــــروســــي، أوضــــح الفــــروف 
أن »الــــواليــــات املـــتـــحـــدة لـــن تــهــاجــم كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، لــيــس ألنـــهـــا تــشــتــبــه، بـــل ألنــهــا 
تــعــرف أنــهــا تمتلك أســلــحــة نـــوويـــة«. وذكــر 
ألنهم  فقط  الــعــراق  قصفوا  »األميركيني  أن 
يمتلك  ال  أنـــه  مــؤكــد  بشكل  يعلمون  كــانــوا 

أسلحة دمار شامل«. 
ــد »الــــــــزلــــــــزال« الــــــــذي ضــــــرب كـــوريـــا  ــ ــديـ ــ وجـ
الــشــمــالــيــة، يـــوم الــســبــت، هــو إعــــالن خــبــراء 
 3.5 كــان بقوة  »الــزلــزال  أن  زالزل صينيون 
درجات، ولم ينتج عن إجراء اختبار نووي 
ــارت إلـــى  ــ ــ ــد«، بـــعـــد تـــقـــاريـــر أولــــيــــة أشـ ــديــ جــ
أنـــه قــد يــكــون نــاجــمــا عــن »انــفــجــار«. وأفـــاد 
مركز شبكات الــزالزل الصيني في بيان أن 
»تحليل الــبــيــانــات تــحــت الــصــوتــيــة أكـــد أن 
مــا حصل ليس انــفــجــارًا نــوويــا، بــل يحمل 

مواصفات زلزال طبيعي«.
وكــان تــرامــب قــد انتقد إيـــران أيضا معتبرًا 
أن »إيــران أطلقت صاروخا باليستيا قادرًا 
على الوصول إلى إسرائيل، كما أنها تعمل 
من  الكثير  يتحقق  لم  الشمالية،  كوريا  مع 
شـــروط االتــفــاق الــنــووي الـــذي لــديــنــا«. وال 
ــرم خــالل  ــ ــذي أبـ ــ ــنــــووي، الـ يــمــنــع االتــــفــــاق الــ
إدارة الرئيس السابق بــاراك أوبــامــا، إيــران 
ترامب  وقــال  تماما.  الصواريخ  تطوير  من 
ــاوض حـــول  ــفــ ــتــ إنــــــه قــــد يـــســـعـــى إلعــــــــادة الــ
االتــفــاق الــنــووي أو التخلي عــنــه. وأضـــاف 
أمـــام الجمعية الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، يوم 
الــثــالثــاء املــاضــي، أن هــذا االتــفــاق قــد يكون 
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اقتصاد

بغداد ـ أكثم سيف الدين

يـــهـــدد االنـــفـــصـــال الـــــذي يـــلـــوح به 
بانهيار  الــعــراق،  كــردســتــان  إقليم 
ــيــــم، الــــــذي تــرتــبــط  ــلــ اقـــتـــصـــاد اإلقــ
شرايينه بدول معارضة بشدة لهذه الخطوة 
مثل تركيا والعراق وإيران، وتعتبرها تهديدا 
الـــذي يضع مسؤولي  األمـــر  الــقــومــي،  ألمنها 
اإلقـــلـــيـــم أمـــــام تـــداعـــيـــات صــعــبــة، تــتــمــثــل في 
خــنــق الــنــفــط الــــذي مــا يــــزال املــــورد الرئيسي 
لكردستان، فضال عن حركة التجارة مع دول 

الجوار واستثماراتها في العديد من املجاالت 
 إقـــدام حكومة 

ّ
بــاإلقــلــيــم. ويــؤكــد مــراقــبــون أن

كــردســتــان الـــعـــراق عــلــى اســتــفــتــاء االنــفــصــال 
بــمــثــابــة مـــغـــامـــرة غـــيـــر مــحــســوبــة الــنــتــائــج، 
قــــد تــــقــــوده لــــالنــــعــــزال. وتـــعـــتـــمـــد الــخــريــطــة 
تصدير  على  كــردســتــان،  إلقليم  االقتصادية 
ميناء  حتى  ممتدة  أنابيب  خــالل  مــن  النفط 
 تركيا تستثمر مبالغ 

ّ
جيهان التركي، كما أن

تصل إلى 40 مليار دوالر في اإلقليم، موزعة 
على قطاعات مختلفة من بينها النفط والغاز 
والــكــهــربــاء واالتــــصــــاالت واإلســـكـــان والــبــنــى 
الــتــحــتــيــة والــتــصــديــر الـــيـــومـــي الحــتــيــاجــات 
اإلقــلــيــم الــغــذائــيــة والـــقـــطـــاع املـــصـــرفـــي، ومــن 
بينها ديــون بنحو 8 مليارات دوالر في ذمة 

حكومة كردستان.
وإليران استثمارات تقدر بنحو 5.9 مليارات 
دوالر في كردستان العراق، فضال عن حركة 
الـــتـــجـــارة الـــواســـعـــة عــبــر املـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
السياحة  قطاع   

ّ
أن كما  اإلقليم،  مــع  املتعددة 

يعّد من أساسيات اقتصاد كردستان اإلقليم، 
الــحــدود  وإغـــالق  كبير  بشكل  عليه  ويعتمد 
التركية واإليرانية سيقضي على هذا القطاع 

بالكامل حسب خبراء.
ــقـــول مـــســـؤول اقـــتـــصـــادي فـــي كـــردســـتـــان،  ويـ

االقــتــصــاد وازدهـــــــاره فـــي كــردســتــان الــعــراق 
مرهون باالستقرار األمني والسياسي، وفي 
حال فقد ذلك سيبدأ بالتأثر والشح بالسلع 
بالتقشف تخوفا من  املواطن  واملـــواد، ويبدأ 
املستقبل املجهول، وهــذا يــؤدي الى انكماش 
ــطــــوان، لـ  ــقـــول أنــ ــام«. ويـ ــ االقـــتـــصـــاد بــشــكــل عــ
»العربي الجديد«، إن »االنتكاسة االقتصادية 
إذ  تالفيها،  بالسهولة  ليس  تحدث  قــد  التي 
ــراءات وقــائــيــة وتحصينية  ــ ــ إجـ الــــى  تــحــتــاج 
ويضيف:  لــلــمــواطــن«.  مرعبة  وغــيــر  مطمئنة 
»هــنــاك اســتــثــمــارات واســعــة تخصصية في 
عندما  ولكن  مطمئنة،  بيئة  ظــل  فــي  اإلقليم، 
تــهــتــز هــــذه املـــرتـــكـــزات ســيــهــتــز االســتــثــمــار، 

ويحدث تباطؤ إن لم نقل توقفا كليا«.
أعلنت،  قد  العراقية  الخارجية  وزارة  وكانت 
ــوم الــخــمــيــس املــــاضــــي، أن الــــعــــراق وإيـــــران  يــ
وتركيا اتفقت على دراسة إجراءات ضد إقليم 

كردستان العراق بسبب خطوات االنفصال.
وبــحــســب أحـــمـــد حـــمـــه، الــنــائــب عـــن االتـــحـــاد 
الجديد«،  »العربي  لـ الكردستاني،  اإلسالمي 
فإن »األزمــة األخيرة التي نجمت عن التوجه 
ــاء، ولــــــدت أجـــــــواء مــن  ــتـ ــفـ ــتـ نـــحـــو إجـــــــراء االسـ

نتائجها«.  مــن  اإلقليم  فــي  والــخــوف  الترقب 
ويقول حمه: »اقتصاد كردستان أمام انهيار 
الــدول املــجــاورة والعراق  كبير، خصوصا أن 
تــعــامــال بــشــكــل ســلــبــي مـــع اإلقـــلـــيـــم«، مضيفا 
 حــركــة 

ّ
أنــــه »فــــي حــــال عــــدم االســـتـــقـــالل، فـــــإن

السوق والتجارة ستعود طبيعية، وستعود 
األسواق ملا كانت عليه«.

وجــــــــــاءت خــــطــــوة االســــتــــفــــتــــاء، وفـــــــق مـــاجـــد 
ــادي بـــإقـــلـــيـــم  ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــــصـــــــوري، الـــخـــبـــيـــر االقــ
ــعــــراق، »لــلــتــغــطــيــة عــلــى قــضــايــا  كـــردســـتـــان الــ
اقتصادية وفساد مالي وإداري في كردستان 
والـــحـــكـــومـــة املـــركـــزيـــة فـــي بــــغــــداد«. ويــوضــح 
الـــصـــوري لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »األمــــوال 
التي كانت تدخل إلى إقليم كردستان ال تذهب 
الــتــوجــهــات الصحيحة قــانــونــيــا، بــل إن  نحو 
أغــلــبــهــا تــذهــب إلـــى جــيــوب الــفــاســديــن ســواء 
كانت من أموال النفط الذي يصّدر من اإلقليم 

أم من أموال املوازنة التي نسبتها %17«.
 »الـــتـــوجـــه نــحــو االســتــفــتــاء هو 

ّ
ويــضــيــف أن

األخير  والفشل  الفساد  لتغطية  بالواقع جاء 
ــرة بـــــــــإدارة الـــفـــســـاد،  ــ ــيـ ــ ــنــــوات األخـ خـــــالل الــــســ
بــدأ  ــــذي  الـ املـــالـــي واإلداري  الــفــســاد  وبــســبــب 

يستوعب الكثير من األموال عن طريق النفط 
أو املنافذ الحدودية أو االستيالء، على بعض 
 مــشــكــلــة الــتــوتــر 

ّ
ــوال وغــيــرهــا، لــذلــك فــــإن ــ األمــ

أســـاســـهـــا اقــــتــــصــــادي«. ويـــتـــابـــع أن »اإلقــلــيــم 
ــام 2003  نتيجة اســتــتــبــاب األمــــن فــيــه مــنــذ عـ
كــان جــاذبــا لــالســتــثــمــارات األجــنــبــيــة، وهناك 
عشرات املليارات من الدوالرات تم استثمارها 
الزراعة  قطاعات  في  السابقة  السنوات  خالل 
والــصــنــاعــة والـــخـــدمـــات الــتــجــاريــة واإلعـــمـــار 
والسياحة، باإلضافة إلى النفط، وعدم التمكن 
مــن استغالل كــل هــذه اإلمكانيات طــوال هذه 
السنوات واضــح أن سببه سوء إدارة وفساد 
الــعــوائــل على  مــالــي وإداري وســيــطــرة بعض 

اقتصاد اإلقليم«.
الحكم  أو  إلــى أن االستقالل  ويشير الصوري 
الـــذاتـــي مــتــاح لــإقــلــيــم مــنــذ سبعينات الــقــرن 
ــتـــان الـــعـــراق  املـــاضـــي، مـــحـــذرا مـــن أن »كـــردسـ
ــال حــصــل  ــ ــــي حـ حـــالـــيـــا هــــو إقـــلـــيـــم مـــغـــلـــق، وفـ
االســتــقــالل ستكون هــنــاك تــوتــرات فــي الــدول 
التي تضم أكــرادا، ولن ترضى حكومات هذه 
الدول أن تكون موقع توتر عرقي أو سياسي 

أو اقتصادي«.

ثمن االنفصال... سقوط اقتـصادي لكردستان وخسائر للجوار

)Getty( تجارة كردستان تعتمد على السلع الواردة من الدول المجاورة

توقعات بارتفاع أسعار السلع وتراجع العملة 
)Getty( مع االنفصال

كردستان،  إقليم  حكومة  اتخذت  إن  ما 
حتى  العراق،  عن  االنفصال  نحو  خطوات 
قرعت دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران 

طبول إعالن القطيعة وفرض العقوبات التي 
يمكن وحدها فرض عزلة على اإلقليم وضرب 
موارده من النفط والسياحة والتجارة وتدهور 

لكن  أسواقه.  في  األسعار  وتضخم  عملته 
تداعياتها  ترتد  العقوبات قد  أن هذه  يبدو 
سوق  لهما  واللتين  وطهران،  أنقرة  إلى 

بعشرات  واستثمارات  العراق  مع  واسعة 
مليارات الدوالرات، فقد ظل اإلقليم لسنوات 

الممر اآلمن لتجارة واستثمارات الدولتين.

محور

تركيا تستثمر 40 مليار 
دوالر في اإلقليم 

وتتحكم بصادرات النفط

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ظها على خطوات حكومة 
ّ
إيــران تحف أبــدت 

ووصلت  االنفصال،  نحو  العراق  كردستان 
األمـــــور إلـــى اتـــخـــاذ مــوقــف واضــــح وشــديــد 
أمــني مجلس األمن  اللهجة جــاء على لسان 
القومي األعلى، علي شمخاني، والــذي ذكر 
قــبــل أيـــــام أن بـــــالده ســتــغــلــق كـــل مــنــافــذهــا 
ــم، وســتــلــغــي جــمــيــع  ــيـ ــلـ الــــحــــدوديــــة مــــع اإلقـ
اتــفــاقــيــاتــهــا االقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة، كما 
ستجمد عالقاتها بالكامل إذا ما أخذ شكال 

مستقال ومنفصال عن العراق.
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ اإلدارة  لــــــــدى  واضــــــــــح  تـــــوجـــــه 
ــلـــى اقـــتـــصـــاد اإلقـــلـــيـــم  ســيــنــعــكــس ســـلـــبـــا عـ
الحال  بــالــدرجــة األولــــى، وســيــؤثــر بطبيعة 
على ميزان التبادل بني إيران والعراق بشكل 

عام، وسيوقف االستثمارات.
ووصــــف املــســتــشــار االقـــتـــصـــادي الــرئــاســي 
األسبق، سعيد ليالز، العالقات االقتصادية 

موسكو ـ رامي القليوبي

بالتزامن مع الخطوات التي اتخذتها حكومة 
إقليم كــردســتــان نحو االنــفــصــال عــن الــعــراق، 
تتجه شــركــة »روس نــفــط«، أكــبــر شــركــة نفط 
الغاز من  لنقل  في روسيا، لتمويل بناء خط 
تــزيــد عن  تمريرية  بطاقة  تركيا  إلــى  اإلقــلــيــم 
30 مــلــيــار مــتــر مكعب ســنــويــا، وســـط شكوك 

ــران واإلقـــلـــيـــم بــالــجــيــدة، وقــطــاعــات  ــ بـــني إيــ
التعاون املشترك بينهما باملثمرة، قائال إن 
حجم الصادرات إلى العراق الذي وصل في 
يـــوم مــن األيــــام إلـــى ثمانية مــلــيــارات دوالر 

سيتدهور كثيرا فور قطع العالقات.
وفــــي حــديــثــه مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، قــال 
ليالز، إن نسبة كبيرة من البضائع اإليرانية 
املـــصـــدرة لــلــعــراق تــمــر بــاملــنــافــذ الــحــدوديــة 
البرية مع إقليم كردستان، فضال عن وجود 
صادرات ترسل لإقليم ذاته، وهو ما يعني 
أن االنــفــصــال حـــال حــدوثــه ســيــتــرك نتائج 

سلبية، مشيرا إلى أن الكل سيتأثر سلبا.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــوقــــعــــات املـــتـــعـــلـــقـــة 
باملؤشرات االقتصادية، أجاب ليالز أن قطع 
ــاع أســعــار  ــفـ الـــعـــالقـــات مـــع إيـــــران يــعــنــي ارتـ
الــســلــع، وصــعــود سعر صــرف الــــدوالر أمــام 
مــا يعني  اإلقــلــيــم، وهــو  فــي  العملة املحلية 
زيـــــــادة فــــي نــســبــة الــتــضــخــم االقـــتـــصـــادي، 
والتي  بالجدية،  املتوقعة  األضـــرار  واصــفــا 

في الــجــدوى االقتصادية في املــشــروع. ويرى 
ميخائيل كروتيخني الشريك في شركة »روس 
إينرغي« لالستشارات، أن خطط »روس نفط« 
لــهــا أبـــعـــاد ســيــاســيــة أكــثــر مــنــهــا اقــتــصــاديــة، 
لــعــدم احــتــيــاج تــركــيــا إلـــى مــثــل هـــذه الكميات 
اإلضافية من الغاز الطبيعي، ال سيما في ظل 
الغاز  لنقل  التركي«  »السيل  مشروع  تحقيق 

الروسي عبر قاع البحر األسود.
»الــعــربــي  ويـــقـــول كـــروتـــيـــخـــني، فـــي حــديــثــه لـــ
الجيوسياسية،  النظر  وجهة  »مــن  الجديد«، 
كردستان  في  تحقيق مشروع جديد  سيأتي 
الــعــراق بتعزيز نفوذ روســيــا فــي املنطقة، إال 
أنـــه غــيــر مــجــد مــن وجــهــة الــنــظــر االقــتــصــاديــة 

البحتة«.
ــيـــاق: »ســيــشــكــل خط  ويــضــيــف فـــي ذات الـــسـ
لعمالق  منافسة  وتركيا  كردستان  الغاز بني 
الــغــاز الــروســي غــازبــروم فــي الــســوق التركية، 
ووجوده سيصب في مصلحة تركيا وسيزيد 
مــن قـــوة مــوقــفــهــا فــي الــتــفــاوض عــلــى أســعــار 

التركيز  العراق  املعنيني في كردستان  على 
من  استفتاء  تبعات  إلدراك  اآلن  مــن  عليها 

هذا القبيل. 
الــــواردات  اإلقــلــيــم يعتمد كثيرا على  وكـــون 
ــن كـــونـــه مـــمـــرًا هــامــا  ــن الــــخــــارج، فــضــال عـ مـ
للبضائع اإليرانية التي تنقل ملناطق ثانية 
في العراق، فسيكون املعنيون فيه مضطرين 
للبحث عــن بــدائــل اقــتــصــاديــة بشكل فــوري 

وسريع.
وحــســب لــيــالز فــإن إســرائــيــل ودوال أوروبــيــة 
إيــران وحتى  اقتصاديا عن  قد تشكل بديال 
عــــن تـــركـــيـــا فــــي بـــعـــض األحـــــيـــــان، لـــكـــن هـــذا 
ــه، والــســبــب يتعلق  صــعــب املــنــال، حــســب رأيــ
ــرانــــي ســـــوري عـــراقـــي لكل  بـــرفـــض تـــركـــي إيــ
املعنيون  لها  الــتــي يحضر  الــســيــنــاريــوهــات 
في اإلقليم، واصفا األمر باملعقد كونه يتطلب 
كذلك تعاونا مع بعض األطــراف في الداخل 
الــســوري الـــذي يعاني مــن عــدم اســتــقــرار في 
الــراهــن بما يشكل مــمــرات اقتصادية  الــوقــت 

ــإن »الــنــفــوذ الــســيــاســي الــروســي  ــذا فـ الـــغـــاز، لـ
سيزداد في كردستان«.

وكــانــت »روس نــفــط« قــد أبــرمــت فــي يونيو/
حـــــــزيـــــــران املــــــاضــــــي اتــــفــــاقــــيــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة 
ومــجــمــوعــة مـــن اتــفــاقــات تــقــاســم اإلنـــتـــاج مع 
مفاوضات  وجــرت  العراق،  كردستان  حكومة 
حـــول مــشــاركــة الــشــركــة الــروســيــة فــي تمويل 
اإلقليم،  في  الغاز  لنقل  التحية  البنية  إنشاء 
وتــتــوقــع »روس نــفــط« أن يــتــم الــتــوقــيــع على 

آمنة لإقليم، وهو ليس شأنا سهال. ولطاملا 
ارتـــبـــط الـــرفـــض اإليــــرانــــي لــالنــفــصــال بقلق 
ــران،  إيـ بــاقــتــراب إســرائــيــل مــن  كبير يتعلق 
أذربيجان  باستثناء  جيرانها  لــدى  فليس 
عالقات مع هذا الكيان، وانفصال كردستان 

قــبــل نهاية  املـــشـــروع  لــهــذا  اتــفــاقــيــة منفصلة 
نــفــط«  وأفـــــادت »روس  الـــجـــاري 2017.  الـــعـــام 
في بيان صدر قبل أيــام، بأنه قد يتم تشغيل 
املشروع داخل كردستان العراق في عام 2019، 

على أن يبدأ التصدير في عام 2020.     
الـــروســـيـــة  الــــشــــركــــة  لـــيـــســـت  ــفــــط«  نــ و»روس 
ــتـــي لـــهـــا وجــــــود فــــي كـــردســـتـــان  ــيــــدة، الـ الــــوحــ
العراق، إذ تستثمر »غازبروم نفط« في ثالثة 

حقول في اإلقليم.
وعــلــى عــكــس الــقــوى الــكــبــرى، فـــإن روســيــا لم 
تــنــدد بــاالســتــفــتــاء حـــول اســتــقــالل كــردســتــان 
الـــعـــراق، مكتفية بــالــدعــوة عــلــى لــســان وزيـــر 
خــارجــيــتــهــا، ســيــرغــي الفــــروف، إلـــى »تحقيق 
ذلك  في  لأكراد، شأنهم  املشروعة  التطلعات 
ــار أحــكــام  شـــأن غــيــرهــم مـــن الــشــعــوب، فـــي إطــ

القانون الدولي«.
وتنوي كردستان العراق تصدير غاز اإلقليم 
إلى أوروبــا عبر األراضــي التركية، ولكن ذلك 
ســيــتــوقــف عــلــى مــوافــقــة الــحــكــومــة الــتــركــيــة. 

الـــعـــراق يــعــنــي تــواجــد إســرائــيــل اقــتــصــاديــا 
على الحدود الغربية إليران، وهي باألساس 
منطقة حدودية حساسة حتى دون تحقق 

سيناريو االنفصال.
وبـــحـــســـب مـــوقـــع تــســنــيــم اإليـــــرانـــــي، بــلــغــت 
صادرات البضائع اإليرانية لإقليم قبل عام 
بينما وصل  دوالر،  مــلــيــارات   8 نحو   2014
مــلــيــارات دوالر بأفضل  إلــى 4  الــرقــم حاليا 

حاالته.
اإليرانية  السفارة  في  التجاري  امللحق  لكن 
لــدى الــعــراق، محمد رضــا زاده، أعــرب خالل 
اجـــتـــمـــاع بـــني قـــطـــاعـــات حــكــومــيــة وخــاصــة 
إيــران  شمالي  غلستان  محافظة  استقبلته 
الــعــام املــاضــي، أن حجم الــتــبــادل بــني بــالده 
مــلــيــار دوالر، من  إلــــى 13  ــل  ــراق وصــ ــعــ والــ
ضمنها مــا يــزيــد عــن 6 مــلــيــارات دوالر هي 
حجم صادرات السلع غير النفطية اإليرانية 
للعراق، مؤكدا تضاعف معدل هذا النوع من 

الصادرات 17 مرة خالل العقد األخير.

ــن الـــكـــمـــيـــات الــقــلــيــلــة لــلــغــاز  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
إلى تنويع  أوروبــا بحاجة  فإن  الكردستاني، 

مصادر الغاز بعيدًا عن الهيمنة الروسية.
التنفيذي  الرئيس  سيتشن،  إيغور  وبحسب 
لــــروس نــفــط، وأحــــد أقــــرب الــحــلــفــاء للرئيس 
ــــني، فــــــإن الـــشـــركـــة  ــوتـ ــ ــــي فـــالديـــمـــيـــر بـ ــــروســ الــ

ستوسع التعاون مع كردستان العراق.
وقال سيتشن في تصريحات في وقت سابق 
مـــن ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري إن االتــفــاقــات 
في  ثقل  ذات  استثمارات  على  مثااًل  »تضرب 
واحدة من املناطق الرئيسية بالشرق األوسط، 
)أنشطة(  نطاق  توسعة  للشركة  سيتيح  بما 
إنتاجها واستكشافها وزيادة ربحية أصولنا 

العاملية«.
ولــطــاملــا عـــارضـــت بـــغـــداد املــبــيــعــات املستقلة 
للنفط من إقليم كردستان العراق. ويقدر إقليم 
لالستخراج  الــقــابــلــة  احتياطياته  كــردســتــان 
الــنــفــط و5.66  بــرمــيــل مـــن  بــنــحــو 45 مــلــيــار 

تريليونات متر مكعب من الغاز.

توّسع روسي في نفط اإلقليمإيران تحجب السلع للضغط على األسواق

روس نفط تمول خطًا 
لنقل الغاز إلى تركيا 
بطاقة 30 مليار متر 

مكعب سنويًا

ــلـــيـــم، ورغـــــم تـــضـــّرر الـــدولـــتـــني إال أن  مـــع اإلقـ
ضــررهــمــا ســيــكــون بــســيــطــا قــيــاســا بــالــضــرر 
اقتصادي  الذي قد يتسبب بانهيار  الخطير 

في اإلقليم وما يرافقه من تداعيات أخرى«.
واالستثمارية،  التجارية  األضـــرار  وبجانب 
فــإن الخطر األكــبــر يــحــدق بــصــادرات النفط، 
الــتــي تــقــدر وفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة بنحو 
650 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا. فـــي املـــقـــابـــل، يــرى 
االستفتاء جاء  نحو  التوجه   

ّ
أن اقتصاديون 

ألسباب اقتصادية، وللضغط على الحكومة 
املركزية في بغداد والدول املجاورة.

لكن باسم جميل أنطوان، الخبير االقتصادي 
بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، يـــؤكـــد أن »نــمــو 

حصار تجاري متوقع... 
والنفط األكثر تضررًا

ــم يــرتــبــط  ــيـ ــلـ ــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »اإلقـ ــعـ لــــ »الـ
بالدرجة  بمصالح دولية وإقليمية، ويعتمد 
األولــــى فــي اقــتــصــاده، عــلــى الــــدول املــجــاورة 
وبغداد«، مشيرا إلى أن تلويح تركيا وإيران 
بإغالق الحدود، يعد مؤشرا خطيرا وتهديدا 
املسؤول،  ويوضح  اإلقليم.  ملستقبل  واضحا 
الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه، 
ــتـــني  ــدولـ ــــع الـ ــقــــت الـــــحـــــدود مـ ــلــ غــ

ُ
»فــــــي حــــــال أ

فــســيــكــون اإلقــلــيــم مــنــعــزال عـــن الــعــالــم بشكل 
الــحــدود مغلقة باألساس  أن  كــامــل، ال سيما 
مــع ســـوريـــة، وهـــو مــا سيتسبب فــي حصار 
خانق ستكون له نتائج وخيمة جّدا ال يمكن 
تالفيها«. ويضيف »بالتأكيد اإلقليم لم يختر 
الظرف املناسب اقتصاديا وسياسيا إلطالق 
ــراءات  ــ ــــه لــم يــتــخــذ اإلجـ

ّ
هـــذا املـــشـــروع، كــمــا أن

الوقائية له، ما يحتم التراجع عنه قبل فوات 
األوان«.

ــا القـــتـــه من  ويــتــابــع »خـــطـــوة االســتــفــتــاء ومــ
رفـــــض فــــي املـــنـــطـــقـــة كـــشـــف عــــن خـــطـــورتـــهـــا، 
فالدول املرتبطة اقتصاديا باإلقليم وتحديدا 
تركيا وإيــران، هما األكثر رافضا لالستفتاء، 
اقتصادي  نشاط  أي  أنها ستوقف  يعني  ما 

إسطنبول ـ باسم دباغ وعدنان عبدالرزاق

التركية مع  التجارية واالقــتــصــاديــة  الــعــالقــات  تــحــّول ملف 
التوتر  امللفات بعد تصاعد  أهــم  أحــد  إلــى  إقليم كردستان، 
بسبب إصــرار أربيل على املضي في خطوات االنفصال عن 
العراق، وسط تلويح أنقرة بتطبيق عقوبات اقتصادية على 
اإلقليم، األمر الذي لن تتوقف تبعاته على كردستان فحسب، 
بــل قــد تــكــون مــؤملــة ألنــقــرة أيــضــا، والــتــي ستخسر الطريق 

البري الوحيد ألهم وجهات صادراتها.
فعلى الرغم من انخفاض الصادرات التركية إلى العراق إلى 
اإلسالمية  الــدولــة  تنظيم  قبل ظهور  عليه  كانت  مــا  نصف 
الـــعـــراق مــا زال واحــــدًا مــن أهــم  ــام 2014، إال أن  »داعـــــش« عـ
األسواق بالنسبة لتركيا، والتي وصلت صادراتها للسوق 
إلـــى نــحــو 7.63 مــلــيــارات دوالر جــرى  ــام 2015  الــعــراقــيــة عـ
إقليم كردستان، بينما بلغت وارداتــهــا نحو  معظمها عبر 

863 مليون دوالر.
وضوحا  أكثر  اإلقليم  في  التركي  التجاري  الوجود  ويبدو 
مقارنة مع أي من الدول الجوار، فالعالمات التجارية التركية 
منتشرة في كافة أرجــاء كردستان، بــدءًا من مراكز التسوق 
ووصـــــواًل إلـــى مــشــاريــع اإلســـكـــان ومــتــاجــر األثــــاث والــســلــع 
التركية  الــشــركــات  تــديــر  بينما  واالســتــهــالكــيــة،  الــتــجــاريــة 
الخدمات  منها  القطاعات،  من  واسعة  في مجموعة  أعمااًل 
قامت هذه  إذ  والغاز،  النفط  واملالية، واستخراج  املصرفية 
الــشــركــات، والــتــي يــقــدر عــددهــا بنحو 1300 شــركــة، ببناء 
معظم مشاريع البنية التحتية بما في ذلك مطار أربيل الذي 

بلغت تكلفته 550 مليون دوالر.
الحكومة  طــاولــة  على  املــطــروحــة  السيناريوهات  بــني  ومــن 
تقييد  االنفصال،  على  اإلقليم  إصــرار  مع  للتعامل  التركية 
الذي  وبــالــذات معبر خابور  الحدودية  املعابر  الحركة عبر 
يعتبر الشريان الحيوي ألربيل، ولكن يرى مراقبون أنه لن 
يصل إلــى حد إغــالق الــحــدود، بل سيهدف إلــى رفــع أسعار 

السلع ال أكثر.
املقابل، يعتبر اإلقليم أحد أهم وجهات الصادرات  لكن في 
العاملة في جنوب وجنوب شرق تركيا،  التركية  للشركات 
ومـــن بـــني هـــذه الــشــركــات شــركــة كـــادأوغـــلـــو الــقــابــضــة الــتــي 
تــتــخــذ مــن مــديــنــة غــــازي عــنــتــاب مــركــزًا لــهــا، وتــديــر خمس 
محطات وقود في كل من زاخو وأربيل ودهوك والسليمانية 
فــي كــردســتــان، إضــافــة إلــى كونها أحــد أهــم مـــوردي السلع 

الغذائية لإقليم من تركيا.
»العربي الجديد«:  ويقول مدير الشركة، تاركان كادأوغلو لـ
الــشــركــات التركية ستضطر  الــتــوتــر، فــإن  »فــي حــال استمر 
لــلــخــروج بــشــكــل نــهــائــي مـــن اإلقـــلـــيـــم، مـــا ســيــعــنــي خــســارة 

ــلـــيـــارات الـــــــــدوالرات مـــن فــــرص االســـتـــثـــمـــار والـــتـــصـــديـــر«.  مـ
والتي  للنقل،  طــه  طــه، رئيس مجلس شركة  أمــني  وبحسب 
تعمل في مجال النقل إلى أراضي اإلقليم، فإن الوضع الحالي 
بفترة انتظار، موضحا أن »بعض الشركات أوقفت أعمالها، 

ولكن في حال انتهاء التوتر فإنها ستعود مباشرة«.
من ناحية أخرى تبدو األراضي التركي املنفذ الوحيد لنفط 
بــني حقول  التي تصل  األنابيب  الــخــارج، عبر  اإلقليم نحو 

النفط في كركوك أو اإلقليم بميناء جيهان التركي.
ومن بني العقوبات التركية املطروحة التضييق على تصدير 
نفط اإلقليم، وعدم تحويل أنقرة ملستحقات التصدير، بينما 
املـــورد بشكل كبير في  الــعــراق على هــذا  يعتمد كــردســتــان 

تدبير احتياجاته املالية.
ــذا الـــســـالح يــبــدو  ــإن اســتــخــدام هـ ولــكــن بــحــســب مــراقــبــني، فـ
الــتــركــيــة سيكون  قــبــل اإلدارة  بــحــديــن، ألن اســتــخــدامــه مــن 
بمثابة ضربة كبيرة للثقة بأنقرة التي تحاول تقديم نفسها 
كمعبر عاملي للغاز والنفط من وسط آسيا وروسيا والشرق 

األوسط نحو كبار مستهلكيه في أوروبا.
كذلك ترتبط أنقرة وأربيل باتفاقيات »سرية« تم توقيعها 
ــم يــتــم الــكــشــف عـــن جميع  فـــي 2013 فـــي مـــجـــال الــنــفــط، ولــ
تفاصيلها، ومنحت الحق لشركة نفط تركية في 12 قطعة 
اســتــكــشــاف، 6 مــنــهــا مـــع إكـــســـون مــوبــيــل مــقــابــل بــنــاء خط 

أنابيب لنقل نفط وغاز اإلقليم مليناء جيهان.
بأن  بــارزانــي،  نيجرفان  اإلقليم،  حكومة  رئيس  أعلن  كذلك 
تركيا وقعت اتفاقا مع حكومته ملدة خمسني عاما لتصدير 
الــنــفــط الـــكـــردي، وبــالــتــالــي فـــإن حــصــار اإلقــلــيــم قـــد يسبب 
ــروات كــردســتــان، األمـــر الــذي  خــســارة الــنــفــوذ الــتــركــي فــي ثــ
يبدو أنه سيخلق فراغا لن تتورع بعض الدول عن محاولة 

االستفادة منه.
ويــســتــبــعــد املــحــلــل الــــكــــردي، أحــمــد قـــاســـم، أن تــلــجــأ تــركــيــا 
الــتــأثــيــر عــلــى املستثمرين  الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة أو  إلـــى 
والشركات في اإلقليم، مشيرًا في حديثه لـ »العربي الجديد« 
التركية،  الــتــجــارة والصناعة  غــرف  مــن  أن ثمة ضغطا  إلــى 
التركية  االســتــثــمــارات  بالسياسة، ألن  االقــتــصــاد  زج  لــعــدم 

ستتضرر أكثر مما سيتأذى اإلقليم.

تداعيات 
االنفصال

تركيا تضغط بالعقوبات... 
والخسائر تالحق الجميع

هددت تركيا بعقوبات اقتصادية 
ضد إقليم كردستان حال االنفصال 

عن العراق، ما سيكون له 
تداعيات كبيرة على اإلقليم، لكن 

تبعات ذلك قد تكون مؤلمة 
ألنقرة أيضًا

من  متزايدا  إقباال  الــعــراق،  كردستان  إقليم  في  األســـواق  شهدت 
األساسية بكميات متزايدة، فيما قالت مصادر  السلع  لشراء  المواطنين 
محلية، إن هناك عمليات تخزين للمنتجات، تحسبا لحدوث اضطرابات 
وتلويح تركيا وإيران بإغالق الحدود في حال مضي حكومة كردسيتان 
حركة  العراق  ولكردستان  العراق.  عن  اإلقليم  استقالل  خطوات  في 
وإيــران،  تركيا  مع  المتعددة  الحدودية  المنافذ  عبر  واسعة  تجارة 

وإغالق الحدود سيؤدي إلى تداعيات كبيرة على حركة األسواق.

تخزين السلع األساسية

بات إقدام حكومة 
كردستان على استفتاء 

االنفصال عن العراق 
بمثابة مغامرة غير 

محسوبة النتائج على 
اقتصاد اإلقليم، الذي 

تتزايد التحذيرات بانهياره

تتجه شركة »روس نفط« 
الروسية لتمويل بناء خط 

لنقل الغاز من كردستان 
العراق إلى تركيا، وسط 

محاوالت لمد النفوذ 
الروسي

)Getty( السلع التركية األكثر حضورًا في أسواق كردستان العراق
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ــذي ُيــصــنــع اآلن، أي  ــ ــو الـ ــال الـــثـــالـــث هـ ــيـ ــتـ واالغـ
ه 

ّ
ه يكره الفلسطينيني. وهنا أقول إن

ّ
اتهامه بأن

كـــان يــحــب أهـــل الــخــلــيــل بـــالـــذات، ومــعــجــٌب بهم 
وبجديتهم في العمل.

والفدائيني  الجيش  بــني  املــواجــهــات  أثــنــاء  فــي  عّينت   ■
وما  اجتماعاتكم؟  كانت  فكيف  وزيـــًرا،  الفلسطينيني  
هــو دوركــــم فــي الــحــكــومــة الــتــي تــرأســهــا محمد داود ، 

بينما كان الوضع العسكري امليداني في البلد حرًجا؟
ال، بــعــد مــا خـــرج الــســوريــون مــن الــشــمــال، كــان 
هم دخلوا وتقّدموا من الرمثا باتجاه 

ّ
محرًجا أن

جرش. 
ــلـــك، رحـــمـــه الــلــه،  ــك الــــيــــوم، اســتــدعــانــا املـ فـــي ذلــ
ا 

ً
تفويض ــــوزراء،  الـ نحن  ــا، 

ّ
مــن ليأخذ  بيته،  إلــى 

ــــوات أجـــنـــبـــيـــة. تـــــرّددنـــــا، وتـــركـــنـــا،  ــاء قــ ــدعـ ــتـ السـ
ــم يــــــا إخــــــــــــوان تـــتـــفـــقـــوا،  ــ ــكــ ــ ــركــ ــ ــا: »أتــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــاطـ ــ وخـ
وتــبــلــغــونــي«. ودار نــقــاش بــيــنــنــا، وكـــان محمد 
بــالــذات  العسكريني  فــي ذهــن  داود معنا. وكـــان 
ــا لــســُت عــســكــرًيــا، مـــا جـــرى فـــي عــام  بــيــنــنــا، وأنــ

1958، عندما جاء اإلنكليز ليحمونا، لم يريدوا 
أن يتكّرر هذا األمر.

■ هل عرضت إسرائيل مساعدة؟
ال، عرضت على األميركان أن تضرب السوريني 
الطيران  منهم  طلبوا  األميركان   

ّ
لكن الجو،  من 

ــــي الـــســـوريـــة، لــتــخــويــفــهــم فحسب.  فـــوق األراضــ
 

ً
وأعــلــمــت الـــواليـــات املــتــحــدة املــلــك بــهــذا، وفــعــا

ق الطيران اإلسرائيلي فوق األجواء السورية. 
ّ
حل

■ هل كانت الحكومة العسكرية حكومة فعلية، بمعنى 
ها كانت تحكم؟

ّ
أن

بــاالســم، ال يــوجــد أحــد فــي األســـواق والــشــوارع. 
ــيــــوت، والــــفــــدائــــيــــون  ــبــ ــــي الــ ــــاس مــخــتــبــئــة فـ ــنـ ــ الـ
مختبئون في مراكزهم. الوحيد الذي يعمل هو 
أنا، والوزراء اآلخرون يشربون القهوة والشاي. 
أتابع آخر األخبار من غرفة العمليات العسكرية، 
وأصوغ الخبر لبثه في اإلذاعة والتلفزيون كما 
 هذا يساعد اإلعــام. كنُت 

ّ
أريــد. وكنُت أعتقد أن

 بــمــا يــجــري مـــن حــــــوادث، وبــمــا نــريــد 
ً

مــشــغــوال
ــا، فكنُت أصــوغ هذا 

ّ
مــن الفدائيني  إلــى  أن يصل 

 الجيش يريد أن 
ّ
الــكــام. وكــان املــدخــل دائــًمــا أن

يريدون  املواطنني   
ّ
وأن األوضـــاع،  على  يسيطر 

نقول لألهالي  الحكومة،  فــي  هــذا. ومــن جهتنا 
 مــا يــجــري هــو مــن أجلهم. ونــصــوغ بياناٍت، 

ّ
إن

ونــخــاطــب الــجــيــش فـــي بـــيـــانـــاٍت بــــأن ال يخيف 
الناس، وال يخيف الفدائيني. ونقول، في الوقت 
نا نريد العمل الفدائي، ولكن 

ّ
نفسه، للفدائيني إن

ليس هذا النمط منه. 

■ كم استمرت الحكومة العسكرية؟
ـــفـــت حــكــومــة مــدنــيــة 

ّ
ســبــعــة أيــــــام، وبـــعـــدهـــا تـــأل

ا وزير إعام 
ً

برئاسة أحمد طوقان، وكنُت أيض
ــه 

ّ
أن مـــرة،  أول  فــي  املــلــك،  فيها. وعندما أخبرني 

يريدني وزيــًرا، وقد جلس إلى جانبي، املرحوم 
سمع أصــوات هــاون، وكان 

ُ
محمد داود، كانت ت

يقول مع سماعه أصواتها: »الله يهديهم«.

■ قلت مرة إّن وصفي التل كان يقول »نريد أن تهمر 
عليهم«، أي على الفدائيني. 

نعم، من أجل تطبيق االتفاقات التي كان ُيتوصل 
لكن  نا سنطبقها، 

ّ
أن وتأكيًدا على  إليها معهم، 

أن نتسامح معهم، عندما يوافقوا في  من دون 
قلنا  عــصــًرا.  موافقتهم  ثــّم يسحبون  الــصــبــاح، 
ــادون، فحكومتنا عــســكــريــة. وكــان  ــ ــنــا جـ

ّ
لــهــم إن

جبر ياسر عرفات 
ُ
ا من حــرٍب نفسية ت هذا جــزًء

ا اتصل رئيس 
ّ
على أن يجلس معنا ونتفاهم. ومل

الـــوزراء، محمد داود، مع عــرفــات، صبيحة يوم 
16 أيلول/ سبتمبر، من القيادة العامة للجيش، 
وكــنــُت مــعــه وأســمــعــه، مــن دون أن أســمــع ردود 
أبو عّمار عليه. قال له: »أخ أبو عّمار، أستحلفك 
ــلـــه، أســتــحــلــفــك بــبــيــت املــــقــــدس، اســتــحــلــفــك  بـــالـ
مقّدس  شــيء  بقي  )مــا  الفلسطينيني  بالشهداء 
 اســتــحــلــفــه فــيــه( خــلــيــنــا نــجــلــس مـــع بــعــض، 

ّ
إال

وننتهي من املشكلة بكل بساطة«. 
ـــا أغــلــق الــهــاتــف، ســألــتــه عــن جـــواب أبـــو عــّمــار 

ّ
مل

ـــه ســيــتــشــاور مع 
ّ
ــه أخـــبـــره بـــأن ــ

ّ
عــلــيــه، قـــال لـــي إن

قـــادة الــفــدائــيــني، وينقل إلــيــه الـــرد فــي العاشرة 
 
ّ
ــاء مـــوعـــد الـــــرد، رن ــّم عــنــدمــا جــ مـــســـاء الـــيـــوم. ثــ

وشاهدته   ،
ً
مكاملة داود  محمد  وتلقى  التلفون، 

م ليس أبو عّمار، 
ّ
 من تكل

ّ
ا. وأخبرني بأن

ً
حزين

)الفدائيون( لن  هم 
ّ
أن أبلغه  آخــر،  ما شخص 

ّ
وإن

يتعاونوا مع حكومته العسكرية.

■ أين كنتم في هذه االتصاالت؟
ا في مقّر قيادة الجيش في العبدلي في عّمان، 

ّ
كن

وننام فيه، وبقينا ستة أيام أو سبعة.

■ هل تعّرضت ملالحقة من الفدائيني في ذلك الوقت؟
ــم«. أراد الـــفـــدائـــيـــون فـــي الــجــبــهــة  ــيـــرهـ »كـــتـــر خـ
من  يخطفوني  أن  فلسطني  لــتــحــريــر  الشعبية 
الــدوار الثاني في جبل عّمان،  أمــام منزلي عند 
وكان ذلك في يوم اتصلت بي زوجتي في أثناء 
دوامي في دائرة املخابرات، بعد نصف ساعٍة من 
-رحمه  والــدي   

ّ
أن أخبرت.ني  صباًحا.  وصولي 

املــنــزل،  بــاب  الــلــه- شــاهــد شخًصا مسلًحا عند 
وكان فتًى نابلسًيا تعّرف إليه الوالد وسأله عّما 
يقيم  املــخــابــرات  فــي  ا 

ً
 ضابط

ّ
إن فــأجــاب  يفعله، 

أن  الشعبية  الجبهة  في  منه  املطلوب   
ّ
وأن هنا، 

يأخذ هذا الضابط. شتمه والدي، فهرب. أبلغُت 
مــديــر املــخــابــرات، وكـــان فــي حينه نــذيــر رشيد، 
ي أن أبيت في الدائرة، وهذا ما 

ّ
باألمر، فطلب من
كان، عشرة أيام.

■ مــا تفسيرك لــلــصــدام املــســلــح بــني الــجــيــش األردنـــي 
والفدائيني الفلسطينيني، ملاذا وقع؟

الــذي عّجل في حــدوث الصدام هو األمــني العام 
نايف  فلسطني  لتحرير  الــديــمــقــراطــيــة  للجبهة 
ــّمـــان   مــنــظــمــتــه رفـــعـــت شـــعـــار »عـ

ّ
ــة؛ ألن ــمـ حـــواتـ

 سلطة 
ّ

إال ــقــــدس«، و»ال ســلــطــة  الــ إلــــى  الــطــريــق 
ــه الــســلــطــة والــجــيــش  ــم تـــواجـ ــو لـ املـــقـــاومـــة«. ولــ
النظام، ونحن حافظنا على  الحال، لسقط  هذا 
النظام. واعترضُت قبل عــام على ســؤال مذيعة 
ــنـــدن عــــن تــلــك  فــــي بــــي بــــي ســــي إنـــكـــلـــيـــزي مــــن لـ
حوادث، بسبب استخدام السؤال تعبير الحرب 
لها  وقــلــُت  والفلسطينيني،  األردن  بــني  األهــلــيــة 
 هذا التعبير خاطئ، فما جرى لم يكن حرًبا 

ّ
إن

أهلية، وبعض الصحافة األجنبية الغربية هي 
من استخدمته.

ا؟
ً
■ إذا لم يكن ما جرى حرًبا أهلية، ماذا يكون إذ

كــان دفــاًعــا عــن شرعية الحكم فــي الــدولــة التي 
ه لو تركنا الوضع 

ّ
، ألن

ً
 ومهّددة

ً
أصبحت ضعيفة

أيــام بعد أيلول/ سبتمبر 1970، لكانت  خمسة 
الــخــشــيــة مـــن أن يــســقــط الــحــكــم، بــحــســب قــولــي 
ني أخشى 

ّ
للملك حسني قبل ذلك بثاثة أعوام، إن

 الحكم. 
ّ
أن يهتز

■ اســتــمــريــت وزيـــــًرا، فــي حــكــومــة أحــمــد طـــوقـــان، ولــم 
تتوقف الحوادث. هل كنت تتوقع أن تمضي باتجاه أن 
هي  الفكرة  كانت  أم  األردن،  في  الفدائي  العمل  ينتهي 

تنظيم أماكن وجوده؟
ـــا، 

ً
ــدّي، بــاعــتــبــاري مـــفـــّوض ــ كـــانـــت الــتــعــلــيــمــات لــ

الــفــدائــيــني، وكيفيات  أمــاكــن  الـــدولـــة  أن تــخــتــار 
تدريبهم، وأن تجري االتصاالت معهم إذا أرادوا 
هم 

ّ
الــقــيــام بــعــمــلــيــة فــدائــيــة ضـــد إســـرائـــيـــل، لكن

حاربونا، ولم يريدوا مفاوضتنا. وبعدما صار 
 برعاية عربية، أصبح الصدام في جرش. 

ٌ
اتفاق

ولــلــحــق، كــانــت جــهــات فــي مؤسسة الحكم غير 
الجديد باتجاه الصدام مع  التوجه  راضيٍة عن 
 جــرش خــارج 

ّ
أن باعتبار  فــي جـــرش.  الفدائيني 

إطار الخطة األساسية. ولم يكن ما جرى برغبة 
اإلرادة السياسية.

ــه فــي تــمــوز/ يوليو 1971، كــان رئيس 
ّ
أتــذّكــر أن

ــــوزراء وصــفــي الــتــل يسكن قـــرب الــســلــط، وأنــا  الـ
أسكن في صويلح. وكان من عادتي أن أمّر عنده 
كل يوم صباًحا، أشرب عنده فنجان قهوة، وأنا 
أعرض عليه ملخًصا عن تعامل اإلعام العاملي 
والعربي معنا، ونناقش هذا امللخص، ونقّرر ما 

إذا كان هناك ما يحتاج إلى رد.
فــجــر يــــوم بـــدايـــة حــــــوادث جـــــرش، كـــنـــُت أســمــع 
 وصفي 

ّ
مــن بيتي أصــــوات قــنــابــل، ورحـــّجـــُت أن

يسمعها مــثــلــي. وقـــد ســألــتــه فــي ذلـــك الــصــبــاح، 
ه اتصل 

ّ
ه سمع هذه األصوات، وأن

ّ
وأجابني بأن

 
ٌ
حدث ها 

ّ
أن فأبلغوه  مستفسًرا،  الجيش  بقيادة 

عابٌر تّم فيه الرّد على فدائيني اعترضوا دورية 
 مــا 

ّ
ــأن ــ ــك بــ ــ ـــبـــُت عـــلـــى ذلـ

ّ
ــي عـــق ــ ــ

ّ
لــلــجــيــش، غـــيـــر أن

رّد مثل هــذا، فأخبرني  أكثر من  سمعناه يبدو 
ه سيستوضح ثانية. 

ّ
بأن

وتالًيا، شــاع خبر ما كــان يجري في جــرش في 
العالم، وُسئل عنه وصفي من الصحافة، وعّما 
ـــه املـــســـؤول. 

ّ
 عــنــه، فـــأجـــاب بـــأن

ً
ــان مـــســـؤوال إذا كـ

ــكـــن يـــخـــاف،  ـــــــه لــــم يـ
ّ
ــفــــي أن ــــروف عــــن وصــ ــعــ ــ واملــ

وال يــتــهــرب مـــن املــســؤولــيــة، وهــــو وزيــــر دفــــاع، 
لــم يكن املــســؤول، آخـــرون هم  ـــه 

ّ
أن لكن الحقيقة 

املسؤولون، بينما كان امللك مسافًرا.
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 يكون لك صلة 
ّ

■ هل كنت حريًصا على أال
بــمــديــر املـــخـــابـــرات؟ كــيــف الــتــحــقــت بــدائــرة 
املخابرات؟ وماذا كان عملك فيها بالضبط؟
نــعــم، كــنــُت حــريــًصــا عــلــى ذلــــك. لــكــن ركـــبـــُت في 
الــســيــارة، ومــضــيــنــا إلـــى مــقــّر دائــــرة املــخــابــرات 
)القديم( في جبل عّمان. وكصديقني التقيا بعد 
مدة، بدأنا نتحّدث عن املاضي )كم عندك أوالد؟ 
أين ذهبت؟ ... إلخ(. ثّم عرض علّي أن أعمل معه. 
ـــه يــريــدنــي أن 

ّ
ســألــتــه مــســتــوضــًحــا، فــأجــابــنــي أن

أعمل في املخابرات. استغربُت األمر كثيًرا، فقال: 
ي ال أريدك في املخابرات 

ّ
»أعرف حساسيتك، لكن
تتجّسس على الناس«.

