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األربعاء 9  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  9 صفر 1438 هـ  □  العدد 800  السنة الثالثة

محمد عساف وخفايا »أراب آيدول«
يروي الفنان الفلسطيني، محمد عساف، بعض خفايا تجربته في »أراب آيدول«، 

ومشاركته في مهرجان الموسيقى العربية في القاهرة. ]22ـ23[

القاهرة ـ العربي الجديد

مزيد  نحو  املصرية  السعودية  العالقات  تسير 
ــتــــأزم، فـــي ظـــل حــكــم بــطــالن الـــتـــنـــازل عن  ــ مـــن ال
تــيــران وصنافير وتــوقــف شــركــة »أرامـــكـــو« عن 
ــداد الــقــاهــرة بــاملــشــتــقــات الــنــفــطــيــة. ويضفي  ــ إمـ
أمــس  الـــصـــادر  اإلداري،  الــقــضــاء  محكمة  حــكــم 
حكم  بتنفيذ  املصرية  الحكومة  بــإلــزام  الثالثاء، 
بطالن اتفاقية تعيني الحدود البحرية بني مصر 
والسعودية، وبطالن التنازل عن جزيرتي تيران 
وصنافير، وتغريم رئيس الجمهورية عبد الفتاح 

ــوزراء شــريــف إسماعيل  ــ ــ ال الــســيــســي، ورئــيــس 
)الصورة(، ماليًا، مزيدًا من التعقيد على تفاصيل 
الــعــالقــات املــصــريــة الــســعــوديــة. ويــتــزامــن الحكم 
ــادة بــني الــبــلــديــن بسبب عـــدم تــوريــد  ــة حـ مــع أزمـ
السعودية الحصص البترولية املقررة إلى مصر 
وفقًا التفاق مبرم بينهما في القاهرة في إبريل/

الحدود  اتفاقية  توقيع  يــوم  في  املاضي،  نيسان 
ــى اســتــمــرار  ــ ــؤدي الــحــكــم الـــجـــديـــد إل ــ ــ نــفــســه. وي
تجميد الوضع الحالي في انتظار فصل املحكمة 
اإلدارية العليا في الطعن املقدم من الحكومة على 
حكم أول درجــة، وهــو املؤجل حاليًا إلــى الشهر 

الحكم  مطلعة  قضائية  مصادر  وتتوقع  املقبل. 
نهائيًا فيه في الربع األول من العام املقبل. 

وبانتظار الحكم النهائي، لم يتأخر وزير الشؤون 
الثالثاء،  أمس  بالقول  العجاتي،  مجدي  النيابية، 
يعني  »ال  اإلداري  الـــقـــضـــاء  مــحــكــمــة  قـــــرار  إن 
أن  بدعوى  تيران وصنافير«،  مصرية جزيرتي 
الحكم لم يتعرض ملوضوع االتفاقية بني البلدين، 
على حد وصفه. وأشــار إلــى أن وضــع االتفاقية 
سيظل معلقًا إلى أن يفصل في بنودها القضاء، 
نــهــائــي. ويصّب  اخــتــالف درجــاتــه، بشكل  على 
املصرية«  »املشاكسة  استمرار  خانة  في  الحكم 

في  الــجــزيــرتــني،  مــا يخص ملف  فــي  للسعودية 
مقابل الغضب السعودي املنعكس على اإلمدادات 
الــبــتــرولــيــة وضــعــف املــســاعــدات واالســتــثــمــارات. 
ــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، يـــقـــول عـــضـــو بــــــارز فــي  ــ وفـ
املصري  النواب  في مجلس  والبيئة  الطاقة  لجنة 
العامة  الهيئة  اتفاق  نص  رسل 

ُ
ت لم  الحكومة  إن 

لــلــبــتــرول مـــع شــركــة »أرامــــكــــو« الــســعــوديــة، إلــى 
اتفاقيات  بقية  شأن  املختصة،  البرملانية  اللجنة 
ال، 

ُ
الطاقة، رغم مخاطبتها وزير البترول، طارق امل

مرات عدة، بعرض االتفاقية.
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»تيران وصنافير« و»أرامكو« تعّقدان عالقات مصر والسعودية
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــنــــواب( الــروســي  ــا )الــ يــنــاقــش مــجــلــس الـــدومـ
حاليًا تعديالت على قانون الخدمة العسكرية، 
ستسمح للعسكريني العاملني واالحتياطيني 
بــإبــرام عــقــود قــصــيــرة املــــدى، ال تــزيــد مدتها 
عن عــام واحــد، ألداء الخدمة خــارج األراضــي 
الروسية. وفي الوقت الذي أشارت فيه املذكرة 
إلـــى ضـــرورة  الــقــانــون  ملــشــروع  التوضيحية 
منع »نــشــاط اإلرهـــاب الــدولــي خـــارج أراضــي 
روسيا االتحادية«، رأت الصحافة الليبرالية 
الــروســيــة أن هـــذه الــتــعــديــالت تــمــّهــد لقوننة 
الخاصة  العسكرية  الــشــركــات  أفـــراد  أوضـــاع 
املــادة 359  العاملة بالفعل في سورية، إذ إن 
من القانون الجنائي الروسي تحظر تجنيد 
املسلحة  الــنــزاعــات  فــي  املــرتــزقــة ومشاركتهم 
ــارج. وأوضــــحــــت صــحــيــفــة »نــوفــايــا  ــخــ فـــي الــ
ــه فــي حــال  غــازيــتــا« الــلــيــبــرالــيــة املــعــارضــة أنـ
ــديــــدة، »ســُيــعــامــل  ــتـــعـــديـــالت الــــجــ ــاد الـ ــمـ ــتـ اعـ

غزة ـ ضياء خليل

الــزيــارات األوروبــيــة املتكررة إلى  ال توحي 
 جـــديـــدًا ســيــطــرأ 

ّ
ــأن ــ قـــطـــاع غــــزة املــحــاصــر بـ

يعيشون  فلسطيني  مــلــيــونــي  حــيــاة  عــلــى 
 
ّ
فــي كانتون مغلق مــن كــل االتــجــاهــات. لكن

 الــــزيــــارات مهمة 
ّ
الــبــعــض فـــي غـــزة يـــرى أن

ولــيــســت بــروتــوكــولــيــة بــدلــيــل أنــهــا تــهــدف 
نـــجـــز 

ُ
لــــالطــــالع عـــلـــى حـــجـــم الـــــدمـــــار، ومـــــا أ

ــــذي تـــعـــرض إلــى  ــار فـــي الـــقـــطـــاع الـ ــمـ مـــن إعـ
ــاٍس فـــي عـــام 2014، ومـــن ثـــم نقل  ــــدوان قــ عـ
ــة. وتــأتــي  ــيــ ــــدول األوروبــ ــى الـ املـــشـــاهـــدات إلـ
زيارة وفد من 43 مسؤواًل أوروبيًا، انتقلوا 
من الضفة والقدس إلى غزة، أمس الثالثاء، 
مــا يعانيه  عــلــى  فــرصــة الطــالعــهــم  لتشكل 
 
ّ
ــــالق والـــحـــصـــار. وإن الــســكــان نــتــيــجــة اإلغــ

كــانــت الــــزيــــارة مــغــلــقــة ولـــســـاعـــات عــــدة من 
إال  فلسطينيني،  ســيــاســيــني  مــع  لــقــاء  دون 
أنــهــا تــفــي بــالــغــرض وتــنــقــل الـــصـــورة كما 

مقاتلو الشركات العسكرية الخاصة معاملة 
عقودًا  إبرامهم  بعد  املتعاقدين،  العسكريني 
إرســال  مــا سيسهل كثيرًا  الــدفــاع،  مــع وزارة 
بــدء تدخلها  إلــى ســوريــة«. ومنذ  املتطوعني 
العسكري املــبــاشــر فــي ســوريــة قبل أكــثــر من 
ــرارًا نــيــتــهــا اســـتـــخـــدام  ــ ــ ــام، نـــفـــت روســــيــــا مـ ــ عــ
واسعة  بــريــة  عمليات  لشن  املسلحة  قــواتــهــا 
النطاق، إال أن تقارير إعالمية متكررة تحدثت 
عن وجود اآلالف من األفراد التابعني لشركات 
األرض، وفي مقدمتها  عسكرية خاصة على 
شركة »فاغنر«، للمشاركة في عمليات عالية 
املــــخــــاطــــر، مـــثـــل تـــحـــريـــر تــــدمــــر فــــي مـــــارس/ 
آذار املــاضــي. وبحسب الــتــقــاريــر، فــإن هــؤالء 
الــروســي، وبذلك  للجيش  يتبعون  األفـــراد ال 
ــاءات الــرســمــيــة حــول  »ال يـــفـــســـدون« اإلحــــصــ
عدد القتلى، إذ يتم ربط صرف التعويضات 
ــلـــومـــات، مــا  ــعـ ــتــــزام بـــســـريـــة املـ لـــذويـــهـــم بــــااللــ

يضمن عدم انتشارها على نطاق واسع. 
ويـــرى األكــاديــمــي واملــعــارض الــســوري املقيم 
االستعانة  أن  الحمزة،  محمود  موسكو،  في 
بشركات عسكرية خاصة، سواء في أوكرانيا 
على  الروسية  السلطات  أو سورية، ساعدت 
ــراج أمــام  تمويه شكل الــتــدخــل وتــفــادي اإلحــ
ــبـــالد. ويـــقـــول الــحــمــزة،  الـــــرأي الـــعـــام داخــــل الـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، »تــعــلــن روســـيـــا دائــمــًا  لـــ
أنها لن تتورط بريًا، وبذلك تموه على شكل 
الــتــدخــل، ألن املــرتــزقــة، وبــيــنــهــم عــنــاصــر من 
االســتــخــبــارات، لــم ينقطعوا يــومــًا عــن العمل 
في كل مكان على األرض السورية«. ورغم أن 
الــعــدد املــعــلــن للضحايا فــي صــفــوف الــقــوات 
 فقط، 

ً
الروسية في سورية يبلغ نحو 20 قتيال

عــن أحـــد »املــحــاربــني الــقــدمــاء« قــولــه »نسير 
فـــي الــصــف األول. نــقــوم بــتــصــويــب الــطــيــران 
ــدو، وتــلــيــنــا الـــقـــوات  ــعــ واملـــدفـــعـــيـــة ونــبــعــد الــ
الــخــاصــة الـــســـوريـــة، ثـــم فــيــســتــي-24 والــقــنــاة 
ــــى الـــروســـيـــة تــتــســابــقــان بــكــامــيــراتــهــمــا  األولــ
ملــحــاورتــهــا«. وعــلــى الــرغــم مــن هـــذه املخاطر 

يريدها الفلسطينيون. كما تظهر الزيارات، 
ــا يــتــبــعــهــا مـــن تــصــريــحــات وتــحــذيــرات  ومــ
ــدم رغـــبـــة وجــاهــزيــة  ــرون، عــ ــزائـــ يــطــلــقــهــا الـــ
ليرى حربًا جديدًا وعودة  الدولي  املجتمع 
في  الرغبة  مقابل  القطاع،  في  الالإستقرار 
الهدوء مع ضمان مزيد من  استمرار حالة 
املدنيني.  السكان  على  والتسهيل  االنفتاح 
ويأتي بيان االتحاد األوروبي خالل الزيارة 
التي أجراها الوفد إلى غزة، أمس الثالثاء، 
ليصب فــي االتــجــاه نــفــســه. طــالــب االتــحــاد 
األوروبـــي »كــافــة األطـــراف باتخاذ خطوات 
ــة عــلــى  ــذريــ ســـريـــعـــة إلحـــــــداث تـــغـــيـــيـــرات جــ
األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية 
إنهاء اإلغــالق  في قطاع غــزة، بما يتضمن 
وفــتــح كــامــل لــلــمــعــابــر مــع مــعــالــجــة مكامن 
الــقــلــق األمــنــيــة املــشــروعــة إلســرائــيــل«، على 

حد وصفه.
يـــرى رئــيــس مــجــلــس »الـــعـــالقـــات الــدولــيــة« 
 
ّ
ــزة(، بـــاســـم نــعــيــم، أن ــ ــز بــحــثــي فـــي غــ )مـــركـ

القطاع  إلــى  الدبلوماسية  الــوفــود  ــارات  زيــ
تعتبر مهمة ومرحب بها في ظل محاوالت 
لــعــزل غزة  االحــتــالل اإلســرائــيــلــي املستمرة 
عن العالم الخارجي، وعدم السماح للعالم 
باالطالع على ما يقوم به االحتالل من إعدام 
في  نعيم،  الصعد. ويقول  كافة  بطيء على 
الــزيــارات،   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  حديث مع 

الــتــي كــانــت آخـــرهـــا أمـــس الـــثـــالثـــاء، تعتبر 
 الغزيني يأملون 

ّ
حدثًا مهّمًا. ويشير إلى أن

في أن تترجم هذه الزيارات املستمرة للعديد 
من الشخصيات الدبلوماسية واألممية إلى 
قـــرارات تساهم فــي تــحــّول وتغيير الوضع 

ــاع، وفــــي مــقــدمــتــه إنــهــاء  ــطـ ــقـ الـــقـــائـــم فـــي الـ
ــفـــروض مــنــذ عــام  الــحــصــار اإلســرائــيــلــي املـ

.2006
الزيارات  هــذه   تكون 

ّ
أن كما يستبعد نعيم 

بروتوكولية، كونها تأتي في إطار مهامهم 
كسفراء لبالدهم في األراضي الفلسطينية، 
أو مــبــعــوثــني مـــن أجــــل االطـــــالع عــلــى واقـــع 
الحياة فــي ظــل االحــتــالل، وتــحــت الحصار 
اإلســـرائـــيـــلـــي املــســتــمــر مــنــذ عــشــر ســـنـــوات. 
ويشير إلى أن هذه الوفود تعلم حساسية 
الـــوضـــع الـــــذي يــعــيــشــه أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي 
ــتــــالل  ــاع بـــفـــعـــل االحــ ــقــــطــ ــــن داخــــــــل الــ ــواطـ ــ مـ
والحصار، وتخشى من أن تتحول األوضاع 
الكارثية إلى مرحلة تتدهور بها األوضاع 

وتصل إلى مرحلة االنفجار.
ويبنّي نعيم أن تكرار الزيارات الدبلوماسية 
والــوفــود إلــى الــقــطــاع املــحــاصــر إسرائيليًا 
مــنــذ فــــوز حـــركـــة »حــــمــــاس« بــاالنــتــخــابــات 
التشريعية عام 2006 قد يساهم في تصلب 
ــيــــة بــاتــجــاه الــضــغــط على  املـــواقـــف األوروبــ
االحتالل إلنهاء حصاره املفروض على غزة. 
الكاتب واملحلل السياسي،  من جهته، يرى 
التي  الــزيــارات  مجمل   

ّ
أن محيسن،  تيسير 

تـــحـــصـــل مــــن وفـــــــود أجـــنـــبـــيـــة مــتــمــثــلــة فــي 
االتحاد األوروبــي ومبعوثي األمــم املتحدة 
ومتابعة  اإلنــســانــي،  الــطــابــع  عليها  يغلب 
مــدارس  التي يجري تمويلها من  املشاريع 

ومشاريع بنية تحتية وغيرها.
ــع الــعــربــي  ــقـــول مــحــيــســن، فـــي حـــديـــث مـ ويـ
 زيـــارة وفــد االتــحــاد األوروبـــي 

ّ
الــجــديــد«، إن

اإلنــســانــيــة  املــتــابــعــة  عليها  تغلب  األخـــيـــرة 
واستكشاف األوضاع اإلنسانية واستنباط 
الــحــيــاة  كــانــت  مـــا  إذا  مستقبلية  تــوقــعــات 
الــيــومــيــة بــلــغــت مــرحــلــة يــصــعــب الــســكــوت 
عنها أم أن األوضاع ال تزال مقبولة. ويبنّي 
 تكرار الزيارات والتحذيرات التي أطلقها 

ّ
أن

الـــعـــديـــد مــــن مــمــثــلــي املـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة 
واألوروبية بشأن األوضــاع في غزة، يشير 
إلـــى عـــدم جــاهــزيــة املــجــتــمــع الـــدولـــي لــيــرى 
مــعــانــاة جـــديـــدة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
الهدوء  حالة  استمرار  في  والرغبة  القطاع 
ــاد  ــحــ داخـــــلـــــه. ويـــضـــيـــف مـــحـــيـــســـن أن االتــ
األوروبي يخشى من أن يحرج أمام شعوبه 
في أي عــدوان أو مواجهة جديدة مع غزة، 
ــاعــــدة االحــــتــــالل  وهــــــو يــــحــــرص عـــلـــى مــــســ
أجل  من  مباشرة  غير  بطريقة  اإلسرائيلي 
عـــدم الــتــوجــه ملــواجــهــة جــديــدة مــع الــقــطــاع. 
أن  إلــى  السياسي  الــكــاتــب واملــحــلــل  ويشير 
آلــيــة األمــــم املــتــحــدة إلعــــادة اإلعـــمـــار، كانت 
تسريع  عــدم  تستهدف  بنودها  مجمل  فــي 
عملية إعادة اإلعمار حتى ال يتجه الشعب 
ــديـــدة مع  ــى فــتــح جــبــهــة جـ الــفــلــســطــيــنــي إلــ
االحتالل، ثم يقوم املجتمع الدولي بتمويل 

ما جرى تدميره مجددًا.

إال أن هذا الرقم ال يشمل عشرات من الضحايا 
املــحــتــمــلــني بـــني أفـــــراد الـــشـــركـــات الــعــســكــريــة. 
ويعود أول ذكر ملشاركة شركة »فاغنر« غير 
املسجلة رسميًا في أعمال القتال في سورية 
ــــى مـــــــارس/ آذار املــــاضــــي، عـــنـــدمـــا نــشــرت  إلـ
املستقلة  اإللــكــتــرونــيــة  »فــونــتــانــكــا«  صحيفة 
تحقيقًا أفادت فيه عن مقتل العشرات من أفراد 
تــدمــر. وبحسب  أثــنــاء عملية تحرير  الشركة 
الصحيفة، فإن اسم الشركة يعود إلى قائدها 
»فــاغــنــر«، وسبق  أوتــكــني، وشهرته  ديمتري 
لها أن عملت فــي شبه جــزيــرة الــقــرم، ثــم في 
مقاطعة لــوغــانــســك، شـــرق أوكــرانــيــا، قــبــل أن 
تركز جهودها في سورية منذ خريف 2015. 
وحـــــول وظــيــفــة »فـــاغـــنـــر«، نــقــلــت الــصــحــيــفــة 

ــبـــني فـــي االلــتــحــاق  الـــعـــالـــيـــة، فــــإن عــــدد الـــراغـ
»فاغنر« أكبر من عدد »الوظائف الشاغرة«  بـ
على  البحث  ويظهر  املــغــريــة.  األجـــور  بسبب 
ــيـــة لــلــتــواصــل  شــبــكــة »فــكــونــتــاكــتــي« الـــروسـ
االجتماعي وجــود مجموعات كاملة تناقش 
ــاق بـــالـــشـــركـــات الــعــســكــريــة  ــحــ ــتــ ــة االلــ ــألـ مـــسـ
الــخــاصــة ألصـــحـــاب الــخــبــرة الــقــتــالــيــة. وفــي 
ــــدرت صحيفة  ــلـــول املـــاضـــي، قـ ســبــتــمــبــر/ أيـ
»إر بــي كــا« نفقات مــشــاركــة شــركــة »فاغنر« 
إلــى عشرة  العمليات بسورية بما يصل  في 
مليارات روبــل )أكثر من 150 مليون دوالر(، 
وفرتها الدولة الروسية و»رجال أعمال كبار« 
»إثبات الــوالء« بهدف توطيد تعاونهم مع  لـ
وزارة الدفاع الروسية. ونقلت الصحيفة عن 
أفــراد »فاغنر«  إرســال  إن  مصدرين مطلعني 
بــدأ حتى قبل انــطــالق العملية  إلــى ســوريــة 
تــم نشر نحو 2500  إذ  الــروســيــة،  العسكرية 
عنصر بــالــقــرب مــن الــالذقــيــة وحــلــب، بينما 
كـــان ضــبــاط االســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة وجــهــاز 
األمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي الــــروســــي يـــتـــولـــون قــيــادة 
أنه يجري  »إر بي كا«  العمليات. وأوضحت 
تدريب عناصر »فاغنر« في قاعدة مولكينو 
بينما  إقليم كراسنودار، جنوب روسيا،  في 
ــور املــوظــفــني نــقــدًا نــظــرًا  كـــان يــتــم صـــرف أجــ
إلــى عــدم تعيينهم بشكل رســمــي، وتــبــدأ من 
نحو 1300 دوالر شهريًا داخل روسيا وتصل 
أثــنــاء وجــودهــم في  إلــى 5000 دوالر تقريبًا 
سورية. وقال أحد ضباط »فاغنر« للصحيفة 
ــــو شــــــرط لـــصـــرف  إن االلــــــتــــــزام بـــالـــســـريـــة هـ
الــتــعــويــضــات لـــــذوي الــقــتــلــى، والـــتـــي تصل 

قيمتها إلى نحو 80 ألف دوالر.

بدء عملية 
إبادة حلب

تعثر 
اقتحام 
الموصل

ــلـــى مــــشــــارف املــــديــــنــــة«.  ــى اإلرهــــابــــيــــني عـ ــ إلــ
ــاف أنـــه »مـــن املــتــوقــع تــوجــيــه الــضــربــة  ــ وأضـ
من  الحربية،  الطائرات  فيها  ستشارك  التي 
عــلــى مــن حــامــلــة الـــطـــائـــرات، بــاإلضــافــة إلــى 
إطالق صواريخ كاليبر املجنحة، إلى مواقع 
اإلرهــابــيــني عــلــى مــشــارف حــلــب، ولــيــس في 

األحياء السكنية في املدينة«.
إلــــى ذلـــــك، تـــحـــاول قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري، 
زمــام  استعادة  إيــرانــيــة،  طائفية  ومليشيات 
املبادرة في مدينة حلب، كبرى مدن الشمال 
ــر تــــراجــــعــــهــــا تــــحــــت ضــــربــــات  ــ ــ ــوري، إثـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
املعارضة السورية أخيرًا، حيث شنت هجومًا 
فـــي غــــرب املـــديـــنـــة، اســـتـــعـــادت عـــبـــره مــواقــع 
خسرتها قــبــل مـــدة. كــمــا يسعى الــنــظــام إلــى 
باالنتخابات  العالم  انشغال  فرصة  انتهاز 
األمـــيـــركـــيـــة، لــلــضــغــط بــشــكــل وحـــشـــي عــلــى 
الغوطة الشرقية بهدف إخضاعها، من خالل 
ارتكاب مجازر بحق مدنيني، في الوقت الذي 

قوية. يمكن القول إننا حققنا تقّدمًا من خالل 
ـــــش، لــكــن لــيــس عــلــى مــســتــوى  اســـتـــنـــزاف داعـ
الــركــن حاتم  العقيد  أوضـــح  بـــدوره،  األرض«. 
الــغــانــمــي، مـــن جـــهـــاز مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، في 
حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »املـــعـــارك 
قـــوات داعــش  ستتجه للحسم بعد اســتــنــزاف 
وموارده ولن ننساق وراء خططه بل ستكون 
هناك عمليات استنزاف له على مدار الساعة«.
»العربي  لـ أكــدت مصادر محلية  من جهتها، 
الجديد« أن »هناك ضحايا في مناطق على 
أطــراف املوصل الشمالية الشرقية ال يزالون 
التوالي،  على  الثالث  لليوم  األنــقــاض  تحت 
القصف،  نتيجة  قضت  كاملة  عــوائــل  بينهم 
تــحــديــدًا فــي منطقة حــي الـــعـــرقـــوب«. ووفــقــًا 
لــلــمــصــادر نــفــســهــا، فــــإن »داعــــــش« والـــقـــوات 
إليها بسبب  الوصول  عن  يعجزان  العراقية 

حدة املعارك وانتشار القناصة.
وفــــي مـــحـــور جـــنـــوب املـــوصـــل، والـــــذي تــقــود 
ــوات الــشــرطــة  ــ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــيـــه قــ
االتحادية ومليشيات الحشد الشعبي، أعلن 
رائــد شاكر  الفريق  االتحادية،  الشرطة  قائد 

محمد أمين

استغلت روســيــا والــنــظــام الــســوري 
ــابــــات  ــتــــخــ ــم بــــاالنــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ انـ
الرئاسية األميركية لشن حرب إبادة 
املعارضة  فصائل  على  والضغط  حــلــب،  فــي 
ــة لــالســتــســالم واإلذعــــــــان لــلــشــروط  الـــســـوريـ
الـــروســـيـــة بــاالنــســحــاب مـــن املـــديـــنـــة، مــهــددة 
التدميرية، وهي  باستخدام أقوى أسلحتها 
إلى  باإلضافة  املجنحة،  »كاليبر«  صــواريــخ 
مشاركة الطائرات الحربية املوجودة على من 
حاملة الطائرات في البحر املتوسط، وأخرى 
املـــدى. وقــال مصدر عسكري روســي،  بعيدة 
اإللكتروني  رو«  »غازيتا  ملوقع  تصريح  في 
أمس الثالثاء، إن »مجموعة السفن الحربية 
الـــروســـيـــة، الــتــي تــقــودهــا حــامــلــة الــطــائــرات 
معركة  إلى  ستنضم  كوزنيتسوف،  األميرال 
فــي غضون ســاعــات، وستوجه ضربة  حلب 

الموصل ـ أحمد الجميلي     
بغداد ـ براء الشمري

ر 
ّ
لليوم الخامس على التوالي تتعث

اخــــتــــراق فعلي  تــحــقــيــق أي  عــمــلــيــة 
ــيــــاء مـــديـــنـــة املــــوصــــل الــســكــنــيــة  ألحــ
مــــن املــــحــــور الـــشـــرقـــي والـــشـــمـــالـــي الـــشـــرقـــي، 
ذته 

ّ
نف الــذي  الــواســع  الهجوم  الرغم من  على 

الـــقـــوات الــعــراقــيــة فــجــر أمــــس الـــثـــالثـــاء على 
اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  ودفاعات  مواقع 
)داعش( املوجودة على أطراف حي االنتصار 
فيعود  السبب  أمــا  املدينة.  شرقي  والسماح 
ــي يــعــمــد  ــتــ ــة الــ ــاريــ ــحــ ــتــ ــيـــات االنــ ــلـ إلــــــى الـــعـــمـ
التنظيم إلى تنفيذها باتجاه أي قوة تحاول 
ــراوح بــني تفجير أحــزمــة  ــتـــراب، والــتــي تــ االقـ

ناسفة وسيارات مفخخة.
ــرابــــع والــعــشــريــن  وانـــتـــهـــت مـــعـــارك الـــيـــوم الــ
حـــول مــديــنــة املـــوصـــل، أمـــس الـــثـــالثـــاء، على 
تطورات يمكن اعتبارها مكررة أليام سابقة، 
محددة  مناطق  في  االشتباكات  تراوحت  إذ 
ــوات الـــعـــراقـــيـــة إلـــى  ــقــ تــســعــى مــــن خـــاللـــهـــا الــ
ل داخل أحياء 

ّ
تحقيق تقّدم يمّكنها من التوغ

املــوصــل السكنية، فــي وقـــت أعــلــنــت مــصــادر 
ــة أمـــــس أن قــــــوات الــبــشــمــركــة  ــيـ ــراقـ أمـــنـــيـــة عـ
فرضت السيطرة الكاملة على مدينة بعشيقة 
شمال شرق املوصل، بعد أن تمّكنت من طرد 
مــســلــحــي »داعـــــــش« مـــن الـــبـــلـــدة والــســيــطــرة 

عليها أول من أمس اإلثنني.
 وتــواصــلــت املـــعـــارك، أمـــس، لــلــيــوم الخامس 
على التوالي في أحياء غير مأهولة بالسكان 
وتــعــد مــن األحـــيـــاء املــســتــحــدثــة أخـــيـــرًا. ومــن 
والسماح  والكرمة،  االنتصار،  أحياء  أبرزها 
ــقـــدس، والـــســـالم،  الــثــانــيــة، وأحـــيـــاء عــــدن، والـ
ــرق املـــوصـــل.  ــ ــنــــوب شـ ــرق وجــ ــ والـــشـــيـــمـــاء شـ
ــإن أكــثــر  ووفـــقـــًا ملـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة، فـ
املـــواجـــهـــات دمـــويـــة حــدثــت خــــالل الــســاعــات 
املاضية في مناطق املحور الشمالي الشرقي 
السادة بعويزة،  للموصل، تحديدًا منطقتي 
وحــــي الـــعـــرقـــوب، نــتــيــجــة الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الــعــمــلــيــات االنـــتـــحـــاريـــة والـــقـــصـــف املــتــبــادل 

بقذائف الهاون.
ص ضابط بالفرقة التاسعة في الجيش 

ّ
ولخ

يسعى  »التنظيم  إن  بالقول  الوضع  العراقي 
إلــــى جـــرنـــا إلــــى مــنــاطــق قـــتـــال هـــو يـــرغـــب في 
ــوم خــضــنــا مـــعـــارك  ــيــ تـــحـــديـــدهـــا مــســبــقــًا. والــ

لــم يــفــارق فيه الــطــيــران الــروســي، ومقاتالت 
ارتكبت  إدلــب، حيث  النظام، سماء محافظة 
األخـــيـــرة مـــجـــزرة راح ضــحــيــتــهــا الــعــشــرات، 

بينهم أطفال.
ــوات الــنــظــام، ومــلــيــشــيــات طائفية  وشــنــت قــ
صباح أمس الثالثاء، هجومًا في غرب حلب، 
الســتــعــادة مـــا خــســرتــه مـــن مـــواقـــع مــنــذ بــدء 
بدأتها  التي  الكبرى«،  »ملحمة حلب  معركة 
قوات املعارضة أخيرًا. وقال ناشطون إن قوات 
النظام واملليشيات التي تساندها استعادت 
بالفعل عدة كتل من األبنية في مشروع 1070 
شقة السكني في حي الحمدانية غرب حلب، 
إثــر مــعــارك مــع قـــوات »جــيــش الفتح« التابع 
للمعارضة السورية املسلحة. وأكدت مصادر 
تــزال مستمرة«،  املعارك »ال  أن  املعارضة  في 
نافية األنباء التي يروجها إعالم النظام عن 
سيطرة قــوات النظام على أجــزاء واسعة من 
الطيران  أن  إلــى  1070 شقة، مشيرة  مشروع 
ــارك بــــضــــراوة« فـــي املـــعـــارك،  ــشــ الــــروســــي »يــ
املــعــارضــة صــامــدون،  »لــكــن مقاتلي  مضيفة 

ويحاولون صد الهجوم«.
النظام  قــوات  أن تستأنف  املتوقع  مــن  وكــان 
العسكرية  العمليات  الطائفية  واملليشيات 
العالم  انشغال  مع  بالتزامن  النطاق  واسعة 
بـــاالنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة، مـــن أجــــل إيــقــاف 

جودت، في بيان له، أن »العمليات العسكرية 
في محور جنوب املوصل أسفرت عن تمكن 
ــة مـــن اســتــعــادة  ــاديـ قــطــعــات الـــشـــرطـــة االتـــحـ
السيطرة على بلدة حمام العليل إضافة إلى 
كيلومترًا  بـــ 1846  تــقــّدر  بــمــســاحــة  قــريــة   93

مربعًا وإجالء أكثر من ألفي عائلة«. 
أمــا فــي مــحــور جــنــوب غــرب املــوصــل، والــذي 

قـــوات املــعــارضــة عــن التوغل أكــثــر فــي أحياء 
حــلــب الــغــربــيــة، وتــوســيــع دائــــرة سيطرتها، 
وعزل األكاديمية العسكرية، أقوى الحصون 
العسكرية التابعة للنظام، وأكثرها تحصينًا 
ــة. واســـــتـــــعـــــادت فـــصـــائـــل  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فـــــي غـــــــرب املـ
ــة املــســلــحــة، أمـــــس، حـــي الــعــويــجــة  ــعـــارضـ املـ
شمالي مدينة حلب، إثر اشتباكات مع قوات 
الــنــظــام واملــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة، الــتــي شنت، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، هــجــومــًا عــلــى الــحــي، 
وسيطرت على عــدة نقاط داخله، لكن قوات 
املــعــارضــة كبدتها خــســائــر كــبــيــرة، وأعـــادت 
بسط سيطرتها الكاملة على املنطقة. وأكدت 
وكـــالـــة الـــنـــظـــام »ســــانــــا«، أن قـــــوات األخـــيـــرة 
اســتــعــادت، بــالــتــعــاون مــع مــا أطــلــقــت عليها 
اســم »الــقــوات الــرديــفــة والــحــلــفــاء«، السيطرة 
بشكل كامل على مشروع 1070 شقة، واملزارع 
والتالل املحيطة به جنوب غرب حلب. وجاء 
هــجــوم قـــوات الــنــظــام واملــلــيــشــيــات الطائفية 
بعد يوم من تأكيد الكرملني، أن سالح الجو 
ــار في  ــنـ الــــروســــي ســيــلــتــزم بـــوقـــف إطـــــالق الـ
حلب، ما لم يشن مقاتلو املعارضة هجومًا، 
مـــا يــؤكــد مــــرة أخــــرى عــــدم احـــتـــرام مــوســكــو 

لتعهداتها.
وواصل الطيران الروسي، ومقاتالت النظام، 
الشرقية لدمشق،  الغوطة  فــي  اإلبـــادة  حــرب 
فــي مــســعــى إلخــضــاعــهــا، وتـــكـــرار سيناريو 
إن هناك  التهجير. وقــال ناشطون محليون 
الشرقية،  تصعيدًا كبيرًا على غوطة دمشق 
ــارات  ــ ــغـ ــ ــعــــشــــرات الـ ــي تـــعـــرضـــت أمــــــس لــ ــتــ الــ
إلــى مقتل وإصابة عشرات  أدى  الجوية، ما 
ــال الـــنـــاشـــط مـــحـــمـــد املـــحـــمـــد،  ــ ــ ــيــــني. وقـ املــــدنــ
»العربي الجديد«، إن أربعة مدنيني قتلوا،  لـ
النظام  لــطــائــرات  ــــرون، بقصف  آخـ وأصــيــب 
اســتــهــدف الــنــشــابــيــة، والـــزريـــقـــيـــة، وأوتـــايـــا 
ــرج. كــمــا قــتــل ســبــعــة مدنيني  ــ فـــي مــنــطــقــة املـ
ــهـــدف األحـــيـــاء  ــتـ فــــي قـــصـــف جـــــوي آخـــــر اسـ
السكنية في مدينة دوما بريف دمشق، تبعه 
بــصــواريــخ تحمل  النظام  ثكنات  مــن  قصف 
املدينة.  قنابل عنقودية استهدف سوقًا في 
ــــوي لــطــيــران  وأصــــيــــب مـــدنـــيـــون بــقــصــف جـ
الـــنـــظـــام عــلــى عـــني تـــرمـــا وزمـــلـــكـــا وحــرســتــا 
باملمتلكات  دمــــار  إلـــى  أيــضــًا  أدى  وعـــربـــني، 
واملنازل. ويمارس النظام سياسة »الضغط 
السورية  املعارضة  على فصائل  املتوحش« 
فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة، مـــن خـــالل قــتــل أكــبــر 
عـــدد مــن املــدنــيــني إلجــبــارهــا عــلــى الــرضــوخ 
اته، وأبرزها الخروج من الغوطة إلى  إلمالء
الــســوري، كما سبق وحدث  الشمال  مناطق 
في العديد من املناطق في محيط دمشق من 

أجل تأمني العاصمة.
ــيـــة الـــتـــركـــي، مـــولـــود  ــلــــن وزيــــــر الـــخـــارجـ وأعــ
جــاووش أوغلو، أمــس الثالثاء، أن واشنطن 
وعدت أنقرة بعدم دخول املليشيات الكردية 
إلــى الــرقــة، وذلـــك بعد يــوم مــن إعـــالن رئيس 
دانــفــورد،  األميركية، جــوزيــف  األركـــان  هيئة 
أن الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد تــنــظــيــم »الـــدولـــة 
اإلسالمية« )داعش(، سيعمل مع تركيا على 
إعداد خطة بعيدة املدى من أجل تحرير الرقة 
وقـــال جــاووش  وإدارتـــهـــا.  واملحافظة عليها 
أوغلو، في أنقرة، إن الواليات املتحدة وعدت 
تــركــيــا بـــأن الـــقـــوات الــكــرديــة ســتــشــارك فقط 
فـــي حــصــار الـــرقـــة، لــكــنــهــا لـــن تــدخــل املــديــنــة 
بعد تحريرها. وأعــرب عن األمــل في أن تفي 
الــواليــات املــتــحــدة بــهــذا الــوعــد، لكنه أضــاف 
أن واشــنــطــن تــعــهــدت أيــضــًا فــي وقـــت سابق 
بانسحاب املقاتلني األكراد من مدينة منبج، 
ــــالده تفضل  ــد أن بـ ــ وهــــو مـــا لـــم يـــحـــدث. وأكـ
دخـــول ســكــان املــديــنــة الــعــرب وربــمــا تــشــارك 
في ذلك قوات برية تركية. وتابع »لن تكتمل 
عملية الرقة قبل أسابيع. نصيحتنا للقوات 
املــحــلــيــة أن تــحــصــل عــلــى دعــــم مـــن الـــقـــوات 
ــــرب عـــن اعـــتـــقـــاده بــإمــكــانــيــة  الـــخـــاصـــة«. وأعــ
نــجــاح عــمــلــيــة تــحــريــر الـــرقـــة عــبــر الــعــنــاصــر 
املــحــلــيــة والـــقـــوة الــخــاصــة لــبــلــدان الــتــحــالــف 
ــي، و»بــــهــــذا الــشــكــل يــمــكــن كــســب دعــم  ــدولــ الــ
السكان املحليني، ولكن يجب علينا أال نرغم 
السكان على االختيار بني شيطانني، في حال 

دخول قوات حزب االتحاد الديمقراطي«.

تــســيــطــر عــلــيــه مــلــيــشــيــات الــحــشــد الــشــعــبــي 
بشكل كــامــل، أعــلــن نــائــب رئــيــس »الــحــشــد«، 
أبـــو مــهــدي املــهــنــدس، فــي بــيــان، أن قطعات 
الحشد الشعبي »أنجزت املرحلة الثانية من 
العمليات العسكرية في قاطع غرب وجنوب 
املــوصــل«. وأوضـــح أن »املرحلة  غــرب مدينة 
املوصل  بــني  الــطــرق  فــي قطع  ل 

ّ
الثانية تتمث

ــعــــراق مــثــل الــرقــة  ــنـــاطـــق الــغــربــيــة مـــن الــ واملـ
الــســوريــة والــقــائــم الــعــراقــيــة ومــنــاطــق غــرب 
 عــن اســتــعــادة السيطرة على 

ً
األنــبــار، فــضــال

أكــثــر مـــن 60 قــريــة تــمــتــد مـــن مــنــاطــق شــمــال 
بيجي إلـــى مــديــنــة الــقــيــارة«. كــمــا أكـــد »قــرب 
انـــطـــالق املــرحــلــة الــثــالــثــة خـــالل الــــــ24 ســاعــة 
تلعفر«،  مدينة  اقتحام  في  واملتمثلة  املقبلة 

على حد قوله.
ــي تـــأكـــيـــد لـــتـــقـــاريـــر ســـابـــقـــة أشـــــــارت إلـــى  ــ وفـ
ــم تـــمـــتـــثـــل ألوامــــــر  ــ أن مـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــشـــد لـ
ــقـــوة  ــة الــــعــــراقــــيــــة حــــــول طـــبـــيـــعـــة الـ ــكـــومـ الـــحـ
العسكرية املــوجــودة فــي الــبــلــدة، قــال رئيس 
املليشيات، مستشار األمن الوطني العراقي، 
ــون 

ّ
فــالــح الــفــيــاض، إن عــنــاصــر الــحــشــد يــتــول

ــــور الـــغـــربـــي  ــــحـ ــن املـ ــ ــيــــة عـ ــنــ املــــســــؤولــــيــــة األمــ
لــلــمــوصــل وتـــحـــديـــدًا تــلــعــفــر. وفــــي الــســيــاق، 
أعــــرب عــضــو مــجــلــس وجــهــاء تــلــعــفــر، جمال 
أصـــــالن، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
عــــن قــلــقــه مــــن احـــتـــمـــال اقـــتـــحـــام املــلــيــشــيــات 
مدينة تلعفر. وأشار إلى أن السكان املحليني 
يخشون من تكرار انتهاكات الحشد الشعبي 
التي حدثت خالل معارك تحرير سابقة في 
صــالح الــديــن، واألنــبــار، وديــالــى، وبــابــل. من 
انتهاكات تحدث  بوجود  فياض  أقــّر  جهته، 
وأوضــح  املليشيات.  عناصر  قبل بعض  مــن 
الــــوزراء  رئــيــس  أن  تلفزيونية  مقابلة  خـــالل 

شّكل لجانًا للتحقيق في خروق سابقة.
في غضون ذلك، وعلى الرغم من تمكن قوات 
الشعبي،  الحشد  ومليشيات  العراقية  األمــن 
بـــمـــســـانـــدة طــــيــــران الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي، مــن 
مــدن محافظة  أهــم  السيطرة على  اســتــعــادة 
األنبار، والتي تشكل أغلب مساحة املحافظة، 
إال أن مــــدن أقـــصـــى غــــرب املــحــافــظــة ال تـــزال 
ــــش مـــثـــل بـــلـــدات  تـــحـــت ســـيـــطـــرة تــنــظــيــم داعــ
احتفاظ  يتواصل  كما  والقائم.  وراوة،  عانة، 
الــتــنــظــيــم بـــاملـــنـــاطـــق الـــصـــحـــراويـــة املــمــتــدة 
مع سورية  الــحــدودي  العراقي  الشريط  عبر 

واألردن.
وأوضــــح ضــابــط عــراقــي فــي قــيــادة عمليات 
األنبار، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
املــدن واملناطق التي ال يــزال »داعـــش« يحكم 
سيطرته عليها بشكل مطلق من جهة الغرب 
هــي مـــدن راوة، والــقــائــم، وآلـــــوس، ومــنــاطــق 
ــة ومــنــطــقــة عـــكـــاشـــات،  ــبـ جـــنـــوب غـــــرب الـــرطـ
ــوادي  ــ ــ والـ زغــــــــدان،  ووادي  حــــــــوران،  ووادي 
إلى  الكيلو 160، صعودًا  األبيض، وصحراء 
ــار إلــى أن  الــحــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة«. وأشـ
مساحة هذه األراضي تمثل ما نسبته 35 في 

املائة من مساحة محافظة األنبار.
مـــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس الــلــجــنــة األمــنــيــة في 
ــار، أحــــمــــد حــمــيــد،  ــ ــبــ ــ مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــة األنــ
ــعــــربــــي الـــجـــديـــد«،  فــــي تـــصـــريـــحـــات إلـــــى »الــ
إن »الـــقـــوات األمــنــيــة الــعــراقــيــة تــســتــعــد اآلن 
هــذه  لتحرير  واســعــة  عسكرية  عملية  لــشــن 
املــدن من سيطرة داعــش والقضاء على آخر 
املحافظة  في  عليها  يستحوذ  التي  األمــاكــن 
الذين  العشائري  الحشد  مقاتلي  بمشاركة 
والتسليح من مجلس محافظة  الدعم  تلقوا 
ــدولـــي«. وفـــي الــســيــاق،  األنـــبـــار والــتــحــالــف الـ
بــأن طيران  مــصــادر عسكرية عراقية  أفـــادت 
ف 

ّ
وكث نفذ ضربات جوية  الــدولــي  التحالف 

من طلعاته تمهيدًا النطالق عملية عسكرية 
واسعة خالل األيام املقبلة.

محافظ حمص يقف بين مقاتل سوري وآخر روسي في حي الوعر )لؤي بشارة/فرانس برس(

فرضت البشمركة السيطرة الكاملة على مدينة بعشيقة )أود أندرسن/فرانس برس(

»درع الفرات« تواصل التقدم باتجاه الباب )مأمون أبو عمر/األناضول(

يستغل النظام 
السوري وروسيا 

انشغال العالم 
باالنتخابات األميركية 

من أجل استعادة 
السيطرة على 

مناطق في حلب، 
وارتكاب المجازر 

في غوطة دمشق 
إلجبار المعارضة 
على االستسالم 

ومغادرتها، فيما 
أعربت أنقرة عن 

أملها بعدم دخول 
المسلحين األكراد 

إلى الرقة

من  داعش  تنظيم  ضد  المعارك  في  المشاركة  القوات  تتمّكن  لم 
الشرقي  المحور  من  الموصل  مدينة  ألحياء  فعلي  اختراق  تحقيق 

والشمالي الشرقي، فيما تنتظر محافظة األنبار معركة جديدة
رصدالحدث

النظام السوري وروسيا 
يستغالن االنتخابات األميركية

العمليات االنتحارية تعيق التقدم... 
واألنبار تترقب معركة

تحليلتقرير

مجازر إدلب
ُقتل وأصيب 

عشرات المدنيين، بينهم 
أطفال ونساء، في مدن 

وبلدات عدة من ريف 
إدلب شمال غربي البالد، 

بقصف جوي من الطيران 
الروسي ومقاتالت النظام، 

أمس الثالثاء. وقال 
ناشطون إن عشرة مدنيين، 

بينهم أربعة أطفال 
وامرأة، قتلوا بقصف 

من طائرات حربية على 
مدينة خان شيخون.

جاووش أوغلو: واشنطن 
وعدت بعدم دخول 

األكراد إلى الرقة

القوات األمنية 
تستعد لتحرير مدن

 األنبار من التنظيم

السفن بقيادة األميرال 
كوزنيتسوف ستنضم إلى 

المعركة بصواريخ كاليبر

سُيعامل مقاتلو الشركات 
العسكرية الخاصة معاملة 

العسكريين المتعاقدين

زيارة وفد االتحاد 
األوروبي يغلب عليها 

طابع المتابعة اإلنسانية

المعارك في الموصل 
ستتجه للحسم بعد 

استنزاف »داعش«

بدأت روسيا إجراءات 
من أجل قوننة أوضاع 

مرتزقتها في سورية، إذ 
تتحدث تقارير إعالمية 
عن وجود اآلالف من 

العناصر التابعين لشركات 
روسية خاصة

تنقسم اآلراء 
الفلسطينية حول 

جدوى الزيارات األوروبية 
المتكررة إلى قطاع غزة، 

بما في ذلك زيارة وفد 
من 43 مسؤوًال، 

أمس الثالثاء
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وائل قنديل

داخليًا، تتآكل مساحة الشعبية، 
املصنوعة، تحت أقدام الجنرال، 

بأسرع من التوقعات، إذ يتنقل عبد 
الفتاح السيسي من فشل إلى فشل، 

ويتلعثم في سياساته، كما في 
كلماته، واملحصلة: حالة انكشاف تام 

أمام أشد مؤيديه. من كارثة تعويم 
الجنيه، إلى فضيحة بيع الجزيرتني 
للسعودية، يقف السيسي ونظامه 

عاريني أمام حقائق الواقع، التي تنطق 
بأن املسألة ليست انعدام كفاءة، 

فقط، وإنما هي عدم جدارة معرفية 
وأخالقية، وجهل كامل بمقتضيات 

التاريخ والجغرافيا. أنت أمام شخص 
يعمل على طريقة التاجر الذي 

يبيع أي شيء، بأي ثمن، من دون 
أدنى اعتبار لقيم الحق والواجب. 
بمقتضى حكم القضاء اإلداري، 

بخصوص تيران وصنافير، أمس 
الثالثاء، أنت أمام واقعة تفريط في 

التراب الوطني، ال ترجمة أخالقية لها، 
سوى أنها خيانة عظمى، واستهانة 
بالقسم والدستور. يتابع السيسي 

االنهيارات املدوية في أرضية مؤيديه، 
فيهرع الستدعاء الجيش والشرطة 

واالستخبارات، معلنًا وضعية 
االستعداد القتالي، بمواجهة كل من 

يقترب من الكرسي، وفي الخلفية 
تنفجر أصوات إعالمية، تحرض على 
قتل وإبادة كل من يفكر في التظاهر 
ضده. يبقى للسيسي، على صعيد 

الداخل، عضالت أمنية، وحناجر 
ملليشيات رجال األعمال، الذين 

راهنوا على سلطة االنقالب، وربطوا 
مصيرهم بها، فإن هم ذهب انقالبهم، 

ذهبوا، ولذلك تجد هؤالء أكثر ذعرًا 
وأشد كرهًا للغضب الشعبي من 

السلطة نفسها. وهؤالء بالطبع لديهم 
إسناد من قطاعات شعبية، تستفيد 
بما يتساقط من فتات موائدهم، هي 
ذاتها القطاعات التي وجدت نفسها 
في الحياة في ظل فساد اقتصادي، 

واجتماعي، مربح، طوال عقود 
حكم حسني مبارك، وصارت غير 

قادرة على الحياة في أجواء القانون 
واملعايير األخالقية. غير أن قسمًا 

كبيرًا من هؤالء أدرك أن األمور 
صارت من السوء، بحيث باتت 

مصالحهم مهددة، فبدأوا ينصتون 
لدعوات االحتجاج والغضب، مع 

وصول منحنى التوحش الرأسمالي 
إلى درجات غير مسبوقة، بما يهدد 

وجودهم ذاته، ومن هنا يمكن تفسير 
حالة العصبية والتخبط التي يمر بها 

النظام، إلى درجة التهديد بالجيش.
وعلى الصعيد الخارجي، تبدو 

وضعية »طفل العالم املبتسر« التي 
يبتز بها السيسي املواقف الدولية، 

في حالة تآكل وانكماش، خصوصًا 
على وقع أزمته مع السعودية، والتي 

تلقي بظاللها على عالقاته برعاة 
انقالبه اإلقليميني فيجد نفسه 

مكشوف الظهر فيلعب على حبال 
جديدة، ستضطره إلى البحث عن 

شيء آخر يبيعه ملن يلجأ إليهم.
باع الجنرال الجزيرتني، كما يبيع 

املواقف واملبادئ في سوق السياسة 
العاملية، ال تحكمه اعتبارات الهوية، 

أو التاريخ، أو حتى املصلحة الوطنية، 
فيتنقل من الوالء الكامل للرياض، إلى 

سياسة التلويح بالدخول في عالقة، 
كيدية، مع طهران، للضغط على 

السعوديني، فيحصل فيلم سينمائي 
عن مليشيات الحشد الشعبي 

»الشيعي« على جائزة في مهرجان 
بالقاهرة، وتلعب وسائل اإلعالم في 

مساحة تأكيد ثم نفي زيارة وزير 
البترول املصري إلى إيران، بحثًا عن 

وقود.
ويمكن القول إنه لم يبق في جعبة 
الجنرال شيء صالح لالستعمال، 

وقابل للتداول، إذ لم تعد مصطلحات 
املؤامرة الكونية تقنع أحدًا، حتى 
وإن لجأوا مرة أخرى إلى سالح 

األسطورة، والعزف على أوتار 
الخرافة، من دون تجديد أو ابتكار، 

فالكالم عن أن السيسي في وضعية 
النبي املحاصر باألعداء، سبق 

استعماله، ولم يجد نفعًا.
باختصار شديد لم تكن أحوال 

السيسي على هذا السوء، من قبل، 
ولم تكن مشاعر الغضب الشعبي 
على هذه الدرجة من التأجج، لكنه 

الغضب اليتيم، الذي يبقى بال مظلة، 
كون املعارضة، ال تزال تتعامل 

باستعالء شديد، مع أصوات 
الغالبة، وتواصل رفاهية الثرثرة 

في أبراجها.

ماذا بقي للجنرال؟

مرور
الكرام
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االحتالل يحبط انضمام 
فلسطين لألنتربول

ــــت حـــــــكـــــــومـــــــة االحـــــــــتـــــــــال  ــنــ ــ ــكــ ــ ــمــ ــ تــ
ــود  ــ ــهــ ــ اإلســــــــــرائــــــــــيــــــــــلــــــــــي، بــــــــعــــــــد جــ
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــتـــواصـــلـــة بـــدأتـــهـــا 
مــنــذ األســبــوع املــاضــي، مــن إحــبــاط 
ــتـــراح ضـــم فــلــســطــن إلـــى منظمة  اقـ
الدولية )األنتربول(، خال  الشرطة 
مؤتمر املنظمة في جزيرة بالي في 
»يديعوت  موقع  وذكــر  إندونيسيا. 
أحــــرونــــوت«، أمـــس الــثــاثــاء، أن 57 
ــت لـــصـــالـــح انـــضـــمـــام  ــ ــّوتـ ــ دولــــــــة صـ
فلسطن إلى املنظمة، فيما عارضت 
ــة عــن  ــ ــ ــة وامـــتـــنـــعـــت 37 دول ــ ــ 62 دول
رئيس  عن  املوقع  ونقل  التصويت. 
الــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بــنــيــامــن 
النتيجة  هــــذه  إن  قـــولـــه  نــتــنــيــاهــو، 
ــيـــل  ــانـــة إســـرائـ ــكـ تـــعـــكـــس تـــحـــســـن مـ

عامليًا.
)العربي الجديد(

بن سلمان يؤكد دعم 
الرياض لولد الشيخ أحمد

أكد ولي ولي العهد السعودي، وزير 
الــــدفــــاع، مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، أمــس 
الــثــاثــاء، دعـــم بـــاده لــجــهــود األمــم 
حل  إلــى  للوصول  الهادفة  املتحدة 
وذكــرت  اليمن.  في  لألزمة  سياسي 
الـــســـعـــوديـــة )واس(  ــبــــاء  ــة األنــ ــالـ وكـ
أن بــــن ســـلـــمـــان بـــحـــث مــــع مــبــعــوث 
ــتـــحـــدة إلـــى  ــام لـــألمـــم املـ ــعــ األمــــــن الــ
أحمد  الشيخ  ولد  إسماعيل  اليمن، 
)الــــصــــورة(، »مــســتــجــدات األوضــــاع 
عــلــى الــســاحــة الــيــمــنــيــة، والــجــهــود 

املبذولة بشأنها«.
)العربي الجديد(

سليماني يلتقي قياديًا
من »العمال الكردستاني«

اإللكتروني،  نقل موقع »باسنيوز« 
ــزب  ــ ــحــ ــ ــه مــــــــن الــ ــ ــربــ ــ ــقــ ــ املــــــــــعــــــــــروف بــ
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي، أمــس 
الــثــاثــاء، عــن مــصــدر قــولــه إن قائد 
»فـــيـــلـــق الــــقــــدس« اإليـــــرانـــــي، قــاســم 
سليماني، التقى القيادي في حزب 
بايق،  جميل  الكردستاني،  العمال 
ــار املـــصـــدر  ــ فــــي الــســلــيــمــانــيــة. وأشـــ
ــى أن ســلــيــمــانــي طــلــب مـــن بــايــق  إلــ
»الكردستاني«  عناصر  يــشــارك  أن 
املــوجــودون فــي سنجار فــي عملية 

تحرير املوصل.
)األناضول(

أبو الغيط 
في رام اهلل قريبًا

ــــي، أمــــس  ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــــدر دبـ ــــصـ قـــــــال مـ
الــعــام لجامعة  الــثــاثــاء، إن األمــــن 
ــو الــغــيــط  الــــــدول الــعــربــيــة أحـــمـــد أبــ
)الـــصـــورة(، ســيــتــوجــه إلـــى رام الله 
خـــــال الـــســـاعـــات املـــقـــبـــلـــة، فــــي أول 
زيــارة له منذ توليه أمانة الجامعة 
املــاضــي. وأضــاف  فــي يوليو/تموز 
املــصــدر أن »الــزيــارة تأتي فــي إطــار 
الزيارات التي يقوم بها األمن العام 
للدول األعضاء بالجامعة العربية«. 
ــدد عــلــى أن فــلــســطــن تــظــل لها  وشــ
الــتــزام  أن  أولــويــة خــاصــة، باعتبار 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة وأمــيــنــهــا الــعــام 
لــلــعــرب مــن أهــم  بالقضية املــركــزيــة 

امللفات والقضايا على جدوله.
)األناضول(

أربيل تنفي »ادعاءات« 
مستشار خامنئي

نفت حكومة إقليم كردستان العراق 
ادعاءات املستشار العسكري األعلى 
اإليـــرانـــي، عــلــي خامنئي،  لــلــمــرشــد 
الــلــواء يحيى رحــيــم صــفــوي، حــول 
»ســـمـــاح )رئـــيـــس اإلقــلــيــم( مسعود 
ــبــــرزانــــي لــلــقــنــصــلــيــة الــســعــوديــة  الــ
ــلــــحــــة إلـــــــى مــجــمــوعــة  بــــتــــوريــــد أســ
مـــعـــاديـــة إليــــــــــران«. وأضــــــــاف بــيــان 
ــاء، »إنـــنـــا  ــثــــاثــ ــة، أمـــــس الــ ــكـــومـ الـــحـ
ــّدم وثــيــقــة  ــقــ ــفـــوي أن يــ نـــتـــحـــدى صـ
واحدة تثبت تشكيل حكومة اإلقليم 
ــران. كــمــا نــريــد التأكيد  ــ تــهــديــدًا إليـ
ــلـــى عــــــدم قـــبـــولـــنـــا ألي مـــمـــارســـة  عـ
مــمــاثــلــة مـــن أي جــهــة ضـــد حــكــومــة 

اإلقليم«.
)األناضول(

بــعــد إقـــفـــال بــــاب الــتــرشــيــح واقــــتــــراب مــوعــد 
االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــكــويــتــيــة فـــي 26 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، وبــيــنــمــا 
ينشغل املرشحون في املفاوضات واملساومات 
مـــع قـــواعـــدهـــم االنــتــخــابــيــة لــتــحــصــيــل الــدعــم 
فـــي املــعــركــة االنــتــخــابــيــة، يــنــشــغــل مــرشــحــون 
ــــي مــــفــــاوضــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، تــتــعــلــق  آخـــــــــرون فـ
ــة )الـــبـــرملـــان(، الــتــي يتم  بــرئــاســة مــجــلــس األمــ
اإلعــداد لها مبكرًا في العادة. في هذا اإلطــار، 
تحظى رئاسة البرملان بأهمية مضاعفة هذه 
 غياب شبه تــام لــرمــوز وأقطاب 

ّ
املـــرة، فــي ظــل

البرملان السابقن، بوفاة رئيسه لدورات عدة، 
جــاســم الــخــرافــي، ومــقــاطــعــة أحــمــد الــســعــدون 
الذي ترأسه مرات عدة أيضًا، آخرها رئاسته 

ملجلس عام 2012 الذي أبطلته الحكومة.
الكويت  في  البرملان  رئيس  ويخضع منصب 
العتبارات دقيقة جدًا وشروط خاصة تضعها 
هو  املنصب  كــون  عرفيًا،  الكويتية  الحكومة 
ــم فــي الــكــويــت بــعــد مــنــاصــب أمــيــر الــبــاد  األهـ
وولي العهد ورئيس الوزراء، التي ُيشترط أن 
يتوالها أبناء األسرة الحاكمة. وطوال ستن 
الكويتية، سيطر  السياسية  الحياة  من  عامًا 
ــن أصـــول  ــتـــحـــدرون مـ الـــتـــجـــار الــكــويــتــيــون املـ
نــجــديــة عــلــى ســـدة كــرســي الـــبـــرملـــان، وتجمع 
هــؤالء الــرؤســاء صفات مشتركة عــدة، أهمها 
وأن  الكويت،  في  قديمة  رهم من عائات  تحدُّ
يــكــونــوا مــن كــبــار الــســن نسبيًا. كــمــا ُيشترط 
أن توافق الحكومة عليهم المتاكها أكثر من 
ثــلــث األصــــوات فــي االقـــتـــراع لــرئــيــس املجلس 
ــــوزراء كــنــواب في  )يــصــوت أعــضــاء مجلس الـ

مجلس األمة وفق الدستور الكويتي(.
لـــكـــن ظــــــروف الـــبـــرملـــان الـــحـــالـــي تــخــتــلــف عــن 
ــة، إذ أن  ــ الــســيــاقــات الــتــاريــخــيــة ملــجــلــس األمــ
انسحاب العديد من األقطاب البرملانية، التي 
كـــان مــن املــتــوقــع مــشــاركــتــهــا فــي هـــذه الـــدورة 
االنــتــخــابــيــة، ومـــن ثـــم فـــي انــتــخــابــات رئــاســة 

البرملان، قد طرح تساؤالت عدة.
السابق، محمد  النائب  كــان  السياق،  هــذا  في 
ــنــــاء فــتــرة  ــى فـــرنـــســـا أثــ ــ ــر إلـ ــافـ الـــصـــقـــر، قــــد سـ
الــتــرشــح، مختفيًا عــن األنـــظـــار. كــمــا انسحب 

 ،
ً
ــكـــون رئـــيـــســـًا مــحــتــمــا ــر ألن يـ ــ املــــرشــــح اآلخــ

عـــــادل الـــخـــرافـــي، مـــن الـــســـبـــاق الـــبـــرملـــانـــي من 
دون إبداء أي سبب لانسحاب. بدوره امتنع 
رئــيــس مجلس األمـــة فــي 2012، علي الــراشــد، 
فرصه  الــرغــم  على  لانتخابات،  الترشح  عــن 
فـــي الـــفـــوز، بــســبــب خــســارتــه رئـــاســـة املجلس 
ليستقيل  الـــغـــانـــم،  ــرزوق  ــ مــ ــام  ــ أمـ  ،2013 ــام  عــ
عـــدة، احتجاجًا على  أشــهــر  املجلس بعد  مــن 

الخسارة.
ــل هــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، بـــقـــي مـــرشـــحـــان  ــ ــي ظـ ــ فـ
رئيس  الغانم،  هما  املرتقب،  املجلس  لرئاسة 
املجلس املنحل، والذي أثرت عاقاته العائلية 
الجناح  السلفي،  التجمع  وممثل  بالخرافي، 
ــد بـــاقـــر.  ــمـ اإلســــامــــي املــــوالــــي لــلــحــكــومــة، أحـ
ويــتــحــدر الــغــانــم مــن أســـرة ذات بــاع كبير في 
الــســيــاســة والــتــجــارة، إذ أن جـــده هــو التاجر 
رئيس  هــو  عمه  بينما  الــغــانــم،  ثنيان  محمد 
ــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف مــحــمــد  املـــجـ
الــغــانــم، وهـــو أحـــد املــشــاركــن الرئيسين في 
الكويتي، وخــالــه هــو جاسم  الــدســتــور  كتابة 
الخرافي. لكن شعبية مرزوق الغانم تعرضت 

 
ً
ونــائــب فــي الــبــرملــان لــفــتــرات مــتــعــددة، ممثا

ــكـــس مــن  ــعـ ــلــــى الـ ــفـــي، وعــ ــلـ عــــن الـــتـــجـــمـــع الـــسـ
فــإن أحمد باقر ال ينحدر من  الغانم،  مــرزوق 
التقدم  استطاع  لكنه  كبيرة،  سياسية  أســرة 
بفضل  السياسي  املــجــال  فــي  ثابتة  بخطوات 
انقسمت  الــتــي  السلفية  الــكــتــلــة  إلـــى  انــتــمــائــه 
فيما بعد لتيار موال للحكومة بقيادته وتيار 
آخر معارض. ويعول مــرزوق الغانم في حال 
وصــولــه لــقــبــة الــبــرملــان عــلــى أصــــوات الــنــواب 
القبلين املستقلن واملوالن للحكومة، وعلى 
ــــوات املــنــتــمــن لــلــتــحــالــف الــوطــنــي )تــيــار  أصــ
ليبرالي(، وكذلك على أصوات النواب الشيعة، 
فيما يعتمد أحــمــد بــاقــر عــلــى أصــــوات نــواب 

كتلته السلفية املوالية.
ــــن ســتــصــوت  ــان األكــــبــــر عـــلـــى َمـ ــرهــ ويـــبـــقـــى الــ
املــعــارضــة الــعــائــدة بــقــوة إلـــى الــبــرملــان، حيث 
تـــشـــيـــر املـــــصـــــادر إلــــــى أن جـــمـــاعـــة اإلخــــــــوان 
املسلمن ممثلة بحركتها السياسية )حدس( 
ــــدود ألحـــمـــد بـــاقـــر وكــتــلــتــه  ــلـ ــ ــدو الـ ــعــ وهـــــي الــ
ــن الـــحـــراك  ــوات مــ ــنــ الــســلــفــيــة طــــــوال أربــــــع ســ
الــكــويــتــي الــســيــاســي املــــعــــارض، قـــد تــصــوت 
بسبب  لصالحه العتبارات سياسية جديدة، 
هــذه  كلمتهم  لــتــوحــيــد  اإلســامــيــن  تخطيط 

املرة بعد انقسامهم لفترة طويلة.
ولوحظ بدء الحمات املتبادلة لتشويه صور 
املرشحن النتخابات الرئاسة بالظهور على 
ــهـــرت في  مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، وظـ
الصدد فجأة مقاطع قديمة لتصريحات  هذا 
أحمد باقر تجاه فئة »البدون«، وتجاه قضايا 
شعبية عارضها سابقًا، أبرزها قضية إسقاط 
القروض، وظهرت مقاطع أخرى لتصريحات 
مرزوق الغانم حول قانوني البصمة الوراثية 

ورفع سعر الوقود.
فــي هـــذا الــســيــاق، اعــتــبــر الــعــضــو الــســابــق في 
اتـــحـــاد طــلــبــة جــامــعــة الــكــويــت نـــاصـــر املــــا لـ 
»العربي الجديد«، أنه »في مجلس عام 2012 
املــبــطــل، قــال بعض الــنــواب إنــه ُعـــرض عليهم 
رشى وصلت إلى 500 ألف دينار )1.5 مليون 
آخــر.  دون  ملــرشــح  للتصويت  تــقــريــبــًا(  دوالر 
وتم تصوير هذه املبالغ من قبل بعض النواب 
الــتــواصــل االجتماعي  وعــرضــهــا على مــواقــع 
آنذاك، فكل شيء وارد هنا. ومن املمكن أن تكون 
هناك انقابات داخل التيارات السياسية عند 
التصويت، خصوصًا أن األوراق غير مكشوفة 
وظاهرة. ومن املتوقع أيضًا أن تنفك تحالفات 
ويتم التضحية ببعض األشخاص، كما حدث 
بالتضحية  الحكومة  قــامــت  حــن   ،2013 عــام 
بــعــلــي الــــراشــــد لـــصـــالـــح مـــــــرزوق الـــغـــانـــم فــي 
األول  الستقالة  أدى  مما  الرئاسة  انتخابات 

من البرملان«.
خالد...

لــلــتــآكــل بــســبــب انــقــابــه عــلــى املــعــارضــة التي 
كان جزءًا منها، وقراره بالترشح لانتخابات 
الــخــرافــي.  فه 

ّ
خل الـــذي  السياسي  الــفــراغ  لسد 

كما أن شعبيته تعرضت للنقص بعد دفاعه 
وأبرزها  الشعبية،  غير  الحكومة  قـــرارات  عن 
الوقود وإيقاف دعم السلع،  قانون رفع سعر 
وقـــانـــون الــبــصــمــة الــوراثــيــة، الـــذي أعـــاد أمير 
الــبــاد الــنــظــر فــيــه الحــقــًا بــعــد ضــغــوط كبيرة 
النتهاكه خصوصيات  الدولية  املنظمات  من 
ــر يــأتــي املنافس  ــراد. وعــلــى الــجــانــب اآلخـ ــ األفـ
الـــوحـــيـــد ملــــــرزوق الـــغـــانـــم واملــــرشــــح املــحــتــمــل 
الثاني لرئاسة البرملان، أحمد باقر العبدالله 
وهو وزير سابق للعدل واألوقــاف والتجارة، 

االنتخابات  
    الكويتية

ــام 2011، في  ــر عــ ــ لــلــنــزول إلــــى الـــشـــارع أواخــ
ــتـــجـــاجـــات ضــخــمــة عـــلـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء  احـ
تــورط،  الـــذي  الصباح  املحمد  نــاصــر  السابق 
فساد  وقــضــايــا  بشبهات  املــعــارضــة،  بحسب 
الداخلية  تـــورط وزارة  إلـــى  بــاإلضــافــة  مــالــي، 
بانتهاكات في حق متهم جنائي، فيما عرف 
ــــارة إلـــى محمد  بــقــضــيــة »املــيــمــونــي«، فـــي إشـ
غزاي امليموني الذي قضى نحبه في أحد مقار 

الكويت ـ خالد الخالدي

حل  الكويتية  الحكومة  قــرار  قبيل 
مجلس األمة )البرملان(، قبل موعد 
ــقـــررة فـــي يــولــيــو/ انــتــهــاء مــدتــه املـ
تـــمـــوز 2017، تــصــاعــد الـــجـــدل بـــن الــتــيــارات 
قاطعت  التي  الباد  في  املعارضة  السياسية 
 ،2012 عــام  منذ  بالكامل  االنتخابية  العملية 
احــتــجــاجــًا عــلــى إبـــطـــال مــجــلــس األمـــــة الـــذي 
آنـــذاك،  كــانــت تسيطر عليه »كــتــلــة األغــلــبــيــة« 
ثــم على قـــرار تعديل الــدوائــر االنــتــخــابــيــة، أو 
مــا يــعــرف بمرسوم »الــصــوت الــواحــد«، الــذي 
يساهم، بحسب املعارضة، في تعزيز القبلية 
والطائفية. وتعتبر املعارضة أن بنود القانون 
مــوالــن  أعــضــاء  النــتــخــاب  صممت خصيصًا 
للمشاركة  عــودتــهــا  دون  وحــالــت  لــلــحــكــومــة، 
في الحياة البرملانية من جديد، وإنهاء حالة 
الكثير  فيها  خــســرت  الــتــي  الطويلة  املقاطعة 

على املستوى السياسي، بحسب مراقبن.
السياسية بن  العاقات  تــأزم  وتــعــود جــذور 
الــحــكــومــة واملــعــارضــة إلـــى دعــــوات املــعــارضــة 

جهاز املباحث في الكويت، بحسب املعارضة. 
واقتحم املعارضون، بقيادة نواب برملان 2009 
املعارضن، والذين كانوا أقلية في ذلك الوقت 
مقر مجلس األمـــة، وقــامــوا بتخريبه، مــا أدى 
إقالة حكومة ناصر املحمد  إلى  الباد  بأمير 
الـــصـــبـــاح وحــــل مــجــلــس األمـــــة والــــدعــــوة إلــى 
انتخابات عاجلة مطلع 2012، نتج عنها أول 
مجلس معارض في الباد، حيث ترأس زعيم 
رئاسة  السعدون  أحمد  الشعبي  العمل  كتلة 
ــارضــــون، وعــلــى  ــعــ املـــجـــلـــس، فــيــمــا ســيــطــر املــ
ــبـــراك وفــيــصــل املــســلــم، على  رأســـهـــم مــســلــم الـ

مفاصل الحياة السياسية.
لــكــن املــحــكــمــة أبــطــلــت مــجــلــس األمـــــة بحجة 
ــى االنــتــخــابــات،  بـــطـــان إجـــــــراءات الــــدعــــوة إلــ
لتسارع الحكومة إلى إصدار مرسوم يقضي 
بــتــغــيــيــر قـــانـــون االنـــتـــخـــابـــات، مـــا يــؤثــر على 
وجـــود املــعــارضــة ويــحــد مــن إمكانية وصــول 
إثر  أعــضــائــهــا. وانطلقت على  مــن  عــدد كبير 
هــــذا املـــرســـوم مــســيــرات وتـــظـــاهـــرات حــاشــدة 
ــن«.  ــ فــــي الـــكـــويـــت، عـــرفـــت بـــاســـم »كــــرامــــة وطـ
وقـــال الــقــائــمــون عليها إن أكــثــر مــن 150 ألــف 

املنظمات  قــالــت  فيما  فيها،  شــاركــوا  شخص 
املــشــاركــن بلغ  الحقوقية والـــراصـــدة إن عــدد 
50 ألــفــًا. وقـــررت املــعــارضــة مقاطعة الــبــرملــان، 
في قرار حظي بدعم شعبي واسع، إذ شهدت 
االنتخابات التي أجريت في ديسمبر/كانون 
تــاريــخ  فــي  مــشــاركــة  أدنـــى نسبة  األول 2012 
وتوسعت  الكويتية،  البرملانية  االنــتــخــابــات 
االحتجاجات ضد البرملان الجديد والحكومة، 
املطالبة بحكومة  إلــى  املطالب  وارتــفــع سقف 
منتخبة، لــكــن األمــيــر عـــاد وقـــرر حــل مجلس 
ــان بــرئــاســة عــلــي الـــراشـــد.  ــــذي كــ ديــســمــبــر، الـ
وقـــررت املحكمة الــدســتــوريــة فــي الــوقــت ذاتــه 
الــواحــد«، معتبرة  تحصن مرسوم »الــصــوت 

أنـــه صــحــيــح قــانــونــيــًا ويــشــجــع عــلــى الــوحــدة 
الوطنية ومحاربة الطائفية.

لانتخابات  جديدًا  موعدًا  الحكومة  وأعلنت 
شــهــد  والــــــــذي   ،2013 ــزيــــران  ــيــــو/حــ يــــونــ هــــو 
ألول مــرة بـــوادر كسر املــقــاطــعــة، حيث شــارك 
ــالــــف الــــوطــــنــــي )تـــــيـــــار لــــيــــبــــرالــــي( فــي  ــتــــحــ الــ
فيها. وشــارك  ثقله  وألــقــى بكل  االنــتــخــابــات، 
الحويلة  أبرزهم محمد  نــواب سابقون،  فيها 
وعــبــد الــلــه الــطــريــجــي ومــــرزوق الــغــانــم. وقــال 
برغم  االنتخابات  إلــى  ترشحه  مبررًا  الغانم، 
مقاطعته سابقًا ومعارضته ملرسوم »الصوت 
ــكـــون واقـــعـــيـــن، لــقــد  الـــــواحـــــد«، »عــلــيــنــا أن نـ
حصنت املحكمة الدستورية مرسوم الصوت 

الـــواحـــد«. وتــــرأس مــــرزوق الــغــانــم، بــعــد فــوزه 
ــابـــات، مــجــلــس األمـــــة بــعــد إيــعــاز  ــتـــخـ فـــي االنـ
ــه مــقــابــل  ــا بــالــتــصــويــت لـ ــهـ الــحــكــومــة لـــوزرائـ
تــجــاهــل حليفها الــســابــق عــلــي الـــراشـــد الــذي 
أعـــلـــن اســتــقــالــتــه احــتــجــاجــًا عــلــى الــحــكــومــة، 
نوفمبر/تشرين   26 النــتــخــابــات  ومــقــاطــعــتــه 
الــتــي  لـــكـــن »كـــتـــلـــة األغـــلـــبـــيـــة«  الـــثـــانـــي 2016. 
ــا بــمــقــاطــعــة االنــتــخــابــات  ــرارهــ بــقــيــت عــلــى قــ
في  قــســمــن  إلــــى  انــقــســمــت  2012 و2013  فـــي 
هــذه االنتخابات، قسم مشارك وآخــر مقاطع. 
ويقول املشاركون إن الحراك السياسي طوال 
ثــاث ســنــوات فشل فــي إجــبــار الحكومة على 
الذي  الــواحــد«  »الصوت  التراجع عن مرسوم 

العكس،  على  بل  االنتخابية،  بالعملية  أضــر 
أكثر من 100  الجنسية من  الحكومة  سحبت 
ــام مــجــلــس األمــــة  ــ ــــن عـ مــــعــــارض، أبــــرزهــــم أمـ
والداعية  العجمي،  البرغش  عبدالله  األسبق، 
ــــوان  اإلســـامـــي املــحــســوب عــلــى جــمــاعــة اإلخـ
املــســلــمــن، الــشــيــخ نــبــيــل الـــعـــوضـــي، ورئــيــس 
صحيفة »عالم اليوم« املعارضة، أحمد الجبر 
الشمري، واإلعامي سعد العجمي الذي نفته 

الحكومة خارج الباد.
وقـــال عــضــو الــحــركــة اإلســامــيــة الــدســتــوريــة 
ــي لـــجـــمـــاعـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــــاح الــ ــنـ ــ ــــجـ »حـــــــــــــدس«، الـ
ــــت، مـــحـــمـــد الــــــــدالل،  ــــويـ ــكـ ــ »اإلخــــــــــــــوان« فـــــي الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــحــركــة قـــررت أثناء  لـــ

اجتماع مكتبها السياسي قبل شهر من حل 
البرملانية  االنتخابات  فــي  املشاركة  البرملان 
يعني خلق حياة  املــشــاركــة  عــدم  ألن  املقبلة، 
ســيــاســيــة كـــامـــلـــة مــــن غـــيـــر املــــعــــارضــــة، كـــون 
مجلس األمــة هو املكان الوحيد الــذي يسمح 
فــيــه لــلــمــواطــن الــكــويــتــي بــمــمــارســة السياسة 
مــن دون قــيــود أو شـــروط. وتــخــوض الحركة 
االســامــيــة الــدســتــوريــة االنــتــخــابــات بأربعة 
مرشحن، كانوا أعضاء في »كتلة األغلبية«، 
وهم أسامة الشاهن، وحمد املطر، وجمعان 
الـــدالل، وهــي تحالفت مع  الحربش، ومحمد 

أحد رموز املعارضة، عبدالله فهاد العنزي.
ــة )كـــتـــلـــة ســلــفــيــة  ــ ــان تــجــمــع ثــــوابــــت األمــ ــ وكــ
أعــــلــــن مــــشــــاركــــتــــه فــي  مـــــن  مـــســـتـــقـــلـــة( أول 
العام،  أمينه  لسان  على  املقبلة  االنتخابات 
محمد هايف املطيري، برفقة عضو البرملان 
الــداهــوم، قبل أن ينفرط عقد  الــســابــق، بــدر 
املقاطعة بإعان النواب املستقلن واملنتمن 
إلـــى »كــتــلــة األغــلــبــيــة«، وعــلــى رأســهــم وليد 
الـــوعـــان، والصيفي  الــطــبــطــبــائــي، ومـــبـــارك 
ــادل الـــدمـــخـــي، وعــبــد  ــ ــبـــارك الــصــيــفــي، وعــ مـ
ــي الـــدقـــبـــاســـي،  ــلــ الــــرحــــمــــن الــــعــــنــــجــــري، وعــ
وشعيب املويزري، وأسامة املناور، املشاركة 
الحركة  لتتبعهم  الحالية،  االنتخابات  فــي 
التي  للمقاطعة  كسر  إطــار  في  الدستورية، 
استمرت ثاث سنوات، فيما تمسك أعضاء 
آخرون من »األغلبية« بموقفهم من املقاطعة، 
مــؤكــديــن أنــهــم لــن يــشــتــركــوا فــي املسرحية 
نفس  الحكومة ستمارس  وأن  املــعــدة سلفًا 
الدور الذي كانت تمارسه من قبل، عبر حل 
أي مجلس يقف في وجهها كما حــدث عام 
2012. ويتزعم هذا املعسكر زعيم املعارضة 

املسجون حاليًا بتهمة ازدراء األمير، مسلم 
الــبــراك ورئــيــس مجلس املــعــارضــة السابق، 
أحـــمـــد الـــســـعـــدون، وعــبــيــد الـــوســـمـــي، ومــن 
وخــالــد سلطان  املسلم،  فيصل  االســامــيــن 
بن عيسى، وعبد اللطيف العميري، وخالد 
الطاحوس، وخالد شخير املطيري، وفيصل 

اليحيى. 
ــال الـــوســـمـــي، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة،  ــ وقـ
ــذ، خـــال الــســنــوات  إن »الــشــعــب الــكــويــتــي أخــ
املاضية، جرعة فهم كبيرة وعالية، أوضحت 
لـــه حــقــيــقــة املـــقـــاطـــعـــة. أمــــا مـــشـــاركـــة عــــدد من 
األشـــخـــاص فــتــعــود لــهــم، وهــــذه لــيــســت املـــرة 
األولى التي يخرج فيها بعض السياسين عن 
إجماع سياسي عام. واألمر اآلخر أن املقاطعة 
لألفراد،  خيارًا  وليست  للشارع،  خيارًا  كانت 
وهذا الذي يجب أن يفهمه بعض البرملانين«. 
وأضــــاف »مـــا الــفــائــدة مــن املــشــاركــة إذا كانت 
جــمــيــع الـــقـــوانـــن، الــتــي ال تــريــدهــا الــحــكــومــة 
ونجح املجلس في تمريرها، ستبقى حبيسة 
األدراج. هذه مسرحية لن نقبل املشاركة فيها 
أبدًا، إذ إن الخلل في بنية البرملان نفسه وليس 
أو غيرهم«. وأعلنت عدة  البرملان  أعضاء  في 
أبرزها  للبرملان،  مقاطعتها  سياسية  تيارات 
الحركة املدنية »حدم«، واملنبر الديموقراطي، 
والـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة »حـــشـــد« الـــتـــي يــقــودهــا 
ــة اإلســـامـــي الــذي  ــراك، وحــــزب األمــ ــبـ مــســلــم الـ
ــبـــون أن  ــراقـ ــيـــري. ورأى مـ ــطـ املـ يـــقـــوده حـــاكـــم 
الــحــركــات املــقــاطــعــة، ســـوى »حــشــد«، ال تملك 
 فــي االنــتــصــار فــي الــبــرملــان املــقــبــل، كــون 

ً
أمــــا

الواحد« سيضعف حظوظ  مرسوم »الصوت 
األغلب  في  يعتمدون  كانوا  الذين  مرشحيها 

على التحالفات السياسية والطائفية.

ُعرضت رشى على نواب في 2012 )ياسر الزيات/فرانس برس(

حّصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد )ياسر الزيات/فرانس برس(

األمة  مجلس  انتخابات  إلى  المرشحون  دافع 
المقاطعة،  عن  تراجعهم  عن  الكويت  في 
فشل  السابق  السياسي  الحراك  أن  معتبرين 
في إجبار الحكومة على التراجع عن مرسوم 
بسحب  قامت  أنها  كما  الــواحــد«،  »الصوت 
قرارات  وأصدرت  لها،  معارضين  من  الجنسية 

تقشفية

على الغالف

المعارضة تعود إلى البرلمان 
لمواجهة إجراءات التقشف

معارضون يرفضون 
المشاركة في مسرحية 

يعتبرونها »معدة سلفًا«

شهدت انتخابات 2012 
أدنى نسبة مشاركة 

باالنتخابات

شعبية الغانم 
تعرضت للتآكل النقالبه 

على المعارضة

بدأت معركة رئاسة 
مجلس األمة الكويتي 

قبل إجراء االنتخابات 
التشريعية الكويتية في 
26 نوفمبر/تشرين الثاني 
الحالي، بغياب رموز كثر

الكويت،  في  االستئناف  محكمة  أصدرت 
النائب  تسجيل  يلغي  حكمًا  الثالثاء،  أمس 
في  مرشحًا  )الصورة(،  دشتي  عبدالحميد 
أّن تسجيل  األمة، معتبرًة  انتخابات مجلس 
غير  وكــيــل،  طــريــق  عــن  دشــتــي  ترشيح 
في  المالحق  دشتي،  وتقدم  قانوني. 
خارج  والهارب  الكويت  في  أمنية  قضايا 
البنه.  توكيل  طريق  عن  بترشحه  البالد، 
المرشحين  أوراق  فحص  لجنة  قامت  ثم 
المحكمة  تطعن  أن  قبل  ترشحه،  بإلغاء 
لالنتخابات،  دشتي  ــادة  وإع اللجنة،  بقرار 

لتلغي محكمة االستئناف الترشح مجددًا.

دشتي خارج االنتخابات

معركة رئاسة مجلس األمة: مرشحون وتحالفات
مع الحدث
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هل تخرج تونس من سجن »الفرنسية«؟

تونس ـ وليد التليلي

فـــي غــفــلــة مـــن األحـــــــزاب تــقــريــبــًا، ومــــن دون 
بــعــض  ــدا  ــ عــ فــــعــــل،  ردة  أي  األمـــــــر  يـــثـــيـــر  أن 
شهدت  والسياسية،  الثقافية  الشخصيات 
ــداًل عـــن ُبــعــد  ــ تـــونـــس، األســـبـــوع املـــاضـــي، جـ
بــن وزيـــر الــتــربــيــة، نــاجــي جــلــول، والسفير 
أوليفييه  التونسية،  العاصمة  الفرنسي في 
الفرنسية  اللغة  بــوافــر دارفـــور، حــول مكانة 
في تونس. قال جلول، في تصريح صحافي 
ملـــنـــاســـبـــة الـــنـــقـــاش حـــــول إصــــــاح الــتــعــلــيــم 
فـــي تـــونـــس، إن هـــنـــاك نــيــة لــتــحــويــل الــلــغــة 
العربية،  بعد  الثانية،  اللغة  إلــى  اإلنكليزية 
أي عـــوضـــًا عـــن الــفــرنــســيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
باللغة  املـــواد  كــل  تـــدّرس  تخصيص معاهد 
ــــور،  ــم يــتــأخــر رد بـــوافـــر دارفـ اإلنــكــلــيــزيــة. ولـ
مـــشـــيـــرًا، فــــي تـــصـــريـــح إلذاعــــــــة مــحــلــيــة فــي 
صــفــاقــس، إلـــى أن جــلــول أكـــد لـــه، فــي الــلــقــاء 
الذي جمعهما، أن اللغة الفرنسية ستحافظ 
على مكانتها كلغة أجنبية أولى في تونس، 
مـــؤكـــدًا أنــــه تـــم تـــأويـــل تــصــريــحــات الـــوزيـــر 
أجنبية  كلغة  اإلنكليزية  باعتماد  املتعلقة 
أولـــى فــي تــونــس عــوضــًا عــن الفرنسية. ولم 
يــكــتــف الــســفــيــر بــالــرد نــيــابــة عــن جــلــول، بل 
»شجاعة« سياسية غريبة والفتة،  بـ أضاف 
الوزير تلقى تعليمًا في فرنسا وزوجته  أن 
أستاذة في مدرسة فرنسية. وأعرب السفير 
عن إعجابه بما ملحه من حرص وزاري على 
اعتماد اللغة الفرنسية في مناهج التدريس 
التونسية، باعتبارها اللغة األجنبية األولى 
ــــى جـــانـــب تــدعــيــمــهــا بــلــغــات  فــــي تــــونــــس، إلـ

أجنبية أخرى.
السفير ملمحًا كولونياليًا،  وال تخفي نبرة 
حــن يتحدث نيابة عــن وزيــر فــي دولــة ذات 
لــه، مــؤكــدًا أنــه تم  ســيــادة، وينفي تصريحًا 

ــا فـــي فــرنــســا،  ــ ــه وزوجـــتـــه درسـ ــ تـــأويـــلـــه، وأنـ
ــع عـــلـــى أن الــلــغــة  ــاطـ ــقـ لــيــخــتــم بـــالـــتـــأكـــيـــد الـ
الــفــرنــســيــة ستبقى الــلــغــة األجــنــبــيــة األولـــى 
فــي تــونــس. والــغــريــب أن الــوزيــر التونسي، 
صـــاحـــب الــشــعــبــيــة الــكــبــيــرة فـــي تـــونـــس، لم 
يــــرد عــلــى هــــذا الــتــصــريــح الــغــريــب للسفير 
لم  أي حــزب تونسي  أن  الفرنسي، واألغـــرب 
يعلق على ما حــدث، في حن يــدرك الجميع 
في تونس أن هذا الجدل ليس مجرد نقاش 
ثقافي أو فكري خالص، وإنما هو موضوع 
سياسي بامتياز، يتعلق بصراع نفوذ دولي 
حـــول املــســتــعــمــرات الــقــديــمــة، يــتــنــاســى أنها 
لتعيد تشكيل  وثـــارت على نظمها  تــحــررت 
هويتها السياسية ومؤسساتها الدستورية 
وصياغة وضع جديد، يقوم على استقالية 

القرار الوطني بما يخدم مصلحتها أواًل.
ــكـــون مــفــهــومــًا فــــي الــــصــــراع الـــدائـــر  ــا يـ ربـــمـ
حــالــيــًا فــي منطقة املــغــرب الــعــربــي وشــمــال 
أو  الــقــدامــى،  املستعمرين  أغلب  أن  أفريقيا، 
كــلــهــم تــقــريــبــًا، يــتــنــافــســون إلبـــقـــاء نــفــوذهــم 
االقــتــصــادي والــســيــاســي وحــتــى العسكري 
في هذه الدول، مثلما يحدث مع إيطاليا في 

بنسبة  أفريقيا،  في  األعلى  هي  بالفرنسية 
التي  ــا  أوروبــ املــائــة، متقدمة على  فــي   54.7
وصلت فيها النسبة إلى 36.4 في املائة، ما 
يعني أن نفوذها الثقافي واللغوي كمدخل 
للنفوذ العلمي واالقتصادي، هو في أفريقيا 

قبل أي منطقة اخرى.
ــوعـــي الــفــرنــســي بــــأن الــلــغــة تبقى  ولـــعـــل الـ
دائـــمـــًا مــفــتــاحــًا لــلــدخــول إلـــى املــســتــعــمــرات 
 إلــى تعين 

ً
القديمة، هو الــذي دفعها أصــا

هــذا السفير فــي تــونــس، حيث لــم يعرف له 
ماض دبلوماسي كبير، باستثناء عمله في 
وزارة الخارجية الفرنسية منذ العام 2007 
كاتبًا  باعتباره  الثقافية  للجاذبية  كسفير 
فرنسيًا ومقربًا من مقدم األخبار الفرنسي 

ودعم  والنيجر،  تشاد  في  فرنسا  أو  ليبيا، 
نــفــوذهــم املــعــنــوي واالقـــتـــصـــادي فـــي بقية 
الــقــوى التقليدية تنظر  الـــدول. غير أن هــذه 
الجديد  األميركي  الــاعــب  إلــى  الريبة  بعن 
ــذي يــتــزايــد نــفــوذه  والـــاعـــب الــبــريــطــانــي الــ
بعد  املنطقة، خصوصًا  هــذه  في  باستمرار 
تراجع الدعم الفرنسي خال سنوات الثورة 
ــول األمــيــركــيــن  ــ الــتــونــســيــة والــلــيــبــيــة، ودخـ
بقوة ملساندة تونس بالذات. غير أن فرنسا 
اقــتــصــاديــة كبيرة منذ  أزمـــات  الــتــي تعيش 
ســنــوات، تــعــّول عــلــى عــامــل الــلــغــة وتغلغله 
ــة  ــيـ ــربـ ــغـ فـــــي املـــجـــتـــمـــعـــات الــــجــــزائــــريــــة واملـ
والــتــونــســيــة، حــيــث أظــهــر تــقــريــر للمنظمة 
احتلت  تــونــس  أن  للفرنكوفونية،  الــدولــيــة 
املــرتــبــة األولـــــى مـــن حــيــث اســـتـــخـــدام الــلــغــة 
الــفــرنــســيــة فــي الــــدول املــغــاربــيــة بنسبة 54 
املائة )نحو 6 ماين شخص من أصل  في 
 33 بواقع  الجزائر  تليها  مــايــن(،   10 نحو 
في املائة )نحو 11 مليون شخص من أصل 
املائة  40 مليونًا(، ثم املغرب بنسبة 31 في 
ــــل 30 مــلــيــونــًا(.  )نـــحـــو 10 مـــايـــن مــــن أصـ
وأشار التقرير أيضًا إلى أن نسبة املتحدثن 

ــور، وشغل  ــ الــتــاريــخــي بــاتــريــك بــوافــر دارفــ
منصب مــديــر إذاعــــة فــرنــســا الــثــقــافــيــة. لكن 
هذا السفير فشل في هذه »الجاذبية« منذ 
اختباره األول، حيث أثارت تصريحاته قبل 
وصوله إلى تونس موجة من ردود الفعل، 
حن قــال، إلحــدى اإلذاعـــات الفرنسية عقب 
تــعــيــيــنــه مـــبـــاشـــرة، إن »مــهــمــتــه الــرئــيــســيــة 
تتمثل في حماية الجالية الفرنسية املقيمة 
في تونس وتوفير األمن إلى 30 ألف فرنسي، 
تــونــس،  أرض  عــلــى  تلميذ،  ألـــف   15 بينهم 
لاستهداف  ُعرضة  الفرنسية  الجالية  ألن 
في بلد مثل تونس ُعرف بتصدير اإلرهاب 
السفارة  لتتولى  املتطرفن«،  والجهادين 
في تونس مهمة تلين املوقف، واعتبار أن 
التونسيون  ويــــدرك  أيــضــًا.   

َ
ل وِّ

ُ
أ الــتــصــريــح 

أنــه مــن الصعب، أو مــن غير املــجــدي، إثــارة 
مشاكل في الوضع الحالي الصعب لتونس 
يبلغ  إذ  لها،  األول  االقتصادي  الشريك  مع 
الفرنسية في تونس نحو  املؤسسات  عــدد 
1300 مؤسسة تشغل نحو 125 ألف موظف، 
لكنهم ال يخفون انزعاجهم من هذا البخل 
للرئيس  واألوروبــــي، حيث سبق  الفرنسي 
أشــار  أن  السبسي  قــائــد  الــبــاجــي  التونسي 
أن »تونس ليست  إلــى  صراحة في باريس 
اليونان وال تنتمي إلى االتحاد األوروبــي، 
لــكــن املــشــاكــل األمــنــيــة فـــي الــبــحــر األبــيــض 
املتوسط تخص أوروبا أيضًا... وأن أوروبا 

لم تساعد تونس بما يكفي«.
لــكــن فــرنــســا تــبــقــى رغــــم كـــل هــــذه املــعــطــيــات 
ــيـــن األولــــــــى،  ــونـــسـ ــتـ ــبــــات وجــــهــــة الـ ــيــ والــــخــ
سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وللداللة على 
ذلــــك يــتــوجــه رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة، 
يـــوســـف الــــشــــاهــــد، فــــي زيـــــــارة رســـمـــيـــة إلـــى 
فرنسا، اليوم، بعد زيارته الجزائر مباشرة، 
في إشارة واضحة إلى األهمية التي توليها 
أن  يتوقع  فيما  التاريخي،  لشريكها  تونس 
يــــزور رئــيــس الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة، مــانــويــل 
ــالــــس، تـــونـــس أواخــــــــر نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  فــ
بوافر  أوليفييه  وأكــد  أيضًا.  الحالي  الثاني 
دارفور، في تصريح إذاعي، أمس الثاثاء، أن 
واقتصادية  سياسية  ستكون  الــزيــارة  هــذه 
الرهانات  األولــى، وتتمحور حــول  بالدرجة 
التي تواجهها تونس في مختلف املجاالت، 
وأن أهــــم األجــــنــــدات ســتــكــون جــيــوســيــاســة 
حــــول تــعــامــل تـــونـــس مـــع األوضــــــاع املــثــيــرة 
للقلق في ليبيا. وأضاف أن الشاهد سيلتقي 
الرئيس الفرنسي، فرانسوا هوالند، وفالس 
وعــــــددًا كــبــيــرًا مـــن املـــســـؤولـــن الــفــرنــســيــن، 
ــلـــديـــن،  ــبـ ــــن الـ ــيــــع مـــــذكـــــرات تـــفـــاهـــم بـ وتــــوقــ
الذي  العاملي لاستثمار  للمنتدى  واإلعــداد 

ستحتضنه تونس أواخر الشهر الحالي. وزير التربية التونسي ناجي جلول )ياسين قائدي/األناضول(

تونس األولى 
مغاربيًا باستخدام 

اللغة الفرنسية

أشعل تصريح وزير 
التربية التونسي، ناجي 

جلول، حول وجود نية 
لتدريس اللغة اإلنكليزية 

كلغة ثانية في البالد بدل 
الفرنسية، الجدل مع 

فرنسا، التي تستخدم اللغة 
لإلبقاء على نفوذها في 

هذه الدول

قضية
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      غرب

الملك السعودي 
يستقبل دانفورد

اســتــقــبــل الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي املــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز )الـــصـــورة(، 
األركــان  رئيس هيئة  الثالثاء،  أمــس 
املشتركة األميركية جوزيف دانفورد 
والوفد املرافق له، في قصر اليمامة 
ــأتــــي  ــة. ويــ ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ بـــالـــعـــاصـــمـــة الـ
االجـــتـــمـــاع بــعــد تــجــديــد الــســعــوديــة 
األســـــــبـــــــوع املـــــــاضـــــــي، عــــلــــى لـــســـان 
املــســتــشــار فــي وزارة الـــدفـــاع، الــلــواء 
أحــمــد عــســيــري، اســتــعــداد الــريــاض 
ــال قـــوات بــريــة ملــحــاربــة تنظيم  إلرسـ
ــــش« في  ــ ــيـــة« »داعـ ــة اإلســـالمـ ــدولــ »الــ

سورية.
)العربي الجديد(

ظريف يختتم زيارته 
للبنان بلقاء الحريري

اخــتــتــم وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـــرانـــي 
الثالثاء،  أمــس  محمد جــواد ظريف، 
لــبــنــان، والتي  إلــى  الرسمية  زيــارتــه 
استمرت مدة يومني التقى خاللهما 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
ــــف ســعــد 

ّ
ــل ــكــ ــــس الـــحـــكـــومـــة املــ ــيـ ــ ورئـ

النيابي  املجلس  ورئــيــس  الــحــريــري 
ــــري، واألمـــــني الـــعـــام لــــ«حـــزب  نــبــيــه بـ
 عن 

ً
الـــلـــه«، حــســن نــصــر الـــلـــه، فــضــال

ـــكـــلـــف تــصــريــف 
ُ
رئـــيـــس الــحــكــومــة امل

األعــمــال تــمــام ســـالم. ورّحـــب ظريف 
فــي تــصــريــحــاتــه بــإنــجــاز استحقاق 
ــلــــجــــمــــهــــوريــــة،  ــــس لــ ــيــ ــ انـــــتـــــخـــــاب رئــ
ــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــكـ ــتـــشـ واملــــــبــــــاشــــــرة بـ

الجديدة. 
)العربي الجديد(

شكري في إثيوبيا
ــة املــــصــــري  ــيــ ــارجــ ــخــ غــــــــادر وزيــــــــر الــ
ــري )الـــــــصـــــــورة(، أمـــس  ــكــ ــامــــح شــ ســ
الـــثـــالثـــاء، مــتــوجــهــا إلــــى الــعــاصــمــة 
اإلثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في 
األفريقية  للجنة  املشترك  االجتماع 
الخاصة بليبيا مع  رفيعة املستوى 
مــجــمــوعــة دول جــــوار لــيــبــيــا. وتــعــد 
ملــــســــؤول مــصــري  ــذه أول زيــــــــارة  ــ هــ
رفـــيـــع املـــســـتـــوى إلــــى إثــيــوبــيــا منذ 
اتهام أديس أبابا، مؤسسات رسمية 
مصرية بـ »دعم املعارضة املسلحة« 
فـــي بــــالده بــهــدف مــنــع إثــيــوبــيــا من 
ــذي تــتــخــوف  ــ ــد الــنــهــضــة، الـ بـــنـــاء سـ
القاهرة من تأثيره على نصيبها من 

مياه نهر النيل.
)األناضول(

اجتماع أفريقي 
من أجل ليبيا

ُعــقــد، أمـــس الــثــالثــاء، فــي العاصمة 
اإلثيوبية، أديس أبابا، اجتماع حول 
ليبيا، ضّم أعضاء اللجنة األفريقية، 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا، والـــغـــابـــون،  ــم جـ ــ وهـ
وإثــيــوبــيــا، والــنــيــجــر، ومــوريــتــانــيــا، 
ــوار لــيــبــيــا وهـــم  ــ  عــــن دول جــ

ً
فـــضـــال

مصر، والسودان، وتشاد، والجزائر، 
وتونس، باإلضافة إلى كل من ليبيا 
وأوغندا والكونغو. وجاء االجتماع 
فــي إطــار تنشيط االتــحــاد األفريقي 
ــم إليــجــاد  ــ ودول جــــوار لــيــبــيــا دورهـ

مخرج لألزمة الليبية.
)األناضول(

أديس أبابا ترفع حظر 
مغادرة الدبلوماسيين 

ــــس الـــثـــالثـــاء،  رفــــعــــت إثـــيـــوبـــيـــا، أمــ
مــغــادرة  على  فرضته  الـــذي  الحظر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــني الـــعـــاصـــمـــة أديــــس 
أبابا في إطار حالة الطوارئ، والتي 
علنت في جميع أنحاء البالد عقب 

ُ
أ

ــبـــوقـــة ضــد  ــيـــر املـــسـ ــتــــظــــاهــــرات غـ الــ
الـــحـــكـــومـــة. وجـــــاء فـــي بـــيـــان نــشــره 
موقع »فانا« للبث التابع للحكومة، 
أن »الحكومة رفعت األمر الذي يقّيد 
ســفــر الــدبــلــومــاســيــني إلـــى أكــثــر من 
40 كيلومترًا خارج أديس أبابا من 
دون إبــالغــهــا«. وقـــال وزيـــر الــدفــاع 
سراج فيغاسا في مؤتمر صحافي، 
السلم  بعد  تأتي  الخطوة  »هــذه  إن 
واألمـــــن الــنــســبــيــني فـــي الـــبـــالد منذ 
إعـــالن حــالــة الــطــوارئ« فــي التاسع 

من تشرين األول/أكتوبراملاضي.
)فرانس برس(

سورن إسبرسن يرى 
في ديفيد بن غوريون 

مثله األعلى
حكم القضاء يندرج 

في إطار »المشاكسة 
المصرية« للسعودية

اإليرانيون كأنهم يرون 
مشاركتهم في سورية 

كحرب ضد السعودية
أخفت الحكومة 

المصرية االتفاقية مع 
»أرامكو« عن البرلمان

صهيوني 
في إيران

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

شــهــد األســـبـــوع املـــاضـــي، مـــن 29 
حــتــى  األول،  ــتــــوبــــر/تــــشــــريــــن  أكــ
الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني 
الحالي، زيارة الفتة للجنة األمن والسياسة 
ــي الــــبــــرملــــان الـــدنـــمـــاركـــي إلـــى  ــة فــ ــيـ الـــخـــارجـ
طـــهـــران، يــكــشــف مــصــدر خـــاص مـــشـــارك في 
»العربي الجديد«، حيزًا واسعا مما  الرحلة، لـ
تخللته من احتفاء مستقبلي الوفد برئيسه، 
الــشــخــصــيــات الصهيونية  وهـــو أحـــد أعــتــى 
فــي الــــدول اإلســكــنــدنــافــيــة مــن حـــزب الشعب 
ــورن  ــ الــــدنــــمــــاركــــي الـــيـــمـــيـــنـــي املــــتــــطــــرف، سـ
إســبــرســن، صــاحــب كــتــاب »حـــرب االستقالل 
الصهيوني«، واملعروف بمواقفه العنصرية 
للعرب  الشديدة  وكراهيته  املهاجرين  بحق 

واملسلمني.

النظرة إلى السعودية
»العربي الجديد«  وينقل أعضاء من الوفد لـ
ــلــــقــــاءات، وحـــيـــزًا من  جــانــبــا مــمــا دار فـــي الــ
انـــطـــبـــاعـــاتـــهـــم بــــنــــاًء عـــلـــى مــــا ســـمـــعـــوه مــن 
املسؤولني اإليرانيني حيال سورية والنظرة 
إلـــى الــســعــوديــة، وســـط غــيــاب إســرائــيــل عن 
مــواقــف املــســؤولــني اإليــرانــيــني فــي الــبــرملــان 
الزائر  الدنماركي  الوفد  والحكومة. ورئيس 
بني  معروف  إسبرسن،  اإليرانية،  للعاصمة 
أنه يرى في  الدنماركي،  البرملان  زمالئه في 
ــلـــى، ويــضــع  دايــفــيــد بـــن غـــوريـــون مــثــلــه األعـ
ــا بــه.  ــمـ ــه فـــي مــكــتــبــه ويــســتــشــهــد دائـ صـــورتـ
ــلــــقــــاءات أن  ويــــرجــــح مـــصـــدر مــــشــــارك فــــي الــ
يــكــون املــنــظــمــون اإليـــرانـــيـــون لـــزيـــارة الــوفــد 
الــدنــمــاركــي عــلــى عــلــم بــالــهــويــة الــســيــاســيــة 
دولــة  أصــدقــاء  مــن  لناحية كونه  إلسبرسن، 

االحتالل واليمني املتطرف. 
ــارة  ــ ــزيــ ــ ــ ــي ال ــ ــارك فــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــدر املـ ــ ــــصــ ــرب املــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وُيـ

ــات، وجــــرى  ــاشـ ــقـ ــنـ هــــو ســـنـــي شــيــعــي فــــي الـ
الحديث فــي األمـــر مــن منطلق طــرح قضايا 
سورية والعراق واليمن«. في املقابل، امتدح 
إســـبـــرســـن اإليــــرانــــيــــني ومـــوقـــفـــهـــم مــــن أزمــــة 
عضوًا  لكن  محمد،  للنبي  املسيئة  الــرســوم 
آخر أراد أن يطرح موضوع كتابات سلمان 
رشـــــدي، فــلــم يــســتــطــع. ويــنــقــل أحــــد أعــضــاء 
الــوفــد الــزائــر أن جــوًا مشحونا ســاد بسبب 
النقاش حــول الـــدور اإليــرانــي والــروســي في 
ســوريــة، ويــكــشــف أن السفير الــروســي لــدى 
طهران، ليفان جاغريان، تواجد في اللقاءات 
مع الرسميني اإليرانيني، من ضمن مجموعة 
من 15 سفيرًا معتمدًا في العاصمة اإليرانية، 
و»دخــلــنــا فـــي نــقــاش حـــول الـــــدور اإليـــرانـــي 
والـــروســـي فــي ســوريــة وحــصــار حــلــب، فما 
اإليــرانــيــني سوى  كــان مــن بعض املتحدثني 
الصراخ والغضب والتركيز على السعودية 
استبدال  أمــام مشهد  وكــأنــك  السعودية،  ثــم 
دولة االحتالل اإلسرائيلي والشيطان األكبر 
أحد  تعبير  حــد  على  فحسب«  بالسعودية 
»العربي الجديد«.  أعضاء الوفد في حديثه لـ

ــفــــاء  ــتــ ــتــــه مـــــن االحــ والــــــلــــــقــــــاءات، عـــــن صــــدمــ
الــذي خّص  اإليــرانــي بــه، واالستقبال املميز 
به على  والتعريف  به،  إسبرسن  اإليرانيون 
ــران«، وفــقــا أيضا  ــ اعــتــبــاره مــن »أصـــدقـــاء إيــ
الــذي جرى  الفندق  الترحيب به في  لصورة 
اســـتـــقـــبـــالـــه فـــيـــه مــــع صــــــورة عـــلـــى شـــاشـــات 
نوع  كبيرة من  العرض مع عبارات ترحيب 
»ســعــادتــه« و»صــديــق إيــــران دولـــة الــســالم«. 
وإلســـبـــرســـن وحـــزبـــه »نــــضــــال« طـــويـــل ضد 
أكتوبر/ ففي  وثــوراتــهــا،  العربية  الشعوب 

تشرين األول املاضي، قامت رئيسة البرملان 
الـــدنـــمـــاركـــي، بـــيـــا كـــيـــرســـغـــوورد، مــؤســســة 
حـــزب إســبــرســن، حـــزب الــشــعــب الــدنــمــاركــي، 
بــطــرد أعــضــاء بــرملــان ارتــــدوا قمصانا كتب 
عليها »أنقذوا حلب«، في الوقت الذي كانت 
الشهباء وال تــزال تتعرض لــإبــادة مــن قبل 
السوري. ومن  النظام  إيــران  تحالف روسيا 
ــرى طــــردهــــم مــــن قـــاعـــة الـــبـــرملـــان  ــ بــــني مــــن جـ
حــيــنــهــا، كـــــان نـــاصـــر خـــضـــر، عـــضـــو لــجــنــة 
الشؤون الخارجية، والذي كان ضمن الوفد 

الزائر لطهران األسبوع املاضي.

الصراع المذهبي
وقـــــد الـــتـــقـــى الــــوفــــد الــــدنــــمــــاركــــي عـــــــددا مــن 
البرملان،  اإليرانيني، منهم رئيس  املسؤولني 
ــر الــخــارجــيــة، محمد  عــلــي الريــجــانــي، ووزيــ
ــة الــــشــــؤون  ــنـ جــــــــواد ظـــــريـــــف، ورئـــــيـــــس لـــجـ
الخارجية واألمــن القومي في البرملان، عالء 
الدنماركي  املصدر  الدين بروجردي. وينقل 
املرافق ألعضاء اللجنة البالغ عددهم عشرة، 
أجواء من الزيارة، ويقول إنه »أثناء املداوالت 
مع املسؤولني اإليرانيني، كان العامل املشترك 
عدم ذكرهم إسرائيل، واقتصار كالمهم على 
أنــــه لــيــس إليــــــران أعــــــداء ســــوى اإلرهـــابـــيـــني 
املصدر  ذمــة  وعلى  الــســعــوديــة«.  والوهابية 
نفسه، »بــدا واضحا لنا أن الصراع الطاغي 

جرائم حرب في سورية
ويضيف املصدر أنــه »حــني قلُت إن روسيا 
وإيــــران ترتكبان جــرائــم حــرب فــي ســوريــة، 
ثــــار غــضــبــهــم، ومــعــهــم الــســفــيــر الـــروســـي، 
ــل حليف إســرائــيــل، ســورن 

ّ
بــتــدخ ففوجئت 

واالدعـــاء  األمـــور  تهدئة  ملحاولة  إسبرسن، 
أنــه ليس ضــد الــتــدخــل اإليــرانــي والــروســي 
فـــي ســـوريـــة، وهــــذا مــوقــف مــنــاقــض تماما 
لــلــمــوقــف الــرســمــي الــدنــمــاركــي الــــذي يعبر 
يانسن،  كريستيان  الــخــارجــيــة،  ــر  وزيـ عــنــه 
وهنا تأكدت أننا أمام عملية نفاق وسياسة 
السابقة  الــشــعــارات  مــن  يهمها  ال  إيــرانــيــة 
ضـــد إســـرائـــيـــل ســــوى اســتــبــدالــهــا بــالــعــداء 

للسعودية حصرًا«. 
مــــمــــا دار خــــالل  املـــــصـــــدر جــــــــزءًا  ويـــــســـــرب 
اجتماعات الوفد الدنماركي مع املسؤولني 
التهديد والوعيد  نــوع لغة  اإليــرانــيــني، مــن 
»ســـوف نــســحــق اإلرهــابــيــني فــي ســوريــة،  بــــ
وقبل أن يكون هناك رئيس جديد في البيت 
األبــيــض«. وحــني طــرح أحــد أعضاء اللجنة 
ســؤااًل عن من هم اإلرهابيون في حلب؟ لم 
يتردد اإليرانيون والروس في اإلجابة: »كل 
مــن يقاتل فــي حلب هــو داعــــش«. لكن حني 
النائب ناصر خضر، عضو لجنة  واجههم 
الشؤون الخارجية، بحقيقة أنه ليس هناك 
وجــــود لتنظيم »داعـــــش« فــي حــلــب، جــاءه 
الرد من نوع أن »النصرة أخطر من داعش... 
واســع  بهجوم  قريبا  وحــلــب ســوف تسقط 

لينتهي العالم من اإلرهاب«، وفق ما يقوله 
»لعربي الجديد«. خضر لـ

الديكتاتورية هي »الحّل«
يبدو صديق إسرائيل، سورن إسبرسن، الذي 
البرملان  في  الخارجية  الشؤون  لجنة  يــرأس 
ومدافعا  اإليرانيني  مع  متوافقا  الدنماركي، 
شرسا عن موقف الرئيس الروسي، فالديمير 
بــوتــني، فــهــو يـــرى أن »الـــعـــرب ال يستحقون 
الديمقراطية، بل كان من الخطأ سقوط معمر 
الـــقـــذافـــي وصــــــدام حــســني وحــســنــي مـــبـــارك، 
ويجب أال يجري إسقاط بشار األسد«. ويظن 
الرجل أن »وجود األنظمة الديكتاتورية عند 
العرب يشكل عامل تــوازن واستقرار«. ومما 
دار في اجتماعات الوفد النيابي الدنماركي 
في طهران، والذي كان برئاسة إسبرسن، أن 
الوفد  أمــام  لنفسها  التسويق  تــحــاول  إيـــران 
الـــدنـــمـــاركـــي والــــوفــــود الـــغـــربـــيـــة، عــلــى أنــهــا 
»عامل استقرار كقوة كبرى في املنطقة«. لكن 
بمجرد طــرح األسئلة عن أسباب هــرب آالف 
اإليــرانــيــني إلــى الــدنــمــارك والــغــرب كالجئني، 
يعيد املــتــحــدثــون اإليــرانــيــون الــحــديــث ضد 
السعودية وخطاب األقليات وضرورة زيارة 
مـــدرســـة أرمــنــيــة فـــي طـــهـــران »لـــالطـــالع على 

إيران املساملة واملتسامحة«.

براغماتية ومصالح
ــتــــي شــــارك  بـــعـــض األطــــــــــراف الـــيـــســـاريـــة الــ

ــلـــقـــاءات ردت على  مــمــثــل عــنــهــا فـــي تــلــك الـ
سؤال »العربي الجديد« حول رأيها في ما 
سمعوه في طهران بالقول إن »البراغماتية 
ــران،  ــ ــوار مـــع إيـ ــ واملـــصـــالـــح تــتــطــلــب فــتــح حـ
الغائبني  للعرب  أن توجهه  وســؤالــك يجب 

تماما وليس لنا«. 
ــــذه األطــــــــراف الـــيـــســـاريـــة تــؤيــد  ــم أن هـ ــ ورغــ
حقوق الفلسطينيني وتنتقد دولة االحتالل 
الجيد  »مــن  بأنه  أنها ال تخفي موقفها  إال 
أن يــعــم الــســالم بــني إيــــران واإلســرائــيــلــيــني 
لتحييد اإلسالميني في الصراع«. في مجمل 
والتي  طــهــران،  استضافتها  التي  اللقاءات 
اختتمت بلقاء وزير الخارجية محمد جواد 
ظــريــف، ذهـــب األخــيــر إلـــى مــحــاولــة تهدئة 
الــجــو املــشــحــون بــالــقــول »نـــعـــم.. لــقــد أخطأ 
األســـــد فـــي الـــبـــدايـــة، لــكــن أي نـــقـــاش حــول 
مستقبله مرفوض تماما. الحل في سورية 
ســيــكــون ســيــاســيــا، لــكــن بــعــد الــقــضــاء على 
اإلرهــاب، وبداية من حلب في قــادم األيــام«. 
ورغــم ذلــك، يفيد أحــد املشاركني بما سماه 
»رعب إيراني من مجريات األرض السورية 
ــزب الـــلـــه شــعــبــيــتــه فـــي الــعــالــم  وخــــســــارة حــ

العربي«. 
ــارة  ــزيــ ويــخــتــصــر املــــصــــدر املــــشــــارك فــــي الــ
ــة بــأن  ــيـ ــرانـ ــاءات اإليـ ــقـ ــلـ انــطــبــاعــاتــه بــعــد الـ
»إسرائيل لم تعد تبدو أنها عدوتهم األولى، 
بــل الــســعــوديــة، وهـــم يـــرون مشاركتهم في 

سورية كحرب ضد السعودية«.

نواب دنماركيون بطهران: 
غابت إسرائيل وحضرت السعودية

)Getty/إسبرسن يرى الديكتاتورية العربية عامل استقرار )فرانسيس دين

مصريون ينتظرون دورهم للحصول على الوقود )سيد الباظ/األناضول(

البرلمان  في  الخارجية  والسياسة  األمــن  لجنة  رئيس  ــارة  زي كشفت 
الدنماركي، سورن إسبرسن، إلى طهران، أن السعودية أصبحت العدو 
صديق،  أنه  على  به  احتفوا  اإليرانيين  المسؤولين  وأن  إليــران،  األول 

بالرغم من أنه يعتبر أحد أعتى الشخصيات الصهيونية

تقرير S C O O P

نــص اتــفــاق الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــبــتــرول مع 
شــركــة »أرامـــكـــو« الــســعــوديــة، إلــى اللجنة 
اتفاقيات  بقية  املختصة، شأن  البرملانية 
البترول،  لــوزيــر  مخاطبتها  رغــم  الطاقة، 
ــال، مــرات عــدة، بعرض االتفاقية، 

ُ
طــارق امل

للمناقشة  وطرحها  بنودها  الستعراض 
عليها.  البرملان  ثم تصديق  ومــن  العامة، 
أعلنت  املــصــريــة  الــبــتــرول  وزارة  وكـــانـــت 
فــي األول مــن إبــريــل املــاضــي، توقيع عقد 
اتــــفــــاق تــــجــــاري مــــع الـــشـــركـــة الــســعــوديــة 
البترولية  باحتياجاتها  مــصــر  لــتــزويــد 
ــنــــوات، بـــواقـــع 700 ألــف  خــــالل خــمــس ســ
طـــن شــهــريــا، بــقــيــمــة إجــمــالــيــة بــلــغــت 23 
مليار دوالر، من خــالل فائدة 2 في املائة 
سدد على 15 سنة، مع فترة سماح ثالث 

ُ
ت

سنوات.
ــنــــة، فـــــي حـــديـــث  ــلــــجــ ويــــضــــيــــف عــــضــــو الــ
خـــاص إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، أن وزارة 
البترول ردت من خالل مسؤوليها الذين 
»شفاهة«  اللجنة  اجتماعات  يــحــضــرون 
بـــأن االتــفــاق جـــرى فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول 2015، عقب إصدار امللك السعودي، 
سلمان بن عبد العزيز، توجيهات بزيادة 
واإلســهــام  مصر،  فــي  اململكة  استثمارات 
في توفير احتياجات القاهرة من البترول، 
إال أن اإلعــالن عن االتفاقية تم في إبريل 
املاضي. ويشير إلى أن وزارة البترول عزت 
عدم إرسال االتفاقية إلى اللجنة بدعوى 
الــنــواب في  انعقاد مجلس  قبل  توقيعها 
يناير/ كانون الثاني املاضي، بما ال ُيلزم 
بعرض االتفاقية على املجلس التشريعي، 
رغم نص املادة 151 من الدستور صراحة 
ــداد بــتــصــديــق رئــيــس  ــ ــتـ ــ ــدم االعـ ــ عـــلـــى »عــ
الــجــمــهــوريــة عــلــى االتــفــاقــيــات مــع الـــدول، 
ويقول  الــنــواب«.  مجلس  موافقة  بعد  إال 
رئيس حزب اإلصالح والتنمية، البرملاني 
محمد السادات، إنه طالب وزير البترول، 
طارق املال مطلع فبراير/ شباط املاضي، 
بــضــرورة عـــرض االتــفــاقــيــة عــلــى املجلس 
ــابــــي، لـــــالطـــــالع عـــلـــى تــفــاصــيــلــهــا،  ــيــ ــنــ الــ
السعودي،  القرض  أقساط  تمويل  وسبل 
ومــــــــــــــــردوده عــــلــــى أعــــــبــــــاء ديــــــــــون مــصــر 
في تصريح خاص  ويضيف،  الخارجية. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه لـــم يــتــلــق ردًا  ـــ لـ
البترول على تساؤالته  رسميا من وزيــر 
الــخــاصــة بــخــطــة الـــــوزارة بــشــأن معالجة 
الــطــاقــة، وكيفية تدبير  مــيــزان  فــي  الخلل 
احتياجات البالد بعد انتهاء مدة االتفاق 
السعودي، في إطار تهميش دور األدوات 

الرقابية للبرملان.

نظرًا  متوقعا،  كــان  »الحكم  إن  الجديد«، 
اإلداري  الــقــضــاء  لــه محكمة  ملــا تعرضت 
مــن اســتــفــزاز، بسبب ســابــقــة وقـــف حكم 
األمــور  تيران وصنافير من قبل محكمة 
»الحكومة  أن  إلــى  مشيرة  املستعجلة«، 
ما زالت تلتزم باحترام املسار القانوني، 
قبل  البرملان  على  االتفاقية  تعرض  ولــن 
الفصل نهائيا في الدعاوى املنظورة أمام 

اإلدارية العليا والدستورية العليا«.
ويــعــّبــر حـــديـــث املـــصـــادر الــحــكــومــيــة عن 
حرص على إلغاء الحكم، من دون تعّجل 
فــي عـــرض االتــفــاقــيــة عــلــى الــبــرملــان، ومــن 
ــو مــا  ــ دون تـــعـــّمـــد مــخــالــفــة املـــحـــاكـــم، وهـ
تفسره املــصــادر بــأن »األجـــواء السياسية 
ــأة ألن تــقــدم  ــيـ ــهـ ــديـــن لـــيـــســـت مـ ــلـ ــبـ بــــني الـ
أحكام  كتحدي  مــخــاطــرة،  على  الحكومة 
القضاء، قد تحرجها بشدة على الصعيد 
الداخلي«. وأوضحت أنه »كان متوقعا أن 
البرملان  على  االتفاقية  الحكومة  تعرض 
مــطــلــع أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، 
وذلــــك بــعــد صــــدور حــكــم مــحــكــمــة األمــــور 
املستعجلة بوقف تنفيذ حكم أول درجة، 
 أن الخالفات بني البلدين على صعيد 

ّ
إال

امللف السوري ووقف اإلمدادات البترولية 
الــســعــوديــة ملــصــر دفــعــت الــحــكــومــة لــعــدم 
عرض االتفاقية حاليا«. وأضافت املصادر 
الــحــكــومــة  أن  يــنــفــي  املـــســـلـــك ال  »هــــــذا  أن 
املصرية تتعمد إبالغ نظيرتها السعودية 
لطمأنتها،  الــقــانــونــيــة  املــســتــجــدات  بتلك 

والتأكيد على عدم إهمالها للقضية«.

عن  »أرامـــكـــو«  اتفاقية  إخــفــاء 
البرلمان

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، يـــقـــول عــضــو بـــارز 
فــــي لــجــنــة الـــطـــاقـــة والـــبـــيـــئـــة فــــي مــجــلــس 
ــرســل 

ُ
ــنـــواب املـــصـــري إن الــحــكــومــة لـــم ت الـ

القاهرة ـ العربي الجديد

الــقــضــاء اإلداري،  تــســبــب حــكــم مــحــكــمــة 
الــصــادر أمــس الــثــالثــاء، بــإلــزام الحكومة 
املــصــريــة بــتــنــفــيــذ حــكــم بــطــالن اتــفــاقــيــة 
ــــني مــصــر  ــدود الـــبـــحـــريـــة بـ ــ ــحــ ــ تـــعـــيـــني الــ
ــازل عــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـــــســـــعـــــوديـــــة، وبـــــطـــــالن الـ
جـــزيـــرتـــي تــــيــــران وصـــنـــافـــيـــر، وتـــغـــريـــم 
رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، 
ــــوزراء، شــريــف إســمــاعــيــل، في  ورئــيــس الـ
الــعــالقــات  لتفاصيل  التعقيد  مــن  مــزيــد 
ــا أنـــه  ــة، وخـــصـــوصـ ــعـــوديـ ــسـ املـــصـــريـــة الـ
ــع أزمــــــة حــــــادة بــــني الــبــلــديــن  يـــتـــزامـــن مــ
الحصص  السعودية  بسبب عدم توريد 
البترولية املقررة إلى مصر وفقا التفاق 
مــبــرم بــيــنــهــمــا فـــي الــقــاهــرة فـــي إبــريــل/ 
اتفاقية  يــوم توقيع  املــاضــي، في  نيسان 
ــــدود نـــفـــســـه. ويـــــــــؤدي الـــحـــكـــم إلـــى  ــحــ ــ الــ
ــع الـــحـــالـــي في  اســـتـــمـــرار تــجــمــيــد الـــوضـ
انــتــظــار فــصــل املــحــكــمــة اإلداريــــــة العليا 
في الطعن املقدم من الحكومة على حكم 
أول درجة، وهو املؤجل حاليا إلى الشهر 
املقبل. وتتوقع مصادر قضائية مطلعة 
الــحــكــم نــهــائــيــا فــيــه فــي الــربــع األول من 
الـــعـــام املــقــبــل. ويــصــب الــحــكــم فـــي خــانــة 
استمرار »املشاكسة املصرية« للسعودية 
ــرتــــني، فــي  ــزيــ ــجــ ــا يـــخـــص مـــلـــف الــ ــ ــــي مـ فـ
املنعكس على  السعودي  الغضب  مقابل 
اإلمــدادات البترولية وضعف املساعدات 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن  ــارات، عــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ واالســ
دائما إصرارها  املصرية تؤكد  الحكومة 
فه من 

ّ
على إلغاء حكم أول درجة ملا يخل

آثـــار خــطــيــرة، سياسية وقــانــونــيــة، على 
الداخل املصري بغض النظر عن تسليم 
الجزيرتني إلى السعودية. وقالت مصادر 
»العربي  لـ الحكم،  حكومية عقب صــدور 

تيران وصنافير و»أرامكو«
عالقات مصر والسعودية تتعقد أكثر

تتجه العالقات 
السعودية المصرية 

إلى التأزم أكثر، في ظل 
حكم بطالن التنازل عن 

تيران وصنافير وتوقف 
شركة »أرامكو« 

عن إمداد القاهرة 
بالمشتقات النفطية
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عّمان ـ محمد الفضيالت

 ،2013 الــــثــــانــــي  كـــــانـــــون  يــــنــــايــــر/   16 فـــــي 
وبــيــنــمــا كــانــت الــســلــطــة فـــي األردن تــكــافــح 
ــتـــجـــاجـــات املــطــلــبــيــة  ــار مـــوجـــة االحـ ــ ــر آثــ ــ آخـ
بالتزامن  البالد  شهدتها  التي  والسياسية 
مـــع االنـــتـــفـــاضـــات الـــعـــربـــيـــة، فـــاجـــأ الــعــاهــل 
ــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي الــقــوى الشعبية  األردنـ
والــســيــاســيــة بـــورقـــة نــقــاشــيــة )الــثــانــيــة من 
ــا( طـــــرح فــيــهــا االنـــتـــقـــال نـــحـــو نــهــج  ــهـ نـــوعـ
الــحــكــومــات الــبــرملــانــيــة، كــأحــد أهـــم جــوانــب 

التطور الديمقراطي.
ما طرحه امللك األردني في ورقته النقاشية 
للنقاش،  قــابــل  شخصي  كاجتهاد  الثانية 
حوله في خطبة العرش، التي ألقاها خالل 
ــــدورة غــيــر الــعــاديــة ملجلس األمــة  افــتــتــاح الـ
 ،2013 فبراير/ شباط   10 فــي  السابع عشر 
أعــضــاء مجلس  إلــى خطة عمل حــّمــل فيها 
ــاح مــرحــلــة  ــ ــجـ ــ األمـــــــة آنــــــــذاك مـــســـؤولـــيـــة »إنـ
الـــتـــحـــول الـــتـــاريـــخـــيـــة، وإفــــــــراز الــحــكــومــات 

البرملانية وتطوير ممارساتها«.
الــحــكــومــة الــبــرملــانــيــة، كــهــدف نــهــائــي لخطة 
اإلصـــالح املــتــدرج التي وضعها، أعــاد امللك 
التأكيد عليها في ثالثة خطابات عرش أمام 
مــجــلــس األمــــة الــســابــع عــشــر بــعــد الــخــطــاب 
الــتــوجــه فــي ثالثة  األول. كما أكــد على هــذا 

أوراق نقاشية تلت الورقة الثانية.
وفي بادرة للداللة على جدية التوجه نحو 
الحكومة البرملانية، شارك امللك صالحياته 
ــاء مــجــلــس الـــنـــواب  الـــدســـتـــوريـــة مــــع أعــــضــ

الــســابــع عــشــر، مــن خــالل نهج تــشــاوري في 
اخــتــيــار رئــيــس الــحــكــومــة. وعــلــى الــرغــم من 
شكلية املــشــاورات التي خــّيــرت الــنــواب بني 
أســـمـــاء مـــحـــددة اقــتــرحــهــا الــــديــــوان املــلــكــي، 
إال أنــهــا ُعـــّدت خــطــوة على طــريــق الحكومة 

البرملانية.
وفي الخطاب الــذي ألقاه أمــام مجلس األمة 
السابع عشر، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 
ــال املــلــك األردنــــــي: »أطــلــقــنــا خــطــوة  2013، قـ
أســاســيــة نــحــو الــحــكــومــات الــبــرملــانــيــة على 
والــتــي نسعى  النيابية،  املـــشـــاورات  أســـاس 
للوصول بها إلى حالة متقدمة عبر الدورات 
الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة، بــحــيــث تــشــكــل األغلبية 
ــى أحــــــزاب بــرامــجــيــة  الــنــيــابــيــة املــســتــنــدة إلــ
الحكومات، وتوازيها أقلية نيابية مستندة 
إلى أحزاب برامجية أيضا، وتعمل بمفهوم 

حكومة الظل في مجلس النواب«.
وضـــع املــلــك شــرطــا لتحقيق االنــتــقــال نحو 
ــي إقــــــرار  ــ الـــحـــكـــومـــة الـــبـــرملـــانـــيـــة يـــتـــمـــثـــل فـ
جملة مــن قــوانــني اإلصـــالح الــســيــاســي، هي 
ــزاب، والبلديات  قــوانــني االنــتــخــابــات، واألحــ
مجلس  أنجزها  قوانني  وهــي  والالمركزية. 
الــنــواب الــســابــع عشر كلها، وعــّبــر املــلــك عن 

فخره بإنجازها ضمن معايير إصالحية.
لكن يوم االثنني املاضي، تبخرت آخر أحالم 
بأن  األردنــيــة،  والشعبية  السياسية  الــقــوى 
والدة  املنظور  املستقبل  فــي  بــالدهــم  تشهد 
النيابية.  األغلبية  حكومة برملانية تشكلها 
تجاهل امللك في خطاب العرش الذي افتتح 
فيه أعمال مجلس األمة الثامن عشر مجرد 

ذكـــر الــحــكــومــة الــبــرملــانــيــة، بــعــد ســنــوات من 
وعـــود تحقيقها. املــلــك، وبــعــد قــرابــة األربـــع 
يقود  تاريخي  بتحول  تبشيره  من  سنوات 
ــي الـــبـــالد،  لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــات بـــرملـــانـــيـــة فــ
ــن أســــــس لـــهـــا وأطـــلـــق  ــ ــو مـ ــ ضـــمـــن خـــطـــة هـ
املــتــدّرج«، أعــاد حساباته  عليها »اإلصـــالح 
التقليدي  بالنسق  السير  مواصلة  لصالح 
والــــذي يمتلك فيه  الــحــكــومــات،  فــي تشكيل 

دستوريا حقا منفردًا في اختيار رئيسها.
ــن الــــشــــواهــــد خـــالل  ــ ــعــــديــــد مـ ــت الــ ــلــ وقــــــد دلــ
الحكومة  وعــود  أن  على  املاضية  األسابيع 
البرملانية لم تكن على قدر كبير من الجدية، 

لكن خطاب العرش أكد األمر بشكل نهائي. 
في  جــرت  التي  النيابية  االنتخابات  نتائج 
20 سبتمبر/ أيلول املاضي، لم تفرز أغلبية 
نيابية قادرة على تشكيل حكومة برملانية، 
ــان قــــد حـــســـم أمــــــره حـــتـــى قــبــل  ــ ــك كـ ــلـ لـــكـــن املـ
االنــتــخــابــات بــإعــادة تكليف رئــيــس الـــوزراء 
الــحــكــومــة، وهـــو ما  هــانــي املــلــقــي بتشكيل 
حدث بعد خمسة أيام من االنتخابات. كما 
تراجع امللك عن »املــشــاورات النيابية« التي 
امللقي  تكليف  ــاد  وأعــ  ،2013 عـــام  فــي  جـــرت 
الــحــكــومــة، مــن دون مــشــاورات مع  بتشكيل 
الـــنـــواب. كــمــا لـــم يـــشـــاور املــلــقــي الـــنـــواب في 

تشكيل حكومته.
للحكومة  وهللوا  سبق  الذين  السياسيون 
الــبــرملــانــيــة بــعــد أن طــرحــهــا املـــلـــك، ســارعــوا 
فــي أعــقــاب خــطــبــة الــعــرش األخـــيـــرة وخــالل 
االســتــديــو املــفــتــوح عــلــى شــاشــة التلفزيون 
للحكومة  املــلــك  لتجاهل  للتهليل  الــوطــنــي، 
البرملانية، معتبرين أنها تجربة ال تستقيم 
فــــي بـــــالد ال تـــوجـــد فــيــهــا حـــيـــاة ســيــاســيــة 
البرملانية  الحكومة  كانت  وبعدما  راســخــة. 
ــة خــالل  ــيــ مــطــلــبــا لــلــقــوى الــســيــاســيــة األردنــ
اململكة  عاشتها  التي  االحتجاجات  موجة 
واســتــمــرت صاخبة حتى   2011 عــام  مطلع 
الــتــوجــه  املـــلـــك  الـــعـــام 2012، وطـــــرح  نــهــايــة 
نـــحـــو الـــحـــكـــومـــة الـــبـــرملـــانـــيـــة بـــعـــد أن خــبــت 
أظهرت  املطالبات،  وتراجعت  االحتجاجات 
»الحكومة  أن  األردن  فــي  األحـــداث  مجريات 
امللكي منحة، ما سّهل  باملفهوم  البرملانية« 
التراجع عن مجرد التفكير بالتوجه نحوها.