ــدّي مــســؤولــيــات  ــ ــّكـــر بـــالـــراتـــب، حــيــث لـ ــُت أفـ ــ رحـ
 هذا يعتمد 

ّ
أسرتي، فسألته عنه، فأجابني بأن

عــلــى الـــرتـــبـــة، وأوضــــــح لـــي أن الـــرتـــبـــة ســتــكــون 
ني كنُت قد أنهيُت دراستي الجامعية، 

ّ
نقيًبا، ألن

والــراتــب 76 ديــنــاًرا، وهــو ضعف الراتب املدني. 
ــك، والـــنـــصـــف  ــ ــلـ ــ ــع نـــصـــفـــه ألهـ وقـــــــال لــــــي: »تــــضــ
الــثــانــي ألوالدك«. هــنــا ســألــتــه عـــن عــمــلــي مـــاذا 
تــقــاريــر، معظمها  هــنــاك   

ّ
أن فأخبرني  ســيــكــون، 

باإلنكليزية، تتلقاها دائرة املخابرات، وهي عن 
تجّسس إسرائيل وأسلحتها وأجهزتها األمنية 

الداخلية. 
ــال لـــي: »أريــــد شــخــًصــا مــثــلــك يــفــهــم، ويــقــّرر،  وقــ
 كــان 

ً
 عــن هــــذا«. فــقــبــلــُت، وفــعــا

ً
ويــكــون مــســؤوال

هذا هو العمل. بعدها، جاء أجنبي من أميركا، 
متخرجني  تضم  جــديــدة  دفعة  ــا 

ّ
وكــن لتدريبنا، 

ـــا، وتـــدربـــنـــا عـــلـــى الــعــمــل 
ً
مــــن الـــجـــامـــعـــة حـــديـــث

ــبــــاري. ثـــــّم جـــــرى تـــحـــويـــلـــي إلـــــى قــســم  ــتــــخــ االســ
التحليل )أي تحليل مادة املخابرات التي تأتي(، 
عــّد تقارير في هذا الخصوص، يرفعها 

ُ
أ وكنُت 

املدير إلى امللك.
نــادانــي محمد رســول،  كتبته،  تقرير  ثالث  بعد 
وقال لي: »عندما قرأ سيدنا تقريرك الثالث، قال 
الدنيا تغّيرت فــي دائـــرة املخابرات،   

ّ
أن إّمــا  لــي: 

ــُت، في  ــنـ ــنـ تـــغـــّيـــر. وظـ الـــتـــقـــاريـــر  أســـلـــوب   
ّ
أن أو 

كاتبها   
ّ
أن فــأخــبــرتــه  لــم تعجبه،  ــهــا 

ّ
أن الــبــدايــة، 

لي  فأوضح  ا، 
ً
العمل حديث م 

ّ
تسل ضابط جديد 

ــه يقول 
ّ
ـــه لــم ينتقد مـــاذا كتب الــضــابــط، ولــكــن

ّ
أن

 أســلــوب التقارير اختلف«. كــان ذلــك فــي عام 
ّ
إن

يــريــد  املــلــك   
ّ
أن 1966، وأبــلــغــنــي مــحــمــد رســــول 

ــنــي أنـــا مــن أكــتــب هــذه 
ّ
أن يلتقي بـــي، ليتأكد أن
التقارير. وهذا ما كان. 

■ هل كانت هذه أول مرة ترى فيها امللك حسني؟ 
ــان الـــديـــوان املــلــكــي ُيــفــتــح يـــوم اإلثــنــني في  ال، كـ
مــعــلــًمــا في  املــلــك. وكــنــُت  ملــقــابــلــة  الخمسينيات 
السلط، وقد أخذني مرة محمد رسول، ليعّرفني 
إلى امللك. وأتذّكر كلمة قالها امللك في ذلك اللقاء: 
»هذا بيتكم العتيق«. أّما أول لقاء، عندما كنُت 
في دائــرة املخابرات، فكان في عــام 1966. وكان 
ــا، ويــتــحــّدث بلطف  ســيــدنــا، رحــمــه الـــلـــه، مــهــذًب
وبـــاالســـم. وقـــد تــعــامــل مــعــي بـــاحـــتـــرام. سألني 
كثيًرا عن الكويت، وسألني عن سبب مغادرتي 

الحزب الشيوعي.
حدثت تظاهرات في الخليل ونابلس وغيرهما، 
)الفلسطيني(   التحرير  »جــيــش  تهتف  وكــانــت 
يحمينا«. وحدثت ضجة، وكان أهلي، حتى ذلك 
نابلس، وكنُت  فــي  بيتنا  فــي  الــتــاريــخ، مقيمني 
أذهــُب إليهم كل خميس وأعــود السبت. لبسُت، 
في أثناء زيارتي في تلك األثناء، الزي العسكري؛ 
 ذلــــك يــجــعــل مــنــع الــتــجــول ال 

ّ
ـــي أن

ّ
ــقـــاًدا مـــن ــتـ اعـ

يحرمني من الحركة. 
وذهــبــُت ورأيـــُت الــذي أريــد أن أراه. كــان الجميع 
الـــتـــحـــريـــر  ــيــــش   جــ

ّ
أن ــلــــى  عــ مـــتـــفـــقـــني  ــا  ــ ــًب ــقــــريــ تــ

ــان بعضهم  ــ الــفــلــســطــيــنــي ســــوف يــحــمــيــهــم، وكـ
م في 

ّ
ني جاسوس، وال يحق لي أن أتكل

ّ
يقول إن

ــنــا نتمنى 
ّ
فهمهم أن

ُ
هــذا املــوضــوع، حــاولــُت أن أ

حماية  فــي  ليساعدنا  التحرير  جيش  يأتي  أن 
 مــجــيــئــه ســيــكــون مـــبـــّرًرا 

ّ
الــضــفــة الــغــربــيــة، لــكــن

اتها.  إلسرائيل أن تستمر في اعتداء
ــان فــــي عـــــام 1967 قــبــل  ــّمــ أخـــــــذُت أهـــلـــي إلـــــى عــ
الـــحـــرب بــخــمــســة أشـــهـــر. وكــــان قـــد عــّرفــنــي إلــى 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، وصــفــي الــتــل، زميل 
فــــي املــــخــــابــــرات مــــن الـــســـلـــط، وكـــــــان أول لــقــاء 
الــحــرب. سألني عن  أربعة أشهر من  بيننا قبل 
مــواقــف الــنــاس فــي الضفة الــغــربــيــة، وعــن رأيــي 
 عــمــيــقــة، 

ٌ
ــارت بــيــنــنــا صــحــبــة ــ فـــي األوضــــــــاع. صـ

أكثر عربي  ــه 
ّ
أن أثــنــاء صحبتنا،  فــي  واكتشفُت، 

يعرف طبيعة الحركة الصهيونية ومخاطرها، 
وقــد سحرني، وكــان يميل إلــى القدس أكثر من 

أي مقدسي. 
وهــو الــذي كــان عسكرًيا فــي جيش اإلنــقــاذ  في 

ــه 
ّ
أن فــي  أن نلتقي،  اتــفــقــنــا، مــن دون  عـــام 1948. 

ني 
ّ
ر امللك من التوّرط في حرب 1967 . وفي أن

ّ
حذ

رُت مدير املخابرات، محمد رسول الكياني، 
ّ
حذ

من ذلك.

■ كيف كانت أجواؤكم في املخابرات األردنية في أثناء 
حرب 1967؟ ماذا كنتم تفعلون؟

ا 
ّ
 نصف البلد ضاع. كن

ّ
كانت أجواؤنا سيئة، ألن

نكتب تقارير عن األوضاع، ونحن أساًسا لسنا 
ما أصحاب مشورة، وصاحب 

ّ
أصحاب قرار، وإن

القرار هو امللك. نحن نكتب ملدير املخابرات الذي 
يــرفــع مــا نكتبه إلـــى جــالــة املــلــك. لــكــن استجد 
الفلسطينيون  الفدائيون  أمر جديد، هو  عندنا 

ومشكاتهم والتجاوزات العديدة التي حدثت.

■ وقــعــت مــعــركــة الــكــرامــة  فــي عـــام 1968. مـــاذا كــان 
دوركم في دائرة املخابرات العامة فيها؟ وماذا عن دور 

الفدائيني الفلسطينيني فيها؟
ها قصتي 

ّ
رفعتني معركة الكرامة إلى األعلى. إن

بدأت  ا 
ّ
مل كلها.  السياسية  الحقيقية في حياتي 

تقّدمه،  ــا قلقني على جيشنا وعــلــى 
ّ
كــن املــعــركــة، 

ـــا تــوّســط الــنــهــار، يـــوم 27 
ّ
ــا خــائــفــني. لــكــن مل

ّ
وكــن

 إسرائيل 
ّ
آذار/ مارس، عرفنا، في املخابرات، أن

ترجو أميركا العمل من أجل وقف إطاق النار. 
كــان مهًما أن نجعل إسرائيل تضطر إلــى طلب 
وقــف إطــاق الــنــار، والسبب أن الــوضــع فــي عام 

1967 كان صعًبا علينا. 
أّما الفدائيون، فكانوا موجودين تحت التدريب، 
واملــعــركــة كــانــت معركة جــيــش، والــذيــن حــاربــوا 

منهم كانوا من سبعني إلى مئة شخص . وأذكر 
ي ذهبُت، بعد املعركة، إلى املكان الذي ُوضعت 

ّ
أن

فــيــه جــثــامــيــنــهــم، وكـــانـــت بـــني 70 و80. لـــم يكن 
الساح، وال طبيعة املعركة، يسمحان للفدائي، 
ب، بــمــشــاركــٍة فــاعــلــة، حــيــث املدفعية  ــــدرَّ حــتــى املـ

ومضادات الطائرات والدروع.
إسرائيل  مــن  املعطوبة  الــعــربــات  بقايا  عرضنا 
عند أمانة العاصمة في عّمان، وجاء األردنيون 
مـــن كـــل مـــكـــان فـــرحـــني، وهــــم يـــشـــاهـــدون نــتــائــج 

املعركة.
كــــان جــالــة املــلــك يــأتــي إلــــى دائـــــرة املـــخـــابـــرات، 
ــّم ُيـــدعـــى  ــ ويـــجـــلـــس مــــع مـــديـــرهـــا فــــي مــكــتــبــه، ثـ
مساعدو املدير، ويشاركون في باقي الجلسة مع 
امللك الذي يسمع منهم تقديراتهم، ثّم ُيستدعى 
ضـــبـــاط الــعــمــلــيــات. وكـــانـــت املـــخـــابـــرات تــتــابــع 
الشعبية« واألحــزاب،  حركتي »فتح« و»الجبهة 
ويسمع امللك من الحضور تقديراتهم، ويضعون 
 
ّ
فــإن إلـــّي،  بالنسبة  ويــذهــبــون.  عنده  املعلومات 

ا مع ضباط 
ً
متفق يكون  قد  الشخصي  تقويمي 

ي 
ّ
العمليات وقد ال يكون، وكــان امللك يسمع من

يراه  آخــر ضابط  دائًما  وكنُت  لألمور.  تقويمي 
لدى زيارته الدائرة.

بعد معركة الكرامة بعشرة أيام، جاء امللك، وكان 
مــســروًرا، وكــنــا نحن فــي املــخــابــرات مسرورين. 
سألني عن رأيي في الذي حدث. قلُت له: »الحمد 
لــلــه عــلــى مــا حــصــل«. ســألــنــي عــّمــا أقــصــد. قلت: 
»كان جزء من جيشنا منذ حوالى سبعة أشهر 
با بساطير ]أحذية[، والجيش املصري مشتت، 
كما الجيش السوري. كان وضع العرب مخزًيا 
فــي حـــرب 1967، والــجــمــيــع يــائــســون. ثـــّم خــال 
من  )األردنــــي(  العربي  الجيش  تمّكن  18 ساعة 
الــيــأس، وجــعــل الجيش اإلسرائيلي  إنــهــاء هــذا 
يطلب من أميركا املساعدة لوقف ضرب جيشنا 

عليه. وهـــذا، يــا ســيــدي، نعمة مــن الــلــه. وموقف 
ــا  ــادنـ الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي فــــي مـــعـــركـــة الـــكـــرامـــة أفـ
 جيشنا اســتــعــاد ثقته 

ّ
ــاد الــعــرب؛ ألن نــحــن، وأفـ

بــنــفــســه، وبـــالـــتـــمـــاهـــي، حـــني يــعــلــم الـــســـوريـــون 
واملـــصـــريـــون ســيــســتــعــيــدون ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم. 
ــكـــذا، بــتــوجــيــهــات جــالــتــكــم، وبــقــيــادة قــائــد  وهـ
الفرقة الامع  الذي أدار املعركة بمهنية رفيعة، 
ــإقـــدام ضــبــاط وضــبــاط صــف وأفـــــراد الــفــرقــة  وبـ
 مجيًدا نفخر 

ً
وبتضحياتهم أنجز جيشنا عما

به ونعتز«.
كانت وظيفتي من يوم معركة الكرامة إلى زيارة 
م به 

ّ
امللك إلينا في املخابرات، أن أتابع كل ما يتكل

ياسر عرفات )أبو عّمار( والفدائيون وبياناتهم. 
وكــــان أبـــو عــّمــار فــي هـــذه األثـــنـــاء يــتــحــّدث كما 
 هناك من صــاروا يعتقدون 

ّ
يريد، إلــى درجــة أن

 األردن تآمر عليه. وأتــذّكــر، قبل 
ّ
ــه البطل، وأن

ّ
أن

يوم من مجيء امللك، كان هناك صحيفة اسمها 
باد الشرق قد نشرت خبًرا منسوًبا إلى فصيل 
 
ّ
بأن ُيشعرك  الكرامة،  معركة  عن  الفدائيني،  من 

الجيش العربي كان يتآمر على الفدائيني. وكنُت 
مــقــهــوًرا مــن صــمــت الــحــكــومــة عــن هـــذه األمــــور. 
فقلُت للملك: »يا سيدي، أال تعرف الحكومة ما 

حصل في الكرامة؟«. 
قال لي: »طبًعا«. فحّدثته عن االنطباع الخاطئ 
أن ينشأ مــن مطالعة تلك األخــبــار،  الـــذي يمكن 
وبيانات الفدائيني وتصريحات أبو عّمار. صمت 
 عرشكم 

ّ
املــلــك، ثـــّم قــلــُت لـــه: »ســـيـــدي، أخــشــى أن

 خــال عامني، إذا استمر الحال على ما 
ّ
سيهتز

ب، وأطــفــأ سيجارته وغــادر. 
ّ
لــم يعق هــو عليه«. 

ثّم جاءني املدير محمد رسول إلى مكتبي، فقال 
 عرشك 

ّ
إن لــي: »أنــت مجنون! كيف تقول للملك 

سيهتز؟ ماذا حصل لعقلك؟«. قلُت له: »يا باشا، 
أنا ضابط مخابرات، وظيفتي أن أقول الحقيقة 
الــقــرار، وأنــا لسُت صاحب قـــرار، وهو  لصاحب 
حّر يقبل هذا الكام أو ال يقبله«. وبــدأ يصيح، 
قلُت له بمنتهى الجدية: »يا باشا، أريد أن أترك 
ــك 

ّ
»ألن فأجبته:  السبب.  عــن  سألني  وأستقيل«. 

ــي أن أكــــون Clown )مـــهـــرًجـــا(. وأنــا 
ّ
تــريــد مــن

خــلــق ألكـــون كــذلــك، وال أستطيع«. ثــّم بــدأُت 
ُ
لــم أ

أتحّدث مهنًيا، فهدأ أبو رسول.

■ هل حاولت االستقالة مرة أخرى؟
 من 

ً
تــلــقــيــُت، فـــي نــيــســان/ إبـــريـــل 1970، رســـالـــة

اإلنكليز   
ّ
أن فيها  أخــبــرنــي   ، الــقــيــويــن  أم  حــاكــم 

ــقــــال لـــــإمـــــارات فــــي الـــعـــام  ــتــ ســيــمــنــحــون االســ
 الــحــكــام يــريــدون 

ّ
املــقــبــل، أي فــي عــام 1971، وأن

اإلمـــــــارات كــلــهــا مــتــحــدة، فــيــمــا تــديــر كـــل إمــــارة 
شؤونها، ويكون لها ما يشبه حكومة. وطلبني 
عـــنّي في 

ُ
فــي الــرســالــة مــن أجــل أن أســافــر إلــيــه، أل

املواجهة مع  الحكومة. كان ذلك قبل  إدارة هذه 
الــفــدائــيــني بــســتــة أشــهــر. ســــررُت بــالــرســالــة، ثــّم 
ــيـــة في  أعــطــيــتــهــا ملــديــر دائــــرة املــخــابــرات األردنـ
حينه، حيث كنُت أعمل طبًعا، مضر بدران باشا 

ني أريد أن أستقيل. 
ّ
، وأخبرته أن

 سيدنا 
ّ
إن بعد أسبوعني، استدعاني، وقــال لي 

ــُت، وبـــعـــدهـــا صـــرُت  ــيـ ــقـ يـــرفـــض اســتــقــالــتــي. وبـ
وزيًرا، ثّم تغّيرت حياتي. وعندما استعدُت تلك 
الحادثة، وأنا أكتب سيرة حياتي، التقيُت مضر 
بــــدران، مــن أجــل أن أســتــوضــحــه، بعد 46 عــاًمــا، 
 تلك الرسالة يجب 

ّ
في شأن قوله لي حينذاك إن

لع عليها امللك، وألسأله عّما إذا كان البد 
ّ
أن يط

للملك أن يعرف عن كل ضابط مخابرات يريد أن 
 هذا ليس بالضرورة، لكن 

ّ
يستقيل، فأجابني أن

ك عدنان أبو عــودة، كان ذلك ضرورًيا. وقال 
ّ
ألن

ــى مسؤولياته مــديــًرا لدائرة 
ّ
ــه عندما تــول

ّ
إن لــي 

املــخــابــرات الــعــامــة، أبــلــغــه ســلــفــه مــحــمــد رســول 
 سيدنا أوصاه فّي. 

ّ
الكياني أن

 ســيــدنــا أمــــر أن أشـــــارك في 
ّ
ــبــــرُت أن خــ

ُ
ـــا، أ

ً
الحـــق

دورة في لندن، وهو ما كان، وكانت عن الحرب 
النفسية، ومن تنظيم دائرة عند اإلنكليز ملكافحة 
الــشــيــوعــيــة. وكـــانـــت مــدتــهــا أســـبـــوًعـــا فـــي كلية 
حربية. وفي ثاني يوم على وصولي، ذهبُت إلى 
قــاعــة مــحــاضــرات الــــدورة، وكــانــت صغيرة، ولم 
 على لوح 

ً
يكن فيها أحد سواي. وضعوا شاشة

سبورة خضراء، عرضوا عليه فيلًما مدته نحو 
ــّم عــرضــوا  18 دقــيــقــة. شــاهــدتــه واســتــوعــبــتــه. ثـ
فيلًما ثانًيا باملدة نفسها. ثّم بدأ أحد الضباط 
يــســألــنــي، وكـــــان ســـؤالـــه األول عـــن مــوضــوعــي 
هما عن حرب السويس في 

ّ
الفيلمني، فأجبُت أن

عام 1956، وهما فيلمان، بريطاني وآخر مصري 
معاكس له. ثّم ُسئلُت عن الفيلم األنجح برأيي، 
ــه املــصــري. ثــّم شــرحــُت أســبــاب وجهة 

ّ
فأجبُت أن

ثــّم سألني إن  نــظــري، وكتب الضابط ذلــك كله، 
كان لدي شيء آخر، فقلت: »ال«.

سألني إن كنُت أعرف عن سبب إيفاد امللك حسني 
ــنــي ال أعـــرف. ثّم 

ّ
لــي إلــى هــذه الـــدورة، فأجبُت أن

ني 
ّ
ــنــي لــســُت بحاجة إلــى الــــدورة، ألن

ّ
قــال لــي إن

الدورة  انتهت  إعامي بطبعي، فسررُت. وبذلك 
ــه بقيت خمسة 

ّ
في هــذا اليوم، على الرغم من أن

ــام. وجــلــســنــا نــتــحــّدث عـــن الـــحـــرب الــنــفــســيــة  ــ أيــ
ــوادث أيـــلـــول/  ــ ــذا قــبــل حــ ــان هــ ــرى. كــ ــ ــور أخــ ــ وأمــ
سبتمبر 1970 بثاثة أشهر. كان يهيئني ألكون 

وزيًرا لإعام.

■ هناك ورقة وحيدة في يومياتك تعود إلى عام 1970 
ها 

ّ
أن فيها  وتــذكــر  للحكومة،  اإلعــالمــيــة  السياسة  عــن 

ّبقت هذه السياسة 
ُ
كانت توجيهات وصفي التل. هل ط

تماًما؟
ــه مــع بـــدء االشــتــبــاكــات  ـ

ّ
ــطــّبــق تــمــاًمــا، ألن

ُ
ال، لــم ت

وقائع  اســتــجــّدت  الفلسطينيني،  الــفــدائــيــني  مــع 
ــدة، فـــأنـــت عــنــدمــا تــتــعــامــل مع  ــديــ وأوضـــــــاع جــ
شــــأٍن جــديــد لـــن يــكــون ذلـــك بــنــظــريــاٍت جــامــدة. 
األساسية  والتوجهات  املنطلقات  بالطبع  لكن، 
ــخــدمــت تــســمــيــتــا »الــفــدائــي 

ُ
 اســت

ً
ــّبــقــت، فــمــثــا

ُ
ط

ـــا 
ّ
ــدائــــي غـــيـــر الــــشــــريــــف«، وكـــن ــفــ الـــشـــريـــف« و»الــ

نستخدمهما باتساع. وأنا مقتنٌع بما كان يقوله 

عدنان أبو عودة
]4/ في السيرة واليوميات ]

ــن الــمــركــز الــعــربــي  ــدر قــريــبــا ع ــص ي
»يوميات  السياسات  ودراسة  لألبحاث 
ويشتمل   .»1988  -1970  .. عـــودة  ــو  أب عــدنــان 
الوزير  مــع  مقابلة  على  األولـــى  صفحاته  فــي 

تشتمل  ال  ما  على  تضيء  األردني،  والدبلوماسي 
أسئلة  عن  إجاباته  وتتضمن  اليوميات،  هذه  عليه 
عن طفولته، دراسته، بيئته العائلية التي نشأ فيها، 
التحاقه  الخليج،  في  عمله  الحزبية،  انتماءاته 

بالملك  عالقته  بدايات  العامة،  المخابرات  بجهاز 
حسين وكيف تطّورت، وعالقته المميّزة مع رئيس 
أخرى عن  التل، وتفصيالت  األسبق وصفي  الوزراء 
وقائع تالية تتابعت في محطات تجربته السياسية 

في  توالها،  ومسؤوليات  مواقع  وفي  الخاصة، 
رئاسة الديوان الملكي، ووزيًرا لإلعالم، ووزيًرا للبالط، 
يلي  وفيما  وغيرها.  الملك،  من  مقربًا  ومستشاًرا 

الحلقة الثانية من المقابلة

الملك الحسين ومضر بدران وعدنان أبو عودة ومروان القاسم ومسؤولون أردنيون سابقون

كان أبو عّمار في أثناء معركة الكرامة 
يتحّدث كما يريد، إلى درجة أّن هناك من صاروا 

يعتقدون أنّه البطل، وأّن األردن تآمر عليه

أراد الفدائيون في الجبهة الشعبية أن 
يخطفوني من أمام منزلي في جبل عّمان ثم 

صرت أبيت في دائرة المخابرات عشرة أيام

لم يكن ما جرى في أيلول حربا أهلية .. كان 
دفاعا عن شرعية الحكم في الدولة 

كان وصفي التل يقول إن الفدائيين حرمونا 
من أن يكونوا وسيلتنا الوحيدة للضغط من 

أجل استعادة الضفة الغربية

قلُت للملك الحسين بعد معركة الكرامة: 
سيدي، أخشى أّن عرشكم سيهتّز خالل عامين، 

إذا استمر الحال على ما هو عليه

وضعت منظمة أيلول األسود في 1974 
متفجرات في جدار بيتي كافية لتدميره 

واكتشفها مزارع في الحديقة

كتاب 

■ كيف تلقيت خبر اغتيال وصفي التل؟
كنُت في إسبانيا. سافرنا مًعا في الطائرة نفسها، هبط 
هو في القاهرة، وأنا أكملُت إلى إسبانيا، وكنُت مدعًوا 

من حكومتها، بصفتي وزير سياحة وآثار. 
فـــي غــرفــتــي فـــي الـــفـــنـــدق، كـــنـــُت أنـــظـــر مـــن الــشــبــاك على 
املشهد الجميل في ساحة غرناطة، وأتحّدث مع زوجتي 
الــذي وصل إليه الشعب اإلسباني. ثّم نزلُت  التقّدم  عن 
إلى بهو الفندق، وكان السفير اإلسباني الذي يرافقني 
م هاتفًيا مع مدريد، فيما 

ّ
ي وجدته يتكل

ّ
ينتظرني، لكن

لب منه 
ُ
ه ط

ّ
وجهه أحمر، ثّم أبلغني بالخبر السيئ، وبأن

أن أغـــادر إلــى مــدريــد، وبــذلــك دخــلــُت غرناطة ولــم أرهــا. 
ي في حينه، فعدُت إلى عّمان. 

ّ
 امللك سأل عن

ّ
وتبنّي لي أن

■ مــا تفسيرك الســتــهــدافــه؟ وملــــاذا كــانــت صــورتــه سلبية، مع 
ـــك أنــت وكــثــيــرون مــن مــعــارفــه تــتــحــّدثــون عــن عروبيته وحبه 

ّ
أن

الفلسطينيني؟
 
ّ
ــا فــي عــز

ً
ــا مــعــادًيــا لــجــمــال عــبــد الــنــاصــر عــلــن

ً
أخـــذ مــوقــف

أيــام عبد الناصر نفسه، ووقــف مع اليمن ضد الجيش 
سبب 

ُ
، وهــذه مواقف ليست بسيطة، بل ت

ً
املصري، مثا

عداء.

أيلول/  أثناء صدامات  األغلب، في  العربي على  املجموع  كــان   ■
سبتمبر 1970، سلبًيا جًدا تجاه األردن؟

 املــلــك حــســني كـــان يــخــبــر جــمــال عبد 
ّ
مــا عـــدا مــصــر، ألن

ــــان قد  بـــــأول. وكـ  
ً

أوال األردن  فـــي  بـــالـــتـــطـــورات  الــنــاصــر 
دخــل معه فــي حــرب 1967، وقــال لــه بعدها: »أعـــرف عن 
أن تستعيد  فـــإذا كنت تستطيع  بــإســرائــيــل،  اتــصــاالتــك 

الضفة الغربية، فافعل بأي طريقة«.

 عن محاولة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني خطفك، 
ً

■ فضال
هل كانت هناك تهديداٌت جدية على حياتك؟

الكويت في عــام 1972، من  جاءتني رسالة ملغومة من 
شخٍص نسب نفسه إلى منظمة أيلول األسود، ومغلفها 
ــزة لـــم تنبهني  ــهــ  األجــ

ّ
ـــشـــفـــت، لـــكـــن

ُ
ال يـــــزال عـــنـــدي، اكـــت

بصددها، حتى ال أخاف. وفي عام 1974، كنُت في مكتبي 
في وزارة اإلعام صباًحا، واتصلت بي زوجتي هاتفًيا، 
ــزارع فــي الــحــديــقــة اكــتــشــف مــتــفــجــراٍت  ــ  املـ

ّ
وأبــلــغــتــنــي أن

موضوعة في جدار البيت الذي بنيته من عرق جبيني. 
اتــصــلــُت بــاملــخــابــرات، فــأرســلــوا خــبــيــًرا فــي املــتــفــجــرات، 
فأبطل مفعولها، وأخبرني، بعد عشرين عاًما على تلك 
 كمية 

ّ
الحادثة، العميد حسني توقة الذي أبطل اللغم، أن

 مــع بيت 
ً

املــتــفــجــرات كــانــت كــافــيــة لتدمير الــبــيــت كــامــا
الجيران.

■ كنت تزاول مهنتك في عام 1970 في اإلذاعة واملخابرات عن 
انحرف  الفدائي  العمل  أّن  وتــرى  ونظامه،  األردن  لحماية  قناعة 
ك كنت على حق؟

ّ
 على ذلك الظرف، هل ترى أن

ّ
طل

ُ
وأخطأ. عندما ت

هم، كما كان يقول وصفي 
ّ
نعم، أحكم على الفدائيني بأن

التل، حرمونا من أن يكونوا وسيلتنا الوحيدة للضغط 
من أجل استعادة الضفة الغربية.

إلــى عــام 1973، توصي فيها  تــرد فــي يومياتك وثيقة تعود   ■
أّن األردن هو  باإلفراج على معتقلني، وتــورد في توصيتك تلك 

ل الحقيقي والشرعي للشعب الفلسطيني. ملاذا؟
ّ
املمث

الغربية  الضفة  لــن تعطي  إســرائــيــل   
ّ
بـــأن ــنــي مقتنع 

ّ
ألن

 األردن عنده أمل في أن 
ّ
ألحد، خصوًصا الفدائيني، لكن

يعيد الضفة، ويحتاج إلى أي قوٍة أخرى تساعده، وهو 
ه ال يجوز الشك فيه وفي قدراته. 

ّ
يعتقد أن

تــرك  أو  الــفــدائــيــني،  تــــرك  األردن   
ّ
أن تــــرى  ال  وإســـرائـــيـــل 

ه 
ّ
 أهل الضفة الغربية لم يشّكوا أن

ّ
الفلسطينيني. كما أن

تركهم.

وصفي التل والفدائيون

ل 
ّ
 لدى مصر قناة السويس، وهي تمث

ّ
وصفي إن

عامل ضغط على إسرائيل، فيما ليس لدينا في 
األردن قدرة على الضغط. وتستطيع سورية أن 
مئة  إسرائيل  مع  الهادئة  الجبهة  مع  تتعايش 
ا القدس، وليس لدينا من 

ّ
نا ذهبت من

ّ
عــام، لكن

كمل سعينا الستردادها، 
ُ
 أن ن

ّ
وسيلة ضغط إال

لكن ليس مع هؤالء، بل مع الفدائيني الحقيقيني. 
ــــذه هــــي وســيــلــتــنــا  ــــهــــا هـ

ّ
ــم هــــكــــذا، ألن

ّ
ــــان يــتــكــل كـ

ا تماًما 
ً
ــه كان مؤمن

ّ
أن الوحيدة للضغط، يعني 

بهذا األسلوب.

ها مع وصفي 
ّ
التي وضعت السياسة  تلك  ■ هل كانت 

أم  كــانــت سياسة حقيقية  أم  اإلعــالمــي،  للترويج  الــتــل 
قناعات حقيقية، يؤمن بها وصفي وينوي تطبيقها؟

ان؛ التطبيقي الذي أعمله أنا، والعقلي، 
ّ
هما شق

أي ما وراء هذا الفعل. وكان العقل لدى وصفي 
 العمل 

ّ
نا في األردن ليس عندنا قوة ضغط إال

ّ
أن

الفدائي، ليس لنا غير أصحاب هذا العمل، لكن 
ليس هؤالء. 

أنت تسأل نفسك: ملاذا تريد أن تقوم بهذا العمل؟ 
ــك يجب أن تقوم به 

ّ
 العقل يقول إن

ّ
والــجــواب أن

ــفـــي يـــذكـــر هـــذه  ــان وصـ ــ لـــألســـبـــاب الـــتـــالـــيـــة، وكــ
ه ال يوجد عندنا في األردن 

ّ
األسباب، وأهمها أن

قوة ضغط على إسرائيل.

ا، بفكره 
ً
■ هل تقصد أّن توّجه وصفي التل كان مختلف

وعقله، عن املسار الذي ذهبت إليه الحوادث في ما بعد؟
ما سارت عليه الحوادث حكمته الحوادث.

■ أليست موازين قوى في بنية النظام نفسه، خصوًصا 
بعد اغتيال وصفي التل؟

ــتـــل بـــالـــعـــداء لــلــفــلــســطــيــنــيــني،  ــفـــي الـ اتــــهــــام وصـ
وإحداث حالة عداء أردني- فلسطيني إعدام آخر 
لــه. ولــهــذا السبب، قلُت قبل أشــهــر، فــي مدينته 
 وصفي اغتيل مرتني، وأخشى أن ُيغتال 

ّ
إربد، إن

 يحدث ذلك. أول مرة كانت 
ّ

مرة ثالثة، وأرجو أال
ــداء داخــلــيــني، ومـــن وزراء ســابــقــني رأوا  مـــن أعـــ
فيه خــطــًرا عليهم، وخــافــوا مــنــه، وأنــشــأوا عنه 

حكاياٍت عجيبة. 
ــــدث فــــي الـــقـــاهـــرة.  االغـــتـــيـــال الـــثـــانـــي هــــو مــــا حـ

نايف حواتمة 
من عّجل 

الصدام بين 
الجيش األردني 

والفدائيين
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مريم الخاطر

عن  الخليج  ربيع  يتأخر  أن  الخبراء  توقع 
ربيع العرب املنصرم 2011، أو أن يكون له 
شكل آخـــر، مــع تحفظي على مــفــردة ربيع، 
استنادا إلى تاريخ مؤلم، تحول معه نضال 
الــشــعــوب إلـــى خــريــف عــربــي أســـود تصرم 
ــرق بــفــعــل فـــاعـــل فـــي ثــــورات  ــتــ نـــبـــاتـــه، واحــ
مضادة، تنافي الثورات الشعبية بخيانات 

دولية، بل وعربية مضاعفة.
عند تحليل الــَحــراك فــي الــشــأن الخليجي، 
غــــالــــبــــا مــــــا تـــحـــمـــل تـــــــســـــــاؤالت الــــخــــبــــراء 
الغربيني عناوين مغايرة ألدبيات الربيع 
الـــعـــربـــي. لـــذلـــك تـــســـاءل الــبــاحــثــان بــيــرتــي 
وجوزانكسي فــي دراستهما فــي أوربيس 
ســــؤاال جــوهــريــا »املـــمـــالـــك الــخــلــيــجــيــة في 
شرق أوســط متغير، هل الربيع الخليجي 
ما زال بعيدا؟«. وعند املقارنة، رأيا أن دول 
الخليج بوصفها »النفطية الغنية« حالة 
مختلفة جدا، خصوصا وأنها مبنية على 
بــنــى اقــتــصــاديــة قــويــة وأنــظــمــة حكومية، 
اعتمدت دساتيرها على امللكيات الوراثية 
ــر والـــطـــاعـــة  ــاشـ ــبـ الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــــــوالء املـ
ــرغــم مــن أنهما أشـــارا إلى  للحاكم، على ال
بـــــوادر فـــي بــعــض دولــــه مــنــذ الـــعـــام 2011، 
ــم تكن مــن بينها قــطــر، بــل دول الحصار  ل
الخليجية التي سجلت في تقارير منظمة 
العفو الدولية والتقرير السنوي لحقوق 
اإلنــســان انتهاكات عــدة لحقوق اإلنــســان، 
تــبــعــتــهــا اعـــتـــقـــاالت فـــي ســـجـــون تــتــم منذ 
عــام 2011، واشــتــدت فــي بعض دولـــه عام 
2013، مــثــل دولــــة اإلمــــــارات. ولــربــمــا تأثر 

منى عبد الفتاح

ــنــتــهــي الــفــتــرة الــرئــاســيــة لحكم  قــبــل أن ت
الــرئــيــس املــصــري، عــبــد الــفــتــاح السيسي، 
ــٌب مــشــوٌب بالحذر 

ّ
بعد أشــهــٍر، يسود تــرق

 مــجــلــس الـــرئـــاســـة يــمــّهــد لــتــمــديــد 
ّ
مـــن أن

الفترة الرئاسية بداًل من إجراء انتخابات. 
ولــهــذا ازدادت وتــيــرة تــحــركــات السيسي، 
ومــــــحــــــاوالتــــــه لــــفــــت األنـــــــظـــــــار بـــمـــواقـــفـــه 
وتسجيالته، ولم تسعفه الحكمة يومًا في 
التفريق ما بني الدعاية الشخصية داخليًا 
ــة فـــي تـــصـــّدر املــشــهــد الــســيــاســي  ــبـ ــرغـ والـ

خارجيًا. 
ــه الـــشـــعـــب  أحـــــــــدث هـــــــذه املــــــواقــــــف نـــصـــحـ
ام الجمعية العامة لألمم  ــ الفلسطيني أمـ
ــرا، بـــقـــبـــول الـــتـــعـــايـــش مــع  ــ ــيـ ــ املــــتــــحــــدة، أخـ
لــيــني، مستشهدًا بتجربة مصر  اإلســرائــيــ
فــي الـــســـالم، ثــم فــي هــوجــة حــمــاســه، عمل 
ــن الــفــلــســطــيــنــي فــجــأة  ــواطــ عــلــى إلـــغـــاء املــ
بقوله »أمــن وسالمة املــواطــن اإلسرائيلي 
جنبًا إلــى جنب مــع أمــن وســالمــة املواطن 

اإلسرائيلي«.
ــاء بــني  ــقـ ــذا الــــحــــدث مــــن لـ ــ ــا مــــا ســـبـــق هـ ــ أمـ
الــســيــســي ورئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســرائــيــلــي، 
بنيامني نتنياهو، في نيويورك، فلم يكن 
ه 

ّ
بحاجة لترويجه ووصفه بالعلنية، ألن

فــي عــلــم الــكــافــة إدراٌك ال تــشــوبــه ذّرة شك 
في مسارات العالقة بينهما منذ بداياتها. 
فالسيسي منذ كان وزيرًا للدفاع في عهد 
الـــرئـــيـــس املـــنـــتـــخـــب، مــحــمــد مــــرســــي، كـــان 
يحرص على الحفاظ على عالقاٍت سلمية 
مــــع إســــرائــــيــــل، وأظــــهــــر مـــوقـــف املــؤســســة 
األمنية العسكرية انقسامًا على الحكومة 
بتصنيف الــبــدو الــجــهــاديــني فــي سيناء، 
ــة املــــقــــاومــــة اإلســــالمــــيــــة )حـــمـــاس(  ــركــ وحــ
مــهــّدديــن لــألمــن الــقــومــي املــصــري. وملـــا لم 
تــتــمــّكــن املــؤســســة الــعــســكــريــة مـــن ترجمة 
هذه املواقف وغيرها إلى خطط سياسية، 
عملت على إطاحة الرئيس محمد مرسي 
الذي كان عقبة في وجه هذه التصنيفات. 

سالم لبيض

له قانون 
ّ
مفارقة كبيرة وتحد حقيقي مث

املصالحة اإلدارية، أمام الطبقة السياسية 
في تونس بمختلف أطيافها ومكوناتها، 
فــلــم يــحــدث أن انـــزعـــج الــتــونــســيــون مثل 
انزعاجهم من القانون الــذي صــادق عليه 
البرملان التونسي يوم 13 سبتمبر/ أيلول 
الجاري. وقد استمرت مقاومة تمرير هذا 
القانون سنتني ونصف السنة بدون تردد 
ـــوادة، أمـــال فــي إســقــاطــه بالوسائل  وال هـ
القانونية والشعبية املمكنة. لكن رئيس 
ــائــــد الــســبــســي،  ــة الــــبــــاجــــي قــ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
صــاحــب املـــبـــادرة الــتــشــريــعــيــة، مـــارس كل 
أنـــــواع الـــقـــوة الــنــاعــمــة واملـــكـــر الــســيــاســي 
ــاورة الــحــزبــيــة  ــنــ والــــدهــــاء االتـــصـــالـــي واملــ
ــــواب االئـــتـــالف الــحــاكــم  والــضــغــط عــلــى نـ
الليبرالي – اإلســالمــي، وعقد التفاهمات 
وصـــفـــقـــات الـــبـــيـــع والـــــشـــــراء الـــســـيـــاســـي، 
للمصادقة على القانون، وتحويله إلى أمر 
واقع. فقد ُمرر القانون، في دورة برملانية 
استثنائية وفــي أيــام العطلة القضائية، 
حيث كــان محل اســتــشــارة وجــوبــيــة لدى 
املــجــلــس األعــلــى لــلــقــضــاء، وفـــي غــفــلــة من 
الــرأي العام والقوى السياسية واملجتمع 
املــــدنــــي واالتــــصــــالــــي والـــنـــخـــب الــفــكــريــة 
والــجــامــعــيــة، على الــرغــم مــن احتجاجات 
محدودة قادتها حملة »مانيش مسامح« 
أمام مجلس نواب الشعب، لحظة املناقشة 
ــنــــواب  ــــرس لــ ــشــ ــ ــّدي الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الـــــعـــــامـــــة، والــ
ــبـــرملـــان، على  املـــعـــارضـــة مـــن داخــــل قــبــة الـ
ــم، مــحــاولــة  الـــرغـــم مـــن مـــحـــدوديـــة عــــددهــ
منهم لتأجيل التصويت إلى حني تنطلق 
الــدورة البرملانية العادية في مطلع شهر 
أكتوبر/ تشرين األول املقبل، بالتزامن مع 

بداية املوسم السياسي الجديد.
يــعــفــو نـــص الـــقـــانـــون، فـــي فــصــلــه الــثــانــي، 
عــفــوا صــريــحــا عــن املــوظــفــني العموميني 
وأشــبــاهــهــم الـــذيـــن ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم ذات 
ــة أو مــتــعــلــقــة  ــيـ ــالـ ـــة أو مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ طـــبـــيـــعـــة إداريـ
ـــراف فــي حق  ـ بمسؤولية التسيير واإلشـ
الدولة واملجتمع. وقد أوقف هذا القانون 
الــتــتــبــعــات واملـــحـــاكـــمـــات فـــي حـــق كـــل من 
مـــارس »أفــعــاال تــم الــقــيــام بــهــا، واملتصلة 
بمخالفة الــتــراتــيــب، أو اإلضــــرار بـــاإلدارة 
ــلــغــيــر،  ــة، ال وجــــــه لـــهـــا ل ــعـ ــفـ ــنـ لــتــحــقــيــق مـ
ــدة ال  ــائــ شـــريـــطـــة عـــــدم الـــحـــصـــول عـــلـــى فــ
وجــه لها ألنــفــســهــم«. ويــعــد محتوى هذا 
الـــفـــصـــل، وكــــذلــــك الـــفـــصـــل الـــثـــالـــث الــــذي 
يلغي األحكام القضائية، ويجبر الوكالء 
الــعــامــني ملــحــاكــم االســتــئــنــاف عــلــى تقديم 
ة للمعنيني بــالــقــانــون، يعّد  شــهــادة بــــراء
كــافــيــا لــلــرّجــة الـــتـــي أحــدثــتــهــا املــصــادقــة 
البرملانية فــي بعض األحـــزاب السياسية 
التي تنسب نفسها إلــى أيديولوجيا 14 
جانفييه )يناير( 2011. فــالــرأي الــعــام لم 
يــســتــغــرب أو يــفــاجــئــه مــوقــف حـــزب نـــداء 
تونس، أو فروعه املنشقة عنه، مثل حزب 
ــة، أو  ــيـ ــنـ ــروع تـــونـــس والـــكـــتـــلـــة الـــوطـ ــشــ مــ
حليفه حزب آفاق تونس، الداعمني قانون 
املــصــالــحــة اإلداريــــــــة بــســبــب مــرجــعــيــتــهــم 
ــيـــســـاريـــة- الــتــجــمــعــيــة والــــدســــتــــوريــــة والـ

البورقيبية، وإنما فاجأهم موقف حركة 
النهضة اإلسالمية التي تصنف نفسها 
ضمن الــقــوى القادمة مــن فيافي النضال 
الــتــاريــخــي املـــقـــاوم لــالســتــبــداد والــفــســاد، 
ــإذا بــهــا تــنــحــاز وتــتــخــنــدق إلــــى جــانــب  ــ فـ
املـــاكـــنـــة الــعــمــيــقــة الـــســـاكـــنـــة فــــي مــفــاصــل 
الـــدولـــة، املتحّكمة فــي الــغــرف السياسية 

خليل العناني

ال يــمــلــك املــــــرء، وهــــو يــســتــمــع لــكــلــمــة وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، عــــادل الــجــبــيــر، من 
فوق منصة الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
وهـــو يــتــهــم قــطــر بــدعــم اإلرهــــــاب، ســـوى أن 
يرفع حاجبيه تعجبًا، ليس من جرأة الرجل 
غــيــر املــعــهــودة فــحــســب، وإنــمــا مــن منطقه 
املتهافت فــي تــوزيــع االتــهــامــات على دولــة 
شقيقة من دون دليل. ولــو جــاء هــذا الكالم 
من شخٍص آخر لم يتورط خمسة عشر من 
بني وطــنــه فــي أســـوأ هجمات إرهــابــيــة في 
التاريخ الحديث، قتلوا خاللها ما يقرب من 
ثالثة آالف شخص فــي يــوم واحـــد، وهناك 
ــراد مــن الــعــائــلــة الــحــاكــمــة في  مــالحــقــات ألفــ
بـــــالده مـــتـــوّرطـــني فـــي ذلــــك الــــحــــادث، لــكــان 
ــم يــكــن مـــقـــبـــواًل. ولــو  األمــــر مــفــهــومــًا، وإن لـ
ــكـــالم مـــن وزيــــر خــارجــيــٍة ال يستند  جـــاء الـ
نــظــام الحكم فــي بـــالده على تحالف وثيق 
ــل مــا يــمــكــن أن  مــع إيــديــولــوجــيــة ديــنــيــة، أقـ
تــوصــف بــه هــو الرجعية والــتــطــّرف، لربما 
كــــــان لـــكـــالمـــه مــــصــــداقــــيــــة. يـــعـــكـــس مــنــطــق 
ــًا مــفــضــوحــًا في  الــجــبــيــر تــهــافــتــًا ســـعـــوديـ
محاولة لغسل أيــدي بــالده من التورط في 
دعــــم جــمــاعــات مـــتـــشـــّددة، ســــواء مـــن خــالل 
نشر اإليديولوجية الوهابية، ومــا تحمله 
ــّددة ومــغــلــقــة لــلــديــن،  ــتـــشـ مـــن تــفــســيــرات مـ
إلـــى الـــدعـــم املـــــادي والــعــســكــري لــهــا، ســـواء 
فــي أفغانستان إبـــان الثمانينيات، أو في 
ســوريــة وليبيا بعد الــربــيــع الــعــربــي. وهي 
محاولة للقفز إلى األمام، عبر توريط غيره 
ــاب. حــــاول الــجــبــيــر،  ــ ــ فـــي مــســألــة دعـــم اإلرهـ
 ذريــعــًا فــي مــلء فــراغ 

ً
وهــو الــذي فشل فشال

سلفه األمــيــر ســعــود الفيصل، أن يتقمص 
ــة لــيــبــرالــيــة  ــ ــر خــارجــيــة دولـ ــ شــخــصــيــة وزيـ
عريقة، تعطي اآلخرين دروســًا في محاربة 
اإلرهـــاب، عبر لــوم اآلخــريــن. وقــد زاد الطني 
بلة، حني غازل الرجل إسرائيل، ملمحًا إلى 
ــراع مــعــهــا، حــتــى ولــو  ضـــــرورة إنـــهـــاء الـــصـ
عــلــى حــســاب الــحــقــوق الفلسطينية. وهــو 
هنا يسير على خطى الجنرال عبد الفتاح 
السيسي الــذي نــادى من على املنبر نفسه، 
قبل أيام، بضرورة حماية األمن اإلسرائيلي.  
يتوازى حديث الجبير مع الحملة املسعورة 
التي تشنها سلطات بالده على شخصياٍت 
ــة لـــيـــس فـــقـــط بــاعــتــدالــهــا  ــروفـ ــعـ ــٍة، مـ ديــــنــــيــ

ناشطون خليجيون بـ »الثورات العربية«، 
ــدانـــي على  ــيـ ات لــلــظــهــور املـ فـــجـــاءت نـــــــداء
»تويتر« و»فيسبوك« مطلع 2011، بينما 
شهد بعضها نزوال ملطالبات بإصالحات 
اجتماعية واقــتــصــاديــة، باستثناء بــوادر 
حركات سياسية مشابهة للربيع العربي، 
لتغيير بعض أنظمة الحكم فــي الخليج، 
شّجع ظهوَرها عــامــالن: التأسي ببواكير 
نجاح تجربتي تونس ومصر، واألرضية 
الخصبة في بعض التحّركات »الطائفية« 
في بعض دوله، كما هو الحال في البحرين 
ــبـــرايـــر/  فــــي اعـــتـــصـــام الــــلــــؤلــــوة، فــــي 14 فـ
شباط 2011، واعتصام العوامية في إقليم 

اإلحساء في السعودية، في العام 2011.
ــدول الــخــلــيــجــيــة، تـــم تـــجـــاوز كل  ــ فـــي كـــل الـ
فصول التظاهر بتفاوت بني دولة ودولة، 
ات الــثــورات  طــوعــا أو كــرهــا، ففشلت نــــداء
بسبب االستقرار االقتصادي والسياسي، 
ات احـــتـــرازيـــة مــســبــقــة بــإغــداق  ــراء ــإجــ أو بــ
استحقاقات شعبية أو بتحقيق مطالب 
إصـــالحـــيـــة أو زيــــــــادة تــمــثــيــل أو مــقــاعــد 
ــئـــات فــــي املـــجـــتـــمـــع. وإمــــــا ألن  ــفـ لــبــعــض الـ

بــعــضــهــا لـــم تــكــن ذات أرضـــيـــة ســيــاســيــة-
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة خــصــبــة لــربــيــٍع، 
كتلك الــــدول الــتــي رزحـــت شعوبها تحت 
خط الفقر والظلم االجتماعي واالستبداد. 
لــــيــــس ألنـــــهـــــا ال تـــــقـــــاس عــــلــــيــــهــــا، ولـــكـــن 
لألسباب آنفة الذكر، يضاف إليها أيضا 
أن دول الخليج ال تعترف بخط للفقر، وال 
تــســمــيــه، حــتــى ال يـــقـــاس نــصــف املــجــتــمــع 
أو ربــعــه عــلــى أنـــه فــقــيــر فــي بــعــض دولـــه، 
فــي ظــل شــّح الــرواتــب والظلم االجتماعي 
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الثاني ردع عسكري ملظاهرات ميدانية، كما 
حــدث في إعــادة األمــن للبحرين في 2011، 
بقوات الدرع الخليجي، بموجب اتفاقيات 
دفاع مشتركة، تحت مظلة مجلس التعاون 

الخليجي.
ــافـــظ الــخــلــيــج عــلــى نـــظـــامـــه، على  لـــذلـــك، حـ
الرغم من حراك شعوبه ضد بعض أنظمة 
ــة، املـــتـــأثـــرة  ــداديــ ــبــ ــتــ حــكــمــه الــقــمــعــيــة االســ
بإفرازات الربيع العربي، في جرأة الخطاب 
ونــزول الشارع، وما ضمنته التكنولوجيا 
وتــطــوراتــهــا فـــوق إرادة أنــظــمــة الــقــمــع من 
تــمــكــني شــعــبــي فــــي اإلعـــــــالم االجـــتـــمـــاعـــي. 
وعندما لم يسقط حاكم، ولــم يتغير نظام 
أي حكم خليجي، كان التعبير في األدبيات 

»تجّمد ربيع الخليج«. وعلى منواله جاء 
تــعــبــيــر الــبــاحــثــة مـــــاري تــيــتــرولــت »شــتــاء 

الربيع العربي في املمالك الخليجية«.
هكذا استتب الوضع في الخليج، على الرغم 
من غليان شعوب بعض دولــه. ولكن يبدو 
أن دول الحصار، بمحاولتها إبعاد بوادر 
مــطــالــبــات إصــالحــيــة شعبية فــيــهــا، قامت 
حكوماتها بإلهاء شعبها بافتعال أزمــات 
خارجية خوفا على األنظمة القائمة فيها، 
وتمهيدا لتغييرات سياسية داخلية كبرى، 
لـــم تــكــن الــبــحــريــن واإلمـــــــارت والــســعــوديــة 
مــهــيــئــني لــهــا قــانــونــيــا ودســـتـــوريـــا، والــتــي 

حتما ستجر غضبا شعبيا وربيعا ثائرا.
ــــدول ربــيــعــا تــلــقــائــيــا  ــذه الــ وكـــمـــا حـــرقـــت هــ
ــثــورات  طبيعيا فــي دول أخـــرى، بتغذية ال
ــــوب تــلــك  ــعـ ــ ــت فـــيـــهـــا شـ ــ ــّرضــ ــ ـــــــضــــــــادة، عــ املـ
الـــدول للقتل ودولــهــا لــلــدمــار، فإنها قامت 
ات احترازية مسبقة، لتقضي على  بــإجــراء
أي وعــي، إن لــم نقل حــراكــا شعبيا قبل أن 
يــقــضــى عــلــى حــكــومــاتــهــا. لـــذلـــك حــّصــنــت 
ــــوق الـــقـــمـــع الـــداخـــلـــي والــتــكــمــيــم  نــفــســهــا فـ
 حــصــارهــا قطر، 

ّ
بــالــهــجــوم الــجــائــر، ولــعــل

واملـــحـــاوالت االنــقــالبــيــة املــتــواتــرة الفاشلة 
على حكومتها الصلبة املستقرة يختصر 
ة داخليا مــن ربيع 

ّ
خــوف هــذه الـــدول الهش

خليجي تلقائي قادم، متوقع من شعوبها 
عــلــى أنظمتها  فــي »اإلســـقـــاط السياسي« 
على غيرها، بـــ »ألــغــام مستزرعة سياسيا 
وإعالميا«، اتقاًء  لوصول العدوى الثورية 
العربية إلى عتبة منزلها املكسورة سلفا، 
والــتــي كــانــت مــنــهــا قـــاب قــوســني أو أدنـــى. 
والــدلــيــل أنــه حتى التكنولوجيا لــم تسلم 

من توظيفها في ثــورات مضادة بجيوش 
إلــكــتــرونــيــة عــلــى »تــويــتــر« وأخـــواتـــه، ليس 
ضــد قــطــر فــقــط، بــل ضــد شــعــوب دول هــذه 

الثورات املضادة.
ــعـــاون« كــمــا يــطــلــق عليه!  ــتـ أمـــا »مــجــلــس الـ
والــــدرع الخليجي املــشــتــرك كــمــا يــزعــمــون! 
ــيـــوم  ــلـــس نـــفـــســـه الـــــــذي يـــكـــيـــل الـ فـــهـــو املـــجـ
بمكيالني لبعض دولــه، بل يستخدم درعه 
العسكري سالحا مرتدا على بعضه، أعني 
 أمنها بأداته نفسها 

ّ
على قطر فقط، ليقض

التي استخدمها للدفاع عــن البحرين في 
العام 2011، ليكون درعا، وعلى قطر ليكون 
ردعــا من دون عــودة إلــى النظام األساسي 
فيه، أو اعتبار للقوة الجمعية التي تمثله، 
أي بإلغاء لسيادة ثالث دول حصيفة فيه. 
ولعل هــذا ما حــدا بالباحثني إلــى الوقوف 
مذهولني، ألنــه خالف كــل التوقعات لذلك، 
ــــوان فــي دراســـة  وكــمــا ذكـــرت كــريــســتــني دايـ
لها، نشرها مطلع سبتمبر/ أيلول الحالي 
مــعــهــد دراســـــات الــخــلــيــج الــعــربــي »الــنــظــام 
الوراثي الجديد في دول الخليج العربي«،  
إن »الغرب يحتاج ألن يضع دليال سياسيا 

جديدا«. 
ما يحدث في الخليج ليس ربيعا، بل لعبة 
وتفتيت  للخليج،  بتجزئة  ــرى  ب ـ ـ ك ة  س ا ي س
لـــوحـــدتـــه، بــالعــبــني خــلــيــجــيــني مــتــواطــئــني 
هــم أنفسهم أدوات الــثــورات املــضــادة التي 
انــتــهــكــت حــقــوق شــعــوب هــــؤالء، بمصالح 
وأداور قسمت سلفا... إنها املؤامرة متعّددة 
األطـــــراف الــتــي ســيــجــر صــانــعــوهــا أطـــراف 

الندم قبل غيرهم.
)أكاديمية وإعالمية قطرية( 

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــكــتــم عــلــى تــفــاصــيــل 
 تــأيــيــد إســـرائـــيـــل االنــقــالب 

ّ
 أن

ّ
كــثــيــرة، إال

العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013، كان 
ـــه جـــاء بعد 

ّ
ملفتًا لــالنــتــبــاه، خــصــوصــا أن

فتوٍر شهدته العالقة بني إسرائيل ومصر 
خالل فترة الرئيس مرسي.