الرباط ـ حسن األشرف

ــّر شــهــر كـــامـــل عــلــى تــكــلــيــف املـــلـــك املــغــربــي،  مــ
محمد السادس، لألمني العام لحزب »العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة«، عـــبـــد اإللــــــه بـــنـــكـــيـــران، لــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وذلـــــك فـــي الـــعـــاشـــر من 
دون  مــــن  املــــاضــــي،  األول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
الــجــديــد،  فــريــقــه  ملــلــمــة  بــنــكــيــران  أن يستطيع 
ــع لــيــكــمــل االئــتــالف  الحــتــيــاجــه إلـــى حـــزب رابــ
الحكومي. وحتى اليوم، قرر حزبان سياسيان 
فقط املشاركة في الحكومة الواحدة والثالثني 
فــي تــاريــخ املــغــرب، والــتــي جــاءت بعد تنظيم 
ــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الـــســـابـــع مــن  ــتــــخــ االنــ
و»التقدم  »االستقالل«  املاضي، وهما  أكتوبر 

تشكيل  عــن  عجز  إذا  لكنه  الــالزمــة،  بالجدية 
الحكومة فلن يدخل في أي متاهات«، مضيفا: 
ــأعـــود إلــى  ــتـــزاز أي أحــــد، وسـ »لـــن أخــضــع البـ
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة، وأخـــبـــره بـــأنـــي فــشــلــت في 

تشكيل الحكومة وأرجع إلى بيتي«.
تصريحات بنكيران، الذي أكد أيضا أن تشكيل 
 20 يملك  واحـــد  حــزب  فقط  يلزمها  الحكومة 
مقعدًا برملانيا، لتوفير نصاب األغلبية )198 
من 395 مقعدًا(، رد عليها بشكل ضمني امللك 
املغربي، في خطاب ذكرى »املسيرة الخضراء«، 
السنغالية  العاصمة  ألقاه األحد املاضي، من 
دكـــــــار، بـــرفـــضـــه إقــــامــــة حـــكـــومـــة عـــلـــى أســــاس 
انتخابية«.  »غنيمة  كأنها  عــدديــة  حــســابــات 
خـــطـــاب املـــلـــك الـــــذي شــــدد فــيــه عــلــى ضــــرورة 
ــاءات عــــوض الــحــســابــات  ــفـ ــكـ الــتــركــيــز عــلــى الـ
ــدة،  ــديـ ــجـ الــــعــــدديــــة فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الـ
عبد  والتنمية«،  »العدالة  في  القيادي  اعتبره 
مساره  في  لبنكيران  منصفا  بالجي،  السالم 
لتكوين حكومته، باعتبار أن الخطاب امللكي 
يدعم رفــض االبــتــزاز. وقــال مصدر مقرب من 
»العربي  رئيس الحكومة املعنّي، في تصريح لـ
الجديد«، إن موضوع االبتزاز، الذي سبق أن 
في  بزعيم حــزب،  يتعلق  بنكيران،  إليه  أشــار 
إشـــارة الــى »األحــــرار«، رهــن دخــولــه الحكومة 
بــرفــض مشاركة حــزب آخــر فــي الحكومة، أي 
لــم يستسغه بنكيران  »االســتــقــالل«، وهــو مــا 
في املشاورات األولية مع الحزب املعني. ومن 
جــهــتــه، اعــتــبــر حـــزب »الــتــقــدم واالشــتــراكــيــة« 
الـــذي أعــلــن مــشــاركــتــه فــي الــحــكــومــة، أن رؤيــة 
تشكيل  ومقتضيات  شــروط  امللك بخصوص 

الــحــزب، باعتبار  هــذه الحكومة تــوافــق رؤيـــة 
أنه ال يمكن أن تؤلف أي حكومة إال بناًء على 
برنامج واضح املعالم، وعلى تالق وانسجام 
في الرؤى والتصورات واألهداف بني مختلف 

مكوناتها، في احترام إلرادة الناخبني.
وإذا كـــان الــبــعــض قــد وجـــد فــي خــطــاب امللك 
املــغــربــي نــوعــا مــن »طـــوق الــنــجــاة« ملصلحة 
ساير  أنــه  باعتبار  املكلف،  الحكومة  رئــيــس 
ــتـــزاز« بعض  مــوقــف بــنــكــيــران الـــرافـــض لـــ »ابـ
نتائج جيدة  لــم تحصل على  التي  ــراف  األطـ
ــات، وتــطــلــب حــقــائــب وزاريـــــة  ــابـ ــتـــخـ فـــي االنـ
تقريعا  الخطاب  اعتبروا  آخرين  فــإن  وازنـــة، 
ــا لـــلـــتـــســـريـــع  ــطــ ــغــ ــيــــس الــــحــــكــــومــــة، وضــ ــرئــ لــ
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. الـــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي، 
املــلــك على  أن تأكيد  يــرى  الـــزهـــراوي،  محمد 
اخــتــيــار  فــي  منهجية صــارمــة  أنـــه سيعتمد 
الـــــــــــوزراء، يــحــمــل فــــي طـــيـــاتـــه ثـــــالث دالالت: 
األولـــــــى، أن تــضــمــني الـــخـــطـــاب املــلــكــي لــهــذا 
الــتــوجــيــه، وفــق الــســيــاق الــحــالــي، يــؤشــر إلى 
امللكية  املؤسسة  بــني  أزمــة حقيقية  أن هناك 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة، حــيــث ظــهــرت جــلــيــا في 
»األحــــرار«،  زعــيــم  مقترحات  بنكيران  رفــض 

عزيز أخنوش، وهو أحد املقربني من القصر. 
ــا الـــــزهـــــراوي، في  والــــداللــــة الــثــانــيــة يــــوردهــ
الــجــديــد«، تتمثل في  إلــى »الــعــربــي  تصريح 
كـــون اإلشـــــارة املــلــكــيــة عــاديــة وتــدخــل ضمن 
الصالحيات الدستورية للملك، وهي بمثابة 
توجيه إلى رئيس الحكومة من أجل مراعاة 
بعض املعايير والشروط في اقتراح الوزراء. 
ــة الــثــالــثــة، فــتــتــعــلــق بــأنــهــا جـــاءت  أمـــا الـــداللـ
فـــي ســيــاق مــحــاولــة الــضــغــط عــلــى بــنــكــيــران 
لتقديم تــنــازالت جــديــدة، وذلــك بغية إشــراك 
حزب »األحـــرار« وفق الشروط التي سبق أن 
عرضها عليه أخنوش، ال سيما أن بنكيران ال 

يملك خيارات أخرى في ظل الوضع املتعثر.
املــشــاورات التي دشنها  إلــى مسار  وبالعودة 
رئيس الحكومة املعنّي منذ قرابة شهر، يمكن 
ــلـــة، وفــــق الـــــزهـــــراوي، إلــى  تــقــســيــم هــــذه الـــرحـ
أن  من خالله  ظهر  األول  أساسيني:  اتجاهني 
هناك ميواًل ورغبة تكتيكية لبنكيران بقصد 
نــســج الــتــحــالــفــات واالكـــتـــفـــاء فــقــط بـــأحـــزاب 
التقليدي  حليفه  تضم  التي  الوطنية  الكتلة 
السابقني  وبخصميه  واالشتراكية«،  »التقدم 
ــي«. أمــا  ــراكــ ــتــ ــاد االشــ ــ ــحـ ــ ــقــــالل« و»االتـ ــتــ »االســ
الـــزهـــراوي، فيرتبط  الــثــانــي، يضيف  االتــجــاه 
ــقـــل الــســيــاســي  ــالـــتـــحـــول الـــــــذي شــــهــــده الـــحـ بـ
بـــعـــد االنــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، خــصــوصــا 
بــعــد اســتــقــالــة زعــيــم حـــزب »الــتــجــمــع الوطني 
ــد أصــــدقــــاء املــلــك  ــرار« لــيــحــل مــكــانــه أحــ لــــألحــ
ــذي اســـتـــطـــاع أن  ــ ــو أخــــنــــوش، الـ املـــقـــربـــني، وهــ
يــجــمــع حــولــه حــزبــي »االتــــحــــاد الـــدســـتـــوري« 

و»الحركة الشعبية«.

الحكومات البرلمانية في األردن: »منحة ملكية« تبخرتتشكيل الحكومة المغربية في نفق... وتأويالت لخطاب الملك
تقريرتحليل

بنكيران يهدد بالعودة 
إلى بيته إذا فشل بتشكيل 

الحكومة

بنكيران واألمين العام لحزب االتحاد الدستوري محمد ساجد )جالل مرشدي/األناضول(

طرح الملك األردني فكرة الحكومات البرلمانية 
)Getty( 2013 في

ــم أحـــــــزاب  ــا لـــــم تـــحـــسـ ــمـ ــيـ ــة«، فـ ــ ــيــ ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ واالشــ
ــرار« و»الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة« و»االتـــحـــاد  ــ ــ »األحـ
االشــتــراكــي« أمــرهــا بــعــد. حــالــة »االنــحــبــاس« 
ــيـــس الــحــكــومــة  ــاورات رئـ ــ ــشـ ــ ــتـــي تــعــرفــهــا مـ الـ
ــد »تـــــهـــــرب« األمــــني  ــعـ ــة بـ فــــي املـــــغـــــرب، خــــاصــ
الــعــام لــحــزب »االتـــحـــاد االشــتــراكــي«، إدريـــس 
أن جمع زعماء  لقاء سبق  لشكر، من حضور 
و»التقدم  و»االســتــقــالل«  والتنمية«  »الــعــدالــة 
الحكومة،  في  الثالثة  األضلع  واالشتراكية«، 
ترجمتها تصريحات رئيس الحكومة املكلف 
الــــذي لــم يــخــف تــبــرمــه مــن مــســار املـــشـــاورات. 
إنه  بنكيران، في تصريحات صحافية،  وقــال 
»ســيــظــل يــتــعــامــل مـــع جــمــيــع األحــــــزاب خــالل 
املرتقبة،  حكومته  لتشكيل  املــشــاورات  مسار 



انتفاضة »األقليات« تريح كلينتون... وترامب يتمّسك بالمفاجأة

اليوم األميركي الطويل

استطالعات الرأي: ثقة مهزوزة

مشاركة الناخبين 
من أصول التينية غير 

مسبوقة تاريخيًا

واشنطن ـ العربي الجديد

الحمــات  مــن  ونّيــف  عــام  بعــد 
وعلــى  الحزبيــة  االنتخابيــة، 
املســتوى القومــي، باتــت الواليــات 
تنتهــي  عهــٍد جديــد،  مشــارف  علــى  املتحــدة، 
معــه حقبة الرئيــس باراك أوباما، بعد ثمانية 
أعوام من التبدالت املفصلية، ملصلحة املرشح 
الرئاســي للحــزب الجمهــوري دونالــد ترامــب 
الديمقراطــي  للحــزب  الرئاســية  املرشــحة  أو 
أمــس  يــوم  أظهــر  وقــد  كلينتــون.  هيــاري 
الثاثــاء، مــدى حماســة الناخبــن األميركيــن 
 احتــدام 

ّ
للســباق إلــى البيــت األبيــض، فــي ظــل

االشــتباكات الكاميــة بــن كلينتــون وترامــب 
مكاتــب  تحــت 

ُ
ف الســياق،  هــذا  فــي  أخيــرًا. 

االقتراع، في قرية ديكفســيل نوتش في جبال 
املتحــدة،  الواليــات  شــرقي  شــمال  األبــاالش، 
بأصواتهــم  الســبعة  ناخبيهــا  إدالء  بعــد 
بذلــك رمزيــا  الثاثــاء، مطلقــن  ـ  اإلثنــن  ليــل 
العلــم  مــع  األميركيــة.  الرئاســية  االنتخابــات 
أنــه ُدعــي نحــو 225 مليــون ناخــب للمشــاركة 
واليــات  ثمانــي  بــرت 

ُ
واعت االنتخابــات.  فــي 

متأرجحــة، مفصليــة فــي االنتخابــات، أبرزهــا 
فلوريدا ونيوهامبشير وفيرجينيا وأوهايو. 
ســاعات  منــذ  األميركيــن  مايــن  واصطــف 
الصباح األولى في صفوف طويلة أمام مراكز 
االقتــراع لــإدالء بأصواتهــم الختيــار رئيــس 
ف من 435 

ّ
جديد، وانتخاب مجلس نواب مؤل

عضوًا، واختيار 36 عضوًا جديدًا في مجلس 
كثيفــة  مشــاركة  املراقبــون  وتوقــع  الشــيوخ. 
انتخابيــة  »انتفاضــة«  علــى  مؤشــرات  بعــد 
أظهرتهــا  التينيــة،  أصــول  مــن  لألميركيــن 
نتائج االقتراع املبكر التي كانت قد بدأت منذ 

نحو أسبوعن في 38 والية أميركية.
مــن  الناخبــن  مشــاركة  نســبة  وكانــت 
أصــول التينيــة فــي عمليــات االقتــراع املبكــر، 
إلــى  وصلــت  قــد  الحالــي،  العــام  بانتخابــات 
نحــو مائــة في املائة، في واليات مثل فلوريدا، 
مؤشــر  فــي  وكولــورادو،  كارولينــا،  ونــورث 
شــهدتها  كبيــرة،  ديمغرافيــة  تغييــرات  علــى 
فــي  الواليــات  لتلــك  الســكانية  التركيبــة 
الســنوات القليلــة املاضيــة، وبالتالــي تنامــي 
القــوة الناخبــة لألقليــة الاتينية في الواليات 
املتحدة، وتحّولها إلى رقم صعب في املعادلة 
 
ّ
أن محللــون  ورأى  الرئاســية.  االنتخابيــة 
اإلقبــال الكثيــف للناخبــن مــن أصــول التينية 
اإلســاءات  فعــل سياســي علــى حملــة  هــو رد 
العنصريــة التــي تعــّرض لهــا املهاجــرون مــن 
دول أميــركا الاتينيــة، املقيمــون بطريقــة غير 
شــرعية فــي الواليــات املتحــدة، وفــق مــا ورد 
علــى لســان ترامــب الــذي اعتبرهــم »مجرمــن 

ومغتصبي نساء وتجار مخدرات«.
اإلعــام  وســائل  بــدأت  النهــار  تقــّدم  ومــع 
األميركيــة تكشــف ترجيحــات مبنيــة علــى مــا 
ومنهــا  االنتخــاب،  بعــد  الناخبــون  بــه  أدلــى 
»يــو  أفــادت  والتــي  نيوهامبشــير،  فــي واليــة 
علــى  فيهــا  تقــّدم  »ترامــب  أن  تــوداي«،  أس 
حســاب كلينتون«. مع العلم أن االســتطاعات 

فــي فيادلفيــا، وعــدد مــن املطربــن. وجــددت 
العمــل  التزامهــا  الســابقة،  الخارجيــة  وزيــرة 
علــى توحيــد األميركيــن، وقالــت إنهــا تــدرك 
حجــم املســؤولية امللقــاة علــى عاتقهــا وإنهــا 
ستبذل كل جهودها من أجل خدمة املواطنن 
البيــت  إلــى  وصولهــا  حــال  فــي  األميركيــن 
الديمقراطــي  املرشــح  أدلــى  كمــا  األبيــض. 
ملنصــب نائــب الرئيس، تيــم كاين، بصوته في 
ريتشــموند عاصمــة واليــة فرجينيــا فــي وقت 

مبكر من الصباح.
بجولــة  حملتــه  ترامــب  اختتــم  املقابــل،  فــي 
واحــد،  يــوم  فــي  واليــات  خمــس  فــي  خاطفــة 
واعــدًا بجمــع البــاد داخــل حــدود آمنــة تحــت 
االســتحقاق  ووصــف  أواًل«.  »أميــركا  شــعار 
الســتقال  »يــوم  بأنــه  الرئاســي  االنتخابــي 
واليــة  فــي  ألقــاه  خطــاب  فــي  وقــال  أميــركا. 
ميشــيغن املحســوبة على الحزب الديمقراطي 
إن »عمــال أميــركا ســيقولون كلمتهــم مــن أجل 

إزالة الفساد السياسي في واشنطن«.
العــام  الــرأي  اســتطاعات  نتائــج  وأظهــرت 
الواليــات  فــي  الحزبيــة  الســيطرة  وخريطــة 
بســبب  الجمهــوري  املرشــح  مهمــة  صعوبــة 
التصويــت  فــي عمليــات  الديمقراطيــن  تقــدم 

لناخبــي  املرتفعــة  املشــاركة  ونســبة  املبكــر 
كارولينــا  ونــورث  فلوريــدا  فــي  األقليــات 
وكولورادو. لذلك حاول تسجيل اختراقات في 
الواليــات التي يشــّكل البيض غالبية حاســمة 
فــي قوتهــا الناخبــة ومنهــا ميشــيغن. وراهــن 

ترامــب علــى الحصــول علــى أصــوات العمــال 
البيــض الذين ســبق واقترعــوا لصالح بيرني 
ســاندرز املرشــح الديمقراطــي الســابق خــال 
االنتخابــات التمهيديــة للحــزب الديمقراطــي. 
وكان »نجــم« األســابيع األخيــرة، مديــر مكتــب 
التحقيقــات االتحــادي األميركــي )أف بــي آي( 
مــن  النتقــادات  تعــّرض  قــد  كومــي،  جيمــس 
بعــض ضباطــه وأعضــاء في الكونغــرس، يوم 
بشــأن  تحقيــق  مــع  تعاملــه  بســبب  اإلثنــن، 
مــع  بكلينتــون،  الخــاص  اإللكترونــي  البريــد 
ذلــك فقــد احتفــظ بدعــم البيــت األبيــض. وكان 
أنــه  قــد أقحــم »أف بــي آي«، املفتــرض  كومــي 
االنتخابــات،  ســباق  فــي  سياســيا،  محايــد 
بشــأن  التصريحــات  مــن  بسلســلة  إلدالئــه 
التحقيــق. فــي هــذا الصــدد، قــال رئيــس رابطة 
والتــي  االتحاديــن،  القانــون  إنفــاذ  ضبــاط 
تمثــل أكثــر مــن 3500 ضابط من »أف بي آي«، 
يرفضــون  الضبــاط  »بعــض  إن  أدلــر،  جــون 
الطريقة التي تعامل بها كومي مع التحقيق، 
ويعتقدون أن عليه االستقالة في حن يدعمه 
يكــون  أن  عــن  راضــن  غيــر  ولكنهــم  آخــرون 
مكتــب التحقيقــات محــل انتقــادات سياســية 

من جهات مختلفة«.
ضبــاط  رابطــة  باســم  متحــدث  ذكــر  بــدوره، 
مكتــب التحقيقــات أن »نزاهــة أكثر من 13 ألفا 
مــن الضبــاط العاملــن والســابقن، أصبحــت 

عرضة النتقادات ال مبرر لها«.
مــع ذلــك، احتفــظ كومي بدعــم البيت األبيض، 
والــذي أفــاد املتحدث باســمه، جوش إرنســت، 
 نزيها 

ً
بــأن »الرئيــس يــرى املديــر كومــي رجــا

وصاحــب مبــادئ«، مضيفــا أن »آراء الرئيــس 
بالثقــة  يتمتــع  يــزال  وال  فيــه،  تتغيــر  لــم 
التحقيقــات  مكتــب  إدارة  علــى  قدرتــه  فــي 
بدلوهــا  أدلــت  روســيا  بدورهــا،  االتحــادي«. 
باســم  املتحــدث  إعــان  مــع  االنتخابــات،  فــي 
أن  أمــس،  بيســكوف،  ديمتــري  الكرملــن، 
مــع  العاقــات  لتطويــر  روســيا  »اســتعداد 
الرئاســة  انتخابــات  بعــد  املتحــدة،  الواليــات 
اســتعداد  مــدى  علــى  يتوقــف  األميركيــة، 

واشنطن للقيام بذلك«.
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سياسة

لم تصدق استطالعات 
الرأي في ثالثة 

استحقاقات عامة في 
بريطانيا في السنوات 

األخيرة، ما دفع 
البريطانيين إلى عدم 

تصديق استطالعات 
الرأي المتعلقة باالنتخابات 

األميركية

ترامب وهيالري كلينتون، من جهة، وعلى  المرشحين، دونالد  الثالثاء، طويًال جدًا على  األميركي، أمس  االنتخابي  اليوم  بدا 
الناخبين، الذين تقاطروا منذ الصباح على مراكز االقتراع. وظهرت المعركة واضحة مع تضارب أرقام االستطالعات

)Getty/أدلى الناخبون بأصواتهم باكرًا )مارك والهايزر

لندن ـ نواف التميمي

توجه املواطنون األميركيون، أمس الثاثاء، 
الرئيــس  النتخــاب  االقتــراع  صناديــق  إلــى 
انتخابــي،  ســباق  بعــد  وذلــك  للبــاد،  الـــ45 
إثــارة  »األكثــر  بـ املراقبــن  مــن  وصفــه كثيــر 
وغرابــة« فــي تاريــخ االنتخابــات األميركيــة، 
والــذي ال ينافســه إال اســتحقاق عــام 1980 
علــى  ريغــن  رونالــد  الجمهــوري  فــاز  حــن 
الرغــم  وعلــى  كارتــر.  جيمــي  الديمقراطــي 
لعــام  األميركيــة  االنتخابــات  غرابــة  مــن 
2016، إال أنهــا ال تختلــف كثيــرًا مــن ناحيــة 
تســبق  التــي  الــرأي«  »اســتطاعات  ســيل 
وتتدفــق  االنتخابيــة،  الحمــات  انطــاق 
اللحظــات  حتــى  ومتباينــة،  متتاليــة 
الرســمي  اإلعــان  تســبق  التــي  األخيــرة، 
التصويــت.  لعمليــة  النهائيــة  النتائــج  عــن 
وإذا كان كثيــر مــن املراقبــن والناخبــن فــي 
فــي مصداقيــة  املتحــدة ال يثقــون  الواليــات 
فــإن  نتائجهــا،  ودقــة  الــرأي،  اســتطاعات 

الناخبــن البريطانيــن، ال يثقــون إلى درجة 
وبعــد  الــرأي.  اســتطاعات  بنتائــج  عاليــة 
فشــل االســتطاعات فــي ثاثــة اســتحقاقات 
عامــة جــرت فــي بريطانيــا منــذ العــام 2014، 
بــات البريطانيــون يتنــدرون كــون النتائــج 
غالبــا  انتخابــي،  اســتحقاق  ألي  النهائيــة 
اســتطاعات  نتائــج  عكــس  علــى  تكــون  مــا 
الــرأي، رغــم أن هــذه االســتطاعات تتوالهــا 
شــركات عامليــة تطبــق فيها، نظريــا، معايير 
الدراســات  تفيــد  مــا  غالبــا  دقيقــة  علميــة 
الجامعيــة أن هامــش الخطــأ فيهــا ال يجــب 
أن يتعــدى النقطــة املئويــة الواحــدة. تمثلــت 
التجربة البريطانية األولى خال »اســتفتاء 
اســكتلندا 2014«، وهــو االســتفتاء الشــعبي 
يــوم  االســكتلندية،  الحكومــة  أجرتــه  الــذي 
الخميس 18 سبتمبر/أيلول 2014، لتحديد 
ضمــن  اســكتلندا  إقليــم  عضويــة  مســتقبل 
بريطانيــا. وفــي وقت أظهر اســتطاع للرأي 
نشر قبل 11 يوما من موعد إجراء االستفتاء، 
تفوق املؤيدين الســتقال اســكتلندا بنســبة 
املائــة  فــي   49 مقابــل  فــي  املائــة،  فــي   51
آخــر  نتائــج  أظهــرت  املعارضــن،  لفريــق 
اســتطاعن للــرأي أجرتهما مؤسســتا »آي.
ســي.إم« و»سارفيشــن« لحســاب صحيفتــي 
االســكتلندية  ميــل  و»ديلــي  »سكوتســمان« 
لبقــاء  املؤيديــن  نســبة  أن  التوالــي،  علــى   «
إلــى  ارتفعــت  بريطانيــا  ضمــن  اســكتلندا 
52 فــي املائــة مقابــل 48 فــي املائــة يؤيــدون 
النهائيــة  النتيجــة  وجــاءت  االســتقال، 
االســتطاعن،  لنتائــج  ُمخالفــة  والرســمية 
بعد رفض الناخبن اســتقال اســكتلندا عن 

بريطانيا بنسبة 55.42 في املائة.
الــذي  الثانــي  البريطانــي  االســتحقاق  أمــا 
خالفــت نتيجتــه النهائيــة كل اســتطاعات 
فــي  املحافظــن  حــزب  بفــوز  فتمثــل  الــرأي، 
االنتخابات العامة التي جرت في مايو/ أيار 

2015، فبينمــا كشــف آخــر اســتطاع أجرتــه 
الــرأي  الســتطاعات  »يوغــوف«  مؤسســة 
لصالــح صحيفــة »ذا صــن عــن تقــارب بــن 
حزب املحافظن وحزب العمال املعارض، إذ 
حصــل الحزبــان علــى تأييــد نســبته 33 فــي 
املائة، أظهر اســتطاع أجرته أمس مؤسســة 
»ديلــي  صحيفــة  لحســاب  »سيرفيشــن« 
حــزب  علــى  »العمــال«  حــزب  تقــدم  ميــرور« 

املحافظن بفارق نقطة مائوية واحدة.
ومنح االستطاع »العمال« 34 في املائة من 
األصــوات، بينمــا بقي تأييد املحافظن عند 
33 في املائة من األصوات. وأظهر اســتطاع 
مؤسســة  أجرتــه  الــذي  األخيــرة  اللحظــات 
»بوبيولــوس«، أن حــزب املحافظــن متعادل 
املائــة  فــي   34 املعــارض،  العمــال  حــزب  مــع 
مــن مجمــوع األصــوات لــكل منهمــا. وجــاءت 
النتيجــة النهائيــة مخالفــة تمامــا، إذ منــح 
املحافظــن،  فــوزًا مريحــا لحــزب  الناخبــون 
مجمــوع  مــن  مقعــدًا   331 علــى  بحصولــه 
مقاعــد مجلــس العمــوم الـ650 مقعــدًا، بفارق 

99 مقعدًا عن حزب العمال.
أما الفشل الثالث الذي سجلته استطاعات 
مــا  مرحلــة  فــي  فــكان  البريطانيــة،  الــرأي 
»اســتفتاء بريكســت«، حــن  قبــل مــا عــرف بـ
عضويــة  مســتقبل  علــى  الناخبــون  صــوت 
وبينمــا  األوروبــي.  االتحــاد  فــي  بريطانيــا 
أظهرت آخر اســتطاعات الرأي التي ســبقت 
حزيــران  يونيــو/   23 يــوم  االقتــراع  عمليــة 
املاضــي، تقــدم معســكر املؤيديــن للبقــاء فــي 
االتحاد بـ 55 في املائة من آراء املشاركن في 
االســتطاع، فــي مقابــل 45 فــي املائــة حصــل 
النتائــج  »الخــروج«، جــاءت  عليهــا مؤيــدو 
النهائيــة خــاف ذلــك تمامــا، بفعــل تصويت 
52 فــي املائــة من الناخبــن لصالح الخروج، 
فــي حــن صــوت 48 فــي املائــة لصالــح بقــاء 

بريطانيا في االتحاد األوروبي.

قنــاة  ملوقــع  الصــدد،  هــذا  فــي  الصباحيــة، 
»فوكــس نيــوز«، أظهــرت تقــدم كلينتــون بـــ 4 
فــي املائــة، على ترامب على املســتوى الوطني. 
عــن  االنتخابيــة  ترامــب  حملــة  أعلنــت  كمــا 
تقدمه في واليتي بنسيلفانيا وميشيغن، في 
وقــٍت متأخــر أمــس. وبحســب النتائــج األوليــة 
علــى  مســجلن  ملقترعــن  املبكــر،  للتصويــت 
 
ّ
لوائح الحزبن الديمقراطي والجمهوري، فإن
كلينتــون تقّدمــت علــى ترامب بثاث نقاط في 
نــورث كارولينــا، وخمس نقاط في كولورادو، 

ونقطتن في نيوهامشر.
فــي  لاقتــراع  مركــز  الــى  كلينتــون  ووصلــت 
مدرســة ابتدائيــة قــرب منزلهــا فــي تشــاباكوا، 
اختتمــت  أن  بعــد  نيويــورك،  واليــة  فــي 
أوبامــا  حملتهــا بســهرة حافلــة شــارك فيهــا 

تقرير

■ لقد صّوتُّ لهياري كلينتون ألنني أعبأ بمواطنّي املسلمن والاتينين 
والسود وذوي الحاجات الخاصة

■ مرحبا أميركا. ال أصلي بالعادة، لكنني اليوم أصلي لكي تتخذوا القرار 
السليم. ال تبيعوا أرواحكم للشيطان

■ إن شعار جعل أميركا عظيمة مجددًا، يعني في الحقيقة إعادة أميركا 
للبيض فقط مجددًا

على األقل، باراك أوباما لن يبقى رئيسا للواليات املتحدة

■ أصّوت لألمل وللحب وللمساواة ولحق النساء. أصوت ضد الكراهية

■ تذكروا أنكم إن رأيتم شخصا مريبا في مكاتب االقتراع، فهو على 
األرجح شخص ديمقراطي

■ إن فاز ترامب، فسأغادر الواليات املتحدة... إلى سياتل

■ شقيقاتي النساء البيضاوات: تذكرن أمرًا واحدًا أن ليس كل النساء 
األميركيات نلن حق التصويت في عام 1920

■ تذكروا وأنتم تصوتون ماذا حصل في بريطانيا لدى التصويت على 
»البريكسيت«

■ كلينت إيستوود: أسمع جيش ترامب يتجه نحو صناديق االقتراع. 
يبدو أننا سننتصر

■ ال تنسوا أن امرأة سوداء مّهدت الطريق لفوز هياري كلينتون تدعى 
شيرلي أنيتا

■ الخبر الجيد هو أن أوباما ليس مرشحا اليوم بإنجازاته: األواباماكير 
الفاشل. تنظيم داعش. 20 مليار دوالر من الدين. االتفاق مع إيران

■ في نهاية اليوم سنعرف إن كانت أميركا أنثى أم ذكر

■ 370 اقتصاديا وقعوا رسالة تحث األميركين على عدم التصويت 
لدونالد ترامب

»المجتمع  أن  الثالثاء،  أمس  ميركل،  أنجيال  األلمانية  المستشارة  اعتبرت 
يقترب من التوازن بين النساء والرجال في المناصب القيادية«، في إشارة 
إيرنا  النرويجية  الــوزراء  ولرئيسة  ماي،  تيريزا  بريطانيا  وزراء  ولرئيسة  لها 
سولبرغ. وأكدت ميركل عقب لقائها سولبرغ، أمس، أن »يوم االنتخابات 
الوزراء  رئيسة  أما  المتحدة«،  الواليات  في  للديمقراطية  رائع  يوم  هو 
النرويجية، فاعتبرت أن »فوز كلينتون ربما كان مصدر إيحاء بأن السياسة 

ليست حكرًا على الرجال فقط«.

السياسة ليست حكرًا على الرجال
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الرباط ـ مصطفى قماس

تراجــع مخــزون املياه في الســدود املغربيــة حتى الثامن 
 6.6 إلــى  الجــاري  الثانــي  نوفمبر/تشــرين  شــهر  مــن 
 ،%42.8 حــدود  فــي  يســتقر  كــي  مكعــب،  متــر  مليــارات 
مقارنة بنحو 67.6% بكميات بلغت 10.50 مليارات متر 
مكعب في الفترة نفسها من العام املاضي، حسب بيانات 
رســمية. ويتوفــر املغــرب على ســدود يمكنها اســتيعاب 
أكثــر مــن 15.5 مليــار متــر مكعــب مــن امليــاه، مــا يعني أن 
املخــزون الحالــي يقــل بحوالــي 8.9 مليــارات مكعــب عــن 
وزارة  بيانــات  وكشــفت  للســدود.  التخزينيــة  القــدرات 

املــاء، التــي يوفرهــا موقعهــا الرســمي، أن مخــزون أغلــب 
الســدود تراجعــت، خاصــة تلــك التــي توجــد فــي مناطــق 
زراعية تعتمد عليها اململكة. وجاء تراجع مخزون املياه 
فــي الســدود باملغــرب، بعــد موســم جــاف، شــهد تراجــع 
التســاقطات املطريــة بنحــو 45%، حســب وزارة الفاحــة 
والصيــد البحــري. ويذهــب الخبيــر فــي قضايــا الزراعــة، 
محمــد الهاكــش، فــي حديثه لـ »العربــي الجديد«، إلى أن 
نــدرة امليــاه واالحتبــاس الحــراري فــي املغــرب، يطرحــان 
مشــكلة طبيعــة النشــاط الزراعــي.  ويعتبــر الهاكــش، أن 
الوضــع املناخــي يســتدعي تشــجيع الزراعــات العائليــة 
البيئــي  التــوازن  علــى  الحفــاظ  خطــط  تعتمــد  التــي 

واالقتصــاد فــي اســتهاك املــاء. ولــم يقتصــر األمــر علــى 
قلــة التســاقطات املطريــة فــي فصل الشــتاء، بــل إن الباد 
شــهدت فــي الصيــف ارتفاعــا كبيرا في درجــات الحرارة، 
ما انعكس على مخزون املياه الســطحية، حســب تقارير 
حكومية. وكان املغرب بدأ، منذ ستينيات القرن املاضي، 
سياســة طموحة تقوم على بناء الســدود التي ســاهمت 
في توفير مياه للزراعة، خصوصا في السنوات الجافة. 
وحسب إحصائيات رسمية، يوجد لدى املغرب 135 سدًا 
ف في مختلف االستعماالت من إتاحة املاء الصالح 

ّ
توظ

للشرب إلى السقي، علما أن املساحة املسقية في الزراعة 
ال تتعدى 15%.  ويعتبر املزارع عبد الله املســكيني، في 

»العربــي الجديــد«، أن تراجع مخزون املياه في  حديثــه لـ
الســدود مقلــق، خاصــة إذا تأخــرت التســاقطات املطريــة 
فــي هــذا املوســم، الــذي يأتــي بعــد موســم جــاف. ويؤكــد 
املســكيني، أن املزارعــن الذيــن يفتــرض أن يشــرعوا فــي 
الحــرث، يراهنــون علــى التســاقطات املطريــة التــي بــدأت 
تظهــر بشــائرها فــي األيــام األخيــرة، وإن كان بشــكل أقل 

من املتوقع. 
وتســتهلك الزراعــة 85% مــن مجمــوع املياه، وهي نســبة 
مرشحة لارتفاع مع اتجاه املغرب إلى توسيع مساحة 
األراضــي التــي تعتمــد علــى الــري، هــذا فــي الوقــت الــذي 

يحتاج إلى تعبئة املياه لاستعماالت األخرى.

تراجع حاد في مخزون مياه السدود بالمغرب

الهند وبريطانيا: حلف التجارة
زارت رئيســة الــوزراء البريطانيــة، تيريزا ماي، مدرســة هندية 
أمــس الثاثــاء، خــال جولــة مــن املتوقع أن تمهــد لعقد اتفاقية 
تجــارة حــرة بــن الهند وبريطانيا. وقامت ماي خال زيارتها 
بريطانيــة،  لشــركات   

ً
ممثــا  33 يرافقهــا  واســعة  بمحادثــات 

ترســم معالــم االتفاقــات املســتقبلية لبريطانيــا بعــد خروجها 
مــن االتحــاد األوروبــي. وأعلنــت مــاي أن الهنــد تمثــل الشــريك 
صفحــة  لفتــح  الهنديــة  الحكومــة  داعيــة  لبريطانيــا،  الثانــي 
الــوزراء  رئيســة  أن  إال  بريكســت،  بعــد  بادهــا  مــع  جديــدة 

أحبطــت الهنــود بتصريحهــا أن بادهــا لــن ترفــع مــن حصــة 
بــأن النظــام  تأشــيرات الســفر للمواطنــن مــن الهنــد. وأكــدت 
الحالــي »ســخي بمــا فيــه الكفايــة«، حاصــرة عمليــات تســهيل 

التأشيرات برجال األعمال واملستثمرين.

 158 افتتح  التركي،  الرئيس  أردوغان،  طيب  رجب 
محطة توليد للطاقة في 7 مناطق، بقيمة استثمارية 
التي  المحطات  أكبر  بين  ومن  دوالر.  مليارات   5 بلغت 
الكهرباء  التي يجري فيها توليد  الخدمة، تلك  دخلت 
الحجري، ثم  الفحم  الطبيعي، تلتها محطة  الغاز  عبر 

الرياح. 

الربط  إدارة هيئة  رئيس مجلس  النيادي،  مطر حامد 
أن  أعلن  الخليجي،  التعاون  مجلس  لدول  الكهربائي 
مسيرتها  في  جديدة  مرحلة  لدخول  تستعد  الهيئة 
الربط  قدرات  في  التوسع  هما  جانبين  على  التركيز  عبر 

الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  داخل  الكهربائي 
واستشراف الفرص للربط مع الدول خارج المنطقة.

لمداهمة  تعرضت  لإللكترونيات  سامسونغ  شركة 
إطار  في  االدعاء  ممثلي  من  الجنوبية،  كوريا  في 
رئيسة  بها  تورطت  سياسية  فضيحة  بشأن  تحقيق 
لها يعتقد  باك جون هاي، وصديقة  الجنوبية،  كوريا 
الدولة.  شؤون  في  للتدخل  نفوذها  استغلت   أنها 
مالية  مساعدة  قدمت  الشركة  أن  السلطات  وتعتقد 
صديقة  سيل  سون  تشوي  البنة  مالئم  غير  نحو  على 

الرئيسة.

أنس الصالح ، وزير المالية الكويتي، قال أمس الثالثاء 
إن بالده ستتوجه لألسواق الدولية مطلع العام المقبل 
أن  إلى  9.9 مليارات دوالر. وأشار  لطرح سندات قيمتها 
اإلصدارات الجديدة ألدوات الدين العام بلغت 1.38 مليار 
دينار منذ أول أبريل/ نيسان وحتى 19 أكتوبر/تشرين األول.

حساباته  لتجميد  تعرض  جانيرو«،  دي  »ريو  مصرف 
من قبل الحكومة البرازيلية، وذلك بسبب ديون متأخرة 
أن  سي«  بي  »بي  راديو  وذكر  الدوالرات.  بماليين  تقدر 
النفط  أسعار  هبوط  نتيجة  صعوبات  يواجه  المصرف 

وارتفاع أسعار السلع األساسية في البالد.

أسماء في األخبار

ليبيا: »السدرة« يعود لتصدير النفط 
طرابلس ـ أحمد الخميسي

الوطنيــة  املؤسســة  مــن  مســؤول  مصــدر  كشــف 
»العربــي  مــع  حديــث  فــي  طرابلــس،  فــي  للنفــط 
الجديد«، عن أن ميناء السدرة النفطي، وهو أكبر 
موانــئ التصديــر، سيســتأنف عملــه فــي أقــل مــن شــهر وبعــد 

توقف مستمر منذ ديسمبر/كانون األول 2014.
وأضــاف املصــدر بــأن هنــاك ســبعة خزانــات يتــم تصليحهــا 
، وأن كميــة النفــط الخــام ســتكون 

ً
مــن أصــل 19 خزانــا معطــا

نحو مليون ونصف مليون برميل، وسيتم التصدير بناقلة 
ســعتها 500 ألــف برميــل ســتصل إلــى ليبيــا نهايــة الشــهر 
الحالــي. ولفــت املصــدر إلى أن اإلنتاج ســيرتفع تدريجيا إلى 
التصديــر  اســتئناف  مــن  أســبوعن  ألــف برميــل وخــال   75
سيكون 200 ألف برميل يوميا وذلك بحسب الظروف الفنية.

وأكــد املستشــار اإلعامــي للمؤسســة الوطنيــة للنفط، محمد 
املغريبــي، لـــ »العربــي الجديــد« أن إنتــاج ليبيا مــن النفط هو 

590 ألف برميل يوميا وسيرتفع قبل نهاية العام إلى مليون 
برميــل، بعــد تشــغيل مينــاء الســدرة النفطــي وحقــل الشــرارة 
والفيــل. ويوجــد فــي مينــاء الســدرة )يبعــد حوالــى 180 كــم 
شــرقي ســرت( أربعــة مــراس مجهــزة لســفن الشــحن بســعة 
تخزينيــة 6.2 مايــن برميــل مــن النفــط الخــام، ويعتبــر مــن 
أكبــر املوانــئ النفطيــة الكبرى في ليبيا، ويغذي أربعة حقول 

نفطية وهي الواحة، والسماح، وجالو والظهرة.
وتديــره شــركة الواحــة للنفــط اململوكــة للمؤسســة الوطنيــة 
للنفــط مينــاء الســدرة، باملشــاركة مــع ثــاث شــركات أميركية 
و»أميراداهيــس«،  و»ماراثــون«،  فيلبــس«،  »كونوكــو  هــي 
برميــل  ألــف   340 إلــى  للمينــاء  التصديريــة  القــدرة  وتصــل 
يوميا.  وتعرضت هذه املنشــأة للتخريب بشــكل كامل مرتن 
ليبيــا  فجــر  قــوات  اصطدمــت  عندمــا  إحداهمــا  متتاليتــن، 
املدعومــة مــن حكومــة طرابلــس مــع جهــاز حــرس املنشــآت، 
الــذي كان يقــوده إبراهيــم الجضــران، والثانيــة خــال هجــوم 

واسع نفذه تنظيم الدولة اإلسامية »داعش«.

وفــي ســياق متصــل، قــال الناطــق الرســمي لشــركة الخليــج 
العربــي »أجوكــو » فــي تصريحــات لـــ »لعربــي الجديــد«، إن 
الشــركة رفعت إنتاجها النفطي من 250 ألف برميل إلى 330 

ألف برميل يوميا مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني.  
بتصديــر  قامــت  العربــي  الخليــج  شــركة  أن  إلــى  أشــار  كمــا 
ثمانية ماين برميل من النفط خال شــهر أكتوبر/تشــرين 
األول، معتبرًا أن طاقة التصدير وصلت إلى معدالت قياسية 
في ميناء الحريقة في شــرق الباد، وأن إنتاج الشــركة ارتفع 
نتيجــة تشــغيل حقــل الحمــادة النفطي والبيضــاء والنافورة 

وكذلك توفير بعض األموال لرفع معدالت اإلنتاج.   
وتصنــف ليبيــا كثانــي أكبــر منتــج للنفــط فــي أفريقيــا بعــد 
نيجيريــا، ويبلــغ االحتياطــي النفطــي 47.1 مليــار برميل، إال 
أن الطاقة اإلنتاجية الحالية تمثل 55% من القدرة الطبيعية 
مقارنــة بعــام 2012 والتــي بلغــت وقتهــا 1.5 مليــون برميــل 
يوميا. وتمثل عائدات النفط في ليبيا نحو 95% من إيرادات 
الدولة، كما أنها املصدر الوحيد للعملة الصعبة في الباد.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

طبقًا التفاق تم إبرامه، في أبريل 
املاضي، فإن شركة أرامكو 

السعودية توفر ملصر 700 ألف 
طن من املشتقات البترولية شهريًا 

وملدة 5 سنوات مقابل سداد 
القاهرة 23 مليار دوالر ملدة 15 
عامًا، وهذه الكمية كانت تمثل 

نحو نصف احتياجات البالد من 
الوقود، كما ساهمت في حدوث 

استقرار ملحوظ في سوق الوقود 
خالل الفترة املاضية.

أما اآلن، فقد باتت القاهرة أمام 
حقيقة هي توقف أرامكو عن 

توريد الشحنات البترولية املتفق 
عليها، وهناك توقعات باستمرار 
هذا املوقف بعض الوقت خاصة 
مع استمرار الخالفات املصرية 
السعودية حول ملفات إقليمية 

منها سورية واليمن.
السؤال: ما هي البدائل املتاحة أمام 

صانع القرار في مصر للتعامل 
مع هذه األزمة املتوقعة الناجمة عن 

نقص كميات الوقود؟
وهل اإلعالن عن طرح الحكومة 

مناقصات عاجلة الستيراد نحو 
102 شحنة نفط وغاز في عام 

2017 كافية الحتواء األزمة خاصة 
خالل الفترة املتبقية من عام 2016 

على األقل؟
وما هي تكلفة هذه الواردات 
النفطية، وفي حال استيراد 

القاهرة نفطًا خامًا، فهل معامل 
التكرير املصرية قادرة على تلبية 

احتياجات السوق من مشتقات 
البنزين والسوالر والغاز واملازوت؟

وهل يتوافر لدى البالد النقد 
األجنبي الكافي لتمويل واردات 
الوقود، وما تأثير الخطوة على 

االحتياطي األجنبي وسوق 
الصرف وسعر الدوالر، خاصة 

وأن مصر ستستورد معظم 
احتياجاتها من الوقود.

األسئلة تزداد أهمية مع الحديث 
عن احتمال توقف اإلمارات أيضًا 

عن توريد شحنات بترولية ملصر. 
خالل األيام القليلة املاضية، طرح 

بعضهم سيناريو إيران، سواء 
عبر استيراد مصر النفط مباشرة 
منها أو عن طريق العراق، ولذا جاء 

الحديث عن زيارة مرتقبة لوزير 
النفط املصري لطهران لبحث 
امللف، وعلى الرغم من تأجيل 

الزيارة بناء على ضغوط خليجية 
كما تردد إال أن احتمال الزيارة 

ال يزال قائمًا مع استمرار املوقف 
السعودي.

من حق أي دولة أن تبحث عن 
مصالح شعوبها، ومن حق مصر 
البحث عن مصالحها االقتصادية، 

لكن ال أظن أن مصلحة مصر 
)قلب العروبة( مع إيران التي تحتل 

4 عواصم عربية وتهدد األمن 
القومي العربي ليل نهار.

إذا توقف النفط السعودي فهناك 
بدائل ليست بالضرورة تبدأ 

وتنتهي عند إيران، فهناك دول 
 
ً
عربية عدة يمكن أن تكون بديال

متميزًا للنفط السعودي مثل 
الجزائر وليبيا والكويت والبحرين 
وسلطنة عمان، وهناك دول أخرى 

غير عربية.
ملاذا إذن تفضيل الحكومة نفط 
إيران في الوقت الذي يدمر فيها 

 عربية مثل 
ً
نظام طهران دوال

سورية واليمن والعراق ولبنان؟

بدائل 
نفط إيران
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اقتصاد

القاهرة ــ جيهان عبدالغني،  
            محمد توفيق

ــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ كــــــشــــــفــــــت مــــــــــصــــــــــادر سـ
الــنــظــام  بـــــــــارزة، أن  واقـــتـــصـــاديـــة 
املصري يبحث عدة سيناريوهات 
في حال ازدياد تدهور األوضاع االقتصادية، 
منها إشــهــار إفـــاس الـــدولـــة، غــيــر أن خــبــراء 
الخطوة  اإلقـــدام على هــذه  ماليني استبعدوا 
ــلـــى عــجــز  ــرات عـ ــ ــؤشـ ــ فــــي ظــــل عـــــدم وجـــــــود مـ

القاهرة عن سداد الديون.
وقالت املصادر إن بعض املشاركني في وضع 
ــــر  ــــى دوائـ ــــذه الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، أشــــــــاروا إلـ هـ
اإلفـــاس رسميًا سيمّكن  بــأن إشــهــار  النظام 
الــدولــة مــن الــحــصــول على 75% مــن الــودائــع 

املتواجدة في البنوك.
وأضـــافـــت: »وفــقــا لــلــقــانــون الـــدولـــي، فــإنــه في 
حال إشهار إفاس الدولة، ال يحق للمودعني 
مـــن قيمة  فــقــط  ــتــــرداد %25  اســ إال  بــالــبــنــوك 

ودائعهم«.

ولـــجـــأت الــحــكــومــة املـــصـــريـــة، يــــوم الخميس 
املــــاضــــي، إلــــى تــحــريــر ســعــر صــــرف الــجــنــيــه 
املصري أمام العمات األجنبية، وهو ما أدى 
إلى زيادة سعر الدوالر األميركي إلى الضعف 
بشكل رســمــي، كــمــا رفــعــت أســعــار املنتجات 
تـــــراوح بـــني 30% و%45  الــبــتــرولــيــة بــنــســبــة 
حسب النوع، األمر الذي أثار حالة من السخط 
بني الكثير من املواطنني، ما ينذر بانتفاضة 
ــتـــوى املــعــيــشــة.  شــعــبــيــة بـــســـبـــب تـــــــردي مـــسـ
الـــدولـــي، فــي تقرير  الــتــعــاون  وأعــلــنــت وزارة 
أرســلــتــه قــبــل أيــــام إلـــى الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة 
بمجلس النواب )البرملان(، أن إجمالي الدين 
العام للدولة بلغ ثاثة تريليونات و33 مليار 
جــنــيــه، مــنــهــا 2.54 تــريــلــيــون جــنــيــه لــلــديــن 
الخارجي،  للدين  جنيه  مليار  و489  املحلي، 
لــتــزيــد الـــديـــون بــمــا يــقــارب الــضــعــف فــي أول 
عامني من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فــــي املــــقــــابــــل، أكـــــد مــــســــؤول بــــــارز فــــي وزارة 
ولـــن  وارد  غـــيـــر  مـــصـــر  »إفـــــــاس  أن  املــــالــــيــــة، 
يحدث«، مشيرًا إلى أن مصر ستحصل على 
الحالي  الــعــام  نهاية  قبل  دوالر  مــلــيــارات   10
2016، مـــن خــــال اتـــفـــاقـــات مـــع بــعــض الــــدول 
ــــرض صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  األجـــنـــبـــيـــة وقــ
وطرح السندات الدولية، ما سيؤدي إلى دعم 
إلــى 29  للباد ووصــولــه  النقدي  االحتياطي 
مــلــيــار دوالر. كــمــا اســتــبــعــد خـــبـــراء اقــتــصــاد 
إعان مصر إفاسها رغم تفاقم مشكلة الدين 
العام وتجاوزه حاجز ثاثة تريليونات جنيه 
)ما يعادل 188 مليار دوالر(، وسوء األوضاع 

لم  الخارجي  الــديــن  أن  معتبرة  االقتصادية، 
يتجاوز حدود الخطر، كما أن البنك املركزي 
يــضــمــن أمـــــوال املـــودعـــني فـــي الــبــنــوك حسب 
ــهــــاب الــــدســــوقــــي، أســـتـــاذ  ــانــــون. وقــــــال إيــ ــقــ الــ
االقتصاد في أكاديمية السادات بالقاهرة، في 
الحديث عن  إن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
االقتصادية  الفزاعات  نــوع من  إفــاس مصر 

التي تتردد من حني آلخر.
ــعــــوبــــة حـــــدوث  ــي إلـــــــى صــ ــ ــوقـ ــ ــدسـ ــ وأشــــــــــار الـ
يــتــمــيــز  ــري  ــ ــــصــ املــ االقـــــتـــــصـــــاد  إفـــــــــــاس، ألن 
بــالــتــنــوع ويــعــتــمــد عــلــى الـــزراعـــة والــصــنــاعــة 
ــة، فـــضـــا عــن  ــوازنــ ــتــ ــورة مــ ــات بــــصــ ــدمــ ــخــ والــ
السويس  بقناه  الخاصة  التدفقات  استمرار 
الــخــارج،  فــي  العاملني  وتــحــويــات املصريني 
األمـــــر الـــــذي يـــدعـــم االقـــتـــصـــاد املــحــلــي لحني 

تعافي اإلنتاج والسياحة.
وأضاف: »اجتزنا أهم التحديات االقتصادية، 
خــاصــة االســتــقــرار األمــنــي، ولـــم يتبق ســوى 

امتصاص السوق آثار اإلجراءات األخيرة«.
لــكــن مــصــادر دبــلــومــاســيــة مــصــريــة كــانــت قد 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريحات  كشفت 
مــطــلــع أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املــــاضــــي، أن 
في  والخارجية  البرملان  بني  مشتركًا  تقريرًا 
أملــانــيــا، حـــذر مــن إمــكــانــيــة حــــدوث انتفاضة 
شــعــبــيــة جـــديـــدة فـــي مــصــر بــســبــب األوضــــاع 
ــدة خـــال  ــتـــي تـــراجـــعـــت بـــشـ االقـــتـــصـــاديـــة، الـ
املصرية  الحكومة  وتــعــتــزم  األخــيــرة.  الــفــتــرة 
اللجوء إلى قرارات تقشفية جديدة لتخفيض 
رئيس  بحسب  للدولة،  العامة  املــوازنــة  عجز 

الوزراء شريف إسماعيل.
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــــؤول حــــكــــومــــي، فـ ــــسـ وقـــــــال مـ
خاصة، إن الــدولــة ستضطر إلــى رفــع أسعار 
املنتجات البترولية وتقليص الدعم السلعي 
بعد  مجددًا  التموينية  للبطاقات  املخصص 
ــاف املـــســـؤول: »مـــا حـــدث من  ــ شــهــريــن.  وأضـ
الــوقــود ليس معناه تخفيض  ــادة أســعــار  زيـ
الـــدعـــم، وإنـــمـــا هـــو رد فــعــل طــبــيــعــي لتعويم 

تونس ـ فرح سليم

وســــط انـــتـــقـــادات عـــديـــدة لـــجـــودة الــســيــارات 
إلــى تونس، يواصل وكاء  الــوافــدة  الجديدة 
فــي إدخـــال عامات  التنافس  الــســيــارات  بيع 
تــجــاريــة لــم يــكــن لــهــا مــوطــئ قـــدم فــي الــســوق 
املحلية. وعرفت سوق السيارات في السنوات 
األربـــع األخــيــرة دخـــول العديد مــن العامات 
الــتــجــاريــة آســيــويــة املــنــشــأ، بــعــدمــا احــتــكــرت 
السيارات األوروبية املشهد في تونس لعقود 
طــويــلــة، وعــلــى رأســهــا الــســيــارات الفرنسية 
واألملــانــيــة. وينتقد خــبــراء الــســيــارات وحتى 
ــيـــات  ــنـــوعـ ــك الـ ــيـ ــانـ ــكـ ــيـ أصـــــحـــــاب ورشـــــــــات املـ
الــعــربــات، التي يطلقون عليها  الــجــديــدة مــن 
أن  معتبرين  االســتــهــاك،  الــســيــارات سريعة 
االفتراضي لبعض األصناف ال يمكن  العمر 

أن يتجاوز العشر سنوات.
كــــمــــا يـــشـــكـــك خـــــبـــــراء الـــــســـــيـــــارات فـــــي قـــــدرة 
ــلــــى حـــمـــايـــة  األصــــــنــــــاف رخــــيــــصــــة الــــثــــمــــن عــ
ســائــقــيــهــا مـــن املــخــاطــر وحـــــوادث الــطــرقــات، 
نــظــرًا لــعــدم مــاءمــتــهــا مـــع نــوعــيــة الــطــرقــات 
 عن رفضها في العديد من 

ً
في تونس فضا

األســــواق األجــنــبــيــة. فــي املــقــابــل، تنفي غرفة 
وكاء السيارات كل هذه االتهامات، معتبرة 
أن شــرط الــســامــة مــن الــشــروط األولـــى التي 
الــوكــاء على احترامها وفقًا ملا يمليه  يصر 
الرسمي  الناطق  ويــقــول  التونسي.  القانون 
باسم غرفة وكاء السيارات، مهدي محجوب، 
إن الدولة ال تسمح إال بتوريد العامات التي 
ملواصفات  املطابقة  بشهادات  دوليًا  تحظى 
الــســامــة مــشــيــرًا إلـــى أن الــوكــيــل ال يستورد 
أي صــنــف قــبــل أن تــقــوم لــجــنــة مـــن الــخــبــراء 
مــن ماءمتها  والتثبت  الــعــربــة،  مــن تجريب 

ومتطلبات السوق املحلية.
وأشــــــار مــحــجــوب فـــي تــصــريــح لــــ »الــعــربــي 
البيع يتجهون في  إلــى أن وكـــاء  الــجــديــد«، 

اآلسيوية  السيارات  نحو  األخيرة  السنوات 
في إطــار رغبتهم في توفير عــروض جديدة 
ــقــــدرة الــشــرائــيــة لــلــتــونــســيــني، ال  تـــتـــاءم والــ
ســيــمــا وأن انــــــزالق ســعــر الـــصـــرف وتـــراجـــع 
أسعار  على  كبير  بشكل  أثـــرا  الــديــنــار  قيمة 

السيارات بمختلف أصنافها.
الرسمي باسم غرفة وكاء  الناطق  وأضــاف 
بيع السيارات أن الوكاء أحرص على الجودة 
مـــن املــشــتــريــن، مــؤكــديــن عــلــى أن الــعــامــات 
اآلسيوية تمكنت من غزو األسواق األوروبية 
املصنعة للسيارات، وهو ما يعارض بعض 

االدعاءات املشككة في سامتها.
وتــــعــــرف ســـــوق الــــســــيــــارات فــــي تــــونــــس فــي 
الــســنــوات األخـــيـــرة نــشــاطــًا كــبــيــرًا بــالــرغــم ن 
األزمة االقتصادية التي تمر بها الباد، وهو 
مـــا دفــــع مــســؤولــني مـــن وزارة الـــتـــجـــارة إلــى 
الدعوة إلى تقليص واردات العربات حفاظًا 
النقد  التجاري ومخزون  امليزان  تــوازن  على 
ارتــفــاع سوق  الـــذي يتآكل بفضل  األجــنــبــي، 
الــســيــارات مــن عــربــات وقــطــع غــيــار. ويــفــوق 
عدد السيارات الجديدة التي تفد إلى السوق 

التونسية سنويًا نحو 60 ألف سيارة.

الجزائر ـ حمزة كحال

لتعديل  الرافضة  املستقلة  النقابات  قــررت 
نــظــام الــتــقــاعــد فـــي الــجــزائــر الــتــصــعــيــد في 
الحكومة  تمسك  عقب  وذلــك  االحتجاجات، 
البرملان والذي  إلى  أرسلته  الذي  بالتعديل 
من املقرر أن يصادق على التعديل في نهاية 
ــالـــي، الـــقـــاضـــي بـــعـــدم الــســمــاح  الــشــهــر الـــحـ

بالتقاعد قبل الـ60 عامًا.
ــــي ســبــعــة  ــابـــة مــســتــقــلــة فـ ــقـ ــنــــت 17 نـ ــلــ وأعــ
قــطــاعــات اقــتــصــاديــة، عـــن إضـــــراب يستمر 
من21 إلى 23 من الشهر الحالي. كما قررت 
للتعبير عن  الــشــارع  إلــى  الــنــزول  النقابات 
»التفاف الحكومة على املكاسب«،  رفضها لـ
ــامــــات فـــــي جــمــيــع  ــتــــصــ وذلــــــــك بـــتـــنـــظـــيـــم اعــ
مــحــافــظــات الــبــاد أيـــام 21 و23 مــن الشهر 
الحالي، على أن يكون اعتصام وطني كبير 
ــام مقر  فــي 27 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي أمـ
البرملان، وهو اليوم الذي يعرض فيه وزير 
الــعــمــل الـــجـــزائـــري مــحــمــد الـــغـــازي مــشــروع 

التعديل.
ويـــقـــول عــضــو الــنــقــابــة الــوطــنــيــة ملــمــارســي 
»قــرار  إن  شيبان،  نــوفــل  العمومية  الصحة 
الــتــصــعــيــد اتـــخـــذ بــعــد اســـتـــشـــارة الــقــواعــد 
الــنــقــابــيــة ومـــصـــادقـــة املــجــالــس الــوطــنــيــة«. 

وأضاف أن النقابات ستضمن الحد األدنى 
مــن الــخــدمــة حــمــايــة ملصلحة املـــواطـــن. وال 
لــلــنــقــابــات  املـــطـــلـــب األول  »الـــــحـــــوار«  يــــــزال 
املــســتــقــلــة الــتــي لـــم تــســتــســغ عـــدم إشــراكــهــا 
في املشاورات التي قامت بها وزارة العمل 
لنظام  املعدل  القانون  مشروع  إعــداد  أثناء 
التقاعد، بعدما اكتفت برأي »االتحاد العام 

للعمال الجزائريني« املوالي للسلطة.
لنقابة  بــاإلعــام  املكلف  أفــاد  السياق،  وفــي 

الثانوي  التعليم  الوطني ألساتذة  املجلس 
»الحكومة  بــأن  بــدويــبــة،  مسعود  والتقني 
هي من دفعت بالنقابات نحو تبني خيار 
ــارع بـــعـــدمـــا رفـــضـــت الــــــحــــــوار«. وأكــــد  ــ ــــشـ الـ
»العربي الجديد«، أن »الكرة اآلن في ملعب  لـ
ما  االجتماعي  السلم  أرادت  فــإن  الحكومة، 

عليها إال أن تفتح معنا قنوات الحوار«.
مــن جــانــبــه، حــّمــل رئــيــس االتــحــاد الوطني 
لــعــمــال الــتــربــيــة والــتــكــويــن صـــادق دزيـــري، 
الجزائرية مسؤولية رهن مصير  الحكومة 
بل  هــذا ليس ذنبنا،  »إن  بالقول:  التاميذ، 
النــســداد قــنــوات الــحــوار مــع الحكومة، وإن 

العامل الجزائري له الحق في اإلضراب«.
وكان وزير العمل الجزائري محمد الغازي، 
قــد صــرح أخــيــرًا بــأن »الــدســتــور الــجــزائــري 
 ال يــلــزم الــحــكــومــة بــالــتــشــاور مــع النقابات 
قـــبـــل صـــيـــاغـــة الــــقــــوانــــني«، وصــــــرح رئــيــس 
ـــال: »إن  الــــــوزراء الـــجـــزائـــري عــبــد املـــالـــك سـ
املستقلة سيكون بعد  النقابات  الحوار مع 

إقرار التعديل«.
ووصف املكلف باإلعام في نقابة »أونباف« 
»العربي  ملوظفي قطاع التربية في حديث لـ
ــد«، تـــصـــريـــحـــات رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
املستقلة  بالنقابات  والتهكم  »االستهزاء  بـ

ومن خالها بجميع املوظفني والعمال«.

تعويم مصر

تحرك عمالي في الجزائر )بشير رمزي/ األناضول(

سالمة السيارات اآلسيوية تثير الجدل في تونس

17 نقابة جزائرية تتحرك ضد »تعديل التقاعد«

النظام يبحث سيناريو اإلفالس 
حال غرق االقتصاد

األردنيون يواجهون التضخم برواتب زهيدة

يبحث النظام المصري 
إشهار إفالس الدولة حال 

ازدياد تدهور االقتصاد 
وفشل اإلجراءات األخيرة 

التي اتخذها للحيلولة 
دون تفاقم األوضاع، 

وفق ما كشفته 
مصادر بارزة، إال أن خبراء 
استبعدوا اإلقدام على 

هذه الخطوة

سيارات مال وسياسة

مال وناس
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الحد  قيمة  ــي  ه دوالرًا 
األردن،  فــي  لــأجــر  ــى  األدنـ
ــرف أي  ــعـ ــم يـ ــ ل ــذي  ــ ــ والـ
عدة  سنوات  منذ  ارتــفــاع 
في  التصاعد  من  بالرغم 
البالد،  في  التضخم  نسب 
لدى  األجــر  هــذا  ويتناقص 

العمال الوافدين

تحقيق

الدين العام يتجاوز ثالثة 
تريليونات جنيه نصفهم 
في أول عامين للسيسي

تستنزف إيجارات 
المنازل أكثر من 60 % من 

رواتب الموظفين

85.6 % من األردنيين 
يتقاضون أقل من 700 

دوالر شهريًا

وكالء السيارات 
يؤكدون التزام 

المستوردين بالقانون

عمان ـ زيد الدبيسية

بــــــاتــــــت الـــــــــرواتـــــــــب هـــــمـــــًا يـــــرافـــــق 
ــر، إذ  ــيـــني مــن شــهــر إلـــى آخــ األردنـ
ــار ثــاثــني  ــتــــظــ تـــتـــبـــدد فــــرحــــة االنــ
ــب الــــذي  ــ ــرواتـ ــ ــع الـ ــ ــًا، مــــع اســـتـــحـــقـــاق دفـ يــــومــ
الشهرية  الفواتير  على  توزيعه  مــع  يتزامن 
ــة الــصــحــيــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــنــفــقــات  ــايــ ــرعــ والــ
اليومية واإليجارات، ليختفي أثر األجر قبل 
ــداد كــافــة املــصــاريــف األســـاســـيـــة. عــنــدهــا،  ســ
املــوظــف بالبحث عــن مــصــادر استدانة  يبدأ 
القلق من  دوامـــة  ليدخل  الــقــروض،  وتجديد 

جديد. 

رواتب ال تكفي حتى منتصف الشهر
املواطن عماد طه )50 عامًا( يعمل في القطاع 
الحكومي منذ 20 عامًا وراتبه الشهري حاليًا 
ال يتجاوز 700 دوالر ويذهب 300 دوالر منه 
التي اضطر لشرائها  السكنية  للشقة  قسطًا 

قبل عدة سنوات.
يقول طه لـ »العربي الجديد« إن الجزء املتبقي 
الكهرباء واملياه  يــتــوزع مــا بــني دفــع فواتير 
التزامات  وتغطية  األبناء  تعليم  ومتطلبات 
ــا هــي إال أيـــام ونــجــد أنفسنا في  أخـــرى »ومـ
ضائقة مالية فنلجأ لاقتراض من أشخاص 

نعرفهم أو من املحات التجارية«.
ــن إســــام  ــ ــواطـ ــ وفـــــي ذات الـــســـيـــاق يــــقــــول املـ
العمري، وهو موظف في القطاع الخاص، إنه 
مثقل بالديون وكثرة القروض من املصارف 
ومؤسسات التمويل املحلية لدرجة أن راتبه 

بأكمله يذهب لسداد أقساط الديون. 
ويــــشــــرح أن »صـــعـــوبـــة الــــظــــروف املــعــيــشــيــة 
ــرة ال سيما مــع زيـــادة  وارتـــفـــاع نــفــقــات األســ
قد  وغيرها  والنقل  واملــيــاه  الكهرباء  أســعــار 
أخــرى  مــجــاالت عمل  عــن  للبحث  اضطرتني 
إلى جانب عملي، حتى أوفر متطلبات أسرتي 

وكل ذلك على حساب صحتي ووقتي«.
وال يــذكــر املـــواطـــن حــســنــي فــيــاض أن راتــبــه 
الشهري الذي يبلغ حوالى 550 دوالرًا صمد 
لنصف الشهر كونه ينفد بعد عــدة أيــام من 
ــداد ديـــون الــشــهــر املــاضــي،  تــقــاضــيــه، عــبــر سـ

إضافة إلى دفع االلتزامات االعتيادية. 

ــــواء فـــي الــحــكــومــة أو  ويـــقـــول إن املـــوظـــف سـ
فــي عملية  الــخــاص يعطي األولــويــة  القطاع 
اإلنــفــاق إلــى ســـداد فــواتــيــر الــكــهــربــاء واملــيــاه 
والــهــاتــف لــتــفــادي فصل هــذه الــخــدمــات عنه 

في حال عدم السداد.

رفع أسعار السلع والخدمات
وقــد ارتفعت األســعــار فــي األردن بشكل عام 
خـــــال الــــســــنــــوات الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة بــســبــب 
اإلجــراءات الحكومية التي هدفت إلى زيادة 
اإليــــــــرادات املــحــلــيــة وتــغــطــيــة عــجــز املـــوازنـــة 
مــن جــهــة، وكــذلــك انعكاسات أزمـــة الاجئني 

السوريني من جهة أخرى.
ورفــعــت الــحــكــومــة أســعــار املــيــاه والــكــهــربــاء 
وسلع وخدمات أخرى فيما شهدت إيجارات 
ــًا عـــدة  ــاعــ ــفــ املـــــنـــــازل والــــشــــقــــق الـــســـكـــنـــيـــة ارتــ

أضعاف.
نفقات  لتغطية  الــرواتــب  كفاية  لعدم  ونــظــرًا 
ــر، اســتــحــدثــت مـــصـــارف مــحــلــيــة أدوات  ــ األسـ
تــمــويــل جــديــدة لــلــمــوظــفــني تــقــوم بموجبها 
بـــحـــدود سقف  املـــوظـــف  مــشــتــريــات  بتغطية 

مــعــني ال يــتــجــاوز إجــمــالــي الـــراتـــب عــلــى أن 
ــدة الــشــهــر الــاحــق أو عبر  يخصم مـــرة واحــ
تــقــســيــط املــبــلــغ عــلــى دفـــعـــات مــقــابــل فــائــدة 
معينة. ولم تشهد الرواتب في األردن ارتفاعًا 
منذ عدة سنوات وما زال الحد األدنى لألجور 
ويقل  لــألردنــيــني،  بالنسبة  دوالرًا   266 عند 
استطاع  الوافدين. وكشف  للعمال  ذلــك  عن 

ــقــــوق االقـــتـــصـــاديـــة  ــحــ لـــــلـــــرأي الـــــعـــــام عـــــن الــ
واالجتماعية لألردنيني، أجراه مركز الفنيق 
لـــلـــدراســـات االقـــتـــصـــاديـــة واملــعــلــومــاتــيــة أن 
85.6% من األردنــيــني يتقاضون رواتــب تقل 

عن 700 دوالر. 

تآكل القدرة الشرائية
ويـــقـــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي أحـــمـــد زكــريــا 
تآكلت بشكل  األردن  فــي  الــرواتــب  إن  صــيــام 
واضــح فــي السنوات األخــيــرة بسبب ارتفاع 
األســعــار وإيـــجـــارات املـــنـــازل، والـــزيـــادة التي 
التعليم  على  اإلنــفــاق  متطلبات  على  طـــرأت 
والــرعــايــة الــصــحــيــة. وفـــي املــقــابــل لــم تشهد 
الرواتب واألجور ارتفاعًا يوازي األعباء التي 

لحقت بالعائات.
الــجــديــد » أن غالبية  »الـــعـــربـــي  لــــ  ويــضــيــف 
األردنـــــيـــــني بـــالـــفـــعـــل تــعــيــش فــــي دوامـــــــة مــع 
الرواتب الشهرية، من حيث انتظار املعاشات 
املــالــيــة ودفـــع بدل  االلــتــزامــات  لغاية تسديد 
كالكهرباء  عنهم  فصلها  لتفادي  الــخــدمــات 

واملياه والهواتف وغيرها.

ويــضــيــف أن الــحــكــومــة تــعــانــي مـــن ظـــروف 
على تحسني  قدرتها  من  تحد  مالية صعبة 
ــــب مــــا يــتــمــاشــى مــــع األعــــبــــاء املــالــيــة  ــرواتـ ــ الـ
املــلــقــاة عــلــى كــاهــل املـــواطـــنـــني، حــيــث مـــا زال 
الــعــجــز املــالــي لــلــمــوازنــة يــتــجــاوز 1.1 مليار 
ألكثر  العامة  املديونية  ارتفعت  كما  دوالر، 
مــديــونــيــة  بــاســتــثــنــاء  دوالر  مـــلـــيـــار   36 مــــن 
الجامعات  مثل  الحكومية،  الــجــهــات  بعض 
الرسمية والبلديات وغيرها. ويشرح صيام 
أن عددًا كبيرًا من األردنيني مدين للمصارف 
حيث ارتفعت معدالت التسهيات املصرفية 
ــايــــات تـــمـــويـــل الــســلــع  ــقــــدمــــة لـــــألفـــــراد لــــغــ املــ

االستهاكية وشراء الشقق ونحوها.
وحــــســــب املــــصــــرف األردنـــــــــي فـــــإن مــديــونــيــة 
ارتــفــاعــًا  تـــــزال تــشــهــد  فـــي األردن ال  األفـــــــراد 
وتشكل نسبة كبيرة من إجمالي التسهيات 
املحلية  املــصــارف  تمنحها  الــتــي  االئتمانية 

ملختلف األنشطة واملواطنني.
وبــنّي أن القروض التي حصل عليها األفــراد 
خـــال   %8.9 بــنــســبــة  ارتــــفــــعــــت  األردن  فــــي 
الــثــمــانــيــة أشــهــر مـــن الـــعـــام الــحــالــي مــقــارنــة 

بمستواها في نهاية العام املاضي.
وكانت مديونية األفراد في األردن قد ارتفعت 
لــدى املــصــارف واملــؤســســات املالية مــن 12.4 
مليار دوالر في نهاية عــام 2014 إلــى 13.67 
عـــام 2015 وبنسبة  نــهــايــة  فــي  مــلــيــار دوالر 

نمو بلغت %10.5.

ارتفاع نسب البطالة والفقر
ــقــــول عـــضـــو جـــمـــعـــيـــة حــمــايــة  ــه يــ ــبـ ــانـ ــــن جـ مـ
العبادي إن معظم األردنيني  املستهلك سهم 
الـــرواتـــب، إذ ال  يــعــتــمــدون بشكل كبير عــلــى 
مــداخــيــل أخــــرى  لــهــم بــاســتــثــنــاء الــقــلــة التي 
ــيــــة ومــحــات  ــقــــارات وأراضــــــــَي زراعــ تــمــلــك عــ
تــجــاريــة وغــيــرهــا. حــيــث يــشــاهــد مـــع نهاية 
كـــل شــهــر طــوابــيــر املـــواطـــنـــني تــصــطــف أمـــام 
املــــصــــارف لــلــحــصــول عـــلـــى الــــراتــــب لــلــوفــاء 
بــالــتــزامــاتــهــم وقــضــاء مــا تيسر مــن حــاجــات 
أســرهــم. ويــضــيــف لـــ » الــعــربــي الــجــديــد » أن 
الرواتب لم تعد تكفي حاجة األردنيني قياسًا 
إلـــى ارتــفــاع األســعــار والــغــاء الـــذي طـــال كل 
شــيء مما اســتــنــزف الــرواتــب واألجــــور وزاد 
مـــعـــانـــاة املـــواطـــنـــني، وتـــراجـــعـــت مــســتــويــات 

معيشتهم بشكل كبير.
وقــــال الـــعـــبـــادي إن مــواجــهــة هــــذه األوضــــاع 
ــن الـــحـــكـــومـــة تـــحـــفـــيـــز املـــوظـــفـــني  ــ تـــتـــطـــلـــب مـ
ــة مـــشـــاريـــع  ــ ــامـ ــ ــال عـــلـــى إقـ ــ ــــحـ ومــــيــــســــوري الـ
صغيرة بشكل فردي أو جماعي فيما بينهم، 
مــاديــًا يعينهم على  مـــردودًا  لهم  بما يحقق 

الحياة ويخفف األعباء املالية عنهم.

ويلفت إلى أن ذلك يتطلب توجيه بعض املنح 
واملساعدات الخارجية لهذا الجانب، إضافة 
إلى اتخاذ خطوات عملية لتمكني املواطنني 
مـــن تــمــلــك املـــنـــازل والــشــقــق الــســكــنــيــة، كــدعــم 
أسعار الفوائد املرتفعة لدى املصارف وكذلك 

توزيع أراض عليهم في مختلف املناطق.
ويشير إلى أن إيجارات املنازل تستنزف أكثر 
الــشــهــريــة للموظفني،  الـــرواتـــب  مــن 60% مــن 
ــقــــارات يــطــلــبــون دفـــع  ــعــ بـــيـــد أن أصــــحــــاب الــ
اإليجار مرة واحــدة أو على عدة دفعات مما 

يزيد ضائقة املواطنني.
وتقدر نسبة الفقر في األردن بأكثر من %14 
وارتفعت البطالة لـ 15.8% للربع الثالث من 

العام الحالي بحسب بيانات رسمية. تحت خط 
االكتفاء

الفقر  األردن، خصوصًا نسب  االقتصادية واالجتماعية تدهورًا مستمرًا في  المؤشرات  تعرف 
والبطالة لدى الشباب. في المقابل تبقى مستويات األجور عند حدود ال تغطي حتى الحاجات 

األساسية لألسر، مما يجعل األخيرة رهينة الديون من المتاجر وكذا من المصارف
أجور ال تغطي المصاريف العادية

لــدى األســر األردنــيــة سنويًا، في مقابل تراجع  تزيد حلقة املصاريف 
الــعــام عــن الحقوق  لــلــرأي  قيمة األجــــور، فقد أظــهــرت نتائج اســتــطــاع 
لــلــدراســات  الفنيق  مــركــز  ــراه  أجـ لــأردنــيــن  االقــتــصــاديــة واالجتماعية 
األردنــيــن يحصلون على  أن 37.5% مــن  االقــتــصــاديــة واملــعــلــومــاتــيــة، 
رواتب شهرية تقل عن 424 دوالرًا، بينما يحصل 34.4% منهم على 
رواتــب ما بن 424 و564 دوالرًا. في حن بلغت نسبة من يحصلون 
على رواتب تراوح بن 704 دوالرات و1408 دوالرات نحو 12.6%، ولم 
تتجاوز نسبة من يحصلون على رواتب تزيد عن 1410 دوالرات عن 

وبنسبة  األردنــيــن  غالبية  أن  االستطاع  وأظهر  األردنــيــن.  1.8% من 
72% قالوا إن أجورهم الشهرية تلبي حاجاتهم وأسرهم بدرجة قليلة 
تلبي حاجاتهم بدرجة  إنها  قالوا  بينما بلغت نسبة من  أو متوسطة، 
أجـــور شهرية  على  يحصلون  ال  إنــهــم   %17.6 وقـــال   ،%10.7 كبيرة 
إطاقًا. ووفق االستطاع أيضًا، فإن نحو ربع العائات األردنية )%24( 
قليلة، مقابل  الغذائية ألفرادها  الحاجات  تلبية  إن مقدرتها على  قالت 
قدرتها  إن  قــالــت  مقابل %18  املــقــدرة متوسطة،  هــذه  إن  قــالــت   %55

كبيرة، في حن أجابت 2.8% بأنه ال قدرة لها على ذلك إطاقًا.

الجنيه وانخفاضه بنحو كبير أمام الدوالر«.
ــت تــشــتــري  ــانــ وأشـــــــــار إلــــــى أن الـــحـــكـــومـــة كــ
8.88 جنيهات  بــســعــر  الــبــتــرولــيــة  املــنــتــجــات 
السعر  يبلغ متوسط  بينما  الواحد،  للدوالر 
حــالــيــا 14 جــنــيــهــًا، فــضــا عـــن ارتـــفـــاع سعر 
برميل البترول بني 48 و52 دوالرًا، في حني أن 

املوازنة املصرية وضعت متوسط سعره عند 
الحكومة  وبالتالي  فقط،  للبرميل  دوالرًا   40
ستكون مضطرة لرفع جديد ألسعار الطاقة 
مطلع العام املقبل 2017، ولن تتأخر أكثر من 

ذلك نظرا لرقابة صندوق النقد الدولي.
التموين  وزارة  إن  الحكومي  املــســؤول  وقـــال 

والتجارة الداخلية تعد أيضا كشوفًا لحذف 
نــحــو 10 مــايــني فـــرد غــيــر مــســتــحــقــني لــدعــم 
أن هــذا اإلجـــراء  إلــى  التموينية، الفــتــا  السلع 
املستحقني  عــدد  لتقليص  يــاتــي ضمن خطة 
لــلــدعــم إلــــى 20 مــلــيــون شـــخـــص، مــقــابــل 73 

مليونًا حاليًا.

المواطنون يعانون 
من تردي الظروف 
)Getty( المعيشية

خالل تحرك 
سابق في 
األردن )خليل 
مزرعاوي/ 
فرانس برس(
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موسى مهدي

بــغــض الــنــظــر عــمــن ســيــفــوز الــيــوم 
ــابــــات األمــــيــــركــــيــــة، فـــإن  ــتــــخــ بــــاالنــ
الــرئــيــس الـــــ45 لــلــواليــات املــتــحــدة، 
وهــو الــرئــيــس الـــذي سينتخب الــيــوم، يواجه 
للغاية.  ومــالــيــة صعبة  اقــتــصــاديــة  تــحــديــات 
ويـــقـــول اقـــتـــصـــاديـــون فـــي لـــنـــدن: »تـــأتـــي هــذه 
الــدورة الرئاسية في وقت تعيش فيه أميركا 
مرحلة من فقدان التوازن االقتصادي، رغم ما 
الرئيس  إنــجــازات قليلة على عهد  تحقق من 
الــحــالــي بـــاراك أوبـــامـــا«. حيث ترتفع الــديــون 
العامة األميركية فوق 19 ترليون دوالر. كما 
الــديــون حاليًا إلى  ترتفع أقــســاط خدمة هــذه 
حــوالــى نصف ترليون دوالر، وفــي حــال رفع 
الفائدة األميركية فإن كلفة خدمة الدين العام 
أما  األميركية.  امليزانية  على  تتضاعف  ربما 
التحدي الرئيسي الثاني، فهو كيفية املحافظة 
الــدوالر كـ »عملة احتياط« دولية  على مكانة 
وأداة نقدية لتسوية الحسابات وحفظ قيمة 
املــوجــودات، تحت وطــأة الضعف االقتصادي 
واملــالــي الـــذي تعيشه أمــيــركــا وحــلــفــاؤهــا في 
الــيــابــان. ويشير  أوروبـــا وفــي آسيا وتحديدًا 
اقــتــصــاديــون إلـــى أن الــتــحــدي الــثــالــث يتمثل 
على  وحيازتها  للصني  السريع  الصعود  في 
أسواق رئيسية في العالم على حساب أميركا 
ــذا الــصــعــود  ودول املــعــســكــر الــرأســمــالــي. وهــ
يعد  والنقدي  والتجاري  واملالي  االقتصادي 
ــهــــددات الــرئــيــســيــة ألمــيــركــا كــقــوة  مـــن بـــني املــ

عظمى وحيدة في العالم. 
ــــون« لــــلــــدراســــات  ــــرسـ ــتـ ــ ــيـ ــ والحـــــــــظ مـــعـــهـــد »بـ
االقتصادية في دراسة بهذا الصدد، أن الصني 
تعمل مع دول »بريكس«، على بناء مؤسسات 
القائمة  املــالــيــة  للمؤسسات  ومـــوازيـــة  بــديــلــة 
مــنــذ الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة مــثــل صــنــدوق 
الــنــقــد والــبــنــك الـــدولـــيـــني، كــمــا تــعــمــل روســيــا 
وفنزويال  إيـــران  مــع  للصني،  الحليفة  الــدولــة 
ــك«، عــلــى إنـــهـــاء نــظــام  ــ ــ ودول أخــــرى فـــي »أوبـ
»الــــبــــتــــرودوالر« فـــي تــســعــيــر الــــــــدوالر. ويــعــد 
نظام » الــبــتــرودوالر« الــذي يعني بيع النفط 
بــالــدوالر فقط فــي كــل أســـواق العالم، مــن أهم 
األميركية. وذلك ببساطة،  العملة  أدوات دعم 
مليون   91 يوميًا حوالى  يستهلك  العالم  ألن 
بـــالـــدوالر. وهــو مــا يترجم  برميل تــبــاع كلها 
عمليًا في أن كل دولة من دول العالم تشتري 
النفط، هي بحاجة فعلية إلى رصيد دوالري. 
ــدوالر  ــ ــم الـ ــم عـــوامـــل دعــ ــذا الـــعـــامـــل مـــن أهــ ــ وهـ
كــعــمــلــة احـــتـــيـــاط دولــــيــــة تــحــتــاجــهــا الــبــنــوك 

املركزية العاملية لتسوية الصفقات.
يتمثل  الجديد  للرئيس  جديد  تحد  وهنالك 
في طموح الصني لتحرير اليوان وجعله عملة 
دولية منافسة للدوالر. ورغم أن هذه املنافسة 
لم تبدأ عمليًا بعد، إال أن الصني تعد العدة من 
الذهب والصفقات  زيــادة رصيدها من  خــالل 
ــاء الـــتـــجـــارة فـــي تــســويــة  ــركـ الــتــبــادلــيــة مـــع شـ
الصفقات باليوان. كما أن اليوان انضم أخيرًا 
إلى عمالت صندوق النقد الدولي التي تكون 
عملة الــصــنــدوق »وحــــدة الــســحــب الــخــاصــة«. 
ــة »تــــدويــــل  ــطـ ــــي دعــــــم خـ وتـــســـتـــغـــل الــــصــــني فـ
اليوان«، حجمها التجاري الضخم الذي تفوق 
في بعض املرات على حجم التجارة األميركية.  
هذا على صعيد التحديات التي ستواجه من 
سيخرج منتصرًا في انتخابات اليوم. ويرى 
محللون أن العالم عــاش خــالل العام الجاري 
فـــتـــرة عــصــيــبــة مـــن اضـــطـــرابـــات أســـــواق املـــال 
الــعــديــد مــن املحللني  والـــصـــرف، حــيــث يطلق 
فــي حــي املـــال البريطاني على الــعــام الــجــاري 
»عــــام الــــرعــــب«، ألنــــه أرعــــب املــســتــثــمــريــن  في 
اليوان  العام بأزمة  بــدأ  العاملية.  املــال  أســواق 
الــصــيــنــي، ثـــم أزمــــة الــنــفــط حــيــنــمــا هــبــط إلــى 
الــســلــع  أســـعـــار  ــار  ــيـ ــهـ وانـ مـــن 30 دوالرًا  أقــــل 
واآلن  األميركية،  الفائدة  توقعات  ثم  األولــيــة 
ايــقــاع تصريحات  املــال على  تتأرجح أســـواق 
ــد تـــرامـــب املــربــكــة  ــالـ املـــرشـــح الــجــمــهــوري دونـ
اليوم  سيفوز  مــن  واحــتــمــاالت  للمستثمرين 

بالبيت األبيض.  
األميركي  »مــورغــان ستانلي«  يــقــول مــصــرف 
توقعات  رغم  االنتخابات،  على  تعليقاته  في 
األســــواق أن املــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة هــيــالري 

موسكو ـ رامي القليوبي

اقــتــصــاد عــلــى تأثير  تــوقــعــات محللي  تــؤكــد 
التي  األميركية  االنــتــخــابــات  لنتائج  مــحــدود 

انطلقت أمس، على االقتصاد الروسي.
الغربية  العقوبات  واقــع  مع  روسيا  وتكيفت 
ــار  ــ وتــــدنــــي أســــعــــار الـــنـــفـــط، مــــا ســيــجــعــل اآلثـ
على  كبيرة  ليست  االنتخابات  على  املترتبة 

موسكو، حسب املحللني.
وتوضح نائبة رئيس قسم التحليل في شركة 
ــبـــاري« لــلــتــداول، نــاتــالــيــا مــيــلــتــشــاكــوفــا، لـ  »ألـ

اليوم  وتصبح  باالنتخاب  ستفوز  كلينتون 
للواليات  واألربــعــني  الخامس  الرئيس  فعليًا 
تمامًا  يقفل  لــم  املفاجآت  بــاب  أن  إال  املتحدة، 
وسط التأرجح في بعض الواليات التي يمكن 
أن تذهب للمرشح الجمهوري دونالد ترامب. 
وبالتالي لوخظ أمس أن القلق من احتماالت 
فوز ترامب لم يتبدد تمامًا وسط املستثمرين، 
بدليل أن الدوالر شهد هبوطًا طفيفًا في سوق 
الــصــرف الــعــاملــي وواصــــل املــســتــثــمــرون شــراء 

الذهب. 
ــم  ــ ــر صـــــــــــرف الــــــــــــــــــدوالر مــــــــن أهــ ــ ــعــ ــ ويـــــــعـــــــد ســ
مــقــايــيــس الــســيــاســة األمــيــركــيــة فـــي الــرئــيــس 
ــة فـــــي هـــــــذه الــــــــــــدورة الـــتـــي  ــ ــــاصـ ــد، خـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
اتــســمــت بــالــتــنــاقــض الــشــديــد فــي الــســيــاســات 
االقــتــصــاديــة والــعــدائــيــة ضـــد بــعــض شــركــاء 

خبراء  ويتوقع  ألميركا.  الرئيسيني  التجارة 
في مصرف » سيتي غــروب«، أن تكون عيون 
من  صباحًا  الخامسة  حتى  مــركــزة  األســــواق 
الـــيـــوم عــلــى بــعــض الــــواليــــات الـــتـــي ســتــحــدد 
كلينتون سيضمن  املرشحة  فــوز  كــان  إذا  مــا 
مبكرًا أم أنه سيتأخر، خاصة واليات فلوريدا، 

وأهايو وكارولينا الشمالية.
 ويـــرى مــصــرف »ســيــتــي غــــروب« فــي تحليله 
أمـــــس، أن فــــوز كــلــيــنــتــون فـــي هــــذه الـــواليـــات 
سيعني أن تجار األسهم والصرف سينامون 
مبكرًا، أما في حال عدم فوزها بهذه الواليات 
. وحسب 

ً
طـــويـــال ســيــســهــرون  أنــهــم  فسيعني 

مصرفيني، فإن العديد من البنوك تركت فريقًا 
ليعمل طـــوال الــلــيــل وحــتــى الــســاعــات األولـــى 
ملــراقــبــة نتائج االنتخابات  الــيــوم  مــن صــبــاح 

»العربي الجديد«، أن الروبل قد يعزز مواقعه 
بعض الشيء في حال فوز هيالري كلينتون، 
ولكن قــراراتــهــا على املــدى املتوسط قــد تدفع 
الهبوط، مستبعدة في  الروسية نحو  العملة 

الوقت نفسه احتمال انهيارها.
ومنذ تعافي أسعار النفط، استقر سعر صرف 
الــعــمــلــة الــروســيــة الـــروبـــل بــني 62 و64 روبــال 
التكيف  موسكو  استطاعت  أن  بعد  لــلــدوالر، 
مع صدمات تهاوي أسعار النفط والعقوبات 

الغربية.
املــتــوســط،  املـــدى  »عــلــى  وتــقــول ميلتشاكوفا: 

ــي  ــدلــ ــنّي كـــلـــيـــنـــتـــون شــــخــــصــــيــــات وتــ ــ ــعـ ــ ــــد تـ قــ
بتصريحات معادية لروسيا، ما قد يؤدي إلى 

تراجع الروبل بعض الشيء«.
وحول توقعاتها في حال فوز دونالد ترامب، 
تضيف: »قد نشهد على املدى القصير انهيارًا 
الــعــاملــيــة، مما سيؤثر  املــالــيــة  بكافة األســــواق 
حتما على الروبل، ولكنه بعد تعافي األسواق 
سيبدأ املستثمرون بشراء أصول روسية، أمال 
في تطبيع العالقات بني موسكو وواشنطن«.

وتـــتـــابـــع: »لـــكـــن الـــروبـــل قـــد يـــواصـــل تــراجــعــه 
على املــدى املتوسط ما لم يحقق ترامب آمال 
الــعــالقــات، إال أن التراجع  روســيــا فــي تحسن 
لن يكون كبيرا، ألن الروبل يتأثر بشكل أكبر 

بأسعار النفط وعوامل داخلية«.
ورغـــم أن الــقــيــادة الــروســيــة أعــربــت مــــرارا عن 
اســـتـــعـــدادهـــا لــلــعــمــل مـــع أي رئـــيـــس أمــيــركــي 
جديد، إال أنها لم تخف ترحيبها بتصريحات 
تــرامــب حــول نيته الــتــعــاون مــع روســيــا، أمال 
في تنبيه مبادئ البراغماتية التي يتسم بها 

رجال األعمال.
وأقــرت الحكومة الروسية، في شهر أكتوبر/

تــشــريــن األول املــاضــي، مــيــزانــيــة مــعــدلــة لعام 
انخفاض  بسبب  أكــبــر  عــجــزًا  تتضمن   2016
املسؤولون.  فيه  يأمل  كــان  عّما  النفط  أسعار 
وجــرى تعديل امليزانية على أســاس متوسط 
ــــي  ــــروسـ ــر الـ ــديــ ــتــــصــ ــام الــ ــ ــخـ ــ ــع لـ ــوقــ ــتــ ــر مــ ــعــ ســ
الرئيسي مزيج أورال عند 40 دوالرًا للبرميل 
بداًل من 50 دوالرًا، في األشهر التسعة األولى 

من العام، وفقًا لبيانات وزارة املالية.
املوازنة  املعدلة، يبلغ عجز  امليزانية  ووفــق 
هذا العام 3.03 تريليونات روبل )49 مليار 
الــنــاتــج  مــــن   %3.7 ــعــــادل  يــ ــا  مــ أو  دوالر(، 
املحلي اإلجمالي ارتفاعًا من 3% في الخطة 

السابقة للموازنة.

لتوقعات  مخالفة  جـــاءت  النتيجة  أن  وكــيــف 
استطالعات الرأي، تتزايد الشكوك في تطابق 
االستطالعات مع التصويت الفعلي. وبالتالي 
ــــات املــــضــــاربــــون حــــذريــــن فــــي اســتــخــدامــهــم  بـ
الستفتاءات الرأي  كموجه في عمليات البيع 

والشراء.
ولـــكـــن فـــي كـــل األحـــــــوال، فــــإن املـــضـــاربـــني  في 

ــم، ركـــــزوا  ــ ــهـ ــ أســــــــواق الــــصــــرف وأســـــــــواق األسـ
الفرنك  الذهب وعمالت من بينها  على شــراء 
ــــني الـــيـــابـــانـــي، فــيــمــا تـــفـــادوا  الــســويــســري والـ
الـــعـــمـــالت ذات املـــخـــاطـــر الــعــالــيــة والـــتـــي من 
ــدوالر والـــيـــوان الــصــيــنــي والــبــيــســو  ــ بــيــنــهــا الــ
الــتــي شــهــدت مبيعات مكثفة خــالل األســبــوع 

املاضي. 
الصيني  الــيــوان  يــكــون  أن  ويــتــوقــع محللون 
أكبر الخاسرين في حال فوز أي من املرشحني، 
ــال فــــوز املــرشــحــة الــديــمــقــراطــيــة   حــيــث فـــي حــ
كلينتون فسيعني للمستثمرين داخل الصني 
ــــدوالر ســيــرتــفــع وســيــخــســرون جــــزءًا من  أن الـ
ثـــروتـــهـــم، وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــوقـــع مـــصـــرفـــيـــون أن 
تتزايد الهجمة على بيع اليوان داخل السوق 
الصيني في أســواق األفشور مثل سنغافورة 

وهــــونــــغ كــــونــــغ، كـــمـــا مــــن املـــتـــوقـــع أن تــرتــفــع 
كمية الــدوالرات املهربة من حسابات األثرياء 
فـــي الـــصـــني إلــــى الــــخــــارج. أمــــا فـــي حــــال فــوز 
دونــالــد تــرامــب، فــإن الــصــني ستواجه مشكلة 
فــي صــادراتــهــا مــع واحــــدة مــن أهـــم أســواقــهــا 
العاملية. ولكن ما يمنع من املضاربات الكثيفة 
عــلــى الــــيــــوان، هـــو حــجــم الـــرصـــيـــد الــــــدوالري 
الـــضـــخـــم الــــــذي تــمــلــكــه الــــصــــني. ويــــالحــــظ أن 
الـــرصـــيـــد الــصــيــنــي خــســر قـــرابـــة 800 مــلــيــار 
دوالر، خالل  السنوات املاضية بسبب تدخل 
املركزي الصيني املستمر لحماية سعر صرف 
التي  السعرية  الــذبــذبــة  الــيــوان ضمن هامش 

حددها للتعويم املحكوم. 
ــذلــــك فــي  ــدة كــ ــديــ ــشــ ــز املــــخــــاطــــر الــ ــركـ ــتـ ــا تـ ــمـ كـ
ــدات الــــخــــزانــــة األمـــيـــركـــيـــة، حــيــث  ــنــ ســـــوق ســ

يــعــنــي فـــوز تــرامــب أن املــســتــثــمــريــن األجــانــب 
ســيــبــيــعــونــهــا بـــكـــثـــافـــة، ألن دونــــالــــد تـــرامـــب 
سبق أن قال في لقاء تلفزيوني إنه سيساوم 
جزء  عــن  التخلي  على  األجــانــب  املستثمرين 
من قيمة سنداتهم في سبيل تسديدها. وهذا 
التصريح ربما يطلق موجة بيع مكثفة غدًا، 
إذا تــمــكــن املــرشــح تــرامــب مــن انـــتـــزاع الــفــوز. 
ويــقــدر بــنــك الــتــســويــات الــدولــيــة قيمة ســوق 
ــدات األمـــيـــركـــيـــة بـــحـــوالـــى 35 تــرلــيــون  ــنـ ــسـ الـ
دوالر. وتعتمد الحكومة األميركية في تمويل 
للمستثمرين  السندات  بيع هذه  العجز على 
األجـــانـــب. ولــــوال الــثــقــة الــعــاملــيــة املــفــرطــة في 
سندات الخزانة األميركية، ملا تمكنت اإلدارة 
األميركية من مراكمة هذا الدين العام الضخم 

البالغ حاليًا، 19 ترليون دوالر.

المنعطف 
الخطر

تأثير محدود على االقتصاد الروسي

)Getty/مضاربات حذرة في وول ستريت خوفًا من المفاجآت )سبنسر بالت

الروبل الروسي يترقب نتائج االنتخابات األميركية )Getty(أسواق النفط تترقب نتائج االنتخابات

)Getty( أسواق األسهم تترقب السباق إلى البيت األبيض

أسواق المال صوتت 
لصالح كلينتون ولكن 
تتخوف من المفاجآت

وتغيير مواقف مضارباتها تبعًا لذلك. ويقول 
املصرفي ستيفن انغالندر من »سيتي غروب« 
فــي تــصــريــحــات نقلها مــوقــع »زيــــرو هــيــدج«، 
الــثــالث ستظهر في  الــواليــات  إن نتائج هــذه 
الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء بــتــوقــيــت نــيــويــورك، 
وفي حال خسارة املرشح ترامب في أي منها 
ومــهــمــا كــانــت نــســبــة الــخــســارة ضــئــيــلــة، فــإن 
ذلك سيعني أنه سيخسر النتيجة. وفي حال 
حــدوث ذلــك فسيتجه املــضــاربــون نحو شــراء 
الدوالر بكثافة، ألن فوز كلينتون يعني لهم أن 
الدوالر سيواصل االرتفاع في أسواق الصرف 
العاملية، كما يعني لهم كذلك أن احتمال رفع 
كانون  ديسمبر/  في شهر  األميركية  الفائدة 

األول املقبل سيكون كبيرًا. 
 ومـــنـــذ مـــا حــــدث فـــي اســتــفــتــاء »بــريــكــســت«، 

تحديات الديون وصعود الصين أمام 
دورة الرئيس الـ45 ألميركا

شـــــهـــــدت مــــعــــظــــم مـــــــؤشـــــــرات األســــهــــم 
العاملية، استقرارًا ملحوظا أمس، قبيل 
إعـــــالن الــنــتــائــج الـــتـــي ســيــســفــر عنها 

السباق الرئاسي إلى البيت األبيض.
ــعـــت األســـهـــم األمـــيـــركـــيـــة عشية  ــفـ وارتـ
االنتخابات. وصعد مؤشر »داو جونز 
يعادل  بما  نقطة،   371.32 الصناعي« 

2.08%، ليصل إلى 18259.6 نقطة.
كــمــا زاد مــؤشــر »ســـتـــانـــدرد انـــد بـــورز 
بــنــســبــة  ــة،  ــقـــطـ نـ  46.3 بــــمــــقــــدار   »500
فيما  نقطة،   2131.48  

ً
مسجال  ،%2.22

ــداك املـــجـــمـــع 119.8  ــاســ ــــح مـــؤشـــر نــ ربـ
 ،%2.37 نسبته  بلغت  بصعود  نقطة، 

ليصل إلى 5166.17 نقطة. 
ــلــــون فــــــي أســـــــــــواق املــــــال  ــلــ ويـــــــــرى مــــحــ
ــيــــالري كــلــيــنــتــون  ــوز هــ ــ أن إمـــكـــانـــيـــة فـ
إيجابًا  سينعكس  الــرئــاســة،  بمنصب 
عــلــى ســــوق األســـهـــم الـــعـــاملـــيـــة، بسبب 

الـــقـــدرة الـــتـــي يــتــمــتــع بــهــا املـــرشـــح عن 
بالتنبؤ  عــمــومــا،  الديمقراطي  الــحــزب 

بالسياسات االقتصادية.
وبــالــنــســبــة لـــأســـواق األوروبــــيــــة، نما 
 »100 ــايــــمــــز  تــ ــال  ــشــ ــانــ ــنــ ــايــ »فــ مــــؤشــــر 
الــرئــيــســي فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة خــالل 
التعامالت املبكرة، بواقع  4.56 نقطة، 
في   »600 ارتفع مؤشر »ستوكس  كما 

عموم أوروبا بنسبة %0.2.
ارتــــفــــع مــــؤشــــر » إم اس  وفـــــي آســــيــــا، 
ــيــــط  واملــــحــ آســـــيـــــا  ألســـــهـــــم  أي«  ســــــي 
الــيــابــان بنسبة %0.4،  ــارج  الــهــادئ خـ
وصـــعـــد مـــؤشـــر »تـــوبـــكـــس« الــيــابــانــي 
مــؤشــر  ــبـــط  هـ بــيــنــمــا   ،%0.1 بــنــســبــة 
البورصات  أمــا   .%0.1 القياسي  نيكي 
، إذ نما مؤشر 

ً
الصينية فارتفعت قليال

شنغهاي املركب بنسبة %0.6.
)العربي الجديد، رويترز(

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط والـــذهـــب، أمــس، 
الرئاسة األميركية، في  قبيل انتخابات 
ظــل حالة حــذر وتــرقــب مــن املستثمرين 
لــلــنــتــائــج الــنــهــائــيــة. وزاد ســعــر الــذهــب 
بشكل طفيف مــع نــزول الـــدوالر، إذ قال 
محللون إنه إذا فاز املرشح الجمهوري 
في  تــرامــب،  دونــالــد  األميركية  للرئاسة 
ــك ســـيـــزيـــد حــالــة  ــ ــإن ذلـ ــ االنـــتـــخـــابـــات، فـ
الضبابية في السوق نظرا لعدم اتضاح 
سياساته، بما قد يعزز جاذبية املعدن 
مــن  ــّوط  ــ ــحـ ــ تـ أداة  ــبــــاره  ــتــ بــــاعــ ــر  ــ ــفـ ــ األصـ
املخاطر. وكان الذهب هبط نحو 2% في 
أمــس، بعدما  أول من  السابقة،  الجلسة 
)إف. االتــحــادي  التحقيقات  مكتب  قــال 
اتهامات  لتوجيه  مــبــرر  إنــه ال  بــــي.آي(، 
جنائية للمرشحة الديمقراطية للرئاسة 
بــشــأن استخدامها  كــلــيــنــتــون،  هــيــالري 

خادما خاصا للبريد اإللكتروني.

وعلى الجانب اآلخر، ارتفع سعر النفط 
مع اتجاه املستثمرين للتخلي عن بعض 
ــرة على  ــيــ مــراهــنــاتــهــم فـــي اآلونــــــة األخــ
هــبــوط األصــــول الــتــي تــتــأثــر بــالــعــوامــل 
الخام  النفط  بينها  ومــن  االقــتــصــاديــة، 

واألسهم.
القياس  لخام  اآلجــلــة  العقود  وارتفعت 
العاملي مزيج برنت 42 سنتا إلى 46.57 
فــي حني  أمــس،  للبرميل، صباح  دوالرا 
ارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود اآلجــــلــــة لــــخــــام غـــرب 
تــكــســاس الــوســيــط األمــيــركــي 28 سنتا 

إلى 45.17 دوالرا للبرميل.
ومــن جــانــبــه، حــذر األمـــني الــعــام ملنظمة 
البلدان املصدرة للبترول )أوبك(، محمد 
باركيندو، أمس، من أن عدم تنفيذ اتفاق 
سلبية  بعواقب  سيأتي  اإلنتاج  خفض 

على قطاع النفط الهش بالفعل.
)العربي الجديد، رويترز(

األسهم العالمية ُتفضل 
كلينتون

مخاوف المستثمرين ترفع 
أسعار النفط والذهب

مال وسياسة

عدة  اليوم  سينتخب  الذي  المتحدة  للواليات  الـ45  الرئيس  يواجه 
تحديات مالية ونقدية واقتصادية، وبغض النظر عمن سيكون هيالري 
أكبر  سيكون  اليوان  أن  مصرفيون  والحظ  ترامب.  دونالد  أو  كلينتون 

المتضررين من نتيجة هذه االنتخابات ألنه سيخسر في كل األحوال

يقول االقتصادي األميركي والمدير السابق لمكتب الميزانية بالكونغرس، 
دوغالس هولتز إيكنز، إن فوز ترامب يعني تقويض استقاللية مصرف 
ــي )الــبــنــك الــمــركــزي  ــدرال ــف ــيــاط ال االحــت
األميركي(، التي تعد من أهم أسس الرخاء 
والقوة األميركية.  هذا من جانب، ومن 
جانب آخر يقول إيكنز إن ترامب يقترح »أن 
أميركا لن تسدد التزامات الديون لدائنيها 
في الوقت المحدد، كما أنها لن تدفع 
إذا  ــاف  وأضـ ــهــم«.  أمــوال كــامــل  لهم 
أن  إلى  فسيفضي  األمر  هذا  مثل  حدث 
أميركا مقترضًا منبوذًا وستفقد  تصبح 

تصنيفها االئتماني.

مخاطر ترامب

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

أيـــام مـــعـــدودات ويــغــادر أوبــامــا الــبــيــت األبــيــض، بــعــد ثمانية أعـــوام 
قضاها في رئاسة أميركا، ويعد امللف االقتصادي من أبرز امللفات 
التي يظهر من خاللها مالمح نجاح إلدارة أوباما في ظل مجموعة 

من امللفات والتحديات في جوانب أخرى.
يترك أوباما أميركا ووضع البطالة أفضل مما كان عليه قبل مجيئه، 
وكذلك معدل التضخم في أدنى مستوياته أقل من 0.5%، كما أن 
الــدول الصاعدة،  مقارنة األوضــاع االقتصادية ألميركا بأوروبا أو 
بل يمكن وصفه  أفضل،  األميركي في وضــع  االقتصاد  أن  تظهر 

باملستقر. 
في  االقتصادية  األوضـــاع  معالجة  تكون  أن  بالضرورة  ليس  لكن 
ــيــات يمكن وصفها  أمــيــركــا قــد تــمــت وفـــق إمــكــانــيــات ذاتـــيـــة، أو آل
بالسليمة، فالديون تعد عصب اإلصالح االقتصادي في البالد، كما 
أن أميركا صدرت التضخم إلى العديد من الدول الصاعدة والنامية، 
من خالل آلية التسيير الكمي، بطباعة النقود وشراء سندات الدين 

العام، من أجل إنعاش الطلب في السوق املحلية األميركية.
لكن جزًءا ال يستهان به من هذه األموال خرج من السوق األميركية 
إلى أسواق املال بالدول الصاعدة والنامية، مما استوجب على تلك 

الدول أن تفرض ضرائب على تلك األموال لتعقيم أسواقها املالية. 
وفي ما يلي نرصد بعض مالمح التطور في املؤشرات االقتصادية 
الكلية، مع بيان دور الديون في تحقيق ما يمكن أن نراه اليوم من 

مظاهر استقرار في االقتصاد األميركي.

بدايات صعبة
أنه  محللون  توقع   ،2008 بنهايات  العاملية  املالية  األزمــة  وقــوع  مع 
ــقــوى االقــتــصــاديــة  ســتــكــون لــهــا آثــــار كــبــيــرة فــي تغيير خــارطــة ال
الثالثينيات في  نهاية  الكبير في  الكساد  أزمــة  فعلت  العاملية، كما 
انطلقت أسبابها من أميركا،  أن األزمــة  العشرين، وبخاصة  القرن 

وأحدثت هزة عنيفة في املؤسسات األميركية املالية واالقتصادية.
والتحدي الــذي واجــه أوبــامــا منذ أيــامــه األولـــى فــي عــام 2009، هو 
إدارتــه على تبني سياسة اقتصادية  لذلك عملت  إنقاذ االقتصاد، 
تحفيزية لتسترجع املؤشرات االقتصادية الكلية ملا كان عليه وضع 
تحديات  مواجهة  على  والتركيز  األزمـــة،  قبل  األميركي  االقتصاد 
البطالة والتضخم، واستمرار سياسة نقدية تؤدي إلى تحقيق هذه 

األهداف. 
األول  العام  األميركي في  االقتصاد  أن معدل نمو  وبــاألرقــام نجد 
ألوباما 2009، كان سلبًيا بنحو 2.8%، لكنه كان أفضل مما تحقق 
في عام 2008 حيث بلغ معدل النمو – 3%، إال أن عام 2010 وما 
عام  فــي   %2.5 بنحو  إيجابية  بمعدالت  كبيًرا   

ً
تــحــوال بعده شهد 

أنها  أقـــل، إال  التالية حقق مــعــدالت  الــســنــوات  2010، وإن كــان فــي 
ظلت بمعدالت موجبة، ولعل أفضلها منذ عام 2011 وحتى اآلن ما 

تحقق في عام 2015 بمعدل نمو %2.4.
ويرجع السبب في تحسن أداء النمو االقتصادي بعام 2010 وما 
التي اتبعتها أميركا  الكمي  التسيير  بعدها، إلى استمرار سياسة 
ــة املــالــيــة الــعــاملــيــة، حــيــث قـــام املــجــلــس االحــتــيــاطــي  مــنــذ وقـــوع األزمــ
الفيدرالي بشراء سندات الدين العام بنحو 600 مليار دوالر على 
الطلب واالستثمار  مــدار 7 أشهر، من أجل إتاحة سيولة لتنشيط 
الداخلي، مما أدى لتحسن معدالت التشغيل، وزيادة معدالت الناتج 

املحلي اإلجمالي.

تحسن البطالة وزيادة الديون
تنشيط  إلــى  أوباما  بداية عهد  في  واملالية  النقدية  السياسات  أدت 
االقتصاد األميركي، وتشجيع االستهالك من خالل االستمرار في 
سعر فائدة يقترب من الصفر، وسياسة التسيير الكمي، ونتيجة 
لذلك تحسن معدل البطالة، الذي قفز من 5.9% في 2008 إلى %9.4 
املالية  لألزمة  السلبية  للتبعات  ونتيجة  ألوبــامــا،  األولــى  السنة  في 

العاملية.
التحسن سنوًيا، ووصــل في 2015  أخــذ في  البطالة  أن معدل  إال 
نحو 6.2%، وفي أكتوبر/تشرين األول 2016 أظهرت اإلحصاءات 
كان  مما  وأفــضــل  مستوياته  أقــل  فــي  البطالة  معدل  أن  األميركية 
عليه قبل األزمة املالية العاملية، حيث بلغ 4.9%. وهو ما استدعى أن 
تذهب التوقعات ألن يتخذ مجلس االحتياطي الفيدرالي قراًرا برفع 

سعر الفائدة في ديسمبر/كانون األول القادم. 
لكن التحسن في مؤشرات البطالة كان على حساب ارتفاع الدين 
العام األميركي بشكل كبير، حتى تجاوز الدين نسبة 105% من 
الناتج املحلي في عام 2015 بقيمة 19 تريليون دوالر، بعد أن كان 
ال يتجاوز 10.2 تريليونات دوالر في مطلع 2009 وبما يمثل نسبة 
أن تكلفة إصــالح االقتصاد  الناتج املحلي اإلجمالي، أي  75% من 
األميركي أدت إلى زيادة الدين بنحو 8.8 تريليونات دوالر، وبنسبة 
تريليون   1.1 العام  الدين  لزيادة  السنوي  املتوسط  وبلغ   ،%  86.2

دوالر.
آلية  ولــذلــك تعتبر  لــلــخــارج،  تــصــديــر مشكالتها  أمــيــركــا  ــادت  وأجــ
زيادة الدين العام، من أسهل اآلليات املتبعة كلما مرت أميركا بأزمة 
الدول  البالد بمكانة كبيرة بني  اقتصادية، وبخاصة في ظل تمتع 
الكبرى، بل وتفردها خالل الفترة من 1990 وحتى 2008 بقيادة 
الــعــالــم، وهـــو الــوضــع الـــذي ســمــاه الــبــعــض بــالــنــظــام الــعــاملــي أحـــادي 
القطبية. لكن التوسع في عهد أوباما بآلية الدين العام لم يكن مهمة 
سهلة دوًما، فقد عارضه الكونغرس في انتهاج هذه السياسة بعد 
املحلي اإلجمالي،  الناتج  مــن  الــعــام نسبة %100  الــديــن  تــجــاوز  أن 
البعض يرى  إبــان مناقشة واعتماد موازنة 2015، وإن كان  وذلــك 
الصدد، كانت من قبيل  أوباما في هذا  التي واجهها  املعارضة  أن 
املشاكسة السياسية ومحاولة الجمهوريني الحصول على مكاسب 

سياسية مقابل تمرير املوازنة بنسبة الدين املرتفعة.

ريادة منقوصة
االقتصادي،  الــتــوازن  مــن  أوبــامــا حالة  فــي عهد  أميركا  استعادت 
لــم تستطع أن تسترد  آلــيــات تحقيق ذلــك، لكنها  النظر عــن  بغض 
ريادتها االقتصاد العاملي، بسبب منافسة الدول الصاعدة، والسؤال 
الذي ستجيب عنه األيام مع مجيء الرئيس الجديد، هو: هل ستعمل 
ــودة ريــادتــهــا  الــســيــاســة االقــتــصــاديــة ألمــيــركــا عــلــى اســتــهــداف عــ

االقتصادية عاملًيا، بعد أن استقر لها األمر محليًا؟
الــقــادم سيكون في ظــروف عمل أفضل مما عمل في  الرئيس 
ظلها أوباما، والدرس املستفاد من تجربة أميركا في ظل رئاسة 
النهوض ممكن، والــخــروج من دوامــة املشكالت  أوبــامــا، هو أن 

ليس معجزة.

أوباما وإنعاش اقتصاد 
أميركا بالديون
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سلطان العامر

ــام، مــقــطــع فيديو  ــ ــدر ســـعـــودي، قــبــل أيـ أصــ
عــلــى »يــوتــيــوب«، يــحــاول فــيــه تــوضــيــح أن 
ــع« الـــســـعـــودي يــخــالــف مـــا تــحــاول  ــ ــواقـ ــ »الـ
وســـائـــل اإلعــــــام الــغــربــيــة تـــصـــويـــره. جــاء 
املقطع رّدا على فيلم وثائقي ضمن برنامج 
أمــيــركــي بــعــنــوان »الــســعــوديــة مــكــشــوفــة«، 
في  »الــواقــع«  عليه كشف  القائمون  حـــاول 
الــســعــوديــة عــبــر كـــامـــيـــرات مــخــفــيــة. وقــبــل 
ــا، وّجـــهـــت صــحــيــفــة »نــيــويــورك  ــام أيـــضـ ــ أيـ
للحديث  السعوديات  للنساء  تايمز« طلبا 
عــن حــيــاتــهــن، األمــــر الــــذي أحــــدث انقساما 
ــــع« الــســعــودي  بـــن املــؤيــديــن لــنــقــل الــــ »واقــ

لصحيفة أجنبية واملعارضن لذلك.
ــــاوالت لــلــوصــول  ــــحـ ــــذه املـ مــــا يــجــمــع كــــل هـ
إلـــى »الـــواقـــع« هــو اشــتــراكــهــا بفهم بسيط 
فاملتحمس  »الـــواقـــع«،  يعنيه  ملــا  وسطحي 
لتشويهه  ــعـــارض  واملـ الـــواقـــع  عــن  للكشف 
ــار الـــــــواقـــــــع شــيــئــا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ يــــشــــتــــركــــان فــــــي اعـ
الــذهــن، شيئا موضوعيا،  مــوجــودًا خـــارج 
يــمــكــن اســتــيــعــابــه بــســهــولــة وبــبــســاطــة، بل 
ــه. وبــالــفــعــل، جـــزء كــبــيــر من  واالحــتــجــاج بـ
إســامــيــة،  أم  علمانية  الــحــداثــيــة،  الــحــجــج 
ــــقــــّدم بــصــيــغــة »الـــتـــمـــاشـــي مــــع الــــواقــــع«، 

ُ
ت

عيسى الشعيبي

ــدة ســـابـــقـــة، وبــصــيــغ  ــديــ ــي مـــنـــاســـبـــات عــ فــ
ــيـــرة ذات مـــعـــنـــى واحـــــــــد، أفــــصــــح قــــادة  ــثـ كـ
السياسية  مــراتــبــهــم  مختلف  عــلــى  إيـــــران، 
والــعــســكــريــة، عــن أطــمــاعــهــم التوسعية في 
املشرق العربي، وأعربوا مرارًا عن أشواقهم 
فارس،  ممتلكات  باستعادة  اإلمبراطورية، 
ــي الـــديـــار  الـــعـــقـــاريـــة مــنــهــا والـــتـــاريـــخـــيـــة، فـ
الــعــربــيــة املــســتــبــاحــة، نــاهــيــك عـــن تحقيق 
زعامتهم العالم اإلسامي، ضمن خطة عمل 
متدرجة، تبلغ حدًا جنونيا بالسيطرة على 
أقدس املقدسات اإلسامية في مكة املكرمة 
ــنـــورة، وتــحــويــلــهــا إلـــى مــــزارات  واملــديــنــة املـ
شيعية. وال يعوز الباحث بذل جهد كبير، 
اإليرانية  النوايا  ليقف بنفسه على جوهر 
التي دخلت في طور التحقق العملي، منذ 
الـــغـــزو األمـــيـــركـــي لــلــعــراق عــــام 2003، ومــا 
القوى  فــادح في ميزان  أسفر عنه من خلل 
اإلقليمية، ومن ثم تسليم العراق على طبٍق 
من فضٍة لدولة الولي الفقيه الذي صار رب 
الــبــيــت فـــي بـــاد الـــرافـــديـــن، عــلــى الـــرغـــم من 
بعض الحضور األميركي املوظف في خدمة 
املــّد اإليــرانــي، بمنطق املجريات السياسية 

والعسكرية القائمة على األرض.
وفـــيـــمـــا كـــــان آيــــــات الـــلـــه يـــمـــلـــون أنــفــســهــم، 
ــة فــي  ــ ــــدولـ ــارًا، عـــلـــى مـــفـــاصـــل الـ ــ ــهـ ــ ــارًا نـ ــهــ جــ
الــعــراق، ويحّولونها إلــى مجرد دولـــٍة على 
الورق، جاءت التطورات السورية املتفاقمة 
مــنــذ أزيـــد مــن خــمــس ســنــوات، لتعطي املــد 
اإليراني قوة زخم جديدة، وتمنح مشروع 
بــعــث اإلمــبــراطــوريــة الــبــائــدة فــرصــة أخــرى 
متاحة، كي تبسط طهران يدها على ثاني 
أهــــم دولـــــة عــربــيــة فـــي الـــجـــنـــاح اآلســـيـــوي، 
حاكم  مع  امللتبسة  قرابتها  لصلة  وتعطي 
دمــــشــــق مـــضـــمـــونـــا مـــذهـــبـــيـــا عـــلـــى رؤوس 
األشــهــاد. ولعل آخــر تجليات هــذا املشروع 
الـــتـــوســـعـــي الــــــذي يـــســـابـــق نــفــســه بــنــفــســه، 
خشية وقوع متغيراٍت ليست في الحسبان، 
إلــى فتح ممر جغرافي عريض  هو السعي 
)خــــط حـــريـــر مـــعـــاصـــر( يــصــل بـــن شــمــالــي 
غربي الــعــراق وشــمــال شــرق ســوريــة، ومنه 
إلـــى الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط، عــلــى نحو 
ُيـــحـــدث تــرابــطــا أرضـــيـــا مــمــتــدًا مـــن طــهــران 
وقم إلى بغداد ودمشق، ومنها إلى بيروت، 
وربــمــا غـــزة فيما بــعــد، بكل مــا يعنيه هذا 
والديمغرافيا  بالخرائط  عبٍث  من  االمتداد 

ماجد عزام

تاريخية  تسوية  »مــصــر  مقالي  فــي  كتبت 
أو انفجار كبير«، في »العربي الجديد« )22 
فــي مصر  األمـــور  أن   ،)2015 تموز  يوليو/ 
املحروسة باتت محصورة بن خيارين، أو 
احتمالن ال ثالث لهما، التسوية التاريخية 
ــات  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــة بـــــن كـــــل الـــــقـــــوى واالتـ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ الـ
أو  أو تهميش  إقــصــاء  مــن دون  السياسية 
اقــتــصــادي اجتماعي رهيب  أمــنــي  انــفــجــار 
ومــدّو، وذكــرت أن التسوية كانت آنــذاك في 
الــدقــيــقــة الــتــســعــن، واالحــتــمــال الــثــانــي هو 
االنفجار وهو األقوى، خصوصا في البعد 
الهائل  التردي  االجتماعي مع  االقتصادي 
البلد. وبما يــطــاول ويشمل  لــأوضــاع فــي 
التعليمية  املــخــتــلــفــة  الــحــيــاة  كــل مــنــاخــات 

الصحية واملعيشية.
الـــتـــســـويـــة  فــــــــرص  أن  آنـــــــــــــذاك،  اعـــــتـــــقـــــدت، 
وما  كانت  الداخلي  بعدها  فــي  التاريخية 
زالـــت ضئيلة، وحــتــى مــعــدومــة مــع هيمنة 
الـــنـــظـــام الـــحـــاكـــم بـــالـــكـــامـــل عـــلـــى املــشــهــد، 
والحزبية،  السياسية  الينابيع  وتجفيف 
ــقـــوى الــحــيــة والــرئــيــســيــة، ولــم  وإقـــصـــاء الـ
ــر عــلــى »اإلخــــــوان املــســلــمــن«،  يــقــتــصــر األمــ
في  بمعظمها،  السياسية  النخبة  فــبــاتــت 
الــســجــون أو املــنــافــي، ومـــن بــقــي فــي البلد 
ال يستطيع الــكــام أو حــتــى الــكــتــابــة، وكــل 
ــة، أو االنـــتـــقـــاد،  ــارضـ ــعـ ــن يــتــجــرأ عــلــى املـ مـ
السياسي،  التكفير  في  للشيطنة  يتعّرض 
وإعامية  سياسية  وحمات  التخوين  أي 
شــديــدة تــنــال، ليس فقط مــن حقه األصيل 
لتنال من  ذلــك  التعبير، وإنــمــا تتعدى  فــي 

خصوصياته وحرمة حياته الشخصية.
ــل مـــعـــقـــود، الـــعـــام  ــ ــان ثـــمـــة أمــ ــ ــا، كــ ــيــ ــارجــ خــ
ــعـــودي مــــا، يــدفــع  املــــاضــــي، عــلــى تـــدخـــل سـ
عــربــة الــتــســويــة بــن السلطة واملــعــارضــن، 
ــا، وفــــــــق الـــــــشـــــــروط املــــعــــروفــــة  ــهــ ــنــ ــمــ ويــــضــ
بحكومة  واملتمثلة  الصحيحة،  والواقعية 
ــيـــة، تـــضـــم كــــفــــاءات مــســتــقــلــة،  ــنـ وحــــــدة وطـ
وإجراء حوار وطني ال يقصي أحدًا لبلورة 
ــقـــي جـــامـــع،  ــوافـ ــتــــور جـــديـــد عـــصـــري تـ دســ
يخضع الستفتاء شعبي شفاف نزيه وحر، 
ــانــــون انــتــخــابــي عـــصـــري عـــادل  طــبــعــا، وقــ
ومــتــوازن، ومــن ثــم الــذهــاب إلــى انتخاباٍت 
عام  بــن  تمتد  انتقالية  فترة  بعد  شــامــلــٍة، 
ونصف إلى عامن، وهو ما كان يفترض أن 
 بعد ثــورة 25 يناير، ولم يقع 

ً
يحدث أصــا

أخــطــاء »اإلخــــــوان« وقصر  أســاســا نتيجة 
ــواذ على  ــحـ ــتـ نـــظـــرهـــم، ورغــبــتــهــم فـــي االسـ
السلطة بــأســرع وقــت ممكن، مــع  تهميش 
ـــاعـــهـــا، أو حـــتـــى بــعــد 

ّ
ــــورة وصـــن ــثـ ــ قـــــوى الـ

تظاهرات 30 يونيو/ حزيران )2013( التي 
حملت مطلبا عاداًل جدًا وديمقراطيا جدًا، 
للخروج  مبكرة  رئاسية  انتخابات  بإجراء 
ــداد الـــســـيـــاســـي الـــســـائـــد،  ــ ــسـ ــ مــــن حـــالـــة االنـ
العسكر  استغلها  الــتــي  الــتــظــاهــرات  وهـــي 
وعلى  »يــنــايــر«،  مكتسبات  على  لــانــقــاب 
كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة والــهــيــمــنــة عــلــى كل 
مــنــاحــي الــحــيــاة بشكل غــيــر مــســبــوق، بما 

عبد اللطيف السعدون

ــتــح لــكــاتــب الـــروايـــة اإليــطــالــي، إيــتــالــو 
ُ
لــم ت

كالفينو، زيارة املوصل، لكنه رسمها ضمن 
»مدنه الا مرئية«، إذ كان قد قرأ عنها في 
»رحـــات مــاركــو بــولــو«، وعــّدهــا »القديسة 
أوفيميا« ذات السحر والجمال، ورأى فيها 
ملتقى التجار من سبعة أقــوام قادمن في 
والفستق،  الطيب  الزنجبيل وجــوز  مراكب 
في مواسم الخير والخصب صيفا وربيعا، 
لــيــغــنــوا عــاملــهــم بـــذكـــريـــات الـــحـــب والــعــطــر 
واألمل، ويعاودوا إبحارهم ساملن غانمن، 
ــر املــوســلــن  ــريـ حـــامـــلـــن مــعــهــم لـــفـــافـــات حـ

الذهبي النادر. 
 ظلت املوصل تنعم بهناءة وراحة بال، كما 
أن تكون  ت عن 

ّ
تخيلها كالفينو، لكنها كف

كذلك، بعدما غزا األميركيون باد الرافدين 
عـــام 2003، ونــّصــبــوا عــلــى حــكــمــهــا أنــاســا 
الــشــرور،  مــن  مقادير  فــي جعباتهم  حملوا 
كانت كافية لتنزع عنها هناءتها، ولتسلب 

سكانها أمنهم وراحة بالهم.
الــتــي حملت على أكتافها  املــوصــل  عــاشــت 
تاريخ أربعة آالف عام سنوات عجافا، بعد 
احـــتـــال الـــبـــاد، وتـــعـــّرض أهــلــهــا للبطش 
ـــوا 

ّ
يـــكـــف ــم  ــ لـ لـــكـــنـــهـــم  واإلذالل،  ــيـــل  ــكـ ــنـ ــتـ والـ

عـــن املـــقـــاومـــة واملـــقـــارعـــة والـــثـــبـــات، أرادهــــا 
 لهم يــمــّدون مــن خالها 

ً
األمــيــركــيــون قلعة

أرجلهم إلى آبار الذهب األسود املنتشر في 
»أردشير  اإليرانيون  فيها  ورأى  محيطها، 
 اإلمــبــراطــور 

ً
الــجــديــدة« الــتــي أخــذهــا عــنــوة

الساساني األول، في غفلٍة تاريخيٍة موثقة، 
ــم أن  ــهـ ــانـ وأطـــلـــق عــلــيــهــا اســـمـــه، وفــــي أذهـ
في  ليصبح  عليها،  هيمنتهم  يستعيدوا 
عهدتهم املــمــر الــحــيــوي الـــذي يــربــط الشام 
ــل نقطة  ــان، والــــــذي تــشــكــل املـــوصـ ــراسـ بـــخـ
ــازه، كــمــا قـــال عنها يــاقــوت الــحــمــوي.  ــكـ ارتـ
عنها،  الجدد  العثمانين  عيون  تغفل  ولــم 
بأنهم  عاما،  قبل تسعن  أهلها،  أفتى  منذ 
عرب عراقيون، وأن مدينتهم جزء من عراٍق 
واحـــــد، وأصــــــّرت أنـــقـــرة، فـــي غـــيـــاب مــوقــف 
عــراقــي حــــازم، عــلــى إبــقــاء بــعــض عسكرها 
ــــت كــل هــذه  عــلــى مــقــربــٍة مــن املـــوصـــل، واّدعـ
األطـــراف وصــا بليلى، وليلى تعرف، قبل 

غيرها، زيف ادعاءاتهم وسوء نياتهم.
 هـــكـــذا تــكــالــبــت األطــــمــــاع الـــشـــريـــرة عــلــى 
املوصل، في لحظة ضعف عراقي وتجاهل 
ــي، حـــتـــى دخـــلـــهـــا »الــــــــدواعــــــــش« فــي  ــ ــربـ ــ عـ
مكيدٍة دوليٍة، شارك فيها أطراف محليون 

ــر« أو ذاك،  أو أن »الـــواقـــع تــجــاوز هـــذا األمــ
بــاإلضــافــة إلـــى كـــل الــنــقــاش الــطــويــل حــول 
عاقة »النص« وهو الوحي غالبا، بالواقع. 
 للفهم 

ً
فالواقع هنا ال يقّدم باعتباره قابا

وأنــه  وواضـــح،  بسيط  بشكل  واالستيعاب 
مجّرد انعكاٍس في الذهن ملا يتماثل للعن، 
بــل هــو أيــضــا، عــنــد املنتمن لــهــذه النظرة 
يــكــون  أن  إلـــى  يــرقــى  مــشــاربــهــم،  بمختلف 
 بن 

ً
مصدر احتجاج، ومنبع قيم، وفيصا

الحق والباطل. 
ــن لــهــذه الــنــظــرة لــلــواقــع 

ّ
 أّول مـــن تــفــط

ّ
لــعــل

املــرزوقــي،  أبــو يعرب  في الفكر العربي هو 
فـــي مــقــالــتــه فـــي عــــام 2007 »الــــواقــــع.. وثــن 
الــفــكــر الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أوضــــح فــيــهــا أن 
أنــه واقــع ليس إال نّصا  مــا يزعم أصحابه 
أيــضــا. كــيــف نــعــرف الـــواقـــع؟ فــي الــجــرائــد؟ 
هـــذه نــصــوص. فــي األدب؟ هـــذه نــصــوص. 
فــي كــتــب الفلسفة والــفــكــر؟ هـــذه نــصــوص. 
أنفسهم؟  عن  الناس وحديثهم  رسائل  في 
هـــذه نــصــوص. ال يــوجــد واقــــع مــلــقــًى على 
الطريق، يمكن أن ندركه بشكل بسيط، بل 
إن ما يسمى »واقعا« هو شبكة معقدة من 
النصوص والرموز والروايات والسرديات 
بسيطة  بأنها  الزعم  بحال،  يمكن،  ال  التي 
وواضـــحـــة، ويــمــكــن إدراكـــهـــا بــســهــولــة، بل 

أيديولوجية،  وتــحــّيــزات  قيمية،  حــمــوالٍت 
ــقــــدم لــلــمــســتــمــع أو الــــقــــارئ بــاعــتــبــارهــا  ــ

ُ
ت

ــا يــجــب أن تـــكـــون عليه  أنـــهـــا مـ حــــيــــادًا، أو 
بل  متلقيها،  بــطــمــأنــة  تكتفي  فــا  ــور،  ــ األمـ
تـــحـــّولـــه إلــــى قــــاض خــبــيــر بـــأمـــور الـــواقـــع، 
غــيــر أن هـــذه الــســرديــات بــادعــائــهــا تمثيل 
تعمل  ــة، 

ّ
الــهــش املــبــســطــة  بنسخته  الـــواقـــع، 

عــلــى عــكــس دعـــواهـــا: أي إبــعــاد الــنــاس عن 
أن  إليها، ذلك  الحقائق والوصول  مساءلة 
إدراك أن الواقع معقد يدفع إلى السعي إلى 

فهمه، بدل االحتجاج به. يحكي الفيلسوف 
الــفــرنــســي، ديـــديـــر فـــاســـن، أن لـــدى الجهة 
تقدم  أن  عليها  التي  فرنسا  في  الحكومية 
الــدعــم لــلــفــقــراء مــيــزانــيــة مـــحـــدودة. ولــهــذا، 
لها  املقدمة  الطلبات  تراجع  عليها، عندما 
أن تــحــّدد أمــريــن: هــل يستحق هــذا املتقدم 
الدعم؟ إن كانت اإلجابة بنعم، يأتي السؤال 
ــانـــي: كـــم املــبــلــغ الـــــذي نـــقـــدمـــه؟ تعتمد  ــثـ الـ
الــســؤالــن، بشكل كبير، على  اإلجــابــة على 
مــعــرفــة هــــذه الــجــهــة بــــ »واقــــــع« املــتــقــدمــن. 
وحتى يعرفون هذا الواقع، يقدم املتقدمون 
مجموعة مــن الــوثــائــق، تــشــرح حــالــهــم، من 
بينها خــطــاب يــشــرح فــيــه املــتــقــدم ظــروفــه 
في  هنا،  يتنافس  للمال.  وحاجته  املالية، 
ــذه الـــوثـــيـــقـــة، املـــتـــقـــدمـــون عـــلـــى تــصــويــر  ــ هـ
»واقـــعـــهـــم« بــالــشــكــل الـــــذي يــعــتــقــدون أنــه 
سيستمد تعاطف اللجنة أكثر من غيرهم، 
الدعم  على  الحصول  لهم  يتيح  وبالتالي، 

أكثر من غيرهم.
ــتـــه، فــهــو،  ــالـ ــقـــدم عــــن حـ ــتـ عـــنـــدمـــا يــكــتــب املـ
غالبا، سيكون استراتيجيا، أي أنه سيقدم 
واقعه بالشكل الــذي يخدمه. هذا ال يعني، 
بـــالـــضـــرورة، أنـــه ســيــكــذب، بـــل أنـــه سيبرز 
ــرى، بــحــيــث  ــ ــ جــــوانــــب ويـــخـــفـــي جــــوانــــب أخـ
تــكــون الـــصـــورة الــتــي يــقــدمــهــا عـــن الــواقــع 

مائمة ملا يعتقد أن مستمعه يتوقعه منه، 
ومــا ســيــحــّرك تعاطفه. ونــجــد هــذه النزعة 
التي تدفع األفراد، بشكل استراتيجي، إلى 
تــصــويــر واقــعــهــم بــالــشــكــل الــــذي يتناسب 
مــع أهــدافــهــم ومصالحهم وغــايــاتــهــم، عند 
أصناف البشر كافة: املجرم والضحية، من 
يقع عليه. ولهذا،  يمارس االضطهاد ومــن 
يــصــبــح األمــــــر مـــدهـــشـــا، عـــنـــدمـــا نـــــرى مــن 
يتعامل مع هذه التقريرات أو »الشهادات« 
التي يتقدم بها األفــراد، خصوصا إذا كان 
أو مستضعفن،  تــصــويــرهــم ضــحــايــا  يــتــم 
الواقع فقط كما هو بشكل  وكأنها تعكس 
مــتــجــّرد، ولــيــس أنــهــا تــعــكــس أيـــضـــا، وفــي 
األفـــراد  هـــؤالء  منها، مصالح  كبير  جــانــب 

وغاياتهم وأهدافهم.
ال تــهــدف اإلشـــــارة إلـــى تعقيد الـــواقـــع إلــى 
التشكيك في حكايات املظالم واالضطهاد، 
بل إلى تفعيل عملية الفهم، ذلك أنه ال شيء 
أســـوأ مــن تعاطف أعــمــى بــا فــهــم، تعاطف 
عن  واقعها  يعتبره  مــا  مــع  انفعاله  يعميه 
الــتــفــكــيــر بــمــا يــجــب عــمــلــه إلــــى تــبــريــر كل 
الخالي من  التعاطف  النوع من  فعل، فهذا 
الرفيق  يكون  مــا  غالبا  هــو  والتفّكر  الفهم 

الرئيسي للفظاعة والقهر.
)كاتب سعودي(

والـــــتـــــوازنـــــات الــــتــــي تــــواصــــل انـــهـــيـــاراتـــهـــا 
اإليرانية  النوايا  املــدويــة. على خلفية هــذه 
الــتــي لــم تعد مــضــمــرة، ســـارع قـــادة الحشد 
الشعبي الشيعي العراقي، وهم في طريقهم 
إلى مدينة تلعفر املحاددة بادية الشام، إلى 
اإلعــــان عــن عزمهم الــتــوجــه مــن هــنــاك إلى 
الرقة وحلب بعد االنتهاء من حرب املوصل، 
العراق،  إيـــران األول في  لنداء رجــل  ترجمة 
نوري املالكي: قادمون يا موصل، ويا حلب، 
ويــا يمن، في إشـــارٍة، ال تنقصها الصراحة 
الفظة، إلى خطة إيران التوسعية، وأهدافها 
البحرية،  واملــمــرات  البر  السيطرة على  فــي 
وإجراء ما يلزم من هندسٍة سكانيٍة بأبعاد 
مذهبيٍة بحتة. بكام آخر، يقول لسان حال 
إيــــــران، يــقــول بــلــغــة غــيــر أعــجــمــيــة: الــعــراق 
وسورية جبهة واحدة، وبعد أن دخل العراق 
الواسعة، جــاء دور  الفقيه  الولي  في معدة 
واحــدة،  كلقمة  ابتاعها  أوان  وآن  ســوريــة، 
مـــا إن يــتــم الــتــخــلــص مـــن بــعــض أشــواكــهــا 
 
ً
الصلدة، أي حسم املعركة في حلب، مقدمة

ال بد منها لكسب الحرب في سورية كلها، 
ومــــن ثـــم حــمــل روســـيـــا عــلــى مـــغـــادرة بــاد 
الشام، عندما تضع الحرب أوزارها، وتفقد 
موسكو كــل مــبــّررات وجــودهــا الــجــوي في 
جــغــرافــيــا تــمــســك األيــــــدي اإليـــرانـــيـــة فيها 
السياسية  قيادتها  على  وتقبض  بالزمام، 
بإحكام. ومع أن هناك تحّدياٍت موضوعية، 
يـــصـــعـــب عـــلـــى إيــــــــــران جـــبـــهـــهـــا فـــــي املـــــدى 
املــنــظــور، فــإن نــظــام املــالــي يملك، مــن دون 
ــــول نـــفـــس حــائــكــي  ، طـ