ــم يـــظـــل فــــي طــــي الـــكـــتـــمـــان أيـــضـــًا لــقــاء  ــ ولـ
نتنياهو بالسيسي فــي الــقــاهــرة، والـــذي 
تم في ُجنح الدجى واستمر حتى ساعات 
الفجر األولـــى فــي يونيو/ تموز املاضي، 
فقد كشفت عــن الــزيــارة صحيفة هآرتس 
ــــهــــا جــــاءت 

ّ
ــلــــيــــة، وأوضـــــحـــــت أن اإلســــرائــــيــ

فــي إطـــار التمهيد ملناقشة خــطــة ملــبــادرة 
سالم خاصة باملنطقة، تتضمن االعتراف 
ــيـــل دولــــــة يــــهــــوديــــة، واســـتـــئـــنـــاف  ــرائـ بـــإسـ

املفاوضات مع الفلسطينيني. 
بـــادل الــســيــســي إســرائــيــل تــأيــيــدًا بتأييد، 
ومــــــا ُيـــســـمـــى اآلن الــــتــــوجــــه الـــعـــلـــنـــي مــع 
إســرائــيــل هــو عــالقــة هــروبــيــة مــن األزمـــات 
ــر، وأكـــبـــر  ــتـــي صــنــعــهــا حــكــمــه فــــي مـــصـ الـ
هذه األزمــات االقتصادية الخانقة يتمثل 
فــي اســتــشــراء الــفــقــر وتــضــاعــف املشكالت 
املـــعـــيـــشـــيـــة وارتــــــفــــــاع مــــعــــدالت الـــبـــطـــالـــة. 
وبسبب سياساته االقــتــصــاديــة، تحولت 
ــده إلــــــى دولـــــــــٍة تــســتــجــدي  ــهــ ــــي عــ مـــصـــر فـ

اإلعانات بعالقاتها الدولية.
 أما أزمة الخصومة مع املعارضة، بشقيها 
اإلســــالمــــي والــعــلــمــانــي، ومــــا تــحــمــلــه من 
مواقف وأيديولوجيات واضحة، فيقابلها 
افتقار مؤيدي السيسي ألي مواقف فكرية، 
مــمــا ســاهــم فـــي  إعــــادة تــســويــق الــعــالقــات 
 
ً
املصرية اإلسرائيلية، باعتبارها ضرورة
بــعــد صــنــاعــة عــــدو إقــلــيــمــي مــشــتــرك هو 

اإلسالميون.
هـــنـــاك أيـــضـــًا األزمـــــة اإلقــلــيــمــيــة، مــكــافــحــة 
اإلرهــــاب، وقــد فــرض تــزايــد وتــيــرة العنف 
فــي شبه جــزيــرة سيناء املــشــاركــة األمنية 
بــــــني مــــصــــر وإســـــــرائـــــــيـــــــل. ولــــــــم تــقــتــصــر 
الـــعـــالقـــات بــيــنــهــمــا عــلــى الــجــانــب األمــنــي 
ــاراتــــي، فـــقـــد ســـعـــى الـــطـــمـــوح  ــبــ ــخــ ــتــ واالســ

واإلعالمية واملالية املظلمة، والتي كانت 
تــنــتــج ذلـــك االســـتـــبـــداد والــفــســاد عــشــرات 
ــوقـــف املــنــاقــض  الـــســـنـــني. فــقــد تـــال هــــذا املـ
ــــالم الـــداعـــيـــة إلــى  ألبـــســـط مـــقـــاومـــات اإلســ
اإلصـــــالح والـــتـــصـــدي لــلــفــســاد، مــصــادقــة 
»النهضة« على حكومة يــوســف الشاهد 
الثانية واملــشــاركــة فيها مــع وزراء كانوا 
عــشــيــة 14 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2011 
)إســقــاط الــثــورة نــظــام بــن عــلــي( فــي آخــر 
حــكــومــة أســقــطــتــهــا دمــــاء شـــهـــداء الــثــورة 
التونسية، ونضال أجيال من املعارضني، 
على خلفية كل مظاهر البؤس السياسي 
واالقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي الــتــي انتهت 
إليها تونس آنـــذاك. وقــد أوجــع هــذا األمر 
الحركة اإلسالمية، وأثخن جراحها، بعد 
أن تـــعـــّرضـــت إلــــى حــمــلــة انـــتـــقـــاد شــديــدة 
ــبـــاعـــهـــا ومـــن  مــــن داخــــــل مـــنـــاصـــريـــهـــا وأتـ
ــا مـــصـــداقـــيـــة  ــايـ ــقـ ــا بـ ــدهـ ــقـ ــأفـ خــــارجــــهــــم، فـ
ديــهــا من 

ّ
متالشية مــن تحالفها مــع جــال

تجمعيني ودســتــوريــني، نظموا أنفسهم 
فــي حــزب نــداء تــونــس، ولــم يتبق لها من 
الصفة اإلســالمــيــة ســوى الــشــعــارات التي 
لم تعد تقبل الترويج، وبعض املمارسات 
الـــطـــقـــوســـيـــة لـــلـــديـــن الـــتـــي يـــشـــتـــرك فــيــهــا 
أنــصــارهــا مــع عــامــة الــتــونــســيــني. لــم يكن 
األمــر هّينا على النهضويني، فقد بلغوا 
حـــّد اســتــقــالــة أحـــد نــــواب »الــنــهــضــة« من 
الوزن الثقيل، وهو وزير العدل في حكومة 
الترويكا الثانية مــن كتلتهم البرملانية، 
وتصويت خمسة نهضويني ضد القانون 
وغــيــاب 31 آخــريــن عــن الــتــصــويــت، وهــو 
ما حــدث أول مــّرة في التجربة البرملانية 
والتأسيسية لحركة النهضة، ما يعني أن 
اختالفات وانقسامات تعتمل داخــل هذا 
الــحــزب الــســيــاســي، قــد تجد طريقها إلى 

العلن في األفق القريب. 
ــات  ــديــ ــتــ ــنــ ــتــــت الــــنــــقــــاشــــات واملــ ــبــ وقـــــــد أثــ
ــفــــكــــريــــة والـــســـيـــاســـيـــة  والــــديــــنــــامــــيــــات الــ
والنقابية واملدنية التي أحدثها القانون 
فــــي أوســــــــاط الـــنـــخـــب املـــخـــتـــلـــفـــة، وكـــذلـــك 
الطعون التي تقدمت بها كتل املعارضة 
الــبــرملــانــيــة الــتــونــســيــة إلـــى هــيــئــة مــراقــبــة 
دستورية مشاريع القوانني، أثبتت ضعف 
القانون وارتجاليته وصبغته االرتدادية 
ــتــــي جـــــــاءت بــهــا  ــعـــات الــ ــشـــريـ ــتـ ــاء الـ ــ ــغـ ــ إللـ
منظومة 14 جانفييه، فــي مجال العدالة 
االنتقالية واإلصالح والنزاهة والشفافية، 
وفساد محتوياته وعقم روحــه وخلفيته 
الثقافية وتناقضه الصارخ مع الدستور. 
ذلـــك أن تــحــديــد تــاريــخ 1955 مــرجــع عفو 
على اإلداريــــني، أي املوظفني مــن مديرين 
ومديرين عامني ورؤســاء مديرين عامني 
وأشـــبـــاهـــهـــم، أي الــســيــاســيــني مـــن وزراء 
وكــــتــــاب دولــــــة ورؤســـــــــاء دواويـــــــــن ووالة 
ومعتمدين، هــدروا املــال العام وتجاوزوا 
ــلــــى األمـــــــالك  ســـلـــطـــاتـــهـــم، واســـــتـــــولـــــوا عــ
الـــعـــمـــومـــيـــة، وزّوروا نـــتـــائـــج مـــنـــاظـــرات 
االنتداب في الوظيفة العمومية، فحرموا 
كثيرين مــن أصــحــاب الــحــقــوق مــن العمل 
ــســوا االنتخابات 

ّ
والحياة الكريمة، أو دل

بأنواعها الرئاسية والتشريعية والبلدية 
عــشــرات السنني مــن أجــل أن يحكم البالد 
ــيــــس واحـــــــد، مـــــــرّده هــو  ــــزب واحــــــد ورئــ حـ
الــرغــبــة فــي مــحــو مــا جـــاء فــي الــفــصــل 17 
من قانون العدالة االنتقالية أن عمل هيئة 
الحقيقة والكرامة يغطي الفترة من األول 
مــن يــولــيــو/ تــمــوز 1955 إلــى سنة 2013، 
وما ورد في الفصل 15 من القانون نفسه 
مـــن أن املــصــالــحــة ال تــعــنــي اإلفــــــالت من 

ووسطيتها، مثل الدكتور سلمان العودة، 
وإنما أيضا بدعمها نظام بالده لحربه في 
اليمن، وصراعها مع إيــران. وهو ال يخجل 
مــن أن يقع فــي تناقض فـــّج، حــني يــرى في 
قطر مــصــدرًا لــعــدم االســتــقــرار فــي املنطقة، 
بينما بالده متوّرطة في صراعات املنطقة 
مــن شــرقــهــا إلـــى غــربــهــا. ولــيــس هــنــاك شك 
في أن بعض فقرات خطاب الجبير، إن لم 
يكن الــخــطــاب كــلــه، قــد ُكتبت فــي أبوظبي، 
وروجعت في القاهرة، وذلك قبل أن يلقيها 
في األمم املتحدة. فلم يعد خافيًا على أحد 
مــــدى الـــنـــفـــوذ والــتــغــلــغــل الـــــذي تــتــمــتــع به 
أبوظبي اآلن في أوساط النخب السعودية 
الــســيــاســيــة واإلعـــالمـــيـــة، خــصــوصــا فيما 
ــــالم الــســيــاســي.  يتعلق بملفي قــطــر واإلسـ
ــر الــــتــــحــــول الـــــجـــــذري لـــدى  ــّسـ ــفـ وهــــــو مــــا يـ
الــســعــوديــة تــجــاه كـــال املــلــفــني فـــي الــشــهــور 
القليلة املــاضــيــة. بــل ال مــبــالــغــة فــي الــقــول 
إن ثــمــة تنسيقًا كــبــيــرًا مــع تــل أبــيــب، فيما 
يــخــص هــذيــن املــلــفــني أيــضــا. وهـــي مسألة 
لم تعد السعودية تخفيها، بل تجاهر بها 
علنًا، وتعتبرها مــن أوراق تــقــارب اللعبة 
الجديدة في املنطقة. وبمنطق الجبير الذي 
اتهم قطر بزعزعة استقرار املنطقة، يمكن 
بسهولة اتهام السعودية بزعزعة استقرار 
جيرانها، سواء في البحرين من خالل قمع 
انتفاضتها السلمية في العام 2011، وفي 
العراق بدعم القبائل السنية قبل سنوات، 
وفي سورية بدعم املعارضة املسلحة، وفي 
اليمن بدعم مليشيات علي عبد الله صالح، 
عــنــدمــا كـــان حــلــيــفــًا لــهــا، وأخـــيـــرًا فـــي قطر 
بالتحريض عليها دوليًا والسعي العلني 

إلى تغيير نظامها.
يحاول الجبير، ومن خلفه حلفاؤه الجدد 
فـــي املــنــطــقــة، تــركــيــز األنــــظــــار عــلــى الــعــدو 
الــجــديــد، وهــو قــطــر، مــن أجــل لفت األنــظــار 
بشأن الفشل الذريع الذي أصاب سياسات 
ــل مـــلـــفـــات املـــنـــطـــقـــة، بــــــدءًا مــن  بــــــالده فــــي كــ
الـــعـــراق، مــــرورًا بــســوريــة والــيــمــن، وانــتــهــاء 
بإيران. وهو، كمن يقف خلفه، يعتقدون أن 
قطر هدف سهل يمكن اصطياده وتقديمه 
ن به 

ّ
قربانًا لولي العهد الجديد، كي يدش

 
ّ

حــكــمــه املــنــتــظــر. وال يــــدري أنـــه بــذلــك يـــدق
مسمار نعٍش في شرعية نظام بالده التي 

تقوم على التحالف املتني مع رجال الدين.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

وعــدم العدالة في توزيع الثروة ومصادر 
اإلنفاق الحكومي في حرج وعدم شفافية، 
وهـــي املــوصــوفــة بــأنــهــا غنية و»نــفــطــيــة«. 
مـــا حـــدا بــبــحــوث الـــغـــرب إلـــى أن تــخــوض 
فــي تــحــلــيــالت ســيــاســيــة عميقة عــن مــدى 
تحقيق مطالب الشعوب اإلصالحية، كما 
 ذكر الباحثان أوتاواي ومروان مشهر في 
 Marina Ottaway and Marwan Muasher,
 Arab Monarchies: Chance for Reform,
 Yet Unmet )Washington, DC: Carnegie
 Endowment for International Peace

.)2011
مــا فشلت فــي مـــرات أخــــرى، بسبب قمع  كــ
ــا تـــحـــت قــــوات  املـــطـــالـــبـــات الــشــعــبــيــة كـــرهـ
ردع مـــن نـــوعـــني: الـــــردع الــقــانــونــي، حتى 
ــة الــــــــرأي والــتــعــبــيــر  ــريــ ــتـــوى حــ ــلـــى مـــسـ عـ
اإللــكــتــرونــي، بتصعيد عــقــوبــات التجريم 
اإللكتروني، كما حــدث في العامني 2012 
و2013، فــي كــل مــن السعودية واإلمـــارات، 
وبإدانات وايداعات في سجون استباقية، 
إلجـــهـــاض أي دعــــوة بــتــهــم مــطــاطــيــة غير 
واقــعــيــة، حــتــى لــو كــانــت ملــجــرد املــيــول أو 
اعــتــنــاق فــكــر، تبعها تــجــريــم حـــزب ديني 
ونعته بــاإلرهــاب، مثل اإلخــوان املسلمني، 
كما حــدث فــي اإلمــــارات، عندما سجن 93 
شخصا، بينهم مثقفون وقانونيون في 
العام 2013، ودونت وقائع هذا كله منظمة 
الــعــفــو الــدولــيــة وتــقــاريــر حــقــوق اإلنــســان 
والــبــحــوث، كما جــاء لــدى سيلفيا كوملبو 
 Silvia Colombo, »The GCC countries في
 and the Arab Spring: Between Outreach,
 Patronage and Repression,« )Rome

الدبلوماسي املصري إلى لعب دوٍر مواٍز، 
حيث زار وزير الخارجية املصري، سامح 
شـــكـــري، إســـرائـــيـــل، والــتــقــى نــتــنــيــاهــو في 

القدس املحتلة.
 كما تبرز أزمــة سد النهضة في إثيوبيا، 
ــر مــن  ــة مــــصــ ــاقــــص حــــصــ ــنــ ومــــــــهــــــــّددات تــ
ــارة نتنياهو   مــع زيــ

ً
ة مــيــاه الــنــيــل، مـــقـــروء

دول حـــوض الــنــيــل، خــصــوصــا املــعــارضــة 
مــنــهــا ملــطــالــبــات مــصــر بــحــصــة فـــي مــيــاه 
الــنــيــل، كإثيوبيا وروانــــدا وتــنــامــي الــدور 
اإلســـرائـــيـــلـــي، مـــا اســتــدعــى تــطــمــني الـــرأي 
 مــصــر مـــا زالـــــت تــحــافــظ على 

ّ
الـــعـــام بـــــأن

ــا تــعــمــل وفــق  ــهــ ــ
ّ
مــكــانــتــهــا األفـــريـــقـــيـــة، وأن

ــة مــصــر في  وســاطــة إســرائــيــلــيــة لــحــل أزمــ
مياه النيل.

ــارات املــتــنــافــســة،  ــبـ ــتـ وفــــي ضــــوء هــــذه االعـ
ـــــــات لـــلـــســـيـــســـي أي دعـــــمٍ  ـ ـ ـ لـــــم تــــتــــرك األزمـ
ــقـــريـــب،  ــى الـــــخـــــارج الـ ــ ــاتـــجـــه إلــ داخـــــلـــــي، فـ
وهـــو »مــفــاوضــات الــســالم اإلســرائــيــلــيــة – 
الــفــلــســطــيــنــيــة«. يــــود الــســيــســي املــحــافــظــة 
على عالقته مع إسرائيل لتعزيز سلطته 
العسكرية في مصر، وتعزيز نفوذ مصر 
في منطقة الشرق األوسط، خصوصا بعد 
أن بدأ الغرب يختبر حرصه على السلطة، 

بعد انتهاء فترته الرئاسية.
)كاتبة سودانية(

الــعــقــاب وعــــدم مــحــاســبــة املـــســـؤولـــني عن 
االنتهاكات.

ــاقـــض الــــقــــانــــون مـــــع الــــدســــتــــور فــي  ــنـ ــتـ يـ
مواطن كثيرة، من ذلك ما جاء في الفقرة 
األولــــى مــن الــتــوطــئــة مــن تحقيق أهـــداف 
ثــورة 17 ديسمبر/ كــانــون األول 2010 – 
14 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011، ووفـــاء 
ــدمــاء الــشــهــداء ولتضحيات التونسيني  ل
والــتــونــســيــات عــلــى مـــّر األجـــيـــال، والقطع 
مع الظلم والحيف والفساد، فهو تشريع 
يــكــّرس الحيف والفساد فــي أبلغ صــوره. 
ــتـــور  ــفـــصـــل 15 مــــن الـــدسـ ــتـــرق الـ ــا يـــخـ ــمـ كـ
ــعــمــومــيــة  الـــــذي يــنــص عــلــى أن اإلدارة ال
في خدمة املواطن والصالح العام، تنظم 
ــاواة  وتــعــمــل وفــــق مـــبـــادئ الــحــيــاد واملـــسـ
ــام، وفــــق قــواعــد  ــعـ واســـتـــمـــراريـــة املـــرفـــق الـ
لة،  الشفافية والنزاهة والنجاعة واملساء
فــبــمــوجــب هــــذا الـــقـــانـــون يــصــبــح اإلفــــالت 
لــة هــو الــقــاعــدة ويشجع تكرار  مــن املــســاء
ــاعــــدت  ــــي ســ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــك املــ ــلــ ــل تــ ــثــ مــ
ــة الــتــونــســيــة،  عــلــى هــشــاشــة أركـــــان الـــدولـ
فـــــاإلدارة هــي الــعــصــب الــرئــيــســي لــلــدولــة. 
ــانــــون املـــصـــالـــحـــة اإلداريـــــــة  ويـــتـــنـــاقـــض قــ
ــم  ــ ــاهــــدة األمـ ــعــ ــع مــ ــ ــنـــاقـــضـــا صـــريـــحـــا مـ تـ
املتحدة الخاصة بمكافحة الفساد )2003( 
بمقتضى القانون املــؤرخ في 25 فبراير/ 
شباط 2008، علما أن املعاهدات الدولية 
ــلــــى مــــن الـــقـــوانـــني،  ــبـــة أعــ تــــرتــــب فــــي مـــرتـ
ــك الــــدســــتــــور  ــ ــ حــــســــب مـــــا يــــنــــص عــــلــــى ذلـ
التونسي في فصله عدد 20، ناهيك عن أن 
منظمة الشفافية الدولية دعــت الحكومة 
التونسية إلى سحبه، نظرا إلى أنه يكّرس 

الفساد، ويؤدي إلى اإلفالت من العقاب.
إخــــالالت كــثــيــرة تضمنها نــص الــقــانــون، 
منها ما يمّس بجوهره وروحه في عالقة 
بــالــدســتــور، ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــشــكــل، 
مــا سيجعل منه مــوضــوع اختبار عسير 
للهيئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني 
ــتـــي ســتــجــد نــفــســهــا بــــني فـــكـــي كــمــاشــة  الـ
اإلرادة الــشــعــبــيــة، الــداعــيــة إلـــى إســقــاطــه، 
املــســتــنــدة إلــــى روح دســـتـــور 27 يــنــايــر/ 
كـــانـــون الـــثـــانـــي 2014، وتـــدخـــل الــســلــطــة 
ــــي اســــــتــــــردت عــافــيــتــهــا  ــتـ ــ ــة الـ ــذيـ ــيـ ــنـــفـ ــتـ الـ
االستبدادية والهيمنية، بعد أن بلغ هرم 
السلطة، بواسطة الصندوق الديمقراطي 
ــابـــات أكـــتـــوبـــر/ تـــشـــريـــن األول  ــتـــخـ ــي انـ فــ
وديــســمــبــر/ كـــانـــون األول 2014، أحـــزاب 
هــا إلــى  وقـــوى سياسية ال تخفي انــتــمــاء
املنظومة االستبدادية القديمة التي كان 
يقودها التجمع الدستوري الديمقراطي، 
 مع حركة إسالمية تم تدجينها 

ً
متحالفة

وصــهــرهــا حــتــى بـــاتـــت أكـــثـــر بــراغــمــاتــيــة 
وغنائمية من حلفائها أنفسهم.

)كاتب ووزير تونسي سابق(

ربيع خليجي أم مؤامرات استبدادية؟

السيسي... سباق الزمن والتطبيع

تونس: قانون للعفو عن الفاسدين

التهافت السعودي في 
الحرب على اإلرهاب

دول الخليج ال 
تعترف بخط للفقر، 
حتى ال يقاس نصف 

المجتمع أو ربعه 
على أنه فقير في 

بعض دوله

يسعى السيسي إلى 
تعويض اإلسرائيلين 
عن »السالم البارد« 

بعد معاهدة السالم

إخالالت كثيرة 
تضمنها قانون 

المصالحة منها ما 
يمّس في عالقته 

بالدستور

آراء

معن البياري

امتناع  إدانـــة  مــن  التقدمية،  مــن  عــال  ذوو منسوٍب  مثقفون،  يــأنــف  أن  جــدًا  طبيعي 
وأسرته،  أحــفــاده  بني  منزله  يموت في  أن  السماح ملهدي عاكف  املصرية  لسلطات  ا
إلــى بارئها في مشفًى يتبع مصلحة السجون. طبيعيٌّ هذا  أن ترتقي روُحــه  دل  ــ ب
األمر، فالرجل مجرد »إخونجي«، ينتسب إلى تفكيٍر رجعي. هو ليس شاعرا كتب 
إلى  فاقتيد  واألرضـــني،  العباد  ملتبٍس بشأن خالق  تعبيٍر  إلــى  فيها   جنح 

ً
قصيدة

مساءلٍة في النيابة العامة، ثم اشتعل ضجيج الحقوقيني املنافحني عن حريات الرأي 
والتعبير. ليس مهدي عاكف، في التاسعة والثمانني عاما، من أهل التنوير والحداثة، 
 تشمئز من ذبح الخراف في عيد األضحى، فتستجوبها السلطة، املنعوتة 

ٌ
كما شاعرة

بأنها قامعة لحريات اإلنسان، وحامية لألصوليات املتخلفة في املجتمع. ليس مهدي 
ة املناضلني مــن أجــل رفــع بــيــارق التمدين، 

ّ
عاكف مــن طينة هــذه املـــرأة، وال مــن جبل

 اكتراثا بأمره، وإذا أراد 
ّ

وتثوير العقول ضد اإلسالمويني وأشباههم، فال يستحق
تقدمّي ما أن يرى في واقعة موت هذا الرجل املسن، في غضون مكابداته السرطان 
 للمطالبة باإلفراج عن كبار السن وذوي األمراض املزمنة، فال بأس 

ً
وغيره، مناسبة

من هذا القسط من اإلنسانية، ُيرمى على عاكف وأترابه.
ــاب 

ّ
ال تــزّيــد فــي اعــتــبــار الــذيــن ســكــتــوا بــشــأن قــتــل مــهــدي عــاكــف، مــن مثقفني وكــت

في  وغير مصريني، شركاء  والديمقراطي، مصريني  الحقوقي  بالشأن  ومشتغلني 
 بقتل 617 شخصا فــي ســجــون نــظــام عبد الفتاح 

ً
ذه الجريمة، املــوصــولــة بــداهــة ـ هـ

 هذا الرجل إلى السلطة مساء 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى مساء 
ّ
السيسي، منذ نط

ــا ارتفعت روح مهدي عاكف إلــى بارئها، قالت 
ّ
الــجــاري، مل 22 سبتمبر/ أيلول  ــوم  ي

املنظمة العربية لحقوق اإلنسان إن 513 قضوا بما يسّميه جهاز البوليس املصري 
العتيد إهماال طبيا، فيما تم تمويت الباقني تحت التعذيب، والله أعلم. وألن املنظمة 
 والعياذ بالله، فلنا إذن 

ً
املذكورة عربية، ومطرحها في لندن، فإنها قد تكون مغرضة

أن نتأّسى في املفوضية املصرية للحقوق والحريات التي قالت إن 268 شخصا قتلوا 
في مراكز احتجازهم في العامني األولــني لعهد االنقالب الزاهر. وبذلك، يصير قتل 
رنا بصحة تسمية كاتب مصري القتل أنه املشروع الوطني 

ّ
 تذك

ً
مهدي عاكف واقعة

لنظام السيسي، ومــن تفاصيل هــذا املــشــروع، كما نعاين، هــذا االسترخاص املريع 
ذ باقتراف التعذيب في أقبية املعتقالت والزنازين املصرية، 

ّ
لحياة البشر، وكذا التلذ

واالغتصاب أحد فنون هذا التعذيب، على ذّمة »هيومان رايتس ووتش« التي ال ُينصح 
بقراءة تقريرها الجديد بشأن مصر، وكذا تقارير الخارجية األميركية ومنظمة العفو 

الدولية أخيرا في الشأن نفسه، إذا ما أراد الواحد منا أال تتعبه الكوابيس في نومه. 
صف 

ّ
الظاهر أن نظام حافظ األسد كان أكثر ذكاًء من النظام الراهن في مصر، املت

بالغباء، عندما يحبس، منذ عامني، الباحث إسماعيل اإلسكندراني، بينما كان قادما 
ــخــارج لــزيــارة والــدتــه، بزعم أنــه قــال كالما غير جائز عن النظام الــذي يفيض  من ال
، بل يجّدد حبس هذا الشاب، كأنه يتسلى باحتجازه. ويحضر الغباء نفسه 

ً
طهارة

في حبس الباحث هشام جعفر، منذ عامني أيضا. وفي الطنني الرديء الذي يواصله، 
التلفزيونية واإللكترونية وغيرها عن مــؤامــرات اإلخــوان  و يثرثر في منصاته  وهــ
املسلمني في كل الدنيا بغرض هدم الدولة املصرية التي ال ينقذها سوى ظل عبد 
الفتاح السيسي، أدام الله عزه. كان حافظ األسد حريصا على أال يموت الرئيس نور 
الدين األتاسي، املنقلب عليه، مريضا بالسرطان في السجن، بل أن يموت بعد أسبوٍع 

من اإلفراج عنه بعد 22 عاما في السجن. 
الشركاء في قتل مهدي عاكف كثيرون إذن، بينهم الصامتون عن قتل سابقيه في 
الزنازين ومراكز التوقيف واالحتجاز إياها، في غضون اعتقاالت تعسفية واسعة، 
تابع تفاصيلها. ما نفع أن تعرف مثال أن عاكف، وهو 

ُ
ومحاكماٍت من قلة العقل أن ت

مرشد عام اإلخوان املسلمني السابق، كان يمكث في السجن غداة االنقالب البوليسي 
)ليته كان عسكريا!( منذ يوليو/ تموز 2013، وترتبت له ثالث قضايا، تمت تبرئته 
ضي عليه، في الثانية، باملؤبد الذي ألغته محكمة النقض، وظل محبوسا 

ُ
في واحدة. وق

الحكم...  النيابة استأنفت  أن  الــبــراءة، غير  نــال  الثالثة،  )!(، وفــي  احتياطيا بشأنها 
تنّوعوا إذن، قتلة الرجل، من يعّدهم؟

بسمة النسور

في الطريق إلى العمل، وعدت املوظفة التي كانت مثابرة نفسها أال تسمح لشيٍء مهما 
نها من 

ّ
كان أن يكّدر صفو يومها الذي بدأ مثل سائر صباحاتها جميال وواعدا، مك

تجاوز حالة السخط والغضب التي باتت تميز شخصيتها في املكتب أخيرا. تناولت 
بــالــورود، فيما صــوت فيروز ينطلق صافيا،  املكتظة  الشرفة  فنجان قهوتها على 
ــي.. »، تتوقف كثيرا عند جملة زاهــدا فيما سيأتي، 

ّ
وهــي تغني »أعطني الناي وغــن

ناسيا ما قد مضى، تــروق لها جدا حالة الزهد واالستغناء. تحلم بيوم تصل فيه 
بها الحاجة إلى اآلخرين، تترك 

ّ
الــذي يجن هذه املرحلة من االرتقاء والثراء الروحي 

الــحــواف، من أجــل العصافير التي  فتات الخبز املبتل، وحبات األرز املطبوخة على 
تزقزق بال انقطاع. وقد ألفت املكان الــوادع األخضر، ترتشف قطرات املاء في طبق 
بالحياة  احتفاال  الصغيرة،  مناقيرها  وترفع  النباتات،  فخاري صغير بني أصــص 
 عن 

ّ
السخية الحافلة بالفرح والوفرة. وامتنانا لتلك السيدة فائقة الطيبة التي ال تكف

العطاء، على الرغم من خيباتها املتراكمة، وهي تهرول يوميا إلى سيارتها مرغمة، 
خشية التأخر عن موعد عملها الذي صارت تصل إليه متأخرة متثاقلة، ما أصبح 
السنوية واالستثنائية، عــالوة على  الــزيــادات  يعّرضها لحسم راتــب، وحــرمــان من 
التنبيهات الخطية والشفوية مع التهديد باتخاذ إجراءات أشد، إذا ما تكّرر األمر، غير 
أن األمر يتكّرر دائما، يتهمها املدير الطاغية بالكسل، وبعدم احترام األنظمة والقوانني 
والتعليمات التي تنص على ضرورة التقيد بمواعيد العمل الرسمي، دائما ما تقرع 
وعصافيرها  ورودهـــا  بــني  بالبقاء  يغريها  الـــذي  الصباحي  الــتــراخــي  ى  عل نفسها 
 نادرة، تساوي يوما بأكمله، يتغير 

ٌ
الزائرة، ألنها كانت على يقني بأنها لحظاٌت ثمينة

مزاجها حال االصطدام بسحنة املدير املتجهمة طــوال الوقت. تتساءل بغضب: ما 
الذي يدعو ذلك البائس الظالم عديم الضمير على التجهم؟ 

على األقل هو معفى من الختم الصباحي، بحكم املنصب. وبالتالي، هو ليس مقيدا 
بموعد محّدد، وهذا سبب كبير للبهجة، يستطيع تناول قهوته بتأنٍّ كبير، يستمع 
إلى موسيقاه املفضلة، أو يتابع نشرات األخبار، ويتبادل حديثا خفيفا مع زوجته 
وأوالده، وينطلق متباطئا مسترخيا إلى مكتبه، من دون أن يضطر إلى االعتذار أو 
اختالق األعــذار الواهية، املــرة تلو األخــرى. وبمجرد وصوله، يهرع موظف وصولي 
تقربا  الــزمــالء  بقية  بحق  الصغيرة  بالوشايات  والهمس  الحقيبة،  اللتقاط  ر  ي غ ص
ذليال، وما أن يترّبع عطوفته على عرشه الصغير، حتى يبدأ في مهام عمله، املتمثلة 
في تنغيص عيشة مرؤوسيه، وتعقيد معامالت املواطنني الغالبى، ومرمطتهم بني 
الرجل جاحد فقير املخيلة،  لتأكيد إحساسه باألهمية والتفوق، لكن  املكاتب، فقط 
بروٍح رتيبة متقشفة، ال يقّدر النعمة، وال يحفل بالتفاصيل الجمالية الصغيرة، وهذا 
ما يفّسر توتره الدائم، ألنه منهمك في تحقيق أمجاد إدارية عابرة، لعله يرتفع درجة 
له  الكبير بمنصٍب أكبر، يوفر امتيازات أكثر تبيح  أخــرى تقّربه من تحقيق حلمه 

التنكيل أكثر بخلق الله. 
 بحظها الكبير الذي أتاح لها العمل في 

ً
رت البدايات، حني  تسلمت الوظيفة فرحة

ّ
تذك

تلك املؤسسة الكبرى، حيث التماس املباشر مع املواطنني، وتقديم الخدمات النوعية 
لهم، وبلوغ درجة من الرضا عن النفس جّراء العمل بذمة وضمير.. أقبلت  على العمل 
 بالشغف، وبروح املبادرة 

ً
بحماسة واندفاع، وحققت تمييزا كبيرا ألنها كانت مليئة

واالبتكار والرغبة في التعلم والتطور وتحقيق  الــذات، قبل أن يقّرر املدير بمزاجية 
مقيتة، وتعسف كبير غير مبّرر، أن يكسر روحها املتوثبة، حني نقلها  قبل شهر، 
من دون اسشارتها إلى قسٍم ال يقع في دائرة اختصاصها، ولم تجد كل محاوالتها  
في االحتجاج على القرار الجائر  غير املفهوم، حيث لم يكن مطلوبا منها أي شيء 
الــوجــود خلف املكتب في مواعيد مــحــّددة، حالة مألوفة يسمونها في أروقــة  ســوى 

الدوائر الحكومية بالتجميد، حيث تعطل الكفاءات الواعدة بقرار رسمي.
إلى مقر عملها، وتنفيذا لوعدها الصباحي بالبهجة وعــدم االكتراث.  حني وصلت 
أخذت تضحك بال توقف، فيما كان املوظف الوصولي الواشي الصغير يوّزع الحلوى، 

ويتقبل التهاني بمناسبة تكليفه بمهام منصبها القديم.

سامح راشد

تنعقد، في سبتمبر من كل عام، اجتماعات سنوية للجمعية العامة لألمم املتحدة، 
املنظمة  الــدول األعضاء وزعماؤها. وتجسد تلك االجتماعات حالة  يحضرها قادة 
والكلمات. ال  الخطب  الــدول وزعماؤها  قــادة  يتبادل خاللها  ية، فهي »مكلمة«  دول ل ا
يقدمون فيها جديدًا، فإما تأكيد ملا هو قائم بالفعل، أو مزاعم وادعاءات يدرك العالم 
أنها كاذبة. لكن هذا ال يعني أن تلك االجتماعات السنوية غير ذات جدوى بالكلية، 
فهي من ناحية تسمح بلقاءات جانبية ومباحثات بني أطراف متعددة من دون صبغة 
. وكثيرًا ما أدت تلك 

ً
رسمية، وال اهتمام إعالمي قد يفسدها أو يمنع إجراءها أصال

الــدول، ســواء بشكل مباشر أو  للقاءات إلى تذويب الجليد، وتسهيل تفاهمات بني  ا
بواسطة أطراف ثالثة.

في الوقت نفسه، يستطيع قادة الدول توجيه رسائل سياسية، من خالل الكلمات التي 
يلقونها أمام العالم أجمع، تحت سقف املنظمة الدولية. وبدا ذلك واضحًا في رسائل 
الــعــرب، برعاية اإلرهــــاب. وكــان أكثر  الــقــادة  مباشرة واتــهــامــات متبادلة بــني بعض 
وضوحًا في كلمة الرئيس األميركي، دونالد ترامب، حيث هاجم صراحة وباالسم 
إيــران وكوريا الشمالية، قبل أن يــرد إليه الرئيس اإليــرانــي، حسن روحــانــي، بعض 

كلماته، ويقول إن الواليات املتحدة هي الدولة »املارقة«.  
صحيح أن استعراض قادة الدول مواقف بالدهم وانشغاالتها هو هدف أساسي لتلك 
االجتماعات السنوية، إال أن الحكمة وراء هذه الفضفضة األممية أن تكون الجمعية 
العامة ساحة لتبادل األفكار واملواقف، والتشاور حول سبل التنسيق والتفاهم بشأن 
مواجهة القضايا والتحديات، وحل املشكالت ذات األولوية في املنظور الجماعي للدول 
األعضاء. أي أن الهدف ليس مجرد تبادل الكلمات واستعراض املواقف. وإنما تحويل 
تلك املواقف إلى مادة للنقاش وترجمة األفكار واالقتراحات إلى قــراراٍت وتحركاٍت 
أن  أو في مجلس األمــن. غير  العامة  الجمعية  الـــدول، ســواء داخــل  تنفيذية، تتبناها 
االجتماعات السنوية للجمعية العامة، توقفت عند كونها مكلمة، وساحة للتراشق 
الوقت خارج  التحركات والتنسيقات طول  الــدول وزعمائها. بينما تجري  بني قــادة 
أروقة املنظمة الدولية، وفق موازين القوى وحسابات املصالح. وال تنطلق بالضرورة 
من املبادئ املثالية التي أنشئت من أجلها األمم املتحدة، وبالطبع ال تلتزم بمواثيقها 
أو تتبع آلياتها.   في حاالٍت كثيرة، تكشف اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة 
عورات الزعماء، خصوصا في مجال الخطابة والقدرة على إلقاء الكلمات في املحافل 
العامة، سواء عند تالوة الكلمات املكتوبة بالنسبة لبعضهم، أو عند االرتجال والخروج 
عــن الــنــص املــكــتــوب بالنسبة آلخــريــن. وكــثــيــرًا مــا يستغل الــقــادة االجــتــمــاعــات في 
ممارسة هواية الخطابة والكالم أوقاتا طويلة، وصلت، في بعض الحاالت، إلى أرقام 
الساعة.  أربــع ساعات ونصف  قياسية. في عام 1960، ظل فيدل كاسترو يخطب 

وبعده بسنوات، عام 2009، استغرقت كلمة معمر القذافي ساعة ونصف الساعة.
الرؤساء األميركيني، ربما ألهمية  الطويلة دائمًا من  الخطب  لكن بشكل عــام، تأتي 
والقضايا. وعلى  االهتمامات  قائمة طويلة من  لديها  املتحدة دولــة عظمى  لواليات  ا
الرغم من أن تعليمات املنظمني التي تقضي بأال تزيد الكلمة عن 15 دقيقة، إال أن 
كلمات أوباما كانت تتجاوز دائمًا 40 دقيقة، وهو تقريبًا زمن كلمة ترامب في أول 
العامة مشاهد  الجمعية  املتحدة. وحــدث كثيرًا أن شهدت قاعة  األمــم  أمــام  لــه  رة  ـ مـ
درامية سجلها التاريخ، فال أحد ينسى أن رئيسًا رفع الحذاء في وجه العالم. عندما 
أراد، رئيس االتحاد السوفياتي السابق، نيكيتا خروشوف، التعبير عن غضبه من 
انتقاداٍت غربيٍة لبالده بالتدخل في شــؤون دول شرق أوروبــا. ثم بعدها بسنوات، 
عندما شارك ياسر عرفات للمرة األولى في االجتماعات، ورفض املنظمون أن يدخل 

إلى القاعة، قبل أن يتخلى عن مسدسه الذي كان ال يفارقه. 

من قتل مهدي عاكف؟ كفاءات واعدة

الزعماء في محكى العالم
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أصبحت الظاهرة تغزو كّل مقومات املجتمع، 
الذي  األمــد  الطويل  الفكري  لالستبداد  تيجة  ن
يعاني منه العوام بعد أن شكلت الرقابة الذاتية 
فــمــن يحتاج  تــفــكــيــرهــم،  عــلــى  ســيــفــا مسلطًا 
لذلك،  ثمنا  يدفع  أن  عليه  املجتمع  في  تغيير  ل ا
أو دينية  الــحــديــث عــن تناقضات فكرية  دون 
أو الــدخــول فــي مــهــاتــرات األحــــزاب والفصائل 
والشيوعية  واإلســالمــيــة  العلمانية  ــولــهــا  ي ـ ـ م و

وغيرها من املعتقدات. 
الغريب في األمــر، أنه ال تناقض فكري ما بني 
املــتــتــالــيــة، فجميعها مفعمة  الــحــالــيــة  ة  مــ ظــ ــ األن
بحب السلطة والتمّلك وكلها تسير وفق نظام 
والحكومة،  للحزب  املشتركة  يا  عل ل ا ح  ـ ـ ل ا ـ صـ ــ مل ا
املـــواطـــن هو  أّن جــيــب  ى  ــ ل وجميعها متفقة عــ
الــــداعــــم األول ألنــشــطــة وفـــعـــالـــيـــات الــحــكــومــة 
وموظفيها. أصبح التناقض في عاملنا الواقعي 
ملموسا، ففي الصباح ينتقد السائق سرعة 
الــســيــارة الــتــي تــجــاوزت عــنــه، ونــســي أنـــه قبل 
قليل ألقى بعقب السجائر من شباك سيارته، 
ــم ينس املواطن الصالح أن ينتقد املؤسسة  ول
الــرســمــيــة الــتــي تــخــاذلــت بــواجــبــهــا ولـــم تصلح 
ــطــرق املــكــســرة والــغــيــر صــالــحــة، مستشهدا  ال
بقول سيدنا عمر »لَم لم تفسح لها الطريق يا 

ــه تــرك صنبور املــاء مفتوحا  عــمــر«، ونسى أن
على مصراعيه في الشارع أمام بيته. 

إنها ظاهرة املواطن املتناقض الذي عاش يجمع 
ــظــالم والحريات  ثقافات االستبداد والظلم وال
واملـــعـــتـــقـــدات والـــديـــمـــقـــراطـــيـــات، وتـــعـــايـــش مع 
ــبــرجــوازيــني والــلــيــبــرالــيــني، ونــفــســه أن يكون  ال
ــكــادح يجعل منه إنسان  منهم، ولكن واقعه ال
منقطع النصيب، يحلم بالنجوم ويعدها ويرنو 
فــي أفـــكـــاره عــمــق الــســمــاء بــاحــثــا عــن فرصة 
للنجاة من طوق الفقر والعدم. إنه املواطن الذي 

يحلم فقط ويرى األغنياء يطّبقون أحالمه.
ذلك املواطن الذي اعتاد دائما أن ينادي بالعدل 
واملساواة في توزيع الظلم على طبقات املجتمع 
ــّدس صــغــار  ــقـ ــو نــفــســه الـــــذي يـ بـــالـــتـــســـاوي هـ
ــّوقــر كبارهم ويعتبرهم  موظفي الحكومة، وي
ــدوة يحتذى بها. الــصــراع بني  املثل األعــلــى وقـ
الثقافات الحزبية والوطنية والشيوعية أنتجت 
ــّرة فــصــوال من  مــواطــنــا مــتــنــاقــضــا، يــعــيــش مــ
التشاؤم، بعد أن رأى ما حصل من تغّير في 
سياسة وجغرافيا دول عاشت »ثورات الربيع 
ــعــربــي«، ومــــّرات أخـــرى لحظات مــن التفاؤل  ال
نتيجة فوز فريقه املفضل في مباراة كرة قدم. 
أشرف أبوخصيوان )فلسطين(

نختلف أو نتفق مع النظام الحاكم في السودان 
ــكـــن ال نــخــتــلــف مـــع الــوطــن  ــذا طــبــيــعــي، ولـ ــهـ فـ
ــأســبــاب نهضته،  ومصلحة شــعــبــه، واألخــــذ ب
ــوطــن ومعارضة  فهناك فــرق بــني مــعــارضــة ال

النظام الحاكم، فالوطن للجميع.
يــعــانــي الـــســـودان مــنــذ عــقــديــن مـــن الــعــقــوبــات 
ــات  ــواليـ ــن الـ االقـــتـــصـــاديـــة املـــفـــروضـــة عــلــيــه مـ
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، وأثـــقـــلـــت كــاهــلــه وكــّبــلــت 
مــشــاريــع الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة وخــصــوصــا 
الــزراعــيــة مــنــهــا، وانــعــكــس ذلـــك بـــزيـــادة أعــبــاء 
ــكــادح فــي قــوتــه ومأكله  الحياة على املــواطــن ال
وملبسه وكل مناحي الحياة. وتشهد السوق 
ــفــزات جنونية  السودانية تباينًا متسارعًا وق
تــفــرضــهــا زيــــــادة  ســعــر صــــرف الــــــدوالر في 
ــة(... كــّل هــذا فــي ظل  ــوازيـ الــســوق الــســوداء )املـ
ــابـــط غــيــر حجة  ســــوق حـــــرة، ال يــحــكــمــهــا ضـ
التجار هناك »الدوالر مرتفع«. جدير بالذكر أّنه 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 1997، وبموجب 
قـــــرار تــنــفــيــذي مـــن الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، بيل 
كــلــيــنــتــون، فــرضــت واشــنــطــن عــقــوبــات مالية 
وتجارية على الــســودان، تــّم بموجبها تجميد 
األصــول املالية السودانية، وأوقفت التعامالت 
الــبــنــكــيــة بـــني واشــنــطــن والـــخـــرطـــوم، كــمــا ُمــنــع 

الــســودان من تصدير التكنولوجيا األميركية 
إليه، وألــزمــت الشركات األميركية، واملواطنني 
ــعــــدم االســـتـــثـــمـــار والـــتـــعـــاون  ــيــــني، بــ ــيــــركــ األمــ
االقــتــصــادي مــع هــذا الــبــلــد. وذلـــك كله بدعوى 
ــاب. ويبرز قطاعا النقل  رعاية الــســودان اإلرهـ
الجوي والبري من أكثر القطاعات تأثرًا، جّراء 
ــغــيــار، في  العقوبات بسبب عــدم تــوفــر قطع ال
حني يقدر خبراء خسائر السودان بـ 4 مليار 
دوالر ســنــويــًا. كــمــا تــشــمــل الــعــقــوبــات حظر 
استيراد الواليات املتحدة املنتجات السودانية، 
ــلــحــوم الــتــي يعتبر الـــســـودان مــن أكبر  مــثــل ال
ــهــا، المــتــالكــه ثــــروة حــيــوانــيــة  ــدول إنــتــاجــا ل ــ الـ

كبيرة وفرتها املراعي الطبيعية.
كــان البيت األبيض قد أعلن، في أواخــر والية 
الرئيس السابق، باراك أوباما، في يناير/ كانون 
الـــثـــانـــي2017، رفــعــًا جــزئــيــًا لبعض العقوبات 
ــخــرطــوم، وعّلل  االقتصادية املفروضة على ال
ذلك بالتقدم والتعاون الذي أحرزه السودان في 
مكافحة اإلرهاب، في الوقت ذاته، أبقت اإلدارة 
األميركية الــســودان على الئحة الــدول الداعمة 

اإلرهاب.
ــرا، أّن  ــيــ ــــخــــرطــــوم،ـ أخــ ـد أوردت صــحــف ال ـ ـ وقـ
ــعــاصــمــة األمـــيـــركـــيـــة قـــد شـــهـــدت تــظــاهــرات  ال

حــاشــدة مــن ســودانــيــني احــتــشــدوا أمـــام البيت 
األبــــيــــض، وســـانـــدهـــم فــيــهــا أصـــدقـــاؤهـــم من 
مختلف الجنسيات، مطالبني برفع العقوبات 
عـــن الــــســــودان، فـــي مـــوقـــف يــعــّبــر عـــن صــدق 
اإلنتماء للوطن. وسرعان ما اتهمهم ناشطون 
معارضون بأّنهم أزيال لحزب املؤتمر الوطني 
ــكــن، هــل يستطيع نــظــام الخرطوم  ــحــاكــم. ول ال
تسيير مــســيــرة حــاشــدة كــهــذه فــي بــلــد مثل 
أميركا؟ علما أّن وجود مواطنني من مختلف 
الجنسيات أكبر دليل على عفوية التظاهرات. 
في الوقت نفسه، يدعو ناشطون إلى عدم رفع 
ــات، بحجة أّن الحكومة هــي املستفيد  ــعــقــوب ال
األول من رفعها، لكن فــات عليهم أّن املواطن 
ــنــيــرانــهــا فـــي حــــال عــدم  هـــو املـــكـــتـــوي األول ب
ــواق ملــجــرد عــدم  ــ رفــعــهــا، بـــل ســتــشــتــعــل األســ
رفعها، وسيتراجع الجنيه السوداني إلى نحو 
25 جنيها أو يزيد مقابل الــــدوالر. نعم لرفع 
الــعــقــوبــات عــن الــســودان مــن أجــل األهــالــي في 
ــبــوادي، واملــزارعــني فــي الحقول، والــرعــاة في  ال
ــان والبسطاء الــكــادحــني الــذيــن ينشدون  ــودي ال
ــكــريــم، ويــكــابــدون مــشــاق الحصول  الــعــيــش ال

على لقمة العيش، وال مزايدة في ذلك.
مصعب محجوب الماجدي )السودان(

فضاء مفتوح

آراء

غازي دحمان

انتهت الحرب في سورية على شكٍل مختلٍف 
عما عرفته أغلب الــحــروب، ربما ألن الحالة 
ــســوريــة فــريــدة، وال شبيه لــهــا، حــرب على  ال
ــب بالتغيير الــســيــاســي، وكــانــت  ال ٍب طــ عــ شــ
بداية ثورته املطالبة بإقالة مسؤول أو اثنني 
مــحــلــيــني، فــفــي الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة ال يــوجــد 
شـــيء اســمــه صــبــاح الـــيـــوم الــتــالــي لــلــحــرب، 
الذي من الواضح أنه لن يأتي، أقله في املدى 
 ثــّمــة طــرفــا يــّدعــي انــه 

ّ
الــزمــنــي املــنــظــور. لــكــن

انتصر، وإن كانت تلك املزاعم تنطوي على 
تناقضاٍت هائلة، ما بني ادعاء أن االنتصار 
تم على قوى اإلرهــاب، »داعــش« وأضرابها، 
وإن كانت هذه القوى أصاًل مستدخلة على 
الحدث، وليست طرفا أصياًل فيه، كما أنها 
لم تكن لديها مطالب سياسية تحرج نظام 
األســد، ولــم تكن باألصل في حــرٍب معه، وال 

مع حلفائه.
غير أن هذا الزعم باالنتصار يجري توسيع 
دائرته مّرة تلو األخــرى، عن طريق األطراف 
الــرديــفــة، حــزب الــلــه مــثــاًل، وتــصــويــره نصرا 
عــلــى مــكــون مــذهــبــي فــي املــنــطــقــة ســعــى إلــى 
كـــســـر هــيــمــنــة مـــكـــون آخـــــر لــكــنــه فـــشـــل، وأن 
الــطــرف اآلخــــر )إيـــــران وحــلــفــاءهــا( يكتبون 
تاريخ املنطقة، فيما »املنهزمون« يحاولون، 
قــــدر اإلمــــكــــان، الــتــقــلــيــل مـــن هــزيــمــتــهــم عبر 

توّسلهم مكاسب هامشية هنا وهناك.
ليس ســرًا أن هــذا الفريق )األســد وحلفاءه( 

هارون عبد الرحمن

ليس هذا ردًا على مقال عوني بالل »هل لله 
حــدود؟« في »العربي الجديد )2017/9/20( 
بقدر ما هو تعقيب يوافق الكاتب في بعض 

األمور، ويخالفه في بعض آخر.
أقــــــــــول، وأنــــــــا مــــحــــب لــــإســــالمــــيــــني ولــلــفــكــر 
 قومي، بشكل عام، كانوا 

ّ
اإلسالمي: ال شك أن

وال يــــزالــــون كــســالــى فـــكـــريـــا، وعـــلـــى صعيد 
وا بسهولة  املبادرة السياسية، وكثيرًا ما ُجرُّ
ــعــــارك وهــمــيــة  ــى مــ ــ ــظ الـــكـــاتـــب( إلـ ــ )كـــمـــا الحـ
مــع طــواحــني الــهــواء؛ استهلكتهم، ونجحت 
فــي تعليبهم ضمن إطـــار دفــاعــي، يستخدم 
مفردات مستهلكة، ومعاني كذلك. بل كثيرًا 
مـــا نــجــحــت أنــظــمــة عــربــيــة مــســتــبــدة لـــم تعر 
اإلســالمــيــني حبة خـــردل؛ بــل منحتهم أقــوى 
أعـــــواد مــشــانــقــهــا صـــالبـــة، وأشـــــّد سجانيها 
غلظة ووحشية. وكثيرا ما نجحت في كسب 
مـــــودة الـــقـــوم عــلــى مـــائـــدة غـــــداء فـــي مــؤتــمــر 
»قـــومـــي إســـالمـــي«، قـــال فــيــه الــزعــيــم املهيب 
كلمة أو اثنتني في حب اإلسالم ونبيه، أو في 
ــقــوم وقلوبهم  ابــتــذال فلسطني، فــانــصــرف ال

تلهج بالثناء على الظالم الغشوم. 
عجزت معظم الحركات اإلسالمية عن املبادرة 
في مالعب السياسة، واكتفت برّدات األفعال 
املتأخرة جــدًا على مــا يحاك لها وألوطاننا 
ــرد الــســلــيــم )بــــرأيــــي(  ــ مــــن مـــــؤامـــــرات. لـــكـــن الــ
حــيــال شــبــهــة الـــحـــدود ال يــكــون فــي الــتــحــّول 
 

ّ
عــن املـــوضـــوع وفــــرض األجـــنـــدة الــبــديــلــة. إن
اعتبار الحدود خاصرة رخوة للدين أو الفكر 
اإلســـالمـــي، كــمــا كــتــب الــكــاتــب، هــو انــعــكــاس 
لــحــالــٍة عـــامـــٍة يــســتــبــطــن فــيــهــا مــعــظــمــنــا )بــل 
كلنا أحــيــانــا عــلــى األقــــل( املــرجــعــيــة الغربية 

تــعــاطــى مـــع الـــحـــدث، مــنــذ بـــدايـــتـــه، بــوصــفــه 
ــيـــس بــاعــتــبــاره  ــا بــــني مــنــظــومــتــني، ولـ ــربـ حـ
شأنا داخليا بني الشعب السوري ومنظومة 
الحكم، في محاولٍة إلخراج األمر عن سياقه، 
ــهــــدف اســـتـــقـــطـــاب  ــايــــات تـــعـــبـــويـــة بــ إمــــــا لــــغــ
املقاتلني ملساندة منظومة الحكم السورية 
وإيجاد ذريعة تبريرية، أو إليجاد مساحة 
حــريــة للتعامل مــع الــحــراك الــســوري، ورفــع 

سقف التصعيد إلى درجات أعلى.
وكان من السهل تشكيل منظومة متماسكة 
ــراك، عــلــى  ــ ــحـ ــ ــذا الـ ــ وصـــلـــبـــة، فــــي مـــواجـــهـــة هـ
اعتبار أن أرضيته موجودة، سواء من خالل 
شبكة العالقات والتحالفات القائمة أصاًل 
قــبــل الـــحـــدث، أو نتيجة تــشــابــه بــنــى النظم 
السلطوية وتركيبتها داخــل هــذا التحالف، 
أو حتى لوجود البعد الطائفي بني حلقاته 
ــثــــالث عـــلـــى األقــــــل )إيــــــــــران، نـــظـــام األســـــد،  الــ
وحــزب الــلــه(، والتقائهم مــع روســيــا التي ال 
تخفي مدى حساسيتها من اإلسالم السني، 
ورغــبــتــهــا فـــي إيـــجـــاد تـــــوازن ســنــي- شيعي 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، عــلــى أن تــكــون ركــيــزة 
ــوازن ســيــطــرة شــيــعــيــة فـــي املــشــرق  ــتــ ــذا الــ هــ
العربي، في مقابل أن السنة يشكلون كتلة 

أكبر على مستوى العالم.
كانت املشكلة في التحالف املقابل، حيث لم 
تكن، وال في أي لحظة، نوايا جدية لتشكيله، 
ــائـــم  ــقـ ــــتــــحــــالــــف الـ أو تـــشـــغـــيـــلـــه ملــــواجــــهــــة ال
واملتشّكل، بل مجرد خليٍط من األطــراف، لم 
يــكــن بينها أي تــنــســيــق، فــي أحــيــان كثيرة، 

فــي الــحــكــم عــلــى األمـــــور. لــقــد بــلــغ الــحــد بنا، 
أفـــرادا ومجتمعات وحــركــات )ولــم يسلم من 
ذلك قادة حركات إسالمية عريقة، ناهيك عن 
األحزاب من املشارب األخرى( أن نقرأ جميعا 
مـــن الـــلـــوح الـــغـــربـــي، فــنــســتــقــي مــنــه أجــنــدات 
النقاش واألولــويــات، ونقيس إليه صوابية 
أفـــكـــارنـــا ومــقــبــولــيــتــهــا، حــتــى فــيــمــا يخص 
»املـــشـــروع اإلســـالمـــي« املــنــشــود. إســالمــيــون 
كـــثـــر )مـــــن واشـــنـــطـــن إلـــــى الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي( 
ال يــفــهــمــون مــــن الـــســـيـــاســـة إال الـــعـــمـــل عــلــى 
النص التالي الــذي سنخطب فيه ود الغرب 
وفلسفاته وسياساته، ونظهر فيه متسقني 
ــا الـــرعـــاة أو األصـــدقـــاء أو  مــع مــا يــنــشــده مــّن
ــاء فـــي حـــوار  ــركـ ــرب، أو الـــشـ ــغــ ــ األنـــــــداد فـــي ال
األديان هناك )املقصود طبعا مغازلة كنيسة 
الـــرجـــل الــغــربــي األبـــيـــض وكــنــيــســه تــحــديــدا، 
وال عــزاء لــإخــوة املكسيكيني أو األفــارقــة أو 
املسيحي العربي(، وال يلبث هــذا اإلسالمي 
املسكني أن يقّدم تنازال، حتى يسارع الرجل 
األبــيــض، ومؤسسته، إلــى اإلشـــادة بالعربي 
الــطــيــب، مّتبعني ذلــك بــتــرديــد كلمات جهنم 

امللتهبة: »هل من مزيد«؟
الــتــســلــيــم بــاعــتــبــار الــــحــــدود نــقــطــة ضــعــف، 
ولــو صحب ذلــك محاولة أخــذ زمــام املــبــادرة 
بالحديث عن موضوع أهم، لن يفي بالغرض. 
ــّر اإلســالمــي مــن شبهة قــســوة الــحــدود،   فـ

ّ
إن

فماذا يصنع مع »للذكر مثل حظ االثنني«؟ 
ــاقـــصـــات عــقــل وديـــــن«،  وكـــيـــف يــفــعــل إزاء »نـ
والشبهات االستشراقية حــول سيرة النبي 
عليه أفضل الصالة والسالم، وحول التاريخ 
اإلسالمي كله، بل حول حاضر املسلمني املر، 
حني ُيحسب علينا غصبا وكرها مواقف عتاة 
اإلجــــرام الــذيــن قــتــلــوا ودمــــروا بــاســم الــديــن؟  

السوريني وكانت فارغة من أطــراف إقليمية 
ــم تــشــتــرك وال  ــل لـ ــ ودولـــيـــة وازنــــــة، عــلــى األقـ
دولـــة مــن أقــربــاء الشعب الــســوري وحلفائه 
ــم تـــرســـل جــيــوشــا،  فـــي مـــعـــارك مـــبـــاشـــرة، ولــ
وال آلــيــات، كما فعلت روسيا وإيـــران. ثم إن 
حــســابــات الـــربـــح والـــخـــســـارة ومــعــايــيــرهــمــا 
بــالــنــســبــة لـــهـــذا الــتــحــالــف تـــكـــاد تـــخـــرج عن 
العقالنية، وذلك الرتباطها باألصل بأهداف 
غير عقالنية وال منطقية، فبالنسبة لألسد 
ــه مـــــن املـــــوت  ــالتــ ــإفــ الــــنــــصــــر لــــديــــه يــــقــــاس بــ
عــلــى شــاكــلــة مــعــمــر الـــقـــذافـــي، ثـــم بــقــائــه في 
السلطة. أمــا الــكــوارث االقتصادية واألمنية 
واالجتماعية التي أنتجها »انتصاره«، فتلك 
قضايا ستصلح نفسها، أو يتم إصالحها 
مع الزمن، على اعتبار أن الزمن »مهما طال« 

سيبقى واقفا عند انتصاره املزعوم.
وكـــذلـــك األمــــر بــالــنــســبــة لــروســيــا بـــوتـــني، إذ 
لــيــس مــهــمــا تــكــالــيــف الــنــصــر املــتــحــقــق، ما 
دامــــت الــجــيــوســيــاســة بــخــيــر، حــيــث تــربــض 

وسرقتهم في حقبة أخرى. حني أتفّكر في حد 
السرقة، أتذّكر املــاس والحديد والفوسفات، 
ونـــطـــاقـــات زراعــــــة الــقــطــن واألرز والـــزيـــتـــون 
والــحــمــضــيــات، وبـــالد الــبــهــارات واملــكــّســرات 
واألخــشــاب والــخــضــروات الحقلية والفواكه 
االستوائية التي غزاها املستعمرون في طول 
آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية وعرضها، 

وانتهبوها عن آخرها. 
تــــرى، لــو كـــان قــــادة هــــؤالء الــرحــالــة والــغــزاة 
 
ّ

والــقــتــلــة والـــســـراق ومــشــّغــلــوهــم يـــدركـــون أن
عــاقــبــة مـــا يــفــعــلــون هـــي قــطــع لــلــيــد، أتـــراهـــم 
كانوا يمضون في تخطيط )وتدبير( ما هم 
عليه عاكفون؟ أتراني فعال سأجزع وأحــزن 
وأغـــضـــب إلنــســانــيــة مــــّدعــــاة، لـــو قــطــعــت يد 
مصمم سياسة اقــتــصــاديــة أفــقــرت األريـــاف، 
ــي أحـــزمـــة  ــ ــاس فـ ــ ــنـ ــ ــنــــت الـ ــكــ ــن قــــصــــد، وأســ ــ عـ
الفقر حــول املــدن فــي ظــروف تعيسة مهينة، 
وضــربــت العملة املحلية عــن ســابــق إصـــرار، 
ــرات الـــنـــاس بــتــرتــيــٍب مــحــكــم،  ومــحــقــت مـــدخـ
وحولت مئات اآلالف إلى عاطلني عن العمل، 
وألقت آالف األطفال في الشوارع لالستجداء، 
ــال  ــ ــنـــســـاء مــســكــيــنــات ورجـ ودفــــعــــت بـــهـــم وبـ
إلــى عــالــم الجريمة والـــدعـــارة؟ مــن لــي بقطع 

الــقــواعــد الــروســيــة فــي قلب الــشــرق األوســط، 
وتتبختر الـــــزوارق فــي مــيــاه املــتــوســط، وال 
بأس من اختراع رواية السيطرة على ممرات 
النفط والــغــاز، وطبعا مــن دون االهــتــمــام، ال 
بــحــســابــات الـــجـــدوى وال الــتــكــالــيــف، ومـــدى 
أهــمــيــة ذلــــك بــالــنــســبــة لـــدولـــٍة تــفــقــد نخبها 
الحيوية، إما بالهجرة إلى أوروبا وأميركا، 
أو باملوت بسبب اإلدمان على الكحول، هربا 

من الواقع األليم.
وقـــــس عـــلـــى ذلـــــك حـــســـابـــات إيــــــــران وحــــزب 
الــــلــــه لــلــنــصــر والـــــخـــــســـــارة، حـــيـــث ال داعــــي 
الستحضار كشف تفصيلي بهذا األمــر، ما 
دامت املسألة باألساس تقوم على محّركات 
ــا يجعل مــن تحليلها  طائفية ال عقالنية، م

عقالنيا مسألة عبثية بامتياز.
لعل أفصح توصيٍف عــن االنــتــصــار املحّقق 
في سورية ما قاله مسؤول دولــي أن »دولــة 
األســـــد قـــشـــرة رقــيــقــة تــغــطــي مــجــمــوعــة من 
الضيعات« )القرى(، كما تكفي لإشارة على 
هذا االنتصار مراقبة الهزع والفزع الحاصل 
داخــل روســيــا، نتيجة إخباريات عن وجود 
قنابل في األماكن العامة. والصحيح أن هذا 
النوع من االنتصارات يستدعي من املنتصر 
أن يبقي املهزوم خاضعا ملدى زمني طويل، 
وأن يبقى هو مستنفرًا، فيما ال تزال روسيا 
ــــى تــحــقــيــق شـــيء  وحـــلـــفـــاؤهـــا يــطــمــحــون إلـ
مــن األمــن على امــتــداد األرض الــســوريــة، من 

دمشق إلى الحسكة.
)كاتب فلسطيني(

يــد ســـارق مــن هـــؤالء أو عــشــرة، أو عشرين، 
ّطــطــوا وأداروا الحقبة االستعمارية،  مــن خــ
ــاد والــــغــــصــــب الـــتـــالـــيـــة،  ــهــ ــطــ وأحـــــقـــــاب االضــ
فــتــنــجــو بــردعــهــم املـــاليـــني مـــن فـــقـــراء الــنــاس 

ومساكينها؟ 
حتم األمانة على اإلسالميني حمل مشروعهم 
كما هــو )ال يعني هــذا ضـــرورة االلــتــزام بكل 
سواد في بياض كتبه القدماء أو املعاصرون، 
أو بــرأي فقهي صــادم دون غيره( ومنح هذا 
املشروع الكرامة واالحترام الالئقني. ويتحتم 
عليهم أن يجتهدوا في عرض مبادئ دينهم 
وأفــــكــــاره، بــمــا يـــقـــدم الــحــلــول واألمـــــل لــعــالــم 
يضطرم بالفقر والجوع والظلم واالضطهاد 
وكـــــل فــجــيــعــة، ومـــــا زالــــــت حـــاجـــتـــه ملــخــلــص 
ومنقذ تزّيد وتكبر باضطراد غير مسبوق. 
ولن يكون الحل أبدا بتصميم نسخة منقحة 
ــتـــســـاوق مــــع الــفــكــر  ــي، تـ ــ ــــالمـ مــــن الـــفـــكـــر اإلسـ
أو األولــــويــــات الــغــربــيــة. ألــيــس فـــي ظـــل هــذه 
األولويات وصلت اإلنسانية إلى ما وصلت 
ــٍة جــمــاعــيــٍة كــاســحــة للقتل  ــنـــدسـ ــه مـــن هـ ــيـ إلـ
والتدمير، وبرمجٍة للعقول، لتتقبل نسبية 
الــفــجــيــعــة، فــتــكــون عظيمة وكــارثــيــة إن كــان 
القتيل واحدا في باريس أو لندن، وال يتحرك 
مؤشر االنفعال اإلنساني لو كان القتيل في 
بنغالدش أو العراق، اللهم إال إن كانت أعداد 
الضحايا رقــمــا مــن أربــعــة أو خمسة منازل 

فما فوق ذلك؟ 
ــداد »الــخــيــل مـــن الــخــيــال«.  ــ قــديــمــا، قـــال األجــ
ــــدود فــــي الـــــحـــــدود، بــل  ــحـ ــ لـــيـــســـت مــشــكــلــة الـ
فـــي شـــــرود مـــن يــحــمــلــون الــفــكــر اإلســـالمـــي، 
ويــســعــون بــذمــتــه، وفــــي ذهــولــهــم وكــســلــهــم. 

قوموا للدفاع عن دينكم يرحمكم الله!
 )كاتب فلسطيني مقيم في كاليفورنيا(

كــمــا أنــهــا تختلف فــي رؤيــتــهــا لــلــحــدث، من 
ــو مــــا جــعــل  ــ ــه، وهــ ــ ــآالتــ ــ ــه ومــ ــاراتــ ــيـــث مــــســ حـ
إدارتـــهـــا تــدخــالتــهــا تــأخــذ طــابــعــا فــوضــويــا، 
أنتج كــوارث حقيقية على حــراك السوريني، 
ويكفي للتدليل على ذلك أن التحالف اآلخر 
استخدمه ذريــعــًة لحرب اإلبـــادة والتهجير 
ضــــد الــــســــوريــــني، بــحــجــة أنـــهـــم يـــواجـــهـــون 

مؤامرة موصوفة.
ــك، يــســتــثــمــر الـــيـــوم تــحــالــف  ــ انــطــالقــا مـــن ذلـ
ــران نــجــاحــه فــي تــوضــيــب حــرٍب  روســيــا - إيــ
ــدءًا مــــن تــحــريــف  ــ ــ كــــانــــت عـــلـــى مـــقـــاســـاتـــه، بـ
الـــــروايـــــة املـــؤســـســـة لـــلـــحـــدث، وصــــــــواًل إلـــى 
ــم يكن هدفهم  فبركة أعـــداء غير حقيقيني. ل
ال مـــســـانـــدة الــــســــوريــــني، وال حـــتـــى هــزيــمــة 
الــــروس واإليـــرانـــيـــني، بــقــدر مــا كـــان دافــعــهــم 
ــــارج ســـيـــاق الـــحـــدث الـــســـوري،  اعـــتـــبـــارات خـ
وعندما أدركوا أنها تحققت، كما فعلت إدارة 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق، بــــاراك أوبــامــا، 
التي انتزعت كيماوي األسد وجّمدت نووي 
إيـــران، فــّوضــت الرئيس الــروســي، فالديمير 
بوتني، في إخــراج الصورة النهائية، ومثله 
أطــراف أخــرى محسوبة على هــذا التحالف، 
بما يعني أن تلك األطـــراف أخــذت حصتها، 
ــزمـــن بـــوقـــت طــويــل،  ــذا الـ وانـــصـــرفـــت قــبــل هــ
وقــبــل أن يكتشف األمـــني الــعــام لــحــزب الــلــه، 
حسن نصر الــلــه، أنــه أنجز االنــتــصــار، وهو 
اآلن في طور هندسة املنطقة وكتابة مدونة 
مسيرتها. نــعــم، هــي حـــرب مــنــظــومــات، لكن 
املنظومة األخـــرى اقتصرت هيكليتها على 

الحدود آلية عظيمة تستحق الحديث عنها 
بفخر وقوة، وتستحق من اإلسالمي أن يشن 
بــهــا هــجــومــا عــلــى خــصــومــه، ال أن يــواريــهــا 
ــّكـــر مـــثـــال فــــي حــد  ــفـ ــقـــا. حــــني أتـ ــيـ ــاًل وضـ خـــجـ
السرقة، ال أتصّور مشهدا لفالح عجوز منهك 
دقيق العود عجوز )وليكن على صورة عبد 
الـــوارث عــّســر( يساق لتقطع يــده، ألنــه سرق 
رغيفا من أفران الباشا الفظ الغليظ )وليكن 
عــلــى صـــــورة رشـــــدي أبــــاظــــة( لــيــطــعــم ابــنــتــه 
املــريــضــة الــتــي تــوشــك أن تــهــلــك بــالــســرطــان 
وبــالــتــهــاب الــكــبــد.. حـــني أتــفــّكــر فـــي قــطــع يد 
الـــســـارق، فــإنــنــي دائــمــا مــا أتــخــيــل مجموعة 
مــن الــرجــال البيض األوروبـــيـــني )أوروبــيــون 
الــة أو بالنسب البعيد بالنسبة ملن  بــاألصــ
اســتــوطــن منهم فــي الــعــالــم الــجــديــد(، وأكـــاد 
أراهم في أبراجهم العالية الشاهقة، جالسني 
اتهم األنيقة، 

ّ
في املكاتب الفارهة، مرتدين بز

يخططون لالنهيار القادم في سوق األسهم، 
أو في سوق العقارات، ليجنوا ألنفسهم ومن 
يــمــثــلــون أربـــاحـــا هــائــلــة، عــلــى أنـــقـــاض فشل 
املــاليــني فــي تــســديــد أقــســاط بــيــوتــهــم، بفعل 
خطة هؤالء »املهندسني املاليني«، واضطرار 
تلك املاليني من العوام لالنتقال إلى بيوٍت أقل 

حظا، أو حتى االرتماء على قارعة الطريق. 
حني أتفّكر في حد السرقة، أتصور اجتماعا 
على ظهر باخرٍة قبالة ساحل غرب أفريقيا، 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، يــخــطــط فــيــه  فــــي مـــطـــالـــع الــ
مجموعة مــن الــغــزاة البيض مــشــروع سرقة 
نــفــط نــيــجــيــريــا، لــصــالــح شــركــتــني أو ثــالث 
فـــي غـــرب أوروبــــــا، واالســتــراتــيــجــيــة املتبعة 
ــة هــذه الــســرقــة، مــن خــالل سحق البالد  إلدامـ
ــن، وبــتــوظــيــف  ــ ــزمـ ــ ــا مــــن الـ ــ ــ ــتــــالل ردحـ بــــاالحــ
مــســتــبــّديــن يـــواصـــلـــون ســـفـــك دمــــــاء الـــنـــاس 

من المنتصر في سورية؟

تعقيب... دفاعًا عن الحدود القاسية

يستثمر اليوم تحالف 
روسيا - إيران نجاحه 

في توضيب حرٍب 
كانت على مقاساته

ليست مشكلة الحدود 
في الحدود، بل في 

شرود من يحملون 
الفكر اإلسالمي

االثنين 25  سبتمبر/ أيلول   2017 م  5 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1120  السنة الرابعة
Monday 25 September 2017

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

7th Floor, CP House, 97-107 Uxbridge Road, Ealing, London, W5 5TL
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

  ¶ منعم   إميل  الفني   المدير    ¶ البكر   بشير  لتحرير   ا س  ي ئ  ر
  ¶ عنكر   حكيم  التحرير   سكرتير    ¶ كنفاني   حسام  لتحرير   ا ر  ي د م
  ¶ السالم   عبد  مصطفى  االقتصاد      ¶ خوري   أرنست  ة   س ا ي س ل ا
الثقافة  نجوان درويش  ¶  منوعات  ليال حداد  ¶  الرأي  معن البياري  
¶  المجتمع  يوسف حاج علي  ¶  الرياضة  محمد عبد العظيم  ¶  
عبد الرحمن الشيال التنفيذي   الرئيس     ¶ محمد عزام   تحقيقات  

»رّد الجميل« لرفح المصرية

17

العريش )سيناء( ـ محمود خليل

ــــدار الــســاعــة  يــســعــى فــلــســطــيــنــّيــون عــلــى مـ
إلــى إدخـــال املـــواد الــغــذائــيــة والــخــضــر إلى 
الجانب املــصــري مــن الــحــدود عبر األنفاق 
املــتــبــقــيــة بــني قــطــاع غـــزة وســيــنــاء، فــي ظــل حصار 
الجيش املصري ملدينة رفح منذ نحو شهر، بهدف 
»رّد الجميل«. فلطاملا ساهم مصريون فــي مدينة 
رفــح فــي التخفيف مــن وطـــأة الحصار اإلسرائيلي 
على الفلسطينيني، فما كان منهم إاّل أن رّدوا الجميل 

من جهته، يقول مصدر قبلي لـ »العربي الجديد« إن 
األوضــاع اإلنسانية في مدينة رفح املصرية تزداد 
سوءًا، في ظل شح املواد الغذائية واألدوية وحليب 
األطـــفـــال، ســــواء فـــي املـــحـــال الــتــجــاريــة أو الــبــيــوت. 
ويوضح أن املدينة على شفا كارثة إنسانية حقيقية 
في حال لم يوقف الجيش املصري حصاره، ويسمح 
بـــدخـــول املـــــواد الــغــذائــيــة وغــيــرهــا مـــن احــتــيــاجــات 
املواطنني في أقرب وقت ممكن، بعد شهر كامل من 
 التجار 

ّ
الحصار الخانق على املدينة. ويشير إلى أن

لم يتمكنوا من إدخال أي كميات من الخضر واملواد 
الغذائية طوال الفترة املاضية، باستثناء عدد قليل 
من السيارات من جــراء ضغط أحــد مشايخ سيناء 
ــارات املــصــريــة.  ــبـ ــتـــخـ عــلــى ضـــابـــط فـــي جـــهـــاز االسـ
ويؤكد أن عددًا من املصريني يشعرون بالغضب في 
ظل تجاهل معاناتهم من قبل محافظ شمال سيناء، 
ونواب سيناء في مجلس الشعب، واملشايخ، واتحاد 

قبائل سيناء، رغم أن الوضع بات كارثيا.
 الجيش املصري يجلب إمدادات الطعام إلى 

ّ
 أن

ّ
ويبني

قواته املحاِصرة ملدينة رفح، إال أنه يرفض تقديم أي 
وجــبــات أو مـــواد غــذائــيــة لــلــمــحــاَصــريــن، رغـــم اطــالع 
ضباط الجيش على الوضع اإلنساني الكارثي في 
املدينة منذ شهر. كذلك، يمنع الجيش املصري دخول 
أيــة بضائع رغــم تكدسها على الطريق من العريش 
إلــى رفــح مـــرورًا بالشيخ زويـــد، حتى إنــه يطلب من 
السائقني الذين يحملون املواد الغذائية للمحاصرين 
في رفــح الــعــودة، كما يؤكد شهود عيان لـ »العربي 
 الجيش املصري يضّيق 

ّ
الجديد«. ويوضح هؤالء أن

الــخــنــاق على تــجــار مدينتي رفــح املــصــريــة والشيخ 
زويد على الحواجز والكمائن العسكرية بشكل عام، 
وبات أكثر تشددًا على الكمائن التي تؤدي إلى رفح، 
فيرجع أيــة شاحنة أو ســيــارة محملة ببضائع إلى 

املحاصرين في املدينة.

ألشــقــائــهــم املــحــاصــريــن مــن قــبــل الــجــيــش املــصــري. 
 الــجــيــش املـــصـــري فــّجــر غــالــبــّيــة األنـــفـــاق، 

ّ
ورغــــم أن

الــتــي كــانــت تستخدم لتهريب الــبــضــائــع واألدويــــة 
إلــــى الــفــلــســطــيــنــيــني عــلــى مـــــدار ســـنـــوات الــحــصــار 
 بعضها مــا زال 

ّ
اإلســرائــيــلــي منذ عــام 2006، إاّل أن

صــالــحــا لتهريب الــســجــائــر وبــعــض أنــــواع األدويـــة 
فــقــط. يــقــول أحـــد املــهــربــني لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
الفلسطينيني، وبجهود شخصية، بدأوا يوصلون 
الخضر واملواد الغذائية واملعلبات واملشروبات من 
خالل عدد قليل جدًا من األنفاق، للتخفيف من حدة 
الحصار الذي يفرضه الجيش املصري على مدينة 

رفح املصرية.
 الجيش املصري يفرض حصارًا خانقا 

ّ
ُيشار إلى أن

على رفح منذ شهر، ويمنع الحركة من وإلى املدينة 
بشكل كامل، عدا عن هدم منازل وتهجير مواطنني 
واعــتــقــال آخــريــن وإصــابــة الــعــشــرات بينهم أطــفــال 
ونــســاء، فــي إطـــار حملة عسكرية هــي األوســـع منذ 

بدء املعارك في سيناء قبل أربع سنوات. 
يضيف أن »الفلسطينيني الــذيــن يــهــّربــون املـــواد 
ــلـــى أي مــقــابــل  الـــغـــذائـــيـــة ال يــقــبــلــون الـــحـــصـــول عـ
ــا ورد  ــبــ مـــــــادي، وهـــــم يـــعـــتـــبـــرون هـــــذا الـــعـــمـــل واجــ
جميل للمصريني الذين كان لهم دور في تخفيف 
الحصار عنهم خــالل الــســنــوات املــاضــيــة«. ويلفت 
 ما وصل من الجانب املصري ال يكفي لسد 

ّ
إلى أن

العجز الكبير فــي احتياجات املواطنني اليومية، 
في إشارة إلى أن إجراءات األمان التي ترافق العمل 
في التهريب تجعل عملية نقل البضائع من وإلى 

غزة صعبة.
وترتبط عائالت في مدينة رفــح املصرية بعالقات 
قرابة مع أخرى في جارتها الفلسطينية، خصوصا 
عــائــالت زعـــرب والــشــاعــر وقشطة وبــرهــوم، إضافة 
إلى قبائل البدو من الترابني واألرميالت والسواركة.

مجتمع
نشر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )أوتشا( في اليمن تدوينة على موقع »تويتر« 
 »أسرًا يمنية اضطرت إلى العيش في الكهوف، بسبب الحرب املتفاقمة في البالد«. 

ّ
أفاد فيها بأن

 »أكثر من 10 في املائة من اليمنيني يعانون من النزوح )يبلغ عدد السكان إجمااًل نحو 
ّ

وأضاف أن
 »بعض األسر اضطرت إلى العيش في الكهوف أو مساكن بدائية 

ّ
27 مليون نسمة(«. وأوضح أن

 »78 في املائة من األسر 
ّ

في ظل االفتقار إلى مرافق إيواء أساسية«. وقبل أيام، لفت املكتب إلى أن
)األناضول( اليمنية باتت تعيش وضعا اقتصاديا أسوأ مّما كان عليه قبل سنتني«.  

 تلّوث 
ّ

ّذرت دراســة أعــّدهــا باحثون في كلية الطب التابعة لجامعة واشنطن األميركية من أن ـ حـ
الهواء ال يضّر بالرئَتني والقلب وحسب، بل يمكن أن يؤّثر على الكلى كذلك ويفاقم خطر اإلصابة 
املنبعثة من مصادر صناعية تتلف  الدقيقة   الجسيمات 

ّ
أن الباحثون  الكلوي. وأوضــح  بالفشل 

الكلى بالطريقة نفسها التي تؤذي بها الرئَتني والقلب، وهي تكون في الغالب غير مرئية ونجدها 
 تلك الجزيئات 

ّ
 الكلى تؤّدي عادة دور الترشيح لتنقية الدم، فإن

ّ
في الغبار واألوساخ والدخان. وألن

)األناضول( تعلق بها وتعّطل وظائفها إلى درجة التسبب في فشل كلوي.  

تلّوث الهواء يزيد احتماالت اإلصابة بالفشل الكلويأوتشا: يمنيون عاشوا في الكهوف بسبب الحرب

بيروت ـ انتصار الدنان

غّيرت الحرب مسار عــدد كبير من الناس، 
ــا، فــاخــتــار  ــهــ ــرارتــ ــــد ذاق الــــســــورّيــــون مــ وقـ
كثيرون تــرك وطنهم واالنــتــقــال إلــى أماكن 
مــــتــــفــــّرقــــة، بــــعــــدمــــا خـــــســـــروا مــمــتــلــكــاتــهــم 
وأعمالهم. حّتى اللحظة، ال يعرف النازحون 
السورّيون إن كان في إمكانهم العودة إلى 
بالدهم في القريب العاجل، بعد تحّرر عدد 
من املناطق. في الوقت نفسه، يأمل بعضهم 
فــي الــعــودة مهما كــان حجم املــعــانــاة، رغم 
أن ممتلكاتهم كّلها سوّيت أرضا، ولم يعد 

لــديــهــم مــصــدر رزق. هـــؤالء يــدركــون تماما 
أّنــهــم ســيــجــدون صــعــوبــات عـــدة فــي تدبير 
أمــور حياتهم اليومية، حتى يتمكنوا من 

إعادة بناء ما تهّدم.
عــبــد الــلــه الــصــغــيــر هــو أحـــد أولــئــك الــذيــن 
 »الـــحـــرب هــزمــتــهــم«، بعدما 

ّ
يــشــعــرون أن

أجــبــر عــلــى تــــرك مــنــطــقــتــه. هـــو فـــي الــعــقــد 
السادس من العمر، وقد نزح من الخالدية 
فــي حمص إلــى لبنان منذ أربـــع ســنــوات، 
هــربــا مــن الــحــرب الــتــي مــا زالـــت مستمرة 

حتى اليوم.
 شيء وجاء إلى لبنان، عّله يستطيع 

ّ
ترك كل

بناء حياة كريمة بعدما فقد كل شيء. كان 
إلى  يلفت  الحجر.  فرنا ويخبز على  يملك 
 حياته كانت مستقّرة فــي الخالدية في 

ّ
أن

حمص، ولم يشعر بمهانة العيش والغربة. 
ــن حـــمـــص إلـــــى مـــخـــّيـــم شـــاتـــيـــال فــي  قـــــدم مــ
بــيــروت بحثا عــن عــمــل يستطيع أن يــوّفــر 
لــه الــعــيــش الــكــريــم. ورغـــم أّنـــه يعمل كثيرًا، 
بالكاد يستطيع تأمني احتياجات حياته 
وزوجــتــه. ويلفت إلــى أن أوالده من زوجته 
األولــــــى يــعــيــشــون مـــع والـــدتـــهـــم ويــســعــون 
وراء لقمة الــعــيــش، موضحا أنــهــم فــي سن 
يسمح لهم بالعمل. يقول عبد الله: »تركت 

حمص بسبب الــحــرب، بعدما لــم أعــد أملك 
شــيــئــا أســـعـــى ألجـــلـــه، فــقــد خـــســـرت الــبــيــت 
والــعــمــل. كــنــت أخــبــز الــتــّنــور عــلــى الــحــجــر، 
وكان أهل البلدة يقصدونني لشراء الخبز. 
لكن بعدما اشتّدت الحرب، جئت إلى لبنان، 
وبــــدأت الــبــحــث عــن مــنــزل. اســتــأجــرت بيتا 
وفرنا في مخّيم شاتيال ألخبز التنور. في 
بعض األشهر، أعجز عن تأمني املستحقات 
املالية املترتبة علي«. ويشرح عن هذا الخبز 
مــوضــحــا أنــــه »خـــــاٍل مـــن الــســكــر. أســتــخــدم 
الــطــحــني الــبــلــدي فــي الــعــجــن. حــّتــى طريقة 
خبزه مختلفة. بعد عجنه، يقطع، وأحمي 

الفرن الــذي هو عبارة عن برميل أضع فيه 
 قطع 

ّ
الـــحـــطـــب. وعـــنـــد عــمــلــّيــة الـــخـــبـــز، أرق

ــل قــطــعــة عـــلـــى قــمــاشــة  ــعـــجـــني، وأضــــــع كــ الـ
دائــــريــــة مــتــوســطــة الـــحـــجـــم، ثــــم فــــي الـــفـــرن 

لتصير رغيفا جاهزًا لألكل«.
يقول عبد الله: »في حال توقفت املعارك في 
سورية، وانتهت الحرب، سأعود على الفور 
إلى بلدي. هنا، شعرت بمهانة كبيرة علما 
أّنني أعمل، وأعيش في منزل جّيد. لكنني ال 
أستطيع تحّمل األعباء املالية. في سورية، 
الحياة أسهل، وهناك بيتي وحياتي كلها، 

إضافة إلى األهل والعائلة واألصدقاء«.

عبد اهلل الصغير يتمنى العودة إلى سورية

ين من سكان مدينة  ي لمصر ا آالف  اضطر 
النزوح خالل العامين الماضيين،  رفح إلى 
بين  عازلة  منطقة  ش  ي ج ل ا ء  ا ش ن إ ب  ب س ب
قطاع غزة وسيناء، إضافة إلى إجراءات 
اعتقاالت وإطالق  لتعسفية من  ا لجيش  ا
إلى مدن  البعض  لجأ  ئي. وقد  ر عشوا ا ن
ورغم  واإلسماعيلية.  د  ب ع ل ا ر  ئ ب و ش  ي ر ع ل ا
شريحة  أنّ  إلّا  دهور،  ت م ل ا ي  ن م أل ا ع  ض و ل ا
ترك  ترفض  مدينة  ل ا ن  ا ك س ن  م ة  ع س ا و

منازلها وأراضيها والنزوح.

منطقة عازلة

سالمة عبد الحميد

يظل تحصيل حقوق البشر األساسية 
مطلوبًا رغم إشكاليات تعريف تلك الحقوق 

واملسؤولية املباشرة عن منحها أو منعها.
أصدرت كل املؤسسات واملنظمات األممية 

الكثير من القرارات والعهود واملواثيق 
لضمان حقوق اإلنسان، تطبق تلك املواثيق 
أحيانًا، وال تطبق في أحيان أخرى، وتطبق 
جيدًا في دول أو مناطق أو قضايا بعينها، 
وال تطبق كليًا أو تطبق جزئيًا في بلدان أو 

مناطق أو قضايا أخرى.
الكيل بمكيالني سمة متداولة، وتدخالت 
الدول الكبرى واضحة وال مجال لنفيها، 

وما يجري في فلسطني أو أفغانستان أو 
العراق أو سورية أو اليمن أو بورما، وغيرها 
من املناطق الساخنة في العالم ال يحتاج إال 

نظرة موضوعية ملعرفة كيف تدار حقوق 
اإلنسان حول العالم. 

لكن ال بد أيضًا من لفت النظر إلى أن بعض 
العاملني في مجال حقوق اإلنسان أنفسهم 

مدانون، وبعضهم يمكن تجريمه، خاصة 
في دول الشرق األوسط ومثيالتها في آسيا 

وأفريقيا وأميركا الجنوبية، وغيرها مما 
يطلق عليه دول العالم الثالث.

كثير من املدافعني عن حقوق اإلنسان تحول 
إلى أدوات في يد األنظمة القمعية، وبعضهم 

بات بوقًا لتبرير أفعال تلك األنظمة، بداًل 
من ممارسة مهنته الحقيقية في فضحها 
وإبراز جرائمها، بعضهم بداعي الخوف، 

وآخرون بداعي املصلحة.
ومن األسف أن بعض الحقوقيني صنعته 
األنظمة القمعية نفسها لتستخدمه وقت 

الحاجة باعتباره دلياًل على ديمقراطيتها 
الزائفة، وسماحها باالختالف واآلراء 

الناقدة، حتى وإن كانت تلك اآلراء املنتقدة 
تم تجهيزها بعناية في أقبية األنظمة 

ومقراتها األمنية.
الواقع يؤكد تحّول بعض الحقوقيني من 

مدافعني عن حقوق اإلنسان، إلى مدافع في 
يد األنظمة توجهها متى شاءت إلى صدور 

الشعوب، وبعضهم تحّول من مستقل 
صاحب مبدأ إلى متربح صاحب مكتب أو 
منظمة أو جمعية، سواء كان تابعًا للنظام 
الذي يعمل في كنفه ولخدمته، أو لدول أو 
منظمات تدعمه وتتحكم في مسار عمله.

لكن املثير أن يتحّول أحدهم من حقوقي إلى 
محقق، أو من محام إلى شرطي، أو باألحرى 

مخبر لحساب الشرطة، فهذا النوع األخير 
هو األكثر خطرًا على الجماعة الحقوقية 

وعلى حقوق البشر عمومًا. 
الطبيعي أن تكون عالقة املدافعني عن حقوق 

اإلنسان باألجهزة األمنية ووسائل اإلعالم 
التابعة لها، عالقة ملتبسة، لكننا نطالع 

نماذج مغايرة، فمنهم املدلل ومنهم املدفوع، 
ونظرة سريعة على تصريحات بعضهم 

املتناقضة بحسب اختالف الظروف هناك 
أيضًا من يجيدون األلعاب ملواصلة ممارسة 

مهنة بات معظم من يعمل بها محل اتهام. 
وسط كل هؤالء املأجورين والالعبني تقبع 
قلة من الشرفاء الذين يمارسون مهنتهم 

رغم كل األخطار.

حقوقيون 
أم محققون؟

مزاج
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Monday 25 September 2017

في أحد األنفاق )سعيد خطيب/ األناضول(



املــشــربــيــات تقليدية ومــعــاصــرة في  ــكــون  ت
ــا 

ّ
ــم تــعــمــل مــثــلــمــا كــن ــهــا لـ

ّ
ــد، لــكــن ــ وقــــت واحــ

نأمل، فقد تجّمدت حركتها. وكانت الفكرة 
العبقرية أن تفتح تلك املشربيات بالتناسق 
مــع الــضــوء، مثلما هــي تقريبًا حــال حدقة 
الــعــن أو عــدســة آلـــة الــتــصــويــر التقليدية. 
وحــن أصبحُت رئيسًا للمعهد قبل أربعة 
ــــب بــالــحــلــم  أعــــــوام، عـــاهـــدت نــفــســي أن أذهـ
حتى النهاية. فبحثنا عن تمويل من هنا 
ــا بـــخـــبـــرات مــهــنــدســن  ـ

ّ
ــن ــعـ ــتـ ــاك، واسـ ــ ــنـ ــ وهـ

. ونجحت املهمة، 
ّ

وتقنين للعثور على حل
 املشربيات 

ّ
ويمكنك أن ترى بنفسك كيف أن

تفتح وتغلق بطريقة سحرية.
ومن بن فعاليات املعهد الكبرى الخاصة 
بــالــذكــرى، الحــتــفــال بــتــلــك املــشــربــيــات في 
29 سبتمبر/ أيــلــول الـــجـــاري، فــي احتفال 
ــضــاء خــالــه الــواجــهــة بــالــتــزامــن مع 

ُ
كبير ت

عزف موسيقي. ثّم تتبع ذلك أنشطة أخرى 
تستمّر خــال سبتمبر وأكــتــوبــر/ تشرين 
األول ونوفمبر/ تشرين الثاني. وبالتأكيد 
ل ننسى موعدنا مع املعرض الكبير حول 
تاريخ املسيحية في الشرق ملّدة 2000 عام.

■ ملاذا االنفتاح على مسيحّيي الشرق اليوم؟
ل عــــاقــــة لــــألمــــر بـــمـــا يــــحــــدث فــــي الـــشـــرق 

في فبراير/ شباط من عام 1980، 
تأّسس معهد العالم العربي في 
باريس، قبل أن ُيستكمل بصرح 
ّيد في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 

ُ
ش

1987 فــي قــلــب الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، بــنــاًء 
ــتــــراح قـــّدمـــه جــــاك لنــــغ الــســيــاســي  عــلــى اقــ
الشـــتـــراكـــي الــفــرنــســي والـــنـــائـــب والـــوزيـــر 
األسبق. ولنغ كان قد ُعّن رئيسًا للمعهد 
فـــي عــــام 2013 فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
 ثـــاثـــن عــامــًا 

ّ
فـــرانـــســـوا هـــولنـــد. ُيـــذكـــر أن

مّرت على تشييد الصرح الثقافي والفكري 
ي الذي هدف منذ بداياته إلى التقريب 

ّ
والفن

ما بن العالم العربي وأوروبا.