ً
ــب، نــفــســا طــــويــــا ــ ريــ

التبريزي، فا يبدو في عجلٍة من  السجاد 
املــدى، طاملا  أمــره، لتحقيق مشروعه بعيد 
قــادة  أفــئــدة  أنــه يستميل، بسهولٍة مفرطٍة، 
األقليات الشيعية املنتشرة في أغلبية بلدان 
املـــشـــرق الـــعـــربـــي، ويـــدفـــع بـــالـــرعـــاع أمـــامـــه، 
ويــنــجــح فـــي تــقــويــض الـــــدول مـــن داخــلــهــا، 
الــداخــل، من دون أن يطلق  ويستنزفها من 
عــلــيــهــا بــنــفــســه طــلــقــة واحــــــدة، تــمــامــا على 
نحو ما يجري في اليمن منذ نحو عشرين 
شهرًا.  ومن مفارقاٍت فارقة في هذه املرحلة، 
ال يعتمد املشروع التوسعي اإليراني فقط 
على األقليات املذهبية املنتشرة في العالم 
الــعــربــي، للتحقق تــدريــجــيــا، وإنــمــا يعتمد 
ــاٍت تــاريــخــيــة نـــــادرة،  ــادفـ  عــلــى مـــصـ

َ
ــا أيـــضـ

املسمومة  اإليرانية  السهام  إنفاذ  لتسريع 
فــي الــجــســد الــعــربــي املــثــخــن بــالــجــراح، في 
ــــرب والـــــشـــــرق ضــد  ــغـ ــ ــالـــب الـ ــكـ مـــقـــدمـــتـــهـــا تـ

في ذلك االقتصاد اإلعام، وطبعا السياسة 
واألمـــــن، واســتــنــســاخ أبــشــع مـــا فـــي أنظمة 
الــحــكــم الــثــاثــة الــتــي ســبــقــت مـــن اســتــبــداد 

فساد واستئثار واحتكار.
لأسف، تاشت فرص التسوية الخارجية 
هـــي األخـــــــرى، ألن املـــلـــف املـــصـــري لـــم يكن 
حــاضــرًا بــقــوة على أجــنــدة الــريــاض، حتى 
ي 

ّ
مع التغّير الجذري في موقفها، بعد تول

الخارجية،  التطورات  وظلت  سلمان،  امللك 
واملـــلـــف املـــصـــري بــشــكــل عــــام، خــــارج إطـــار 
ــع تــخــلــيــهــا عن  اهـــتـــمـــام الــــريــــاض، حــتــى مـ
املعركة ضد اإلســام السياسي، واإلخــوان، 
إرهابية،  جماعة  اعتبارهم  عــن  والــتــراجــع 
والتعاون معهم بشكل موضوعي، وحسب 
ــة، كــمــا  ــلــــحــ ــة واملــــصــ ــاجــ ــحــ مـــــا تـــقـــتـــضـــي الــ
أقل  وبدرجة  اليمن وسورية،  في  الحاصل 
فلسطن. وقد تجاهلت الزيارات السعودية 
وتعمد  إصــرار  سبق  عن  للقاهرة  املتكّررة 
فـــكـــرة الـــتـــدخـــل، أو الـــوســـاطـــة فــــي الـــشـــأن 
ــزت أكــثــر عــلــى بــقــاء الــنــظــام  ــ الــداخــلــي، ورّكـ
مستقرًا إلى حد ما، بحيث ال يشكل عبئا، 
وطـــبـــعـــا داخــــــل عـــربـــة الــــقــــيــــادة اإلقــلــيــمــيــة 
السعودية، ولو من املقعد الخلفي. وهو ما 
لم يحدث على أي حال، في ظل فشل النظام 
وعجزه داخليا، ومشاغبته العلنية، وحتى 
لعبه من تحت الطاولة في سورية، وحتى 
الــريــاض  تعتبرها  الــتــي  نفسها  اليمن  فــي 
بـــمـــثـــابـــة الـــحـــديـــقـــة الـــخـــلـــفـــيـــة وجـــــــــزءًا مــن 
الــوضــع االقــتــصــادي  الــقــومــي. وأدى  أمنها 
السعودي املتراجع، كما عدم التزام القاهرة 
بالقواعد التي فرضتها الرياض، إلى توتر 
عــلــنــي فـــي الـــعـــاقـــات، وبـــالـــتـــالـــي، الــقــضــاء 
ــل فــــي وســــاطــــٍة ســعــوديــة  ــ نــهــائــيــا عـــلـــى أمـ
ــة فــــي مـــصـــر، عــلــمــا  ــهـــدئـ ــتـ لــلــمــصــالــحــة والـ
. مع 

ً
ــا ــ  أصـ

ً
أن ذلـــك االحــتــمــال كـــان ضــئــيــا

الداخلي  ببعديها  التسوية،  فرص  تاشي 
والــخــارجــي، بالتزامن مــع تـــرّدي األوضــاع 
 نحو انفجار 

ً
املعيشية، تبدو األمور ذاهبة

أمني اقتصادي اجتماعي حتمي، ال يمكن 
تافيه إال بتشكيل جبهة سياسية وطنية 
على  ممكنة  كلفٍة  بــأقــل  للتغيير  عــريــضــة، 
البلد والــنــاس. حتى هــذا االحــتــمــال، يبدو 

وإقــلــيــمــيــون. ومــنــذ أكــثــر مــن عــامــن وهــي 
تعيش أياما سودًا لم تألفها، وعلى نحٍو لم 
تعشه مدينة عراقية، ال من قبل وال من بعد، 
لكنها لم تستسلم. ظلت صابرة محتسبة، 
كما عادتها عبر تاريخها الطويل، تنتظر 
ساعة فــرج. وحينما دقــت أجـــراس الحرب 
لــلــقــضــاء عــلــى »داعـــــــش«، وتـــداعـــى الــعــالــم 
كــانــت تتحفز بكل  بــدعــوى نصرتها،  كــلــه، 
تـــاويـــن أبــنــائــهــا لــتــطــرد »الــــدواعــــش« من 
أرضها، ولتؤكد أصالتها، وشرع شبابها 
فـــي أعـــمـــال مـــقـــاومـــٍة ملــواجــهــة غــاصــبــيــهــا، 
ومساندة جيوش القادمن لنصرتها، وإذ 
اقتربت بشائر النصر، وارتفع علم العراق 
قائما،  الحذر  يبقى  أكثر من ســاريــٍة،  على 
وأن  مطلوبا، خصوصا  الــنــيــات  واخــتــبــار 
بـــدأت تصعد مــن نبرتها،  أصــواتــا نــشــازًا 
مهّددة أهل »املوصل« بأن معركة تحريرها 
الحسن،  قتلة  من  وثــأرًا  انتقاما  »ستكون 
ــاد مـــن أولـــئـــك األجــــــداد«،  ــفـ ألن هــــؤالء األحـ
ــم إحــــدى  ــيــ ــيـــس الـــخـــزعـــلـــي، زعــ بـــحـــســـب قـ
املليشيات السوداء التي تديرها إيران، وما 
نـــوري املالكي  يشبه ذلـــك ورد عــلــى لــســان 
ــال إنــهــم قـــادمـــون إلـــى نــيــنــوى، في  الــــذي قـ

تحّد واضح ألهلها )!(. 
وفي موازاة هذه التهديدات، اتخذ الصراع 
الــــدولــــي عــلــى املـــديـــنـــة بـــعـــدًا مــكــشــوفــا، إذ 
ــــن خــطــة  ــــران عـ ــهـ ــ ــــن طـ ــقــــاريــــر مـ تـــــواتـــــرت تــ
ــدة عـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــاعـ ــ ــاء قـ ــ ــشـ ــ ــة، إلنـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
في  لتكون  املــوصــل،  مــشــارف  على  تلعفر، 
ــاعـــدة بــعــشــيــقــة، الـــتـــي يعسكر  مـــواجـــهـــة قـ
 عن توافق 

ٌ
فيها األتـــراك، كما جــرى حديث

أمــيــركــي- روســــي غــيــر مــعــلــن، عــلــى تــبــادل 
النفوذ في العراق وسورية، ورسم خطوط 
الطرفن بالتدخل  حمر، ال تسمح ألي من 
في منطقة نفوذ الطرف اآلخــر. وقد تكون 
لــكــل هــــذه املــخــطــطــات مــفــاعــيــل نـــافـــذة في 
الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــــتــــي تــــرســــم ملــســتــقــبــل 
ــراق كـــكـــل، وقـــد  ــ ــعـ ــ ــل، ومــســتــقــبــل الـ ــ ــــوصـ املـ
الشريرة  الــقــوى  أن  املـــّرة  التجارب  علمتنا 
ـــدت كل 

ّ
ــن ــن تــســتــســلــم بــســهــولــة، وهــــي جـ لـ

الباد  داخــل  القابع  االحتياطي  مخزونها 
لترتيب املــكــائــد، وطـــرح الــتــســويــات املــذلــة 
ــل  ــر املـــوصـ ــل نـــصـ ــّكـ ــتــــي تـــضـــمـــن أن يـــشـ الــ
الطويل، حتى  املــدى  لها على  »استثمارًا« 
وإن تظاهر بعض رجالها بعكس ذلك، ذّرًا 
لــلــرمــاد فــي الــعــيــون، أو جــاهــروا بــحــرٍص، 

نعرف أنه مفتعل، على املوصل وأهلها.
)كاتب عراقي(

االحتكام إليها. ما رآه املرزوقي، في مقالته 
تلك، أنه ال يوجد مكان خارج النّص، يمكن 
الخروج إليه، من أجل محاكمة هذا النص 
الرمز  أو  الــنــّص  مــن  وتقييمه، فكل خـــروج 
هو خروج إلى نص آخر أو رمز آخر، أكثر 
تجريدًا منه، وبالتالي، أكثر تعقيدا وأكثر 

ة في الفهم واملعرفة.
ّ
 لدق

ً
مدعاة

ــم لــــلــــواقــــع بـــاعـــتـــبـــاره  ــهـ ــفـ ــذا الـ ــ ال يـــعـــنـــي هــ
مجموعة من النصوص والرموز أن الواقع 
غير موجود، أو أن كل شيء نسبي، أو أننا 
ال يمكننا التحقق مــن أي شــيء، أو الحكم 
ــــيء. عـــلـــى الـــعـــكـــس، مــــا يــعــنــيــه  عـــلـــى أي شــ
هـــذا الــفــهــم هــو أن كــل هـــذه األمــــور ممكنة، 
بل  بسيطة،  وليست  سهلة،  ليست  لكنها 
والتأمل  التفكر  من  كثيرًا  وتحتاج  صعبة 

والتقصي والتأويل والبحث.
إن كون »الواقع معقد« هو ما يدفع كثيرين 
إلــــى االســـتـــســـام لـــســـرديـــاٍت مــبــســطــة عــنــه، 
ســرديــات تقسم الــنــاس عـــادة إلـــى قسمن: 
العالم  أخــيــار وأشــــرار، أو ســرديــات تقسم 
إلى جزأين، متخلف ومتقدم. ذلك ألن مثل 
هـــذه الـــســـرديـــات مــريــحــة أكــثــر مـــن مــراقــبــة 
بعشوائيتها،  املستمرة  اليومية  الــحــوادث 
وعدم انتظامها وتعقيدها. كما أنه، ضمن 
ــات املـــبـــســـطـــة، يـــتـــم تــضــمــن  ــرديــ هـــــذه الــــســ

شعوب هذه املنطقة على خلفية الحرب ضد 
اإلرهــــاب الـــذي بـــات املــبــّرر املــوضــوعــي لكل 
هـــذه الــتــدخــات واالجــتــيــاحــات والــحــروب، 

الجارية حصرًا في املدن واملناطق السنية.
وفــي التحليل األخــيــر، كــل غـــارٍة جــويــٍة، أو 
تنظيم  أميركا  بها  تقصف  مدفعية،  طلقة 
الــدولــة اإلســامــيــة فــي املــوصــل أو الــرقــة أو 
األنــبــار، وكــل صـــاروخ غير ذكــي تستهدف 
به روسيا قوى املعارضة السورية املسلحة 
فــــي حـــلـــب وإدلـــــــب وحــــمــــص، يـــصـــبـــان معا 
إيــران، املتربصة كالضبع،  لصالح مشروع 
بـــمـــا يــتــبــقــى مــــن أطــــــــراف فـــريـــســـة شــبــعــت 
الضواري  نفوس  وعافتها  الكواسر،  منها 
الجائعة، وذلك على نحو ما ينطق به الحال 
في سورية والعراق، اللذين تراهما طهران 
قــل مــجــرد جبهٍة  أو  لــهــا،  ــتـــدادًا طبيعيا  امـ
واحـــدٍة بقوة األمــر الــواقــع. غير أنــه إذا كان 
صحيحا أن الـــريـــاح ال تـــزال تــهــب بــصــورة 
مواتيٍة ألشرعة السفينة اإليرانية حتى هذه 
اللحظة، فمن الصحيح أيضا أن البحار في 
هذه املنطقة عميقة جدًا، ومليئة بالحّوامات 
املائية املستترة، أي أن على إيران أن تفرغ، 
مهمة  من  تماما  املوضوعيون،  وحلفاؤها 
 

ّ
الـــذي سيظل الـــدولـــة،  الــقــضــاء على تنظيم 

إلى  حريرها  طريق  على  متربصا  كالذئب 
البحر املتوسط، وأن تقهر الثورة السورية 
التي ال سبيل إلى القضاء عليها في املدى 
تــأمــن جــانــب تركيا املتحفزة  املــنــظــور، وأن 
يقطع  بما  التخوم،  على  القتطاع حصتها 
صلة الوصل اإليرانية املشتهاة هذه، ناهيك 
عــن ضـــرورة تفريغ خـــزان الــعــراق مــن عنفه 

الدهري الفائض عن حدوده الجغرافية.
)كاتب من األردن(

لــأســف غــيــر مــتــاح اآلن، لــيــس فــقــط لعناد 
النظام ومكابرته، وإصراره على املضي في 
إلى  املنهجي  وهروبه  الكارثية،  سياساته 
الهاوية، وإنما أيضا لتشتت  األمــام، حتى 
ــا، وعــجــزهــا  ــهـ ــامـ ــقـــسـ قـــــوى املــــعــــارضــــة وانـ
عـــن الـــتـــوافـــق عــلــى بــرنــامــج الـــحـــّد األدنــــى، 
التيارين اإلسامي  ونقصد املعارضة هنا 
والـــلـــيـــبـــرالـــي، بـــعـــدمـــا الـــتـــحـــق الـــيـــســـار، أو 
إلــى هــذه الدرجة أو تلك،  معظمه، بالنظام 
من دون إقفال الباب طبعا أمام من قد يرغب 
منه في االنضمام إلى الجبهة الوطنية، إذا 

ما أبصرت النور ذات يوم.
العبء األكبر في تأسيس الجبهة، وبلورة 
اصـــطـــفـــاف وطــــنــــي عــــريــــض فــــي مـــواجـــهـــة 
اإلخــوان  عاتق  على  بالطبع  ملقى  النظام، 
والعمود  األكبر  التنظيم  كونهم  املسلمن، 
ــقـــري لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة والـــحـــزبـــيـــة.  ــفـ الـ
 خيارًا انتحاريا 

ً
وقــد كــان إقصاؤهم أصــا

ــبـــاب  ــمـــن أسـ ــا، أوصـــــــل الــــبــــلــــد، ضـ ــنـــونـ مـــجـ
أخـــــرى طــبــعــا، إلــــى مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه، غير 
ــم من  ــرغـ أن »اإلخـــــــــوان« لـــأســـف، وعـــلـــى الـ
ليسوا  قدموها،  التي  الهائلة  التضحيات 
بأخطائهم  واالعـــتـــراف  املــراجــعــة  وارد  فــي 
الــكــارثــيــة والــكــبــرى، ومـــا زالــــوا يتصّرفون 
بالذهنية نفسها التي سلمت السلطة على 
فــي يوليو/ تموز  للعسكر  مــن ذهــب  طبٍق 
املراجعة،  عــن  عجزت  التي  الذهنية   ،2013
أو اســتــخــاص الــعــبــر، ملنع وصـــول األمــور 
ــذاك. وعــلــى سبيل  ــ إلـــى مـــا وصــلــت إلــيــه آنــ
املثال، فإن التمسك بشرعية الرئيس محمد 
مرسي التي سقطت طبعا يمنع أي توافق 
املصرية، كما ضــرورة  الوطنية  القوى  بن 
الــتــراجــع عــن فــكــرة االســتــحــواذ الــتــام على 
السلطة، وتقديم ضماناٍت توافقيٍة، في ما 
بــالــدســتــور والــقــانــون االنــتــخــابــي،  يتعلق 
ــام الـــســـيـــاســـي كــــكــــل، حــيــث  ــظــ ــنــ وحــــتــــى الــ
النظام  إلى  مّيالة  الثورة  الباد بعد  كانت 
ــوان« عن  ــ الــبــرملــانــي، قبل أن يــتــراجــع »اإلخـ
ـــح لــلــرئــاســة، وهــو 

ّ
تــعــهــدهــم بـــعـــدم الـــتـــرش

مـــا كــــان أحــــد أســـبـــاب أن يــعــزلــهــم الــجــيــش 
إلــى اإلعــان  بــهــم، إضــافــة طبعا  ويستفرد 
الــكــارثــي فــي ديسمبر/ كانون  الــدســتــوري 
األول 2012، ورفض التفاهم مع املعارضة، 
بــأطــيــافــهــا املــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــجــهــة 
الوطنية للتغيير وتغليب فكرة التفاهم مع 
العسكر، ضمن الفكرة التي أشاعها هؤالء 
 عن ثنائية »اإلخوان« والجيش، وهي 

ً
أصا

األخـــطـــاء الــتــى ال يــبــدو »اإلخــــــوان« بصدد 
االعتراف بها، ناهيك عن االعتذار عنها، ما 
الوطني  التوافق  أمــام  كبير  حــاجــزًا  يشكل 

املطلوب، بل امللح والضروري.
اآلن، ولــأســف، ال بـــوادر فــي األفـــق لجبهة 
وطنية معارضة وفق برنامج الحد األدنى، 
النظام  ويــبــدو  باتجاهها،  جــديــا  عمل  وال 
مـــصـــّرًا عــلــى الــتــمــســك بــالــســلــطــة، وخـــوض 
ــا كــانــت الــكــلــفــة.  الـــصـــراع حــتــى الــنــهــايــة، أيـ
مـــنـــهـــارة،  األرض  عـــلـــى  األوضـــــــــاع  بــيــنــمــا 
واالحتقان في الشارع في ذروته، واالنفجار 
ــاق التغيير،  حــاصــل حــتــمــا مـــع انـــســـداد آفــ
وهــو مــا ســيــحــدث، بعد أســابــيــع أو أشهر. 
أما فكرة التغيير من داخل الجيش للحفاظ 
على مكاسبه وتهدئة األمور، ولو مرحليا، 
 األزمة املعقدة والعميقة هذه املرة، 

ّ
فلن تحل

، حــتــى عـــن مــواجــهــة 
ً
وربـــمـــا تــكــون عـــاجـــزة

االنفجار املدّوي وتداعياته الهائلة. العاج 
الــجــذري والــنــاجــع واألقـــل كلفة يكمن فقط 
فــــي بـــرنـــامـــج  ســـيـــاســـي مــــوّحــــد لــلــمــرحــلــة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة، بــــــروح ثــــــورة يـــنـــايـــر ووثــيــقــة 
يستثني  أو  يقصي  ال  بــرنــامــج  فيرمونت، 
تــصــوراٍت توافقية واضحة  أحــدًا، يتضمن 
النظام  ذلـــك  فــي  بــمــا  االنــتــقــالــيــة،  للمرحلة 
الـــســـيـــاســـي، وهــــي املـــرحـــلـــة الـــتـــي ســتــطــول 
بــالــتــاكــيــد، هـــذه املـــــرة، إلـــى مـــا بــعــد بــلــورة 
االنتخابات  دستورعصري جامع، وإجــراء 

البرملانية والرئاسية على أساسه.
)كاتب فلسطيني(

الصراع على »الواقع« السعودي

العراق وسورية جبهة إيرانية واحدة

مصر: ال تسوية واالنفجار قادم

هوامش على دفتر 
الموصل

كون »الواقع 
معقدًا« هو ما 

يدفع كثيرين إلى 
االستسالم لسردياٍت 

مبسطة عنه

نظام الماللي يملك 
نفسًا طويًال فال يبدو 

في عجلٍة من أمره 
لتحقيق مشروعه 

بعيد المدى

التغيير من داخل 
الجيش للحفاظ على 

مكاسبه وتهدئة 
األمور، ولو مرحليًا، لن 
يحّل األزمة المعقدة 

والعميقة

آراء

مروان قبالن

أن  يعني  )هــذا ال  األميركية  الرئاسية  االنتخابات  في  الفائز  النظر عن هوية  بغّض 
األمر سّيان بوجود مرشح مثل دونالد ترامب(، كشفت الحملة االنتخابية عن وجود 
ف أيضًا وجــود أزمــة فكر 

َّ
النظام السياسي األميركي، كما تكش عــوراٍت كبرى في 

وقيادة وتحلل للنخب داخل مؤسسة الحكم األميركية )The Establishment(. أنظر 
 كيف أن الحزب الجمهوري ظل يبحث، في جعبته، عن مرشٍح حتى بلغ القاع 

ً
مثال

السيئني اآلخرين )ماركو  الذي تفوق، بسوئه، على كل املرشحني  باختياره ترامب 
روبيو، تيد كروز، كريس كريستي، بن كارسون.... وغيرهم(. أنظر أيضًا إلى حال 
التي  كلينتون  هــيــالري  إنــتــاج  بــإعــادة  الديموقراطي  املعسكر  بلغها  الــتــي  اإلفـــالس 
األسبق  الرئيس  على  لــلــرأي،  استطالعات  بحسب  انــعــدام مصداقيتها،  في  تفوقت 

ريتشارد نيكسون، صاحب فضيحة ووترغيت الشهيرة.
النظام السياسي األميركي يمر بأزمٍة كبرى،  هذا ليس كل شــيء، إذ يبدو حقًا أن 
عــام 2008، في  أفريقية  أصــول  مــن  أول رئيس  بانتخاب  أنــه تجاوزها  أن الح  بعد 
حني أن العكس هو ما حصل، إذ أوقــد انتخاب بــاراك أوباما جــذوة الصراع العرقي 
الكامنة في  الشرور والتوترات  انتهى، وأيقظ كل  أنه  الجميع  الــذي ظن  واالجتماعي 
املجتمع، وأعاد إنتاجها ممثلة بظاهرة ترامب، حتى بلغت االنقسامات واالستقطابات 
انتقلت  السياسية. وقد  الثقافة  الكراهية جــزءًا من  مستوياٍت مخيفة، وغــدا خطاب 
التوترات املجتمعية إلى أجهزة الحكم ودوائر السلطة، حتى كادت املماحكات الحزبية 
و»التخندقات« السياسية تشل عمل الحكومة، وتعطل الحياة في البلد. ووصل األمر 
دوائــرهــا، ومنح  إغــالق  إلــى  العام 2015  الفيدرالية مطلع  الحكومة  أن اضطرت  إلــى 
أغلبية  عليه  الـــذي تسيطر  الــكــونــغــرس  رفـــض  أن  بــعــد  قــســريــة،  إجــــازات  موظفيها 
جمهورية تمرير قانوٍن أحاله الرئيس الديموقراطي »األسود« لرفع مستوى العجز، 
حتى يمكن إقرار املوازنة العامة. وبالطريقة نفسها أيضًا، رفض الكونغرس إقرار 
مع  الخصم  اإلدارة  أبرمتها  مختلفة،  وتجارية  سياسية  دولية  واتفاقات  معاهدات 
، ألن الترشيح لها يتم 

ً
ركت مناصب عليا في الدولة شاغرة

ُ
حكومات أجنبية، كما ت

رنا 
ّ
على أساس االنتماء الحزبي )كما الشاغر في املحكمة الدستورية العليا(. هل يذك

ر بنمط الحياة السياسية اللبنانية، حيث بإمكان 
ّ
هذا بشيء؟ نعم بالتأكيد، إنه يذك

النواب أن يمنع انعقاد جلساته شهورًا، وبإمكان حزب سياسي أن  رئيس مجلس 
يعطل انتخاب رئيس للجمهورية أكثر من سنتني، وتستطيع أي كتلة سياسية أن 
تحول دون اكتمال النصاب ملناقشة أي قضية، كما يمكن في لبنان أن يصبح الفراغ 

هو القاعدة، وتعيش حكومات تصريف األعمال أكثر من الحكومات العادية.
، وكيف 

ً
في السياق نفسه، كان صادمًا كم كانت الحملة االنتخابية األميركية مسمومة

جرى فيها استخدام كل أنواع األسلحة من الفضائح الجنسية واملالية إلى تسريبات 
)إف  الفيدرالي  التحقيقات  إلى تحول مكتب  بالجنون،  واتهامات  اإللكتروني  البريد 
القبول بنتائج  إلــى أن يرفض ترامب  بي آي( جــزءًا من املعركة، ال بل وصــل األمــر 
االنتخابات، إذا جاءت لغير صالحه، وصدرت دعــواٌت ألنصاره باللجوء إلى العنف 
في حال خسارته، بعد أن تم ترويج إمكانية حصول تزوير في االنتخابات، حتى 
أيضًا.  لبنان  في  البلديات، تجري  انتخاباٍت على مستوى  أمــام  أننا  لنا  يخيل  بــات 
الواليات املتحدة دخلت مرحلة يسميها  له، يرى فرانسيس فوكوياما أن  في كتاٍب 
)Vetocracy( أي الشلل السياسي، حيث تستحكم الخالفات السياسية واملماحكات 
الحزبية بعملية صنع القرار، وتؤدي إلى شل الحكومة، وتعطيل عمل أجهزة الدولة، 
 في العالم، 

ً
ويحذر من أن هذه الحالة باتت تهدد أعتى الديموقراطيات وأكثرها عراقة

أن   من 
ً
بــدال والتعفن،  للجمود  األميركية نفسها سببًا  الديموقراطية  بحيث تصبح 

التحذير من  إلى  النخب واألفكار. ولم يصل فوكوياما  لــدورة تجديد  تكون محركًا 
احتمال تفجر صراع أو عنف بسبب ذلك، لكن أميركا التي عرفت حربًا أهلية طاحنة 
النموذج  إلــى  أقــرب  اليوم  تبدو  قتيل،  ألــف  أكثر من 600  كلفتها  بني 1865-1860، 
الصيغة  إلى  لالنتقال  الحاجة  الحديث عن  بعد فترة،  اللبناني، بحيث يغدو ممكنًا، 
التوافقية في الحكم بني البيت األبيض والكونغرس. عندها سيغدو بمقدور أمني عام 
حزب الله وغيره من »أساتذة« التنظير للديموقراطية التوافقية في لبنان أن يقّدموا 
لألميركيني خدمات استشارية مفيدة في التحاصص، وكيفية توزيع الريع والغنائم، 

أثالثًا وأرباعًا وأخماسًا.

أنطوان شلحت

بـ  تــوّســل جوهر »االحــتــجــاج« فــي دولــة االحــتــالل اإلسرائيلية حيال قيامها أخــيــًرا 
الجبهة  من  يد نشطاء  على  زئيفي  الــوزيــر رحبعام  مقتل  لذكرى  »إحــيــاء رسمي« 
الشعبية لتحرير فلسطني )عام 2001(، بتحقيق صحافي جديد بشأنه، أشار إلى 
ا جنسًيا تسلسلًيا، ال في ما بات يؤطر كأنه »إرثـه«، وهو 

ًّ
أنه في حياته كان متحّرش

الدعوة العلنية إلى تنفيذ ترانسفير ضد الفلسطينيني للحفاظ على »النقاء العرقي« 
 ودائًما. 

ً
لهذه الدولة أوال

وال يمكن قراءة هذا األمر إال في إطار أن هذا »اإلرث« ما عاد يبهظ معظم قطاعات 
مجتمع دولة االحتالل، مع وجود استثناءات قليلة تؤكد القاعدة. ويعود أحد أسباب 
ا في فكر الحركة الصهيونية، كما 

ً
ذلك إلى واقع أن فكرة الترانسفير متأصلة عميق

في ممارساتها امليدانية، بحيث ال يمكن الفصل بينهما.
العشرين  القرن  بزئيفي وحسب، منذ تسعينيات  الترانسفير  ارتباط  دافع  أن  غير 
الحزب  هــذا  ودخــول  الترحيل،  برنامج  ا 

ً
علن يتبنى  حزًبا  بتأسيسه  يتمثل  الفائت، 

 في االئتالف الحاكم الذي تزعمه أريئيل شارون عام 2001، ما أضفى 
ً
طرفًا فاعال

في قراءة بعضهم »شرعية علنية« على هذا املوضوع. 
 كما راج، في تلك الفترة، ميل عام في دولة االحتالل لترويج أن عامل معاودة الحديث 
عن الترانسفير راجٌع إلى ما اصطلح على تسميته »االنزياح نحو اليمني« الذي شهده 
املجتمع الصهيوني منذ اندالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000، وما تسببت 
 أشار استطالع للرأي العام أجري عام 

ً
به من »عودة الصهيونية إلى أصولها«. فمثال

ا« تكمن، ضمن أمور أخــرى، في ازدياد 
ً
2002 إلى أن مؤشرات هذا »االنزياح يمين

تأييد مشاريع حلول الترانسفير ضد الفلسطينيني، سواء في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، أو داخل مناطق 1948. بيد أن عودة سريعة إلى استطالعاٍت سابقة تؤكد أن 
هذا النمط من التفكير ليس جديًدا كل الجّدة، حيث يظهر استطالٌع، أجري عام 1991، 

من الفصيلة نفسها نسبة تأييد للترانسفير ضد الفلسطينيني ليست أقل كثيًرا.
تطّرق إلى هذا األمر بنيامني نتنياهو في سياق خطابه في »إحياء ذكرى« زئيفي عام 
2010، فقد قال إن األخير فهم حقيقة أنه ما من شعب، غير »الشعب اليهودي«، كانت 
له عالقة مميزة وحصرية مع فلسطني والقدس، على الرغم من أنه لم يحصل على تعليٍم 
التنقيحية )بزعامة جابوتنسكي(،  ديني، ولم يأت من صفوف الحركة الصهيونية 
ولم يكن من تالميذ »بيتار«، بل على األرجح كان ينشد »اإلنترنسيونال«، وتشّبع 
بأفكاره الصهيونية في إطار حركة العمل، وهو القائل: »ليست لي حقوق إنتاج، ولو 
على سطر واحد من عقيدتي... لقد ربوني على الصهيونية واالشتراكية، مع التشديد 
البلد )فلسطني(  الذاتي ووحدة  التحقيق  الفاعلة والدفاع. وقد كان  على الصهيونية 
الوطن ال  أن  الظهيرة  عــّز  وكــان واضــًحــا كالشمس في  بالكامل في مركز حياتنا، 
بني  الوصل  بــدور  قــام  زئيفي  أن  نتنياهو  أكــد  النقطة،  هــذه  تقسيمه«. وعند  يمكن 
ا أن أكد أنه استقى 

ً
تياراٍت مركزية في الحركة الصهيونية. وسبق لزئيفي نفسه أيض

الكثيرة في  واحــد من مقاالته  الصهيونية. ففي  الحركة  آبــاء  الترانسفير من  فكرة 
هذا الشأن )الترحيل من أجل السالم(، نشره في صحيفة هآرتس في 1988/8/17 
كتب )صحيح أنني أؤيد الترانسفير بحق عرب الضفة والقطاع إلى الدول العربية، 
لكنني ال أملك حق ابتكار هذه الفكرة، ألنني أخذتها من أساتذة الحركة الصهيونية 
وقادتها، مثل ديفيد بن غوريون الذي قال من جملة أمور أخرى )إن أي تشكيك من 
جانبنا في ضرورة ترحيل كهذا، وأي شك عندنا في إمكان تحقيقه، وأي ترّدد من 
قبلنا في صوابه، قد يجعلنا نخسر فرصة تاريخية(. كما أنني تعلمت هذا من بيرل 

كتسنلسون وآرثر روبني ويوسف فايتس وموشيه شاريت وآخرين(.
ّب الصراع مع دولة االحتالل 

ُ
يتغّيا وصل هذه الوقائع القليلة إعادة التأكيد على أن ل

كونها  ومكوناتها،  الصهيونية  األيديولوجيا  خصائص  في  ا 
ً
كامن يــزال،  وال  كــان، 

األيديولوجيا الرسمية لهذه الدولة.

توفيق بوعشرين

اختار أكثر من 20 مليون مغربي عدم املشاركة في اقتراع السابع من أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي، النتخاب برملان جديد، فاقتصرت املشاركة على حوالي 7.5 ماليني 
ناخب، وهو عدد يبعث على القلق على صالبة التجربة اإلصالحية، في بالٍد تّدعي 
أنها تسير على سكة التحول الديمقراطي. لكل فئٍة من هذا الشعب الصامت أسبابها، 
فقد كانت فكرة الذين قاطعوا صندوق االقتراع سياسيًا: ال جدوى من املشاركة في 
انتخاباٍت ال تقدم وال تؤخر، فالقرار بيد العاهل املغربي محمد السادس ومحيطه، 
واالنتخابات ما هي إال ديكور لتأثيث املشهد، وإخفاء الوجه السلطوي للنظام خلف 
مظهر ديــمــقــراطــي. يــعــرف هـــؤالء مــا ال يــريــدون، لكنهم ال يعرفون الطريق إلــى ما 
يريدون، ولهذا يشهرون الورقة الحمراء في وجه املشاركة السياسية، ويخرجون من 
امللعب، أمال في حدوث معجزة. الذين يقاطعون االنتخابات اجتماعيا فئتان؛ األولى 
ال تنتظر شيئًا من االنتخابات، وال من الحكومة، وال من البرملان، وال من الدولة، ألنها 
ر في غيرها، وغير مستعدة للتضحية من أجل إحداث 

ّ
طبقة مرتاحة ماديًا، وال تفك

تغييراٍت ولو طفيفة. الفئة الثانية يائسة سياسيًا، وتشك دائمًا في سالمة االقتراع، 
ما  وأن  مفاجآت،  منه  تخرج  لن  الصندوق  وأن  مفبركة،  لعبة  التصويت  أن  وتعتبر 
تريده الدولة هو الذي ينجح ومن ال تريده الدولة يرسب دائمًا. ال يتابع هؤالء تعقيدات 
انتخاباٍت بعد أخرى. ولهذا، ال يبذلون  التزوير  العملية االنتخابية، وضيق مساحة 

جهدًا في تغيير الواقع، ويكتفون باملالحظة من بعيد. 
أما الذين لم يشاركوا في االقتراع من منطلق ثقافي وسيكولوجي، فهم الذين ال يبالون 
بالسياسة، وال باألحزاب، وال بمجريات الحياة العامة، وجل هؤالء شباب مشغولون 
بحياتهم الخاصة، وبتدبير مساراتهم الفردية، وبالعيش في البالد بأجسادهم، لكن 
ت.. يسقط هؤالء في فخ )الدعاية 

ّ
عقولهم في الخارج، واهتمامهم  منصبٌّ على الن

للذات(، ويقول عنهم الباحث إيف كونزاليس، املتخصص في الثقافة الرقمية بالعالم 
الــعــربــي »مـــا يــجــري عــلــى فــيــســبــوك هــو أنــنــا نــتــجــول داخـــل مــصــاف )filtres( من 
إلى  إضافتهم  اخترنا  الذين  أو  نتابعهم،  الذين  األشخاص  ينتجها  التي  املعلومات 
قائمة أصدقائنا. وبالتالي، ال ننفتح على كل اآلراء واإلمكانات، بل على العكس من 
ذلك، نصير أسرى معلوماٍت مصفاة، انتقائية، داخل شبكة مدّجنة. نتفاعل داخل 
حلقٍة مغلقٍة، فنتصور أن الرأي العام هو ما يوجد على سطح صفحتنا الزرقاء«.  ما 
زال جل املغاربة ال يثقون في قدرة السياسة على إحداث التغيير في املعيش اليومي، 
وال يرى هؤالء أن االنتخابات واألحزاب والبرملان والحكومة، وكل مؤسسات التدبير 
الديمقراطي للشأن العام، قادرة على تحسني أوضاعهم، وإشراكهم في الحكم الذي 
يرونه في أيٍد قليلة، ال تريد أن تقتسمه مع أحد، على الرغم من أن هذه الفئة بدأت 
شهيتهم  العربي  الربيع  فتح  الــذيــن  الــوســطــى،  الطبقات  مــن  زبنائها  بعض  تخسر 
للمشاركة في االنتخابات، وأعطتهم الحكومة السابقة بعض أمٍل في قدرة التصويت 
إلى مكبر  االقتراع يتحول  على فرز نخٍب جديدة غير مدّجنة، بحيث بدأ صندوق 
للصوت، وإن لم يتحول بعد إلى أداة فعالة للتناوب على الحكم، لكن الطريق ما زالت 
طويلة إلضعاف »حزب املقاطعة« الذي ال يؤطره أحد سوى حزب املشاركة، عندما ال 

يعطي املثال الحي على جدوى السياسة في تغيير الواقع. 
نحن بالد لم تصل إلى درجة »اإلشباع السياسي«، لنقول إننا واقعون في ظاهرة 
العزوف العاملية عن االنتخابات، ونحن بالد مؤسساتها ما زالت هشة، وديمقراطيتها 
ة، ومجتمعها مليء باالنقسامات والعنف والالتسيس. ولهذا، 

ّ
ة، وتعّدديتها هش

ّ
هش

املشاركة السياسية رقم استراتيجي في معادلة استقرار البالد، والثقة في نظامها.

كيف غدت أميركا تشبه لبنان؟ في وصل بعض الوقائع

األغلبية الصامتة

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

األربعاء 9  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  9 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 800  السنة الثالثة
Wednesday 9 November 2016

األربعاء 9  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  9 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 800  السنة الثالثة
Wednesday 9 November 2016

صعود الدوالر وضع المصريين في أزمة معيشية )خالد دسوقي/فرانس برس(



16

فضاء مفتوح

آراء

علي أنوزال

إلــى  الحاشــدة  االحتجاجــات  عــودة  أثــارت 
شــاب  مقتــل  خلفيــة  علــى  املغربــي،  الشــارع 
لشــفط  آلــة  فرمتــه  بعدمــا  مأســاوية،  بطريقــة 
علــى  االحتجــاج  يريــد  كان  عندمــا  األزبــال، 
مصــادرة بضاعتــه مــن الســمك، أثــارت النقاش 
بني من يؤيدها تعبيرًا عن رأي شريحة واسعة 
مــن املغاربــة الذيــن يشــاركون فيهــا، للتنفيــس 
لرفــع  وأيضــا  يســاورهم،  الــذي  الغضــب  عــن 
مطالبهــم، وبــني مــن يعارضونهــا إما ألســباب 
أمنيــة، ألنهــم ال يريــدون للنــاس أن يعبروا عن 
آرائهــم بحريــة فــي الشــارع، أو بدعــوى خشــية 
العفويــة عــن طبيعتهــا  خــروج االحتجاجــات 
الســلمية. وهنــاك مــن ذهــب إلــى حــد التحذيــر 
داخــل  الفتنــة  زرع  مخافــة  االحتجــاج،  مــن 
املجتمــع املغربــي، بــل وانتشــرت عــدة رســائل 
عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، مجهولــة 
الهويــة، تنبــه املواطنــني إلــى عدم املشــاركة في 
االحتجاجــات درءًا للفتنــة!  صــدر االعتــراض 
علــى االحتجاجــات مــن وزيــر الداخليــة، وهــذا 
وزارة  عقيــدة  فيــه  زالــت  مــا  بلــٍد  فــي  طبيعــي 
الداخليــة تقــوم علــى املقاربــة األمنيــة، قبــل كل 
شــيء آخــر، ففي البداية هــدد الوزير املحتجني 
بالقــول إن وزارتــه تعــرف مــن يحّركهــم، لكنــه 
سرعان ما تراجع عن تصريحه، بزعم أنه كان 
»زلــة لســان« منــه، ولكــن بعــد أن لــم يســتجب 
املحتجــون إلــى تهديــده، ونزلــوا بــاآلالف إلــى 

شورش درويش

أعلنــت قــوات ســورية الديمقراطية )قســد( بدء 
حملة »غضب الفرات« التي ستستهدف تنظيم 
الدولــة اإلســامية )داعــش( فــي محافظــة الرقة 
املتبقيــة.  معاقلــه  وأهــم  التنظيــم(،  )عاصمــة 
هــذه  بــني  التحالــف  ســيكون  اإلعــان،  وبهــذا 
القــوات والتحالــف الدولــي املناهــض لداعــش 
بقيــادة الواليــات املتحــدة قد بلغ أعلى درجات 
ــز 

ّ
التنســيق، وال ســيما أن تركيــا كانــت تتحف

للمشــاركة فــي الحملــة، باشــتراط عــدم إقحــام 
القــوات الكرديــة فــي أثنــاء عمليــة التحريــر، مــا 
سيســتوجب غضبــا تركّيــا قــد يظهــر بأشــكال 
اســتهداف  األفصــح  شــكله  يكــون  وقــد  عــّدة، 
مــن  الشــمالية  املناطــق  فــي  الكرديــة  القــوات 
ســورية، بغية إرباكها، والتقليل من فاعليتها 

في مواجهات الرقة.
وإذا كانــت الرقــة البيت األخير لتنظيم الدولة، 
فهذا يعني أن املعركة ســتكون أشــّد مما جرى 
 علــى 

ً
ويجــري فــي املوصــل، وســتكون صعبــة

لــواء  تحــت  املنضويــن  مقاتــل  ألــف  الثاثــني 
»قســد«، فالتنظيــم ســيكون محكومــا بالقتــال 
مــع انعــدام فــرص الفرار إلى جهاٍت أخرى، كما 
حــدث فــي املوصــل التي فّرت عناصر مهمة من 

التنظيم منها.
الكبيــر  والتحفــظ  التركــي،  االنزعــاج  إزاء  فــي 
هنــاك  االتجــاه،  هــذا  فــي  أنقــرة  أبدتــه  الــذي 
املوصــل  أهــل  قالــه  مــا  تكــّرر  أصــوات ســورّية 

أثــار  الــذي  االعتــراض  لاحتجــاج.   الشــوارع 
اســتهجانا كثيــرًا هــو الــذي صــدر عــن رئيــس 
اإللــه بنكيــران، رئيــس  املعــني، عبــد  الحكومــة 
أعضــاء  وجــه  الــذي  والتنميــة  العدالــة  حــزب 
حزبــه، واملتعاطفــني معــه، إلى عــدم النزول إلى 
الشــارع لاحتجــاج. لكنــه هــو اآلخــر مــا لبــث 
أن خــرج ليبــّرر بــأن توجيهــه بعــدم االحتجــاج 
أمــاه عليــه خوفــه مــن خــروج املظاهــرات عــن 
طبيعتها السلمية، لكن هذا التبرير لم يصدر 
إال بعد أن نزل اآلالف إلى الشوارع، لاحتجاج 
بطريقــة ســلمية وبديعــة، لــم يســبق للمغــرب 
أن شــهدها، فقــد ســار املتظاهــرون فــي مدينــة 
بائــع  مقتــل  حــدث  شــهدت  التــي  الحســيمة 
الســمك الــذي بــات يلقــب »شــهيد الحكــرة« فــي 
مســيرٍة رائعــٍة، حملــوا فيهــا الشــموع، ورّددوا 
الشــعارات، وشــكلوا ساســل بشــرية لحمايــة 
املدينــة،  فــي  والخاصــة  العموميــة  املنشــآت 
وعــادوا إلــى بيوتهــم، بعدمــا نظفــوا الشــوارع، 
والســاحة التــي اعتصمــوا فيهــا حتــى ســاعة 

متأخرة من الليل. 
رئيــس  »توجيــه«  أثــاره  الــذي  لاســتهجان 
عنــد  تبــّرره  أســباب،  عــدة  املعــني  الحكومــة 
أصحابــه. أوال، ألنــه صــادر عــن زعيــم الحــزب 
الــذي تصــّدر االنتخابات التي شــهدها املغرب 
في السابع من أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
وبالتالــي، فهــو الحــزب الــذي كان يفترض فيه 
أن يكون األقرب إلى نبض الشارع. وثانيا، ألن 
زعيم الحزب نفسه، وطوال حملته االنتخابية، 

عمليــات  مــن  التخــّوف  إزاء  الســنة  والعــرب 
باملدنيــني،  تلحــق  إنســانية  نكبــة  أو  ثأريــة، 
ال  للحملــة  الداعمــة  الدوليــة  القــوى  أن  بيــد 
أن  ذلــك  تلــك،  لألصــوات  اهتمــام  كبيــر  تعيــر 
مســألة »تحريــر« الرقــة تتجــاوز كل انتقــاداٍت 

وتحفظاٍت تظهر على املأل.
فــي الســؤال الكبيــر عــن أســباب رغبــة القــوات 
الكرديــة بالتقــّدم نحــو الرقــة، وقتــال التنظيــم 
فــي معركــٍة كبرى، وهي مصيرية لكل األطراف 
هنــا  إجابــة  علــى  نعثــر  قــد  تخوضهــا،  التــي 
أو هنــاك، هــي أن هــذه القــوات تعمــد إلــى نيــل 
الحظــوة األميركيــة، وجعــل وشــائج التحالــف 
 وديمومــة، ولعــل الحــرب 

ً
بينهمــا أكثــر صابــة

مهّمــا  سياســّيا  خزانــا  ــل 
ّ
تمث »داعــش«  علــى 

تسعى إلى بلوغه »قسد«، ومن خلفها وحدات 
حمايــة الشــعب، حيــث تطمــح األخيرة إلى نيل 
د من 

ّ
االعتــراف الدولــي بالكيان الكــردي، املتول

عمــق األزمــة الســورية، ولعل إبعــاد األتراك عن 
مســار قتــال تنظيــم الدولــة يشــّكل رافــدًا مهمــا 
لإلجابة عن السؤال نفسه. فوق ذلك، ستخلف 
هــذه املجابهــة للوحــدات الكثيــر مــن األســلحة 
التفــّوق  علــى  للحفــاظ  الازمــني  والعتــاد 
 ،

ً
مســتقبا البقــاء  فــرص  وتعزيــز  العســكري، 

 عن الســمعة الدولية التي ســيحظى بها 
ً
فضا

ذو  اســتثمار  شــك  بــا  وهــو  »قســد«،  مقاتلــو 
خلفّية سياسية في املقام األول.

فــي البحــث عــن الســيرة الذاتيــة لقوات ســورية 
الديمقراطيــة، وفــي أرشــيفها، ثّمــة انتصــاراٌت 

ضدهــم فــي 30 يونيــو/ حزيــران 2013. طبعــا، 
ليــس الواقــع املصــري هو الواقــع املغربي، ففي 
لكــن  نفســها،  التجــارب  تتكــّرر  تــكاد  املغــرب 
وصفهــا  يمكــن  التــي  املغربيــة  الطريقــة  علــى 
، حتــى عندمــا يتعلــق األمــر 

ً
بأنهــا أكثــر مرونــة

بـــنوع مــن »االنقابــات« املرنــة التــي تتــم داخل 
الكواليــس، مــن قبيــل تجريــد رئيــس الحكومــة 
من صاحياته، أو تعطيل نفاذ بعض قراراته، 
أو دفــع بعــض حلفائــه داخــل الحكومة نفســها 
مهمــة  تعقيــد  أو  ومعارضتــه،  ابتــزازه  إلــى 
تشــكيل حكومتــه، كمــا يحــدث اآلن منــذ شــهر، 
حيــث مــازال رئيس الحكومــة املعني عاجزًا عن 
تشــكيل حكومتــه. وال يســتبعد، فــي حال فشــل 
رئيــس الحكومــة املعــني فــي مهمتــه، أن يعــود 
مــن  لاحتجــاج ضــد  الشــارع  إلــى  اآلخــر  هــو 
يريدون سرقة فوز حزبه في االنتخابات، وقد 
بــدأ فعــا بعــض أعضــاء حزبــه ينوهــون، علــى 
املواقــع االجتماعيــة، باالحتجاج حقا للتعبير 

الذيــن يخشــون حكمــا كرديــا محضــا،  الســنة 
ولعــل تجربــة إدارة املــدن في تل أبيض ومنبج 
م »عرب املكان« حكم مدنهم إداريا خفف 

ّ
وتسن

من املخاوف لدى قاطني تلك املدن.
يبقى السؤال بشأن شكل اليوم التالي النتهاء 
املعــارك، فــي حال نجحت »قســد«، ومن ورائها 
التحالــف الدولــي فــي كســب املعركــة واإلجهــاز 
على تنظيم الدولة داخل املحافظة هو السؤال 
األهــم فــي التحليــل واملتابعــة. لكــن، يمكــن فــي 

مطلق األحوال تخمني ما يلي:
ســيطرة  مــن  تخــرج  التــي  املناطــق  تبــدو   -
ــل 

ِّ
وتفض كبيــر،  نحــو  علــى   

ً
مرهقــة »داعــش« 

القــادم  كان  وإن  حكــٍم،  بــأي  األســوأ  اســتبدال 
عبــر  تحّولــوا  محكومــني  حكــم  وأن  ســيئا، 
سلســلة مــن عمليــات االضطهــاد املتتابعة إلى 

وســلطة للضغــط، مــن أجــل نيــل الحقــوق. وفي 
هــذا نــوع مــن االنتقائيــة الفجــة، حتــى ال نقــول 

االنتهازية املقيتة.
يعتبــر  الكونيــة،  واملواثيــق  الشــرائع  كل  فــي 
التعبيــر  حقــوق  مــن  أصيــا  حقــا  االحتجــاج 
وأكبــر  ســلميا.  يتــم  مــادام  األساســية 
الــدول  تشــهدها  وأكثرهــا  االحتجاجــات 
مؤسســات  فيهــا  توجــد  التــي  الديمقراطيــة 
تمثيلية منتخبة، وســلطات حقيقية مســتقلة. 
تلــك  فــي  السياســيون  يخــرج  ال  ذلــك،  ومــع 
أو  املتظاهريــن،  عمــل  لتبخيــس  املجتمعــات 
تهديدهــم، أو اتهامهــم بـــ »التخويــن«، وخدمــة 

»األجندات األجنبية«.
وفــي الحالــة املغربيــة، تحــول االحتجــاج إلــى 
ثقافــة مغربيــة بامتيــاز، ال تــكاد تخلــو مدينــة 
وتشــهد  محتجــني.  مــن  مغربيــة  قريــة  أو 
البــاد، طــوال أيــام الســنة، احتجاجــاٍت مــن كل 
األصنــاف، وفــي جميــع املجــاالت، وترفــع فيها 
اآلالف،  فيهــا  ويشــارك  املطالــب،  أنــواع  كل 
وبعضهــا  ســلمية،  ظــروف  فــي  يمــّر  أغلبهــا 
يتحــول إلــى مواجهــات مع عناصر األمن. لكن، 
رك على 

ُ
لم يســبق أن انفلت الحبل، حتى وإن ت

ا فقط، وإنما هو 
ّ
الغارب. فاالحتجاج ليس حق

أيضا ثقافة تتعلمها الشعوب من ممارستها. 
وهــو، أواًل وأخيــرًا، ســلطة مضــادة، وهــذا مــا 
التــي  القائمــة  الســلطات  كل أصحــاب  يخيــف 

تخاف من كل سلطة مضادة.
)كاتب مغربي(

املســلحة،  القــوى  يخشــون  مؤتمريــن  مجــرد 
مهما كان تباينها عن النسيج املحلي.

- ال يمكــن للقــوات الكرديــة حكم املحافظة، وإن 
»التحريــر«  املهمــة  بإنجــاز  اضطاعهــم  كان 
رئيسيا، ذلك أن األخطاء واالنتهاكات املتوقعة 
قــد تلصــق باألكــراد، األمــر الذي ســيفتح الباب 
مخيفــة  عربيــة(   - )كرديــة  أهليــة  حــرٍب  أمــام 
علــى  االعتمــاد  ســيتم  وبالتالــي،  ومرعبــة. 
العنصــر العربــي، وتحديــدًا مــن أهــل املحافظة 

ذات البنية العشائرية في حكم مناطقهم.
- عــدم وجــود قــوى ثانيــة وطنيــة، أو إقليميــة 
بريــة، مــؤازرة لقــوات ســورية الديمقراطيــة، قد 
يؤدي إلى مضاعفة الخســائر في األرواح لدى 
 ،

ً
كاملــة املســؤوليات  وتحملهــا  القــوات،  تلــك 

وأنــه فــي حال اســتمرت املعارك إلــى أمٍد طويل 
قد نجد نوعا من التململ في الجانب الكردي، 
وربمــا اعتراضــات قــد تتعالــى داخــل املجتمــع 

الكردي بالضد من االستمرار في املعركة.
صفــوة القــول، ثّمــة مصائر لقوى عســكرية في 
 علــى معركــة الرقــة، 

ٌ
الداخــل الســوري معقــودة

وأن الــذي ســيمتلك مفاتيــح املدينــة ســيتمّكن 
من مسح غريمه إلى أبعد من الرقة، وإذا كانت 
، فــا ســبيل أمــام القــوات 

ً
هــذه املعركــة مغامــرة

الكردية إال الخوض في معتركها، مهما كانت 
املعــارك  تظهــره  قــد  أخيــر  شــيء  التكاليــف. 
املقبلــة أن معركــة الرقــة ســتبدأ كلمــا بدت أنها 

انتهت، أو شارفت على االنتهاء.
)كاتب سوري(

إلــى  إشــارة  فــي  »التحكــم«،  مــن  يشــتكي  كان 
الدولــة العميقــة التــي يعــزو إليهــا عــدم قدرتــه 
واختصاصاتــه  صاحياتــه  مزاولتــه  علــى 
رئيــس حكومــة خــال واليتــه األولــى املنتهيــة، 
التعبيــر  إلــى  النــاس  يدعــو  كان  نفســه  وهــو 
املشــاركة  خــال  مــن  »التحّكــم«،  رفضهــم  عــن 
إلــى  والنــزول  االنتخابيــة،  الحمــات  فــي 
التصويــت بكثافــة، ضــد كل مــن يريد مصادرة 
إرادتهــم. وثالثــا، ألن الحــزب اإلســامي الــذي 
يقــوده بنكيــران، مــا كان لــه ليصــل إلــى قيــادة 
لــوال  االنتخابــات،  وتبــوأ  الســابقة،  الحكومــة 
شــهده  الــذي  الشــعبي  الحــراك  احتجاجــات 
النســخة  بمثابــة  وهــو   ،2011 عــام  املغــرب 
املغربيــة ممــا عــرف بـــ »الربيــع العربي«. ســبق 
اإلســاميني  مصــر  فــي  املســلمون«  »اإلخــوان 
فــي املغــرب، فــي »التحذيــر« مــن االحتجاجات، 
والــذي بلــغ، أحيانــا، حــد »التخويــن« واالتهام 
و»أجنــدات  أجنبيــة«  »أجنــدات  بخدمــة 
الفلــول«.. والــكل يتذّكــر النقــاش الــذي احتــدم 
»شــرعية  متنازعتــني،  شــرعيتني  بــني  آنــذاك 
أكبــر  وكان  امليــدان«.  و»شــرعية  البرملــان« 
»شــرعية  ترجيحهــم   « »اإلخــوان  أخطــاء 
البرملــان« علــى حســاب »شــرعية امليــدان« التــي 
يصلــوا  أن  مــن  مــرة،  أول  تمكنــوا،  بفضلهــا 
يعرفهــا  والنتيجــة  بلدهــم.  حكــم  إلــى  آنــذاك 
الــكل، لــم ينجــح »اإلخــوان« فــي كبــح »شــرعية 
امليــدان«، بقــدر مــا نجحــوا في تأليبهــا عليهم، 
وفســحوا الطريــق إلــى االنقــاب، الســتعمالها 

حققتهــا القــوات فــي مواجهــاٍت مهّمــة فــي تــل 
أبيــض ومنبــج ومناطــق متفرقــة فــي الشــمال 
التحالــف  طيــران  بمعيــة  ودائمــا  الســوري، 
املاصــق للقــوات الكرديــة التــي باتــت توصــم 
عبــر  التحالــف،  لقــوات  البــري  الــذراع  بأنهــا 
الجغرافيــة  داخــل  التنظيــم  ماحقــة  مســيرة 
عــن  الحديــث  يمكننــا  وبالتالــي،  الســورّية، 
ٍة أبدتها »قســد« في مواجهاتها  فاعليٍة وكفاء

الدامية.
هــذه  الكبــرى  املعركــة  أن  الظــن  علــى  الغالــب 
ســتترك أثــارًا جانبيــة، كمــا كل حــروب املــدن، 
 للقلــق هي مســائل مصير 

ً
ولعــل أكثرهــا إثــارة

املدنيــني فــي أثنــاء عمليــات القصــف الجــّوي، 
ومصيــر النازحــني الذيــن قــد يبلغــوا عشــرات 
اآلالف،  فــي ظــل ظــروف جوّيــة صعبــة مقبلــة، 
باإلضافــة إلــى عــدم مشــاركة قــوة أخــرى، تزيد 
مــن اطمئنــان املدنيــني/ الرقاويني املشــحونني 

بهواجس جمة، كحال هواجس أهل املوصل.
فــي تفّهــم بنية »قســد« قبيل التحــرك واإلعان 
عــن عمليــة غضــب الفــرات، يمكــن االنتبــاه إلــى 
»قســد«،  داخــل  العربيــة  العناصــر  مراكمــة 
ها عناصر ذات بنية عشائرية، في إشارٍة 

ّ
وجل

واضحــٍة إلــى ضــرورة تمكني تلك العناصر من 
لعــب دور فاعــل فــي املناطــق التــي تخــرج مــن 
إسار »داعش«، فقد سبق لألميركيني أن لفتوا 
عناية الوحدات الكردية إلى هذا األمر، تخفيفا 
ســيطرٍة  مــن  املتوجســة  التركيــة  للضغــوط 
كردية على الشــمال الســوري، وتطمينا للعرب 

المغرب وثقافة االحتجاج

األكراد في معركة الرقة... أي رهان؟

يشهد المغرب، 
طوال أيام السنة، 

احتجاجاٍت من كل 
األصناف

إذا كانت معركة 
الرقة مغامرًة، فال 
سبيل أمام القوات 

الكردية إال الخوض 
في معتركها، مهما 
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سورية... أزمة قيادة إثيوبيا والتشكيل الوزاري الجديد
فــي معظــم تاريــخ الحــروب منــذ مئــات الســنني، وفــي 
التــي  الجاهــزة  والثــورات  الناشــئة  الثــورات  ــم 

ّ
خض

عاشــتها الشــعوب، كانــت تتبــع إدارة وقيادة مّوحدة، 
ــه 

ّ
أن إال  الشــعوب،  علــى  والجــور  الظلــم  زاد  ومهمــا 

ص فيه من الظلم والجور 
ّ
سيأتي ذلك اليوم الذي تتخل

وجــود  املنشــودة.  الديمقراطيــة  بنــاء  فــي  وتشــرع 
العــدو علــى القضــاء  الواضحــة قــد تســاعد  القيــادة 
علــى الثــورات، في بعض األحيــان، من خالل القضاء 
ــل 

ّ
علــى قياداتهــا. فــي ثــورة الكرامــة عــام 2011 فض

الســوريون تــرك ثورتهــم بــال قيــادة، تتّبنــى مطالبهم 
املحافــل  وفــي  األرض،  علــى  عــن حقوقهــم  والدفــاع 
ت جمعهم وفرقهــم عن هدفهم 

ّ
الدوليــة، وهــذا مــا شــت

إيجــاد  أيضــا علــى  األساســي، وعمــل نظــام األســد 
مجموعات مسلحة تّدعي الثورية، وانخرطت ضمن 
 بســاطة، تصــّدر 

ّ
النســيج الثــوري، فاســتطاعت، بــكل

املشــهد مــن غيــر رادع أو مانــع. أهــم األســباب التــي 
منعــت ظهــور القيــادة الواحــدة أّن النظــام املخابراتــي 
البوليســي لنظام األســد منع، ولو بشكل صوري، أّي 
ه الحقهم خــارج حدود 

ّ
نــوع مــن املعارضــة، حتــى وأن

القطــر، مــا ســّبب فــي تشــتيت املعارضــة الخارجيــة، 
أّي  تشــكيل  مــن  وخوفهــم   سياســيا،  وإضعافهــم 
تحالــف دولــي يدعمهــم، أو يناصــر قضيتهــم علــى 
األقل في بالد املهجر. اآلن، وبعد سنواٍت من الحرب 
فــي ســورية، والثــورة اليتيمــة لشــعبنا الســوري، كان 
لزاما على النخب السياسية والقيادات العسكرية في 
ســورية تشــكيل قيادة عســكرية واحدة، تتبع لقيادة 
عــات الشــعب 

ّ
سياســية، متالزمــة بالضــرورة مــع تطل

الثائر، وكســر حواجز التخوين واالنشــطار القيادي 
واإلداري فيهــا. تنبــع هــذه القيــادة مــن مبــدأ املطلــب 

األساســي للشــعب، وبنــاء الهياكل اإلداريــة والقيادية 
وإعــادة ترتيــب أولوياتها على األرض، وإعداد مراكز 
تقييــم واقعيــة سياســية وعســكرية، إضافــة إلــى أّن 
إعــادة هيكلــة العالقــات الدولية، وتوضيح تســمياتها 
فــي  الثــورة  خدمــة  فــي  تصــب  واضحــة  بمحــّددات 
اآلخر، واالنتقال من مرحلة العســكر والسياســة إلى 
مرحلــة تبنــي الفكــر العــام وإرســاء قواعــد املنهجيــة 
الجديــدة التــي تنبــع مــن متطلبــات الشــعب وحاجاته، 
واألخــذ باالعتبــار التنــّوع الفكــري والثقافي والعرقي 
والديني للمجتمع الســوري. شــهدت املرحلة السابقة 
مــن  حالــة  قــرن  نصــف  مــن  أكثــر  اســتمرت  التــي 
التجهيــل املتعّمــد والقســري، وإيجــاد فــوارق كبيــرة 
مســؤولية  مــن  زادت  وطائفيــة،  ومجتمعيــة  طبقيــة 
الثــورة املرتقبــة مــن عشــرات الســنني، أّمــا وأّن الثــورة 
قــد قامــت وتســتمر منــذ ســت ســنوات، فهــي تحمــل 
علــى عاتقهــا مزيدًا من املســؤوليات، ليس مســؤولية 
البنيــة  هيكلــة  إعــادة  إنمــا  فقــط،  النظــام  إســقاط 
املجتعيــة للبلــد وإعــادة إنتــاج نخب سياســية ودينية 
تشــبه  الجديــد.  والواقــع  تتكّيــف  وعلميــة،  وقياديــة 
الثــورة الســورية، فــي بعض محطاتهــا، إلى حد كبير 
الثــورة الفرنســية فــي مرحلــة الثــورة العســكرية ضد 
لــذا فــإن الســوريني يســتطيعون مللمــة  امللــك لويــس، 
جراحهم، والنهوض من جديد، لبناء وطنهم مجددًا. 
هــذا طبعــا لــو تّوفرت القيادة التي تســتطيع أن تجمع 
السوريني على هدف واحد، وإلقاء الخالفات الدينية، 
أو حلهــا بطريقــة أخــرى، بعيدة عن الحل العســكري، 
ألّن التاريــخ الطويــل يثبــت لنــا أّن الخــالف الدينــي ال 

يمكن حله عسكريا، إال بإبادة أحد األطراف اآلخر.
محمود حج علي )سورية(

حاشــدة  واحتجاجــات  مظاهــرات  عقــب 
استمّرت أياما، أعلن رئيس الوزراء اإلثيوبي، 
وزاريــا   

ً
تشــكيال ديســالني،  مريــام  هايلــي 

جديــدًا، ضــّم، ألّول مــرة منــذ وصول »الجبهة 
الديمقراطيــة للشــعوب اإلثيوبيــة« إلــى ســّدة 
الحكــم، أغلبيــة مــن التكنوقــراط واملســتقلني، 
 لقوميتي 

ً
كما راعى التشــكيل الجديد تمثيال

األورمــو واألمهــرا، وهمــا املجموعتــان اللتــان 
شهدت مناطقهما احتجاجات وأعمال عنف 
فــت عــددًا مــن القتلى والجرحى.  تشــكيل 

ّ
خل

اعتبارهــا  يمكــن  خطــوة  الجديــدة  الحكومــة 
 مطلوبــا، وتصّرفــا حكيمــا مــن رئيس 

ً
تنــازال

ــى مقاليــد 
ّ
الــوزراء والحــزب الحاكــم الــذي تول

منــذ حوالــى  اإلثيوبيــة  الهضبــة  فــي  األمــور 
الســهل علــى حــزٍب  مــن  ليــس  إذ  25 عامــا، 
 مســيطرًا علــى دولة ما طيلــة هذه املّدة أن 

ّ
ظــل

يقــّدم تنــازالت وإصالحــات حقيقيــة، كالتــي 
األســبوع  البرملــان،  أمــام  ديســالني  أعلنهــا 
الجديــدة  الحكومــة  مــع  بالتزامــن  املاضــي. 
ــع وزيــر الدفاع، 

ّ
التــي أّدت القســم مباشــرة، وق

ســراج فقيســا، اتفاق ســالم مع زعيم الجبهة 
الوطنية املتحدة )املعاِرضة(، توت بول شاي، 
التي قادت حربا ضد الحكومة اإلثيوبية نحو 
عقديــن، بهــدف إنهــاء كل أشــكال العدائيــات 
والعمــل املســلح. وبحســب مــا أوردتــه وكالــة 
األنبــاء اإلثيوبيــة الرســمية، »ســتجد الجبهــة 
 الترحيــب والدعــم مــن الحكومــة 

ّ
الوطنيــة كل

اإلثيوبيــة، النتهاجها مبدأ الحوار والتفاوض 
والعمل السلمي داخل البالد«. كما ذكر وزير 

الجبهــة  أفــراد  اســتيعاب  ســيتم  ــه 
ّ
أن الدفــاع 

)فــي مؤسســات الدولــة(، وأّن حكومــة بــالده 
 مــن يعــود إلــى البــالد ملمارســة 

ّ
تّرحــب بــكل

العمل السياسي السلمي. تؤكد هذه األحداث 
والتصريحات اإليجابية املتسارعة، وبصورة 
ضي 

ُ
واضحــةـ أّن الحكومــة اإلثيوبية قّررت امل

فــي إجــراء إصالحــات حقيقيــة، تعّهــد بهــا 
رئيــس الــوزراء، عقــب إعالنــه حالــة الطــوارئ، 
بدايــة أكتوبــر/ تشــرين األّول املاضــي. وهــو 
التــي تعــّود  نــادر الحــدوث فــي أفريقيــا  أمــر 
وعــدم  والقمــع  الدكتاتوريــة  علــى  حكامهــا 
االســتجابة ملطالــب األطراف األخــرى. غير أّن 
طريق اإلصالح وتعزيز املشاركة السياسية 
 أمــام حكومــة إثيوبيــا، فهنــاك 

ً
ال يــزال طويــال

ــات عديــدة تنتظــر املعالجــة، مثــل قضيــة 
ّ
ملف

توسيع حدود العاصمة أديس أبابا، التي من 
املتّوقــع أن تشــمل أجــزاء أخــرى مــن مناطــق 
إقليم )أوروميا(، إلى جانب موضوع أراضي 
املزارعــني التــي يــرون أّن الحكومــة انتزعتهــا 
منهــم لصالــح املســتثمرين األجانــب، إضافــة 
إلــى ذلــك، نــرى أّن الحكومــة معنيــة بمزيد من 
التواصــل مــع شــعبها وقومياتهــا املختلفــة، 
الوطنيــة  الوحــدة  مظاهــر  مــن  الرغــم  فعلــى 
والتجانــس بني القوميــات واألقاليم اإلثيوبية، 
بظاللهــا  ألقــت  األخيــرة  األحــداث  أّن  إال 
بعــض  وشــهدت  االجتماعــي،  النســيج  علــى 
 عدائيــة ضد أبناء 

ً
املناطــق تحريضــا وأعمــاال

القوميات األخرى، على الرغم من بســاطتهم 
وعدم تدخلهم في شــؤون السياسة والحكم. 

ُيفاخــر ائتــالف »الجبهة الثوريــة الديمقراطية 
للشعوب اإلثيوبية« الحاكم بالنهضة والطفرة 
الهائلــة التــي شــهدتها البــالد فــي فتــرة توليــه 
الحكم، خصوصا، في الســنوات األخيرة من 
عهــد رئيــس الــوزراء الراحــل مليــس زينــاوي، 
وخلفه الحالي ديســالني، حيث نجحت الدولة 
في استقطاب استثمارات هائلة، غّيرت معالم 
الجمهوريــة والعاصمــة أديــس أبابــا، ومنحــت 
املســتثمرين ميزات تفضيلية، حتى أضحى 
االقتصــاد اإلثيوبــي مــن أســرع االقتصــادات 
نمــوًا فــي القــارة األفريقيــة. ونجحــت وزيــرة 
الثقافــة والســياحة الســابقة، عائشــة محمــد، 
التــي تــّم تعيينها وزيرة لإلنشــاءات والتعمير 
بالتشــكيل الجديــد، فــي جــذب انتبــاه ســياح 
مــن  جديــدة  نوعيــة  اعتمــاد  فــي  عديديــن، 
الدعايــة والتســويق الذكي إلبــراز كنوز البالد 
وكذلــك  والتاريخيــة،  الســياحية  وأماكنهــا 
إثيوبيــا  تعــرف  حيــث  اإلســالمي،  تاريخهــا 
األدبيــات  فــي  الحبشــة  بــالد  فــي  وإريتريــا 
تلــك اإلنجــازات  القديمــة. تشــكل  اإلســالمية 
إلى جانب مشــروع ســد النهضة الذي يتّوقع 
أن ينتهــي فــي العــام املقبــل رصيــدًا ضخمــا 
يستند عليه الحزب الحاكم، ما يجعل موقفه 
األحــزاب  مــع   

ً
حــوارًا شــامال أطلــق  إذا  قويــا 

ــه ال تــزال 
ّ
والقــوى السياســية املعاِرضــة، إال أن

االنفتــاح علــى  مــن  إلــى مزيــد  هنــاك حاجــة 
العالم الخارجي، إذ ال تزال جمهورية إثيوبيا 

مجهولة لكثيرين.
محمد مصطفى جامع )السودان(
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القاهرة ـ العربي الجديد

مشــكلة  مصــر  فــي  العيــون  مرضــى  يواجــه 
يتــرّددون  الذيــن  أولئــك  خصوصــا  كبيــرة، 
يوميــا علــى املستشــفيات الحكومية، بســبب 
قوائــم االنتظــار الطويلــة، ورفــض مستشــفيات كثيــرة 
أدويــة  فــي  الكبيــر  النقــص  نتيجــة  عملّيــات  إجــراء 
بــات الطقــس في الوقــت الحالي، 

ّ
 تقل

ّ
العيــون. وفــي ظــل

تعّج املستشفيات بعدد كبير من األطفال وكبار السن.
يلفــت عــدد مــن أطبــاء العيــون فــي مصــر إلــى اختفــاء 
املرضــى  إصابــة  إلــى  يــؤّدي  قــد  مــا  أساســّية،  أدويــة 
ــف عــن إجــراء عملّيــات فــي 

ّ
»العمــى«، عــدا عــن التوق بـ

الكبــرى  الصيدليــات  مــن  عــدد  وأعلــن  املستشــفيات. 
ر 80 في 

ّ
فــي محافظــات القاهــرة والجيزة عن عــدم توف

املائة من »قطرات« العيون واملراهم في الســوق، ما قد 
يــؤّدي إلــى فوضــى، وذلــك رغــم ارتفــاع أســعارها قبــل 

شهرين تقريبا، وبشكل كبير.
مع ذلك، ما زال املواطنون يتوجهون إلى املستشفيات 
آملني بتغّير الحال، ويكون الرد: »تعالوا غدًا«. ويؤّكد 
قوائــم  أن  حكومــي  مستشــفى  فــي  املســؤولني  أحــد 
املستشــفيات  فــي  للعيــون  االنتظــار إلجــراء عمليــات 
مــن عشــرة  أكثــر  فقــط تضــّم  القاهــرة  فــي  الحكوميــة 
آالف مريــض، وقــد صــدرت قرارات بعاج خمســة آالف 
حالــة أخــرى علــى نفقــة الدولــة، عــدا عــن آالف الحــاالت 
املستشــفيات  إلــى  باإلضافــة  أخــرى،  محافظــات  فــي 

الخاصة.
ويعــّد مستشــفى »روض الفــرج للعيــون« فــي القاهرة، 
أحد أكبر املستشفيات الذي يتردد إليه يوميا عشرات 
املرضــى، باإلضافــة إلــى مستشــفى »الرمــد للعيــون« 
 املستشــفيات بشــكل عــام مــا زالــت 

ّ
 أن

ّ
فــي الجيــزة. إال

عاجــزة عــن تحديــد مواعيــد إلجــراء العملّيــات بســبب 
إلــى  يتوّجهــون  كثيريــن  يجعــل  مــا  األدويــة،  نقــص 

 عن سوء معاملة 
ً
أدت إلى وجود قائمة انتظار، فضا

املرضى. يضيف أن إجراء عملّية في مستشفى خاص 
 ظروفي ال تسمح بذلك«. 

ّ
فه 5 آالف جنيه »لكن

ّ
سيكل

املستشــفيات  غالبّيــة   
ّ
أن إلــى  فيلفــت  محمــد،  أمــا 

»إذا  أنــه  يضيــف  »الواســطة«.  تحكمهــا  الحكومّيــة 
كان لدى أي شــخص واســطة، ســيأتي دوره بســرعة«. 
 طفلــه، وهــو في الخامســة من العمر، ُيعاني 

ّ
ويقــول إن

من َحَول في عينه اليسرى. لذلك، يترّدد إلى مستشفى 
روض الفــرج للعيــون باســتمرار بهــدف إجــراء عمليــة 
ه »ال توجد أدوية. 

ّ
 مرة، يخبره املعنّيون أن

ّ
له. وفي كل

يمكنك أن تأتي غدًا«. يضيف أنه على هذه الحال منذ 
أكثر من شهر.

والوكالــة  العاملّيــة  الصّحــة  مــة 
ّ
ملنظ تقريــر  وبحســب 

الدولّيــة ملكافحــة العمــى، يقــّدر عــدد املصابني بالعمى 
بنحــو مليــون شــخص فــي مصــر، فيمــا يفقــد 50 ألفــا 
بصرهــم ســنويا، بســبب ترّدي األوضــاع االقتصادّية، 
 25 فــي املائــة مــن هــؤالء أطفــال. وفــي الوقــت 

ّ
علمــا أن

املستشــفيات  إلــى  كثيريــن  أهالــي  يلجــأ  الحالــي، 
الخاصــة حفاظــا على صّحتهم، وإن اضطّروا إلى بيع 

ما يملكونه لتأمني كلفة العملّيات أو العاج.
مــا  نصــار،  أيمــن  العيــون  طبيــب  يصــف  جهتــه،  مــن 
»الكارثة«، األمر الذي يؤّدي إلى زيادة نســبة  يحدث بـ
 عدد الذين 

ّ
اإلصابة بالعمى في الباد. ويشــير إلى أن

فقــدوا بصرهــم يقــّدر بنحو مليــون، الفتا إلى أن هناك 
أنــه  ثاثــة مايــني آخريــن مهــّددون بالعمــى. ويؤّكــد 
لــم يشــهد أزمــة مماثلــة فــي البــاد رغــم أنــه يعمــل فــي 
هــذا املجــال منــذ 30 عاما. ويلفــت إلى أن اختفاء أدوية 
العيــون مــن املستشــفيات والصيدليــات ســيؤّدي إلــى 
زيــادة نســبة املصابــني بأمــراض فــي العيــون، مطالبــا 
الحكومــة بالتحــّرك إلنقاذ مــا يمكن إنقاذه، خصوصا 
أن 60 فــي املائــة مــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض فــي 

العيون هم شباب.

املستشــفيات الخاصــة، بســبب خوفهــم مــن اإلصابــة 
بالعمى، علما أنهم سيضطرون إلى دفع الكثير. 

وتزداد نسبة املرضى الذين يعانون من »الغلوكوما«، 
جراحيــة،  عملّيــات  إجــراء  حاالتهــم  ــب 

ّ
تتطل والذيــن 

خصوصــا كبــار الســن ومرضــى الســكري، وغيرها من 
املشــاكل التــي تصيــب األطفــال بشــكل خــاص. يضــاف 
إلى ما ســبق أمراض العيون التي عادة ما تنتشــر في 
بدايــة فصــل الشــتاء، مثــل التهــاب امللتحمــة البكتيري 
الحّكــة واحمــرار  إلــى  تــؤّدي  التــي  العــني  وحساســية 
أن  علمــا  وغيرهــا،  أنواعــه،  بمختلــف  والرمــد  العــني، 
 التجّمعات الســكانية 

ّ
العــدوى تنتقــل بســهولة في ظل

املكتظــة، وبــني التاميــذ فــي املــدارس، خصوصــا فــي 
املناطق الريفّية. 

»حســبنا اللــه ونعــم الوكيــل«، هــذا مــا تقوله امــرأة في 
العقد الخامس من العمر، رفضت الكشــف عن اســمها. 
هــي مــن بــني كثيريــن يتــرّددون علــى مستشــفى روض 
هــا تحضــر يوميــا من 

ّ
الفــرج فــي القاهــرة. تلفــت إلــى أن

عملّيــة  إجــراء  فــي   
ً
أمــا الجيــزة،  فــي  إمبابــة  منطقــة 

أنهــا  إلــى  تشــير  البيضــاء.  بامليــاه  إصابتهــا  بســبب 
أرملــة وليــس لديهــا أوالد وتعتمــد علــى راتــب زوجها 
إنــه ال توجــد  تقــول  املستشــفى  إدارة   

ّ
أن  

ّ
إال املتوفــي. 

أدوية للعملية. 
بدوره، يقول مواطن آخر يدعى خيري، وهو في العقد 
الرابع من العمر، إنه يعاني بسبب وجود كيس دهني 
 »املرضى يمكثون ساعات طويلة 

ّ
في عينه. يضيف أن

 أنــه 
ّ

فــي انتظــار طبيــب يعطــف عليهــم ويفحصهــم. إال
يعتذر في النهاية عن إجراء عملية بسبب عدم وجود 
ف، إلى 

ّ
أدويــة للعيــون«. فيما يشــير محمــد، وهو موظ

ــه يتــرّدد إلــى مستشــفى التأمــني الصحي فــي مدينة 
ّ
أن

نصــر باســتمرار، الفتــا إلــى أنــه لم يعد يــرى جّيدًا. في 
بعــض األحيــان، يضطــّر ابنــه إلى التغّيب عن املدرســة 
 قلة أدوية العيون في املستشــفى 

ّ
ملرافقته. ويوضح أن

مجتمع
افتتحت عمدة باريس، آن هيدالغو، مركز اســتقبال جديد للمهاجرين، وتأمل أن يســاهم املركز في 
منع املهاجرين من التخييم في شوارع املدينة، ويخفف من حّدة التوتر في األحياء املتضررة. ويقع 
سع لـ 400 شخص. وتجدر اإلشارة إلى إعطاء أكثر من 18 

ّ
املركز في أحد أحياء شمال باريس، ويت

ألف مهاجر أماكن للسكن، بعدما كانوا يقيمون في شوارع باريس والحدائق العامة. كذلك، أخلت 
الســلطات الفرنســّية فــي وقــت ســابق مــن هذا الشــهر مخّيما مؤقتا قــرب محطة مترو ســتالينغراد، 
)أسوشييتد برس( حيث يخيم أكثر من ثاثة آالف شخص في الخيام. 

أطلقــت جمعيــة الهــال األحمــر الكويتــي حملــة شــعبية لجمع تبّرعــات لصالح الاجئني الســوريني 
فــي دول جــوار ســورية، تحــت شــعار »الشــتاء الدافــئ«. وصــّرح رئيس مجلــس إدارة الجمعية، هال 
 »الحملة تأتي اســتجابة للحالة اإلنســانية«، وملا يعانيه الاجئون الســوريون في تلك 

ّ
الســاير، بأن

 الحملة مستمرة ملدة شهرين، داعيا »الجميع إلى التبّرع، 
ّ
الدول من »أوضاع مأساوية«. أضاف أن

 الاجئني الســوريني علينا أن ننصرهم ونمّد لهم يد العون«. 
ّ

انطاقا من مبدأ اإلنســانية ومن حق
)األناضول(  »األزمة ما تزال مستمرة«. 

ّ
 »ال حدود لحجم التبّرعات« ألن

ّ
ولفت إلى أن

»الشتاء الدافئ« حملة إغاثية للهالل األحمر الكويتيافتتاح مركز جديد لالجئين في باريس

الخليل ـ محمد عبيدات

جامعــة  مــن  فلســطينيان  طالبــان  ابتكــر 
»البوليتكنيــك« في مدينــة الخليل )جنوب 
ذكيــة  عصــا  املحتلــة(  الغربيــة  الضفــة 
ــل بأمــان. مــا 

ّ
تســاعد املكفوفــني علــى التنق

اللــه  وعبــد  شــبانة  ســليم  الشــابان  فعلــه 
التخــرج،  مشــروع  ضمــن  جــاء  القواســمة 
مــن  الــواوي  محمــد  عليــه  يشــرف  الــذي 
قســم اإللكترونيــات. وقــد عمــا علــى مــدى 
املكفوفــني  مســاعدة  بهــدف  أشــهر  ثاثــة 
املتطــورة.  التكنولوجيــا  مــن  واالســتفادة 

تضــّم العصــا ثــاث إضافــات مــا يجعلهــا 
متمّيــزة ومختلفــة باملقارنــة مــع ابتــكارات 
نقــاط  العصــا  وتحمــل  العالــم.  فــي  أخــرى 
املســافات  تقيــس   خاصــة  استشــعار 
نقــاط  وتصــدر  واملكفــوف.  عائــق  أي  بــني 
مــن  أو  بالصــوت  إنــذارًا  هــذه  االستشــعار 
خــال االرتجــاج للمكفــوف، ليعلــم بوجــود 
عائــق عليــه تجــاوزه. كمــا تحتــوي العصــا 
الذكية أيضا جهاز تحّكم عن بعد يجعلها 
تصدر أصواتا خاصة لتحديد املكان الذي 
يتواجــد فيــه املكفــوف. وفــي حــال فقدانهــا، 
وضعهــا  الــذي  املــكان  املكفــوف  نســي  أو 

زر  علــى  الضغــط  خــال  مــن  يمكنــه  فيــه، 
الصــوت،  خــال  مــن  العصــا  إيجــاد  معــني 

والوصول اليها.
الليــل،  فــي  تضــيء  أجــزاء  أيضــا  هنــاك 
ويســتفيد منهــا املكفــوف. وعادة ما تعطي 
إشــارات ضوئيــة للســيارات املــارة فــي حال 
كان الشــخص الذي يســتخدمها يســير في 
الشارع، أو يرغب في اجتيازه. هكذا، يراها 
ف من سرعته، بالتالي يمكن 

ّ
السائق ويخف

للشــخص املكفــوف التنقــل بطريقــة ســهلة 
مــن دون مواجهــة أيــة مشــاكل أو مــن دون 

التعّرض إلى أية مخاطر على الطرقات.

كلفــة العصــا ال تتجاوز الخمســمائة دوالر 
أميركــي، وقــد ينخفــض ثمنهــا إلــى نصــف 
هذه القيمة في حال كانت نسبة صناعتها 
بيعهــا  بهــدف  األســواق  فــي  وتوزيعهــا 
كبيــرة. فــي الوقــت الحالــي، مــا زالــت هــذه 
العصــا قيــد التطوير والتجربــة، كما يقول 

الطالب سليم شبانة لـ »العربي الجديد«.
فــي املســتقبل، يرغــب الطالبــان فــي تطويــر 
فكرتهمــا، وذلــك مــن خــال تقنيــة تحديــد 
ليــس  األمــر  أن  بــي إس(. إال  املواقــع )جــي 
الجيــل  تقنيــة  ــر 

ّ
توف عــدم  ظــل  فــي   

ً
ســها

الثالــث بســبب منــع االحتــال اإلســرائيلي 

مــن  الفلســطينية  االتصــاالت  شــركات 
تأمينهــا. ويشــرح شــبانة أن هــذه الخدمــة 
يمكنهــا أن تجعــل األهــل يتتّبعــون موقــع 
فــي الشــارع  الــذي يســير  ومــكان املكفــوف 
على الخريطة، والوصول إليه من خالها.

العصــا  تنتشــر  أن  الطالبــان  هــذان  يأمــل 
الذكية في الباد، حتى يستفيد منها أكبر 
عــدد ممكــن مــن املكفوفــني، مــا يــؤدي إلــى 
تحقيــق هدفهما األساســي، وهو مســاعدة 
املكفوفــني وجعلهــم قادريــن علــى االعتماد 
لهم وتســهيل هذه 

ّ
علــى أنفســهم خــال تنق

العملية عليهم.

عصا ذكية لمساعدة المكفوفين في الخليل

ميليا بو جوده

، فهو 
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 فالٍن: هؤالء أصحاُبه وأهل

ُ
هؤالء ألطاف

¶ ¶ ¶
 تقدير، فلنحاول. 

ّ
لنكن لطافا. على أقل

يوم األحد املقبل، فرصة من ذهب. في 13 
نوفمبر/ تشرين الثاني، يوم عاملّي اختير 

لالحتفاء باللطف قبل نحو عشرين عاما. 
في مثل ذلك اليوم من عام 1997، في 

العاصمة اليابانّية طوكيو، أطلقت مجموعة 
مات غير الحكومّية »إعالن اللطف«. 

ّ
من املنظ

لم تتنبَّ بلدان العالم جمعاء هذا اإلعالن، و25 
منها فقط تنضوي اليوم تحت لواء »حركة 

اللطف العاملّية«، من بينها َبلدان عربّيان هما 
حدة.

ّ
سلطنة ُعمان واإلمارات العربّية املت

ه في ستينّيات 
ّ
ملن يهّمه األمر، انطلق ذلك كل

القرن املاضي، مع »حركة اللطف الصغيرة 
في اليابان« التي رفعت شعار: »لنظهر ما 

استطعنا من لطف، حتى يصبح اللطف 
معيارًا في املجتمع«.

الجميع مدعّو إلى إطالق »إعالن اللطف« 
خاصته. الجميع مدعّو إلى إطالق مبادرته 

اللطيفة الخاصة. بالنسبة إلى القائمني على 
 

ّ
ي كل

ّ
هذا اليوم، األمر ليس سعيا إلى تبن

يتامى امللجأ املجاور، بل إّن ترجمته ممكنة 
 .

ّ
من خالل لفتات بسيطة لطيفة، ليس إال

فاللطف هو أكثر من فعل، وقد يكون موقفا 
 .

ً
أو تعبيرًا أو ابتسامة أو نظرة أو تواصال

 شيء وأّي شيء من شأنه أن »يرفع« 
ّ

ه كل
ّ
إن

شخصا ما.
 تقدير، فلنحاول. 

ّ
لنكن لطافا. على أقل

ابتسامة غير مصطنعة ألحد املارة. دعوة 
صال هاتفّي 

ّ
صديق قديم إلى العشاء. ات

بقريب أبعدته منّغصات الحياة. زيارة جّدة 
مّر زمن على آخر تواصل معها. تحّية 

 عند زاوية الحّي. إفساح 
ّ

إلى صاحب محل
املجال أمام سّيارة مستعجلة. مساعدة 

رجل عجوز في اجتياز تقاطع طرقات. عدم 
ف في وجه والدة. نظرة تشجيع إلى 

ّ
التأف

مريض في مستشفى ينتظر دوره في قسم 
األشّعة. وقت مستقطع نرتدع فيه عن التذّمر 
والشكوى. وردة أو لوح شوكوالتة إلى زميل 
ها أمور بديهّية ال تحتاج 

ّ
مكروب... نقول إن

إلى يوم عاملّي. صحيح، هي أمور بديهّية. 
من قال إّن اللطف ليس بديهيا، في األساس؟ 

أّما نحن فقد اعتدنا إسقاط البديهيات من 
يومّياتنا غير مدركني، وأهملناه.

 تقدير، فلنحاول. 
ّ

لنكن لطافا. على أقل
وإن أخفقنا، وإن أخفق مع حولنا، فكلمات 
موالنا جالل الدين الرومي حاضرة: »نحن 

من طنٍي يوجعنا األذى ويجرحنا صغير 
وك.. ويجبرنا لطف الله«.

َ
الش

يجبرنا لطف اهلل

مزاج
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يغسل له عينيه )محمد حمص/ فرانس برس(



أطفال  معاناة  تعكس  ال  كلّها  والكلمات  الفيديو  ومقاطع  الصور 
سورية. هؤالء اضطروا إلى االعتياد على احتمال الموت في أية لحظة. 

أشياء كثيرة حاضرة قد تقودهم إلى هذه النتيجة

السماء ملعبهم وإزعاج الجيران دأبهم

غرائب عالم كّش الحمام

1819
مجتمع

لبنى سالم

أطــفــال سورية.  معاناة  هــي  كبيرة 
ــارب   يـــــــوم، يـــعـــيـــشـــون تـــجـ

ّ
فــــي كــــــل

يفترض  ال  استثنائية،  أو  جــديــدة 
 مــا عاشوه 

ّ
 كــل

ّ
أن يــمــّروا بــهــا. وال شــّك فــي أن

 مـــا يــقــال 
ّ

ســيــبــقــى مــحــفــورًا فـــي ذاكـــرتـــهـــم. كـــل
ــزءًا يــســيــرًا مـــن مــأســاة  ــ  جـ

ّ
أو يــكــتــب لــيــس إال

جــيــل املــســتــقــبــل، وســـط صــمــت الــعــالــم. هــؤالء 
 هو 

ً
 ثــقــيــا

ً
ــيـــجـــّرون وراءهـــــــم دائـــمـــا حـــمـــا سـ

ماضي الحرب. 

»فوبيا«
ــادة مـــا ُيـــجـــذب األطـــفـــال ملــشــهــد طـــائـــرة في  ــ عـ
إن يسمعوا صــوتــهــا، يخرجوا  ومـــا  الــســمــاء. 
ملشاهدتها والركض خلفها، آملني أن يتمكنوا 
مــن الــلــحــاق بــهــا. وحـــني يــعــودون إلـــى املــنــزل، 
يـــســـألـــون أمــهــاتــهــم مــتــى يــمــكــنــهــم الــصــعــود 
إلــيــهــا. لــكــن يــحــدث الــعــكــس تــمــامــا مــع أطــفــال 
ى كبارها. فقد تحّولت الطائرات 

ّ
سورية وحت

إلى مصدر للخوف.
حلب،  فــي  يعيشون  لطفلتني  أّم  وهـــي  لــيــلــى، 
تقول إنه »في البداية، نسمع صوت الطائرات 
ـــمـــا سمعت 

ّ
ــم االنـــفـــجـــارات والـــبـــرامـــيـــل. وكـــل ثـ

طفلتاي صوت الطائرة، تصابان بحالة هلع، 
ــنــي أخــاف 

ّ
وتــبــكــيــان بــكــاء هستيريا، حــتــى أن

عليهما من االختناق«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مـــحـــمـــد، وهـــــو أب لــثــاثــة 
أطفال، ويعيش مع عائلته في إسطنبول، إن 
يقتنع  »لــم  كثيرًا.  الــطــائــرات  يكرهون  أطفاله 
الــطــائــرة هــي وسيلة  ابــنــي الصغير بعد بــأن 

بيع الخضار. »في أحد األيام، سألني إن كنت 
كنت  لــه.  السابع  الصف  كتب  تأمني  أستطيع 
ني 

ّ
أحلم  منذ زمن أن أصبح في اإلعدادية، لكن

لم أعــرف أن والــدي سيموت«. والــدتــه رفضت 
بشكل قاطع عودته إلى املدرسة، الفتة إلى أن 
فقّررت  الــجــارة،  أمــا  مــن يعيلهم.  لديهم  ليس 
ــائـــه دروســـــــا مــســائــيــة فــــي الـــريـــاضـــيـــات  إعـــطـ
ــــى تــأمــني  ــأن تــســعــى إلـ ــ ــلــــوم، ووعــــدتــــه بـ والــــعــ
إجـــرائـــه االمــتــحــانــات فــي إحــــدى املـــــدارس إذا 
درس جيدًا. تلفت إلى أن املدرسة باتت أمنية 
الذين  العاملني، خصوصا  األطفال  آالف  لدى 

نزحوا من بيوتهم إلى املخيمات.

دالء 
للمياه  واملــتــواصــل  املستمر  االنــقــطــاع  بسبب 
عــن مــديــنــة حــلــب، تــحــّولــت مهمة حــمــل املــيــاه 
مــن اآلبـــار إلــى عــبء يــومــي يثقل كــاهــل مئات 
األطفال في املدينة، إذ تعتمد معظم العائات 
ــيــــاه وحــمــلــهــا مــن  عـــلـــى أطـــفـــالـــهـــا لــتــعــبــئــة املــ
املنازل. فاطمة  إلى  اآلبــار  التوزيع ومن  نقاط 
)عـــشـــر ســـــنـــــوات(، بـــاتـــت تــشــكــو مــــن ألـــــم فــي 
يــديــهــا وظــهــرهــا بسبب حــمــل املــيــاه كــل يــوم. 
الــلــه، وهــو مــن حلب، أن  يوضح الطبيب عبد 
بــات ظــاهــرة اجتماعية  للمياه  األطــفــال  حمل 
ثــاث ســنــوات، الفتا  املدينة منذ  متفشّية في 
إلى أن »األهالي ينشغلون بأعمالهم ويتركون 
أطـــفـــالـــهـــم يـــنـــتـــظـــرون أدوارهــــــــــم أمـــــــام اآلبـــــار 
ــر سلبا 

ّ
ليحملوها إلــى البيت. هــذا األمــر يــؤث

الـــدالء ثقيلة وتشكل   
ّ
على صحة األطــفــال ألن

ر سلبا 
ّ
يؤث ما  الفقري،  ضغطا على عمودهم 

في نموهم«.

ال يتعارك مع أحد 
من جيرانه، بالرغم من 

أنّه كسائر الكشاشين 
يزعجهم بالصافرات

حمل األطفال للمياه 
بات ظاهرة اجتماعية 
متفشيّة في المدينة 

منذ ثالث سنوات

فحسب.  للقتل  عرفها وسيلة  الــذي  هــو  نقل، 
وحني اكتشف زماؤه األتراك في املدرسة أنه 
يــخــاف الــطــائــرة، فــوجــئــوا وبـــــدأوا يــســخــرون 
منه ويحاولون إسماعه صوتها. كان أطفالي 
ــحــاق بها، 

ّ
يهربون مــن الــطــائــرات بـــداًل مــن الــل

ــــي أوضــحــت لــهــم الــفــرق بــني طــائــرات 
ّ
عــلــمــا أن

سورية والطائرات هنا. إال أنهم لم يتخلصوا 
من هذا الخوف بعد«.

شيلكا
بـــات أطـــفـــال ســـوريـــة يــحــفــظــون جــمــيــع أنـــواع 
والــقــنــاصــة  كالشيلكا  املــســتــخــدمــة،  األســلــحــة 
كذلك،  الكشاف.  والــرصــاص  والكاشينكوف 
باتوا قادرين على تمييز أصواتها من بعيد. 
تــقــول ديــمــة، وهـــي مــن مــديــنــة حــلــب: »أّول ما 
نفعله حني نسمع صوت انفجار هو التفكير 
في نوعه ومكانه، استنادًا إلى طبيعة الصوت 
وشدته. حتى األطفال باتوا قادرين على فعل 
ذلــــــك«. تــضــيــف أن ألـــعـــاب الـــصـــغـــار تــغــّيــرت، 
ــارة عــــن حــــــروب تــســتــخــدم فــيــهــا  ــبــ ــاتــــت عــ وبــ

القذائف والبراميل املتفّجرة.

»أتمنّى العيش« 
عددًا  تدفع  يعيشونها  التي  الصعبة  الحياة 
مات 

ّ
املنظ كبيرًا من املتطوعني والعاملني في 

ــــى تــنــظــيــم نـــشـــاطـــات ملــســاعــدة  اإلنـــســـانـــيـــة إلـ
األطفال وإشعارهم باألمل واألمان، خصوصا 
أولئك الذين يعيشون في املناطق التي تشهد 
قصفا مستمرًا من قبل طائرات النظام. وكثيرًا 
ــا يــشــهــد هــــــؤالء املـــتـــطـــّوعـــون عـــلـــى حــكــايــا  مــ
مــأســاويــة. ميسون، وهــي مــدّرســة تعيش في 

ريــف دمشق، تقول إن هــذه النشاطات تهدف 
إلى إخراج األطفال من أجواء الحرب. تضيف 
ا نسأل األطفال عن أمنياتهم. 

ّ
أنه قبل أيام، كن

ــى بــعــضــهــم بــيــتــا مــلــيــئــا بــالــطــعــام، فيما 
ّ
تــمــن

األطفال  كــان ألحــد  لكن  السفر.  آخـــرون  ى 
ّ
تمن

أن  قــال: »أتمنى  الــذي  تأثير كبير عليها، هو 
ه 

ّ
أعيش«. بعدما فقد شقيقه، صار يشعر بأن

على حافة املوت في أية لحظة. 

اإلعداديّة
رّبــمــا يــتــذّمــر أطــفــال كــثــيــرون مــن االستيقاظ 
بـــاكـــرًا والــــذهــــاب إلــــى املــــدرســــة، بــعــكــس عــدد 
بالذهاب  أطــفــال ســورّيــني يحلمون  مــن  كبير 
إلــى املــدرســة. رغــم وجــود مـــدارس فــي العديد 
 فرصة االلتحاق بها ال تتاح 

ّ
من املــدن، إال أن

الــذيــن  أولــئــك  لجميع األطـــفـــال، ويــحــرم منها 
وعائاتهم.  أنفسهم  إلعالة  للعمل  يضطرون 
تــقــول ســمــا، وهـــي مــدّرســة تعيش فــي مدينة 
ه بعد وفاة جارها نتيجة غارة جوية، 

ّ
إدلب، إن

تــرك ثــاثــة أطــفــال أيــتــام، فاضطّر ابــنــه األكبر 
محمد )12 عــامــا( لــتــرك املــدرســة والــعــمــل في 

بعيدًا عن انتخابات الرئاسة 
وتشكيل الحكومة 
في لبنان، يعيش أبو 

رفيق وأمثاله في عالم 
خاص. عالم مليء 

بطيور الحمام وأحاديث 
ال تنتهي عن أنواعها 

وتقنيات تطييرها 
في األجواء

بيروت ـ عصام سحمراني

بني فترة وأخــرى، تمنع قوى األمــن الداخلي 
 الــحــمــام بــالــقــرب مـــن مــطــار 

ّ
الــلــبــنــانــيــة كــــش

في  الوحيد  التجاري  املطار  الدولي،  بيروت 
 الحمام قد يعلق في 

ّ
الباد. الحّجة الدائمة أن

محركات الطائرات باختاف أنواعها. يؤكد 
ها مجرد 

ّ
أن الجديد«  لـ«العربي  أمني  مصدر 

حجة ال أساس لها من الصحة، فهذا األمر لم 
الــدرك يستخدمونها من   

ّ
يحصل يوما »لكن

أجل مداهمة كشاشي الحمام، خصوصا في 
 
ّ
أن قضايا السرقة واملــخــدرات. فمن املعروف 
لهم صات ببعض العصابات إن لم يكونوا 

جزءًا منها«، بحسب ما يشير.
إذًا، سمعة كشاشي الحمام سيئة وال يقتصر 
األمر على أجهزة الدولة، بل يمتد إلى الناس 
العاديني الذين يتهمونهم اتهامات بعضها 
غــريــب وتــقــلــيــدي، مـــن قــبــيــل عــــدم االعـــتـــراف 
بشهادة الكشاش أمام املحكمة. مع ذلك يؤكد 
الكشاشون، أو بعضهم على األقل، عكس ذلك 
تــمــامــا. يــشــدد هــــؤالء عــلــى مــصــداقــيــتــهــم في 

التعامل مع اآلخرين في مختلف األوضاع.
من هؤالء جمال، الذي يملك أكثر من مائتي 
حــمــامــة، فــي منطقة الــتــحــويــطــة بــالــقــرب من 
ه 

ّ
أن األربعيني  الرجل  هــذا  ُيعَرف عن  املطار. 

ساعد في إغاثة املصابني في أحد التفجيرات 
يؤكد  بل  الجنوبية،  الضاحية  ضربت  التي 
ــه أخــرج مصابا من »تحت الــردم« 

ّ
البعض أن

يومها قبل وصول املسعفني إلى املكان.
ومــن هــؤالء أيضا محمد عيتاني )34 عاما( 
في منطقة الزيدانية في بيروت، أو على أحد 
ســطــوحــهــا تــحــديــدًا. الــشــاب املـــعـــروف باسم 
»أبــو رفــيــق«، بالرغم أنــه غير مــتــزّوج، يؤكد 
اآلخــرون  الكشاشون  يفعل  كما  يفعل  ــه ال 

ّ
أن

الـــجـــديـــد«: »هــــــذان فــقــســا قــبــل شــهــريــن ولــم 
كثيرًا  سيتعبانني  بــعــد..  الــطــيــران  يتعلما 
أعرف  لم  الكشة..  مع  أبــدأ تطييرهما  عندما 
ــأعـــرف الـــذكـــر من  ــد.. الحـــقـــا سـ ــعـ جــنــســهــمــا بـ

صوته الغليظ«.
الوصول إلى تلك املصطبة دونه سلم حديدي 
صدئ يرعب من يستخدمه سواء بسبب عدم 

ثباته، أو بسبب األرض املفتوحة تحته على 
م من طابق سابع. اعتاد أبو رفيق 

ّ
موت محت

املكونة  ته 
ّ

كش يطّير  اليومي.  دأبــه  فهو  ذلــك 
مــــن نـــحـــو ثــــاثــــني حـــمـــامـــة يـــومـــيـــا صــبــاحــا 
ومساء. ملاذا يطّيرها؟ ببساطة »كي ال يثقل 
 ومرعى وقلة صنعة« كما 

ً
الطير ويصبح أكا

يقول املثال الشعبي، وهو »ما يصّعب عليه 
يعلنها  بــالــدجــاج«  أشــبــه  الــطــيــران فيصبح 

كإهانة للدجاج.
ــيـــق، من  كــشــاشــون كــثــر فـــي مــحــيــط أبــــو رفـ
بينهم شخص آخر من آل عيتاني، وثان من 
آل أبو العينني، وثالث من آل جواد يقول أبو 
ـــه »األقــــوى بينهم« فلديه أكــثــر من 

ّ
إن رفــيــق 

100 حمامة »لكن ال يطّيرها معا بل يقسمها 
إلى أكثر من كشة على مدار النهار«.

بالنسبة له يعتبرها تسلية. بدأ نشاطه فيها 
اإللزامية عام  العسكرية  أنهى خدمته  إن  ما 

أحــدهــم حمامة واحــدة،  أهـــداه  2003، عندما 
الــحــني »اخــتــرب بيتي بسببها«.  ومــنــذ ذلـــك 
 
ً
ليا الـــذي يعمل  ه وهــو 

ّ
لكن أكــثــر.  ال يفصح 

مــســاعــدًا لــصــهــره فـــي إدارة مــقــهــى إنــتــرنــت، 
ويعيش مــع والــدتــه وشقيق آخــر بعد وفــاة 
ه ال يرغب بالزواج أبدًا بالرغم 

ّ
والده، يؤكد أن

 الوالدة تدفعه في هذا االتجاه.
ّ
من أن

ي أبو رفيق حماماته تغذية طبيعية وال 
ّ
يغذ

يقدم لها بروتينات إضافية أو هورمونات 
كي تكسب الوزن أو تكبر بسرعة: »أطعمها 
 3 أيام 8 كيلوغرامات. 

ّ
ذرة بيضاء. أجلب كل

صيفا أطعمها القمح والــذرة الصفراء. وإذا 
مــــرض الــطــيــر أعــطــيــه أمــبــيــســيــلــني )مــضــاد 
حيوي(«. يعرف أبو رفيق بمرض الطير من 
 املرض 

ّ
ثقله وعدم قدرته على الطيران. لكن

لــيــس الــحــالــة الـــوحـــيـــدة الــتــي يــمــتــنــع فيها 
عــن الــطــيــران. فــمــن ذلـــك مــا يتعلق بــاإلنــاث 

والتزاوج.
 الصافرات تستخدم لدفع 

ّ
يقول أبو رفيق إن

الــطــيــور إلــى االرتــفــاع أكــثــر. غالبا مــا تكون 
ة مؤلفة من الذكور فإذا ما أراد إعادتها 

ّ
الكش

إلـــى الــســطــح، لــــّوح لــهــا مـــن هــنــاك بحمامة 
أنثى. لديه ثاث إناث قابات للتزاوج، فإذا 
 .

ً
مــا أراد ذلـــك حــبــس ذكــــرًا مــع إحـــداهـــا لــيــا

 ما بني 15 إلى 
ّ

وبذلك، تبيض اإلناث مرة كل
20 يــومــا. يــتــرك أبـــو رفــيــق الــبــيــض للفقس. 
يــشــيــر إلـــى حــمــامــة بــيــضــاء ربـــط قائمتيها 
حريتها  على  تركها  ه 

ّ
لكن حــمــراء،  بشرائط 

ــهــا كبيرة: »هـــذا ذكــر مــن نوع 
ّ
بالرغم مــن أن

الشفر، نتفت ريشه كي يلحق أنثاه دائما وال 
إلى  الطيران. وبالفعل، أدى ذلك  يتمكن من 

فقس فرخني منه«.
ال يــتــعــارك أبـــو رفــيــق مــع أحـــد مــن جــيــرانــه، 
يزعجهم  الكشاشني  كسائر  ــه 

ّ
أن من  بالرغم 

بــالــصــافــرات، وكــذلــك بــثــمــار الــلــيــمــون التي 
يــرشــق الــحــمــامــات بــهــا خـــال طــيــرانــهــا كي 
يــتــحــكــم بــهــا وال تـــنـــزل عــلــى ســطــح غــيــره. 
 
ّ
يـــرفـــض أن يــنــســاق إلــــى أّي إشـــكـــال مـــع أن
البعض يضايقه بالتعليقات الـ«با طعمة«، 
خــصــوصــا عــبــر الــهــاتــف. يــعــلــق أبـــو رفــيــق: 
 هـــؤالء 

ّ
ـــل الـــحـــمـــام، وال أريــــد كــــل

ّ
»نــعــم أفـــض
األصدقاء«.

مــــن ســــرقــــة لـــطـــيـــور بــعــضــهــم الـــبـــعـــض عــبــر 
ات، أو ما يطلقون عليه اسم »الصيد«. 

ّ
الكش

ــه فــي حــال حــدث األمــر 
ّ
مــع ذلــك، يشير إلــى أن

يعيد الــطــيــور إلـــى أصــحــابــهــا. كــذلــك، توقف 
عـــن بــيــع الـــحـــمـــام، فـــي املــقــهــى الـــــذي يــشــّكــل 
دوالريــن  تعادل  عمولة  وينال  الوسيط  دور 
باعه  مــا   

ّ
طــيــر، ألن  

ّ
كــل عــن  تقريبا  أميركيني 

عاد إليه: »عاد أحد الطيور من طرابلس )90 
كلم إلى الشمال من بيروت(.. أفضل األنــواع 
والقرنفلي  البوز  العودة  طريق  تحفظ  التي 

واملوصلي«.
على املصطبة امللتهبة بشمس الظهيرة فوق 
شقة أهله الكائنة في الطابق األخير، يجمع 
 كبير مسّيج بشبك 

ّ
أبو رفيق حماماته في قن

حــديــدي، ويــتــرك بعضها حــرًا على السطح. 
إلــى حمامتني  يملك نحو 35 زوجـــا، ويشير 
لـ«العربي  يــقــول  حريتهما.  على  متروكتني 

أطفال سورية 
على حافة الموت

شهادات دكتوراه 
في سجون المغرب

سجناء كثيرون حققوا 
نجاحات موصوفة في 

دراساتهم ومهنهم 
وحرفهم المختلفة

الرباط  ـ حسن األشرف

يــنــجــح ســجــنــاء مــغــاربــة فــي تــحــّدي أنفسهم 
الحرمان  وظــروف  الزنزانة  قساوة  ومقاومة 
ــن ثــــــّم نـــجـــاحـــات  ــ ــن الــــحــــريــــة، لـــيـــحـــقـــقـــوا مـ ــ مـ
ف 

ّ
التوق تستوجب  باهرة  ومهنية  شخصية 

ــا. مــنــهــم مــــن يــحــصــل عـــلـــى شـــهـــادات  ــنـــدهـ عـ
ــل الــســجــن، ومــنــهــم  ــ جــامــعــيــة عــالــيــة مـــن داخـ
مــن يــحــقــق ذاتــــه فــي حــرفــة أو مــهــنــة، ومنهم 
مـــن يــخــرج لــيــؤســس شــركــة أو يــصــبــح رجــل 
أعـــمـــال نــاجــحــا. يــعــزو مـــراقـــبـــون تـــزايـــد عــدد 
الذين  السجناء  مــن  اإليجابية  النماذج  هــذه 
حــقــقــوا نــجــاحــات مــوصــوفــة فـــي دراســاتــهــم 
ــة، إلــــــى نـــظـــام  ــفـ ــلـ ــتـ ــم املـــخـ ــهــ ــرفــ ــنـــهـــم وحــ ومـــهـ
املؤسسة السجنية في املغرب الذي بات يتيح 
لو  كــمــا  تــمــامــا  دراســاتــهــم  متابعة  للسجناء 
 عن نظام تحفيز 

ً
كانوا خارج الزنازين، فضا

الحياة.  فــي  مــســارهــم  تكوين  على  السجناء 
مــن بــني هـــؤالء نــذكــر الــدكــتــور جــمــال بنعمر 
الــذي كان مبعوثا خاصا لألمني العام لألمم 
املتحدة إلى اليمن، والراحل الدكتور إدريس 
ــــذي كــــان أحــــد مــهــنــدســي مـــبـــادرة  بــنــزكــري الـ
هيئة اإلنصاف واملصالحة ورئيسا للمجلس 
ــان، والـــدكـــتـــور  ــ ــسـ ــ ــتــــشــــاري لـــحـــقـــوق اإلنـ االســ
العاملية  الــرابــطــة  ل 

ّ
ممث وهــو  حقيقي  محمد 

لحقوق اإلنسان حاليا.
عمر ن. هــو نزيل سابق فــي سجن »الــزاكــي« 
في مدينة سا )غرب(، حصل السنة املاضية 
القانونية.  العلوم  فــي  دكــتــوراه  على شــهــادة 
 »السجن مؤسسة 

ّ
يقول لـ«العربي الجديد« إن

ــهــا مـــن املــمــكــن 
ّ
ــة، لــكــن ــيـ اجــتــمــاعــيــة وإصـــاحـ

يــخــرج  أن  إّمــــــا  يــــن.  ذا حــــدَّ تـــكـــون ســيــفــا  أن 
ــا، أو يـــتـــخـــّرج مــنــهــا  مــنــهــا الـــســـجـــني مـــجـــرمـ
مذ  ــه 

ّ
أن باسَمني«. يضيف  بمسار ومستقبل 

يرغب  لــم  جنائية  قضية  خلفية  على  سجن 
ــــخــــذت قــــــراري بــاالجــتــهــاد 

ّ
فـــي شـــرحـــهـــا، »ات

ــل  ــ ــن فــــرصــــة الــــــدراســــــة داخـ ــ واالســـــتـــــفـــــادة مـ
الــســجــن«. وبــالــفــعــل، نــجــح فـــي االمــتــحــانــات 
الــجــامــعــيــة الــتــي خــضــع لــهــا وطـــاب آخـــرون 
ــــل مــــشــــوراه  ــمـ ــ خـــــــارج جـــــــــدران الــــســــجــــن، وأكـ
الدراسي حتى حصل على شهادة دكتوراه. 

واليوم، يبحث عن »عمل الئق«.
 »املـــنـــدوبـــيـــة الــعــامــة 

ّ
تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن

إلدارة السجون وإعــادة اإلدمــاج« في املغرب 
السجناء،  لفائدة  تعليميا  برنامجا  وضعت 
ــز 

ِّ
ــم، فــيــمــا تــحــف ــهــ يــتــيــح لــهــم مــتــابــعــة دروســ

املــتــفــوقــني مــنــهــم مـــن خــــال تــنــظــيــم حــفــات 
ومنح جوائز للحاصلني على معّدالت عالية 
أو  العامة(  )الثانوية  البكالوريا  شهادة  في 
التخصصات  فــي  الجامعية وكــذلــك  اإلجـــازة 

بيانات  تفيد  السياق،  في  املختلفة.  املهنية 
السجناء  عــدد   

ّ
بـــأن الوطنية  التربية  وزارة 

البكالوريا  الناجحني في امتحانات شهادة 
 188 بـــلـــغ   ،2016 حــــزيــــران  يـــونـــيـــو/  لـــــــدورة 
بـــ 33.51  النجاح  ــّدرت نسبة  ـ

ُ
ق سجينا. وقــد 

في املائة، وهي نسبة تفوق النسبة الوطنية 

حني األحرار التي لم 
ّ

للناجحني من بني املرش
تتجاوز 22.37 في املائة.

تعليقا عــلــى مــا ســبــق، يــقــول عــضــو »املــركــز 
ــيــــم« ومــــديــــر  ــكــ ــتــــحــ ــلــــوســــاطــــة والــ الــــــدولــــــي لــ
اإلله  اإلنــســان«، عبد  املغربي لحقوق  »املركز 
»عــايــنــت  الــحــقــوقــيــة  منظمته   

ّ
إن الــخــضــري، 

عشرات الحاالت لسجناء حصلوا خال فترة 
يضيف  عالية«.  شهادات  على  محكوميتهم 
الـــســـجـــنـــاء، حــصــل بــعــضــهــم على   هـــــؤالء 

ّ
أن

شهادات دكــتــوراه، وكثيرون منهم كانوا قد 
الــتــي شهدتها  أوقــفــوا على خلفية األحــــداث 
ــعــــات املـــغـــربـــيـــة خــــــال ثــمــانــيــنــيــات  ــامــ الــــجــ
ــال  ــثـ وتـــســـعـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن املـــــاضـــــي، مــــن أمـ

الدكتور جمال بنعمر املذكور آنفا.
 »كـــثـــيـــريـــن مــن 

ّ
ــد الـــخـــضـــري عـــلـــى أن ــ ــؤّكـ ــ ويـ

ــن حـــصـــلـــوا عــلــى  ــ ــذيـ ــ ــبــــاب الـ الـــســـجـــنـــاء الــــشــ
شهادات جامعية وأخرى مهنية في مجاالت 
تقنية متعددة، تمّكنوا من العثور على فرص 
من  ومنهم  السجن.  مــن  خروجهم  بعد  عمل 
اســتــطــاع إنـــشـــاء مـــشـــروع مــقــاولــة خـــاص أو 
شركة خاصة به، لينطلق في الحياة بنجاح 
 »الـــفـــضـــل يـــعـــود في 

ّ
ــّوق«. ويـــوضـــح أن ــ ــفـ ــ وتـ

عــدد كبير مــن مــبــادرات تأهيل وإعـــادة دمج 
الـــســـجـــنـــاء، إلــــى الــســيــاســة املــتــبــعــة مـــن قبل 
مديرية السجون املغربية. كذلك يؤّدي الدعم 
الذي تقّدمه لهؤالء »مؤسسة محمد السادس 
إلعـــــــادة إدمـــــــاج الـــســـجـــنـــاء« بـــعـــد خــروجــهــم 
مــن الــســجــن، دورًا حيويا فــي هــذا االتــجــاه«. 
السابقني،  السجناء  مــئــات  »عــايــنــا  ويــتــابــع: 
استطاعوا توفير فرص عمل عن طريق هذه 
 »مــتــطــلــبــات إعـــادة 

ّ
املــؤســســة«، الفــتــا إلـــى أن

دمــــج الــســجــنــاء فـــي مــجــتــمــعــنــا قــيــاســا بما 
 كبيرة جدًا. وهي في حاجة إلى 

ّ
تحقق، تظل

لني، 
ّ

املتدخ من تضافر جهود مختلف  مزيد 
القطاع  أو  الحكومية  الجهات  أكــانــت  ســـواء 

الخاص أو املجتمع املدني«.
ــا يتحقق   »مــ

ّ
الــخــضــري إن ــــك، يـــقـــول  إلــــى ذلـ

السجناء ودمجهم  قــدرات  اتجاه تطوير  في 
الــزنــازيــن، ال  فــي املجتمع بعد خروجهم مــن 
يــتــجــاوز فـــي أحــســن األحــــــوال نــســبــة 25 في 
املــائــة. وثــّمــة عــدد كبير مــن السجناء املفرج 
ــاع«.  ــيــ ــّرد والــــضــ ــتــــشــ ــــى الــ عـــنـــهـــم مــــعــــّرض إلــ
ل »معضلة حقيقية 

ّ
 األمر يمث

ّ
ويشّدد على أن

اإلنسان  املغرب، وتزيد وضع حقوق  تواجه 
فيه قتامة«.

 النساء 
ّ
تشير منظمة الصحة العاملية إلى أن

يــصــن بـــأنـــواع خــمــســة مـــن الـــســـرطـــان أكــثــر 
والقولون،  الثدي،  غيرها، وهي سرطان  من 
والــرئــة، وعنق الــرحــم، واملــعــدة. إذًا، يختص 
اثنان منهما ببنية جسد املرأة بالذات بينما 
تــشــتــرك مــع الــرجــل فــي الــثــاثــة الــبــاقــيــة. أمــا 
الــرجــال فــيــصــابــون بخمسة أنــــواع أكــثــر من 
غــيــرهــا، واحــــد مــنــهــا يــخــتــص بــبــنــيــة جسد 
الـــرجـــل بـــالـــذات وهـــو ســـرطـــان الــبــروســتــات، 
ــد يــشــتــركــون فــيــهــا مع  ــة الــبــاقــيــة قـ ــعــ واألربــ
ــي ســــرطــــان الــــرئــــة، والـــقـــولـــون،  ــ ــنـــســـاء وهـ الـ

واملعدة، والكبد.
ــه 

ّ
بــالــحــديــث عـــن ســـرطـــان الـــبـــروســـتـــات فــإن

خطير جدًا في اتساع انتشاره، كونه يصيب 
 6 رجـــــال فـــي مــرحــلــة مـــا من 

ّ
واحــــــدًا مـــن كــــل

ه سرطان قابل للعاج مع ذلك، 
ّ
حياتهم. لكن

ــــورم. واألســـاس  خــصــوصــا مــع اســتــئــصــال الـ
ــلـــمـــرض.  دائـــــمـــــا هـــــو الـــتـــشـــخـــيـــص املـــبـــكـــر لـ
الــتــحــرك تجاه   

ّ
أن إلـــى  فــاإلحــصــاءات تشير 

املرض بعد التشخيص املبكر يرفع من نسبة 
إلــى 90 في املائة  التغلب عليه والشفاء منه 

في جميع األعمار.
من جهتها، ربطت دراسة أميركية جديدة ما 
البروستات.  وســرطــان  املفرطة  السمنة  بــني 
 الدراسة 

ّ
وأشــار موقع »مينز هيلث« إلــى أن

 10 الــــخــــصــــر  مــــحــــيــــط  زيــــــــــــادة   
ّ
أن تــــكــــشــــف 

اإلصابة  احتمال  ارتفاع  تعني  سنتيمترات 
بسرطان البروستات بنسبة 13 في املائة.

ســرطــان الــبــروســتــات مــؤثــر جــدًا على صحة 
الــــرجــــال، ولــيــســت الــصــحــة الــجــســديــة فقط 

بــمــا يــســبــبــه مـــن آالم فـــي الـــتـــبـــّول والــنــشــاط 
الــجــنــســي، بـــل أيـــضـــا الــنــفــســيــة كـــونـــه يــمــّس 
قــدراتــهــم الــجــنــســيــة. فـــاألعـــراض الــبــدنــيــة قد 
 ،

ً
ليا الــتــبــول خصوصا  فــي  تــكــرارًا  تتضمن 

وضعفا في انسياب البول، أو تقطعا، وكذلك 
ظهور دم في البول، وآالما في أسفل الظهر. 
أمـــا أبــــرز عــارضــني جنسيني فــهــمــا الــــدم في 
السائل املنوي، والصعوبة في الوصول إلى 
العاج   

ّ
أن يــؤكــدون  املختصني   

ّ
لــكــن الــقــذف. 

منه يعني استعادة القدرات الجنسية كاملة 
ولو بعد حني، خصوصا مع املتابعة الفعالة 

لعملية املعافاة من املرض.
 
ّ
 الــرجــال مــا دون سن

ّ
ــارة إلــى أن تــجــدر اإلشــ

يطمئنوا  أن  يمكنهم  واألربـــعـــني،  الــخــامــســة 
 
ّ
على صحتهم مــن هــذا املـــرض. مــع ذلــك، فــإن

الــفــحــص الـــــــدوري ضــــــروري بــالــنــســبــة لــهــم. 
البولي  بالجهاز  املرتبطة  املــشــاكــل  فبعض 
واألربعني  الخامسة  قبل عمر  تكتشف  التي 
البروستات  بسرطان  ارتــبــاط  لها  يكون  قــد 
الحقا، خصوصا إذا كان هناك تاريخ ملرض 
الــبــروســتــات فــي الــعــائــلــة، كـــأن يــكــون الــوالــد 

مصابا به أو الشقيق األكبر.
 الــوقــايــة مفيدة جـــدًا، خصوصا 

ّ
وبــذلــك، فـــإن

 لــإصــابــة بــســرطــان الـــبـــروســـتـــات عــاقــة 
ّ
أن

باملصادر  والغني  الدهني  الغذائي  بالنظام 
ــراء.  ــمـ ــحـ ــوم الـ ــحـ ــلـ الـــحـــيـــوانـــيـــة خـــصـــوصـــا الـ
 الــحــمــيــة الــتــي تــعــتــمــد على 

ّ
وبــالــتــالــي، فــــإن

ــه والـــخـــضـــر مــــن أســـالـــيـــب الـــوقـــايـــة  ــواكــ ــفــ الــ
األساسية من املرض.

)العربي الجديد(

سرطان 
البروستات 

مرض الرجال

زهير هواري

من الصعب، بل من املستحيل، رسم صورة للديار العربية بما صارت 
عليه أوضاعها، فالحروب لم تتوقف بعد واملعارك تدور على قدم وساق. 
نحن اآلن نعيش في الجحيم األعظم، والتمزق في أعنف مظاهره. كأّن هذه 
األرض لم تعرف حياة هادئة هانئة يومًا، ولم تطلق مشاعل وفتوحات 
 املجاالت والحقول، وتبني مدنًا وقرى وبيوتًا متواضعة 

ّ
حضارية في كل

وقصورًا باذخة، ومعابد وكنائس ومساجد ترفع فيها الصلوات آللهة 
بعيدة وقريبة.

 شيء نراه ويصفع 
ّ

ال يلفنا سوى الخراب، ومن الصعب علينا قياس كل
النازحني  أمــور كثيرة: من عدد  تقدير  تتولى  الدولية  الهيئات  وجوهنا. 
إلى  والحدود،  البحار  يعبرون  الذين  املهاجرين  إلى  الواسعة  في بالدنا 
الضحايا والجرحى من املدنيني والعسكريني، إلى تحديد كم من أعداد 
جديدة باتت تحت خط الفقر الغذائي، كي ال تخبرنا أّن الجوع يضرب 
الــدواء يصول  املــاء والضمادات وحبة  إلى قطرة  العطش  املاليني، بينما 

 مناحينا.
ّ

ويجول في كل
تستطيع البيوت االستشارية والبنوك أن تجري حساباتها الباردة على 
حول  ودراساتها  تقاريرها  وتصدر  املــدمــرة،  ومنشآتنا  وقــرانــا  مدننا 
نسبة الدمار وضرورة جرف ما تبقى، وبناء البنية التحتية الالزمة. ثم 
اإلسمنت  كميات  وتقدير  بالخرائط  ممهورًا  إليه  توصلت  ما  لنا  تقدم 
والحديد وغيرها. ومن هذا كله تصل إلى إعالن الكلفة املقدرة إلعمارها.
كذلك، يستطيع خبراء االقتصاد أن يحددوا لنا أضرار القطاعات على 
تــنــوعــهــا، وحــجــم الــبــطــالــة وتــدنــي مــســتــويــات الــدخــل الــوطــنــي ومــداخــيــل 
القطاعات اإلنتاجية واألوضــاع املعيشية لألسر في ضوء انهيار قيمة 

النقد الوطني وخراب مصادر العيش، ليبينوا لنا في أّي درك نعيش.
لكن ما ال يقدرون عليه يتعلق بالكيفية التي ستستقر عليها املجتمعات 
 عناصرها بعد الزالزل. فقد أبيدت أو رحلت فئات وجماعات 

ّ
العربية بكل

من الناس. وهّجرت كفاءات ستجد بلدانًا تستوعب طاقاتها.
ليس دقيقًا القول إّن توقف الحروب يعني نهاية االقتتال. الناس يتقاتلون 
 ثم في كالمهم ثم في أيديهم. واملؤكد أّن ذاكرة الحياة 

ً
في أفكارهم أوال

املشتركة قد اضمحلت تقريبًا أمام عصف الحضور الطاغي للطائفية 
وشتى أنواع العصبيات والغرائز، خصوصًا مع ما رافق تلك الحروب من 

عمليات تطهير ملن ال ينتمي إلى الجماعة األقوى.
أمام عالمات استفهام حول وجودها وكيف تمكن  العربية  املجتمعات 
استعادته. واألسئلة مطروحة سواء بقيت »داعش« أو رحلت، أم ظل نظام 
بشار األسد أو اندثر. وما ينطبق على سورية والعراق ينطبق على اليمن 
دون  مــن  األسئلة  نصل  على  تقف  وشــعــوب  كيانات  وغيرهما.  وليبيا 

أجوبة، لذلك يظل مصيرها معلقًا في حبال االحتماالت املرعبة.
)أستاذ جامعي(

حسابات باردة ووقائع ملتهبة

زالزل المجتمعات العربية تحقيق

يترك بعضها حرًا 
على السطح 

)حسين بيضون(

األربعاء 9  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  9 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 800  السنة الثالثة
Wednesday 9 November 2016

األربعاء 9  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  9 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 800  السنة الثالثة
Wednesday 9 November 2016

خوف )فادي الحلبي/ فرانس برس(

جمال بنعمر في إحدى مهّماته باليمن )محمد حويس/فرانس برس(
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التعليم في سورية
النظام يشدد الخناق على الطالب

ليان نجار

املناطــق  فــي  املــدارس  معظــم 
النظــام  قبــل  مــن  املحاصــرة 
للنظــام  تابعــة  التــزال  الســوري، 
 طالب 

ً
ولــو شــكليًا، ما يجعــل الطالب وخاصة

مــن  يعانــون  والثانويــة  العامــة  الشــهادتني 
صعوبــات وعقبات مختلفة تعترض طريقهم 
فــي ســعيهم للحصــول علــى الشــهادة وإكمــال 
مــن  كثيــر  فــي  تتجلــى  العلمــي،  تحصيلهــم 
املناطــق بالتضييق الذي يفرضه النظام على 
الطــالب بمنــع خروجهــم لتقديــم االمتحانــات 
فــي مراكــزه االمتحانية الواقعة خارج مناطق 
 بذلــك جهــد وعنــاء مئــات 

ً
الحصــار، متجاهــال

الطــالب وســاعات دراســتهم الطويلــة مدة عام 
كامل للحصول على الشهادة. 

محمــود الشــامي طالــب ثانويــة عامــة أدبيــة 
من مدينة مضايا املحاصرة في ريف دمشــق، 
مــن  الخــروج  مــن  الســابق  العــام  فــي  حــرم 
املدينــة لتقديــم امتحان الشــهادة الثانوية في 
العاصمة دمشــق إثر منع النظام له ولزمالئه 
للخــروج مــن الحــي، يقــول لـــ العربــي الجديــد: 
وأنــا  كامــل  عــام  طيلــة  كبيــرًا  جهــدًا  »بذلــت 
أدرس لوحــدي، فمــدارس الحي تدرس الفروع 
تقديــم  وقــت  حــان  وعندمــا  فقــط،  العلميــة 
بالخــروج  النظــام  لنــا  يســمح  لــم  االمتحــان 
مــن الحــي وذهبــت جهــودي هبــاًء«. ويضيــف: 
»لــم تعــد لــدي الرغبة للحصول على الشــهادة 
فحتــى الذيــن حصلــوا عليهــا لــم يتمكنــوا مــن 
مناطــق  فــي  لكونهــا  بالجامعــات  االلتحــاق 
النظــام، وكذلــك الطلبة الجامعيون في املدينة 
انقطعــوا عــن الدراســة ولم يتمكنــوا من إكمال 

دراستهم الجامعية«.

الشهادة مقابل األمان
املــدارس  فــي  الشــهادة  علــى  الحصــول  إن 
التابعــة للنظــام يتطلــب مــن الطــالب الخــروج 
مــن مناطقهــم لتقديــم االمتحانــات فــي املراكــز 
دفــع  الــذي  األمــر  لــه،  التابعــة  االمتحانيــة 
بالكثيــر مــن الطــالب للتخلــي عــن رغبتهم في 
الدراســة والحصــول علــى الشــهادة خوفــًا مــن 
االعتقــال أو التعــرض للمالحقــة من قبل قوات 
النظام لسحبهم للخدمة العسكرية اإللزامية. 
مــن مدينــة  الســعدي، طالــب جامعــي  ريــاض 
مضايــا درس فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة 
»كنــت  الجديــد:  العربــي  لـــ  يقــول  دمشــق، 
النظــام  حــاول  عندمــا  التخــرج  وشــك  علــى 
معظــم  ثوريــة  عائلــة  مــن  كونــي  اعتقالــي 
أفرادهــا منضمــون للجيــش الحــر، فضلــت أن 
أبقــى بأمــان  أتخلــى عــن شــهادتي مقابــل أن 
 عــن أيــدي قــوات النظــام. ولكننــا اليــوم 

ُ
بعيــدا

الشــهادات والكفــاءات  لــذوي  بأمــس الحاجــة 
العلميــة فــي مناطقنــا، ولذلــك ال بــد أن نبــذل 
الكثيــر مــن الجهــد لتعويــض الكفــاءات التــي 
فقدناهــا«. ويضيــف الســعدي: »أجرينــا عــدة 
للجامعــة  تابعــة  مراكــز  الفتتــاح  محــاوالت 
االفتراضيــة فــي مدينتنــا، تســاعد الطالب في 
املخاطــرة  دون  الجامعــي  تحصيلهــم  إكمــال 
بخروجهــم خارج املدينة، وقد نجحت العديد 
مــدارس  بافتتــاح  املحاصــرة  املناطــق  مــن 

ومراكــز افتراضيــة ومعاهــد متوســطة تابعــة 
للحكومة املؤقتة وبعيدة عن ســيطرة النظام، 

ونأمل أن يحدث ذلك في مضايا قريبًا«. 

شهادات تابعة لالئتالف
فــي  املحاصــرة  املناطــق  بعــض  نجحــت 
التخلــص مــن ســيطرة النظــام وتأثيــره علــى 
الطــالب  مصيــر  وعلــى  التعليمــي  نظامهــا 
فيهــا، وذلــك مــن خــالل إنشــاء مــدارس ومراكــز 
املؤقتــة،  الســورية  للحكومــة  تتبــع  تعليميــة 
الطــالب  مســتلزمات  كافــة  تغطيــة  فيهــا  يتــم 
وبإشــراف  املناهــج  أحــدث  وفــق  وتدريســهم 
نخبــة مــن األســاتذة املختصــني. وكانــت هــذه 
املدارس بمثابة حل جذري للكثير من الطالب 
لظــروف  نتيجــة  الدراســة  عــن  املنقطعــني 

الحصار وخوفًا من سيطرة النظام.
هاني الشــيخ مدير املعاهد املتوسطة التابعة 
للحكومــة املؤقتــة فــي حــي الوعــر الحمصــي، 
يقــول لـــ »العربــي الجديــد«: إن املشــاكل التــي 
أدت النهيــار املنظومــة التعليميــة فــي الحــي 
الطــالب  منهــا  عانــى  التــي  واملشــاكل  ســابقًا، 
للنظــام،  التابعــة  املــدارس  فــي  املحاصــرون 
تســاعد  بحلــول جذريــة  للتفكيــر  بنــا  دفعــت 
الطــالب علــى تغييــر واقعهــم والتخلــص مــن 
مدروســة  لخطــة  وفقــًا  وتــم  النظــام.  ســيطرة 
افتتــاح مــدارس تابعــة للحكومــة املؤقتــة فــي 
الحي، تدرس كافة املواد وتغطي كافة املراحل 
العمرية وتتميز بكادر تدريسي متخصص«. 
ويضيــف املصــدر الســابق: »بذلنــا الكثيــر مــن 
الجهــد وكانــت النتيجــة جيدة جــدًا، فالعملية 
التعليمية تســير اليوم في الطريق الصحيح. 
استطاعت مدارسنا تغطية كامل أبناء الحي، 
وبدأنــا فــي العــام املاضــي بإجــراء امتحانــات 

امتحانيــه  مراكــز  فــي  الشــهادتني  لطــالب 
علــى  الحصــول  مــن  مكنتهــم  لنــا،  تابعــة 
الشــهادة العامــة والثانويــة التابعــة للحكومة 
املؤقتــة دون االضطــرار للخــروج خــارج الحــي 
وتؤهلهــم  النظــام،  شــهادة  علــى  والحصــول 
التــي  املتوســطة  باملعاهــد  لاللتحــاق  كذلــك، 
املاضــي،  العــام  منتصــف  الحــي  فــي  أنشــئت 
االفتراضيــة  رشــد  بجامعــة  االلتحــاق  أو 
التــي تؤمــن لهــم تدريســًا جامعيــًا عــن طريــق 
اإلنترنت، دون االضطرار للمخاطرة بحياتهم 

يوميًا والخروج إلى مناطق النظام«.

المعاهد المتوسطة
ويؤكد الشــيخ أن املعاهد املتوسطة املتواجدة 
فــي حــي الوعــر، تم إنشــاؤها وفقًا الحتياجات 
ومتطلبات أبناء الحي، لتشمل املعهد التقاني 
ومعهــد  للحاســوب  التقانــي  واملعهــد  الطبــي 
إدارة األعمــال إضافــة ملعهــد إعــداد املدرســني 
بقســميه معلــم الصــف واللغــة العربيــة. حيــث 
بإجــراء  الســابقة  املعنيــة  الجهــات  قامــت 
اســتبيان فــي حــي الوعــر قبيل افتتــاح املعاهد 
املتوســطة، وذلــك لفئــة الشــباب الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم مــا بــني 18 و22 عامــًا والذيــن وصــل 
عددهــم إلــى 900 شــاب، وقســموا وفقــًا لنتائــج 
االســتبيان إلــى ثــالث فئات: قســم غيــر حاصل 

على الشــهادة الثانوية وكانت نســبتهم %41، 
وقسم حاصل على الشهادة الثانوية ومنقطع 
عــن الدراســة وصلــت نســبتهم إلــى 32%، فــي 
حــني بلغــت نســبة األشــخاص الحاصلني على 
الشهادة الثانوية والذين يدرسون في املعاهد 

والجامعات التابعة للنظام %27.
كليــة  فــي  درس  جامعــي  طالــب  صالــح  لــؤي 
االقتصــاد فــي جامعــة البعــث ســابقًا ومنقطع 
عن الدراسة منذ ثالث سنوات، يقول: »ظروف 
دراســتي  لتــرك  دفعتنــي  والحصــار  الحــرب 
الجامعية، واليوم أنا أدرس في املعهد التقني 
للحاســوب، وعلــى الرغــم مــن أنــه اختصــاص 
إال  الســابق  عــن اختصاصــي  جديــد يختلــف 
أننــي أشــعر بأننــي محظــوظ فقــد أتيحــت لــي 
الفرصــة للعــودة إلــى مقاعد الدراســة في وقت 
تحصيلهــم  إكمــال  مــن  الكثيــرون  فيــه  حــرم 

العلمي ومتابعة دراستهم«. 