■ ثــالثــون عامًا مــّرت على تشييد صــرح معهد 
العالم العربي في باريس. ماذا تقولون باملناسبة؟
 
ّ
ــه ما زال في سن

ّ
ثاثون عامًا، هذا يعني أن

 تأكيد األشياء. وهذا 
ّ
الشباب، وهذه هي سن

كر 
ُ
املــعــهــد الــفــريــد مــن نــوعــه فــي الــعــالــم، ابت

ــبــل أكثر 
َ
ــبــل أكــثــر مــن ثــاثــن عــامــًا، لنقل ق

َ
ق

من أربعن عامًا، من ِقبل الرئيس الفرنسي 
األسبق فاليري جيسكار ديستان - لم يكن في 
منصبه حينها - والعاهل السعودي الراحل 
خالد بن عبد العزيز. وكانت فكرتهما تقول 
بتشييد جــســر بــن الــعــالــم الــعــربــي والـــدول 
األوروبية، ثم راحت تتطّور. وحن أصبحُت 
ــرئــيــس فرنسوا  وزيــــرًا للثقافة فــي وليـــة ال
ه 

ّ
ميتران، قّدمُت له هذا املشروع وقلت له إن

مــن املمكن تخّيل صــرح جدير بتلك الفكرة 
الجميلة. وكــان علينا أن نجد مكانًا رائعًا، 
فكان على مقربة من نهر السن، غير بعيد 
عن كاتدرائية نوتردام دو باري وعن مسجد 
ا بطواقم جديدة 

ّ
باريس الكبير. وقد استعن

مــن مهندسن معمارين شباب لــم يكونوا 
مــعــروفــن بــصــورة كبيرة حينها. أشهرهم 
الــيــوم ُيــدعــى جــان نوفيل إلــى جــانــب وكالة 

الهندسة »أرشيتكتور - ستوديو«.
ــار مــشــاعــرنــا  ــ ــذا الـــصـــرح الــتــاريــخــي أثـ ــ وهـ
الــعــمــيــقــة، عــلــى خــلــفــّيــة ارتــبــاطــه بــالــتــاريــخ 
املعماري العربي إلــى جانب حداثته. وقد 
افــتــتــحــه الــرئــيــس مــيــتــران فـــي 30 تــشــريــن 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر مـــن عـــام 1987، وقــررنــا 
ــولدة مـــن خــال  ــ ــ الحـــتـــفـــال بـــذكـــرى تــلــك الـ
ــا أن  ــ فــعــالــيــات عـــــّدة.  فـــي ذلـــك الـــحـــن، أردنـ

جاك النغ
»مسيحيّو الشرق، 

2000 سنة من 
التاريخ« معرض فريد 

من نوعه

معهد العالم العربي 
جسـر ُشيّد بين العالم 

العربي وأوروبا

تحت عنوان »مسيحيّو الشرق، 2000 سنة من التاريخ«، ينّظم معهد العالم العربي 
في  الثالثاء  غدًا  يُفتتح  معرضًا  دوريان«  »لوفر  مؤسسة  مع  بالتعاون  س  ي ر ا ب ي  ف
السادس والعشرين من سبتمبر الجاري. عشية االفتتاح، التقت »العربي الجديد« رئيس 

المعهد جاك النغ، فكان حديث شمل مواضيع متنّوعة

حياة اليمنيّين الذين تركوا 
بالدهم ألسباب عّدة، 

منها الحرب، ال يعيشون 
حياًة مستقرة بالضرورة. 

وفي ماليزيا، يواجه 
الطالب المبتعثون الذين 

اصطحبوا أبناءهم 
معهم، صعوبة في 

إلحاقهم المدارس، ليبقى 
مستقبلهم مجهوًال

أطفال يمنيّون في ماليزيا خارج المدارس

الصرح غير بعيد 
عن كاتدرائية نوتردام 
دو باري وعن مسجد 

باريس الكبير

يطبع التاريخ المعماري 
العربي هندسة المعهد 

إلى جانب حداثته

من غير المنطقي أن 
أعود بشهادة إلى بالدي، 

ويعود طفالي بال تعليم

عجزت حكومتا اليمن 
عن الوفاء بالمستحقات 

المالية لطالبها المبتعثين

1819
مجتمع

صنعاء ــ العربي الجديد

ــه يـــمـــنـــّيـــون مـــقـــيـــمـــون فــي  ــواجــ ــام، يــ ــ ــعـ ــ هـــــذا الـ
الخارج بسبب الحرب، ل سيما في ماليزيا، 
مشاكل قد تمنع دخول صغارهم إلى املدرسة،  
بــســبــب ظــروفــهــم القــتــصــاديــة الــصــعــبــة، في 
وقت ما زالت حكومتا بادهم تعاني انهيارًا 
ــام. ويـــخـــتـــار الــيــمــنــيــون  ــ ــ اقـــتـــصـــاديـــًا شـــبـــه تـ
املهاجرون هربًا من حــروب بادهم ماليزيا، 
بسبب التسهيات لــلــوصــول إلــيــهــا، ووجــود 
مــجــّمــعــات ســكــنــيــة يــمــنــيــة، وقـــبـــول الــحــكــومــة 
ــيــزي. ويعتقد اليمنّيون الذين  والــشــعــب املــال
 املهاجرين في الخارج 

ّ
يعانون من الحرب أن

ــه لم يعد 
ّ
يعيشون حياة جــّيــدة، ويجهلون أن

ــــدارس  فـــي إمــكــانــهــم إدخـــــال أطــفــالــهــم إلــــى املـ
بسبب انقطاع التحويات املالية أو املعونات 

الحكومية إليهم. 
سّيدة الشرعبي، مبتعثة من جامعة »تعز« في 
برنامج الدكتوراه في الرياضيات في إحدى 
جــامــعــات مــالــيــزيــا، اضــطــرت إلـــى  اصطحاب 

ــاد )6  ــ ابــنــتــهــا رفـــيـــف )9 ســـنـــوات( وابــنــهــا إيـ
ــكــن يصعب  ســـنـــوات( معها بسبب الـــحـــرب، ل
عليها تسجيلهما في مدرسة يمنية خاصة 
في منطقة سيردانج في العاصمة كوالملبور. 
تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »جــئــُت إلـــى هنا 
ني عالقة 

ّ
لــدراســة والتحصيل العلمي، لكن لــ

بــن مــطــرقــة الــغــربــة وســنــدان عــجــز الحكومة 
ّي، 

َ
عن توفير أدنــى سبل العيش وتعليم طفل

ما اضطرني إلى البحث عن عمل لتسديد بدل 
إيجار املنزل ورعايتهما«.     

عــاشــت لحظات مــن الــخــوف والــرجــاء والقلق 
بــدايــة هــذا الــعــام، خــال تسجيل طفليها في 
مــدرســة يمنية شــبــه مــجــانــيــة، يــفــتــرض أنها 
مدعومة مــن مؤسسة خيرية. وبــعــد مــراوغــة 
طــويــلــة، وتــخــفــيــض نــســبــة 60 فـــي املـــائـــة من 
ــقــســط، طلبت املــدرســة منها 4000 رنجيت  ال
)ألــف دولر( لنصف عــام فقط لكل طفل، عدا 

عن قيمة الكتب والزي والباص وغيرها. 
ها 

ّ
 لــدعــم طفليها، لكن

ً
ــدة ل تــريــد تــمــويــا ســّي

تــطــالــب حــكــومــتــهــا بــإعــطــائــهــا مستحقاتها 

األكاديمّية التي حرمت منها للشهر السادس 
 ملا جاءت من 

ً
ها تتفّرغ قليا

ّ
على التوالي، عل

أجــلــه. »لــم يــرغــب طــفــاي فــي السفر إلــى جزر 
املالديف، بل البقاء مع زمائهم في املدرسة. 
مــن غــيــر املنطقي أن أعـــود بــشــهــادة دكــتــوراه 
لدعم تعليم أبناء بــادي، ويعود طفاي إلى 

الوطن من دون تعليم«. 
حدة 

ّ
 املفوضّية السامّية لألمم املت

ّ
يشار إلى أن

ــّدم خــــدمــــات مــجــانــّيــة  ــقــ لــــشــــؤون الـــاجـــئـــن تــ
اليمنّين في  للتعليم، يستفيد منها بعض 
 أن الــعــدد لــيــس كــبــيــرًا بسبب 

ّ
كــوالملــبــور. إل

ة عدد املــدارس من جهة، وتشتت اليمنين 
ّ
قل

ــرى.  ــذه املـــديـــنـــة الـــواســـعـــة مـــن جــهــة أخــ فـــي هــ
فــي العاصمة مــدرســة يمنّية أخــرى رسومها 
معقولة، لكنها تبعد عن مناطق ترّكز معظم 

اليمنين. 
ــاء الــيــمــنــّيــن  ــنــ وتـــفـــاقـــمـــت مــشــكــلــة تــعــلــيــم أبــ
املقيمن في ماليزيا منذ منتصف عام 2015، 
مع توافد عدد كبير من اليمنين إليها بسبب 
الــحــرب. ومــن بــن الــنــازحــن تــجــار وأصــحــاب 

هــــذا الـــواقـــع اضــطــر عــــددا مـــن الــيــمــنــّيــن إلــى 
ــنــــازل، مـــا حــرمــهــم من  تــعــلــيــم أبــنــائــهــم فـــي املــ
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ـــم فــــي جــــو مــــدرســــي، والســ

ّ
الـــتـــعـــل

وسائل التعليم الحديثة، والزيارات امليدانية. 
 في المتحانات، 

ّ
ول يكاُد التاميذ يلتقون إل

مـــا يــشــيــر إلــــى أن هـــــؤلء األطــــفــــال يــعــيــشــون 
ظروفًا نفسية واجتماعية صعبة للغاية، وهم 
مــحــرومــون مــن حقوقهم الحياتية والتعليم 
على غرار أطفال آخرين، إضافة إلى انعزالهم 
 بــحــكــم الـــغـــربـــة والـــظـــروف 

ً
ــنـــزل طـــويـــا فـــي املـ

القتصادية الصعبة.
ـــصـــت املـــــــــدارس الـــيـــمـــنـــّيـــة فــــي مــالــيــزيــا 

َّ
وقـــل

عـــدد أبــنــاء الــطــاب الــيــمــنــّيــن املــقــبــولــن مع 
تخفيض أو مدعومة. ويقول الطالب اليمني 
في العاصمة املاليزية عبد العزيز منصور 
ه حصل على تخفيض في إحدى 

ّ
الريمي، إن

ه »محظوظ« بتخفيض 
ّ
املدارس، لفتًا إلى أن

لم تمنحه املدرسة ألبناء عدد من أقرانه. مع 
ذلك، لم يتمّكن أطفاله من الذهاب إلى املدرسة 
 إدارتـــهـــا رفــضــت تــســلــيــم الــــزي والــكــتــب 

ّ
ألن

 بــعــد دفـــع نــحــو 500 دولر. »حـــاولـــت أن 
ّ

إل
 أشرح لهم ظروفي، وقد مضى خمسة أشهر 
ـــن دون أن أحــــصــــل عـــلـــى مــســتــحــقــاتــي«.  مـ
ــارة واملــلــحــقــيــة الــثــقــافــيــة  ــفـ يــضــيــف أن »الـــسـ
لــبــاده تــتــهــربــان دومــــًا مــن الســتــجــابــة إلــى 
شكاوى طابها. نحن األكاديمّيون أنفسنا 
مـــحـــرومـــون اآلن مـــن الــــدراســــة بــســبــب عــدم 
حصولنا على أموال البتعاث العام املاضي. 
وفــي الــوقــت الحالي، توقفت الجامعات عن 

تسجيل الطاب اليمنّين«.
بــعــد مـــــرور عــــام عــلــى الـــحـــرب فـــي الـــيـــمـــن، لم 
تستطع الحكومة الشرعية ســوى دفــع أجــزاء 
من املستحقات في أوقات متأخرة للغاية، ما 
أدى إلى إحراج عائات كثيرة وحرمانها من 
السكن والتعليم، فــي حــن أن النقابين لم 

يقدموا أي دعم للمبتعثن. 
ويـــعـــيـــش فــــي مـــالـــيـــزيـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــطـــاب 
األكــاديــمــيــن مــع أســرهــم وأطــفــالــهــم، متكلن 
جميعًا على مخصصات منحهم التي بالكاد 

تغطي نفقات الدراسة.

أعــمــال خــرجــوا مــن بــادهــم حــامــلــن أمــوالــهــم 
بحثًا عن فرص استثمارية لتأسيس مدارس 
 أنهم رفعوا رسوم 

ّ
خاصة باللغة العربية، إل

التعليم، ما جعل املدارس الخيرّية تتحّول إلى 
النشاط الستثماري ذي الرسوم املرتفعة. 

ــة. واملــعــهــد  ــدفــ ــّرد صــ ــجــ األوســـــــــط، فـــذلـــك مــ
ـــى فــعــالــيــات ثــقــافــيــة شــرقــيــة 

ّ
ســبــق أن غـــط

مختلفة في عدد كبير من البلدان، من دون 
طة 

ّ
 - مسل

ّ
أن تــكــون الــعــدســات - كــمــا أظــــن

مـــن قــبــل عــلــى املــســيــحــيــن الــشــرقــيــن. وقــد 
مُت بنفسي في هذا املعهد قبل سنوات، 

ّ
نظ

معرض »الــحــج« الــذي عــرف نجاحًا كبيرًا، 
وأخيرًا معرضًا عن »اإلســام في أفريقيا« 
كشف على مدى أشهر عن جمال الحضارة 
األفريقية وبهائها من خــال اإلســام.وفــي 
مـــا يــخــّص مــســيــحــّيــي الـــشـــرق، فــقــد اقــتــرح 
علينا أهــل اخــتــصــاص، ومنهم مــؤّرخــون، 
نا 

ّ
أن نــعــّد لــحــدث مــمــاثــل، وقــد تــبــّن لنا أن

نستطيع ألّول مـــّرة عــرض تحف فنية من 
بـــدايـــات املــســيــحــيــة وحـــتـــى يــومــنــا. ســوف 
نــعــرض نــحــو 500 تحفة فــي مــكــان واحـــد، 

وسوف يكون الحدث لفتًا.
ومعهد العالم العربي يهدف كذلك إلى أن 
يكون وسيلة لنقل املعرفة، من دون حدود. 
واملــعــرفــة كما نــعــرف، تــدفــع صاحبها إلى 
احترام اآلخرين وإلــى أن يكون متسامحًا 
 املعهد 

ّ
 ِســجــل

ّ
مــعــهــم. وعــلــى الــرغــم مــن أن

 ثّمة 
ّ
ى، فــإن

ّ
يتضّمن معارض ونــدوات شت

مواضيع كثيرة لم يتطّرق إليها بعد. ُيذكر 
 هــــذا املـــعـــرض يــنــفــتــح عــلــى مــســيــحــّيــي 

ّ
أن

أرمــيــنــيــا، إذ ثــّمــة وجـــود كبير لــألرمــن في 
لبنان وغيره من البلدان، كانوا قد هاجروا 
ــاد  ــهـ ــطـ ــام الــــعــــربــــي بـــســـبـــب الضـ ــ ــعـ ــ إلــــــى الـ

التركي.

م املعهد معرضًا تحت عنوان 
ّ
■ في عام 2003، نظ

»األيقونات العربية، فّن مسيحّي من املشرق«. هل 
املعرض الحالي مرتبط به بطريق ما؟

صحيح. ثّمة عاقة بن هذا املعرض الجديد 
ه أمر 

ّ
ــم فــي عــام 2003. ولعل

ّ
ــظ

ُ
وذلــك الــذي ن

ــد أن نــشــاهــد ارتــبــاطــات وعـــاقـــات بن  جــّي
مــخــتــلــف املــــعــــارض الـــتـــي يــنــظــمــهــا معهد 

العالم العربي.
وهــــذا املـــعـــرض األخـــيـــر لــيــس لـــه أّي هــدف 
 

ّ
ــــى كـــل ــر كـــذلـــك بــالــنــســبــة إلـ ــ ســـيـــاســـي. األمــ
م هنا في معهد العالم 

َّ
املعارض التي تنظ

العربي. الهدف هو تاريخي وثقافي وفني 
ولــنــشــر املـــعـــلـــومـــات، مـــن دون أّي ارتـــبـــاط 
 تــاريــخ الــشــرق 

ّ
بــوضــع قــائــم أو بــآخــر. لــكــن

ه 
ّ
ِبع بمواجهات ومصالحات. إن

ُ
لألسف، ط

تـــاريـــخ مــضــطــرب وعـــاصـــف، وهـــو أحــيــانــًا 
ِع رّبما بما فيه 

َ
نا لم ن

ّ
هادئ ومسالم. لنقل إن

 دور الرافد املسيحي من الناحية 
ّ
الكفاية أن

التاريخية كان ُمهّمًا من الناحيتن الفنية 
والــثــقــافــيــة. ونــحــن هنا ل نفّكر فــي األمــور 

ذات الـــعـــاقـــة بـــحـــركـــات تــنــظــيــم »داعــــــش«، 
 مــن شـــأن ذلـــك أن يمنح تــلــك العصابة 

ّ
ألن

املــتــعــّصــبــة دورًا ل تــســتــحــقــه. أعــضــاؤهــا 
مــتــعــصــّبــون قـــتـــلـــة، واملـــســـيـــحـــيـــون لــيــســوا 
ــلـــوا مــســلــمــن  ــتـ وحــــدهــــم ضـــحـــايـــاهـــا، إذ قـ
أكــثــر مـــن غــيــرهــم. كــذلــك قــتــلــوا مـــن ليست 
لــديــه ديــانــة، وهــاجــمــوا يــهــودًا وأيــزيــدّيــن 
 من ل يشبههم هو مجرم من 

ّ
وغيرهم. كل

وجــهــة نظرهم، وهــم يجهلون الحضارات 
الــتــي تــركــت بصماتها فــي تــاريــخ الــشــرق. 

هم في منتهى الجهل.
ّ
إن

ــــش« هو   تــنــظــيــم »داعــ
ّ
إلـــى ذلــــك، ل أرى أن

املــســؤول الــوحــيــد عــن ارتــكــاب الــجــرائــم في 
 أكـــبـــر مـــجـــرم فــي 

ّ
الــــشــــرق األوســــــــط، بــــل إن

التاريخ املعاصر هــو شخص مــا زال على 
قيد الحياة واسمه )جــورج دبليو( بوش. 
 
ّ
كان رئيسًا للوليات املتحدة األميركية شن
حــربــًا قــاتــلــة غــيــر شــرعــيــة وغــيــر قــانــونــيــة، 
وتسّبب في فوضى وتــرك العراق أنقاضًا. 
إن بوش هو السبب املباشر وغير املباشر 
فــي كثير مــن آلم املنطقة، بما فيها دوره 

غير املباشر في نشوء تنظيم »داعش«. 
ا نتحّدث عــن هــذا املــوضــوع، وهو 

ّ
وإذا كن

لــيــس مــوضــوع املــعــرض الـــذي ُيــفــتــتــح غــدًا 
ـــه يــتــوّجــب 

ّ
فـــي 26 ســبــتــمــبــر/ أيــــلــــول، فـــإن

ل األميركي 
ّ

علينا وضعه في إطاره. فالتدخ
ـــل الــســوفــيــيــتــي 

ّ
ــتـــدخ ــراق وقــبــلــه الـ ــعــ فـــي الــ

ــان، أي الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي  ــتـ ــانـــسـ ــغـ فــــي أفـ
الــواســع واإلمبريالي، هو الــذي تسّبب في 
األوضـــــاع الــتــي نــعــانــي مــنــهــا الـــيـــوم، ليس 
نحن الفرنسين، فنحن في مأمن عن ذلك. 
بـــل نــحــن نــفــّكــر فـــي املـــســـاكـــن الــلــبــنــانــيــن 
واألردنـــيـــن الــذيــن يستقبلون مــئــات آلف 

الاجئن السورين.
 مسألة مسيحّيي الشرق صغيرة اليوم، 

ّ
إن

إذا قارناها باملآسي التي تضرب املنطقة 
ني 

ّ
. بالتأكيد، أنــا ل أهـــّون منها، لكن

ّ
ل كــ كــ

 كل ألم يستحق تحّركًا ما.
ّ
أقول إن

■ بــالــعــودة إلـــى املــعــرض، مــا الـــذي يمكن للزائر 
مشاهدته في هذا املعرض؟

نا سوف 
ّ
لست متخصصًا في املسألة، لكن

حفًا 
ُ
نشاهد من ضمن ما سوف ُيعَرض، ت

ــشــاَهــد مــن قــبــل فــي أّي معرض 
ُ
ــة لــم ت فــنــّي

في العالم. بالتأكيد، هي معروفة من قبل 
 الجمهور العريض لم 

ّ
املتخّصصن، لكن

 له من قبل مشاهدتها عن قرب. وتلك 
َّ
يتسن

قِدمت من دول عّدة، من األردن 
ُ
التحف است

ولبنان وفلسطن ومــن مؤسسات ثقافية 
من قبيل جامعة يال في الوليات املتحدة 

األميركية وأخرى من أملانيا والنمسا. وقد 
ُسّجلت حماسة كبيرة وكذلك اندفاع عند 
ــارة تــلــك األعـــمـــال الــفــنــّيــة ملــعــهــد الــعــالــم  ــ إعـ
ــر كــبــيــر فــي  ــ ــان لــــه أثـ ــ ــا كـ ــو مــ ــ الـــعـــربـــي، وهـ
ــة 500 تحفة فــنــّيــة تــقــريــبــًا، من  نــفــســي. ثــّم
 مــا يرتبط 

ّ
بينها أيــقــونــات وَمـــذابـــح وكــــل

بــطــقــوس الــعــبــادة املسيحية فــي مختلف 
العصور. وسوف يتمّكن الزائر من الطاع 
على أقــدم اآلثــار املسيحية التي تعود إلى 
الــقــرن الــثــانــي املـــيـــادي.  وبــعــد أشــهــر )في 
فبراير/ شباط 2018( سوف ُينقل املعرض 
إلــــى مــتــحــف الــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي مــديــنــة 
تــوركــوان حيث ثّمة فــرع للمعهد. وتتمّيز 
تلك املدينة، بحسب ما تعلم، بتنّوع ثقافي 
وديني كبير، إذ تعود أصول سكانها إلى 

أكثر من خمسن بلدًا. 
ــر إلـــى مـــبـــادرة مـــن قــبــل عــمــدة  ويـــعـــود األمــ
ــيـــة فــــي الــحــكــومــة  ــيـــزانـ ــنـــة ووزيـــــــر املـ ــديـ املـ
الـــحـــالـــيـــة، جـــيـــرالـــد دارمـــــانـــــان. ويــســتــقــبــل 
 مبنى املعهد هناك 

ّ
املتحف املــعــرض، ألن

ستكَمل األشــغــال فيه، بينما يستقبل 
ُ
لم ت

الــقــســم األول املــنــَجــز حــالــيــًا مــعــرضــًا حــول 
ــاريــخ الثقافة العربية، ول سّيما تاريخ  ت
 في املغرب العربي والشرق األوســط، 

ّ
الفن

وهو معرض يحقق نجاحًا كبيرًا.

■ يمكن القول إّن املعرض الذي ُيفتتح غدًا سوف 
يحالفه النجاح، بسبب أصالته واملساحة الجغرافية 

ي عام؟
َ
التي يغطيها وكذلك املّدة الزمنية، ألف

 مـــــوضـــــوع املـــــعـــــرض يـــغـــوي، 
ّ
صـــحـــيـــح، إن

ــــه يــتــضــّمــن تــحــفــًا فــنــّيــة فــريــدة، 
ّ
ل ســّيــمــا أن

بعضها لم ُيعَرض حتى في بلده )األصلي(. 
وفـــي حـــال لـــم نــتــجــاهــل الـــوضـــع الــســيــاســي 
 هــذا املعرض يعّبر عن وجــوده 

ّ
الــراهــن، فــإن

ــبـــه  مــــن خــــــال نـــفـــســـه، أي مــــن خــــــال جـــوانـ
التاريخية والثقافية والفنّية. وثّمة مجلس 
ق من أصالة التحف وتاريخها 

ّ
علمّي تحق

باإلضافة إلى الحرص على صرامة العرض 
والــتــقــديــم وخــيــار املــعــروضــات الــفــنــّيــة، وما 
ه سوف يكون حدثًا غير 

ّ
 أن

ّ
إلى ذلك. لذا أظن

مسبوق.

 
ً
ــذا املــعــرض تمثيال ■ مــن الــجــّيــد أن يــتــضــّمــن هـ

ملختلف الكنائس والطوائف املسيحية؟
أنــا أجهل الكثير فــي هــذا املــوضــوع. وحن 
كــنــت بــرفــقــة الــرئــيــس فــرانــســوا هــولنــد في 
ــة لــــألردن ولــبــنــان، استقبلنا  زيــــارة رســمــّي
مــطــارنــة وكــــان مــنــظــرهــم لفــتــًا بمابسهم 
الدينية املهيبة، خصوصًا في لبنان. فهم 
بدوا على صورة ذلك البلد الذي تتعّدد فيه 

اآلراء بقدر عدد املواطنن.

مقابلة

من احتجاجات الطالب 
اليمنيين )العربي الجديد(

هذا المعرض 
ليس له أّي 

هدف سياسي 
)العربي الجديد(

500

1980

1987

تحفة فنية سوف 
ُتعَرض في مكان 
واحد، في صرح 

المعهد، وسوف 
يكون الحدث الفتًا

في شهر فبراير/ 
شباط من ذلك العام، 
تأّسس معهد العالم 

العربي في باريس

في نوفمبر/ تشرين 
الثاني من ذلك العام، 
ُشيّد الصرح الثقافي 

والفكري والفنّي

أجراها 
محمد المزديوي

ولد جاك النغ في فرنسا 
في الثاني من سبتمبر/ أيلول 

من عام 1939، ودرس 
الحقوق في جامعة نانسي 

ليمارس التعليم كأستاذ بارز 
في القانون العام قبل أن 
يتّجه إلى السياسة. وفي 

بداية الثمانينيات، تعرّف إليه 
الفرنسيون كوزير للثقافة، 
تاركًا بصماته في المجال. 
يُذكر أنّه شغل واليَتين في 
وزارة الثقافة، األولى 1981 

- 1986 والثانية 1988 - 1992. 
كذلك استلم وزارة التربية 
الوطنية لواليَتين، األولى 

1992 - 1993 والثانية 
.2002 - 2000
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MEDIA

#نعيم_قاسم_البلد: نائب أمين 
عام »حزب اهلل« يُهين المطلّقات

20 عامًا على انطالق محرك 
البحث الروسي »ياندكس«

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

نــشــر مـــوقـــع »فــيــنــتــشــوربــيــت« األمــيــركــي 
اإللكترونية«  الــحــدود  »مؤسسة  لـ تقريرًا 
السيليكون  وادي  شــركــات   

ّ
إن فــيــه  قــالــت 

يــجــب أن تــقــول ال لــلــســعــوديــة و»مــهــامــهــا 
القطري«،  اإلعــام  بحجب  املتعلقة  القذرة 
ــوم« ملــوقــع  ــديــ ــيــ مـــديـــنـــًة حـــجـــب مـــوقـــع »مــ
السعودية، وحجب  في  الجديد«  »العربي 
ــنـــاب« لــخــدمــة »الـــجـــزيـــرة« عــلــى مــيــزة  »سـ

ديسكوفر في اململكة أيضًا.
ومؤسسة الحدود اإللكترونية هي منظمة 
اإللكترونية  بالحقوق  ُتعنى  ربحية  غير 
وتّم  كاليفورنيا،  مقرها  اإلنترنت  وحرية 

تأسيسها عام 1990.
األميركية  »الــشــركــات   

ّ
إن املنظمة  وقــالــت 

مع  تعاملها  عند  صعبة  مقايضة  تواجه 
طلبات الحكومات، إال أنها يجب عليها أن 
تقول »ال« للسعودية التي تستغل شركات 
ــل االجـــتـــمـــاعـــي إلنـــجـــاز مــهــامــهــا  ــتـــواصـ الـ
القطري.  اإلعـــام  بحجب  املتعلقة  الــقــذرة 
وخــال األسابيع األخــيــرة، قــام »ميديوم« 
سعودية  لطلبات  بــالــخــضــوع  و»ســـنـــاب« 
للحجب الــجــغــرافــي ملــحــتــوى إعــامــي في 

اململكة«.
وأضــافــت »تــاريــخ خــضــوع شــركــات وادي 
ــات الــــحــــكــــومــــات  ــبــ ــلــ ــع طــ ــ الـــســـيـــلـــيـــكـــون مــ
األجـــنـــبـــيـــة مـــــحـــــزن، وهــــــو بـــــا شــــــّك أدى 
ــادة الـــرقـــابـــة حــــول الـــعـــالـــم. بينما  ــ إلــــى زيــ
»مـــؤســـســـة الـــحـــدود  هـــنـــاك مــجــمــوعــات كــــ
اإللــكــتــرونــيــة« تـــدفـــع بــنــجــاح نــحــو مــزيــد 
املحلي  الحجب  وتدفع ضد  الشفافية  من 
 

ّ
أن يبدو  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  في 
الــشــركــات غــيــر قــــادرة أو ال تــريــد أن تــرى 
ملاذا حماية حرية التعبير على منصاتها 
أّنــه  إلــى  حــول العالم مهمة جـــدًا«، مشيرًة 
»بــعــد تـــعـــاون »يـــاهـــو« مـــع طــلــب حكومي 
صيني في بداية سنوات األلفني، تم سجن 
الــرقــابــة، فبدأ  بــســبــب  مــواطــنــني صينيني 
مجتمع الحقوق الرقمية في الضغط على 
الــشــركــات الســتــخــدام مــزيــد مـــن الــتــدقــيــق 
عــنــد الــتــعــامــل مـــع أوامـــــر مـــن الــحــكــومــات 

األجنبية«.
الــضــغــط  وأدت ضـــغـــوط مـــن مــجــمــوعــات 
عام  للشفافية  تقرير  أول  »غــوغــل«  لنشر 
أخــــرى، وبسبب  تــبــعــه شــركــات  مــا   ،2010
املـــجـــهـــود الــكــبــيــر لــتــلــك املـــنـــظـــمـــات، تــقــوم 
اليوم شركات عّدة بنشر مثل هذا التقرير. 
وتــابــعــت: »الــشــفــافــيــة عــامــل حـــيـــوّي. إنها 
تــســاعــد املــســتــخــدمــني عــلــى فــهــم َمــــن هم 
فارضو الرقابة، وعلى اّتخاذ قرارات مبنّية 
على معلومات حول ما هي املنصات التي 
يــريــدون اســتــخــدامــهــا. ولــكــن الشفافية ال 

تعني بالضرورة كمّية أقل من الرقابة«.

منوعات

السعودية هي  العربية  اململكة   
ّ

أن وأّكــدت 
ــــدى أكـــثـــر دول الــعــالــم فـــرضـــًا لــلــرقــابــة  إحـ
ــدءًا مــن  ــ  شـــــيء بـــ

ّ
ــًة كـــــل الــــغــــزيــــرة، مـــهـــاجـــمـ

اإلعــانــات وأغلفة األلــبــومــات لــإصــدارات 
الــصــحــافــيــة. الــحــكــومــة، املــلــكــيــة املــطــلــقــة، 
نّفذت خال السنوات األخيرة رقابة بعيدة 
ــلـــت مــــدونــــني ومـــعـــارضـــني  ــقـ ــتـ املــــــــدى، واعـ
ــيـــة، كــمــا  ــتـــرونـ ــكـ بــســبــب مـــنـــشـــوراتـــهـــم اإللـ

»الــجــزيــرة«  ضــدّ  إلكترونيًا  جيشًا  نشرت 
األخيرة،  األحــداث  قبل  ومؤيديها. وحتى 
األولى  العربية  بالدولة  السعودية  ُعرفت 
في ممارسة الرقابة على اإلنترنت، حاجبًة 
بـــشـــّدة مــحــتــوى عــريــضــًا عـــن مــواطــنــيــهــا. 
»فــــيــــســــبــــوك«  ـــ الـــــشـــــركـــــات األمـــــيـــــركـــــّيـــــة، كــ
و»غوغل«، قامت في وقت سابق بالتعاون 
مـــع طــلــبــات تــقــيــيــد املــحــتــوى الــســعــوديــة، 

التعاون«.  ذلــك  عــن  القليل  أننا نعرف  مــع 
وقالت »اآلن، في خضم هجوم السعودية 
ــا  ــهــ ــتــ ــمـــر عـــلـــى »الـــــجـــــزيـــــرة« )ودولــ ــتـ املـــسـ
الـــحـــاضـــنـــة، قــــطــــر(، تــــزيــــد الـــحـــكـــومـــة مــن 
طلبات اإلزالة. على وجه التحديد، تاحق 
شركات   

ّ
أن واملــؤســف  اإلعــــام،  السعودية 

على  حــريــصــة  تـــبـــدو  الــســيــلــيــكــون  وادي 
االمــتــثــال. فــفــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، 
خضع »ميديوم« لطلبات حكومية لتقييد 
الــوصــول ملــحــتــوى مــن »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــه »مــيــديــوم«  ــ و»الــخــلــيــج الـــجـــديـــد«. وواجـ
رقــابــة حــكــومــّيــة فــي الــســابــق. فــفــي 2016، 
التدوين  املاليزّية موقع  الحكومة  حجبت 
املصرية  السلطات  حجبت  فيما  الشهير، 
املوقع إضافة إلى 20 آخر في مايو/ أيار 

املاضي«.
ــبـــوع املــاضــي،  واعــتــبــرت أّنــــه »خــــال األسـ
خــّيــبــت »ســنــاب« نــاشــطــي حــريــة التعبير 
عبر انضمامها لسلسلة شركات مستعدة 
للتعاون مع السعودية ضّد قطر وإعامها. 
فقد حجبت الــشــركــة قــنــاة »الــجــزيــرة« من 
خــانــة  »ديــســكــوفــر« على تطبيق »سناب 

تشات« بناًء على طلب حكومي سعودي.
الــشــركــات تقليل خضوعها  وقــالــت »عــلــى 
ــة، خـــصـــوصـــًا غــيــر  ــيـ ــبـ ــنـ لـــلـــحـــكـــومـــات األجـ
الـــديـــمـــقـــراطـــّيـــة مــنــهــا، والـــتـــي ال يــمــلــكــون 
مـــوظـــفـــني أو مـــتـــعـــاونـــني عـــلـــى أراضـــيـــهـــا. 
حكومات  طلبات  على  بــنــاًء  الحجب  عبر 
و»سناب«  »ميديوم«  اختار  كالسعودية، 
النظام السعودي في  إلــى جانب  الــوقــوف 
مــعــركــة ســيــاســيــة خـــطـــيـــرة. وعـــبـــر حجب 
ــتــــزام من  اإلعـــــــام، أظـــهـــرت عــــدم وجـــــود الــ

قبلها لحرية التعبير«.
ــنــــاب«،  ودعـــــت املــنــظــمــة، »مـــيـــديـــوم« و»ســ
إلعـــــــادة مـــراجـــعـــة قـــراراتـــهـــمـــا، كـــمـــا دعـــت 
الـــشـــركـــات األخــــــرى »لــتــقــويــة الــتــزامــاتــهــا 
تجاه حرية التعبير، عبر رفض الخضوع 
ألوامر من حكومات، عندما ال يكون هناك 

مسّوغ قانوني لها«.
ــواه  وحــمــلــة دول الـــحـــصـــار مـــع تــكــمــيــم أفــ
الــصــحــافــة بـــــدأت مـــع صــحــيــفــة »الــعــربــي 
الــــجــــديــــد« الـــتـــي تـــــّم حـــجـــب مـــوقـــعـــهـــا فــي 
فــي   2015 األول  كــــانــــون  ــبـــر/  ديـــســـمـ  22
ــــوم 29 ديــســمــبــر/ كــانــون  الـــســـعـــوديـــة، ويـ
األول في اإلمارات، لتعود بعدها وتحجب 
في مصر في 30 ديسمبر/ كانون األول من 

العام نفسه.
 وفــــي الـــرابـــع والــعــشــريــن مـــن مـــايـــو/ أيـــار 
ــتــــراق وكـــالـــة »قــنــا«  املــــاضــــي، أي بــعــد اخــ
وفـــبـــركـــة تــصــريــحــات ألمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ 
ــانـــي، حــجــبــت وزارة  ــن حــمــد آل ثـ ــمــيــم بـ ت
ــــام الــســعــوديــة، مـــواقـــع كل  الــثــقــافــة واإلعــ
الصحف القطرية إلــى جانب مــواقــع قناة 

شبكة »الجزيرة«.

خضع »ميديوم« 
لطلبات حجب »العربي 

الجديد« في السعودية

موسكو ـ العربي الجديد

صـــادف السبت ذكـــرى مـــرور 20 عــامــًا على 
انطاق محرك البحث الروسي »يانكدس« 
لــيــصــبــح  ــمــبــر/أيــلــول 1997،  ت ـ ـ ب ـ 23 سـ ي  ـ ـ ـ ـ ف
العــبــًا مــؤثــرا فــي الــتــحــوالت الــتــي جلبتها 
تكنولوجيا املعلومات للعالم وسط نشأة 
جيل كامل من الشباب ال يتصور حياته با 

إنترنت وهواتف ذكية.
ومــنــذ إطـــاقـــه، تــمــّيــز »يــانــدكــس« بــالــقــدرة 
عــلــى مــراعــاة الــنــهــايــات املــتــغــيــرة للكلمات 
الــروســيــة حسب الــحــاالت اإلعــرابــيــة الست 
ــنــتــائــج حــســب مطابقتها لطلب  وعـــرض ال
املــســتــخــدم، لــيــبــدأ فـــي عــــام 1998 بــعــرض 
إعانات تتناسب مع سياق طلبات البحث 

على غرار إعانات »غوغل«.
وبــعــد مــــرور عــقــديــن عــلــى انــطــاقــه، تطور 
»ياندكس« من مجرد محرك بحث وخدمة 
للبريد اإللكتروني، إلــى عماق اإلنترنت، 
لــيــضــم مــتــصــفــحــا خـــاصـــا بــــه، وتــطــبــيــقــات 
لطلب سيارات األجــرة والخرائط وتحديد 
املواقع ودرجات ازدحام الطرق، ومنظومة 
للنقود اإللكترونية لشراء تذاكر الطيران 
ودفع قيمة الخدمات واملشتريات أوناين 

وغيرها.
وتـــســـتـــعـــد »يــــانــــدكــــس« إلطـــــــاق املـــســـاعـــد 

الـــصـــوتـــي »ألـــيـــســـا« فــــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول املقبل، ليحّدث املستخدمني عن حالة 
الطقس ويحدد خطوط السير ويبحث عن 

معلومات على اإلنترنت.
ــانــــدكــــس«  ــام املـــــاضـــــي، بــــــدأ »يــ ــ ــعـ ــ ــذ الـ ــنــ ومــ
بتصميم سيارة ذاتية الحركة يمكن التحكم 
ــتـــى تــســيــر  ــيـــات حـ فـــيـــهـــا بـــواســـطـــة بـــرمـــجـ
وفــقــا لــلــمــســار املــطــلــوب وتـــحـــدد الــعــوائــق 
وتتجاوزها، على أن تبدأ االختبارات في 

الطرق العامة في العام املقبل.
وتزيد حصة »ياندكس« في سوق البحث 
في روسيا عن 50 في املائة وســط احتدام 
املنافسة مع النسخة الروسية من »غوغل« 

التي ارتفعت حصتها إلى 43 في املائة.
ــاح  ـ ـ ـ ـ ـ ــي أربـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــغ صـ ـ ـلـ ـ ـ ــام 2016، بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عـ ـ ـ ـ ـ ـ وفـ
ــر مـــن 111 مــلــيــون دوالر،  ــثـ »يـــانـــدكـــس« أكـ
بــيــنــمــا تـــزيـــد رســـمـــلـــة الـــشـــركـــة عــــن عــشــرة 
مــلــيــارات دوالر. وفــي يونيو املــاضــي، قرر 
عماق البحث الــروســي »ياندكس« إغاق 
مـــكـــاتـــبـــه، فــــي مـــديـــنـــتـــي كـــيـــيـــف وأوديــــســــا 
األوكــرانــيــتــني بسبب العقوبات املفروضة 

عليه في هذا البلد.
وأوضــح املتحدث باسم الشركة، لصحيفة 
»إر بي كا« الروسية أنه بعد فرض السلطات 
ــة عــقــوبــات عــلــى مــحــرك الــبــحــث  ــيـ ــرانـ األوكـ
الروسي، لم يعد »ياندكس.أوكرانيا« قادرًا 

عــلــى مــواصــلــة عــمــلــه فـــي أوكـــرانـــيـــا، لــذلــك 
قررنا إغــاق مكاتبنا في كييف وأوديسا، 
وسنعرض على فريقنا العمل في مكاتب 

»ياندكس« األخرى في دول مختلفة«.
وفــي 29 مــايــو/أيــار املــاضــي، داهمت قوات 
األمــــن األوكـــرانـــيـــة مــكــاتــب »يـــانـــدكـــس« في 
ــا، فـــي إطــــار مـــا قـــال جــهــاز  كــيــيــف وأوديــــســ
األمن األوكراني إنه »قضية خيانة عظمى«، 
ــبــيــانــات  بينما نــفــت »يــانــدكــس« تسليم ال
ــتـــخـــدمـــني  ــاملـــسـ ــيــــة الـــــخـــــاصـــــة بـ الــــشــــخــــصــ

األوكرانيني لألجهزة الخاصة الروسية.

تنصاع شركات التواصل االجتماعي للطلبات السعودية )فايز نورالدين/ فرانس برس(

)ناتاليا كوليسنيكوفا/فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

أثارت كلمة نائب األمني العام لـ«حزب الله«، نعيم قاسم، غضبًا واسعًا بني اللبنانيني، 
بسبب إهانته املرأة املطّلقة واعتبارها غير أهٍل بإعطاء نصائح في الحياة. وخال 
املــرأة املطلقة غير مؤهلة   

ّ
حديثه بمناسبة ليلة الثاني من محرم، اعتبر قاسم أن

ة، وبالتالي أن تعطي نصائح لطابها عن الحياة، ألنها وقعت في  ــدّرســ لتكون ُم
مشاكل سابقًا. وقال: »إذا مدرسة دايرة على أفكار خاصة في كيفية الحياة، تصور 
بدها تنظرلهم عن الحياة كيف نعيشها، بتطلع هي مثًا لنفترض معلمة مطلقة 
ومقضية مشاكل بحياتها ومن الخراب اللي وقعت فيه بدها تعطي نصيحة للبنات 
حتى ما يوقعوا باللي وقعت فيه شو حتكون نصيحة حدا وقع بمشكلة«. وبالرغم 
 اللبنانيني 

ّ
 التصريح ليس بغريب عــن رجــال الــديــن فــي »حــزب الــلــه«، إال أن

ّ
مــن أن

أعربوا عن غضبهم عبر وسم »#نعيم_قاسم_البلد« )نعيم قاسم يقسم البلد( الذي 
وصل إلى األكثر تداواًل في لبنان.

وقالت الناشطة نادين جوني »الشيخ نعيم قاسم بإحدى عظاته عن التربية في 
املدارس بيعطي املثال التالي: معلمة مدرسة مطلقة ما مخليي شي ما عم تعملو بدا 
تعلم البنات عهاالشيا. هاي النظرة الدونية للمرأة اللي بتتبعها بعض العمامات، 
باعتبار املرأة املطلقة عار وناقصة وغير مؤهلة اجتماعيًا«. وغّردت ميستيكا خوري 
»فــي قسم بــدو دولــة وعيش مشترك واحــتــرام للتعددية، وفــي »قــاســم« ناطق بإسم 
التقوقع والتخلف بدو ذاتــو ويلي ما بيشبهو »كافر«#نعيم_قاسم_البلد«. وكتب 
الياس »#نعيم_قاسم_البلد حذر من السماح للفتيات بمعاشرة »املنحرفات اللواتي 
يتبرجن ويتحدثن عن املوضة ومساحيق التجميل«. أما عباس حيدر فقال »الزم 
يعتذر من كل معلمة ومطلقة ومن املرأة باملطلق، والله تبع الجاهلية ما حكيوا هيك! 
#نعيم_قاسم_البلد«. بينما سخر سامر الحايك، مستحضرًا االتفاق بني »حزب الله« 
و«داعش« إلخاء عناصر التنظيم في باصات مكّيفة إلى دير الزور السورية، فقال 
»وفي الباصات املكيفة كاسيتات مسجلة للبغدادي تمّعن بها نعيم قاسم حفظها 

جيدا... و عاد ليبّشر بها في مجالس عاشوراء #نعيم_قاسم_البلد«.

مطالبة وادي السيليكون بمواجهة الحجب السعودي 

بدنا 
نتسرح

لبنى سالم

النظام السوري ومقربون  لجأ جنود في جيش 
للمطالبة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  لــوســائــل  منهم 
بتسريحهم من الخدمة العسكرية، بعد احتفاظ 
النظام بهم لسبع سنوات متتالية، وأطلقوا حملة 

إلكترونية باسم »#بدنا_نتسرح«. 
وبينت الحملة أن هدفها الضغط باتجاه تسريح 

أقـــدم دورتـــن فــي صــفــوف جيش الــنــظــام، وهما 
الدورة 102 صف ضباط والدورة 104 مجندين 
واالحتياطين القدامى، والعمل على سن قانون 
استمرت  التي  اإللــزامــيــة  الخدمة  تحديد سقف  ل
لسبع سنوات تحت مسمى »احــتــفــاظ«، وخدمة 
احتياطية تحت مسمى »دورة تدريبية«، تحسن 
واقــع الخدمة مــن ترقية وطــعــام ولــبــاس ورواتــب 
ومكافآت مالية وغيرها. وكتب أحد جنود النظام 

»بدنا نتسرح سرحونا. شو مافي غيرنا .األزمه 
علينا وعغيرنا وهاد واجب الكل«. 

وكتب حسن »حملة بدنا نتسرح حقكن، بس رح 
تطلع بعدا حملة الجيش سترة، الن رح تتسرحوا 
بـــ 30، وطبعا يلي مفكر حالو  ار عمركن  ـ ـ وصـ
بيطلعلوا تعويض وبيت وسيارة ومعن وظيفة 
ــنــاس الــي  او بـــدا الـــدولـــة تــقــدر تضحياتكن او ال
مــســتــلــمــي مــنــاصــب او حــتــى الــفــقــراء املــعــتــريــن 

الي ملتعن ابوهن من الفقر رح يقدروا، او حياة 
املدني احسن بحب قلكن، الجيش سترة«. ونشر 
البعض صورًا ساخرة الحتفاظ النظام بجنوده 

ألكثر من ٧ سنوات.
وطــالــب جــنــود الــنــظــام بــمــســانــدة رواد الــتــواصــل 
االجتماعي لحملتهم، على اعتبار أن تسريحهم 
ــخــدمــة العسكرية أولـــى مــن تغيير املناهج  مــن ال

الذي جاء بضغط من وسائل التواصل.

السعودية لحجب  الحكومية  الطلبات  التواصل مع  انصياع شركات مواقع  اإلنترنت  دانت منظمة حقوقية أميركية ُتعنى بحرية 
المحتوى اإلعالمي الذي طاول »العربي الجديد« و«الجزيرة«
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فالشمجتمع

زالزل وأعاصير وثوران براكين
كوارث األرض يشهد العالم كوارث 

تلو أخرى، تخّلف رغم 
استعدادات الدول دمارًا 
هائًا وضحايا. وبينما كان عّمال 

اإلنقاذ ال يزالون يحاولون العثور على 
ناجني من الزلزال املدّمر )7.1 درجة( 
الذي ضرب وسط املكسيك الثاثاء 

املاضي، استهدف زلزال آخر جنوب 
الباد صباح السبت املاضي، بلغت 

 عدد ضحايا 
ّ

قّوته 6.2 درجة. ُيذكر أن
الزلزال ما قبل األخير )إذ األّول ضرب 

الباد في بداية الشهر الجاري( تخّطى 
300 قتيل، بحسب ما أفادت السلطات.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الدفاع 
 ذلك الزلزال أدى إلى 

ّ
املدني الوطني أن

تهّدم عشرات األبنية في العاصمة. 
وقد وقع بعد ساعات من مشاركة 
كثيرين في تدريبات على مواجهة 

الزالزل في شتى أنحاء املكسيك، في 
ذكرى الزلزال املدّمر الذي وقع في عام 

.1985
تهديد بكارثة أخرى في جزيرة بالي 
السياحية في إندونيسيا. فقد غادر 

أكثر من 34 ألف شخص منازلهم 
القريبة من بركان جبل أغونغ في 

الجزيرة، بسبب ثوران محتمل. وقبل 
نحو أسبوع، رفع املسؤولون حالة 

التأهب من ثوران البركان إلى ثاني 
أعلى مستوى، ونصحوا السكان 

بالبقاء على بعد 6 كيلومترات من 
فوهة البركان. واملرة األخيرة التي ثار 

فيها البركان كانت في عام 1963، ما 
أسفر عن مقتل 1100 شخص. 

وإلى بورتوريكو في منطقة البحر 
الكاريبي، فقد أعلنها الرئيس 

األميركي دونالد ترمب »منطقة 
منكوبة«، بسبب إعصار »ماريا«. 

وسابقًا، قال رئيس الوزراء في جزيرة 
 

ّ
دومينيكا املستقلة، هارتلي هنري، إن
التقارير من املناطق الريفية تتحدث 

عن »دمار كامل للمنازل وبعض 
الطرقات واملحاصيل«.

)Getty ،الصور: فرانس برس(
يستعد للنزوح خشية فوران البركان في بالي

يطلب الصمت خالل البحث عن المفقودين في المكسيك

دمار بسبب »ماريا« في بورتوريكو 

حزن على ضحايا الزلزال في المكسيك 

عمل رغم 
األمطار في 

المكسيك

في المأوى 
في بالي

أعمال اإلنقاذ 
مستمرة في 

المكسيك
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وصواًل للحفل الذي يقام في أواخر فبراير/ 
شــبــاط. وبــعــد اإلعــــان عــن اخــتــيــار »الشيخ 
ــدر املــــخــــرج مـــجـــدي أحــمــد  ــ جــــاكــــســــون«، أصــ
علي، والذي كان ينافسه بفيلم »موالنا« من 
بطولة عــمــرو ســعــد، بيانًا رسميًا يعترض 
فــيــه عــلــى الـــخـــطـــوات اإلجـــرائـــيـــة لــاخــتــيــار، 
حــيــث مـــن املــفــتــرض ضــمــن شــــروط اخــتــيــار 
الفيلم الـــذي يمثل الــدولــة، هــو أن يــكــون قد 
عرض تجاريًا قبل 30 سبتمبر/ أيلول، وهو 

األمر الذي لم يحدث مع فيلم سامة الذي لم 
يعرض تجاريًا بعد.

التفاف على الشروط
ــم بــعــد  ــ ــلـــجـــنـــة أن اخـــــتـــــيـــــاره تــ ـــنــــت الـ ــلـ ـ وأعـ
مشاهدته في عرض خــاص، وتعّهد منتجه 
بعرضه سينمائيًا يوم 23 سبتمبر/ أيلول 
ملدة أسبوع كي يستوفي الشروط املطلوبة. 
واعتبر علي أن هذا املبرر يعد التفافًا حول 

محمد جابر

لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي غــضــون أربـــع 
ســنــوات، تــحــدث أزمـــة فــي عملية 
اخــــتــــيــــار الـــفـــيـــلـــم املــــصــــري الــــذي 
يتم إرســالــه إلــى أكاديمية العلوم والفنون 
األمــيــركــيــة، واملــنــظــمــة لــحــفــل تــوزيــع جــوائــز 
األوســـــكـــــار، لــيــدخــل الــتــرشــيــحــات األولـــيـــة. 
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنـــــــه لـــــم يـــســـبـــق لــفــيــلــم  ــلـ ــ وعـ
مصري أن وصــل إلــى الترشيحات الخمسة 
النهائية على الــجــائــزة طـــوال تــاريــخــهــا. إال 
أن الــســيــنــمــائــيــني املــصــريــني حـــولـــوا عملية 
إرســال الفيلم نفسه إلى معركة كل عــام، في 
غياب املعايير الواضحة ووجــود الخافات 

املستمرة. 

مجدي أحمد علي يعترض
هـــذا الـــعـــام، أتـــت املــشــكــلــة بــعــد اخــتــيــار فيلم 
»الشيخ جاكسون« للمخرج عمرو سامة، 
ومــن بطولة أحمد الفيشاوي، ليمثل مصر 
ـكــار ضمن الترشيحات املبدئية،  فــي األوسـ
والــتــي تــضــم قــرابــة املــائــة فيلم مــن كــل دول 
الــــعــــالــــم، ويـــتـــم تــصــفــيــتــهــا عـــلـــى مــرحــلــتــني 

استغرق راجي الجرو 
عامًا كامًال من أجل 

تجهيز المتجر

تعّهد منتجو »الشيخ 
جاكسون« بعرض الفيلم 

قبل نهاية سبتمبر

يُعقد المهرجان 
سنويًا لتكريم الُملّحن 

جورج إينيسكو

2223
منوعات

الــشــروط، والتي تنص على أن يكون الفيلم 
ــيــــس »ســـيـــعـــرض  ــًا« ولــ ــاريــ ــجــ قــــد »عـــــــرض تــ
تجاريًا«، مشيرًا في هذا السياق إلى مشكلة 
عــقــد االجـــتـــمـــاع يــــوم 11 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول، 
وقبل انتهاء املــدة املفترضة من األكاديمية 
 عــن حـــال فيلم 

ً
فــي أواخــــر الــشــهــر، مــتــســائــا

»صيف تجريبي« للمخرج محمود لطفي، 
والــــــــذي مـــثـــل مـــصـــر ضـــمـــن قـــســـم »املـــنـــتـــدى 
ــع« فـــي مــهــرجــان بــرلــني الــســيــنــمــائــي،  الـــواسـ

والـــذي سيعرض تجاريًا يــوم 27 سبتمبر، 
ولم يشاهده أعضاء اللجنة، فهل سيعيدون 
التصويت؟ وال تعد تلك هــي األزمـــة األولــى 
مــن نــوعــهــا، فــفــي عـــام 2015، قــامــت اللجنة 
ــخــتــار »بتوقيت 

ُ
بـــإرســـال الــفــيــلــم املــصــري امل

الــقــاهــرة« بعد انتهاء املــوعــد الـــذي وضعته 
األكاديمية. وفــي العام األسبق 2014، جرت 
ــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، بــعــد  أزمــــــة شــبــيــهــة بــــأزمــ
اختيار فيلم »فتاة املصنع« للمخرج الكبير 
محمد خــان، بينما لم تكن ورقــة التصويت 
تتضمن كل األفام التي عرضت خال العام. 
وتم تجاوز فيلمي »فيا 69« للمخرجة آينت 
أمـــني، و«فــــرش وغــطــا« للمخرج أحــمــد عبد 
الله، وأثــار األخير وقتها جــداًل حــول أهمية 
إعطاء السينمائيني فرصًا متساوية، حتى 

لو كان األمر في النهاية رمزيًا. 

تكريم فنانين كبار
في الصورة األوســع من كل أزمــة على ِحدة، 
هناك أكثر مــن مشكلة فــي عملية االختيار: 
أواًل، يتم التعامل أحيانًا مع اختيار الفيلم 
ــه كــتــكــريــم لبعض  املــمــثــل ملــصــر فـــي حـــد ذاتــ
الــفــنــانــني الــكــبــار ذوي الــتــاريــخ )كــمــا حــدث 
في اختيار فيلم خــان أو في فيلم »بتوقيت 
القاهرة« كتكريم لنور الشريف بعد وفاته 
بـــأســـابـــيـــع قـــلـــيـــلـــة( دون أي طــــمــــوح جـــدي 
ــــى حــفــل  لــــوصــــول فــيــلــم مـــصـــري بــالــفــعــل إلـ
األوســكــار ضمن 5 أفـــام مرشحة للجائزة، 
كما حدث مع أفــام عربية مثل فيلم »ذيب« 
األردنـــي فــي 2015 أو »عــمــر« و«الجنة اآلن« 
2004 و2013، أو مع  الفلسطينيني عــامــي 
أفــام أفريقية مثل »تيمبوكتو« املوريتاني 
في 2014، أو حتى حصول فيلمني إيرانيني 
على الــجــائــزة فــي الــســنــوات السبع األخــيــرة 
ــهــا مــن الــشــرق، ومــن صناعة سينما 

ّ
رغــم أن

مشابهة للوضع في مصر، وربما في ظروف 
ــــب، الــتــعــامــل  ــــواجـ أســـــــوأ. وبـــالـــتـــالـــي فـــمـــن الـ
بــجــديــة مــع احــتــمــالــيــة تــرشــح فــيــلــم مصري 

وتجاوز املسألة التكريمية.

عالقات شخصيَّة
ــًا، أن األمـــر يــدخــل فيه بعض العاقات  ــي ــان ث
واملحسوبية والدعائية اإلعامية، بعيدًا عن 
االستحقاق واملــســتــوى الفني املــرتــفــع. وفي 
الــوقــت الـــذي نــالــت فيه أفـــام مثل »الــخــروج 
ــة لــطــفــي فــــي 2012 و«فـــــرش  ــالـ ــهـ ــار« لـ ــهـ ــنـ ــلـ لـ
وغطا« ألحمد عبد الله في 2014، استقبااًل 
رائعًا في مهرجانات دولية، ونال »آخر أيام 
املــديــنــة« لــتــامــر الــســعــيــد جــوائــز عــديــدة من 
بينها جائزة في مهرجان برلني 2016، فإن 
أيا منها لن يكون »مرشح مصر الرسمي في 
األوسكار«، ألنها أفام »مستقلة« وال تنتمي 

للمنظومة التجارية الحاكمة. 

غياب القواعد الجديّة لالختبار
ــذ  وأخـــــيـــــرًا، ونــتــيــجــة لـــعـــدم الــــجــــديــــة، وألخــ
ــهــــدف، فـــــإن املــنــتــجــني  الــتــمــثــيــل فــــي ذاتــــــه كــ
وصناع األفام ال يعملون على تقوية شبكة 
التوزيع الخارجية، وداخــل أميركا تحديدًا، 
ــم،  ــهـ ــر ملــــشــــاهــــدة أفـــامـ ــبــ ــة أكــ ــة فــــرصــ ــ ــــاحـ إلتـ
ــن ثـــم مــنــحــهــا احــتــمــالــيــة أكـــبـــر لــلــتــرشــح  ومــ
النهائي. وفي حال استمرت تلك الدائرة فإن 
فيلمًا مصريًا لن يصل إلــى الحفل النهائي 
أبـــــدًا. ولـــهـــذا فــــإن أزمــــة »الــشــيــخ جــاكــســون« 
وغياب القواعد الحاكمة لشرعية االختيار، 
ستتكرر كل عام طاملا ظلت املنظومة ذاتها 
 
ً
تــدار بتلك العشوائية. وربــمــا، إذا نفذ فعا
ــلـــي، تـــهـــديـــده فــي  ــرج، مـــجـــدي أحـــمـــد عـ ــخــ املــ
إرســــال شــكــوى ألكــاديــمــيــة الــعــلــوم والــفــنــون 
ات اختيار الفيلم املمثل  حــول صحة إجــــراء
لألوسكار، فمن املحتمل أن ُيسحب من مصر 

حق الترشح من األصل.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

على الرغم من أن شهر رمضان ال يزال بعيدًا، 
ى على قدومه أشهٌر طويلة، إال أن الكثير 

ّ
وتبق

ف له، 
ّ
من املنتجني بــدأوا اإلعــداد بشكل ُمكث

وتعاقدوا مع نجوم ونجمات الصف األول، 
قبل أن يخطفهم منتجون آخرون.

ــعــــدل، مـــع الــفــنــان  ـــنـــتـــج جـــمـــال الــ
ُ
ــد امل

َ
فــتــعــاق

ــلـــى تــقــديــم  الـــكـــومـــيـــدي مـــحـــمـــد هـــنـــيـــدي، عـ
ــادم بــعــنــوان  ــ ــقـ ــ مــســلــســل لــشــهــر رمــــضــــان الـ
ف أحمد 

ّ
»املدينة الفاضلة«، عن قّصة للمؤل

ل 
ِّ
عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز. ويمث

ــدخــول هنيدي  هــذا العمل بمثابة الــعــودة ل
املنافسة الرمضانّية بعد غياب استمر ألكثر 
7 ســـنـــوات، وبــعــدمــا قــــّدم هــنــيــدي مسلسله 
ــــروك أبـــــــو الـــعـــلـــمـــني  ــبــ ــ ــان مــ ــ ــــضــ ــيــــو رمــ »مــــســ
ه كان من املقّرر أن يعود 

ّ
حمودة«. علمًا بأن

فــي شــهــر رمــضــان املــاضــي بمسلسل »أبــيــه 
 
ّ
فــتــحــي« مـــع املــنــتــج عـــصـــام شــعــبــان، إال أن

ظروفًا إنتاجّية عطلته.
ومنذ شهور، تعاقد الفنان الكبير عادل إمام 

بالقطاع ينقسمون إلى قسمني: األول، يذهب 
نحو الشرقي بما يضمه مــن آالت موسيقية 
كالعود والطبل. والثاني، يرغب في املوسيقى 
الغربية التي تعتبر أشمل من األولــى، والذي 
يــحــتــويــه املــتــجــر مــن آالت مــن غــيــتــار ودرامــــز 

وغيرها.
 
ً
ويــلــفــت إلـــى أنـــه بــقــي مـــا يـــقـــارب عـــاًمـــا كــامــا

يـــــحـــــاول فـــيـــه تـــجـــهـــيـــز املـــتـــجـــر بـــتـــلـــك اآلالت 
كجملة أولــى مما يضمه املكان بنحو 40 آلة 
مــوســيــقــيــة، مــشــيــًرا إلـــى أنـــه مــا زال بانتظار 
وصــــول شــحــنــات أخــــرى مــن الـــخـــارج بــأعــداد 
ــتـــي جــّمــعــهــا  مــضــاعــفــة مـــن اآلالت عـــن تــلــك الـ

مبدئًيا في مشروعه األول في غزة.
ويؤكد الجرو على »جــوع السوق املحلي في 
غزة لآلالت املوسيقية كون تلك الثقافة بدأت 
ـــــًرا«، فـــي ظل 

ّ
ا فـــي الــقــطــاع ُمـــــؤخ

ً
ــز ــيـ تــشــغــل حـ

انــتــشــار عــدد مــن الــفــرق املوسيقية واملـــدارس 
الخاصة بتعليم ذلك الفن.

طبق على غزة منذ 
ُ
في حني ما زال الحصار امل

ا أمــام طموحات الشباب 
ً
11 عاًما يمثل عائق

الفلسطيني، إذ وقفت السلطات اإلسرائيلية 
ا أمـــام دخـــول شحنة كــامــلــة مــن اآلالت 

ً
حــاجــز

املوسيقية لذلك املتجر، في وقت سابق، تكبد 
بها الجرو خسارة كبيرة، على إثر مصادرتها 

غزة ـ جهاد عويص

ُيــــطــــرب مــشــهــد اآلالت املــوســيــقــيــة الــشــرقــيــة 
والغربية بأنواعها، آذان مــن يقف فــي وسط 
املتجر األول من نوعه في مدينة غــزة، وتهدأ 
دقات القلب عند رؤية صاحبه راجي الجرو، 
ـــا عــلــى الـــعـــود فـــي إحـــدى 

ً
وهــــو يـــعـــزف ألـــحـــان

ا 
ً
ــراقــص عــيــون زائــــري املــتــجــر يمين

ُ
زوايـــــاه، ت

ويساًرا على اآلالت املعلقة في أرجاء املكان.
بول 

ُ
آالت وترية شرقية وإيقاعية ونفخية وط

ودف وكـــامـــنـــجـــا، وأخــــــرى غــربــيــة كــالــغــيــتــار 
بمختلف أنـــواعـــه، جميعها ُرتــبــت فــي زوايـــا 
زين عالم املوسيقى بُحلة جديدة في 

ُ
املتجر، لت

مدينة غــزة، بعدما غــاب هــذا التخصص عن 
القطاع املحاصر في أعوامه املاضية، وكانت 
الحاجة تدفع الفلسطينيني للبحث عن فرص 
غير مؤكدة في استيراد تلك اآلالت من الخارج. 
ــا( اســتــفــادتــه من  ــاًمـ ولـــم يــخــف الـــجـــرو )25 عـ
تخصص املحاسبة التي درسها في الجامعة 
اإلسامية بغزة، في العمل على إنشاء املتجر 
األول لبيع اآلالت املوسيقية في القطاع. كما 
تعلم فــنــون املــوســيــقــى بــأنــواعــهــا عــبــر موقع 
ــــذي يــعــمــل فــي  ــده الــ ــ ــ ــده والـ ــاعــ ــيـــوب، وســ ــوتـ يـ
مجال اإللكترونيات والصوتيات في شركته 

الخاصة على تطبيق الفكرة.
ة 

ّ
 غــز

ّ
ــح الــجــرو لـ«العربي الــجــديــد«، أن

ّ
ــوض وُي

مــا زالــــت تــعــانــي مــن فــقــدان ثــقــافــة املوسيقى 
املــرتــبــطــة بــاملــجــتــمــعــات وتـــطـــورهـــا وُرقــيــهــا، 
إضــافــة إلـــى وجـــود شــبــان يــرغــبــون فــي تعلم 
فنون املوسيقى. لكن، غياب اآلالت وصعوبة 
ــا فــي تعزيز 

ً
ــل عــائــق

ّ
ــمــث

ُ
ــقــطــاع، ت جلبها إلـــى ال

الـــفـــكـــرة لــــدى الــفــلــســطــيــنــيــني. ويـــبـــني الــشــاب 
ي، أن املــنــغــمــســني فـــي مــجــال املــوســيــقــى 

ّ
الـــغـــز

عــلــى مسلسل لــم يــتــم الــكــشــف عــن تفاصيله 
مع ابنه رامي إمام كمنتج للمرة األولــى، من 
خال مسلسل يكتبه يوسف معاطي. وألّول 
 
ً
مرة منذ ست سنوات، يقدم عادل إمام عما

بعيًدا عن املنتج تامر مرسي.
ويعود الفنان أحمد عز للدراما التليفزيونية 
من خال مسلسل »أبو عمر املصري«، وذلك 
بعد غياب ســنــوات. قصة املسلسل مأخوذة 
ــر الـــــديـــــن« و«أبــــــو  ــل فـــخـ ــتـ ــقـ مــــن روايـــــتـــــي »مـ
عــمــر املــــصــــري« لــلــكــاتــب عـــز الـــديـــن شــكــري، 
والسيناريو والحوار ملريم نعوم، واإلخــراج 
ألحـــمـــد خـــالـــد مــــوســــى، ولـــــم يـــتـــم حـــتـــى اآلن 

التعاقد مع من سيشاركونه بطولة العمل.
وبعدما كــان مــن املــقــرر أن تــشــارك الفنانة، 
مي عز الدين، في رمضان من خال مسلسل 
»رسائل«، قررت تقديم هذا العمل في شهر 
رمضان القادم على أن تبدأ تصويره ُمبّكرًا. 
واملسلسل من إنتاج أمير شوقي، والقصة 
ــلـــك،  ــبـــد املـ ــيـــف مـــحـــمـــد ســـلـــيـــمـــان عـ ــألـ مــــن تـ

وإخراج إبراهيم فخر.
تعاقد املنتج تــامــر مــرســي مــع الفنانة منى 
ــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــقــقــتــه  ــعـــد الــ زكــــــي بـ
بمسلسلها »أفـــراح القبة« في شهر رمضان 
قبل املاضي. واملسلسل الجديد سيكون من 
إخـــــراج مــحــمــد يـــاســـني، والــقــصــة مـــن تأليف 
مــريــم نــاعــوم الــتــي بـــدأت فــي كتابة الحلقات 

األولى في شهر يوليو/ تّموز املاضي.
وتــعــاقــد املنتج أحــمــد السبكي مــع الفنانني 
ــم عــلــى  ــانــ ــــي ســـمـــيـــر غــ ــمـ ــ حـــســـن الــــــــــرداد وإيـ
مسلسل »وزة وبــطــة« لتقديمه فــي املــوســم 
الرمضاني. وال يزال العمل في كتابة حلقاته 
األولى. والعمل يعد األول إليمي وحسن معًا 
بــعــد زواجــهــمــا، والــقــصــة مــن تــألــيــف إحــدى 

ورشـــات الكتابة، وإخـــراج خــالــد الخلفاوي. 
ــل عــبــد الــلــه مـــع الــفــنــان  وتــعــاقــد املـــخـــرج وائــ
كــريــم عبد الــعــزيــز على تقديم جــزء ثـــاٍن من 

مسلسل »الزيبق«.
وبــعــد الــنــجــاح الكبير الـــذي حققه مسلسل 
ــان مـــحـــمـــد عــبــد  ــجـ ــتـ ــنـ ــد املـ ــاقـ ــعـ »كــــلــــبــــش«، تـ

الحميد ووائـــل علي مــع الــفــنــان أمــيــر كــرارة 
على تقديم جــزء ثــاٍن مــن العمل يعرض في 

رمضان القادم.
ومع املنتج تامر مرسي، تقدم الفنانة، غادة 
ــًدا ُيـــعـــَرض في   جـــديـ

ً
عــبــد الــــــرازق، ُمــســلــســا

شهر رمضان القادم، وذلك في ثاني تعاون 

ــا مــعــًا مــســلــســل »أرض  ــّدمـ بــيــنــهــمــا بــعــدمــا قـ
جو« الذي ُعرض في شهر رمضان املاضي. 
ــع املنتج صــادق الصباح مــع الفنان 

ّ
كما وق

أحـــمـــد الــســقــا عــلــى عــمــل تــلــفــزيــونــي جــديــد 
بــعــدمــا قـــدم مــعــه فــي شــهــر رمــضــان املــاضــي 

مسلسل »الحصان األسود«.

من قبل االحتال دون تمكينها من الوصول 
إلى القطاع.

ومـــا يــمــيــز املــتــجــر الـــخـــاص بــبــيــع تــلــك اآلالت 
املوسيقية هو وجود مكان خاص بصيانتها 
في حال تعرضها ألعطال مفاجئة، منوًها إلى 
أن أسعار اآلالت تتراوح من 450- 6000 شيكل 

)الدوالر يعادل 3.50 شيكل(.
 للفن 

ً
ويطمح الجرو بأن يكون املتجر مدخا

املوسيقى داخل غزة الذي يعكس الواقع فيها، 
كــمــا اســتــغــالــه فـــي تــقــديــم حــصــص صــوتــيــة 
 عن دعم املؤسسات 

ً
وموسيقية للشبان، فضا

املــخــتــصــة واملــــعــــدودة فـــي تــعــلــيــم املــوســيــقــى 
بالقطاع باآلالت املتنوعة، والتي يحتاجونها 
في تعزيز وتطوير ذلــك املفهوم لــدى الشبان 

الساعني لانخراط باملجال.
يني 

ّ
وفي السنوات األخيرة، أبدع عدد من الغز

في إنشاء فرق موسيقية خاصة، تخصصت 
ــه، فــمــنــهــا الـــــراب  ــالـ ــكـ ــاء بـــأشـ ــنـ ــغـ فــــي فـــنـــون الـ
والبوب والروك. ِفرق وظفت ذلك الفن الغربي 
في إيصال رسائل الحصار واملعاناة والواقع 
الصعب لهم ولنحو مليوني مواطن يعيشون 

في القطاع املحاصر إسرائيلًيا.
غير أنهم عــانــوا األمــّريــن فــي مــشــروع تطوير 
فرقهم املوسيقية. فالبعض منهم اضطر لدفع 
مبالغ طائلة في استيراد اآلالت املوسيقية من 
الــخــارج، فــي ظــل خوفهم مــن مــصــادرتــهــا من 
قبل السلطات اإلسرائيلية، وضياع أموالهم 
املدخرة لشرائها هدًرا، دون أدنى حفاظ على 
الــحــقــوق واملــمــتــلــكــات مـــن االحـــتـــال املتحكم 

بحركة البضائع على املعابر.
وآخرون منعت السلطات اإلسرائيلية تنقلهم 
نحو الضفة الغربية وخـــارج حـــدود الــوطــن، 

للمشاركة في عروض فنية وموسيقية.

منتجو الدراما التلفزيونية يخطفون نجوم الصف األولأول متجر لبيع اآلالت الموسيقية في غزة
يتوقع أن يقوم محمد 
هنيدي ببطولة مسلسل 

»المدينة الفاضلة«، 
وعادل إمام ببطولة 

مسلسل لم يكشف بعد 
عن تفاصيله، ومي 

عزالدين ببطولة »رسائل«

محمد كريم

عــلــى مــــدى أكــثــر مـــن نــصــف قــــرن يــتــوجــه عــشــاق 
املــــوســــيــــقــــى ســــنــــويــــًا فــــــي هــــــــذا الــــتــــوقــــيــــت إلــــى 
الــعــاصــمــة الــرومــانــيــة لــحــضــور واحــــدة مــن أكبر 
الــفــعــالــيــات املوسيقية فــي أوروبــــا الــشــرقــيــة. إنــه 
مهرجان بوخارست أو ما ُيعرف باسم مهرجان 
ومــســابــقــة جـــورج إينيسكو الــدولــيــة الـــذي يعقد 
ومــانــي الشهير جورج  لحن الــرُّ

ُ
سنويًا لتكريم امل

ظمت أول دورة للمهرجان فــي عام 
ُ
إينيسكو. ن

ــرز فعالياتها أداء كونسرتو  ــت أبـ 1958، وشــمــل
بـــاخ عــلــى الــكــمــان لــلــعــازفــني إيـــهـــودي مينوهني 
وديفيد أوســتــراخ، بوصفهما عــازفــني منفردين. 
كذلك عرضت األوبـــرا الوحيدة إلينيسكو، وهي 
املسرحية الدرامية الغنائية »أوديــب« من إخراج 

كونستانتني سيلفستري.
كــان افــتــتــاح أول دورة للمهرجان فــي الــرابــع من 
سبتمبر/ أيلول بعد ثاث سنوات فقط من وفاة 
جورج إينيسكو. وحضر ذلك االفتتاح العديد من 
مشاهير الشخصيات املوسيقية في العالم. وفي 
اليوم الثاني والعشرين من الشهر ذاتــه ُعرضت 
مسرحية أوديـــب، وقــام ببطولة الـــدور الرئيسي 
بــاملــســرحــيــة الـــشـــاب ديــفــيــد أوهــانــيــســيــان، وهــو 
الدور الذي أثر في حياته العملية كلها فيما بعد 

وأدخله عالم الشهرة املوسيقية.
 من مؤلفات املوسيقي 

ً
واليوم يوجد نحو 20 عما

الروماني جورج إينيسكو تعرض كلها باملهرجان 
ــرق املــوســيــقــيــة  ــ ــفـ ــ ــد مـــخـــتـــلـــف الـ ــ ســـنـــويـــًا عـــلـــى يـ
الشهيرة والــصــاعــدة. وتــوفــر تلك األعــمــال كثيرًا 
مــن اإللــهــامــات واالقــتــبــاســات لكثير مــن امللحنني 
واملوزعني املوسيقيني عبر العالم. وغالبًا ما يبدأ 
املهرجان في نهاية شهر أغسطس/ آب، ويستمر 

حتى أواخر شهر سبتمبر/ أيلول. 
ــدعــى إلــيــه كثير مــن فــرق األوركــســتــرا الدولية 

ُ
وت

ــل فـــرقـــة  ــثــ ــز دولــــــيــــــة، مــ ــ ــوائــ ــ ــلــــى جــ ــزة عــ ــ ــائــ ــ ــحــ ــ والــ
ــائــــزة عــلــى  أوركــــســــتــــرا ســـــان فـــرانـــســـيـــســـكـــو الــــحــ
جائزة بوليتزر للموسيقى والفنون، وأوركسترا 
لــنــدن السيمفوني وأوركــســتــرا رويــــال ليفربول 

السيمفونية.
التنافسية  تقام الحفات املوسيقية والــعــروض 
واالســـتـــعـــراضـــيـــة فـــي ثـــاثـــة أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة في 
قــلــب الــعــاصــمــة بـــوخـــارســـت، ويــحــضــرهــا آالف 
املشاهدين األجانب واألوروبــيــني. يستمر الجزء 
قام املسابقة 

ُ
الخاص باملنافسة سبعة أيــام، إذ ت

في ثاثة أقسام هي التأليف والبيانو والكمان. 
أما الجزء االحتفالي فيستمر طوال املدة املعروفة 
للمهرجان. ومنذ عــام 2005، أضيفت للمهرجان 
حــفــلــة يــومــيــة فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، تــســتــمــر لــثــاث 
ؤّدى في ساحة بيازا 

ُ
ساعات ونصف الساعة، وت

املعروفة أيضًا بساحة املهرجان. وتقدم في تلك 
الحفلة اليومية املوسيقى الكاسيكية باإلضافة 
إلـــى أفــــام وثــائــقــيــة عــن حــيــاة جــــورج إينيسكو. 
ــد 

َ
ــعــق

ُ
ــة املـــهـــرجـــان أن ت وكــــان املــفــتــرض مــنــذ بـــدايـ

املــنــافــســة املــوســيــقــيــة كــل ثـــاث ســنــوات إلثــرائــهــا 
فــنــيــًا وجــمــاهــيــريــًا. لــكــن بــعــد الــــــدورة الــخــامــســة 
للمهرجان توقفت املسابقات تمامًا، ثم عادت بدءًا 

من عام 1991.
والـــيـــوم، ُيـــقـــّدم املــهــرجــان فــي نسخته املــعــاصــرة 
الــعــرض األول االفــتــراضــي، وهـــو عـــرض تفاعلي 
بــني علم الــريــاضــيــات واملــوســيــقــى. وهــو جــزء من 
مـــشـــروع إبــــداعــــي فـــي بـــوخـــارســـت، حــيــث يمكن 
للجمهور، وألول مرة، التفاعل مع األعمال الفنية 
املختلفة املقدمة. ويهدف املشروع إلى خلق بعض 
ثير االهتمام أكثر من الفن 

ُ
األعمال الفنية التي ت

املجرد، وكيف يمكن للموسيقى والرياضيات أن 
يكمل بعضهما بعضًا. وينظم املهرجان حاليًا من 
قبل إحدى املنظمات غير الهادفة للربح بالتعاون 
ــع جـــامـــعـــة غـــيـــنـــوفـــا فــــي جـــامـــعـــة بـــوخـــارســـت،  مــ
وينضم إليه أكثر من 50 بلدًا حتى اآلن، ويزوره 

سنويًا أكثر من 2,5 مليون زائر.

الخالفات والمحسوبيات تمنع الوصول للجائزة

تقدم غادة عبد الرازق مع المنتج تامر مرسي عمًال جديدًا في رمضان القادم )فيسبوك(

يهدف المشروع 
إلى خلق 
بعض األعمال 
الفنية التي 
ُتثير االهتمام 
أكثر من الفن 
المجّرد )دانيل 
ميهايليسكو/ 
فرانس برس(

يحتوي المتجر على آالت شرقيّة وغربيّة )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty( مخرج فيلم »الشيخ جاكسون« عمرو سالمة

األوليَّة لحفل جوائز األوسكار  األدوار  الذي سيمثّل مصر في  الفيلم  ترّشح  يثير  في كّل عام، 
لغطًا وخالفات واتّهامات متبادلة، في ظّل غياب معايير دقيقة لالختبار

مصر واألوسكار

مهرجان بوخارست

فنون وكوكتيل
قضيّة

فعاليّة

مسلسالتحول العالم

العام الماضي، فاز الفيلم 
اإليراني »البائع«، من إخراج 

أصغر فرهادي، بجائزة 
أكاديمية فنون وعلوم 
السينما )أوسكار( كأفضل 
فيلم أجنبي. وكان الفيلم 

قد شارك في مهرجان 
»كان« السينمائي الدولي 

2016 وحصل على جائزتين، 
األولى كانت عن أفضل 

إخراج لفرهادي، والثانية 
عن أفضل ممثل لشهاب 
حسيني. وقال مراقبون 
إن فوز فرهادي، آنذاك، 
كان بمثابة تحّد للرئيس 

األميركي، دونالد ترامب، 
المعروف بمواقفه 

اإلشكالية تجاه األجانب.

أصغر
فرهادي
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الــحــضــارة الــعــربــيــة-اإلســامــيــة، اســتــخــدامــات 
اثية، دينية ووظيفية وتزيينّية.

ُ
ث

وفــــي عــصــرنــا الـــحـــالـــي، تـــم اســتــثــمــار مــيــزتــه 
الغربي  التصوير  في  والتشكيلية  الزخرفية 
أيضًا، مبتعدًا عن صورته األولــى. وكــان بول 
األكــثــر   

َ
املـــثـــال بــالــتــأكــيــد   )1940-1879( كــلــي 

شــهــرة عــلــى ذلــــك. ولـــم يــعــد اهــتــمــام الفنانني 
الـــعـــرب املــعــاصــريــن بــالــخــط الــعــربــي يشتمل 
الــحــروف، لتمثيل قيم  فقط على رســم أشكال 
جمالية وتصورية من خال حركة الخطوط، 
بــل عــلــى تــأكــيــد اســتــقــالــيــتــه أيــضــًا بالنسبة 
الــغــربــي،  الــتــجــريــدي  أو  الــتــصــويــري  للتقليد 
هذا مع استخدام الحوامل الحديثة في الوقت 
 ،)1988-1923( حــمــاد  محمود  الــســوري  ــه.  ذاتـ
والـــعـــراقـــيـــان شــاكــر حــســن آل ســعــيــد )1925-
يستلهم  الــفــنــان  مــفــهــوم  الــــذي صـــاغ   ،)2004
مــن  هــــم  ــــزاوي )1939(  ــعـ ــ الـ ــحــــرف، وضــــيــــاء  الــ
ــرت بــأعــمــالــهــا هــذا  ــ ـ

ْ
ث

َ
األســـمـــاِء الــكــبــيــرة الــتــي أ

املـــجـــال. وقـــد وجـــد الــجــمــهــور الــعــربــي أخــيــرًا، 
وهـــو املــعــتــاد عــلــى تــشــكــيــات الــخــط الــعــربــي 
املنازل واألماكن  العديد من  تزّين  التي كانت 
الــعــامــة، مــنــفــذًا لـــه عــبــر هـــذا الــتــيــار إلـــى الــفــن 
كـــان يبدو  الـــذي  التشخيصي،  غــيــر  الــحــديــث 
ــد الــنــقــاد  ــك. كــمــا وجــ ــ ــه غــيــر مـــقـــبـــوٍل قــبــل ذلـ لـ
عــنــصــرًا تشكيليًا  الـــحـــرف  فـــي  والـــبـــاحـــثـــون 
وتـــجـــريـــديـــًا، يــمــكــن االرتــــكــــاز عــلــيــه مـــن أجــل 
العربي، دون  التراث  أعمال تندرج في  إنجاز 

استخدام األشكال املجّردة للرسم الغربي. 
يقول حماد في ما ينتجه من فن: »ما يهّمني 
فـــي الــخــط الــعــربــي لــيــس مــعــنــى الــكــلــمــات أو 
الجمل، فهي بالنسبة لي مثل الطبيعة: أي كما 
لو كنا نرسم قرية هادئة أو تفاحة مستديرة 
إلخ. إنه الشكل الذي يهم وعاقاته مع محيطه، 
وحواره وانطباعاته وإحساساته ومدركاته«. 
ويمكننا أن ننطلق من هنا لصياغة تعريف 
بسيط وأولــي لهذا التيار الذي اهتم بالشكل 
وبــعــاقــات األحــــرف والــكــلــمــات فــي مــا بينها 
كعناصر تشكيلية أكثر مما اهتم بالنص أو 

برسم األحرف كما تناقلتها أيدي الخطاطني. 
ويــقــابــل تــيــار الــحــروفــيــة هــذا تــيــار يــحــاول أن 
العربي في تقاليده  الخط والحرف  يستخدم 
األولــى، فيخط الفنانون جملهم ونصوصهم 
من  التقليدية  العربية  الــخــطــوط  بــاســتــخــدام 
ديواني وثلث وكوفي... على القواعد والنسب 
ــة، أو بـــتـــدجـــني فــــن يــــنــــوس مــــا بــني  ــ ــــوارثـ ــتـ ــ املـ
التصاميم الغرافيكية والخط. وقد نجح هذا 
كما  واملقتنني،  الفن  جمهور  باجتذاب  التيار 
صار أيضًا مادة مستحّبة من قبل دور النشر 
اللوحات  فــأعــادوا طباعة  الغربية،  وال سيما 
الخطية كبطاقات بريدية وملصقات بأحجام 
مختلفة، تباع في املكتبات واملراكز واملتاحف 
التي تهتم بالثقافة العربية واإلسامية. وقد 
اشتهر من هؤالء الخطاطني في فرنسا، على 
سبيل املثال، الخطاط العراقي حسن املسعود 
)1944(، الذي طبعت أعماله بكثرة سواء كانت 

مجموعة في كتب أو بمفردها.
وكما استهلك املصورون التيار الحروفي في 
»الـــا تشخيصية«  الــســوق  تــرضــي  تشكيات 
أو تــغــري املــســتــشــرقــني، فــقــد تــهــافــت كثيرون 
ــى ابـــتـــكـــار  ــلــ ــــدون فــــــن الــــــخــــــط، عــ ــيـ ــ ــــجـ ــن يـ ــمــ مــ
تــشــكــيــات كــتــبــوا فــيــهــا عـــبـــارات مــخــتــارة من 
الــكــتــب الــســمــاويــة أو أحــاديــث الــرســول )ص( 
أو مــن كلمات األدبـــاء والــشــعــراء، القــت رواجــًا 

واستحسانًا من ذات الجمهور.
هذا الرواج لكا االستخدامني للحرف العربي، 
ــل مــــن خــالــهــمــا  ــ ــيــــل عــــافــــيــــة؟ وهــ هــــل هــــو دلــ
اســتــطــعــنــا خــلــق فـــن عــربــي مــســتــقــل عـــن الــفــن 
يقودنا  هــذا  الــســؤال  للتطور؟  وقــابــل  الغربي 
ــــرح ســــؤالــــني كـــبـــيـــريـــن: عــلــى  ــــى طـ بـــالـــتـــالـــي إلـ
صعيد فن الخط العربي، هل سيبقى حبيس 
القواعد التي وضعها األولون أو السلف ومن 
بعدهم الخطاطون العثمانيون واإليرانيون؟ 
وعــلــى صعيد الــتــيــار الــتــصــويــري الــحــروفــي، 
وبــعــد مــــرور أكــثــر مـــن نــصــف قـــرن عــلــى هــذه 

التجربة، هل من جديد فيها؟ 
يــبــقــى الـــخـــطـــاط الــــســــوري مــنــيــر الــشــعــرانــي 
زالــــوا  مـــا  الـــذيـــن  هـــــؤالء  مـــن  )1952(، واحــــــدًا 
يؤمنون بتجديد فن الخط كأي فن من الفنون، 
نـــدرس التقليدي  أنــنــا  لــنــا: »أرى  كما يــصــّرح 
طه ونتحول 

ّ
لنضيف إليه ونتجاوزه، ال لنحن

إلى مقلدين آلثــاره«. وكانت هذه في الحقيقة 
الـــديـــرانـــي )1894- بـــــدوي  نــصــيــحــة مــعــلــمــه، 
م األســـس ثم 

ّ
1967(، الـــذي قــال لــه يــومــًا: »تعل

اصنع ما تشاء«. 
ليطور  األســس  التقليدي  الخطاط  تعلم  فــإن 
الفنان الحروفي  ه، فهل تنفع هذه األســس 

ّ
فن

في تطوير عمله؟ هل يتعلق عمله بتطور الفن 
التجريدي الغربي )الــذي أفل نجمه منذ مدة 

غير وجيزة( أم بالخط العربي وتطوره؟
وللحديث بقية وشجون...

)فنان تشكيلي سوري(

بطرس المعري

بــالــتــزامــن مــع اعــتــمــاد االتــجــاهــات 
الـــفـــنـــّيـــة الـــحـــديـــثـــة الـــنـــاشـــئـــة فــي 
الغرب األوروبــي، وفن يستلهم من 
املوروث التصويري العربي، عرفت أربعينيات 
تــيــار سيلعب دورًا  انــطــاقــة  ــنــصــرم 

ُ
امل الــقــرن 

هامًا في مجمل العالم العربي: هو التيار الذي 
اتــخــذ مـــن الــكــتــابــة الــعــربــيــة عــنــصــر األســـاس 
لــإبــداع الــفــنــي. وقـــد ارتــبــط ظــهــوره مــن جهة 
باكتشاف فن »غير تشبيهي«، وهو التجريد 
»مــطــلــب« إيــجــاد  الــغــربــي، ومـــن جــهــة أخـــرى بـــ
نــقــطــة الــتــقــاء مـــا بـــني الـــفـــن الــحــديــث املــتــمــثــل 
هنا بلوحة الــحــاِمــل، وبــني الــتــراث العربي أو 
، استخدم جميل 

ً
اإلسامي. ففي العراق، مثا

-1908( عمر  ومديحة   ،)2003-1924( حمودي 
2006( هذا األسلوَب في التصوير منذ نهاية 
األربــعــيــنــيــات. وكــانــت إيــتــيــل عــدنــان )1925(، 
 وشاعرة لبنانية، تلجأ إلى هذا 

ٌ
وهي رسامة

العنصر منذ الستينيات. 
إن فــن الــخــط هــو، مــن بــني الفنون اإلسامية، 
الفن األهّم الذي ُيمكننا القول إنه كان من أصل 
عربي. وقد كان هذا الفن في بداياته مجرد أداة 
 
ٌ
للكتابة، وأصبحت له مع وحي اإلسام قيمة
مميزة، كما أصبحت له بسرعٍة كبيرة، في قلب 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ من هو قــارئــك؟ وهــل تعتبرين نفسك شاعرة 
مقروءة؟

ال أعـــرف قــارئــي تــحــديــدًا؛ على األقـــل أعــرف 
بعضًا من املهتمني بقراءة ما أكتب، وأعرف 
مــن حني  وتفاجئني  فيسبوك،  على  قــّرائــي 
إلــى آخــر رسائل من قــّراء ال أعرفهم.. طبعًا 
أتمنى أن يقرأني الكثيرون لكن السبل لذلك 
ــًا. وال أعــتــبــر نــفــســي قد  ــ ال تــنــاســبــنــي دومــ

رئت مثلما ينبغي بعد.
ُ
ق

لديك ناشر  الناشر، هل  ■ كيف هي عالقتك مع 
وهل هو الناشر الذي تحلمني به لشعرك؟

عــاقــتــي مـــع الــنــاشــريــن الـــذيـــن نـــشـــروا لــي، 
ــراي كـــانـــا  ــاشــــ ــدًا جـــــيـــــدة، نــــ ــديــ ــحــ الــــشــــعــــر تــ
وبــذال  بعملي  واهــتــّمــا  لــلــغــايــة،  متحّمسني 
جهدًا فــي كــل شــيء، فــي مــا عــدا أهــم خطوة 
مشكلة  التوزيع  أن  وأعتقد  التوزيع.  وهــي 

يعانيها أغلب الشعراء حالّيًا.

■ كيف تنظرين إلى النشر في املجالت والجرائد 
واملواقع؟

ر قارئًا 
ّ
أرى النشر في املواقع مهمًا، فهي توف

بخصوص  أدري  ولــســت   ،
ً
مــتــفــاعــا لحظّيًا 

الصحف واملجات، فا علم لدي بتوزيعها، 
ونوعية قارئيها.

■ هــل تــنــشــريــن شــعــرك عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي، وكيف ترين تأثير ذلك في كتابتك أو 

كتابة زمالئك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 
التواصل؟

أنشر شعري أحيانًا على وسائل التواصل 
االجتماعي، وليس لهذا تأثير على كتابتي، 

ال أدري بخصوص الشعراء اآلخرين..
لــكــن أعــتــقــد أن الــنــشــر عــلــى هـــذه الــوســائــل 
جــعــل الــكــثــيــر مــن الــقــصــائــد تشبه بعضها 

بعضًا.
■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟

الـــشـــبـــاب هـــم قــــــّراء الــشــعــر الـــعـــربـــي الـــيـــوم، 
باإلضافة إلى الشعراء طبعًا!

■ هل توافقني أن الشعر املترجم من اللغات 
األخرى هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر 

العربي، وملاذا؟
ال أوافق على ذلك، هو مقروء بقدر ما الشعر 
الــعــربــي الــحــديــث مـــقـــروء، كــاهــمــا يــعــانــي 
ضعف التلقي. وضعف اإلقبال على نشره. 

■ ما هي مزايا الشعر العربي األساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

للحديث بقية وشجون فن الخط هو أكثر 
الفنون، التي يمكننا 

القول عنها إنها من 
أصل عربي. وقد كان 

في بداياته مجرد أداة 
للكتابة، وأصبحت له مع 

اإلسالم قيمة مميزة، 
كما أصبحت له في 

قلب الحضارة العربية ـ 
اإلسالمية، استخدامات 

ثالثية، دينية ووظيفية 
وتزيينية

أعتقد أن العالم كله يكتب قصيدة واحدة اآلن

عن صورة شخصية لمومياء الفيّوم في الخط والفن العربي الحديث

الحروفية بين التجدد 
واسترضاء السوق 

والمزاج االستشراقي

ليس هناك اآلن 
في العالم العربي ناقد 

يكّرس مشروعه لنقد 
الشعر

األشكال  توظيف  في   )/1952( الشعراني  منير  السوري  الفنان  نجح 
التجريدية والجمالية للخط العربي، والخروج بلوحات فنية معاصرة، 
وبصري،  زمني  بتراكم  مشغولة 
وقدرة عالية على البناء الهندسي 
سابقة  ــرى  أخ تجربة  ــورة(.  ــص )ال
هي  العربي  الخط  مــع  والفــتــة 
كمال  الفلسطيني  الفنان  تجربة 
سواء  سعى  الذي   )1942( باُلطه 
في أعماله أو كتاباته النقدية إلى 
اإلسالمي  الفني  التجريد  أثر  تبيان 
وفضله على نشأة الفن التجريدي 

في الغرب.

التجريد الفني اإلسالمي وأثره

2425
ثقافة

تشكيل

هموم شعرية

قصة

فعاليات

فــكــرة عــن مــزايــا الشعر العربي،  لــدي  ليس 
خصوصًا في إطار مقارنة بمزايا أي شعر 
ــر، أعــتــقــد أن الــعــالــم كــلــه يــكــتــب قصيدة  آخــ

واحدة اآلن.

استعادته  املهم  من  أن  تعتقدين  عربي  ■ شاعر 
اآلن؟

صاح عبد الصبور.

ينه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

أن يــصــيــر أكــثــر انــتــشــارًا، أن يــعــرض حتى 
للنقد، فا توجد لدينا حركة نقدية نهائّيًا، 
ليس هناك ناقد واحد اآلن يكّرس مشروعه 
لــنــقــد الــشــعــر، كــل مــا يــكــتــب عــن الــشــعــر في 
انطباعات  محض  هــو  واملــجــات  الصحف 

شخصية بدائية ال عاقة لها بالنقد.

مع أسماء يس

مدونة يومية

اليوم، يفتتح في »قاعة بوشهري للفنون« في الكويت  في السابعة من مساء 
معرض بعنوان عشق للفنان التشكيلي السوري زهير حسيب، الذي تقّدم لوحاته 
المستمدة من مؤثرات عربية وفارسية ومن  بتنويعاته  الشامي  التراث  صورًا عن 
الثامن  المعرض حتى  يتواصل  القديمة، كل ذلك ضمن رؤية فنتازية.  الحضارات 

من الشهر المقبل.

اإليطالي  الباحث  يلقي  عّمان،  في  شومان«  الحميد  عبد  »منتدى  أنشطة  ضمن 
تحديات  اليوم محاضرة بعنوان  )الصورة( مساء  ماركو المبرتيني  البيئي  والخبير 
عالمية أمام حماية البيئة حيث يتناول واقع المؤسسات التي تعنى بالبيئة على 

المستوى العالمي من زاوية ترّؤسه اليوم »الصندوق العالمي للطبيعة«.

حتى 24 تشرين األول/أكتوبر المقبل، يتواصل في »دار الفنون« في تونس العاصمة 
معرض استفاقة تونس للفنان التشكيلي إسماعيل بن فرج. المعرض الذي افتتح 
الثاني  النصف  عقود  خالل  تونس  في  اليومية  الحياة  تفاصيل  تطّور  يتتبّع  أمس 
من القرن العشرين، حيث يبرز بن فرج اتساع مجال الحريات الفردية في الفضاءات 

العامة والخاصة ضمن سياقات تاريخ تونس الحديث.

خشبة  على  عرضًا  اليوم  المصرية  الحديث«  المسرحي  الرقص  »فرقة  تقّدم 
»مسرح الجمهورية« في القاهرة بعنوان قلعة الموت من إخراج مناضل عنتر. 
العمل يستعيد بلوحات صّممتها الكوريغارفية المصرية سالي أحمد تاريخ حركة 

الحشاشين مع إسقاطات على الراهن العربي والعالمي. 

E E

إيفيميا غوسا

 يوم، بعد قيلولِة الظهيرة، يكّرُر 
ّ

في كل
ــا. يـــزيـــح جــانــبــًا املـــائـــدة  الــعــمــلــيــة ذاتــــهــ
فــي منتصف غرفة  الــقــائــمــة  الــصــغــيــرة 
الـــســـجـــادة، يستلقي  يـــرفـــع  ــلـــوس،  الـــجـ
 بأذنه على 

ً
أرضًا تحتها، منكفئًا، مائا

جــــذر مــتــجــّعــد. مــفــكــرتــه مــفــتــوحــة على 
األرض بــــجــــوارِه مـــع قــلــم مــبــري جــيــدًا. 
ثم  تهدجًا،  أقــل  لتكون  أنفاسه  يحبس 

يبدأ مباشرة.
تدوين أول: بكاء. ذلك هو السبب في أن 
بدرجة  بعمق،  يتنهد  رطــبــة.  األرضــيــة 
عادية، تدوم هنيهة، مع تنهيدة تتكرر 
كل ثــاث ثــوان بالضبط. يتذوق دمعة. 
ــة بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــمـــوضـــة عـــالـــيـــة،  ــ ــاديـ ــ عـ
إحساس ناعم، ضرب عاطفي. ينظر إلى 
ملحوظاته، تذكره هذه الصفات بشيء 
ما. ها قد وجده. مدونتان موضوعهما 
واحد قبل ثاثني يومًا. إنهما عن صورة 
شخصية ملومياء الفّيوم. صورة سيدة 
شابة ُدفنت في مقبرة امللكة آرسينوي. 
تقول الشائعات إنها أحبت عالم اآلثار 
الـــــذي عــثــر عــلــيــهــا، ومـــنـــذ ذلــــك الــوقــت 
وهي تبكي، ألنها ليست أكثر من ذاكرة 
املاضي املحنطة. لقد عزلها عن مجاله 
أفضل  يفعلها  أشــيــاء  فلديه  السمعي، 

من إشغال نفسه بحب غير متبادل.
الــــوقــــت، أصــبــح  ــع  ــ فــــي مـــكـــانـــه ذاك، ومـ
الديدان  إنه يحّيي  أفضل.  حتى سمعه 
والـــخـــلـــنـــدات وجــــــذور نــبــتــة خــشــخــاش 
وشجرة سرو، إنه يحاكي فحيح أفعى 
ــة، وفـــي  ــ ــادئـ ــ مــجــلــجــلــة، وأحــــــــام دب هـ
صــوان أذنــه تتنزه نملة. وتدغدغ بزرة 
يــتــيــمــة واحـــــــدة، عــلــى تـــوقـــع أن تــزهــر، 

وجدانه الخادر. 
أصـــــــــواٍت  ملــــــاقــــــاِة  مـــســـتـــعـــٌد  ــو  ــ هــ اآلن 
شخصية أكثر، أحاسيس حميمة أكثر، 
بسهولة  يــرّكــز  كــي  عينيه  يغمض  إنـــه 
 غياب 

ُ
 جسده كله جيشان

ّ
أكثر. يخض

لـــه لــون  الــشــمــس ذاك، يــتــذكــر أن لــيــس 
واحـــــٌد فــقــط، إنـــه مــزيــج مـــن الــبــرتــقــالــي 
واألصفر واألبيض. كان يتألأل في مرآة 
الــبــحــر. نــظــر إلــيــه وجــهــًا لــوجــه، أمسك 
القلب  الــرصــاص على  وأطــلــق  بندقيته 
تــمــامــًا. وصــل الـــدُم إلــى الــقــاع. إن توتر 

الذاكرة ينعشه، فيستمر. 
 ذاك الذي 

ٌ
»انتظْر«، يصيح عاليًا. غصن

سقط، توقٌع ذاك الذي خاب، أكذوبة تلك 
التي تغنت بالحقيقة. كيف تم إخراس 
 هذا ثم عاد ليتحدث إليه مرة أخرى؟ 

ّ
كل

الخريف  ف دمـــوُع 
ّ
ريـــٌح لكي تجف تــهــبُّ 

 الشجر. 
َ

أوراق
ــُد فـــي غـــرفـــة الــنــوم  ــاعـ ــقـ لــيــلــة صــيــفــيــة. املـ
تــغــمــغــم. لــقــد رتــبــت الــتــفــاصــيــل األخـــيـــرة. 
إنــهــا تــزن آخر  املــخــدة كتومة، ال تتدخل، 
ــفــــاس الــضــحــيــة املــحــتــمــلــة قـــبـــل املــــوت  أنــ
أكثر  مــوازيــنــه  تثقل  هــو  وبينما  فحسب. 
فــأكــثــر، يتفق الــشــركــاء، ويــخــنــقــونــه. ثمة 
 صامت مثل أوكسيد 

ٌ
أنني مكروب، ثم قاتل

كاربون مهلك. ال صوت في صباح اليوم 
ــدة عـــلـــى املـــخـــدة.  ــ ــ الـــتـــالـــي، ال عـــامـــة واحـ
اشتباٌه بعرق فقط مثل دليل على وجود. 