جامعة رشد االفتراضية
ومــن جهــة أخرى، فــإن الجامعــات االفتراضية 
 
ً
كجامعــة رشــد وغيرهــا، اعتبرت خيــارًا بديال
مناســبًا للطــالب الذيــن ال يرغبــون بااللتحاق 
باملعاهــد املتوســطة ويريــدون الحصــول على 
دراســة أكاديميــة بعيــدة عن جامعــات النظام، 
وســمحت لهــم بإكمــال تحصيلهــم العلمي من 
الدراســة عــن بعــد بواســطة اإلنترنــت،  خــالل 
االفتراضيــة  الجامعــات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
كالفــروع  االختصاصــات  جميــع  تغطــي  ال 
الطبيــة والهندســات وغيرهــا، ولكنهــا القــت 
الحــي  طــالب  مــن  كبيــرًا  وقبــواًل  استحســانًا 
والبــدء  فيهــا  للتســجيل  ســارعوا  الذيــن 
بدراستهم الجامعية كل حسب الفرع الذي تم 

قبوله فيه.

)Getty( النظام يستغل ورقة امتحان الشهادة الثانوية في المدن المحاصرة

ياسر محمود

مــن  العقــاب  يؤديــه  ممــا  الرغــم  علــى 
تقويــم  فــي  تربويــة  ومهــام  وظائــف 
ســلوك األبنــاء، إال أن كثيــرا مــن اآلبــاء 
فبعضهــم  اســتخدامه،  يســيئون 
إال  كبيــرة  وال  صغيــرة  يتركــون  ال 
ويحاســبون طفلهم عليها كما لو أنه 
ارتكــب عظائــم األمــور، فتراهــم خــالل 
إلــى  تهديــد..  مــن  ينتقلــون  يومهــم 
حرمــان.. إلــى إيــذاء بدنــي.. فــال تــكاد 
تمر ســاعة بغير عقاب، فيفقد العقاب 
ــف وراءه طفال 

ّ
قيمتــه التربويــة، ويخل

مشوها نفسيا وربما جسديا.
فكيف تتقن استخدام العقاب بطريقة 
تحقــق أهدافــك التربويــة فــي تهذيــب 

وتقويم سلوك طفلك؟
توقف لحظات

1- ال تعاقب طفلك على أخطاء عفوية 
غير مقصودة، كأن يقع من يده شيئا، 
ولكــن أخبــره أن يكــون حذرًا في املرات 

القادمة. 
2- ال تعاقبه على ســلوكيات هي جزء 
من نموه الطبيعي كالتبول الليلي أو 

مص األصبع.
3- اســأل نفســك قبــل أن تعاقبــه: هــل 
ســبق أن وجهتــه وعلمتــه وصححــت 
شــديدة  ببســاطة  ألنــه  هــذا؛  ســلوكه 
قــد ال يكــون مــدركا أن مــا يفعلــه خطــأ 

يستوجب العقاب.
معايير العقاب

4- ينبغــي أن يكــون العقــاب مناســبا 
وللخطــأ  وشــخصيته  طفلــك  لعمــر 
الذي ارتكبه؛ ألن العقاب القاسي على 
إنســانا  قــد يخلــق منــه  خطــأ بســيط 
ضعيفا أو وحشــا كاســرا، والتســامح 
مــع خطــأ فــادح قــد يخلق منه إنســانا 

ال يبالى بنتائج أخطائة.
فــال  للتنفيــذ،  قابــال  عقابــا  اختــر   -5
اللعــب  مــن  بالحرمــان  مثــال  تعاقبــه 
تســتطيع  لــن  ألنــك  الشــهر،  طــوال 

تطبيق ذلك.
اإلجــراء  ونهايــات  بدايــات  حــدد   -6
العقابي، مثل تحديد مدة حرمانه من 

اللعب.
الــذي  أو  املهــني  العقــاب  تجنــب   -7
يتــرك آثــارا بدنيــة أو نفســية )ضــرب 

هستيري، حرق...(.
8- ال تجعــل العقــاب مرادفــا للضــرب، 
يمكنــك  بدائــل  هنــاك  أن  واعلــم 
استخدامها في تقويم سلوكه، منها:

■ تجاهل الســلوك الســلبي إذا لم يكن 
ضارا به.

■ النظرة الحادة.
■ الهمهمة والزجر.

■ التعويــض، أي إصــالح مــا أفســده، 
كإعادة األثاث إلى مكانه.

لــه  ليــس ممتعــا  فــي مــكان  ■ حجــزه 
ملــدة محــددة، بمعــدل دقيقــة لكل ســنة 

من عمره.
■ إبــدال العــادة، فمــن بقضــم أظافــره 

يقوم بإطباق قبضة اليد بشدة.
يمــارس  أي  الســلبية،  املمارســة   ■
متواصــل  بشــكل  الســلبي  الســلوك 
لفتــرة طويلــة، فالذي يلعب بالكبريت 
طويلــة  ألوقــات  إشــعاله  فــي  يســتمر 

حتى يكره هذه العادة.
أمــر  مــن  محــددة  لفتــرة  حرمانــه   ■

محبب لديه.
■ مقاطعتــه وعدم التحّدث معه لفترة 

قصيرة محددة.
عند التطبيق

9- اجعــل هدفــك الوحيــد هــو تهذيــب 
وتقويم ســلوك طفلــك، وليس االنتقام 
منــه أو تفريــغ غضبــك ألســباب أخرى 

ال تتعلق به.
10- ال تتخــذ أي إجــراء عقابــي ضــده 
يكــون  ربمــا  ألنــه  منفعــال؛  كنــت  إذا 
مــع  يتوافــق  وال  تعســف  فيــه  إجــراء 
طبيعــة الخطــأ الــذي ارتكبــه، ولكن قل 
لــه مثــال: »ســوف يكــون لــك عقــاب ما«، 
ثــم قــدر لــه العقــاب التربــوي املناســب 

بعد أن تهدأ.
بــني  لالرتبــاط  مــدرك  أنــه  تأكــد   -11
العقاب وسلوكه السلبي؛ وأنه يعاقب 

بسبب هذا السلوك.
12- ركــز العقــاب علــى الســلوك الخطــأ 
الــذي ارتكبــه وال تطلــق عليــه أحكامــا 

عامة )أنت غبي، أنت حيوان... إلخ(.
)نظــرة  العقــاب  إيقــاع  فــي  تــدرج   -13
حادة، صوت زاجر، خصام، حرمان...(.
14- التــزم مــع الطــرف اآلخر في تنفيذ 
العقــاب حتــى يؤتــي أثــره، فــال يعاقــب 
األب بحرمانــه مــن شــيء، ثــم تمنحــه 

األم إياه.
عقابــه  يكــون  أال  علــى  احــرص   -15
أمــام النــاس، إال إذا تعــذر ذلــك حتى ال 

يتجرأ على الخطأ.
الســلبي  ســلوكه  تعزيــز  تجنــب   -16
كأن  مباشــرة،  العقــاب  إيقــاع  بعــد 
تشــعر بالتعاطف معه وتبادر بضمه 

وتقبله، فهذا يفقد العقاب أثره.
بينــك  املوقــف  ينتهــي  أن  بعــد   -17
فــي  تتــرك  أال  علــى  احــرص  وبينــه، 
لنفســك:  وقــل  تجاهــه،  شــيئا  نفســك 
»موقف وانتهى«، فهذا يســاعدك على 

أال تبني اتجاها سلبيا نحوه.   

كيف تعاقب 
طفلك بطريقة 

إيجابية؟

الحرب تدفع اليمنيات خارج التعليم

صنعاء ـ همدان العليي

يجبــر  قــرارًا  األمــور  أوليــاء  مــن  كثيــر  يتخــذ 
يتحججــون  إذ  املــدارس،  تــرك  علــى  فتياتهــم 
التــي  املســتويات  بالتعليــم حتــى  باكتفائهــن 
وصلــن إليهــا، أو بالقــول بــأن التعليــم أصبــح 
غيــر ضــروري مــا دام ســينتهي األمــر بهــن إلى 
إلــى ربــة بيــت تعمــل  الــزواج قريبــًا والتحــول 
على خدمة أفراد األسرة. وفي مناطق النزوح، 
غالبــًا مــا تتراكــم األســباب التــي تدفــع بالفتــاة 
إلى خارج سور املدرسة. يقول صالح الرازحي 
املسؤول املحلي عن التعليم في إحدى مناطق 
صعدة بأن نزوح معظم سكان القرى وإداريي 
مناطــق  إلــى  الحــرب  بســبب  فيهــا  املــدارس 
الطــالب  مــن  للكثيريــن  يســمح  لــم  متفرقــة 
الدراســية  ملفاتهــم  باســتخراج  والطالبــات 
مــن أجــل التســجيل فــي أقــرب مدرســة بمنطقــة 
النــزوح. وأشــار الرازحــي إلــى تضــرر الفتيــات 
بــدأت  أن  بعــد  األمــر،  هــذا  مــن  مركــز  بشــكل 
التركيــز  فــي  املختلفــة  واملنظمــات  الحكومــة 
علــى دعــم تعليمهــا مؤخــرًا. ويعــدد الرازحــي 
أســباب تضرر الفتيات من التســرب التعليمي 
ال  الوالديــن،  لــدى  األميــة  مســتوى  »بارتفــاع 
ســيما فــي الريــف، وتســخير الفتيــات لشــؤون 

تدبيــر املعيشــة كجلــب امليــاه والحطب ورعاية 
األطفــال الصغــار والقيــام علــى شــؤون املــأوى، 
بعــد املســافة حتــى أقــرب مدرســة مــع املخاطــر 
التــي تنطــوي علــى تلــك الرحلــة، وعــدم إعطــاء 
ملعظــم  اهتمامــًا  التعليــم  اإلغاثيــة  املنظمــات 

النازحني«. 
تســجيل  يســتطع  لــم  الحميــري  عبدالســالم 
ابنتــه فــي املدرســة في الصــف الثانــي الثانوي 
هذا العام لعدم قدرته على اإليفاء بمتطلباتها 
ليبقــي علــى الثانيــة كونهــا تدرس فــي املرحلة 
االبتدائية. وقال الحميري لـ »العربي الجديد« 
بــاألكل  مرتبــط  أهمهــا  أولويــات  أمــام  بأنــه 
والشــرب والصحــة، أمــا تعليــم ابنتــه الكبــرى 
باإلمــكان تأجيلــه أو التخلــي عنــه نهائيــًا مــا 
دامــت تســتطيع القــراءة والكتابــة، مؤكــدًا على 

ابنتــه بذلــك كونهــا ال تطمــح كمعظــم  اكتفــاء 
تشــترط  وظيفــة  علــى  بالحصــول  اليمنيــات 
إلــى  الجامعيــة. مشــيرًا  أو  الثانويــة  الشــهادة 
أن مســتقبل ابنتــه ســيكون الــزواج فــي نهايــة 

املطاف بحسب قوله.
التــي  الديــون  ارتفعــت  ذاتــه،  الســياق  فــي 
اقترضهــا حســن الحيمــي، والــذي يســكن فــي 
ارتفــاع  ملواجهــة  أقاربــه،  مــن  مدينــة صنعــاء، 
الدخــل،  ليبــدأ  وانقطــاع  املعيشــة  تكلفــة 
بخطــوات تقشــفية جعــل علــى رأســها إخــراج 
ابنــه.  بإبقــاء  واالكتفــاء  املدرســة  مــن  ابنتيــه 
يقول الحيمي لـ »العربي الجديد«  إن أولويات 
األســرة أصبحت األمور التي تعمل على إبقاء 
وامليــاه  الغذائيــة  املــواد  مثــل  أحيــاء  أفرادهــا 
كان  اإلجــراء  »هــذا  وإيجــار  املســكن،  النظيفــة 

ضروريــًا مــن أجــل تحقيــق شــيئني، أوال نوفــر 
مــا تتطلبــه ابنتــاي مــن نفقات للتعليــم ليعود 
للغــذاء  وامليــاه وإيجــار البيــت. لكــن باإلمــكان 
إعــادة الفتاتــني إلــى املدرســة العــام القــادم إذا 

تحسن الوضع األمني  وعدت إلى عملي«. 
وعن ظاهرة ترك الفتيات للتعليم، يؤكد وزير 
التربيــة والتعليــم الدكتــور عبداللــه مللس، بأن 
مشــكلة  مــن  يعانــي  الحــرب  قبــل  كان  اليمــن 
ولهــذا وضعــت  التعليــم  مــن  الفتيــات  تســرب 
مــن  الكثيــر  دوليــة  منظمــات  مــع  بالتعــاون 
البرامج التي تســاعد على تعليم الفتاة، إال أن 

الحرب أنهت هذه الجهود.
وقــال مللــس لـــ »العربــي الجديــد« إن كثيــرًا مــن 
أوليــاء األمــور ال يســتطيعون تحمــل األعبــاء 
املاليــة املرافقــة للعمليــة التعليميــة وإن كانــت 
بســيطة، كمــا أن كثيــرا مــن األســر ال تســتطيع 
املنــزل  مــن  الفتــاة  انتقــال  عمليــة  تأمــني 
للمدرســة، ال ســيما إذا كانــت املدرســة بعيــدة 
وفي ظروف أمنية متوترة. مشيرًا إلى أن هذه 
األســباب وغيرهــا أدت إلــى تراجــع كبيــر فــي 

أعداد الفتيات امللتحقات بالتعليم.
وأكــد مللــس بأن الوزارة ســتحرص على إيجاد 
بعــض الحلــول إلعــادة الطالبــات إلــى الفصول 
الدراســية، على رأســها إيجاد بدائل للمدارس 
املدمــرة أو التــي تــؤوي نازحني فــي التجمعات 
الســكانية الكبيــرة، وهــذا مــا سيســهل تطمــني 
أوليــاء األمــور علــى بناتهــم بعدمــا كانــوا قــد 

امتنعوا عن إرسالهن إلى مدارس بعيدة.
العنــف  واســتمرار  املــدارس  إغــالق  وبســبب 
تعــذر  اليمنيــة،  املناطــق  معظــم  طــاول  الــذي 
العــام  فــي  بالدراســة  طفــل  ألــف   350 التحــاق 
الدراسي املاضي باليمن، وبذلك يقفز إجمالي 
فــي  املــدارس  خــارج  هــم  الذيــن  األطفــال  عــدد 
اليمــن إلــى أكثر مــن مليوني طفل وفقا ملنظمة 

»يونيسف«.

يتواصل تسرب الفتيات 
وعزوفهن عن االستمرار 

في التعليم في اليمن 
كأحد التداعيات األساسية 

للظروف االقتصادية 
وتردي الوضع األمني

إن ظروف الحرب والحصار وهجرة الكفاءات في المناطق المحاصرة بسورية، لم تثن طالب 
تلك المناطق عن طلب العلم، وكسب الخبرات التي تمكنهم من محاربة ظلم النظام

تحقيق

نجحت بعض المناطق 
المحاصرة بافتتاح معاهد 

تابعة للحكومة المؤقتة

)Getty( تراجع كبير في أعداد الفتيات الملتحقات بالتعليم في مدارس اليمن

أ.ب... تربية
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كتاب سوريون يطالبون بوقف 
استهداف مدنيي الرقة

»واتساب«: تطبيق متكامل 
بمزايا منافسيه

واشنطن ـ العربي الجديد

دورًا  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  لعبــت 
مهمًا منذ بدء الحملة لالنتخابات الرئاسية 
وواجهــت  أمــس.  أجريــت  التــي  األميركيــة 
بعضهــا اتهامــات باالنحياز لصالح مرشــح 
املواطنــني  قــرارات  علــى  والتأثيــر  معــني 
األميركــي  الرئيــس  اختيــار  فــي  األميركيــني 
بالتعــاون  بعضهــا  اكتفــت  بينمــا  الجديــد، 
مع مؤسسات إعالمية عريقة للمساهمة في 

تغطية املناظرات للمرة األولى.
لالنتخابــات  الجمهــوري  املرشــح  اتهــم 
محــّرك  ســابقًا  ترامــب،  دونالــد  األميركيــة، 
فــي  بالتحكــم  »غوغــل«  العمــالق  البحــث 
بطريقــة  بهــا  وتالعــب  البحــث،  نتائــج 
ملنافســته  تســيء  التــي  املعلومــات  تجعــل 

الديمقراطية هيالري كلينتون تختفي.
ونفت »غوغل« وقوع أي تالعب في محركها 
للبحــث لصالــح هيــالري كلينتــون، مؤكــدة 
أن إرشــادات البحــث التلقائيــة فــي محركهــا 
ال تحابــي أي مرشــح وال تجامــل أي قضيــة، 
لكــن الشــركة أقــرت فــي الوقت ذاتــه بتعمدها 
عدم إظهار العبارات املســيئة تلقائيًا عندما 
مرتبطــة  أو  مســبوقة  العبــارات  تلــك  تكــون 
متصــل،  ســياق  وفــي  شــخص.  أي  باســم 
أطلقت الشركة ميزة التحقق من دقة الوقائع 
Fact Check، قبــل وضــع الترتيبــات النهائية 
قبــل االنتخابــات الرئاســية، كمــا تملــك عــددًا 
مــن املؤسســات اإلعالميــة ميــزة التحقــق مــن 
االنتخابيــة  الحمــالت  الوقائــع ملتابعــة  دقــة 
للمرشحني، مثل صحيفة »نيويورك تايمز« 
وبــرزت  وغيرهــا.  ســي«  بــي  »بــي  وشــبكة 
الحاجة تحديدًا للتدقيق في الوقائع بسبب 
اإلشــاعات واملعلومــات املغلوطــة التــي رّوج 

لها ترامب في تصريحاته وخطاباته.
وهاجم املدير التنفيذي لشــركة »فيســبوك«، 
مــارك زوكربيــرغ، الحملــة اإلعالميــة لترامــب 
خالل كلمته االفتتاحية في مؤتمر املطورين 
الســنوي للشــركة F8، كما دافع عن املســلمني 
عبــر  خطاباتــه  فــي  ترامــب  عنصريــة  ضــد 
منشــور له، مما أثار تخوفات أنصار ترامب 
من انحياز املوقع لصالح كلينتون، وتالعبه 
باألخبار. في املقابل، أشــارت صحيفة »وول 
لــم  زوكربيــرغ  أن  إلــى  جورنــال«  ســتريت 
فيهــا  دعــا  التــي  ترامــب  منشــورات  يحــذف 
إلــى فــرض حظــر علــى املســلمني، علــى الرغــم 
حــول  املوقــع  سياســات  تنتهــك  أنهــا  مــن 
الخطــاب املثيــر للكراهيــة، معتبــرًا أن حذفها 
تبــّرع  كمــا  جذريــة«.  آثــار  عليــه  ســتترتب 
»فيســبوك«،  شــركة  فــي  املشــارك  املؤّســس 
تونــا  كاري  وزوجتــه،  مســكوفيتز،  داســن 
بـــ20 مليــون دوالر أميركــي لحملــة مرشــحة 
الحــزب الديمقراطــي لالنتخابــات الرئاســية 
األميركيــة، هيــالري كلينتــون. ويعــّد تبرعــه 

منوعات

تلقــت  إذ  للحملــة،  تبــّرع  أكبــر  ثانــي  هــذا 
لجــان عمل ومنظمــات ديمقراطية وعددًا من 
الصناديق الداعمة لحملة كلينتون تبرعات 
مليــون   20 إلــى  املجمعــة  قيمتهــا  وصلــت 
دوالر.  ويدفــع موقــع »فيســبوك« كثيــرًا مــن 
الناخبــني إلــى صناديــق االقتــراع، وتوقعــت 
يصــوت  أن  بوســت«  »واشــنطن  صحيفــة 
التوزيــع  بســبب  لكلينتــون،  هــؤالء  معظــم 

إذ  املوقــع،  علــى  للمســتخدمني  الديمغرافــي 
مــن  األكبــر  القســم  والنســاء  الشــباب  يشــّكل 
الفئتــان  وتميــل  املوقــع،  علــى  املســتخدمني 
التصويــت لكلينتــون. ويحصــل  أكثــر نحــو 
 »Airbnb« األمــر املعاكــس تمامــًا علــى موقــع
الــذي يشــكل كبــار الســن والبالغــون البيــض 
أن  مــن مســتخدميه، ويرجــح  األكبــر  القســم 

يصوت معظمهم لصالح ترامب. 

املواطنــني  ملســاعدة  منصــة  وأطلــق 
املعلومــات  علــى  االطــالع  فــي  األميركيــني 
الجديــدة  امليــزة  تعــِرض  إذ  كلهــا،  الالزمــة 
كمــا  االقتــراع،  ليــوم  املتوفــرة  االختيــارات 
تعــِرض النتائــج األولية في الواليات التي ال 
تقــدم عينة مــن أوراق التصويت االنتخابية. 
مــا  كل  األميركــي  للمواطــن  الخدمــة  وتوفــر 
يحتــاج معرفتــه حــول املرشــحني وخططهــم 
وبرامجهــم وآرائهــم حــول مختلــف القضايــا 
األساســية؛ إذ يظهــر املرشــحان عنــد فتحهــا 
املســتخدم  يختــار  ثــم  عشــوائي،  بشــكل 
مرشــحه ليتعــرف علــى التفاصيــل. كما أتاح 
ســابقًا خاصيــة تســمح للمســتخدمني علــى 
منصتــه أن يظهــروا تأييدهم ألحد مرشــحي 
االنتخابــات األميركيــة، واعتبرتهــا صحيفة 
»ذا إنديبندنــت« خطــوة نحــو إشــعال الجدل 
الســماح  خــالل  مــن  املوقــع،  علــى  السياســي 
ملختلف املستخدمني بالتعبير عن انتمائهم 
للرئاســيات  املرشــحني  ألحــد  وتشــجيعهم 
األميركيــة.  كمــا عقــد »فيســبوك« شــراكة مــع 
50 مؤسســة بث بينها مطبوعة وإلكترونية 
االنتخابــي  لليــوم  مباشــر   

ّ
بــث إلنشــاء 

األميركي.
شــراكة  علــى  إعالميــة  مؤسســة   

ّ
كل وقامــت 

مع »فيســبوك« بنشــر فيديو مدته 15 دقيقة 
مــن  واحــدة  فــي  الرئاســية  االنتخابــات  عــن 
علــى  املحتــوى  ونشــر  الخمــس.  الواليــات 
صفحــة Election 2016 أمــس الثالثاء، والتي 
احتوت وسم »#50states«. في سياق متصل، 
للمناظــرات  اإلعالميــة  التغطيــة  اعتبــرت 
الرئاســية األميركيــة هــذا العــام األســهل فــي 
تاريــخ املناظــرات التلفزيونيــة على اإلطالق، 
أتاحتهــا  التــي  املتعــددة  الخيــارات  بفضــل 

مواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي.
ــى تطبيــق »ســناب تشــات« املناظــرات 

ّ
إذ غط

بمشــاركة  مختلفــة،  زوايــا  مــن  الرئاســية 
إعالميــة،  طــالب، ومتطوعــني، وشــخصيات 
وشــّجع على فتح نقاشــات بني املســتخدمني 
قنــاة  أعلنــت  كمــا  املناظــرة.  انتهــاء  عنــد 
بــي ســي أن« عــن شــراكة جديــدة مــع  »ســي 
»إنستغرام« في التغطية الحية للحدث التي 

اتخذت منحى تحريريًا أكبر. 
شــركة  مــع  »بلومبيــرغ«  وكالــة  وتعاونــت 
وأطلــق  اإلعالميــة.  التغطيــة  فــي  »تويتــر« 
»تويتــر« عــدة وســوم خاصــة باالنتخابــات 
 Election2016# الرئاســية، كان بينهــا أمــس
التــي   Electionnight# و   ElectionDay#و
وصلــت جميعهــا إلــى األكثــر تــداواًل في أكثر 
 
ّ
أن »تويتــر«  وأعلــن  العالــم.   حــول  بلــد  مــن 

األميركيــة  املتحــدة  الواليــات  فــي  املغرديــن 
عــن  تغريــدة  مليــار  مــن  أكثــر  نشــروا 
أغســطس/آب  منــذ  الرئاســية  االنتخابــات 
مــن العــام 2015 املاضــي، أي بدايــة الحمالت، 

وحتى يوم اإلثنني املاضي.

اُتهمت مواقع 
التواصل بالتأثير على 

خيارات األميركيين

محمد دنكر

منــا عــن املحادثــات والدردشــات 
ّ
إذا مــا تكل

عبــر الهواتــف الذكيــة، فــإن التطبيــق األّول 
الــذي يتبــادر إلــى أذهاننــا هــو »واتســاب«. 
ومع أكثر من مليار مســتخدم حول العالم، 
 »واتســاب« الصــدارة كأكثــر تطبيــق 

ّ
يحتــل

للدردشة استخدامًا ونشاطًا حول العالم. 
 2009 عــام  »واتســاب«  شــركة  تأّسســت 
مــن قبــل برايــن أكتــون وجــان كــوم، والــذي 
 
ّ
أن املفارقــة  التنفيــذي.  الرئيــس  هــو أيضــًا 

لــدى  ســابقني  موظفــني  كانــا  املؤسســني 
شركة »ياهو«. وبعد أقل من 3 سنوات على 
إطالقــه، اســتطاع التطبيــق تحطيــم األرقام 
مليــارات   10 بتراســل  وذلــك  القياســية، 
رســالة يومية. الرقم ارتفع بعد عام، ليصل 
التراســل إلــى 27 مليــار رســالة يوميــة عــام 
2013. بينمــا ينافــس التطبيــق عــددًا كبيــرًا 
»اليــن«،  أبرزهــا:  التراســل،  تطبيقــات  مــن 

»وي تشات« و«تيليغرام«.
تراســل  بخدمــة   2009 عــام  التطبيــق  بــدأ 
مضيفــًا  بالتحديــث  ليبــدأ  بســيطة 
تحســينات طاولت ســرعة تبادل الرســائل، 
صــورة املســتخدم الخاصــة، معرفــة مــا إذا 
كان املستخدم داخل التطبيق ومتى كانت 
»واتســاب«.  داخــل  للمســتخدم  مــرة  آخــر 

لكــن مــع ظهــور التطبيقــات املنافســة، أخــذ 
منافســيه.  ــد 

ّ
يقل أو  يســتوحي  »واتســاب« 

تطبيــق  مــن  االتصــال  ميــزة  أخــذ  فبعــد 
عبــر  النســخ  »واتســاب«  عــاود  »فايبــر«، 
مــن  الصوتيــة  املقاطــع  تبــادل  ميــزة  نقــل 
نقــل  ــه 

ّ
أن كمــا  تطبيقــي »اليــن« و«فايبــر«. 

خدمــة معرفــة متى تّمت قراءة الرســالة من 
تطبيق »الين«. 

أطلــق  التقليــد هنــا، فمؤخــرًا  ــف 
ّ
ولــم يتوق

اســم  تحــت  جديــدة  خاصيــة  »واتســاب« 
Status، وهــي عبــارة عــن صــورة باإلمــكان 
 املســتخدم يلتقط 

ّ
التعديــل عليهــا، حيث إن

صــورة أو أكثــر ليضيف الوجوه التعبيرية 
أو يرســم عليهــا بألــوان مختلفة. باإلضافة 
إلــى ذلــك، يمكــن كتابــة نــص علــى الصــور، 

.GIFوإرسال الصور املعّبرة أو الـ
كما نسخ »واتساب« بالتفاصيل تطبيقات 
الرســائل  تشــفير  ميــزة  أخــذ  فقــد  أخــرى، 
كمــا  »تيليغــرام«،  تطبيــق  مــن  املتناقلــة 
فــي  »تيليغــرام«  رمــز  نفــس  اســتخدم  ــه 

ّ
أن

إرســال  عالمــة   
ّ
إن حيــث  األخيــر،  تحديثــه 

الرســائل أصبحــت تشــبه بشــكل ملفت رمز 
ســهم  عــن  عبــارة  هــو  والــذي  »تيليغــرام«، 

ورقي أبيض اللون وسط دائرة زرقاء.
مــن  كان  فالتطبيــق  يهــّم،  ال  هــذا  كل  لكــن 
عبــر  املتبادلــة  الرســائل  طــرح  فــي  األوائــل 

ربطهــا برقــم الهاتــف. وإذا مــا كانــت ذاكــرة 
بــني  التمييــز  عنــد  انتقائيــة  املســتخدمني 
بمزايــا  وآخــر  مبتكــرة  بمزايــا  تطبيــق 
منقولــة، فــإن تطبيــق »واتســاب« يعــّد مــن 
لتأمــني  وتغييــرًا  تجــددًا  التطبيقــات  أكثــر 
ملســتخدم  فيمكــن  مســتخدميه.  متطلبــات 
الرســائل  إرســال  االتصــال،  »واتســاب« 
إرســال  التعبيريــة،  الصــور  الصوتيــة، 
املقاطع املصّورة، الكتابة عليها، باإلضافة 

إلى خاصية تشفير كل ما ُيرسل.

)Getty/جميع المنصات نقلت االنتخابات مباشرًة )جو رايدل

)Moment Open/برياس سييرا(

لبنى سالم

وقع نحو 100 كاتب وصحافي سوري على بيان طالبوا فيه قوات التحالف الدولي 
بوقف استهداف املدنيني في محافظة الرقة، وباقي املناطق السورية، وفتح تحقيق 
شــفاف بحوادث االســتهداف الســابقة ومحاســبة املتورطني، مؤكدين على ضرورة 

احتفاظ أهالي الضحايا بكافة حقوقهم القانونية.
وأعــرب املوقعــون عــن مخاوفهــم مــن وقــوع املزيــد مــن الضحايا املدنيني فــي املعركة 

املقبلة النتزاع الرقة من سيطرة تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(.
ق على ارتفاع منخفض، األســبوع 

ّ
وأشــار البيان إلى قيام طائرة حربية، كانت تحل

املاضــي، باســتهداف ســيارة مدنيــة بالنيــران الرشاشــة، بالقــرب مــن قريــة الحيوي، 
ما أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص من أهالي قرية خنيز التي تتبع محافظة الرقة.

ونقــل املوقعــون عــن شــهود عيــان أن الضحايــا كانــوا قــد ترجلــوا مــن الســيارة حــني 
أطلــق عليهــا النــار، إال أن الطائــرة التــي كانــت تحلــق علــى ارتفــاع منخفض صوبت 

النار باتجاههم، ما أدى ملقتلهم على الفور.
وأوضــح البيــان أن الضحايــا الثالثــة كانــوا عائديــن إلــى قريتهــم بعــد تقديم واجب 
العزاء بقريبهم الذي قتل مع امرأة وطفل عبر استهداف سيارته بصاروخ من طائرة 
تتبــع لقــوات التحالــف فــي اليــوم الســابق، علــى الطريــق الــذي يصــل الرقــة بمنطقــة 
تــل فيهــا شــخص كان قــد تطــوع إليصــال 

ُ
تــل أبيــض. وذكــر البيــان حادثــة أخــرى ق

عدد من القادمني من مناطق ســيطرة القوات الكردية إلى الطريق العام الذي يربط 
بــني الرقــة وتــل أبيــض، بســيارته الشــاحنة الصغيــرة فتــم اســتهدافها بصــاروخ من 
طائرة حربية أصاب مقدمة السيارة وقتل جميع من يجلس في املقدمة، بينما نجا 

الركاب الذين كانوا في جزئها الخلفي وبعضهم من النساء واألطفال.
وأّكــد البيــان أن اســتهداف قــوات التحالــف فــي الحــاالت املذكــورة وغيرهــا كان بحق 
ل بعضهــم نســاء وأطفــال، وفــي مناطــق بريــة مكشــوفة وبعيــدة عــن أي 

ّ
مدنيــني عــز

مناطق اشتباكات، معتبرًا الحالتني مثااًل واضحًا على االستهداف املتكرر ملدنيني 
من قبل قوات التحالف.

مواقع التواصل في قلب االنتخابات األميركية
زاحمــت مواقع التواصــل االجتماعي اإلعالم التقليدي في تغطية االنتخابات الرئاســية األميركية، التي أجريــت، أمس الثالثاء، من حيث 

المتابعات والخاصيّات التي أُطلقت لمساعدة األميركيين والعالم على معرفة ومشاهدة حيثيات االنتخابات لحظة بلحظة

األربعاء 9  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  9 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 800  السنة الثالثة
Wednesday 9 November 2016

تكثفت التغريدات والمشاركات عبر تغريد
»فيسبوك« و«سناب تشات« أمس 
عن االنتخابات الرئاسية األميركية، 
والتي وصلت الوسوم الخاصة بها 

 Election2016#و ElectionDay#
و#ElectionNight إلى الئحة األكثر 

تداوًال في دول العالم.

خالل ساعة واحدة من بدء االقتراع، 
أي الساعة السابعة بتوقيت 

واشنطن، وصلت عدد التغريدات عن 
االنتخابات إلى أكثر من 200 ألف، بينما 

شّجع األميركيون بعضهم للمشاركة 
 Vote2016# في التصويت عبر وسم

الذي وصل لألكثر تداوًال في البالد.

في العالم العربي، غّرد 
مستخدمون عبر وسم »#االنتخابات_
األميركية« وعبارة »االنتخابات الرئاسية 

األميركية«، إذ تناقلوا األخبار حول 
عملية االقتراع لحظة بلحظة، 

وشاركوا بآرائهم عن المرشحين هيالري 
كلينتون ودونالد ترامب.

على »فيسبوك« كانت عبارات 
Election 2016  و election و 

election live العبارات األكثر بحثًا عن، 
بينما حظيت عبارة »االنتخابات 2016« 
بأكثر من 91 ألف بحث وحديث بعد 

ساعة واحدة من بدء عملية االقتراع 
في صباح الثالثاء.



هذا ما حدث 
معي في »أراب 

آيدول« وأقلقني

بلغت كلفة 
ترميم قصر بشتاك 

50 مليون جنيهيًا

منتصف الفيلم يتحول 
إلى األجواء العائلية 

فيضيع المشاهد

تنازلت عن أجري المالي 
في دار األوبرا الن غنائي 

فيها إضافة 

2223
منوعات

برنامج  خــال  مــن  انطاقته  كــانــت 
اكتشاف املواهب »أراب آيــدول« في 
مــوســمــه الـــثـــانـــي، ولــــم يــكــن محمد 
عساف كغيره من خريجي مثل هذه البرامج 
الـــذيـــن يــخــتــفــون بــعــد فـــتـــرة مـــن ظــهــورهــم، 
ــــك عــــديــــدة، لــكــنــه اجــتــهــد  واألمـــثـــلـــة عـــلـــى ذلـ
وتجول في العديد من بلدان العالم بحفاته، 
واستطاع أن يكّون قاعدة جماهيرية كبيرة 
الفلسطيني،  املطرب  كله.  العربي  العالم  في 
محمد عساف، والذي ولد في ليبيا وتركها 
ــــع ســـنـــوات، تـــخـــرج فـــي بــرنــامــج  وعـــمـــره أربـ
آيـــــــدول«، مــتــفــوقــا  املـــواهـــب »أراب  اكــتــشــاف 
على كل منافسيه مثل املطربني فرح يوسف 

وعبد الكريم حمدان وأحمد جمال وغيرهم، 
وأحـــد أهــم املــطــربــني على الــســاحــة الغنائية 
حــالــيــا، وأتــيــحــت لـــه فــرصــة إحـــيـــاء حــفــات 
في دول عربية، مثل مهرجان موازين، وقام 
بـــجـــوالت فـــي بــعــض الــــواليــــات املــتــحــدة من 
خال حفاته، وأحيا حفا خيريا في أملانيا، 
وآخر في لندن، لصالح غزة، وحقق انتشارا 
ــانـــي »ســيــنــغــل«  واســـعـــا لــــه، ولــــه بــعــض األغـ
مــثــل »ســـيـــوف الـــعـــزة« و»قــتــلــونــي عــيــونــهــا 
السود« و»على الكوفية« وغيرها، كما تقلد 
عساف لقب سفير النوايا الحسنة. »العربي 
محمد  الفلسطيني،  املطرب  التقت  الجديد« 
عــســاف، املــتــواجــد حاليًا فــي الــقــاهــرة، حيث 

يــــشــــارك فــــي مـــهـــرجـــان املـــوســـيـــقـــى الــعــربــيــة 
الـــجـــاريـــة فــعــالــيــاتــه فــــي دورتـــــــه الــخــامــســة 

والعشرين.

■ مــاذا تمثل لك مشاركتك في مهرجان املوسيقى 
العربية؟

ــد فــــي مــصــر،  ــواجـ ــتـ ــالـ ــًا بـ ــ ــ ــــون ســـعـــيـــدًا دومـ ــ أكـ
ولكن، ملهرجان املوسيقى العربية لدّي طابع 
خاص، ومسرح األوبرا العماق والذي لطاملا 
وقف على خشبته كبار نجوم العالم العربي 
ونجماته، مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب 
وغيرهما، يجعلني أمام مسؤولية مضاعفة، 
الـــذي يحضر هذه  الــغــنــاء، والــجــمــهــور  لجهة 

ــيــــات، والـــنـــقـــل املـــبـــاشـــر. كـــنـــت أســتــمــع  األمــــســ
ــبــث على 

ُ
إلـــى هـــذه الــحــفــات، عــنــدمــا كــانــت ت

الــتــلــفــزيــون مـــن فــلــســطــني، وأتــمــتــع بــأصــوات 
ــحــــت واحـــــــــــدًا مــنــهــم  ــبــ ــتــــى أصــ املـــــطـــــربـــــني، حــ
القائمني على هذا  الــيــوم، وأنــا أشكر بالطبع 
للعام  للمشاركة  لدعوتي  وثقتهم  املهرجان، 
الثاني، فهذا شرف كبير لي، وبصمة تضاف 

إلى سيرتي الذاتية.

■ هل لديك حفالت أخرى في مصر؟
أتمنى ذلك، مصر بالنسبة لي وبالنسبة ألي 
فنان عربي هي »املرسى والحضن«، فهي بلد 
الفن والفنانني، وأنا أعتز جدًا بأن أول أغنية 

»مــن غير  أغنية  كانت  حفظتها في طفولتي، 
الــوهــاب.  عبد  األجــيــال محمد  ليه« ملوسيقار 
مــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب بــالــنــســبــة لـــي قـــدوتـــي، 
 عـــن شــغــفــي وغــنــائــي 

ً
ومــثــلــي األعـــلـــى، فــضــا

للسيدة أم كلثوم وعبد الحليم.

■  ملــاذا تنازلت عــن أجــرك فــي مهرجان املوسيقى 
العربية؟

ألنــنــي أعــتــبــر مــشــاركــتــي إضــافــة فــنــّيــة، كيف 
ُيــدفــع لــي أجــر على مهرجان، سيضيف لي؟ 
املهرجان،  هــذا  أنــي غنيت في  يكفيني فخرًا 
ــام الــجــمــهــور املـــصـــري فـــهـــذا يـــســـاوي في  ــ أمـ
قــنــاعــاتــي مــايــني الــجــنــيــهــات، ويــكــفــي أنني 

ــرا أعـــود  ــ مــجــرد أن أدخــــل مـــن بـــاب دار األوبــ
بالذاكرة إلى الزمن الجميل، وما يحمله من 
أعـــرف، حقيقة، كيف  ال  ــداع.  وإبــ خصوصية 

أصف مشاعري تجاه هذا املهرجان.

■ ماذا عن ألبومك الجديد؟
نعمل، اليوم، على إنجازه بشكل سريع ألطل 
على جمهوري بأغنيات جديدة. تعاونت في 
هـــذا الــعــمــل، مــع شــعــراء مــصــريــني حــيــث أقــدم 
أغنية  منها  املصرية،  باللهجة  أغنيات  ثــاث 
ملــصــر كــتــب كــلــمــاتــهــا الــشــاعــر الــغــنــائــي أمــيــر 

طعيمة.

■ تأخر ألبومك كثيرًا ملاذا؟
أي مطرب في بدايته يحدث معه هذا التأخير 
في ألبوماته األولى، ألن االختيار يكون دقيقًا، 
ونحاول الوقوف على كل التفاصيل الصغيرة 
الــعــمــل، فكل شــيء محسوب  فــي  الكبيرة  قبل 
العمل نجاحًا  علينا، وأمنيتي أن يحمل هذا 

حقيقيًا.

■ مـــا رأيـــــك فـــي املـــطـــربـــن الـــذيـــن ال يــغــنــون ســوى 
بلهجتهم فقط؟

الشخصية ومــا يرتاح  له قناعاته  كل مطرب 
له، الغناء في النهاية أذواق.

آيــــدول« بعض  »أراب  بــرنــامــج  ■ هــل اختصر عليك 
خطواتك؟

بكل تأكيد، ومن غير املقبول أن أنكر ذلك. ما 
كــل متخرجي  عــن  ــان مختلفًا  كـ حــصــل مــعــي 
خطوات  اختصر  فالبرنامج  املــواهــب،  برامج 
بل سنوات عديدة ألنه من أنجح البرامج وله 
نسبة مشاهدة عالية في العالم العربي، كما أن 
لكل من أعضاء لجنة التحكيم جمهوره الذي 
األمــســيــات  بــعــيــدًا عــن  يحبه ويــريــد متابعته 
بتجربتي  جــدا  أعتز  الغنائية.  واملــهــرجــانــات 
لــه الفضل، في  الــذي يعود  فــي هــذا البرنامج 
أن يــوجــد مــطــرب اســمــه مــحــمــد عـــســـاف، لكن 
يعطيك  املواهب  برنامج الكتشاف  كأي  مثله 
الــدافــع، بــدايــة، ومــن ثــم يــبــدأ دور املــطــرب في 

إثبات نفسه.

■ هـــل واجـــهـــت عــراقــيــل، أثـــنـــاء مــشــاركــتــك فـــي هــذا 
البرنامج؟

ــان عــلــيــه مـــواجـــهـــة عـــراقـــيـــل،  ــنـ ــل فـ ــ ــم، وكـ ــعـ نـ
ملــتــابــعــة مـــســـاره، عــراقــيــل »آيــــــدول« أحــيــانــًا 
ــاوم، ما  ــ إلـــى درجــــة االحـــبـــاط، لكنني لــم أسـ
أتــذكــر مــن »أرب آيــــدول« مــن مشاكل ال تقع 
الــبــرنــامــج،  الــقــائــمــني عــلــى  مسؤوليته عــلــى 
بــل مــن أشــخــاص مقربني مني، حيث كانوا 
يستبعدون فكرة أن أحصل على اللقب، وأني 
ســـأعـــود إلـــى بــلــدي ســريــعــًا، بــعــد الــجــوالت 
األولى للبرنامج. هذا ما وضعني في خانة 
ــا جــعــلــنــي أظــهــر  ــمـ ــرقـــب، وربـ ــتـ الــــخــــوف، والـ
ذلك  أن  املؤكد  قلقًا، من  الحلقات  في بعض 
الــصــوت، وطريقة  أكبر في  شكل لي تحديًا 
الغناء، لكن الحمد لله ، تفوقت على هدفي 
ألثــبــت لــكــل مــن اســتــهــان بحلمي أنـــه أخطأ 
في تقييمي. كانت أيامًا صعبة جدًا، وعلي 
االعتراف بذلك اليوم، لكن النصر كان واقعًا 
فيها  بكيت  لــحــظــات  الــنــهــائــيــة،  الحلقة  فــي 
وأنـــا أحــمــل عــلــم فلسطني وأغــنــي. نجاحي 
كــان سببًا في فــرح الشعب الفلسطيني في 
ظـــل أزمـــاتـــه، وبــادلــنــي الــفــلــســطــيــنــيــون هــذا 
املفروض  الحصار  من  الرغم  على  الشعور، 
عــلــى غـــزة، ومــأســاة الــغــزيــني الــكــبــيــرة، على 

كافة األصعدة.

■ كيف نّمى محمد عساف موهبته الفنية؟
منذ أيام الدراسة. أعتقد أن هذه املوهبة تولد 
ــة كــنــت أغـــنـــي وألــقــى  ــام الــــدراســ ــ مــعــنــا. فـــي أيـ
املعلمني،  قبل  تجاوبًا وتشجيعًا مختلفًا من 
الفنّية  النشاطات  مختلف  فــي  أشـــارك  وكنت 
ــده كــافــيــًا لتنمية  ــ ــذا وحـ ــان هــ ــ لــلــمــدرســة، وكـ
املــقــدرة الصوتية. لم يمض يــوم، في حياتي، 

ي.
ّ
دون أن أغن

ــع قــنــاة  ــاكـــل مــ ■ تـــحـــدث الـــبـــعـــض عــــن بـــعـــض املـــشـ
ألعمالك  نتجة 

ُ
امل ريــكــوردز  بالتينيوم  mbc وشركة 

الغنائية؟
أبــــدًا، عــاقــتــي بــاملــحــطــة والــشــركــة تــقــوم على 
املحبة والصداقة واألخوة، وال أنسى بالطبع 
إنتاج » فيلم« يروي قصة حياتي في سابقة 
القيام بتصوير قصة  هي األولــى من نوعها: 

مطرب تخرج من برنامج مواهب.

■ خبر فشل خطوبتك من اإلعالمية لينا قيشاوي 
ــه الكثير مــن األقـــاويـــل حـــول أســبــابــهــا فــمــا هي  واجـ

الحقيقة؟
الــحــديــث عــن حياتي الشخصية، في  ال أحــب 

النهاية االرتباط قسمة ونصيب.

محمد جابر

السينما  جمهور  يحبها  قصص،  عــدة  هناك 
ــًا، عـــالـــم الـــتـــوحـــد وشــخــصــيــاتــه هـــو أمــر  ــ دومــ
مثير دائمًا لانتباه، أفام املحاسبة والفساد 
ــــام الــعــصــابــات  ــل الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى، أفـ ــ داخـ
والــشــخــص الـــعـــادي فـــي مــواجــهــة مــؤســســات 
إجرامية، أو حتى الحكايات الرومانسية بني 
 The Accountant أشخاص غير عاديني، وفيلم
ــذي يـــعـــرض حـــالـــيـــًا فــــي دور  ــ ــاســــب(، الــ ــحــ )املــ
السينما من بطولة بن أفليك وإخــراج جيفني 
أوكونور، به القليل من كل قصة، ولكن هذا ال 

يعني أبدًا أن تكون النتيجة النهائية جيدة.
تـــدور الــقــصــة حـــول كريستيان وولـــف )يــقــوم 
بـــدوره بــن أفــلــيــك(، الشخص الـــذي نــعــرف من 
التوحد،  مــن مــرض  أنــه يعاني  خلفية قصته 
تابعناها  )التي  املــرض  ونتيجة لسمات هــذا 
ســابــقــًا فــي أفـــام مــثــل »رجـــل املــطــر« أو »عقل 
ــيــــل«( يـــعـــمـــل حـــالـــيـــًا كـــمـــحـــاســـب نـــاجـــح  ــمــ جــ
وبارع في األرقــام والرياضيات داخل شركته 
املــخــصــصــة فـــي االســــتــــشــــارات االقـــتـــصـــاديـــة، 
والتي رغم حجمها الصغير إال أنها تتعامل 
الشركات اإلجــرامــيــة، حيث يكشف  مــع أخطر 
»كـــريـــس« أي تــاعــب مــالــي مـــن مــوظــفــي تلك 
الــعــادي  واألمــــور تسير بشكلها  املــؤســســات، 
قبل أن ينقلب كل شيء حيث تكتشف إحدى 
 ماليًا 

ً
الشركات التي يعمل لها »كريس« خلا

عن طريق املوظفة دانا كامينج )أنا كيندريك(، 
وبعد أن يقترب من حل سبب هذا الخلل يفاجأ 
جانب  عــن  فيكشف  قتله،  تــحــاول  بمجموعة 
الــوقــت  عنيف آخـــر فــي شخصيته، فــي نــفــس 
بالبحث في  فيه عماء مخابرات  يقوم  الــذي 
حقيقة أعماله. في الثلث األول من الفيلم تسير 
فيلمًا  تجعله  ال  منطقية،  بتتابعات  األمــــور 
خارقًا ولكن على األقل فهي تتابعات مبشرة 
التوحد  مــريــض  ُمــعــقــدة مثل  جــدًا لشخصية 
وفـــي أجــــواء إجــرامــيــة جــديــدة قــد تــضــعــه في 
صورة الشخص املطارد وتكون حياته مهددة 
بــخــطــر مــســتــمــر، نــعــرف الــقــلــيــل املــنــاســب عن 
التي  اليومية  وتفاصيله  »كريس«  شخصية 
املناسب  والــقــلــيــل  الــتــوحــديــة،  طبيعته  تــبــرز 
أيــضــًا عـــن طــبــيــعــة عــمــلــه واألشـــخـــاص الــذيــن 
يــتــعــاون مــعــهــم، وبــالــتــالــي كـــان مـــن املحتمل 
الــصــدام عن  الفيلم فــي هـــذا  أن يكتمل مــســار 
الــشــخــص الـــــذي يــصــبــح مــــطــــاردًا مـــع خلفية 
الــرومــانــســيــة بينه وبـــني املوظفة  الــقــصــة  مــن 
الحصول على  الفيلم في  »دانـــا«، ولكن رغبة 
يتفرع  التاليني  ثلثيه  فــي  أكثر جعله  هــو  مــا 
إلى حدود ليس باإلمكان متابعتها، فيؤسس 
ــريـــس«،  فـــجـــأة نــقــطــة إضـــافـــيـــة لــشــخــصــيــة »كـ

املــــال(، مــا سمح  )بــيــت  الــخــزانــة  ملكية وزارة 
بــإعــادة بيع الــعــقــارات فــي املنطقة واألراضـــي 
الـــشـــاغـــرة فـــي تــلــك املــنــطــقــة الـــتـــي كـــانـــت تعد 
القصر  اشترى  القاهرة.  ملدينة  حيويا  مركزا 
ــدر الـــديـــن بــكــتــاش، في  ــيـــر بــ فـــي الـــبـــدايـــة األمـ
وكان  القصر،  بشتاك  األمير  ك 

ّ
تمل  1334 عــام 

صــاحــب نــفــوذ ومــكــانــة مــرمــوقــة فـــي الـــدولـــة، 
فضم بشتاك إلى القصر أماكًا كثيرة وعددًا 
القصر من  يتكّون  فيه.  وتــوســع  املساجد  مــن 
ثاث واجهات إحداها تطل على شارع املعز، 
ثــاث طوابق ومغطاة باملشربيات،  وهــي من 
وهي نوافذ منمنمة من الخشب كانت تصنع 
دون  املباني  وتهوية  بــاملــرور  للهواء  لتسمح 

القاهرة ـ محمد كريم

ألــّم بــه مــن إهــمــال لعقود طويلة،  بالرغم مما 
بعد  بشتاك  األمير  لقصر  االعتبار  أعيد  فقد 
منذ  الــعــربــي  للغناء  بيتًا  واخــتــيــاره  ترميمه 
2009، كــأحــد مـــراكـــز اإلبــــــداع الــفــنــي الــتــابــعــة 
لصندوق التنمية الثقافية، حيث يسعى بيت 
العربية  الغنائية  الساحة  تدعيم  إلــى  الغناء 
عـــن طــريــق تــنــظــيــم ورش لــتــدريــب األصــــوات 
والــعــازفــني عــلــى مــــدراس املــوســيــقــى والــغــنــاء 
العربي. وقصر بشتاك الواقع في قلب شارع 
بنائه  تاريخ  يعود  الفاطمي،  الله  لدين  املعز 
روائــــع  مـــن  وهــــو  )740ه/1339م(،  ســنــة  إلــــى 
منطقة  في  القصر  تتاخم  اململوكية،  العمارة 
ــار الــقــديــمــة، مثل  ــ الــنــحــاســني الــعــديــد مـــن اآلثـ
ــيـــر عــبــد الـــرحـــمـــن كــتــخــدا وتــجــاه  ســبــيــل األمـ
املـــدرســـة الــكــامــلــيــة وحـــمـــام الــســلــطــان أيــنــال. 
التاريخية  الحقبة  تلك  إلــى  ينتمي  والــقــصــر 
املجلوبني  املماليك  فيها  حكم  التي  العجيبة 
أهل مصر. في عام 1262 أحال الظاهر بيبرس 
ــقــــاهــــرة الـــفـــاطـــمـــيـــة إلـــى  ــن الــ أجــــــــزاء كـــبـــيـــرة مــ

ــًا فــي  ــ ــارعـ ــ ــتــــوحــــدًا« و»بـ ال يــكــتــفــي بـــكـــونـــه »مــ
ولكنه  العصابات«،  مع  و»يعمل  الحسابات« 
أيــضــًا يصبح خــارقــًا فــي اســتــخــدام األسلحة 
والقنص والهرب ومشاهد الحركة، ما يجعل 
الشخصية نفسها تتحول لشيء هزلي وغير 
حقيقي. تزداد األمور سوءًا، حني يحاول الفيلم 
)الخارقة  »كــريــس«  وتأسيس شخصية  ربــط 

في تفاصيلها( بطفولته، فنعود إلى مشاهد 
عن  للكشف  عائلته  وبــني  بينه  »فـــاش-بـــاك« 
تفاصيل تخص ماضيه، وكل مشاهد الطفولة 
تلك –على الرغم من جودتها في ذاتها ككتابة 
أنها خارجة عن سياق  إال  وإخـــراج وتمثيل- 
وإيقاع الفيلم بالكامل، فنصبح مع منتصف 
الفيلم تقريبًا تائهني تمامًا، وال نعرف ما هو 
أن نمنحه تركيزنا ونسير  الــذي يجب  الخط 

.
ً
معه، فكل شيء يصبح متداخا

أن يصبح  يمكن  كــان  الفيلم،  هــذا  أن  الغريب 
 رائعًا، عن طفولة صعبة لطفل متوحد، 

ً
عما

 The Firm أو فــيــلــم حـــركـــة جــيــد )عـــلـــى نــســق
ــن فـــســـاد الـــشـــركـــات مـــن وجـــهـــة نظر  ( عـ

ً
ــا ــثـ مـ

اقـــتـــصـــادي مـــريـــض بـــالـــتـــوحـــد، ولـــكـــن دمــجــه 
لــكــل الـــخـــيـــوط املـــتـــاحـــة أمـــامـــه ســبــب تشتتًا 
وعلى  أفليك،  بن  أداء  للجميع، حتى  واضحًا 

الرغم من أنه كان جيدًا في بداية العمل حني 
أنــه فقد روح  انصب على جزئية مــحــددة، إال 
الشخصية الحقًا مع تراكم التفاصيل، وكأنه 
لــم يعد يعرف هــل يظهر كشخص  هــو نفسه 
ــارع فــي اســتــخــدام األسلحة  خـــارق وقـــوي وبــ
أما  عــادي،  أم مطارد توحدي في موقف غير 
بــقــيــة املــمــثــلــني فــقــد كــــان وضــعــهــم مــعــكــوســًا، 
الشخصية  تفاصيل  فنتيجة لضغط وزيــادة 
إلى  فارغة  كانت  فــإن شخصياتهم  الرئيسية 
حـــد بــعــيــد وتــتــســم بــبــعــد واحـــــد يـــخـــدم على 
»آنــا كيندريك« مرة أخرى  »كريس«، فتصبح 
في دور الفتاة الرومانسية الجميلة املوجودة 
فـــي ورطــــة وتــســاعــد الــبــطــل، ويــتــحــول ممثل 
تقليدي  حــضــور  إلــى  سيمونز«  »ج.ك  بقيمة 
جدًا للمحقق، فيفقد الفيلم في النهاية كل ما 

حاول امتاكه.

أن تكشف من خلفها وتستطيع النساء النظر 
من ورائها لرؤية حركة الشارع دون أن يراهن 
رسومها  فــي  تحفة  القصر  ومشربيات  أحـــد. 
وأعمال الحفر على الخشب التي تتكون منها. 
قــرمــز، وبها  الثانية تطل على درب  الــواجــهــة 
أيضا عــدة نــوافــذ، أمــا الواجهة الثالثة فتطل 
عــلــى حـــــارة بــيــت الـــقـــاضـــي، ولـــلـــواجـــهـــة بــاب 
عــن مؤسس  كــتــابــات  عليه  مــنــقــوشــة  خشبي 
الــقــصــر وتـــاريـــخـــه. الــقــصــر مـــن طــابــقــني بعد 
أن تــهــدم الــطــابــق الــثــالــث تــمــامــا، والــــذي كــان 
فتوجد  األول  الطابق  أمــا  للحريم،  مخصصًا 
به مخازن الغال وإسطبات الدواب والخيول 
ــحــــرس. الــقــاعــة  ــرف الـــخـــدم والــ ــا غــ ــاورهـ وتـــجـ
الرئيسية بــالــدور الــثــانــي كــانــت لــهــا شــرفــات 
تــطــل عليها مــن الــجــهــات األربــــع وتــتــدلــى من 
الــفــريــدة الشكل، كما  ة  ــاء سقفها ثــريــات اإلضـ
توجد مشربيات بالناحية الشرقية من القاعة 
كــانــت لــجــلــوس الــنــســاء خــلــفــهــا. بــعــد تعرض 
قصر بشتاك لتلفيات كبيرة إثر زلــزال 1992، 
تقدم معهد اآلثار األملاني بمنحة إلعادة إعمار 
القصر وترميمه بكلفة خمسني مليون جنيه.

قصر بشتاك... بيت الغناء العربي

لينا صالح تقود 
أول فرقة نسائية للغناء

»المحاسب« تائهًا بين كل شيء

محمد 
عساف

فنون وكوكتيل

أماكن

مقابلة

سينمامواهب

سما حسن

تعيش لينا سعادة صالح في بريطانيا، وتتابع دراستها في الطّب. صالح مطربة، 
على  قبل ســنــوات  الفلسطينية، عملت  الشعبية  »الــحــنــونــة«  فــرقــة  مــؤســس  وابــنــة 

املشاركة في تأسيس فرقة »نايا« الغنائية.
نشأتها الفنية، كانت مختلفة، هكذا تقول، في حديثها لـ »العربي الجديد«: »أحببت 
واملوسيقى  الغناء  في  بوالدي وجهوده  كثيرًا  وتأثرت  أزال،  ومــا  فلسطني بشغف 

وإدارة فرق غنائية وفنية«.
والدتها، حكمت وهبي، اشتركت مع زوجها، في تأسيس فرقة »الحنونة«. ال تنسى 
لينا صالح، كيف كان سعي والديها حثيثًا لضم أفراد من العائلة لفرقة »الحنونة«، 

كمل الثامنة.
ُ
بعد أن انضمت هي للفرقة، ولم ت

اكتشف والداي، خامتي الصوتية، كنت أعشق الغناء التراثي بألوانه املتعددة، أسمع 
ني من 

ّ
أم كلثوم وسيد درويش، وهذا ما فتح الباب أمامي للتنوع، إضافة إلى تمكن

غناء التراث الفلسطيني.
تضيف لينا صالح، شاركت في عدة مهرجانات أقيمت في مدن فلسطينية متفرقة، 
وشعرت بأنني حارسة للهوية والتراث الفلسطيني، وأّسست أول فرقة فولكلورية 
النسائية فقط، ال وجود  دعى »نايا«، والتي جمعت خيرة من األصــوات 

ُ
ت نسائية 

للعنصر »الــرجــالــي« فــيــهــا. اعــتــمــدنــا بــدايــة عــلــى الــتــعــريــف بــالــخــط الــغــنــائــي الــذي 
سنقدمه للناس، فكان األساس تقديم »كاسيكيات« الغناء العربي، وعدم املغاالة 
الغنائي  برنامجنا  الفلسطيني، بل وضعنا هدفًا في تنويع   

ّ
بالفن التخصص  أو 

ليشمل أغاني قديمة وقدودا وموشحات وكل ما يتعلق بالتراث املوسيقي العربي.
»نايا«  فرقة  لقيت  وقــد  دّعــم صوتها،  معًا،  لفرقتني  انضمامها  أن  إلــى  لينا  تشير 
إعــجــابــًا مــن الــجــمــهــور الــعــربــي وشــاركــت فــي مــهــرجــانــات عـــدة، خــاصــة فــي األردن، 
طى والدها الراحل مؤسس فرقة »الحنونة«، والذي 

ُ
وطموحها اليوم، البقاء على خ

توفي في الطائرة في الوقت الذي كانت فيه الفرقة في طريقها إلى الواليات املتحدة 
لتقديم أحد عروضها.

قد يكون استثناء ما حصل مع الفنان الفلسطيني محمد عساف في السنوات األربع األخيرة. 
ابن مخيم »خان يونس« المحاصر، كسر الطوق األمني والجغرافي، وغّرد بعيدًا، ليحصد نجاحًا 

مدّويًا. محمد عساف )26 عامًا( يحاول اليوم، تحقيق مزيد من النجاح عبر المهرجانات التي 
يشارك فيها، أو اإلنتاج أللبومه المرتقب،تحدث في لقاء مع »العربي الجديد«

»عشيقة سابقة« 
في بيروت

أقــيــم فـــي بـــيـــروت، أول مـــن أمـــس، 
مؤتمر صحافي إلطــاق مسلسل 
ــنــــوان »مــــذكــــرات  جـــديـــد يــحــمــل عــ
عشيقة ســابــقــة« وهـــو عــبــارة عن 
مشتركة،  لبنانية وسورية  درامــا 
بـــحـــضـــور أبــــطــــال الـــعـــمـــل، مــنــهــم 
نــيــكــول ســـابـــا، شـــكـــران مــرتــجــى، 
ــم يـــــاخـــــور، طــــونــــي عــيــســى،  ــاســ بــ
كــاريــس بــشــار. ُيعد هــذا املسلسل 
 Mars العربي اإلنتاج األول لشركة
Media Production وهو من كتابة 
نــــور شــيــشــكــلــي، وإخـــــــراج هــشــام 
نور  السورية،  الكاتبة  شربتجي. 
شــيــشــكــلــي، قـــالـــت فـــي كــلــمــة: »إن 
املــســلــســل يــتــمــحــور حــــول حــكــايــة 
ــــب والــــــحــــــرب ضــمــن  ــــحـ ــــد الـ ــــرصـ تـ

حبكة درامية منطقية«.

غزل بين 
أبو ذكرى وشلبي

مدحت املخرجة، كاملة أبو ذكرى، 
مسيرة املمثلة، منة شلبي الفنية، 
وذلك عبر صفحتها الخاصة على 
الحلوة  »الــســت  قائلة  »فيسبوك« 
اللي قابلتها من عمر كبرت وبقت 
ــت أبـــو  ــ ــافــ ــ نـــجـــمـــة كــــبــــيــــرة«. وأضــ
أنــا بقيت مخرجة  ذكــرى »بعدين 
2006 في البداية وهــي ممثلة في 
الــبــدايــة، وبــعــديــن بــقــابــلــهــا 2016 
ــي نــجــمــة كـــبـــيـــرة ومــحــبــوبــة،  ــ وهـ
مــنــة نــفــس الــبــنــي آدم الــحــلــو بكل 
عيوبه وميزاته، نجوميتها وحب 
ــنـــاس لــيــهــا مـــخـــاهـــاش تمشي  الـ
مــــنــــفــــوخــــة، مــــنــــة حــــافــــظــــت عــلــى 
نفسها مــن الــغــرور وإنــهــا تخسر 

منة الحقيقية«.

مليون إلعالن البر التاني
بــــعــــد أســـــبـــــوع واحــــــــد فــــقــــط عــلــى 
إطاقها، تخطت املقدمة اإلعانية 
الـــرســـمـــيـــة لــفــيــلــم »الــــبــــر الـــتـــانـــي« 
لـــلـــمـــخـــرج، عـــلـــي إدريــــــــس، حــاجــز 
الفيلم  املليون مشاهدة على قناة 
الــرســمــيــة عــلــى »يــوتــيــوب«، حيث 
ــة اإلعــــانــــيــــة عــن  ــدمــ ــقــ تـــكـــشـــف املــ
اســتــغــال أحـــد ســمــاســرة الهجرة 
ــبــــاب ومـــحـــاوالتـــهـــم  ألحــــــــام الــــشــ
املستميتة من أجل جمع الازم من 

أجل رحلة خطرة عبر البحر.
ــام مــــن عــرضــه  ــ ــــذا قـــبـــل أيــ يـــأتـــي هـ
ـــ 38  ــ ال الـــــــدورة  الـــعـــاملـــي األول فـــي 
السينمائي  القاهرة  مهرجان  من 
 24 وحــــــتــــــى   15 )مــــــــــن  الــــــــدولــــــــي 
الحالي  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر( 
أن  الرسمية، على  املسابقة  ضمن 
يــتــم إطـــاق الفيلم بـــدور الــعــرض 

املصرية قريبًا.

هل أساءت شمس 
لإلسالم؟

م املـــحـــامـــي الـــكـــويـــتـــي، أحــمــد  تـــقـــدَّ
ــى الـــنـــائـــب  ــ ــكـــوى إلــ ــزي، بـــشـ ــنــ ــعــ الــ
العام ضد الفنانة شمس، متهمها 
باإلساءة للذات اإللهية ونصوص 

القرآن الكريم.
وجـــــاء فـــي الـــشـــكـــوى، إن الــفــنــانــة 
ــيـــع  ــمـ شــــــمــــــس أســـــــــــــــــاءت الـــــــــــى جـ
ــم، وكـــتـــب  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــمــــني فــــــي الــ ــلــ املــــســ
املحامي في شكواه للنائب العام: 
»مــــا جــــاء عــلــى لــســان املــشــكــو في 
حقها في برنامج تلفزيوني، يعد 
إهـــانـــة لـــلـــذات اإللــهــيــة ونــصــوص 
والرسل،  واألنبياء  الكريم  الــقــرآن 
الــشــكــوى لتطبيق  بــهــذه  ــقـــدم  وأتـ
قانون العقوبات ملحاسبة شمس 
املعروفة بالكويتية، لهذا التجاوز 

وتلك اإلساءات«.
ــبــــرت أن ال  ــتــ ــــت شــــمــــس، اعــ ــانـ ــ وكـ
وجــــود لــلــحــور الــعــني فـــي الــجــنــة، 
مــــبــــررة األمـــــــر بـــــأن »الـــجـــنـــة مــش 

أوتيل«.