عـــلـــى جـــريـــمـــة. غـــيـــر مــــحــــّددة مـــثـــل كـــآبـــة.  
أرضية الغرفة، املتعرقة أيضًا، تسبب له 
الجذُر  تهضمه.  ببطء.  تمتصه  الـــدوار. 
ــال عــلــيــه بــأذنــه تتعلق شــبــاُكــُه  الــــذي مـ
 حـــول يــديــه، تــقــّيــد كلتا 

ّ
بــرقــبــتــه، تــلــتــف

قدميه بإحكام. تخونه أعصابه. عيناه 
على  ترتسم  مــّرة  ابتسامة  مغمضتان. 
ــره. ال يمكن  ــهـ شــفــتــيــه. يــنــقــلــب عــلــى ظـ
لــلــمــرء أن يــســمــع ســـوى صـــوت مجرفة 
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الجيل  مـــن  قــصــة  كــاتــبــة   Efthymia Giosa
اب في اليونان، تعيش وتعمل 

ّ
الجديد من الكت

فـــي الــعــاصــمــة أثــيــنــا. تــمــزج فـــي كــتــابــتــهــا بني 
والتفاصيل  املــعــاصــرة  والحساسية  الــتــاريــخ 
ــا تــــغــــوص بــــعــــض قــصــصــهــا  ــمــ ــة، كــ ــيــ ــومــ ــيــ ــ ال
ــة االقــتــصــاديــة  ــ ــيـــرة فـــي األزمـ ومــقــاالتــهــا األخـ
ــة  الــتــي ســتــعــرض لــهــا بــلــدهــا. صـــدر لــهــا روايـ
ومجموعة قصصية وتعمل اآلن على كتابها 

القصصي الثالث.

تحفر، من دون أن تصاب بالكلل، لزراعة بطاقة
األبـــصـــال فـــي وقــتــهــا. األرض تــتــحــرك. 

تبتلعه في ملح البصر. 
في كل يوم، بعد قيلولة الظهيرة، تحت 
السجادة، في منتصف غرفة الجلوس، 
تصل تمثيلية إلى النهاية، وال تستقر 
ــعـــزلـــة املـــعـــاد  واحـــــــــدة، بــيــنــمــا تـــعـــود الـ

تدويرها إلى الظهور. 
)ترجمة: محمد األسعد(

شاعرة مصرية من مواليد 1979 
قصة  كاتبة  كونها  إلــى  باإلضافة 
ومحررة. صدر لها: »كرسي أزرق 
في نهاية البهو« )قصص، 2006(، 
ــازف« ) شــعــر،  ــعــ ــ ــر ال و»الـــبـــحـــر سـ
)قصص،  الــرابــع«  و»البعد   ،)2013
األحــــجــــار  و»صــــــنــــــدوق   ،)2017

امللونة« )شعر، 2017(.

بطاقة

أسماء يس

كمال بُلّاطة، »ال أنا إال أنا«/ الحالج، 40× 60 سم، طباعة على الحرير، 1983
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سينما

نديم جرجوره

ــــام املــعــنــيــة بــالــِســّيــر  ــزال األفــ ــ ال تـ
ع 

ّ
ــوز ــ ــة مــــوضــــع نــــقــــاش، مــ ــيــ ــذاتــ الــ

ــلـــى الـــنـــقـــد والـــجـــمـــالـــيـــات، كــمــا  عـ
على العاقات القائمة بني الصنيع البصري 
املــخــتــارة  بالشخصية  املــحــيــطــة  واملـــكـــّونـــات 
لسرد حكايتها. بــني حــني وآخـــر، ُيــعــاد طرح 
ســـــؤال الــبــنــى الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة والـــدرامـــيـــة 
خصوصًا  السينمائي،  النوع  بهذا  الخاّصة 
أن بـــعـــض نـــتـــاجـــاتـــه مـــبـــنـــيٌّ عـــلـــى قـــــــراءات 
ــاع والــــثــــقــــافــــة ومـــســـالـــك  ــمـ ــتـ تــفــكــيــكــيــة لـــاجـ
فيها  ُتقيم  التي  التواصل،  العيش وأساليب 

الشخصية، وتستخدمها في يومياتها.
 كـــهـــذا غــيــر مـــنـــتـــٍه، ألن صــنــاعــة هــذه 

ٌ
نـــقـــاش

األفـــــام، فـــي الـــغـــرب والـــشـــرق، غــيــر مــتــوّقــفــة. 
ورغـــم تــكــرار معظم نــقــاط الــنــقــاش وتــداولــه، 
ُتستعاد ماحظات أساسية ُيفترض بها أن 
تـــؤّدي إلــى نــوٍع مــن حلول تقي الصنيع من 
مزالق وأفخاخ، وتجعله أصدق وأكثر واقعية 
وشفافية وانفتاح على البيئات التي تساهم 

في تشكيل تلك الشخصية، بجوانبها كافة. 
وهذا ـ إْذ يبدو جوهريًا في صناعة السينما 
الغربية، املتمّردة على قيود عائلية وقبائلية 
تفرض ما يريده »أصحاب الحقوق«)!( ـ يجد 
فــي الــعــالــم الــعــربــي مــســاحــًة واســـعـــًة لفرض 
اللتني  القبيلة،  تلك  أو  العائلة  هــذه  رغــبــات 
»تشذيب«  إلــى  تطمحان  والقبيلة(  )العائلة 
الــســيــرة مــمــا تعبترانه »ُمـــضـــّرًا« بــهــمــا، قبل 

إضرارها بالشخصية.
ــذا  ــهـ ــــور الــــجــــمــــالــــي لـ ــــضـ ــحـ ــ وفــــــــي مــــقــــابــــل الـ
يجتهد  الــغــربــيــة،  السينما  فــي  الفني  الــنــوع 
سينمائيون عرب في إيجاد معادالت عربية 
للمفاهيم الغربية للسير الحياتية والذاتية، 
بحثًا عما هو خــارج الشخصية ومحيطها، 
وذلــــك عــبــر الــشــخــصــيــة نــفــســهــا، ومحيطها 
إلــى مرايا  السيرة  الغرب، تتحّول  أيضًا. في 
تعكس وقائع وحقائق مرتبطة بالشخصية 
املــــخــــتــــارة، ومـــتـــعـــّلـــقـــة ـ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه ـ 
الـــذي تحيا  الــضــّيــق والــواســع معًا  باملحيط 
الشخصية فيه، وحيث يتّم تبادل التأثيرات 

املختلفة بني الشخصية واملحيط.
ــنـــاك  املـــــــــــأزق الــــعــــربــــي واضـــــــــح املـــــعـــــالـــــم: هـ
السير  جعل  دون  تحول  صارمة  ممنوعات 
تبدأ  شــّفــافــة،  مــرايــا  السينمائية  الحياتية 
ــي تــــــــروي شـــيـــئـــًا مــن  ــ ــرد الـــشـــخـــصـــّي كـ ــســ بــ
الـــعـــام. واملــمــنــوعــات تــلــك نــابــعــٌة مــن سطوة 
الــعــائــلــة والــقــبــيــلــة، الــلــتــني تــمــســكــان بــزمــام 
األمور، استنادًا إلى قوانني ملتبسة املعاني 
 

ٌ
والتفاصيل، أو إلى قواعد »شفهية« معمول

بــهــا كــأنــهــا دســتــور ال ُيـــَمـــّس. لـــذا، يستعني 
أنــمــاط  بــشــّتــى  املــحــّنــك  الــعــربــي  السينمائّي 
الحيل، للتمّكن من اختراق الجمود املطلوب 
( فـــي صــنــاعــة ُصـــور 

ّ
)أو بــعــضــه عــلــى األقـــــل

تــتــوغــل فـــي خــصــوصــيــات وحــمــيــمــيــات في 
املبّطن واملخفّي أيضًا. أو أنه يكتفي بفصٍل 

من فصول السيرة تلك، للتعّمق فيها، بداًل 
مــن االنــفــاش على مــســارات مــديــدة، تكون ـ 
في الوقت نفسه ـ أشبه بـ »حقل ألغام«، في 
اجتماٍع عربي ال يزال يخشى قول الحميمي 

والخاص، مختبئًا وراء العموميات.
ــنــــمــــوذج الــــغــــربــــّي األقــــــــدر عـــلـــى تــوضــيــح  الــ
الــــصــــورة، يــبــقــى األمـــيـــركـــي أولـــيـــفـــر ســتــون 
مــكــّونــات  ــرز  أبـ بــعــض  الـــذي يجمع   ،)1946(
املعطيات  أبـــرز  الــحــيــاتــيــة، ببعض  الــســيــرة 
الخاّصتني  والـــروح  الـــذات  الــعــامــة، مخترقًا 
بيئة  تفكيك  نفسه  اآلن  وفــي  بالشخصية، 
ومسالك وأنماط اشتغال وعيٍش، في محيٍط 
ر.  ُتقيم الشخصية فيه وتتفاعل وتتأّثر وتؤثِّ
فــهــو غــيــر مــكــتــٍف بــقــول املــعــلــوم، أو بعضه، 

 )1995 )»نيكسون«،  نيكسون  ريتشارد  عن 
أو جــــورج دبــلــيــو بـــوش )»دبـــلـــيـــو«، 2008( 
بمكّوناتهما،  السينمائّي  الهتمامه  مــثــًا، 
ونفسّيًا  إنــســانــيــًا  ــل،  األقــ عــلــى  ببعضها  أو 
ــًا وثــقــافــيــًا وتـــربـــويـــًا.  ــيــ واجـــتـــمـــاعـــّيـــًا وروحــ
وهــو، بهذا، غير مهادن وغير مترّدد وغير 
بقدر ما  املخّبأ واملخفي فيهما،  مبتعٍد عن 
يــخــطــو خــطــوات عميقة داخــــل بــنــى تصنع 
أو  أو خــشــيــٍة  تــــرّدد  مــن دون  الشخصيتني، 
قلٍق من تصّرف مضاد يمنعه أو يحول دون 

إتمامه ما يصبو إليه.
ذلــك أن أولــيــفــر ســتــون ذاهـــب بــهــذا كــّلــه إلى 
تثبيت هاجٍس ثقافي ـ أخاقّي لديه، يتمّثل 
العميقة ألحــوال  السجالية  الــقــراءة  بــإعــادة 
ــّدي ألزمــنــتــهــا  ــتـــصـ ــالـ ــة، وبـ ــيـ ــركـ ــيـ األمــــــة األمـ
ــة«،  ــيــ ــمــ ــرســ ومــــســــاراتــــهــــا وحــــكــــايــــاتــــهــــا »الــ
ولــتــقــلــّبــاتــهــا وجــشــعــهــا، ولــتــعــريــة هـــذا كّله 
ــى مــهــادنــة  ــ ــّي يـــدفـــعـــه إلـ ــنــ ــــسٌّ وطــ ــًا. حـ أيــــضــ
واستكانة، إثر جريمة »11 سبتمبر/ أيلول 
لــلــتــجــارة«، 2006(،  الــدولــي  )»املــركــز   »2001
والتفكيكّي  املــتــمــّرد  نــبــضــه  يستعيد  لــكــنــه 
ســريــعــًا. هـــذا كــّلــه، مــن دون تــنــاٍس لهمومه 

ُيـــغـــريـــه الـــعـــالـــم وتــخــّبــطــاتــه  الــــدولــــيــــة، إذ 
ـــق نـــتـــاجـــات  ــًا، فـــُيـــحـــقِّ ــ ــــضـ ــاتـــه أيـ ــيـ وشـــخـــصـ

صادمة وسجالية غالبًا.
آخر فيلم أميركي له في هذا اإلطــار، يحمل 
إلـــى  املــســتــنــد   ،)2016( ــــودن«  ــنـ ــ »سـ عــــنــــوان 
ــــّري«  ــعـ ــ »ُيـ الــــــذي  ــــودن،  ــنـ ــ سـ إدوارد  حـــكـــايـــة 
ــن الـــقـــومـــي واالســــتــــخــــبــــارات  ــ ــ وكـــالـــتـــي األمـ
املركزية، بكشفه فضيحة ال تزال تداعياتها 
األمـــنـــيـــة  الـــســـلـــطـــة  اآلن:  ــة  ــايــ ــغــ لــ ــه  ــقــ تــــاحــ
ومؤّسسات  أفـــراد  على  تتنّصت  األميركية 
تــفــاصــيــل  يـــتـــابـــع  الـــــروائـــــي  ودول حــلــيــفــة. 
لقاءات سنودن )جوزف غوردن ـ ليفيت( مع 
املخرجة لوريس بويتراس والصحافي غلن 
ينقان حكايته من غرفة  اللذين  غرينوالد، 
ميليسا  )تمثيل  كونغ  فــي هونغ  فندق  فــي 

ليو وزاكاري كوينتو(.
لــكــن تــاريــخ أولــيــفــر ســتــون مـــعـــروف: غالبية 
الحياتية  السير  إطـــار  فــي  املنضوية  أفــامــه 
إلــى مــا هــو أبعد مــن السير الحياتية  تذهب 
نفسها. مع سنودن، يختبر تجربة إضافية، 
تضعه أمام تحّد يواجهه دائمًا: تفكيك الذاتي 

الشخصي، بهدف قراءة العام بنظرة أخرى.

جوزف غوردن ـ ليفيت في »سنودن« ألوليفر ستون
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تفكيك العام من خالل 
سير حياتية لشخصيات 

عامة ومؤثرة

براعة أداء تجعل 
الشخصية أصدق 

وأكثر واقعية 
وأجمل حضورًا

الــلــبــنــانــيــة ريــتــا حــايــك )1987(، في  تــتــمــّيــز 
أول دور ســيــنــمــائــّي لــهــا، فـــي »قــضــيــة رقــم 
الحركة  بعفوية  دويــري،  لزياد   )2017(  »23
والــتــعــبــيــر والــنــطــق، مــعــتــمــدة ـ غــالــبــًا ـ على 
ــــوٍح ُيــضــيــف  مـــامـــح الـــوجـــه والــجــســد فـــي بـ
ـ بــصــمــٍت أو بــكــلــمــات قــلــيــلــة ـ مــــدى أوســـع 
لــحــراك الشخصية الــواقــعــة فــي مــآزق جّمة؛ 
إلـــى خــّفــة روح تعكس عمقًا في  بــاإلضــافــة 
نقل انفعال من داخل الذات إلى املحيط بها. 
ــّي مــســيــحــّي لــبــنــانــّي غــاضــب،  زوجـــــة قــــواتــ
لــعــجــزه عـــن الــتــصــالــح مـــع نــفــســه وتــاريــخــه 
 وناقص؛ 

ّ
وذاكـــرة حــرب منتهية بسلم هــش

ـ  قبل  تـــشـــارك والـــديـــهـــا  بــابــنــة  وأم حـــامـــل 
ــّديـــات؛  ــع وتـــحـ ــواجــ ــا ـ مــصــائــب ومــ ــهــ والدتــ
إلــى منزلٍق  التنبيه  ُتــراقــب فتحاول  وامـــرأة 
 أو هاوية؛ وسيدة تساعد زوجها في 

ّ
أو فخ

متينة؛  ونفسية  بدنية  طــاقــة  يتطّلب  عــمــٍل 
ــب بها سيدات لن تظهرن أمام  ُتــرحِّ وجــارة 
الــكــامــيــرا، النــشــغــالــهــا هــي بــحــكــايــاٍت تبدو 
ــــور عــديــدة  ــذه ُصـ : هــ

ّ
كــأنــهــا تــعــزلــهــا عــنــهــن

ريتا  تؤّديها  واحــدة،  لشخصية سينمائية 
حــايــك بــحــيــويــة وعــفــويــة وبــســاطــة، ترتكز 
ــنــهــا مـــن الــتــحــّرر  كــّلــهــا عــلــى ِحـــَرفـــيـــة، تــمــكِّ
مـــن تــقــنــيــات املــهــنــة، وتــدفــعــهــا ـ فـــي الــوقــت 
لجعل  مختلفة  تمارين  اختبار  إلــى  ـ  نفسه 
الشخصية أصـــدق، وأكــثــر واقــعــيــة، وأجمل 

حضورًا.
ــوازن بني  والــتــمــاريــن، املــنــصــهــرة فــي أداء يــ
ُصـــــور عـــديـــدة )هــــي انـــعـــكـــاٌس ملــســؤولــيــات 
ومـــواقـــع إنــســانــيــة واجــتــمــاعــيــة وحــيــاتــيــة(، 

تبدأ بمثوٍل مرن أمام كاميرا ُتتقن التحاور 
معها من دون عناء أو اجتهاد. كأن التواطؤ 
وقديم،  مزمن  والكاميرا  املمثلة  بني  الخفي 
لتستقيم  الــكــامــيــرا  أمــــام  املــمــثــلــة  فتنكشف 
املمثلة والشخصية،  املطلوبة بني  املحاورة 
وبـــني املــمــثــلــة واملـــخـــرج، وبـــني املــمــثــلــة ومــن 
أنــاٍس، يخرجون من صميم  ُيحيط بها من 
ــا، فــيــرســمــون معًا  ــهـ ــاتـ الــلــحــظــة واضـــطـــرابـ
وتأبى  بخطأ،  اعترافًا  تخشى  بيئٍة  مامح 
 عــــودة 

ّ
ــل ــ مـــواجـــهـــة الــــــــذات، وتـــنـــعـــزل ضــــد كـ

إلــى ذاكـــرة مشبعة بــاأللــم والــخــوف  ممكنة 
والخراب؛ والعودة تتيح خروجًا حقيقّيًا من 

أحوال تلك الذاكرة إلى الذات نفسها.
 على منافذ ممكنة لخاص 

ّ
والشخصية تدل

مطلوب، بفضل ممثلٍة تذهب بأحوالها إلى 
أقــصــى عــفــويــة مــمــكــنــة، لــتــمــنــح الشخصية 
انفعاالٍت أدائية مفتوحة على ليونة تمثيل، 
وســـاســـة تــعــبــيــر، وجــمــالــيــة قــــول وحـــركـــة، 

وصدق أحاسيس متضاربة أو متكاملة.
ــــوازن ريــتــا حـــايـــك، فـــي شــخــصــيــة شيرين  ــ ُت
زوجـــة الــقــواتــّي الــغــاضــب )عــــادل كــــرم(، بني 
أولـــويـــات عـــديـــدة، مـــؤّكـــدة أهــمــيــة الــتــســاوي 
بـــني كـــــاٍم وتــعــبــيــر صـــامـــت؛ وبــــني انــفــعــاٍل 
 تعليق أو قـــول؛ وبني 

ّ
ونــظــرة أعــمــق مــن كــل

براعة االنتباه إلى صوابيٍة مفقودة، وكيفية 
تثبيت الــصــوابــيــة تــلــك فــي مــواجــهــة رفــض 
شـــرس لــهــا. وهــــي، بــهــذا، تــنــفــرد فــي تحّمل 
ــه إلــى  ــاٍء أكـــثـــر، فــتــنــتــقــل مـــن زوجـــــٍة تــنــبِّ ــبـ أعـ
ــزوٍج مــتــعــّنــت فــي انــغــاقــه،  مــنــافــذ خـــاٍص لــ
إلى امرأة تسعى إلى ربط مفاتيح جّمة، كي 
الــذات  يلتئم جــرٌح، أو كي ُتصبح مصالحة 
إلــى مصالحة  يقود صاحبه  أكبر،  اغتسااًل 

مع ذاكرة وماٍض وراهٍن.
منفلشٍة  ــاٍع  أوجـ مــن  منبثٍق  ــّي  درامـ بغلياٍن 
في جسد امــرأة، كما في روحها وعاقاتها 
وعــيــشــهــا، تــمــارس ريــتــا حــايــك عــيــشــًا أمــام 
التمثيل،  فعل  نفسها  عن  نافضة  الكاميرا، 
المتاكها بهاء صدق ونقاء عفوية ومتانة 

ِحرفية.
نديم...

ريتا حايك: حياة أمام الكاميرا

يستمر النقاش حول 
النتاج السينمائي، الغربي 

والعربي، المتعلّق بأفالم 
السير الحياتية، المفتوحة 

على أسئلة السياسة 
واالجتماع والعيش 

والتربية

أخبار
ص »مهرجان القاهرة السينمائي  ◆ ُيخصِّ
الدولي«، في دورته الـ 39 )21 ـ 30 نوفمبر/ 

تشرين الثاني 2017(، برنامجًا لعرض أفالم 
حة لجوائز »أوسكار« أفضل فيلم أجنبي،  ُمرشَّ

كـ In The Fade لألملاني التركي فاتح آكني، 
و»الرجال ال يبكون« للبوسني أِلن ِدْرلفيتش، 

و»بستان الرمان« لألذربيجاني إلغار ناجاف، 
و»توقفوا عن التحديق في صحني« للكرواتية 

هانا يوسيتش، و»املثبت« للروماني أدريان 
سيتارو، و»ترتيلة للسيدة جي« للصربي 

بويان فولتك، و»ساحة أميركا« لليوناني يانيس 
ساكاريديس، و »أرضي النقية« للبريطاني 

الباكستاني األصل سرمد مسعود.

م »مهرجان الجونة السينمائّي« الناقد  ◆ كرَّ
اللبناني إبراهيم العريس، بمنحه »جائزة اإلنجاز 

اإلبداعي«، في افتتاح دورته األولى )22 ـ 29 
سبتمبر/ أيلول 2017(: »قامة سينمائية كبيرة، 
ساهمت في ترسيخ مكانة السينما العربية في 
املحافل الدولية، بمقاالته النقدية املتمّيزة، ودوره 

الثقافي البارز«، كما قال مدير املهرجان انتشال 
التميمي، الذي أضاف أن الجائزة »اعتراف 

بإنجازاته الكبيرة، التي خدمت صناعة السينما 
العربية خالل أكثر من 50 عامًا«.

◆ قالت كوليت نوفل، مديرة »مهرجان بيروت 
الدولي للسينما«، عشية الدورة الـ 17 )4 ـ 12 

أكتوبر/ تشرين األول 2017(، إن املهرجان 
س عام 1997، »في فترة إعادة اإلعمار، بعد  تأسَّ

نهاية الحرب األهلية اللبنانية )1975 ـ 1990(، 

انطالقًا من الرغبة في وضع لبنان على خريطة 
السينما. واملهرجان أصبح، بفضل فسحة حرية 
التعبير املتاحة في لبنان، املنصة املثلى لصانعي 

األفالم من أجل إيصال أفكارهم«.

◆ ُتشارك أفالٌم عربية في الدورة الـ 60 )4 ـ 
15 أكتوبر/ تشرين األول 2017( لـ »مهرجان 

لندن السينمائّي«، بينها واحٌد في املسابقة 
الرسمية، هو »واجب« للفلسطينية آن ـ ماري 

جاسر، إلى »غزية« للمغربي نبيل عّيوش، 

و»على كّف عفريت« للتونسية كوثر بن هنّية، 
و»حادثة هيلتون النيل« للسويدي املصري 

األصل طارق صالح، و»شيخ جاكسون« 
للمصري عمرو سالمة، باإلضافة إلى 

»فاكتوري لبنان« )4 أفالم قصيرة(: »وايت 
نويز« ألحمد غصني ولوسي ال شيميا، 

و»أوتيل النعيم« لشيرين أبو شقرا ومانويل 
ماريا بيّروني، و»سالمات من أملانيا« لرامي 
قديح وأونا غونجاك، و»الغران ليبانو« ملونيا 

عقل ونيتو فياّللوبوس.

تفكيك
الذات والعام

السير الحياتية 
في سينما أوليفر ستون

ريتا حايك في أول دور سينمائي لها )الملف الصحافي للفيلم(

د لدى امُلشاهد أفكارًا تجعله ال  كّل عمٍل فني يثير نقاشًا، ويولِّ
ينسى ما شاهد، يكون عماًل ناجحًا. هذا ما أتطّلع إليه بالنسبة 
إلى »قضية رقم 23« لزياد دويري. منذ بداية تعّلقي بالسينما 
كــُمــشــاهــد، كــانــت تــجــذبــنــي األفــــالم الــتــي تــتــضــّمــن مــحــاكــمــات. 
شخصية وجــدي وهبة )التي أؤّديــهــا( مغرية ألي ممثل يعرف 
أين تكمن لّذة التحّدي. وزياد حالة خاصة، تحمل معها الحماسة 

والشغف والسعي إلى تحقيق األفضل.
كميل سالمة

عندما أكتب، ال أطرح على نفسي أسئلة أبدًا. أترك نفسي تمشي 
على هديها، وأالحــق أفكاري أثناء كتابتي إياها. الحقًا، عندما 
أنتبه إلى مصدر الوحي،  تبدأ خيوط الحكاية تتشابك وتنعقد، 

وإلى السبب الذي دفع الحكاية إلى سلوك هذا الدرب أو ذاك.
آنا أورشادزي

جــديــد تــامــر عــشــري يحمل عــنــوان »فــوتــوكــوبــي«، ويــــؤّدي فيه 
محمود حميدة شخصية رجل ُيدعى محمود، بات في نهاية 
الخامس من عمره، ويمتلك مكتبة متخّصصة بتصوير  العقد 
تــبــدأ حكايته مــع مــجــيء رجــل يطلب منه تصوير  املــســتــنــدات. 
أبحاٍث متعّلقة بانقراض الديناصورات، فُيصاب محمود بهوٍس، 
ُيدخله في نفٍق طويل، ويتعّرض ألزمات مالية ونفسية ومعنوية.

عمرو  املــصــري  يـــروي  »الشيخ جــاكــســون«،  الجديد  فيلمه  فــي 
ب بجاكسون أثناء دراسته الجامعية.  سامة حكاية شيخ ملقِّ
فــي 25 يــونــيــو/ حــزيــران 2009، تــوفــي مايكل جــاكــســون، فــإذا 
املــاضــي،  ذكــريــات  مــن  طويلة  سلسلة  يستعيد  نفسه  بالشيخ 
بما  اختصارها  ُيمكن  جــّمــة،  تــســاؤالت  طــرح  بشكٍل يستدعي 
الـــ »بــوب«  الــذي يجمع شيخًا وإمـــام مسجد بأسطورة  يلي: مــا 

األميركي؟

أقوالهم

أفعالهم
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قدم قطبا 
مانشستر، 
السيتي 
واليونايتد، 
بداية مثالية 
على الصعيدين 
المحلي 
والقاري، 
ليتقاسما صدارة 
الدوري اإلنكليزي 
بعد مرور 
ست جوالت، 
ويحتل كل 
منهما صدارة 
مجموعته في 
دوري أبطال 
أوروبا، وهو 
ما ينبئ بعودة 
قوية للفريقين 
هذا الموسم، 
بعد المعاناة من 
تراجع المستوى 
على مدار الفترة 
الماضية.

)Getty/قطبا مانشستر يتنافسان على صدارة الدوري اإلنكليزي )توم بورسلو

صحوة مانشستر

صرح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال 
مدريد، عقب فوز فريقه الصعب بهدفني لواحد 

على مضيفه ديبورتيفو أالفيس في الدوري 
اإلسباني، أن امليرينغي ال يمر »بلحظة طيبة« 

وأنه يجب عليهم أن »يتحملوا«. وقال زيدان »من 
املهم أن يكون لدينا فرص للتهديف«، معترفا في 

نفس الوقت أن »تسجيل هدفني فقط قليل« بعد 
كل تلك املحاوالت التي سنحت للفريق، مضيفا أن 

»الفوز وحصد النقاط الثاث كان هو األهم«.

حصل فريق العربي القطري على وصافة البطولة 
العربية الثالثة والثاثني لألندية أبطال كرة اليد 

التي تستضيفها مدينة وجدة املغربية، بعد 
أن حل في املركز الثاني إثر خسارته أمام فريق 

ساقية الزيت التونسي بفارق هدف وحيد 37 - 38 
بعد تمديد الوقت في املباراة النهائية. ومن جهته 

حل فريق الخور القطري في املركز الرابع بعد 
خسارته أمام الصفا السعودي 30 - 37 في مباراة 

تحديد املركزين الثالث والرابع.

احتفظت الدنماركية كارولني فوزنياكي املصنفة 
ثالثة بلقبها بطلة لدورة طوكيو في كرة املضرب 
بفوزها األحد في املباراة النهائية على الروسية 
اناستازيا بافليوتشنكوفا 6-صفر و7-5. واللقب 

هو األول لفوزنياكي، املصنفة أولى في العالم 
سابقا وسادسة حاليا، هذا العام بعد فشلها 

في ست مباريات نهائية، والثالث في طوكيو، 
والسادس والعشرون في مسيرتها. وتوجت 

الدنماركية ألول مرة في طوكيو عام 2010.

زين الدين  زيدان: 
نمر بوقت صعب 
ويجب علينا الصبر

العربي وصيفًا 
والخور رابعًا في 

البطولة العربية لليد

كارولين فوزنياكي 
تحتفظ بلقب طوكيو 

في كرة المضرب
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بيب غوارديوال: 
سيرخيو يملك الشخصية 

لتسجيل األهداف 

يوفنتوس يتفوق في ديربي 
تورينو ويواصل مزاحمة نابولي

تفوق فريق يوفنتوس على ملعبه في مباراة ديربي املدينة أمام ضيفه تورينو 
لحساب الجولة السادسة للدوري اإليطالي لكرة القدم، وحقق انتصارا برباعية 
بيضاء، واصل بها مزاحمة املتصدر نابولي بنفس الرصيد وبفارق األهداف 
في  محليا  تألقه  مسلسل  ديباال  باولو  األرجنتيني  وواصــل  الثاني.  لصالح 
»بيانكونيري«، وافتتح سجل األهداف مبكرا )د 16(، ثم أضاف  إيطاليا مع الـ
الثاني قبل نهاية الفصل األول بدقائق )د  البوسني ميراليم بيانيتش الهدف 
40(. وبعد بداية الشوط الثاني، عاد أبناء »السيدة العجوز« لهز شباك الديربي 
عبر الظهير البرازيلي أليكس ساندرو )د 57(، ثم ختم ديباال من جديد على 
آخر األهــداف في الدقيقة األخيرة، لتنتهي املباراة بأربعة لال شيء. وشهدت 
املباراة تألق حارس مرمى »إل تورو« الزائر، حيث تصدى للعديد من الهجمات 
مجنبا  يوفنتوس،  العبو  صنعها  التي  الخطيرة  والــفــرص  واملتتالية  الكثيرة 

تورينو التعرض لهزيمة ثقيلة وتاريخية.

صالح يقود ليفربول النتصار صعب على ليستر سيتي
عاد ليفربول لعزف نغمة الفوز في البريميير ليغ، بعدما عاد بانتصار ثمني 
ومثير من عقر دار مضيفه ليستر سيتي بنتيجة )2-3(، وذلك خالل اللقاء 
قمة  في  بــاور ستاديوم«  »كينج  ملعب  السبت على  بينهما مساء  أقيم  الــذي 

مواجهات الجولة السادسة بالدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وضع الجناح الدولي املصري املتألق محمد صالح فريقه ليفربول في املقدمة 
املنطقة  البرازيلي فيليبي كوتينيو داخل  الدقيقة 15 بعدما قابل رأسية  منذ 
برأسه في شباك كاسبر شمايكل. وعزز كوتينيو نفسه من تقدم »الريدز« 
في الدقيقة 23 وبطريقة رائعة من ركلة حرة من أمــام املنطقة مرت من فوق 
في  الــفــارق  تذليل  من  تمكنوا  ليستر  أن العبي  إال  الشباك.  الحائط وسكنت 
الرمق األخير من الشوط عبر الياباني شينجي أوكازاكي. وفي النصف الثاني، 
عزز القائد جوردان هيندرسون من تقدم ليفربول في الدقيقة 68 بعدما وجد 

نفسه في مواجهة شمايكل، ليسكن الكرة بهدوء داخل الشباك ليظن الجميع 
أن الضيوف في طريقهم النتصار كبير. إال أن جيمي فاردي استغل مسلسل 
األخطاء الدفاعية لالعبي ليفربول ليقلص الفارق مجددا بعدها بدقيقة واحدة. 
وبعد خطأ فادح من الحارس البلجيكي سيمون منيوليه، احتسب الحكم ركلة 
جزاء لليستر انبرى لها فاردي ولكن منيوليه صحح خطأه وتصدى للركلة 

)د 73(.

النيران الصديقة تدفع برشلونة 
إلى التربع على الصدارة

واصــــل بــرشــلــونــة ســلــســلــة الـــفـــوز عــلــى مــنــافــســيــه فـــي الــلــيــغــا، بــعــدمــا حقق 
أهــداف  بثالثة  قــواعــده على حساب مضيفه جيرونا  خــارج  كبيرا  انــتــصــارا 
على  السبت  كتالونيا« مساء  »ديربي  بـ الصديقة  النيران  مباراة  في  رد  دون 
الجولة السادسة بالبطولة املحلية. وبدأ  ملعب »مونتيليفي« ضمن مواجهات 
مسلسل األهداف الذاتية في الدقيقة 17 بأقدام القائد أداي بنيتيز، بعدما سدد 
أداي تشتيت  ليحاول  املنطقة  مــن على حــدود  الطائر  كــرة على  ألبا  جـــوردي 
الشوط  لينتهي  إيــرايــزوس،  الكرة ولكنها تذهب في شباك املخضرم جوركا 
بهذا الهدف. وفي الشوط الثاني، تواصل مسلسل األخطاء الفادحة من جانب 
العبي جيرونا، وهذه املرة كان الدور على إيرايزوس بعدما لعب أليكس فيدال 
بغرابة  الكرة مرت  ولكن  لويس سواريز،  ليفوتها  املنطقة  داخــل  بالكعب  كرة 
الباسكي املخضرم بعد أن اصطدمت بإحداها. وفي  الحارس  من بني قدمي 
بالتسجيل وكــان سواريز  املــرة  هــذه  أحــد العبي برشلونة  الدقيقة 69 تكفل 
إثــر انــفــراد تــام مــن تمريرة رائــعــة مــن سيرجي روبــرتــو مــن منتصف امللعب 
بهدوء.  إيــرايــزوس  يمني  الكرة على  الدولي ويضع  املهاجم  إثرها  انفرد على 
»بيستوليرو« ثاني أهدافه في الليغا هذا املوسم بعد هدفه في مرمى  وسجل الـ

إسبانيول في »ديربي كتالونيا«.

ــــدرب اإلســبــانــي ملــانــشــســتــر سيتي  اعــتــبــر املـ
ــيـــزي، بـــيـــب غــــــوراديــــــوال، أن املــهــاجــم  ــلـ ــكـ اإلنـ
األرجـــنـــتـــيـــنـــي ســيــرخــيــو أغــــويــــرو يــســتــحــق 
ــاريــــخ نــــاديــــه، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  مـــكـــانـــه فــــي تــ
تـــجـــاهـــلـــه عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــــــر بـــالـــجـــوائـــز 
الفردية. وبات أغويرو على مشارف أن يحطم 
ــداف فـــي صــفــوف  الـــرقـــم الــقــيــاســي ألفــضــل هــ
مانشستر سيتي واملسجل باسم اريك بروك 
مجموع  بلغ  حيث   ،177 برصيد   1939 عــام 
مـــا ســجــلــه املــهــاجــم األرجــنــتــيــنــي حــتــى اآلن 
»سيتيزنس«  الـ إلــى  انتقاله  منذ  هــدفــا   176
عــــام 2011. وســجــل أغـــويـــرو أهـــدافـــه الـــــ176 
فــي 259 مـــبـــاراة، فــي حــني احــتــاج بـــروك إلــى 
 .)177( القياسي  رقــمــه  ليسجل  مــبــاراة   494
وللمفارقة، وعلى الرغم من تألق أغويرو في 
صفوف مانشستر سيتي على مدار املواسم 
التي خاضها في صفوفه وقيادته إلى اللقب 
مرتني، فإنه لم يكن مرشحا ولو مرة واحدة 
لجائزة لقب أفــضــل العــب فــي الــعــام مــن قبل 
الصحافيني أو زمالئه. لكن غوارديوال اعتبر 
أنــه على الرغم من ذلــك، فــإن أغــويــرو يحظى 

حقق نادي الدحيل فوزه الثاني على حساب 
ــادي الـــعـــربـــي، فـــي املـــواجـــهـــة الــتــي  ــنـ نــظــيــره الـ
جــمــعــت بــيــنــهــمــا عــلــى مــلــعــب »عـــبـــد الـــلـــه بن 
ــــك ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة من  خــلــيــفــة »، وذلـ
ــدوري الــقــطــري لــكــرة الـــقـــدم، ورفــــع الــدحــيــل  ــ الـ
رصيده إلى ست نقاط من مباراتني، فيما ظل 
مــبــاراتــني، تلقى فيهما  بــال نقاط مــن  العربي 
األول،  األســـبـــوع  فــي  السيلية  أمـــام  الــخــســارة 
والــدحــيــل فـــي األســـبـــوع الــثــانــي، فـــي حـــني أن 
األخير كان قد حقق الفوز في األسبوع األول 

على نادي قطر بثالثة أهداف مقابل هدفني. 
وتكبد العربي تحت إشراف مدربه التونسي، 
الرغم  على  جــديــدة،  هزيمة  اليعقوبي،  قيس 
قـــام بتعزيز رصــيــده بالعبني  الــفــريــق  أن  مــن 
جدد، محترفني أو العبني مواطنني، لكنه عجز 
عن مصالحة جماهيره لألسبوع الثاني على 
التوالي، لتتعقد وضعيته مبكرا حيث سيجد 
الـــفـــريـــق نــفــســه تــحــت وابـــــل مـــن االنـــتـــقـــادات، 

بسبب األداء الذي ظهر به حتى اآلن. 
القطري  الــــدوري  الثانية مــن  الــجــولــة  وكــانــت 
قد انطلقت بمواجهة واحدة انتهت بالتعادل 

بــاالحــتــرام والــتــقــديــر. وقـــال فــي هـــذا الــصــدد 
أن تحصل عليها هو  »أفــضــل جــائــزة يمكن 
تقوم  وبأنك  باملحبة تجاهك  شعور زمالئك 
املــلــعــب«. وأضــاف  بمساعدتهم على أرضــيــة 
ــن قـــبـــل الــصــحــافــة  ــقـــديـــر مــ ــتـ ــراف والـ ــ ــتــ ــ »االعــ
والجوائز جيدة، لكنها ال تــدوم أكثر من 10 

دقائق ثم تختفي«. 
وأعـــرب غــوارديــوال عــن سعادته ألن أغويرو 
أصــبــح مــهــاجــمــا شــامــال عــلــى مـــدى األشــهــر 
الـــــ14 الــتــي قــضــاهــا بــإشــرافــه، وقــــال فــي هــذا 
الـــصـــدد »أعــتــقــد بـــأن كـــل العـــب يــمــلــك مــجــاال 
الــســنــوات ألنـــك تكتسب  مـــرور  للتحسن مــع 
املـــزيـــد مـــن الــخــبــرة، وتــســتــطــيــع بــالــتــالــي أن 
تتعامل مع الظروف بشكل أفضل«. وأضاف 
»حــاولــنــا إقــنــاعــه بــان يــكــون فــعــاال مــن خالل 
الــذي نعتمده وليس االكتفاء  اللعب  أسلوب 
ــرة بـــرأســـه  ــكــ بـــــأن يـــكـــون مـــهـــاجـــمـــا يـــســـدد الــ
على  بالضغط  القيام  بــل  األهـــداف،  ويسجل 
الـــالعـــب املــنــافــس مـــن أجـــل اســتــرجــاع الــكــرة 
بــأســرع وقـــت مــمــكــن لــكــي نتمكن مــن الــقــيــام 
مانشستر  مــدرب  وتــابــع  بهجمات سريعة«. 

ــــالل، فــيــمــا فــاز  الــســلــبــي بـــني الـــغـــرافـــة وأم صـ
الريان على الخريطيات بثالثة أهداف مقابل 
هــدف واحــد، وفــاز السد على السيلية بثالثة 
أهداف مقابل هدفني، وحقق نادي قطر فوزه 

األول على حساب املرخية بهدف دون رد . 
اليعقوبي، مــدرب  أرجـــع قيس  املــبــاراة  وبــعــد 
الــعــربــي، فـــوز الــدحــيــل عــلــى فــريــقــه إلـــى فــارق 
الــخــبــرات واالســتــقــرار الـــذي ينعم بــه الدحيل 

إداريا وفنيا. 
مـــر بتغييرات  الــعــربــي  »إن  الــيــعــقــوبــي  ــال  وقــ
فـــي تــشــكــيــلــتــه، وأيـــضـــا فـــي الــجــهــازيــن الفني 
من  لــلــوقــت  يــحــتــاج  التغيير  وهـــذا  واإلداري، 
أجل تحقيق االنسجام املطلوب بني الالعبني، 

وفي املقابل استحق الدحيل الفوز«. 
ــه لـــيـــس قــلــقــا عـــلـــى الـــعـــربـــي بــعــد  ــ ــاف أنـ ــ ــ وأضـ
ــرب عن  الــخــســارة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، وأعــ
ثقته بأن الفريق سوف يعود بقوة في املرحلة 
إلى  االنسجام، مشيرا  أن يحدث  بعد  املقبلة، 

أن قلق الجماهير شيء طبيعي. 
وأكـــد أن لــقــاء قــطــر املــقــبــل مــهــم جـــدا بالنسبة 
لــفــريــقــه، مـــؤكـــدا حـــاجـــة الـــعـــربـــي إلــــى الـــفـــوز، 
ــتـــحـــســـني الـــــــصـــــــورة وإعـــــــطـــــــاء االطــــمــــئــــنــــان  لـ
لــلــجــمــاهــيــر، بــخــصــوص قـــــدرة الـــفـــريـــق على 
ــه ال  ــ ــارات.. مــــشــــددا عـــلـــى أنـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تــحــقــيــق االنـ
ــذار، ولــكــنــه ســيــحــاول تحقيق  ــ يــبــحــث عـــن أعــ
األفــضــل بــدايــة مــن مــبــاراة قطر، وسيتم وقف 
نزيف النقاط وتكون هذه املواجهة هي مباراة 

املوسم بالنسبة لفريقه. 
كما أوضح مدرب العربي أن الالعبني خلفان 

ســيــتــي حـــديـــثـــه »أعــــشــــق املـــهـــاجـــمـــني الـــذيـــن 
ا من اللعبة واألمر ينطبق على  يكونون جزء
املدافعني، فأنا ال أطلب منهم الدفاع فقط بل 

املشاركة الفعالة أيضا في صناعة اللعب«.
أغويرو ال يتحمس  بأن  واعترف غوارديوال 
ــا يــكــون  ــمـ كــثــيــرا خــــالل الـــتـــمـــاريـــن، لــكــنــه دائـ
جــاهــزا فــي مــوعــد املـــبـــاراة. وقـــال »فــي بعض 
التمارين تشعر بأنه يتذمر  األحيان وخالل 
مــن الــتــعــب، الــبــرد لــكــنــه يــعــشــق كـــرة الــقــدم«. 
يــمــلــك الشخصية   »ســيــرخــيــو 

ً
قـــائـــال وخـــتـــم 

ــو يسجل  لــتــســجــيــل األهـــــــداف، ســيــمــوت وهــ
األهداف ال شك لدي على اإلطالق«. 

وسجل أغويرو 6 أهداف في خمس مباريات 
ــي الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز، ويــتــصــدر  فـ
ــع مــهــاجــم  ــتـــســـاوي مــ ــالـ تـــرتـــيـــب الــــهــــدافــــني بـ
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــبــلــجــيــكــي رومــيــلــو 
لوكاكو، وساهم املهاجم الدولي األرجنتيني 
السبت في فوز فريقه العريض على حساب 
نظيفة  بخماسية  بـــاالس،  كريستال  ضيفه 
ونال شباك منافسه في مناسبة واحدة، وقدم 
أداء رائعا وشكل مصدر خطر متواصل على 
بــاالس، بينما تمكن شريكه  دفــاع كريستال 
من  لوكاكو  البلجيكي  الــهــدافــني،  ترتيب  فــي 
يونايتد  ملانشستر  الوحيد  الهدف  تسجيل 
الــــــــذي قــــــــاده لـــلـــفـــوز عـــلـــى ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون 
الــــدوري اإلنكليزي  واملــحــافــظــة على صـــدارة 
بـــالـــتـــســـاوي مـــع الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي والـــجـــار 

مانشستر يونايتد.
)فرانس برس(

ــان  ــــوســـــف رمـــضـ ــا ويـ ــ ــريـ ــ ــر يـــحـــيـــى زكـ ــ ــــاسـ وجـ
فـــي املـــوســـم املـــاضـــي لـــم يـــشـــاركـــوا كــثــيــرا في 
املــبــاريــات، ولــذلــك عــانــى الــفــريــق مــن الناحية 

البدنية. 
وعــلــى الــجــانــب اآلخــــر، عــبــر الــجــزائــري جمال 
ــــدرب الــفــريــق األول لـــكـــرة الــقــدم  بــلــمــاضــي، مـ

الفوز واألداء  الدحيل، عن رضــاه على  بنادي 
الــذي ظهر به فريقه أمــام العربي، مشيرا إلى 
أن الفريق حقق الثالث نقاط التي دخل اللقاء 
من أجلها منذ البداية.  وقــال بلماضي: »لقد 
تحكمنا فـــي املـــبـــاراة بــشــكــل كـــامـــل، ولـــم يكن 
الــلــقــاء، وأعــتــقــد أننا  لــديــنــا أي مشكلة خـــالل 

حــقــقــنــا هــدفــنــا املـــرجـــو وهــــو حــصــد الــنــقــاط 
مثلما  نظيفة  على شباكنا  والحفاظ  الثالث، 

حدث في املباراة األولى أمام نادي قطر«. 
وأشـــــار بــلــمــاضــي إلـــى أن فــلــســفــة الــهــجــوم ال 
تــــــزال كـــمـــا هــــي بــالــلــعــب الـــهـــجـــومـــي... »هــــذه 
أنه  دائــمــا، ورغــم  االستراتيجية نعمل عليها 
لـــم تــكــن هــنــاك فــاعــلــيــة واضـــحـــة فـــي الــهــجــوم 
الفريق  أن  مــن  واثـــق  لكنني  املــعــتــاد  بالشكل 
لديه األفضل ليقدمه«. وأضاف بلماضي: »لم 
أقلق بعد خسارة السوبر أمام السد ألن الفريق 
لم يكن قد عمل بالشكل الكافي مع عدد كبير 
املنتخبات  مع  لوجودهم  نظرا  الالعبني،  من 
فـــي املــنــافــســات الـــدولـــيـــة، ولــكــن مـــع عــودتــهــم 
ظهر  املباريات  في  واملشاركة  التدريبات  إلــى 
الفريق بحالة جيدة وباملستوى الذي توقعته، 
وإن كنت أتمنى األفضل، ويجب أال نفرط في 
الثقة الزائدة بعد االنتصارين فاملشوار طويل 
ويجب أن نعمل بشكل أكبر ونحاول أن نطور 
ــا الــهــجــومــي، خــاصــة أن  ــنـ مــن أســلــوبــنــا وأدائـ

هناك مباريات قوية وصعبة في انتظارنا«. 
من جهته استعاد الخور توازنه أخيرا ليحقق 
فوزه األول على حساب األهلي بواقع هدفني 
بينهما  الــتــي جمعت  املــواجــهــة  فــي  رد،  دون 
فــي خــتــام مــبــاريــات األســبــوع الــثــانــي . سجل 
هدفي الخور ســروش حسني في الدقيقة 62، 
وماديسون في الدقيقة 88، ليضع الخور أول 
ثـــالث نــقــاط فــي رصــيــده، بينما يــظــل األهــلــي 

عند نقطة واحدة.
)قنا(

الدحيل  يكبد العربي خسارته الثانية في الدوري القطريغوارديوال: أغويرو يستحق تقديرًا أكبر
أشاد غوارديوال كثيرا 

بنجم فريقه أغويرو، 
مؤكدا بأنه يستحق 

العديد من الجوائز

واصل العربي مسلسل 
خسائره في دوري نجوم 

قطر، في حين امتدت 
انتصارات الدحيل بفوز ثاٍن

)Getty/غوارديوال يقدم فريقًا قويًا في الموسم الحالي )أليكس ليفيزي

األهلي بطل موقعة رادس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

عموتة مدرب الوداد المغربي )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( الدحيل رفع رصيده إلى ست نقاط

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــلـــي املــــصــــري، واتـــحـــاد  تـــأهـــل األهـ
الــجــزائــر والـــــوداد املــغــربــي لــلــدور 
نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي مــــن مــنــافــســات 
الذهبي  املربع  ليكون  أفريقيا،  أبطال  دوري 
ألقـــــوى مــنــافــســات أفــريــقــيــا لـــألنـــديـــة عــربــيــا 

خالصا.
كــــرر األهـــلـــي املـــصـــري مـــا فــعــلــه مـــع الــتــرجــي 
في  وهـــزمـــه  و2015   2012 عــامــي  الــتــونــســي 
عــقــر داره بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف فــي املــبــاراة 
التي أقيمت بينهما على امللعب األوملبي في 
رادس فــي إيــاب الـــدور ربــع النهائي لبطولة 
لقاء  وكــان  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري 

أفريقيا 
تتكلم عربي

ريمونتادا األهلي المصري

الدور  إلى  التأهل  بورقة  المصري  األهلي  عاد 
نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا أمام الترجي 
الجزائري  العاصمة  اتحاد  تأهل  بينما  الرياضي، 
الوداد  وأقصى  فيروفيارو  مع  تعادله  بعد 

المغربي حامل اللقب صن داونز

تقرير

فريق  لكل  بهدفني  بالتعادل  انتهى  الــذهــاب 
ــــرج الــــعــــرب فــــي اإلســـكـــنـــدريـــة  عـــلـــى اســــتــــاد بـ
شــمــال غــربــي الــعــاصــمــة املــصــريــة الــقــاهــرة، 
لــيــؤكــد الــفــريــق املــصــري تــفــوقــه عــلــى األنــديــة 
التونسية، وخاصة الترجي، بطل العرب في 
2017، حيث أقصاه هذه املرة من ربع نهائي 

جديدة  ريمونتادا  في  أفريقيا  أبطال  دوري 
لنادي القرن األفريقي.

ركلة جزاء  38 من  الدقيقة  في  الترجي  تقدم 
عن طريق طه ياسني الخنيسي قبل أن يعود 
األهلي بهدفني بقدم علي معلول في الدقيقة 
50 ورأس البديل جونيور أجايي في الدقيقة 
62. واقترب األهلي من النجمة التاسعة بعد 
ألقاب   8 بـــ  تــوج  حيث  صعبة،  عقبة  تخطي 
ــام 2013 عـــلـــى حـــســـاب أورالنـــــــدو  ــ آخــــرهــــا عـ
أفــريــقــيــا، كما استفاد  بــيــراتــس بطل جــنــوب 
الحارس شريف اكرامي من الفوز بعد خطئه 
الفادح في مباراة الذهاب والتي تسببت في 
تسجيل الــتــرجــي هــدفــا ثانيا مــن ركــلــة حرة 
مباشرة سددها الالعب غيالن الشعالني، إذ 
املنتخب  مــبــاراة  قبل  نفسه  في  الثقة  استرد 

املصري أمام منتخب الكونغو.
ــــاب ســويــقــة  انـــتـــهـــى الــــشــــوط األول بـــتـــقـــدم بـ
الخنيسي  ياسني  رد سجله طه  دون  بهدف 
ــقـــة 38، ويــمــكــن  ــيـ ــلــــة جـــــــزاء فــــي الـــدقـ مــــن ركــ
الــقــول إن الــفــريــقــني تــقــاســمــا الــســيــطــرة على 
هــذا الــشــوط، فالفريق املــصــري بــدأ مهاجما 
بحماس شديد، وحاصر أصحاب األرض في 
املبكر،  التسجيل  عــن  باحثا  ملعبهم  نصف 
ولـــكـــن هــجــمــاتــه افـــتـــقـــدت لــلــفــاعــلــيــة بــســبــب 
التونسي،  للفريق  الدفاعي  واالتـــزان  العمق 
فــرص خطيرة، فيما دانــت  ولــم تكن لألهلي 
السيطرة في النصف الثاني من هذا الشوط 
الــذي شكل خطورة كبيرة  التونسي  للفريق 
عــلــى مـــرمـــى شـــريـــف إكــــرامــــي وغــــازلــــه بــعــدة 
كرات ثابتة قبل أن يتسبب في ركلة جزاء في 
الدقيقة 38 سجل منها طه ياسني الخنيسي 
هدفا زاد مــن أوجـــاع الــحــارس املــصــري، كما 
الهدف،  بعد  األهلي  ارتــبــاك  الترجي  استغل 
ــزد غــلــتــه  ـــ ــه لـــــم يــ ــنـ ــكـ ــــدة هــــجــــمــــات لـ ـــن عـــ ـــ وشـ
بنتيجة  األول  الـــشـــوط  لينتهي  الــتــهــديــفــيــة 

سيئة لألهلي وهي التأخر بهدف.
ولم يرض األهلي بالخروج من البطولة بهذا 
الــشــكــل، وضــغــط مـــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي 
بدال  أجــايــي  الفني جونيور  الجهاز  وأشـــرك 
من مؤمن زكريا، ونجح علي معلول في إحراز 
هدف التعادل في الدقيقة 50 من تمريرة من 
اليمنى وضعها  الــنــاحــيــة  مــن  فتحي  أحــمــد 
على يسار معز بن شريفية، وارتفعت الروح 
الثاني  الهدف  الــذي سجل  لألحمر  املعنوية 
فـــي الــدقــيــقــة 62 بــضــربــة رأس مـــن جــونــيــور 
أجايي بعد كرة عرضية من الناحية اليمنى 
أرسلها التونسي املتألق علي معلول، وانقلب 
الترجي مهاجما، ودافع األهلي معتمدا على 

تأهل صعب ومشرف 
لألهلي صاحب الرقم 

القياسي للفوز باللقب

جماهير اتحاد العاصمة سعيدة بتأهل فريقها )رياض كرامدي/فرانس برس(

فرص  تتح  لم  ولكن  السريع،  املرتد  الهجوم 
األخــيــرة  الــدقــائــق  فــي  إال  للفريقني  حقيقية 
عندما اهــدر وليد أزارو فرصة ال تضيع من 
قوية  تسديدة  إكرامي  وأبعد شريف  انفراد، 
لــلــتــرجــي لتنتهي املـــبـــاراة بــخــروج »األحــمــر 
و2011،   1994 نــســخــتــي  بـــطـــل  واألصـــــفـــــر«  
وتأهل صعب ومشرف لألهلي صاحب الرقم 

القياسي في الفوز باللقب.
وفي مباراة أخرى بإياب الدور ربع النهائي، 
ــــري مــع  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــاد الـــعـــاصـــمـــة الـ ــ ــحـ ــ ــادل اتـ ــ ــعـ ــ تـ
ــداف  ــدون أهــ ــ فـــيـــروفـــيـــارو بــطــل مــوزمــبــيــق بـ
لــيــحــصــل عـــلـــى الـــبـــطـــاقـــة الـــعـــربـــيـــة الــثــانــيــة 
فــي نــصــف الــنــهــائــي، وكـــان لــقــاء الــذهــاب في 
موزمبيق انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

الــثــانــيــة مـــن الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع. والــتــحــق 
الوداد البيضاوي املغربي، بالثنائي العربي، 
األهلي املصري، واتحاد العاصمة الجزائري، 
بــعــد تــأهــلــه إلــــى الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي من 
منافسات دوري أبطال أفريقيا، على حساب 
حــامــل الــلــقــب صــن داونــــز الــجــنــوب أفــريــقــي، 
بفوزه بهدف لصفر وهي نفس نتيجة مباراة 
الذهاب، قبل املرور إلى ضربات الجزاء والتي 

أهلت ممثل الكرة املغربية بنتيجة 2-3.
ــبـــاراة بــقــوة هــجــومــيــة وفــرض  بـــدأ الـــــوداد املـ
ضغطا متواصال على دفاع منافسه، واختار 
الوداد أن يغير أسلوب لعبه من خالل التوغل 
فــي الــعــمــق أو املــــرور عــبــر الــجــانــبــني األيــمــن 
واأليسر ملهاجمه الجنوب أفريقي. كان الوداد 

لكرة  األفريقية   الكونفيدرالية  بطولة  وفــي 
يونايتد  فريق سوبر ســبــورت  الــقــدم حصل 
بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا عــلــى الــبــطــاقــة الثانية 
زيسكو  مــع  تعادله  بعد  النهائي  فــي نصف 
ــبـــي بــهــدفــني لــكــل فـــريـــق في  ــزامـ يــونــايــتــد الـ
الــدور  املــبــاراة التي أقيمت بينهما في إيــاب 
انتهت  الذهاب  مباراة  وكانت  النهائي،  ربــع 

في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.
ــق جـــون  ــريــ ــــن طــ ــريــــق الــــزامــــبــــي عـ ــفــ ــدم الــ ــقــ تــ
تــشــيــنــغــانــدو فــي الــدقــيــقــة الــرابــعــة، وتــعــادل 
توماس  عــن طريق  يونايتد  سوبر ســبــورت 
الــدقــيــقــة 34، قــبــل أن يضيف ديفيد  فـــاال فــي 
اويـــنـــو الـــهـــدف الــثــانــي لــصــاحــب األرض في 
الدقيقة 50، ويتعادل توماس فاال في الدقيقة 

ــادرا على حسم املــبــاراة منذ الــشــوط األول  قـ
ــان قــريــبــا مــن التسجيل مــنــذ الــدقــيــقــة 22  وكـ
عندما قاد أوناجم هجوما معاكسا لكن عبد 
الهجمة  إنــهــاء  فــي  فشل  الناصيري  اللطيف 

وفوت فرصة افتتاح النتيجة لفريقه.
وبعد مــرور أربــع دقائق فقط، توغل أوناجم 
الــذي شكل خطرا متواصال على دفــاع نادي 
صن داونز، وقام بتوزيعة محكمة في اتجاه 
الدين  الثاني حيث كان زميله صالح  القائم 

السعيدي جاهزا ليسكن الكرة في الشباك.
فــي الــشــوط الــثــانــي، تــراجــع أداء الــــوداد رغم 
مساندة جماهيره، وخــرج نــادي صن داونز 
ــؤزم وضـــع  ــ ــــدف يــ مــــن مــنــاطــقــه بــحــثــا عــــن هـ
ولكن  كامل حظوظه،  منافسه ويقضي على 

تــعــلــيــمــات الـــحـــســـني عـــمـــوتـــة ألبـــنـــائـــه كــانــت 
واضــحــة بــعــدم تــرك املــســاحــة ملنافس يحذق 

تجسيم الهجمات املعاكسة.
انــتــهــت املـــبـــاراة فـــي وقــتــهــا الــقــانــونــي بــفــوز 
الــوداد بهدف نظيف، وهذا ما جعل التعادل 
يــحــســم بــــني مـــواجـــهـــتـــي الــــذهــــاب واإليـــــــاب، 
ــــى ضــــربــــات الــــجــــزاء،  ويــحــتــكــم الـــفـــريـــقـــان إلـ
وأضــاع أمني عطوشي ضربة الجزاء األولى 
ــز، أعـــاد  ــ لـــلـــوداد، ولــكــن تـــاو العـــب صـــن داونــ
ــدوره،  ــ ــاع بــ ــ الــــــــوداد لــلــمــنــافــســة بـــعـــد أن أضــ
ونسج على منواله زميله زكري حيث تصدى 
أوزاورو  ثــم ســدد  التسديدة،  لتلك  الــعــروبــي 
الــوداد بضربات  كــرة فــوق العارضة، وتأهل 

الجزاء
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محمد السعو

بعدما  شائكة  القضية  أصبحت 
أعلن أحــد أهــم نجوم كــرة السلة 
تأكيده  كــاري  ستيفن  األميركية 
الــدعــوة املقدمة من قبل  أنــه لن يوافق على 
الــبــيــت األبـــيـــض لــتــســلــيــم الـــكـــأس لــلــرئــيــس 
وهـــــي الــــعــــادة الـــتـــي دأب الــجــمــيــع عــلــيــهــا 
ســنــويــا، إذ تــقــوم الــفــرق الــريــاضــيــة الفائزة 
بــألــقــاب بــطــوالتــهــا بـــزيـــارة الــبــيــت األبــيــض 
وتقديم الكأس إلــى رئيس الــبــالد، وهــو ما 
رفضه تــرامــب املــعــروف بحدته، وقــرر على 
ــرة الــســلــة  ــرد عــلــى أفـــضـــل العـــبـــي كــ ــره الـــ ــ إثـ
ــوة البيت  األمــيــركــيــة بـــل وأعـــلـــن ســحــب دعــ
األبيض لتلك املناسبة التي تتعلق بتكريم 
الــســلــة  بــلــقــب دوري كـــــرة  ــتــــوج  املــ ــريـــق  ــفـ الـ
األميركية للمحترفني، والذي توج به كاري 
مـــع رفـــاقـــه فـــي غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــورز 

املوسم املاضي.
ــاب »الـــــبـــــشـــــرة الــــــســــــوداء«  ــ ــحــ ــ ــــرض أصــ ــعـ ــ تـ
من  والتعذيب  العنصري  للتمييز  تحديدًا 
ــع لــعــدم  ــدافـ قــبــل الــشــرطــة األمــيــركــيــة هـــو الـ
الجدل  أثــار  ترامب  لكن  النشيد،  احترامهم 
عــبــر إهــانــتــه العــبــي كــــرة الـــقـــدم األمــيــركــيــة 
الــــذيــــن رفــــضــــوا ســـابـــقـــا الــــوقــــوف احـــتـــرامـــا 

أزمة ترامب 
والرياضيين

بإهانة  قام  بعدما  بشدة  الجدل  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  أشعل 
العبي كرة القدم األميركية الذين رفضوا الوقوف واحترام النشيد الوطني 
األميركي للواليات المتحدة في مختلف المناسبات الرياضية، وهي قضية 

ظهرت منذ فترة ليست بالقصيرة واستمرت حتى اليوم

3031
رياضة

تقرير

ــركـــي فـــي املــحــافــل  ــيـ لــلــنــشــيــد الـــوطـــنـــي األمـ
على  منهم  احتجاجا  املختلفة،  الرياضية 
إذ وجــه ترامب  التي يعيشونها،  األوضـــاع 
انتقادات حادة لهم ليلة الجمعة، في سياق 
خطاب رسمي ألقاه. ودعــا إلــى طردهم من 
: »أال تحبون أن تــروا واحــدًا 

ً
الــنــوادي قــائــال

من مالكي نــوادي دوري كرة القدم الوطني 
أن يـــقـــول عــنــدمــا ال يــحــتــرم أحــــد الــالعــبــني 
علمنا »اخرجوا ابــن...... من امللعب اآلن. إنه 
أنصاره  األميركي  الرئيس  مــطــرود«. ودعــا 
إلــى مــغــادرة املــدرجــات فـــورًا فــي أي مــبــاراة 
عــدم  الــالعــبــني  أحـــد  يتعمد خــاللــهــا  مقبلة 

الوقوف للنشيد الوطني.

كيف بدأت القصة؟
في  األميركية  املتحدة  الــواليــات  استفاقت 
شــهــر أغــســطــس/ آب الـــعـــام املـــاضـــي 2016 

على خبر ولقطة ظهر فيها الالعب، كولني 
كيبرنيك، نجم كرة القدم األميركية، رافضا 
ــنـــي،  ــــزف الـــنـــشـــيـــد الـــوطـ ــــالل عــ الـــــوقـــــوف خــ
على  منه  احتجاجا  جالسا  البقاء  واخــتــار 
عنصرية رجال الشرطة وتجاوزاتهم. وأراد 
كـــولـــني أن يــعــبــر عـــن احــتــجــاجــه بــطــريــقــتــه 
الخاصة، وذلك خالل عزف النشيد الوطني 
املواجهة  قبل  األميركية،  املتحدة  للواليات 
الـــتـــي جــمــعــت فـــريـــقـــه، ســــان فــرانــســيــســكــو، 
بمنافسه نادي غرين باي، ضمن منافسات 

دوري كرة القدم األميركية.
وأحدث موقف كيبرنيك جدال واسعا داخل 
الوسط الرياضي بأميركا وقسم الجماهير 
إلـــــى نــصــفــني بــســبــب مـــوقـــفـــه بــــني مــســانــد 
ــال كـــولـــني: »رفـــضـــت الـــوقـــوف  ــ ورافـــــــض. وقـ
خـــالل الــنــشــيــد األمــيــركــي وتــحــيــة عــلــم بلد 
التعذيب  ويمارس  عنصريا  تمييزًا  يشهد 
على أصحاب البشرة السوداء«. وتابع نجم 
إلــي  »بالنسبة  حــديــثــه:  فرانسيسكو  ســـان 
هذا األمر أكبر من لعبة كرة قدم، وسيكون 
ضــربــا مــن ضـــروب األنــانــيــة إذا مــا اتــخــذت 
قــرارا بــإدارة بصري تجاه ما يحدث اليوم. 
هـــنـــاك جــثــث عــلــى الــطــريــق وفــــي الـــشـــوارع 

واعتداءات من دون عقوبات«.
ــل اإلعـــــــالم  ــ ــائــ ــ ــيـــك أمـــــــــام وســ ــرنـ ــبـ ــيـ وقـــــــــال كـ
والجلوس  بموقفي  »سأتشبث  األميركية: 
ــــى جــانــب  إلـ عـــلـــى األرض، وســــأظــــل واقــــفــــا 
ــــهــــكــــت حـــقـــوقـــهـــم. 

ُ
ــت األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن انــ

ــيـــاء يــجــب أن يتم  بــالــنــســبــة إلــــي هـــنـــاك أشـ
وعندما  األمـــور،  تتغير  وعندما  تغييرها، 
أشعر بــأن هــذا العلم يمثل كــل الــنــاس هنا 
من دون تمييز، عندها سوف أعود للوقوف 

وتحية العلم«.
وجـــــاء الـــــرد ســريــعــا مـــن تـــرامـــب حـــني كــان 
ــذاك وقـــال:  ــ مــرشــحــا لــلــحــزب الــجــمــهــوري آنـ
أعتقد  وال  القصة  تلك  أطـــوار  تابعت  »لــقــد 
بأن موقفه يعد أمــرا مشرفا بل أعتقد بأنه 
أمر مشني، يجب عليه ربما البحث عن بلد 
آخـــر يتماشى مــع رؤيــتــه، لــيــجــرب ذلـــك وال 

أعتقد أنه سينجح في مسعاه«.

كاري يشعلها
وتــطــورت فــصــول القضية حــني أعــلــن نجم 
ــي ســـتـــيـــفـــن كـــــــاري رفـــضـــه  ــركــ ــيــ ــة األمــ ــلـ الـــسـ
البيت  في  األميركي  الرئيس  للقاء  الذهاب 
األبــيــض وأكــــد كــــاري فــي مــؤتــمــر صحافي 
أنــه لــن يذهب إلــى البيت األبــيــض لحضور 
ــن قــبــل  ــو تــلــقــى دعــــــوة رســـمـــيـــة مــ الـــحـــفـــل لــ
الرئيس دونــالــد تــرامــب، قــائــال: »ال أريــد أن 
أذهــب. وموقفي لم يتغير«. وأثــارت العديد 
مـــن الــتــصــريــحــات الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
األميركي منذ توليه قيادة البالد كثيرًا من 

الجدل.
وقـــال كـــاري »بــالــطــبــع ال تــريــد الــتــســرع في 
اتـــخـــاذ قـــــرار حــــول فــهــم حــجــم مــعــنــى هــذا 
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ترامب زاد من حدة األزمة 
ورد بإهانة الالعبين 

وسحب دعوته

ماركوس يورنتي يمدد عقده مع ريال مدريد حتى 2021
الــالعــب حتى  اتفق ريــال مــدريــد اإلسباني والعــبــه مــاركــوس يورنتي على تمديد عقد 
20 يونيو/حزيران 2021. وعاد العب الوسط املولود في 30 يناير/كانون الثاني 1995 
إلى الريال هذا الصيف، بعد تألقه خالل إعارته العام املاضي ألالفيس. ووصل يورنتي 
خالل إعارته مع أالفيس لنهائي كأس امللك أمام برشلونة. وشارك حتى اآلن في ثالث 
مباريات بالليغا، وكان أساسيا أمام ليفانتي، وخرج في الشوط الثاني أمام ديبورتنيفو 
الــريــال قد جــدد عقود مارسيلو وإيسكو أالركــون  السابق. وكــان  أمــام فريقه  والسبت 

وداني كارباخال وكريم بنزيمة في األيام املاضية.

ثبوت تعاطي الكرواتي سرنا المنشطات
مــن العـــب شاختار  فــحــص عينة  نتيجة  ــاءت  جـ
الكرواتي داريــو سرنا، إيجابية، لكن  األوكــرانــي، 
الــالعــب يؤكد أنــه لــم يتناول قــط مــواد محظورة. 
وكــانــت العينة قــد أخـــذت مــن ســرنــا الـــذي يلعب 
لــشــاخــتــار مــنــذ 12 مـــوســـمـــا، فـــي 22 مــــارس/

النبأ من  لم يتم الكشف عن  آذار املاضي، ولكن 
قبل. ووجــه الــالعــب )35 عــامــا( رســالــة مفتوحة 
لم يتناول مواد  أنه  أكد فيها  لجماهير شاختار 
ــذي يــعــد مـــن الــركــائــز  ــ ــال ســرنــا ال مــحــظــورة. وقــ
للتركيز بشكل  النية  »لدي  األساسية لشاختار: 
تام على الدفاع عن اسمي وسمعتي«، مؤكدا أنه 
سيثبت أن كل ما حققه في مسيرته كان بفضل 

مجهوده وانضباطه.

كارميلو أنطوني في الطريق 
إلى أوكالهوما لكرة السلة األميركية

ذكرت وسائل إعالم أميركية عدة ان نجم نيويورك نيكس كارميلو أنطوني )33 عاما( 
بات على وشك االنتقال إلى أوكالهوما سيتي ثاندر، أحد الفرق القوية في املنطقة الغربية 
املشاركة في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. ويأتي انتقال أنطوني، املشارك 10 
مرات في مباراة كل النجوم التي تجمع سنويا نجوم املنطقتني الشرقية والغربية، ضمن 
انيس  التركي  االرتكاز  على العب  بموجبها  نيكس  نيويورك  تبادل سيحصل  صفقة 
كانتر والجناح دوغ ماكديرموت )25 عاما كل منهما(، إضافة إلى حق االختيار في الدور 
الثاني من درافت 2018. وسيكون أوكالهوما النادي الثالث ألنطوني املولود في نيويورك، 

ودافع أيضا عن ألوان دنفر ناغتس من 2003 إلى 2011.

أليغري ينصح يوفنتوس بعدم »الهوس« بالتسجيل
أكد املدير الفني ليوفنتوس ماسيميليانو أليغري أن العبه األرجنتيني غونزالو إيغواين 
اللحظات السيئة  »ليس عليه أن يشعر بالهوس بتسجيل األهــداف«، وذلك تعليقا على 
التي يمر بها مهاجم ريال مدريد السابق. وقال أليغري في تصريحات ملحطة )سكاي 
سبورت( »عندما نزل )إيغواين( قدم أداء جيدا. ليس عليه أن يصبح مهووسا بالتسجيل. 
أن  »إنها لحظات يمكن  الــعــام«. وأضــاف  أهــدافــا وسيسجلها أيضا هــذا  فلطاملا سجل 
تحدث ولكن عليه أن يتحلى بالهدوء ألنه الالعب الذي يشكل الفارق في خط الهجوم«. 
وتأتي تصريحات أليغري بعدما لم يتمكن إيغواين من التسجيل في آخر أربع مباريات 

)ثالث في الدوري اإليطالي وواحدة أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا(.

موراتا يتألق بعد رحيل كوستا عن تشلسي
بعد يوم واحد من بيع دييغو كوستا إلى أتليتيكو 
مدريد مقابل 58 مليون جنيه إسترليني )78.25 
ــا في  ــارو مـــوراتـ ــفـ مــلــيــون دوالر( نــجــح بــديــلــه ألـ
االنتصار 4-صفر  أهــداف خــالل  تسجيل ثالثة 
على ستوك سيتي، ليبدأ حقبة جديدة مع حامل 
لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. وهذه 
أول مرة يسجل فيها العب من تشيلسي ثالثة 
أهـــداف فــي مــبــاراة واحـــدة بــالــدوري منذ ثالثية 
الثالثية  كوستا في سبتمبر/أيلول 2014 لكنها 
أمام  أهــداف  ثالثة  باتشواي  بعدما سجل ميشي  لتشيلسي،  واحــد  أسبوع  في  الثانية 
نوتنجهام فورست في كأس الرابطة األندية اإلنكليزية املحترفة. وقال أنطونيو كونتي 
مدرب تشيلسي عن نجمه الجديد »أشعر بالرضا عن أداء ألفارو وأشعر بالرضا عن 
أداء الفريق. اآلن هو في طريقه ليصبح مهاجما رائعا«. وتابع »هذه مباراة صعبة جدا. 
أتذكر لقاء املوسم املاضي. أعتقد أن ألفارو لعب بشكل رائع جدا وسجل ثالثة أهداف. 

وبالنسبة للمهاجم هذا أمر مهم. ميشي فعل األمر ذاته أمام فورست«.

كما توج هدافا للدوري األملاني )3 مــرات( ودوري األبطال، 
الــســويــســري. مسيرته ممتدة مــع اإلنـــجـــازات، ما  والــــدوري 
جعله أسطوريا في الكرة األملانية وقد عمل بعد اعتزاله في 
نــائــب رئيس  عــام 1986 كمعلق ريــاضــي، وشــغــل منصب 
نادي بايرن ميونخ من الفترة 1991 حتى 2002، ودخل في 
شهر مــارس/آذار عام 2004 قائمة بيليه كواحد من أفضل 
125 العبًا في تاريخ كرة القدم، واآلن يشغل منصب رئيس 
إلى  ليبستادت وانضم  ولد رومينيغه في  البافاري.  النادي 
بايرن ميونيخ في عام 1974، قادمًا من ناد للهواة. وأظهر 
قوة كبيرة وتقنية عالية في املراوغات ليسلط األضواء عليه 
بشدة. سجل في مستهل مشواره 26 هدفا ثم واصل تهديفه 
السنني، وفــاز مع بايرن ميونخ  ونجوميته تباعا مع مــرور 
فــي عامي 1975 و1976،  األوروبــــي  االتــحــاد  ببطولة كــأس 
وشارك مع الفريق في نهائيات كأس إنتركونتيننتال ضد 

كروزيرو إيك من بيلو هوريزونتي. سطع العب خط الوسط 
وأصبح شريكا مع زميله بول برايتنر وشكال ثنائيا ناريا، 
ــدوري األملـــانـــي فــي عــامــي 1980  ــ وفــــاز مــع الـــنـــادي بــلــقــب الـ
و1981، فيما كان برايتنر الذي بدأ مسيرته الكروية في سنة 

1970 مع نادي بايرن ميونخ أيضا.
أما مساهمته الكبيرة في نجاحات النادي فهي كثيرة للغاية، 
وقــد دون اسمه كأفضل العــب كــرة قــدم أملــانــي فــي موسم 
80 /81 والعب كرة قدم أوروبية لذلك العام وفي عام 1984، 
وحني بلغ عمره 29 عاما، تم بيعه في صفقة قياسية إلى 
إنــتــر مــيــالن حيث ســاعــد الــفــريــق  فــي إيــطــالــيــا، لكنه عانى 
من مشاكل االصابة. في نهاية عقده في عام 1987، انتقل 
ــر مـــوســـم له  ــادي ســيــرفــيــت  الــســويــســري حــتــى آخــ ــ ــــى نـ إل
1989/1988وتوج هدافا في الدوري السويسري بـ24 هدفا.
)العربي الجديد(

يحتفي أسطورة كرة القدم األملانية، كارل هاينز رومينيغه، 
ــد فــي الخامس  بعيد مــيــالده الــثــانــي والــســتــني وهــو الـــذي ول
والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول من العام 1955. وبعيدا 
عن األمور اإلداريــة فإن رومينيغه يعد واحدا من األساطير 
الحية في كرة القدم األملانية، حيث شارك منتخب أملانيا في 
العالم، فضاعت عليه فرصة  ثــالث نسخ متتالية من كــأس 
الظفر باللقب مرتني )1982، 1986( ولكنه توج قبلهما بلقب 
كأس أوروبــا 1980. وبــدأ أولــى خطواته في عالم االحتراف 
رفقة العمالق بايرن ميونيخ، فنال معه لقب الدوري )مرتني( 
ــا )مـــرتـــني( وكــأس  ــ والـــكـــأس )مـــرتـــني( ودوري أبــطــال أوروبـ
إنتركونتيننتال. وبعد عشرة مواسم ناجحة تحول لتجربة 
جــديــدة رفــقــة إنــتــر مــيــالن اإليــطــالــي، ثــم خــتــم مــســيــرتــه مع 
بلقب  تــوج  املظفرة،  مسيرته  خــالل  السويسري.  سيرفيت 
الــكــرة الذهبية األوروبــيــة )مــرتــني( والعـــب الــعــام فــي أملانيا، 

كارل هاينز رومـينيغه

على هامش الحدث

أسطورة كرة 
القدم األلمانية، 

كارل هاينز 
رومينيغه، ورئيس 
نادي بايرن ميونخ 

هو عالمة فارقة 
في تاريخ الكرة 

األلمانية

دونالد ترامب 
يهاجم بشدة 
)Getty /إلسا(

ساند نجم نادي سيتل سيهاوكس لكرة القدم األميركية، ريشارد شيرمان، 
المالكمة  بنجم  وشبهه  بل  إليه  ذهب  ما  في  كيبرنيك  كولين  الالعب 
بهذا  أمور  عدة  »توجد  قال:  عندما  علي،  محمد  الراحل  األسطورة 
حمامات  فيه  توجد  الذي  نفسه  هو  البلد  هذا  انتقاد،  محل  البلد 
نحن  مختلفة،  بشرة  لديه  من  لكل  واُخــرى  البيضاء  البشرة  ألصحاب 
نعيش في هذا البلد وهذا أمر يجب أن يتغير، موقف كيبرنيك يذكرني 

بموقف محمد علي الذي رفض التورط في حرب فيتنام«.

كيبرنيك مثل محمد علي

وجه رياضي

األمـــر. لدينا فرصة إلرســـال بيان نأمل في 
أن يشجع على الوحدة ويشجعنا على فهم 
مــاذا يعني أن نكون أميركيني«. وفــي وقت 
الحــق، قال كــاري في يوم ووريــرز اإلعالمي 
ـــرز  ــان العـــبـــو ووريــ ــ ــد الــــذهــــاب«. وكـ ــ »ال أريـ
ــرامــــب. وقـــال  تــ األكـــثـــر صـــراحـــة ضـــد إدارة 
ــر كــيــفــن دورانـــــت الشهر  نــجــم الــفــريــق اآلخــ

سحب الدعوة والتصعيد
ترامب على  األميركي دونالد  الرئيس  ورد 
كــاري  األمــيــركــي ستيفن  السلة  رفــض نجم 
ــيــــض« بــســحــب دعــوتــه  زيــــــارة »الـــبـــيـــت األبــ
لفريق غولدن ستايت ووريـــرز، حامل لقب 
السلة، من  كــرة  الـــدوري األميركي ملحترفي 
أجل زيارة البيت األبيض، بعد إعراب عدد 

املاضي إنه سيقاطع في حال ُدعــي الفريق 
إلى البيت األبيض، متهما ترامب بتصعيد 
الــتــوتــرات الــعــرقــيــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة. 
وقال لشبكة »اي اس بي ان«: »ال أحترم من 
أتفق مع ما يتفق  هو في منصبه اآلن... ال 
بعدم  مسموعا  صــوتــي  سيكون  لــذا  عليه، 

القيام بذلك«.

مــن العــبــي الــفــريــق عــن شــكــوكــهــم بحضور 
حفل االستقبال. 

ــي حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع  ــ ــب فـ ــ ــرامـ ــ وحــــــــدد تـ
»تويتر« نجم ووريــرز ستيفن كاري وكتب 
»الــــذهــــاب إلــــى الــبــيــت األبـــيـــض يــعــد شــرفــا 
ــاري  ــة. ســتــيــفــن كــ ــبـــطـــولـ عــظــيــمــا لـــفـــريـــق الـ

متردد، وبالتالي سحبت الدعوة!«.

خاض أسطورتا التنس في العالم اإلسباني رافائيل نادال والسويسري روجر فيدرير 
الــزوجــي، وذلــك ضمن منافسات كــأس الفــر االستعراضية  أول مــبــاراة لهما سويًا في 
التي تحتضنها العاصمة التشيكية براغ أمام زوجي فريق العالم املكون من األميركيني 
العالم على منافسيهما  سام كويري وجــاك ســوك. وفــاز املصنفان األول والثاني على 
نــادال،  ألــف متفرج. وقــال  أمــام نحو 20   ، بمجموعتني لواحدة بواقع 6-4 و1-6 و5-10 
الالعب رقم 1 عامليا، »األمر كان ممتعا. هذه هي املرة األولى التي نلعب فيها سويا، لقد 
كانت لحظة رائعة«. وأضاف »نقدر دعم الجماهير، ولكننا سعيدان بشكل خاص بهذا 
الفوز«. من جانبه، قال فيدرير »كنت ألعب بتركيز كبير منذ البداية، ولم أكن أريد بدء 

البطولة بشكل سيئ. سعيد للغاية باللعب، وأنها املرة األولى لنا سويا«.

صورة في خبر

روعة نادال وفيدرر
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لقرية صندلة نكبتان، واحدة مع ضياع فلسطين في عام 1948، والثانية في عام 1957، عندما فقدت القرية 15 طالبًا من أبنائها، 
جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات جيش االحتالل اإلسرائيلي

مجزرة صندلة
تمر ذكراها الستون وإسرائيل تتهرب من المحاسبة

صندلة ـ ناهد درباس

الداخل مهرجان  فلسطينيو  أحيا 
الــــذكــــرى الــســتــن ملــذبــحــة صــنــدلــة 
فـــي ســـاحـــة املــســجــد عــلــى أراضــــي 
قــريــة. وهـــي الفعالية الــوطــنــيــة الــتــي تقام  الــ
سنويا في سبتمبر/أيلول، تخليدًا لذكرى 
 جميعهم من 

ً
استشهاد خمسة عشر طــفــا

طــلــبــة املـــــــدارس جـــــراء انـــفـــجـــار لــغــم أرضـــي 
فـــي أحـــد الــحــقــول املـــجـــاورة فـــي عـــام 1957. 
ولقد بــادر إلقامة مهرجان هــذا العام لجنة 
إحــيــاء املــجــزرة مــن صندلة ولجنة املتابعة 
ولجنة الحريات املنبثقة عنها. كما شــارك 
حشد كبير من الحضور بمشاركة األحزاب 
ــي الـــقـــريـــة فــي  ــالــ والــــحــــركــــات الـــوطـــنـــيـــة وأهــ

املهرجان.
وتــــرى لــجــنــة املــتــابــعــة لــلــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة 
ــزرة مــــن أهـــالـــي  ــجــ ــرى املــ ــ ولـــجـــنـــة إحــــيــــاء ذكــ
صـــنـــدلـــة، فـــي إعــــــادة فــتــح مــلــف اســتــشــهــاد 
األطــفــال، مهمة أخاقية من الدرجة األولــى، 
إذ إن مــا حــدث يستحق التحقيق والكشف 
ــة الفلسطينية  ــرواي عنه كجزء من توثيق ال
لــفــتــرة تــاريــخــيــة مــهــمــة مـــن تـــاريـــخ الــشــعــب 
ــم الــــعــــســــكــــري  ــ ــكـ ــ ــــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إبـــــــــــان الـ
اإلسرائيلي الــذي استمر مــن 1949 ولغاية 
1966. تقع قــريــة صندلة فــي مــرج بــن عامر 
بالطرف الجنوبي  ملدينة جــنــن. وأنتجت 
فــرقــة ســــرب الــحــمــام أغــنــيــة خــاصــة لــذكــرى 

شهداء صندلة قدمتها خال املهرجان. 
وال يزال يتذكر األحياء من أبناء القرية يوم 
السابع عشر من سبتمبر/ أيلول عام 1957 
والذي كان يوم الثاثاء، وفي الساعة الثانية 
من بعد الظهر، قرع جرس مدرسة معزولة 
في مرج بن عامر، معلنا إنهاء الدوام بتلك 
املدرسة، ومعلنا أيضا إنهاء حياة خمسة 
ــي تــلــك  ــ ــن طــــــاب صـــنـــدلـــة فـ ــ عـــشـــر طـــفـــا مـ
املدرسة، فما أن لفظهم أول منعطف خارج 
حــدود املــدرســة، لطريق ينساب بــن حقول 
مرج بن عامر، وهو الطريق الذين اعتادوا 
السير فيه كل يــوم، ذهابا وإيــابــا من وإلى 
املدرسة بن قريتي صندلة واملقيبلة، حتى 
كمن لهم جسم غــريــب شــّدهــم بــغــريــزة حب 
االستطاع، لتفحصه والعبث فيه، فأقبلوا 
عـــلـــيـــه ضــــربــــا بـــالـــحـــجـــارة يـــبـــغـــون إثــــارتــــه 
وتحديه، فأضمر لهم الغدر واالنتقام، فما 
أن تــحــلــقــوا حــولــه حــتــى ثـــار مــحــدثــا دويـــا 
هائا زلزل األرض تحت األقدام وصّم اآلذان، 
مخلفا غيمة من الغبار سدت األفق، وحفرة 
واسعة بلغ قطرها ما ال يقل عن ستة أمتار. 
ونتيجة لانفجار سقط خمسة عشر شهيدا 

جميعهم من األطفال وهم:  
آمنة عبد الحليم عمري 10 سنوات 

طالب عبد الحليم عمري 13 سنة
غالب عبد الحليم عمري 8 سنوات

محمد عبد اللـه عبد العزيز عمري 13 سنة
اعتدال عبد القادر عمري 9 سنوات

رهيجة عبد اللطيف عمري 8 سنوات
سهام زكريا عمري 8 سنوات

صفية محمود عمري 8 سنوات
عبد الرؤوف عبد الرحمن عمري 8 سنوات

فاطمة أحمد يوسف عمري  10 سنوات
فهيمة مصطفى أحمد عبد الرحمن عمري 

8 سنوات

هوامش

يا مرج قل لي هل ترابك سامع؟ )فرانس برس(

محيي الدين سعد عمري 9 سنوات
يوسف أحمد محمد عمري 8 سنوات

يحيى أحمد حسن عمري 9 سنوات
فـــؤاد عــبــدالــلــه محمد عــبــد الــعــزيــز عــمــري 8 

سنوات
عــــدا عـــن إصـــابـــة ثـــاثـــة جـــرحـــى، نـــجـــوا من 
ــم مــيــســر مـــحـــمـــود عـــبـــد الــعــزيــز  ــ املـــــــوت، وهـ
الــعــمــري )9 ســنــوات(، والــتــي بــتــرت ساقها، 
وخليل أحمد عبد الرحمن عمري )13 سنة( 
أصـــيـــب فـــي قـــدمـــه، وفــتــحــي أحـــمـــد يــوســف 
إســـمـــاعـــيـــل عـــمـــري )14 ســـنـــة( أصـــيـــب فــي 

شظايا في أنحاء متفرقة من جسده.
وقــال وائــل عمري مــن لجنة إحــيــاء املذبحة 
مــن صــنــدلــة: »الــيــوم إحــيــاء الــذكــرى الستن 
لشهداء صندلة الذين استشهدوا يوم 17/ 
1957 استشهد خمسة عشر طالبا  9 سنة 
إثر عودتهم من املدرسة، ويأتي اليوم بعد 
ستن سنة، نعم متأخرا، ونعم هناك تغييب 
للحدث، ولكن هناك وجــود أدلــة دامــغــة عن 
ــة قــبــل ســنــتــن تــديــن  ــدالـ طـــريـــق مــؤســســة عـ
الــوكــالــة اليهودية ودولـــة إســرائــيــل بإخفاء 
املعلومات والحقائق الــدامــغــة وهــي قذيفة 

حربية قديمة وضع بشكل مقصود«.
أما امطانس شحادة، نائب أمن عام حزب 
التجمع الوطني، فقد قال »واضــح أن مهما 
حــاولــت املــؤســســة اإلســرائــيــلــيــة إســكــات أو 

تغيير التاريخ لم تنجح في ذلك. ما دام هناك 
بــشــر وروح وإنـــســـان ومــؤســســات وأحــــزاب 
ــاء الــــذكــــرى واملـــنـــاســـبـــات  ــيــ تــعــمــل عـــلـــى إحــ
التاريخية حتى لو كانت صعبة في تاريخ 
الشعب الفلسطيني. ومــجــزرة صندلة هي 

من املجازر الصعبة«.
كـــمـــا تـــحـــدث الـــشـــيـــخ كـــمـــال خــطــيــب قـــائـــا: 
ــلـــف قـــضـــيـــة صــنــدلــة  ــل مـ ــيــ ــرائــ ــلــــقــــت إســ »أغــ
باعتبارها  قضاء وقدرا، وقبله بسنة أغلق 
ملف مجزرة كفر قاسم بقرش، إذا كان هذا 
امللف قد أغلق بجملة قضاء وقــدر، أقول إن 

كنس االحتال هو قضاء وقدر«. 
وقال رشاد عمري من لجنة إحياء املجزرة: 
ــرد(،  ــ ــنـ ــ ــرة )العــــــــب الـ ــ ــيــ ــ »فــــــي قـــصـــيـــدتـــه األخــ
دهم، 

ّ
تذّكرهم الشاعر محمود درويش، وخل

قــبــل وفـــاتـــه، وكــتــب أيــضــا الــشــاعــر الــراحــل 
دت ذكراهم، 

ّ
راشد حسن قصيدته التي خل

حن لم تتذّكرهم سوى قلوب اعتصرت أملا، 
عندما كتب:

مــرج ابــن عامر هل لديك سنابل أم فيك من 
زرع الحروب قنابل؟

ــــنــــبــــات صـــنـــعـــت مــــن لــحــم  أم حــيــنــمــا عــــز ال
الطفولة غلة تتمايل

ـإذا الصغار األبــريــاء سنابل وإذا القنابل  فـ
للحصاد مناجل

يا مرج قل لي هل ترابك سامع؟

وجـــاء فــي بــيــان لجنة إحــيــاء ذكـــرى مجزرة 
ــيــــوم ومــــن خــــال لــجــنــة إحــيــاء  صـــنـــدلـــة: »الــ
الــذكــرى نطالب بفتح التحقيق مــن جديد، 
خصوصا بعد أن قام مركز عدالة بالكشف 
عـــن مــعــلــومــات ووثـــائـــق جـــديـــدة كـــان مــركــز 
عــــــدالــــــة قــــــد حــــصــــل عـــلـــيـــهـــا مــــــن أرشــــيــــف 
 الـــدولـــة، مـــن خـــال املــحــامــيــتــن آرنــــا كــوهــن 
ــن تــحــمــل  ــ وراويـــــــــــة حـــنـــدقـــلـــو، واإلعـــــــــــان عـ
 إســـرائـــيـــل مــســؤولــيــة مـــا حــــدث فـــي صــنــدلــة 

عام 1957«. 
وأضاف البيان »أوال، الحكومة اإلسرائيلية 
هي املسؤول املباشر عن املنطقة الحدودية 
)منطقة الخط األخضر حينها( التي كانت 

مزروعة باأللغام ومخلفات الحرب. 
ــا، الـــشـــرطـــة الـــتـــي أغــلــقــت املـــلـــف بعد  ــيـ ــانـ وثـ
ــة قــاطــعــة حسب  ــعــدم وجـــود أدلـ التحقيق، ل
ــتــــقــــديــــم املــــســــؤولــــن  ادعــــــائــــــهــــــا، لــــــم تــــقــــم بــ
املباشرين املتسببن عن وضع القذيفة في 
طريق الترابي الذي يسير عليه الطاب في 

أثناء ذهابهم وإيابهم من وإلى املدرسة. 
وثــالــثــا، وزارة املــعــارف مسؤولة عما حدث 
لكونها املسؤول األول واألخير، عن سامة 
وتــوعــيــة طــاب املــــدارس لــخــطــورة األجــســام 
املــشــبــوهــة، خــصــوصــا أن صــنــدلــة فـــي تلك 
األيـــام كانت تقع  ضمن املنطقة العسكرية 

الحدودية«.

ال يزال يتذكر األحياء 
من قرية صندلة واقعة 
الثالثاء 17 سبتمبر 
1957، عندما انفجر 
لغم أرضي موديًا 

 من 
ً
بحياة 15 طفال
أبنائها. 

■ ■ ■
رفضت إسرائيل إجراء 

تحقيق في املجزرة 
معتبرة إياها قضاء 
وقدرًا، وكانت قبلها 
بعام قد أغلقت ملف 
كفر قاسم بقرش 

تعويضًا.

■ ■ ■
د الشاعر الراحل 

ّ
خل

راشد حسني ذكرى 
األطفال كما أخذوا 

حيزًا مهمًا في قصيدة 
العب النرد األخيرة 

لدرويش.

باختصار

أمجد ناصر

)في الذكرى الرابعة عشرة لرحيل إدوارد سعيد(
كيف يحدث الوعي؟ ال بدَّ أن للمعرفة الدور األكبر في 
ن وعيًا قد  ــك. هــذا ممكن. أن تعرف يعني أنــك تكوُّ ذل
متقابلة،  أبــوابــًا  تفتح  املعرفة  ألن  تعرف،  ما  وز  تجا ي
ــداخــلــة، لــم تفكر فيها مــن قــبــل. كــم بــابــًا تفتح لنا  ت ــ م
الـــقـــراءة، وهـــي واحــــدة مــن أدوات الـــوعـــي، فــيــمــا نحن 
ن العاطفة؟ هذا ما  بصدد باٍب واحد؟ لكن كيف تتكوَّ

يصعب حصره في باٍب أو وجهة. 
قد يكون لـ »الصدمة« دورهــا في حــدوث »طفرة« في 
الوعي والعاطفة. وهذا ما سيحدث لسعيد، طالب النقد 
ــاذ الجامعي الحــقــًا، حيث سيختفي  األدبــــي، واألســت
اسم فلسطني من حياته نحو أحد عشر عامًا ، على 
ــجــري فيها مــن بــنــاٍء حثيث لكيان  الــرغــم مما كــان ي

صهيوني، كما يخبرنا سعيد نفسه. 
ــه فلسطيني.. أو  كــان إدوارد سعيد الطفل يعرف أن
ى  ر مــن تــلــك الــبــالد الــتــي تسمَّ ــل، يــتــحــدَّ أنـــه، عــلــى األقــ
 في طور 

ً
ت قضية

َّ
فلسطني. كانت فلسطني قد شكل

التنامي واالنتقال من طوٍر مأساوي إلى آخر. ولكن 
تلك القضية لم تدخل الحّيز العائلي إلدوارد سعيد. 
ــيــه مــعــرفــة بــمــا يــجــري فــي بـــالد أهله  فــــإذا تسللت إل
فهي، على األغــلــب، ذات مصدر خــارجــي، إذ لــم تكن 

ــذي يهتم بالقضايا العامة، ال تلك  عائلته من النوع ال
التي تخّص بالدهم األولى، وال التي تخص البالد التي 
يعيشيون فيها، ويــراكــمــون ثــروتــهــم: مصر. هــذا ما 
تبّينه لنا مذكراته »خــارج املــكــان«، وحــواراتــه وبعض 
 للشكِّ 

ً
مقاالته، خصوصًا مذكراته التي لم تترك مجاال

فــي غــربــة عائلته عــّمــا يــجــري فــي بــالدهــا ورفضها، 
القاطع، االنــخــراط في الحياة املصرية. قد يكون هذا 
ــذي  االغــتــراب، الــشــاذ، املمعن فــي غيبوبته، السبب ال
جعله يتساءل عن هذا »السّر« االغترابي. كان والده 
ــره دائــمــًا، بأنه أميركي. أنــت أميركي! كيف ذلك، 

ّ
يــذك

وهــو ال يلحظ شيئًا مــن هــذه األميركية على سحن 
محيطه العائلي املباشر، وال في خلفيته »الثقافية«. 
كيف تكون أميركيًا، وأنــت تنتمي إلــى عائلة تدعى: 
سعيد، حتى لو وضع األهل »نيرًا«، بحسب تصريحه، 
على اسمه العائلي. لقد اعتبر إدوارد اسمه، الغريب، 
هـــذا، نــيــرًا عــلــى عــاتــق )رقـــبـــة( لقبه الــعــائــلــي. الــشــيء 
ــوحــيــد الــــذي تملكه الــعــائــلــة جــــواز سفر  األمــيــركــي ال
والـــده الــذي حصل عليه مــن خــالل التحاقه بالجيش 
األميركي في الحرب العاملية األولـــى. هــذه هي حدود 
أميركية العائلة. لولد ذكــي، ذي فضول معرفي، مثل 
ــكــّوة. هذا  إدوارد يسهل تسلل الــشــّك إليه مــن هــذه ال
اإلمــعــان فــي االغــتــراب شــاذ، ويــدعــو إلــى التفكير في 
ــذا الــجــذر الــغــائــر لتشكل وعيه  »ســـــّره«. قــد يــكــون هـ

بفلسطينيته، وزياراته القليلة إلى القدس، وأكثر إلى 
س لعاطفٍة راحت تنمو ببطء في أعماقه.  بيروت، أسَّ

ــمــة يــونــيــو/ حـــزيـــران 67  يـــحـــّدد إدوارد ســعــيــد هــزي
بــاعــتــبــارهــا حـــدثـــا فـــاصـــال فـــي وعـــيـــه الــفــلــســطــيــنــي، 
ــى وعيه  ــبــاب الكئيب، إل ــك ال ودخـــول السياسة، مــن ذل
العام وحياته اليومية. كــان سقوط فلسطني عــام 48 
 في حياة الناس في العالم العربي، 

ً
حدثًا دراميًا هائال

غير أن هذا الحدث لم ُيحدث الوقع املدوي املتوقع في 
عائلٍة فلسطينيٍة سقطت مدينتها، واحتل بيتها، ولم 

يعد ممكنا لها أن تعود إليه.
قــلــت، مــن قــبــل، إن والـــد إدوارد سعيد لــم يكن يذكر 
اســم فلسطني فــي البيت، أمــا أمــه فكانت تنزعج من 

 لفلسطني والسياسة 
ً
رت كراهية ذكر فلسطني، بل طوَّ

ــا،  ــ ــاذا كـــانـــت تــلــك »الـــكـــراهـــيـــة« تــخــبــئ وراءهــ ــ مـــعـــًا. مـ
ر عــلــي فــهــم ســبــب واحــــد لـــذلـــك. لكن 

ّ
ـــــرى؟ تـــعـــذ

ُ
يـــا ت

مذكرات سعيد ترينا جانبًا طبقيًا ومذهبيًا للعائلة، 
 تمام االنفصال عن الواقع العربي املحيط 

ً
منفصال

في أي مكاٍن أقامت فيه، سواء كان في القدس أم في 
مصر أم في لبنان التي تعود إليه جــذور عائلة األم. 
كانت الهويات، في تلك الفترة، قد بدأت تتفّجر على 
غير صعيد: عروبية، ماركسية، انطوائية مسيحية 
ــجــت عائلتها  )فـــي لــبــنــان خــصــوصــا(. لــكــنَّ األم ســيَّ
)إدوارد تحديدًا( بسور صيني حيال تلك الهويات. 
الهوية الــوحــيــدة الــتــي حــرصــت عليها كــانــت عائلية. 
 عن العالم الخارجي. كأنها 

ً
كأن العائلة كانت بديال

ــــخــــارج، بــمــا فـــي ذلــــك شـــرور  الــحــصــن مـــن شــــرور ال
السياسة. وإن ملح املرء نوعًا ملتويًا من »الهوية« في 
سلوك أم إدوارد سعيد فقد تكون »أقــلــويــة«: انتماء 
إلى »أقلية« ممكن أن يهّددها طوفان األكثرية العربية 
– املسلمة. هل كان هذا سبب »كراهيتها« فلسطني، 
وقضيتها التي اكتسحت العالم العربي من مشرقه 

إلى مغربه؟ ممكن.
ويا للمفارقة أن يتحّول سعيد إلى ما صرنا نعرفه. 
ــط بــفــلــســطــني، خـــصـــوصـــا، لـــدى  ــبــ ــ االســــــم الــــــذي ارت

األميركيني أكثر من أي مثقف فلسطيني آخر.

فلسطين إدوارد سعيد

وأخيرًا

والد إدوارد سعيد 
لم يكن يذكر اسم فلسطين 

في البيت، أما أمه فكانت 
تنزعج من ذكر فلسطين
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