أخبار

)Getty/أسرة الفيلم )دايف هوغن

قصر بشتاك
)العربي 
الجديد(

لينا سعادة صالح )فيسبوك(

أجرتها مروة عبد الفضيل
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وراءه. يفتح يو هــوا في هــذا املشهد الباب 
الجديد والــوالدة  العصر   على سيرة 

ً
كامال

ــة واملـــعـــادن املــتــســارعــة، إذ أن  مـــن رحـــم اآللــ
املولود الجديد ال ينتسب إلى األم التي لم 
الهائل  القطار  إلى  وإنما  يبصر مالمحها، 
ــــوت هــــديــــره بـــعـــد أن  ــرّبــــى عـــلـــى صـ الــــــذي تــ
وقــّرر  الفقير  األعـــزب  املحطة  عــامــل  التقطه 
ــة املــعــدنــيــة الــتــي  ــن اآللــ أن يــرّبــيــه، فــصــار ابـ
أبيه  غــرفــة  بــمــحــاذاة  مـــّرت   تطل عليه كلما 

الجديد. 
يدفع بنا يو هوا نحو مساحة من األسئلة 
ساخنة  فكرية  بقعة  في  فيضعنا  الشائكة 
أنهكت عقول الكثير من املفكرين في القرن 
التاسع عشر والعشرين، فسؤال الوالدة ظل 
معاداًل لسؤال تكّون الحضارة. سؤال طرحه 
كـــبـــار الــفــالســفــة ووضــــعــــوا فــيــه تـــصـــّورات 

عديدة حتى صار حلبة للنزال املعرفي.
ـــز الـــفـــكـــري  ــجـ ــنــ ــكـــشـــف مـــجـــمـــل هــــــــذه املــ ــنـ يـ
بالرجوع إلى فلسفة تاريخ الحضارات، إذ 
الــتــّيــارات  مــن  سلسلة  فــي  مالمحها  تظهر 
أنجزه  ما  مجمل  ص 

ّ
تلخ التي  والنظريات 

الـــعـــقـــل الـــفـــلـــســـفـــي الــــغــــربــــي حــــــول مــفــهــوم 
الوالدة، وعالقته بتكوين الحضارة، فمنها 
ــام، أو الــعــامــل األقــــوى،  ــتـ نــظــريــة الــعــامــل الـ
ــة الـــتـــعـــهـــد، وأخـــــرى  ــالــ ومـــنـــهـــا نـــظـــريـــة أصــ
نظرية »أصــالــة الــدفــاع والــهــجــوم«، إضافة 
لكثير من النظريات، مثل أصالة الجغرافيا، 
ــة الــــصــــراع مـــع الــطــبــيــعــة، وأصـــالـــة  ــالــ وأصــ

الحب، وغيرها.
ــات تــــصــــّورات  ــريـ ــظـ ــنـ تــتــجــلــى وفـــــق تـــلـــك الـ
 
ً
الـــوالدة وتاريخها، فمثال عــديــدة ألغـــراض 
ظل ماركس مؤمنًا بنظرية »العامل التام«، 
مقّدمًا أطروحة متينة في ذلك، منطلقًا من 
أن االقتصاد هو املحّرك املركزي في إنشاء 

أية حضارة.
ــــوالدة فــي هـــذه األطــروحــة  تــخــرج صـــورة الـ
من التصّور األكثر تقليدية، ذلك الذي يضع 
النوع اإلنساني،  لبقاء  الــوالدة كهدف  فعل 

ــــوالت الــــراســــخــــة  ــمـ ــ ــــحـ ــلـــة املـ ــمـ ــاوزًا جـ ــ ــــجـ ــتـ ــ مـ
تاريخيًا حول هذا املفهوم، فأن يضاف فرد 
جديد إلى العائلة يعني إضافة مصدر دخل 
لــهــا، ويــعــنــي أيــضــًا إنـــتـــاج نــمــط اســتــهــالك 
ــة إلــــــى مـــســـتـــويـــات تـــوزيـــع  ــ ــافـ ــ ــد، إضـ ــ ــديـ ــ جـ
الــعــاطــفــة الــتــي تــبــدأ األم بــتــقــســيــمــهــا، إلــى 
صعيد  على  السلطة  مفاهيم  تغّير  جــانــب 
ــادة تــرتــيــب ســلــم األولـــويـــات،  ــ ــرة، وإعــ ــ األســ
ــان إلــى  ــا. لـــذلـــك يـــبـــدو دافـــــع اإلنــــســ ــيـــرهـ وغـ
الــوالدة والتكاثر في واحــد من مستوياته، 
ــذي كــان  ــ ــًا اقـــتـــصـــاديـــًا، فــفــي الـــوقـــت الـ ــعـ دافـ
اإلنسان هو اآللة وهو مصدر الدخل، كانت 
زيـــادة عــدد األبــنــاء تعني زيـــادة فــي الثروة 
ــذا مــــا يــمــكــن  ــ ــــوة، وهــ ــقـ ــ ــانـــة والـ ــكـ ــال واملـ ــ ــ واملـ
مــالحــظــتــه لـــدى الــشــعــوب الــشــرق آســيــويــة، 
ولـــدى الــشــعــوب الــعــربــيــة أو األوروبـــيـــة في 
 نــظــريــة 

ّ
مــــراحــــل مــــن تـــاريـــخـــهـــا. كـــمـــا تـــظـــل

مــاركــس ذات وجــاهــة حــن نـــرى اعــتــبــارات 
وضع معايير القوة والثقل السياسي وفق 
البلدان  أن  اعتبار  على  السكاني،  التوزيع 
كبيرة،  عسكرية  قـــوة  تملك  إنــجــابــًا  األكــثــر 
قــادرة على تحّمل  قــوى عاملة  وأنها تملك 

محمد أبو عرب

من خالل تصويره للحظة والدة 
ــط 

ّ
ــه، يـــانـــغ فــــي، يــســل ــتــ بــطــل روايــ

الصيني يو هوا )1960(  الكاتب 
الـــوالدة في عموميتها  األضـــواء على فكرة 
وتــجــريــدهــا وأثـــرهـــا فــي بــنــاء املــجــتــمــعــات، 
ــن ال  ــريــ مـــعـــيـــدًا هـــــذا »االبـــــــــن« إلـــــى آبــــــاء آخــ

يذكرهم النسب الذي يتداوله الناس.
 ،)2016( ــابــــع«  الــــســ ــوم  ــ ــيـ ــ »الـ ــه  ــ ــتـ ــ روايـ فـــفـــي 
الـــصـــادرة مـــؤخـــرًا بــالــعــربــّيــة عـــن »املــجــلــس 
في  واآلداب«  والـــفـــنـــون  لــلــثــقــافــة  الـــوطـــنـــي 
الــعــزيــز حــمــدي عبد  الــكــويــت بترجمة عبد 
الــعــزيــز، يــنــطــلــق الــكــاتــب مـــن حــكــايــة امـــرأة 
ــانـــي وهــــــي فــي  ــعـ فــــــي( تـ ــغ  ــانــ يــ حـــبـــلـــى )أّم 
القطار أملًا في بطنها يدفعها للدخول إلى 
ها فــي رحلة 

ّ
»مــرحــاض« الــقــاطــرة الــتــي تقل

الـــعـــشـــر ســــاعــــات. تــغــفــل األم أن  تــــجــــاوزت 
املولود الذي يتشّكل في رحمها منذ تسعة 
أشهر قد نفد صبره، وما إن تقرفص، حتى 
املرحاض  فــي فتحة  بــانــزالق طفلها  تشعر 
تاركًا  ليخرج  الــحــديــد،  املــشــرعــة على سكة 
بالرّكاب  األم  الــدم. تصرخ  من  خلفه خيطًا 
ــنـــي«، فــيــمــا يبتعد  »فـــقـــدت ابـــنـــي، فــقــدت ابـ
الــقــطــار تــاركــًا قــطــعــة الــلــحــم الــلــزجــة بعيدًا 

بيروت ـ نوال العلي

بالعرض األدائــي األملاني »أرض بال كلمات«، 
الــفــنــان األميركي  والـــذي سبقته مــحــادثــة مــع 
مـــارك ميتشيل فــي فــضــاء »دواويـــــن«، انطلق 
أمـــس، فــي بـــيـــروت، مــهــرجــان »أرصـــفـــة زقـــاق« 
ــه األولــــى، بتنظيم مــن »فــرقــة زقــاق«  فــي دورتـ
 15 الثالثاء،  يتواصل حتى،  املسرحية، حيث 
الــجــاري.  يضّم املهرجان عروضًا  الشهر  مــن 
ــاءات وورش عـــمـــل، وتــقــديــمــًا  ــقــ مــســرحــيــة ولــ
لعشرة عروض على منصة »فوكاس لبنان«، 
ــتـــعـــريـــف بــــأعــــمــــال قــيــد  ــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى الـ الــ
الــتــنــفــيــذ؛ خــمــســة مــنــهــا مــســرحــيــة مـــن بينها 
ــــل علي  عــمــل مــشــتــرك لــلــمــخــرج الـــســـوري وائـ
والكاتبة املسرحية اللبنانية كريستيل خضر 
وكذلك عروض ملجموعة »كهربا«، إلى جانب 
أعمال مسرحية لبنانية لـ منى مرعي وحنان 
الحاج علي ويارا بوناصر، وثالثة موسيقية 

وعرضن للرقص املعاصر.  وإن كان املهرجان 
يـــقـــّدم نــفــســه بــوصــفــه مــســرحــيــًا، لــكــنــه أيــضــًا 
يضم تجارب في الفنون األدائية البعيدة عن 
املــســرح بنفس مــقــدار قــربــهــا مــنــه، مثلما هو 
الحال في تجربة العرض ألثواب األبدية التي 
في  ميتشيل  مــارك  األميركي  الفنان  يحيكها 

برفورمانس بعنوان »دفن«. 
ــى املـــســـرح  ــ كــــذلــــك يـــمـــيـــل »أرصـــــفـــــة زقــــــــاق« إلــ
املــعــاصــر بــكــل طــروحــاتــه وأشــكــالــه الــجــديــدة 
وعـــالقـــتـــه بـــالـــواقـــع الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
ــا تــأتــي  ــنـ ــنــــصــــوص الـــكـــالســـيـــكـــيـــة، مــــن هـ والــ
استضافة املخرج األملاني توماس أوسترماير 
املنهمك بإعادة تقديم النصوص الكالسيكية 
ــالـــراهـــن الـــســـيـــاســـي. بــهــذه  ضــمــن عــالقــتــهــا بـ
الخيارات، يحاول مهرجان »زقــاق« أن يتميز 
عن تظاهرات لبنانية أخرى تميل إلى الفنون 
جنيد  للمسرحي  وفقًا  املفاهيمية،  املعاصرة 
ســري الــديــن، أحــد منظمي املــهــرجــان فــي رّده 
على سؤال »العربي الجديد« عن خصوصية 
الـــــــ »أرصـــــــفـــــــة«.  بــــرنــــامــــج املــــهــــرجــــان مــكــثــف 

والدة من رحم القطار

انطلقت التظاهرة 
المسرحية أمس بتنظيم 

من فرقة »زقاق«، 
وتتواصل حتى 15 من 

الشهر الجاري، لتقّدم 
تجارب مسرحية منجزة 

وأخرى قيد التنفيذ

تستكشف رواية الكاتب 
الصيني يو هوا سؤال 

الوالدة الذي طالما شغل 
المفّكرين واختلفوا 

حوله، ويتأّمل أيضًا وضع 
اإلنسان المعاصر في ظل 

سطوة اآلالت والدولة 
على كل ما يخّص حياته، 

كأنما يحاول كتابة سيرة 
العصر الجديد والوالدة 

من رحم اآللة

ال يتوقف مشهد 
الفنون البصرية 

الفلسطيني عن تقديم 
أسماء وحساسيات 

جديدة. هنا وقفة 
مع أحد أسماء 

الموجة األخيرة من 
الفنانين الفلسطينيين

ندرة في التجارب العربية

قيس عّسالي حفريات في الهوية

اليوم السابع لماذا ننجب أبناءنا؟

تجربة فوكاس لبنان 
فتحت على مجتمعات 
صغيرة مهمشة داخل 

لبنان

لم ترمز فلسطين فقط 
للمكان بل للفكرة 

والمفهوم أيضًا

من خالل سيرة بطله 
يتهّكم الكاتب على 

الدولة الحديثة

ترى الشخصية الرئيسية 
نفسها جثة تعيش خارج 

قبرها

في  استثناًء  ــصــورة(  )ال هــوا  يــو  ليس 
الروائية الصينية حين تناول في  الكتابة 
الوالدة،  مسألة  السابع«  »اليوم  روايته 
في  مثًال  حاضرة  الثيمة  هذه  نجد  إذ 
نوبل  صاحب  ــان،  ي مو  لـ  شهير  عمل 
لآلداب 2012، بعنوان »ضفادع«. ففي 
الدولة  تفرضها  التي  التحديدات  ظل 
يعرف  ما  ضمن  المواليد  حركة  على 
ثمة  أن  يبدو  الواحد،  الطفل  بنظام 
النقطة  لهذه  مضاعفًا  صينيًا  انتباهًا 
الطبيعية جدًا - وبالتالي هامشية - في 

ثقافات أخرى.

انتباٌه صيني

2425
ثقافة

رواية

متابعة

تشكيل

إصدارات

ــل 
ّ
ــات عــمــلــهــا، كــمــا تــمــث ــ ــة وأزمــ أعـــبـــاء الـــدولـ

سوقًا كبيرة. يضعنا هذا الطرح أمام منطق 
ــــذي يــتــجــاوز  ــاملــــادة، الـ الـــواقـــع املــحــســوب بــ
فائض الوجدان، واالرتباط الشعوري الذي 
يكّرسه البعض في مفاهيم األمومة واألبوة 
ــــوالدة ومــرّكــزيــن  وغــيــرهــا، مــكــثــفــن فــعــل الــ
دوره في بيت العائلة الصغير. مقابل ذلك 

ومتنّوع، لكنه يقع في العثرة نفسها التي تقع 
فيها احتفاليات بيروت الثقافية، وهو غياب 
الــتــجــارب الــعــربــيــة أو نــدرتــهــا أمـــام الــتــجــارب 
املشاركات على تجارب  تقتصر  إذ  األجنبية، 
ــة، وحــــن نــســأل  ــ ــيـ ــ لــبــنــانــيــة وســــوريــــة وأوروبـ
سري الدين عن أسباب هذا الغياب، يتبّن أنه 
ســؤال عن العائق أكثر من الغياب، إذ يلفتنا 
 أمــام 

ً
إلـــى مــســألــة الــتــمــويــل الــتــي تــقــف حــائــال

فالتمويل  متعّددة،  عربية  تجارب  استضافة 
ــيـــة مثل  مــرتــبــط غــالــبــًا بــمــراكــز ثــقــافــيــة أوروبـ
الــفــرنــســي« و»مــعــهــد غوته«  الثقافي  »املــعــهــد 
و»املجلس الثقافي البريطاني« ودعم شركات 
أول عائق  فإن  لذلك  طيران وفنادق ومطاعم، 
يــحــّدد الــخــيــارات ويــعــرقــل تــوســيــع التجربة 
إلــى أسئلة كثيرة عن  التمويل، ما يحيل  هو 
تبدو  التي  العربية  للسفارات  الثقافي  الــدور 
ــام مـــبـــادرات املــراكــز األوروبـــيـــة.   شــبــه ميتة أمـ
املـــهـــرجـــان يــكــاد يــكــون الــتــظــاهــرة املــســرحــيــة 
ــاءت فــكــرتــه من  الــوحــيــدة فــي بــيــروت، وقـــد جـ
عت، في 

ّ
توحيد جهود فرقة »زقاق« التي توز

السنوات القليلة املاضية، على قسمن؛ األول 
هو »أرصفة زقاق« الذي انطلق في 2013 وفيه 
ورش وعـــــروض ومـــحـــاضـــرات، والـــثـــانـــي هو 
العام  انطلقت  الــتــي  لــبــنــان«  »فــوكــاس  منصة 
مسرحية  تــجــارب  تقديم  يتم  وفيها  املــاضــي 
قيد التنفيذ، والتي وفقًا لـ سري الدين »فتحت 
على أفراد ومجتمعات صغيرة مهمشة داخل 
لبنان، لكن املعيار الحقيقي للخيارات لم يكن 
التعددية الهوياتية بشكل أساسي، بل القيمة 

الفنية«.

والهجوم«  الــدفــاع  »أصــالــة  نظرية  تضعنا 
اشتراكها مع  رغــم  في سياق جديد مغاير 
نظرية »العامل االقتصادي التام« إذ أّسس 
ــد تــويــنــبــي،  ــولــ لــهــا املــــــؤرخ اإلنـــكـــلـــيـــزي أرنــ
فشّكلت مسارًا جديدًا في فهم فلسفة تاريخ 

الحضارات. 
ــتـــه: »إن جــمــيــع  ــريـ ــظـ ــــي نـ ــبـــي فـ ــونـ ــقــــول تـ يــ
الـــحـــضـــارات - ســــواء الــكــبــرى أو الــصــغــرى 
منها - تعيش في حالة دفاع وهجوم على 
األبناء  إنجاب  التاريخ، فحن يجري  طــول 
وتربتهم وصواًل إلى سن الشباب فهذه هي 
حــالــة هــجــوم ألنــهــم يملكون طــاقــات شابة، 
ثم أنهم يصيرون إلى الضعف بعد وصول 
املجتمع إلى الكمال فتتجه الحضارة نحو 
الــدفــاع، ألن حالة الضعف  الضعف وحــالــة 
تكون مصحوبة دائمًا باإلحساس الدفاعي 

ومراقبة العمل«.
ــارات فــي  ــحــــضــ ــخ الــ ــاريــ ـــص تـــونـــبـــي تــ

ّ
يـــلـــخ

حــركــتــن هــمــا ســـر الـــوجـــود اإلنـــســـانـــي في 
ــر، األول هـــو الـــدفـــاع، والــثــانــي  ــ حــقــيــقــة األمـ
ــو الــــهــــجــــوم، ويـــــأتـــــي اخــــتــــيــــاره لــهــذيــن  هـــ
الــفــعــلــن لــقــدرتــهــمــا عــلــى اســتــيــعــاب مجمل 

الــحــركــة اإلنــســانــيــة املــحــســوبــة فــي مسيرة 
الــحــضــارات. وينطلق فــي ذلــك مــن نظريته 
فكالهما  واالستجابة«  »التحدي  الشهيرة 
يــفــتــرض أن اإلنـــســـان فـــي مــســيــرة تشكيله 
لــوجــوده الــحــضــاري يــواجــه تحديات عليه 
أن يتغلب عليها، إما بالدفاع أو بالهجوم، 
وهذا ما نجح في إثباته في دراسة عدد من 
استجابتها  صــور  تجلت  التي  الحضارات 
الــســيــاســي في  والـــظـــرف  واملـــنـــاخ  للطبيعة 

هويتها الثقافية وشكلها التاريخي. 
على  مــشــرعــة  الفلسفية  االجـــتـــهـــادات  تــظــل 
الــبــحــث، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــــروي فــيــه بطل 
»الــيــوم الــســابــع« )يــانــغ فـــي( حــكــايــتــه، فهو 
بعد  لسنوات  قبرها«  خـــارج  تعيش  »جــثــة 
أن عجز عن تأمن ثمن قبر وكفن يمكنانه 
مـــن حــــرق جــثــتــه فـــي »مـــؤســـســـة الــخــدمــات 
الــجــنــائــيــة«، فــــ »ابــــن الــقــطــار« وغـــيـــره ممن 
عاشوا على هامش الدولة الحديثة صاروا 
بقايا آالت تالفة غير صالحة حتى للحرق، 
وال تــلــيــق بــطــابــور املــوتــى الــذيــن يحملون 
الــثــمــن، ويــحــجــزون قبورهم  أكــفــانــًا باهظة 

في قمة تلة تطل على البحر.

أرصفة زقاق اقترابات مسرحية متعددة

اليوم التالي للنكبة

عن »دار أثر«، صدرت مؤخرًا رواية هدام للكاتب السعودي فهد الفهد. العمل يعود 
إلى ما يُعرف بـ »طوفان نجد الكبير« الذي وقع في سنة 1956 ودّمر الكثير من البيوت مع 
استمرار األمطار ألكثر من خمسين يومًا. من خالل هذه الحادثة، يضيء الكاتب من زاوية 

جديدة تحّوالت جذرية عاشتها المنطقة.

عمار  التونسي  للكاتب  البرنزي  رواية  مؤخرًا  صدرت  تونس،  في  ورقة«  »منشورات  عن 
التيمومي. يؤرّخ العمل للحياة اليومية في مدينة القيروان وتصادم عالمين فيها؛ زوايا 
القوة  عالقات  ُتبنى  كيف  يكشف  حين  بالمدينة،  المحيطة  والبوادي  الصالحين  األولياء 

والمصالح التي تحكم الطرفين ويجري توارثها.

برلين،  في  امرأة  كتاب  المتوسط«  »منشورات  عن  مؤخرًا  صدر  خليل،  ميادة  لـ  بترجمة 
مارتا هيلرس. العمل شهادة توثّق  ثمانية أسابيع في مدينة محتلة للكاتبة األلمانية 
ما دار في برلين عقب وصول الحلفاء إليها. كان الكتاب قد صدر أّول مرة سنة 1954 باسم 
مجهول في الواليات المتحدة األميركية، ولم تعرف هوية مؤلفته سوى في 2003 أي 

بعد رحيلها بسنتين.

صدرت حديثًا عن »هيئة البحرين للثقافة واآلثار« ترجمة  كتاب الّزمن أطالًال لألنثربولوجي 
الفرنسي مارك أوجيه، وقّدمه إلى العربية المترجم جمال شحيّد. من المعروف أن أوجيه 
المطارات  في  أنثروبولجيًا  فبحث  للّامكان،  محتملة  أنثروبولوجيا  عليه  أطلق  ما  درس 

وأنفاق المترو.

D D

رام اهلل ـ نسرين عواد

»أيهما أجمل »هون« أم »هناك«؟«، سؤال 
يــمــكــن وصــفــه بــالــفــولــكــلــوري فــي الــوعــي 
الفلسطيني الجمعي، الذي بــدوره شكل 
بداية وعي خاص لدى الفنان التشكيلي 
عند   ،)1987( عسالي  قيس  الفلسطيني 
كل زيارة كانت تقوم بها عائلته - املقيمة 
آنذاك في الخليج - إلى مدينة نابلس في 

فلسطن املحتلة.
»اإلجـــــابـــــة لــــم تـــكـــن بــســيــطــة كـــمـــا يــبــدو 
الـــســـؤال. لـــم تــكــن مــقــارنــة عـــادلـــة مقنعة 
بن مكانن، حيث لم ترمز فلسطن فقط 
للفكرة واملفهوم، رمز يحمل  للمكان، بل 
بداخله العديد من الرموز األخرى، والتي 
استخدامها«.  يساء  األحــيــان  بعض  فــي 
الجديد«،  »العربي  لـ الفنان  يصف  هكذا 
ــؤال والــرمــز  عــالقــتــه اإلشــكــالــيــة مـــع الـــسـ
األسئلة  لــتــبــدأ  الفلسطيني،  الــوعــي  فــي 
ــه الـــشـــخـــصـــي،  ــيــ بـــصـــيـــاغـــة وبـــــلـــــورة وعــ
الـــذي عــّبــر عــنــه مــن خـــالل معالجة فنية 
معاصرة، في عمليه التركيبين »أوسلو 
زونز« و»في اليوم التالي - 1948« )حاز 
الــجــائــزة األولـــى فــي مــهــرجــان »فلسطن 
الداخل« في فرنسا(، وكالهما أنتجا في 

 .2015
مــن غير أن يقصد، فــإن مــشــروع عسالي 
ــنـــوات، يــركــز عــلــى أعـــــوام شكلت  مــنــذ سـ
في  تاريخية مفصلية  مراحل ومحطات 
 ،1967  ،1948 وهــي:  الفلسطيني،  الوعي 
1993. يــتــقــصــى قــيــس فـــي أعــمــالــه بــتــأن 
ــا مختلفة، الــرمــوز في  شــديــد، ومــن زوايـ
الوعي الوطني الفلسطيني، فالعام 1948 
تخطى اإلشارة الزمنية متحواًل إلى رمز 
خ بما قبله وما بعده،  وطني وحدث ُيؤرَّ
ظلوا  )مــن  الفلسطينين  لبعض  وهوية 
في فلسطن املحتلة عام 1948(، مدفوعًا 
بــالــتــســاؤل عـــن مــســار الـــرمـــوز الــوطــنــيــة 
ــانـــي  وإفــــراغــــهــــا مــــن مـــضـــمـــونـــهـــا اإلنـــسـ
إلى مجرد كليشيهات. يقول  وتحويلها 
»أحــاول في  الجديد«:  »العربي  لـ عسالي 
عملي تقديم رحلة تبدأ كصورة متوقعة 
فـــي عـــن املـــشـــاهـــد ســـرعـــان مـــا تتكشف 
حقيقتها لتدل على ما وراءها من خالل 
عملية إعــــادة ســردهــا وصــيــاغــتــهــا. هي 
مات الوطنية، 

ّ
أيضًا أسئلة متعلقة باملسل

ظهر اهتمامي الشخصي النابع 
ُ
والتي ت

ــن ذاكـــــــــرة طـــفـــل فــلــســطــيــنــي نـــشـــأ فــي  ــ مـ

الــحــدث  لتغطية  األولــــى  صفحتها  عــلــى 
»الــنــكــبــة«، مــخــتــصــرًا مــشــهــدًا ســـوداويـــًا 
يظهره تباين املساحة املظللة بن جريدة 

وأخرى. 
أما في »أوسلو زونز«، فال يبتعد عسالي 
عن املشهدية الخاصة به، التي يعيد من 
خــاللــهــا تفكيك وإعـــــادة تــركــيــب الــرمــوز 
أثــنــاء  الفلسطينية،  بالقضية  املــرتــبــطــة 
مشاركته في تبادل طالبي في العاصمة 

جديد  مــن  متسائال  أوســلــو،  النرويجية 
عــن معنى وجـــوده فــي مكان يعد واحــدًا 
هوية  السلبية،  الفلسطينية  الرموز  من 
أوسلو«.  »جيل  الفلسطينين  من  لجيل 
ــاءت بــمــحــض الــصــدفــة،  ــ فـــكـــرة الــعــمــل جـ
عندما أراد قيس شراء بطاقة مواصالت 
أوسلو، فسأله  النرويجية  العاصمة  في 
البائع ألي »زون - نطاق« يريد البطاقة، 
ــو«. تــلــك  ــ ــلـ ــ  مـــنـــاطـــق أوسـ

ّ
ــل ــكــ فـــأجـــابـــه: »لــ

الحادثة كانت مفتاحًا لتنفيذ عمله عبر 
تصميم دليل إرشــادي للمدينة يتضمن 
 
ً
بديال املشؤومة  أوســلــو«  »اتفاقية  نــص 
عــن خــارطــة شــوارعــهــا ومــحــطــاتــهــا، في 
إلـــى أن أوســـلـــو بالنسبة  ــارة رمـــزيـــة  ــ إشـ
بشوارعها  مدينة  تكون  لن  للفلسطيني 
وأحيائها وإنما بنود اتفاقية لن تفضي 

إلى حياة.

الــخــلــيــج الــعــربــي، مــن خـــالل استحضار 
تــاريــخ الــعــالقــة اإلشــكــالــيــة مــا بــن هوية 

اإلنسان الفلسطيني وباقي العالم«.
ــلـــى مـــــــدار عــــامــــن عـــمـــل عـــســـالـــي عــلــى  عـ
ــيـــف  مـــشـــروعـــه الـــفـــنـــي بـــاحـــثـــًا فــــي األرشـ
ــداث أخـــرى  ــ الــبــصــري والــصــحــف عـــن أحـ
ليقّدم عمل  عــام 1948،  العالم وقعت  في 
فــيــديــو مـــن مــقــاطــع تــصــويــريــة مــأخــوذة 
من أحداث ذلك العام؛ كاأللعاب األوملبية 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، وحـــفـــل تــــوزيــــع جـــوائـــز 

األوسكار.
أما القسم الثاني من العمل، فاعتمد فيه 
خصصتها  الــتــي  املــســاحــة  متابعة  على 
بـــعـــض أبــــــــرز الـــصـــحـــف الـــعـــاملـــيـــة الـــتـــي 
صـــــدرت فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي لــلــنــكــبــة، 16 
بــــاألســــود   

ً
ــِلــــال مــــظــ  ،1948 ــايــــو  مــ أيــــــــار/ 

الصحف  تلك  خصصتها  التي  املساحة 
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»أوسلو زونز«، عمل تركيبي، أوسلو 2015

 »في اليوم التالي- 1948«، فيديو تركيبي، نابلس 2015قيس عّسالي

عرض لفرقة »دوزيو« الفرنسية في الدورة السابقة من »أرصفة زقاق« والتي تشارك في الدورة الحالية

محطة قطار في الصين  )تصوير: ساره واالس(
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فالش

37 ألف عراقي خارج الموصل

مأساة النزوح مشهد النزوح بات عاديًا 
في العراق. ببساطة، يحمل 

مواطنون ما تيّسر من 
حاجيات أساسية، ويتوجهون إلى 

مناطق أكثر أمنًا. أمس، أعلنت وزارة 
الهجرة واملهجرين العراقية عن وصول 
أعداد النازحني من مدينة املوصل، منذ 

انطالق العمليات العسكرية الستعادتها 
من تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، 

في 17 الشهر املاضي، إلى 37 ألفًا. 
وقال وزير الهجرة واملهّجرين، جاسم 

محمد، إن »عدد النازحني في مخيمات 
الوزارة بلغ 37 ألفًا و184 نازحًا«، 

الفتًا إلى أن »فرق الوزارة امليدانية 
وزعت مساعدات غذائية وعينية على 

النازحني في مراكز االستقبال«. وأشار 
إلى أن »146 نازحًا عادوا من مخيم 

ديبكة إلى مناطق سكنهم األصلية في 
منطقة تل الشعير في محافظة نينوى«، 

ي للعائدين إلى 
ّ
موضحًا أن العدد الكل

مناطق نينوى املحررة بلغ ألفني و103 
أشخاص«.  من جهته، يقول العضو 

في جمعية »الهالل األحمر« العراقية، 
 مئات املدنيني يواصلون 

ّ
إياد رافد، إن

الفرار من مناطق شرق املوصل مع 
تقدم القوات العراقية نحو مركز املدينة. 
أضاف أن فرق وزارة الهجرة واملنظمات 

اإلنسانية واألجنبية استقبلت خالل 
الساعات املاضية أكثر من ألفي نازح، 

غالبّيتهم من النساء واألطفال، وقد 
هربوا من مناطق القتال في شرق 

املوصل. ويشير إلى أن »النازحني نقلوا 
بسيارات إلى مخيم الخازر«. 

 غالبية النازحني من 
ّ
يشار إلى أن

مناطق املوصل يتواجدون في مخيمي 
»الخازر« و«حسن شام«. ويقع األّول 
على بعد نحو 30 كلم شرق املوصل، 

سع لنحو 8 آالف عائلة. أما مخيم 
ّ
ويت

»حسن شام«، الواقع في منطقة الخازر 
أيضًا، فيتسع لنحو 24 ألف نازح. 

وتوقعت منظمات دولية نزوح نحو 
مليون شخص. 

)Getty ،الصور من األناضول، فرانس برس(
تخشى األيّام المقبلة

تحضن طفلها وتبكي

قليل من المرح

يوّضبون أمتعتهم

نصر

تنطلق بعد قليل

لحظة وداع

األربعاء 9  نوفمبر/ تشرين الثاني  2016 م  9 صفر 1438 هـ  ¶  العدد 800  السنة الثالثة
Wednesday 9 November 2016

27

رياضة

أعلن الزمالك 
المصري رفض 
استقالة مدربه، 
مؤمن سليمان، 
وقّرر اإلبقاء 
عليه، بعدما 
ذكرت تقارير 
أنه أخفق في 
التوصل إلى 
اتفاق مع 
مدرب بديل.
وقال الزمالك إن 
مرتضى منصور، 
رئيس النادي، 
أعلن رفض 
استقالة مؤمن 
سليمان.
وكان سليمان 
تولى تدريب 
الزمالك وقاده 
إلى إحراز لقب 
كأس مصر على 
حساب األهلي، 
قبل أن يصل إلى 
نهائي دوري 
أبطال أفريقيا 
ألول مرة منذ 
2002 ويخسر 
أمام صن داونز 
الجنوب أفريقي.

سليمان سيبقى مدربًا للزمالك )خالد دسوقي / فرانس برس(

استقالة مرفوضة!

أعلن نادي أوساسونا اإلسباني إقالة إنريكي 
مارتني من تدريب الفريق األول، من أجل تحسني 

أداء الفريق، وفقًا ملا ورد على املوقع الرسمي.
واتخذ النادي إجراء تغيير في الجهاز الفني، 

بحيث يتولى ألفريدو سانشيز املسؤولية حتى 
التعاقد مع مدرب جديد. ووجه أوساسونا الشكر 

إلنريكي مارتني على »املجهود والعمل« الذي قدمه 
بتصعيد الفريق إلى دوري الدرجة األولى، وأعرب 

عن تمنيه »حظًا أفضل في تحدياته املستقبلية«.

 باتريس إيفرا، ظهير يوفنتوس، في املنتخب 
ّ

حل
الفرنسي، بديال إليفن كورزاوا، العب باريس 

سان جيرمان، الذي يعاني من مشكالت عضلية، 
حسبما ذكر االتحاد الفرنسي لكرة القدم. وأجرى 

الفريق الطبي فحصًا لكورزاوا، وبناء عليه 
أوصى بعودة الالعب إلى ناديه من أجل التعافي، 
واستبعاده. وتعد هذه املرة األولى التي يستدعي 

فيها املنتخب الفرنسي، إيفرا، منذ الهزيمة التي 
ُمني بها هذا الصيف في نهائي كأس أمم أوروبا.

سيعود العب التنس اإلسباني، رافائيل نادال، 
للمشاركة في البطوالت بدءًا من بطولة أبوظبي، 

وفقًا ملا أعلنه الالعب نفسه على صفحات 
التواصل االجتماعي. وسيعود نادال للمنافسة 

في البطولة اإلماراتية في الفترة من 31-29 
ديسمبر/كانون األول، وتعد البطولة االفتتاحية 
لهذا املوسم، والتي فاز بلقبها ثالث مرات سابقة.

وقال نادال: »أشعر بالحماس أن أعلن أن أول 
بطولة لي بعد العودة ستكون في أبوظبي«.

أوساسونا يقيل 
مدربه إنريكي مارتين 

لسوء النتائج

إيفرا يحّل محّل 
كورزاوا المصاب في 

منتخب فرنسا

نادال يعود 
للمالعب في 

بطولة أبوظبي
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رياضة

ريتشياردو يطالب
بعقوبة لمن يخرج على 

منطقة الحصى

األرجنتين تجري تدريباتها على األراضي البرازيلية 
أجرى منتخب األرجنتني األول لكرة القدم أول مران له في بيلو هوريزونتي، 
استعدادًا ملواجهة البرازيل املرتقبة ضمن الجولة الحادية عشرة من تصفيات 

أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال روسيا 2018.
وعاد مدرب املنتخب األرجنتيني، إدجاردو باوزا، الذي كان حتى منتصف هذا 
العام مدربا لنادي ساو باولو البرازيلي، إلى األراضي البرازيلية مجددًا حيث 
سيعسكر املنتخب في املقر الرياضي لنادي أتليتكو مينيرو، وينتظر وصول 

نجم »التانغو« ليونيل ميسي وعشرة العبني آخرين.

تاراغونا اإلسبانية تؤجل األلعاب 
المتوسطية حتى عام 2018

تــاراغــونــا اإلسبانية  بــايــيــســتــيــروس، عــمــدة مــديــنــة  أعــلــن جــوســيــب فيليكس 
الــدورة حتى عام 2018، بدال من 2017 ،  ورئيس األلعاب املتوسطية، تأجيل 

وذلك بسبب نقص موارد اللجنة املنظمة االقتصادية.
الفترة من 22  البحر املتوسط ستقام في  ألعاب  املدينة أن دورة  وأعلن عمدة 

يونيو/حزيران حتى األول من يوليو/تموز عام 2018.
ومن جانبها، دعمت وزارة التعليم والثقافة الرياضية في الحكومة اإلسبانية 
هذا القرار عبر بيان لها، حيث أن هذه البطولة »لها أهميتها ولذلك ينبغي أن 
تنال اللجنة املنظمة وكل املؤسسات املشاركة معها الوقت الكافي كي تصبح 
الضخم  الصحافي  املؤتمر  باييستيروس في  وأكد  نجاحا كبيرا إلسبانيا«. 
الذي حضره أيضا أليخاندرو بالنكو رئيس اللجنة األوملبية اإلسبانية أنه لم 

يتم حساب كلفة التأجيل بعد.

كوري يغضب ليحطم رقمًا قياسيًا 
تاريخيًا في الـ »إن بي إيه«

رمية  أي  تسجيل  دون  يخوضها  مــبــاراة  أول  مــن  كـــوري  ستيفن  اســتــفــاق 
بــدوري  الثالثية  الــرمــيــات  فــي  قياسيا  رقــمــا  ليحقق  عــامــني،  فــي نحو  ثالثية 
 46 رائعا سجل خالله  أداء  ليتوج  رمية   13 بلغ  للمحترفني  األميركي  السلة 
نقطة ويقود فريقه غولدن ستيت وريورز للفوز 116-106 على نيو أورليانز 
على  واحــدة  ثالثية  رمية  بتسجيل  الرائعة  توقفت مسيرته  وبعدما  بليكانز. 
األقــل فــي 157 مــبــاراة عندما أخفق فــي ذلــك أمــام لــوس أنجليس ليكرز، يوم 

الجمعة، استفاق كوري ليسجل 13 من 17 رمية ثالثية الحت له.
وكسر بذلك الرقم السابق البالغ 12 رمية ثالثية والذي سجله كوبي برايانت 

في 2003 وعادله دونيل مارشال بعدها بعامني.

ريال سوسييداد أهدر ركلة جزاء واحدة 
فقط في آخر 8 مواسم

أهدر ريال سوسييداد ركلة جزاء واحدة في آخر ثمانية مواسم، حيث واصل 
الحفاظ على هذا اإلنجاز بركلتي الجزاء اللتني سجلهما املكسيكي كارلوس 
فيال والبرازيلي ويليان جوزيه، في الفوز على أتلتيكو مدريد بهدفني نظيفني 

في الجولة األخيرة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وكانت ركلة الجزاء الوحيدة التي أهدرها ريال سوسييداد في آخر تسعة أعوام 

في عام 2012 أمام ريال بيتيس على يد إيمانول أجيريتشي.

رابيد فيينا يعلّق مهام مدربه لنتائجه السيئة
أعلن نادي رابيد فيينا النمساوي لكرة القدم تعليق مهام مدربه األملاني، مايك 

بوسكانس، لسوء نتائج الفريق خالل 5 أشهر من قيادته له.
كما تم إيقاف املدير الرياضي للفريق، أندرياس مولر، وفقًا ملا أعلنه النادي.

ويحتل رابيد فيينا املركز الخامس بترتيب الدوري النمساوي بعد خوضه 14 
جولة، مما يعني ابتعاده حاليا عن مراكز التأهل لبطولة أوروبية العام املقبل.

وفي البيان املنشور على املوقع اإللكتروني للنادي، أشار رابيد إلى بحثه عن 
مدرب جديد داخل وخارج النمسا، مشددًا على ضرورة تحدثه اللغة األملانية.

سينضم يورج تساندر املدير التقني لقطاع 
ــــرى إلــى  الـــريـــاضـــة فـــي شـــركـــة أودي مــــرة أخـ
ــارك فــــي بـــطـــولـــة الــعــالــم  ــشــ فـــريـــق ســــاوبــــر املــ
لــســبــاقــات فـــورمـــوال 1 لــلــســيــارات بــعــد قـــرار 
ــيـــة بـــاالنـــســـحـــاب مـــن بــطــولــة  ــانـ الـــشـــركـــة األملـ
 24 لــومــان  التحمل وســبــاق  لسباقات  العالم 

ساعة.
وقال املسؤول األملاني في بيان رسمي »بعد 
الــعــديــد مــن الــســنــوات فــي بــطــوالت التحمل 
للسيارات أنا سعيد للغاية بأن أصبح مديرًا 
تقنيًا وسأخوض هــذا التحدي بــدون خوف 
لكي أغير بعض األشياء في عالم الفورموال 
1 فـــي عــصــرهــا الـــحـــديـــث الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
قوة  السيارة  ملنح  التقني  العمل  مــن  الكثير 

أكبر على حلبات السباق«.
ــا( كـــرئـــيـــس قــســم  ــامــ ــانـــدر )52 عــ وعـــمـــل تـــسـ
التصميم في فريق ساوبر في 2006 و2007 
عــنــدمــا كــــان مــمــلــوكــا لــشــركــة بـــي.إم.دبـــلـــيـــو 
األملاني وسيبدأ عمله مع الفريق الذي يتخذ 
مــن ســويــســرا مــقــرا لــه فــي بــدايــة عـــام 2017، 
لكي يبدأ مهمة جديدة ستظهر نتائجها في 

لندن ـ العربي الجديد

صنع املدرب األملاني، يورغن كلوب، ليفربول 
وأعاد  »البريميرليغ«  لقب  على  ُينافس  قويًا 
إلى األذهان ما حصل في عهد املدرب السابق، 
بريندن رودجــيــرز، الــذي كــان قــاب قوسني أو 
أكثر من تحقيق لقب الــدوري. األرقــام تكشف 

أن ليفربول مع كلوب أصبح مرشحًا قويًا.
بعد 11 مباراة في »البريميرليغ« أثبت يورغن 
كلوب أنه صنع فريقًا منافسًا على لقب الدوري 
اإلنكليزي من دون منازع، حتى أنه تفوق على 
املدرب السابق بريندن رودجيرز الذي كان في 
ملانشستر  قــويــًا  منافسًا   2014-2013 مــوســم 
الــذي ظفر باللقب في األمتار األخيرة  سيتي 
من املنافسة. تفوق كلوب على رودجــيــرز في 
انطالقة الـــدوري، إذ إن األول حصد 26 نقطة 
لرودجيرز، في حني  من 11 مباراة مقابل 23 
أن هجوم كلوب الناري سجل 30 هدفًا مقابل 
21 فقط للمدرب رودجيرز الذي قاد ليفربول 

في موسم 2014-2013.
لــيــفــربــول  كــــان  الــــذي  مــوســم 2014-2013  فـــي 

املوسم املقبل ملنافسان فورموال 1.
ويــمــلــك تــســانــدر خــبــرة ســابــقــة مــع فـــرق بــار-
هــونــدا وبــــراون وولــيــامــز وهــونــدا وتــويــوتــا 
الــذي لم يعد له أي وجــود في بطولة العالم، 
فــي وقـــت قــالــت مونيشا كــالــتــنــبــورن رئيسة 
أهدافنا  لتنفيذ  »هـــذه خــطــوة مهمة  الــفــريــق 
الــفــريــق نحو  قــيــادة  االستراتيجية مــن أجــل 
عصر جديد وناجح في املستقبل واملنافسة 
ــيـــطـــرة فــريــق  ــقـــب الـــعـــالـــم فــــي ظــــل سـ ــلـــى لـ عـ
ــيـــديـــس« لـــســـنـــوات طـــويـــلـــة. ُيــــذكــــر أن  »مـــرسـ
فــريــق ســاوبــر لــم ينجح فــي حصد أي نقطة 
هذا املوسم ويحتل املركز األخير في بطولة 

الصانعني قبل سباقني من النهاية.
ــلــــن الـــفـــريـــق عــــن تــغــيــيــر فــي  فــــي املـــقـــابـــل أعــ
ملكيته في يوليو تموز مع اعتزال مؤسسه 
بــيــتــر ســـاوبـــر وتـــولـــي شـــركـــة االســتــثــمــارات 
املسؤولية،  فاينانس  لونجبو  السويسرية 
املاضي  الشهر  أعلنت  أودي قد  وكــان شركة 
أنها ستنسحب من سباقات التحمل للتركيز 

على فورموال »إي« الكهربائي.
ــرة  ــيــ ــا قـــبـــل األخــ ــ ــة مـ ــــالق الــــجــــولــ ــطـ ــ ــل انـ ــبــ وقــ

»البريميرليغ«،  لقب  على  بــقــوة  فيه  ينافس 
امــتــلــك فــريــق »الـــريـــدز« خمسة هــدافــني طــوال 
ــن الــــــدوري  املــــوســــم، لـــكـــن بـــعـــد 11 مــــبــــاراة مــ
اإلنكليزي في موسم 2016-2017 هناك عشرة 
العبني سجلوا في ليفربول، وهذا أمر ُيحسب 

للمدرب األملاني امُلميز.
واألمــر الثاني أن الفريق الحالي الــذي يقوده 
األملاني يورغن كلوب سجل أربعة أو خمسة 
أهــــداف فــي مـــبـــاراة واحــــدة مــن أصـــل 11 لقاء 
ــوة لــيــفــربــول  ــذي يـــؤكـــد قــ ــ ــو الـ حــتــى اآلن، وهــ
الـــذي سجل 30 هــدفــًا )األعــلــى في  الهجومية 

البريميرليغ هذا املوسم(.
مــبــاراة،  فــي 11  عندما ُيسجل فريق 30 هدفًا 
فهذا األمر يعني أن الفريق قادر على استغالل 
أنــصــاف الــفــرص وصــنــاعــة الــخــطــورة بشكل 
مــســتــمــر طـــــوال 90 دقـــيـــقـــة. بــالــنــســبــة لــفــريــق 
لــيــفــربــول مــع يــورغــن كــلــوب املــهــمــة أصبحت 
واضــــحــــة الـــهـــجـــوم ثــــم الـــهـــجـــوم واســـتـــغـــالل 

الفرص وبالتالي تسجيل األهداف.
مــبــاراة 198  فــي 11  اآلن  ليفربول حتى  ســدد 
تــــســــديــــدة، 88 مــنــهــا عـــلـــى املــــرمــــى مـــبـــاشـــرًة  
واســتــغــل 30 مــنــهــا فـــي شــبــاك الــخــصــوم، أي 
أن ليفربول صنع حوالى 18 تسديدة في كل 
مـــبـــاراة ومـــن بـــني 88 عــلــى املـــرمـــى يــنــجــح في 

ترجمة حوالى %35.
لو حافظ ليفربول على نفس األداء في موسم 
يتخطى  أن  املـــتـــوقـــع  مـــن  فـــإنـــه   ،2017-2016
كـــلـــوب أرقـــــــام رودجـــــيـــــرز فــــي مـــوســـم 2013-

2014، إذ إن كــلــوب قــــادر عــلــى إنــهــاء املــوســم 

فـــورمـــوال 1 مــوســم 2016، تحدث  ملــنــافــســات 
سائق فريق »ريــد بــول« دانــيــال ريتشياردو 
عن قضية تبديل منطقة الحصى على جانب 
بعض  فــي  السائقني  تساعد  والــتــي  الطريق 
ــيــــان لــتــخــطــي املــنــافــســني بــطــريــقــة غير  األحــ
شــرعــيــة، واألمــــر حــصــل فــي ســبــاق املكسيك 
عــنــدمــا انــزلــقــت ســـيـــارة بــطــل الــعــالــم لــويــس 
هاميلتون الذي خرج عن الطريق واستعمل 
هـــذه الــحــصــى لتغيير املــســار والـــعـــودة إلــى 
الــســبــاق، ولـــوال هــذا األمـــر لــكــان ريتشياردو 

متصدرًا للسباق منذ البداية.
ويقول ريتشياردو الذي حل ثالثًا في سباق 
املــكــســيــك أن الــتــغــيــيــر يــجــب أن يــحــصــل في 
موسم 2017، وصرح ملوقع »أوتو سبورت«: 
أنــــا مـــن عــشــاق الــحــصــى ألنــهــا تــمــتــع وقـــوع 
الــحــوادث، لكنها في بعض األحــيــان تساعد 
في تخطي السائقني للمنافسني بطريقة غير 
شرعية. ورغــم أن األمــر يساعد السائق لكنه 
وتسبب  محركه  ستدخل  الحجارة  أن  يغفل 
تؤثر سلبًا على سيارته  قد  كثيرة  بمشاكل 
خالل السباق وقد تتسبب بحوادث خطيرة، 
لــذلــك يــجــب اعــتــمــاد عــقــوبــة عــلــى مـــن يــدخــل 

منطقة الحصى. 
ويــــشــــرح ريـــتـــشـــيـــاردو أن خـــطـــأ مـــثـــل الــــذي 
ارتكبه هاميلتون في بداية السباق وخروجه 
كــان كفياًل  الحصى  إلــى منطقة  الطريق  عــن 
لو تم تطبيق  السباق تمامًا  بتغيير مجرى 

عقوبة بحق بطل العالم.
)العربي الجديد، رويترز(

نقطة   84( نقطة   90 برصيد  األول  املــركــز  فــي 
أهـــداف،  لـــ 104  فــريــقــه  لــرودجــيــرز( وتسجيل 
أكــثــر بــثــالثــة أهــــداف مــن عــهــد رودجـــيـــرز. في 
املقابل ال تقل قوة ثالثي »الــريــدز« الهجومي 
كــوتــيــنــيــو وفــيــرمــيــنــو وســــاديــــو مـــانـــي ربــمــا 

حاليا عن قوة »إم.إس.إن« و«بي.بي.سي« في 
ريــــال مــدريــد وبــرشــلــونــة، إذ إن مــانــي سجل 
ستة أهــداف وصنع هدفني، وسجل فيرمينو 
خمسة أهــداف وصنع ثالثة بينما صنع آدم 
الالنا خمسة أهــداف. كما حقق ليفربول أمام 

واتفورد رقما قياسيا بالتسديد على املرمى 
17 مرة، وهو األقوى هجومًا في البريميرليغ 
برصيد 30 هدفا واألكثر فاعلية على املرمى 
أهــداف(  إلــى  تتحول  التسديدات  من   %20.5(
تسديدة(   146( املــرمــى  على  تسديدا  واألكــثــر 
فــي املــســابــقــة وكــذلــك األكــثــر صــنــاعــة للفرص 
لــيــفــربــول أيــضــا عــلــى جميع  )171(. ويــتــفــوق 
تــمــريــرة  ــمـــريـــرات )6590  ــتـ الـ ــة  ــ فــــي دقـ الــــفــــرق 
مــن حيث  فريق  أفضل  ثاني  صحيحة( وهــو 
االستحواذ )61.21%( وثاني أفضل فريق في 
فــريــق تعرضًا  الــكــرة )713( وأقـــل  استخالص 

لتسديدات )89(. 
فــي املــقــابــل تميز كــلــوب بــاملــرونــة فــي الخطة 
الــتــكــتــيــكــيــة، إذ مــنــذ املــــبــــاراة األولــــــى وحــتــى 
مــبــاراة واتــفــورد اعتمد على ستة العبني في 
– الالنــا  – ميلنر  األســاســيــة: كالين  تشكيلته 
ــان لــكــن الــخــطــة  – كــوتــيــنــيــو – لـــوكـــاس وتـــشـ
وفــاجــأ   .)3-3-4( إلـــى   )1-3-2-4( مــن  تــحــولــت 
أيسر،  كظهير  بميلنر  بالدفع  الجميع  كلوب 
إلــى الوسط،  وتــراجــع مركز الالنــا وفينالدوم 
ــي لــيــقــل  ــمــ وأشـــــــــرك فـــيـــرمـــيـــنـــو كـــمـــهـــاجـــم وهــ
االعتماد على رأس الحربة ستوريدج الذي لم 

يسجل في تسع جوالت.
لــم يظهر كلوب خوفا فــي مواجهاته  وأخــيــرًا 
ضــد مــوريــنــيــو وكــونــتــي ورانــيــيــري وفينغر، 
وهو حاليًا املدرب الذي يحلم بالتتويج بلقب 
آثار الخسارة في  »البريميرليغ«، وذلك ملحو 
نهائي الـــدوري األوروبـــي وكــأس الرابطة في 

املوسم املاضي، األول له مع الفريق.

كلوب تفّوق على رودجيرز... وأعاد المجد لليفربولفريق ساوبر يستعيد مديره التقني الخبير
يورج تساندر يعود إلى 

فريق ساوبر من أجل 
تدعيم الفريق للمنافسة 

في عام 2017

نجح يورغن كلوب في 
تحويل ليفربول إلى 

منافس شرس على لقب 
»البريميرليغ«

فريق ساوبر يفكر في المنافسة في عام 2017  )مانويل فيالسكيز / األناضول(

)Getty/دييغو كوستا هداف الفريق )جوليان فيني

)Getty/تشلسي فريق يقاتل من أجل الفوز )جوليان فيني

)Getty/كلوب صنع فريقًا جديدًا  )نيك تايلور

مباريـات
      األسبـوع

رياض الترك

حــــّقــــق تـــشـــلـــســـي الـــــفـــــوز فـــــي آخــــر 
ــاريــــات مــــن مــنــافــســات  ــبــ خـــمـــس مــ
»الــبــريــمــيــرلــيــغ«. وســـجـــل الــفــريــق 
15 هدفًا ولــم تتلق شباكه أي هــدف. انتفض 
الـــفـــريـــق مــــع كـــونـــتـــي بـــعـــد تـــلـــقـــي خـــســـارتـــني 
لــيــفــربــول وأرســـنـــال، وأصــبــح  مــن  متتاليتني 
اليوم من أبرز املنافسني. لكن ما هو سر هذا 

التفوق الكبير؟ 
بعد أن خسر املدرب اإليطالي أنطونيو كونتي 
1( في ملعب »ستامفورد   -  2( ليفربول  أمــام 
بــريــدج«، وخــســر مــن أرســنــال خـــارج القواعد 
بــثــالثــة أهــــــداف نــظــيــفــة، وجــــد كــونــتــي الــحــل 

تفّوق تشلسي 
مع كونتي

5 انتصارات متتالية

أبهر أنطونيو كونتي، الجميع في »البريميرليغ«، 
الواجهة من جديد، كأحد  إلى  وأعاد تشلسي 
هذا  وكل  الدوري،  لقب  على  المنافسين  أبرز 

بفضل تغيير تكتيكي قلب المعادلة بأكملها

تقرير

األمثل لتحقيق انتفاضة كروية قلبت املعادلة 
التي  الــســحــريــة  الخلطة  »الــبــريــمــيــرلــيــغ«.  فــي 
اكتشفها كونتي تمثلت في خطة )3-4-3( التي 

جعلت الفريق يظهر بشخصية بطل إنكلترا.
ُيــعــتــبــر رســــم الــخــطــة الــتــكــتــيــكــيــة مـــن أســهــل 
األمـــور فــي عالم كــرة الــقــدم، لكن تطبيق هذه 

ــر األصـــعـــب. ألن  ــ الــخــطــة مـــن الــفــريــق هـــو األمـ
ــدرب تــقــع عــلــى عــاتــقــه مــســؤولــيــة توظيف  ــ املـ
الالعبني على أرض امللعب، ووضــع كل العب 
الترابط بني  املناسب، وذلــك لخلق  في مكانه 
الخطوط الثالثة )الدفاع والوسط والهجوم(.

مدافعني  بــأربــعــة  تلعب  الــتــي  األنـــديـــة  معظم 
الدفاع  قلب  الدفع بالعب  تعتمد على  الــيــوم، 
إلى األمام لكي يشارك في صناعة الهجمات. 
ــذا املـــدافـــع  فـــي تــشــكــيــلــة كــونــتــي اســتــعــمــال هــ
ــاع مــشــرعــا  ــدفــ كــوســيــلــة لــلــهــجــوم ســيــتــرك الــ
بــمــدافــعــني فــقــط، أو ثــالثــة مــدافــعــني فــي حــال 
ــد الــــدفــــاع فــــي الــخــط  ــانــ ــنـــاح وســ ــتــــرب الـــجـ اقــ

الخلفي. 
لكن هذا األمر وإن حصل قد يضع الدفاع أمام 
فرضية هجوم ثالثة ضد ثالثة، وهذه مشكلة 
قد تعّرض الفريق لخطر كبير. لكن استعمال 
العـــب خـــط وســـط أو جــنــاح فـــي خـــط الــوســط 
كــســالح لــتــدعــيــم الـــدفـــاع والــهــجــوم فـــي نفس 
الوقت، تكتيك ُمميز من كونتي حول تشلسي 
إلى فريق صلب في الخلف، مرن في الوسط، 

وقوي في الهجوم.

جدار صلب ُمدعم
 )3-4-3( بــخــطــة  الـــلـــعـــب  أن  الـــبـــعـــض  يــعــتــقــد 
ســـيـــكـــشـــف دفــــــــاع تـــشـــلـــســـي لـــلـــخـــصـــوم، لــكــن 
أنطونيو كونتي اكتشف خلطة سحرية لعدم 
الوقوع في فخ الهجمات املرتدة. خلق كونتي 
الحارس  يحمي  ُمدعما  صلبا  دفاعيا  جــدارا 
تيبو كورتوا، والغريب أنه مؤلف من خمسة 

مدافعني. لكن كيف؟
عندما  مدافعني  بخمسة  كونتي  يــدافــع  كيف 
يــخــســر الـــكـــرة وهــــو يــمــلــك ثـــالثـــة فـــقـــط؟ بكل 
ــرة لـ  ــيــ بــســاطــة شـــاهـــدنـــا فـــي املـــبـــاريـــات األخــ
الــواضــح على العبي خط  »الــبــلــوز« االعتماد 
وسط يملكون قدرة تحمل وقوة بدنية خارقة 
أمـــثـــال فــيــكــتــور مــــــوزس، كــانــتــي ومـــاركـــوس 

ألونسو.
بــالــنــســبــة لــكــانــتــي دوره مـــعـــروف مــنــذ بــدايــة 
كــونــتــي مــع تــشــلــســي، فــهــو الــالعــب الــديــنــامــو 
في خط الوسط الذي يربط الخطوط الثالثة، 
لكن دور مـــوزس وألــونــســو قــد يصعب فهمه 
الــــورق. يعتمد كــونــتــي عــلــى أجنحة  إال عــلــى 
دفاعية - هجومية متمثلة بموزس وألونسو، 
العبني يملكان قوة بدنية كبيرة، قادران على 
مساندة الدفاع املؤلف من ثالثة العبني، وفي 
نفس الوقت هما قادران على مساندة الهجوم 

وتعزيز الكثافة العددية في الخط األمامي.
-4-3( فإن تشلسي سيلعب بخطة  وبالتالي، 

كانتي وماتيتش 
يشكالن قوة دفع قوية 

في وسط الملعب

اإليطالي يقدم مستوى الفتًا في البريميرليغ )غلين كيرك/ فرانس برس(

الكرة  تــكــون  عندما  و)3-2-5(  الـــورق  على   )3
مع الخصم و)3-2-5( عند الهجوم، األمر الذي 
يعني أن تشلسي في الهجمات املرتدة فتاك، 
ومن الصعب إيقافه عندما ُيهاجم بهذا العدد 
الكبير، وفي نفس الوقت خلق كونتي خلطة 
من  يتحولون  الالعبني  نفس  تجعل  سحرية 
الهجوم إلى الدفاع بسرعة، وبالتالي العودة 

إلى )3-4-3( بسرعة وبدون مشاكل.

هازارد بيدرو والفوضى
في منطقة الخصم

يــلــعــب الــبــلــجــيــكــي إديــــن هــــــازارد واإلســبــانــي 

الــخــط الخلفي املــؤلــف مــن ثــالثــة العــبــني، لكن 
دورهما الهجومي فيه ذكاء خارق من كونتي.

عندما يضغط الخصم على أجنحة تشلسي 
على  املنافذ  يغلق  وبــيــدرو  بــهــازارد  املتمثلة 
وصــول الكرة نحو كوستا، لكن مهاًل موزس 
دور  ليلعبا  الخلف  من  سيتقدمان  وألونسو 
هازارد وبيدرو، وعليكم تخيل ذلك في هجمة 
مرتدة، ألن في تلك الثواني البسيطة سيدخل 
العمق ويتقدم كوستا  هـــازارد وبــيــدرو نحو 
إلـــى داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، ويــصــبــح مـــوزس 
وألونسو أجنحة هجومية، وبالتالي فوضى 

في منقطة الخصم بكل معنى الكلمة.

بـــيـــدرو فـــي الــجــنــاحــني األيـــمـــن واأليــــســــر في 
خط هجوم تشلسي مع وجود كوستا كرأس 
حربة صريح. وجد كونتي في هازارد وبيدرو 
ســــالحــــًا فـــتـــاكـــًا ُيــــحــــدث فــــوضــــى فــــي مــنــطــقــة 
الـــخـــصـــم، حـــيـــُث أصــبــحــت األجـــنـــحـــة بــمــثــابــة 
خـــدعـــة لــلــفــريــق الــخــصــم الـــــذي يــضــغــط على 
بيدرو وهــازارد لشل هذه األجنحة السريعة، 

لكنه يغفل القادمني من الخلف.
ذكرنا في األعلى أن موزس وألونسو يلعبان 
دور األجنحة في خط الوسط ويشاركان في 
الــدفــاع والــهــجــوم بتعليمات مــن كــونــتــي. في 
الدفاع أصبح دورهما واضحا وهو مساندة 

قوة المحرك
في املوسم املاضي، منح كانتي فريق ليستر 
سيتي قوة رهيبة في خط الوسط، وكــان من 
بني أبرز املساهمني في تتويج ليستر سيتي 
الوحيد  يكن  لم  كانتي  »البريميرليغ«.  بلقب 
الـــذي يصنع قــوة الــدفــع للفريق، بــل كــان إلى 
جانبه دانــي درينكواتر، فشكال سويًا ثنائيًا 

صلبًا ذا قوة بدنية ُمميزة.
بــدايــة موسم 2016-2017 خطف تشلسي  مــع 
للفريق  الدفع  كانتي لكي يكون أحد عناصر 
الفرنسي  النجم  يتأقلم  لــم  امللعب،  فــي وســط 
فــي الــبــدايــة، لكنه مــع كونتي وجــد نفسه من 

جــديــد بــرفــقــة زمــيــل ُيــشــبــه دريــنــكــواتــر، وهــو 
الصربي ماتيتش. 

وفي نظام )3-4-3( يحتاج تشلسي إلى العبني 
يــعــمــالن بــجــهــد ويــقــاتــالن عــلــى أرض امللعب 
وتــوازنــه  الفريق  الحفاظ على شكل  أجــل  مــن 
الــنــهــايــة. كانتي وماتيتش  الــبــدايــة حتى  مــن 
الــجــزاء  منطقة  مــن  تشلسي  فــي  اآلن  يعمالن 
حتى منطقة الجزاء، أي ما ُيعرف باإلنكليزية 
الــخــصــم  يــمــنــحــان  ال  وهـــمـــا   ،»Box to Box«
وبالتالي  بــراحــة،  للتحرك  فــارغــة  أي مساحة 
الــهــواء واملـــاء عــن أي فريق يفكر في  يقطعان 

الهجوم من وسط امللعب.
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ــــوراي عــلــى عــرش  تــربــع الــبــريــطــانــي آنــــدي مـ
الصادر  للرجال  التنس  تصنيف 
االثنني، للمرة األولى في مشواره، 
ليعد بــذلــك الــاعــب رقـــم 26 الــذي 
على  أول  كمصنف  للقمة  يصعد 
العالم منذ عام 1973، ومتفوقا بـ 405 نقاط 
عــــن الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديـــوكـــوفـــيـــتـــش، الــــذي 

تراجع للوصافة.
هي  اللعبة  لعشاق  الصادمة  املفاجأة  ولكن 
روجــر  الــســويــســري،  للنجم  الكبير  الــتــراجــع 
فيدرر، الذي غادر »التوب تن«، وفقد مقعده 
العالم،  فــي  اللعبة  لــهــذه  الكبار  العشرة  بــني 
وذلــك بعد 14 عامًا على آخــر مــرة لم يسجل 

وجوده في مجموعة الكبار.
حــضــور فــيــدرر فــي املــركــز 16 فــي التصنيف 
ــيـــة ال تــلــيــق  ــــي وضـــعـ الـــعـــاملـــي لـــلـــتـــنـــس، وهــ
ــــذي يــحــتــل الـــرقـــم الــقــيــاســي بني  بــالــاعــب الـ
ــل  ــ الــاعــبــني املـــوجـــوديـــن بـــني الــعــشــرة األوائـ
فــي الــلــعــبــة، حــيــث صــمــد 302 أســبــوع داخــل 
ــان«. وأنـــهـــى الـــاعـــب الــســويــســري  ــ ــتـــوب تـ »الـ
للتعافي  املــاضــي  يوليو/تموز  فــي  موسمه 
الركبة ويسعى  فــي  بشكل كامل مــن جــراحــة 
لكي يكون جاهزا لبطولة أستراليا املفتوحة 
عاما   35 وببلوغه  الثاني.  يناير/كانون  في 
فإن فرص فيدرر في الفوز باأللقاب أصبحت 

فيدرر 
والتراجع المحيّر

لالعبي  العالمي  التصنيف  ضمن  عشرة  أول  بين  من  فيدرر  روجر  خرج  ربما 
الالعب  أن  يرى  إدبرغ   السابق  الالعب  لكن   ،2002 منذ  األولى  للمرة  التنس 
الكبرى،  األربع  البطوالت  ألقاب  بإحدى  الفوز  يستطيع  زال  ما  السويسري 

وبدا فيدرر واثقًا من قدرته على العودة في المنافسة على األلقاب
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قليلة. وكان لقبه األخير في البطوالت األربع 
الكبرى في ويمبلدون 2012.

لــكــن إدبـــــرغ املــصــنــف األول ســابــقــًا واملــــدرب 
السابق لفيدرر يختلف مع تلك الرؤية.

وقال إدبرغ الفائز بستة ألقاب في البطوالت 
ــد »أعــتــقــد  ــ ــع الــكــبــرى ملــوقــع تــنــس وورلـ ــ األربـ
الــفــوز بلقب فــي السنوات  أنــه كــان يستطيع 

املاضية. كان قريبًا للغاية«.
ــاف املــــدرب الــســويــدي الــبــالــغ عــمــره 50  وأضــ
عــامــًا »األمـــور تصبح أكــثــر صعوبة. لــم يعد 
شابًا لكن ما زال هناك بعض األمــل. إذا كان 

هناك من يستطيع فعل ذلك فهو روجر«.
املقبل ستمثل  العام  العودة في  وتابع »لكن 
ــرو« كــمــا يحلو  ــتـ ــسـ ــايـ ــًا«. تـــراجـــع »املـ ــديـ تـــحـ
ــة فــقــط  ــدمـ ــه، لــــم يــشــكــل صـ ــنــــاداتــ لــلــبــعــض مــ
لعشاقه، فحتى نجوم اللعبة أبدوا تضامنا 
كــبــيــرا مـــع هـــذا الـــاعـــب األســـطـــورة فــقــد قــال 

مــواطــنــه ســتــانــيــســاس فــافــريــنــكــا: »مـــن أجــل 
ــل مــايــني  ــن أجــ جـــمـــال الــلــعــبــة ونــكــهــتــهــا ومــ
الجماهير التي تساند هذا الاعب، أتمنى أن 
يعود سريعا إلى موقعه وأن يتماثل للشفاء 

التام من اإلصابة التي يشكو منها«.
أمـــا الــاعــب الــفــرنــســي لــوكــاس بــويــل والـــذي 
يــســبــق فــيــدرر بــمــركــز وحــيــد فــقــال: »لـــم يكن 
ــدفـــي أن أســـبـــقـــه فــــي الــتــصــنــيــف الـــعـــاملـــي،  هـ
صحيح هذا إنجاز بالنسبة لي، خاصة أنني 
فــي بــدايــة مــشــواري، لكن ال ننسى أن فيدرر 
لــم يلعب أكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر فــقــط بسبب 
اإلصابة خال هذا املوسم، وبالتالي فإن هذا 
التي  إمــكــانــيــاتــه  يــعــكــس حقيقة  الــتــرتــيــب ال 

يعلمها الجميع، وال يمكن التشكيك فيها«.
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــاعــــب الــــســــويــــســــري فـــقـــد أكـــد 
منذ أيـــام خــال حـــوار مــع إذاعـــة »أوروبــــا 1« 
ــه يــعــمــل بكثير مــن الــجــد هــذه  الــفــرنــســيــة، أنـ
األيــــــام عــلــى أمــــل أن يـــعـــود إلــــى املـــاعـــب في 
أقرب وقت وأن يواصل ممارسة اللعبة التي 
يعشقها وأن ينهي مشواره وهو في ترتيب 
ــال: »أتــمــنــى حــقــا أن تــكــون  مــتــقــدم، عــنــدمــا قــ
ــا أعمل  الـــعـــودة مــن الــبــاب الــكــبــيــر، ولــذلــك أنـ
بــجــد وتـــعـــب كــبــيــر هــــذه األيــــــام عــلــى جميع 
الحقيقي،  أدائــــي  أستعيد  حــتــى  املــســتــويــات 
ــلــــول شــهــر  مــــــــازال أمــــامــــي 60 يــــومــــًا قـــبـــل حــ
تتحسن  بـــدأت  ركبتي   ،2017 عــام  مــن  يناير 
تدريجيا، أنا حقًا سعيد بهذا التحسن الذي 
سيساعدني عــلــى الــعــودة فــي أســـرع وقـــت«. 
وتــابــع الــنــجــم الــســويــســري: »أشــعــر بقدرتي 
املنافسات  فــي  كــبــرى  ببطولة  التتويج  على 
ــر مــرتــبــط بــالــحــضــور الــذهــنــي  الـــقـــادمـــة، األمــ
لدي، يجب أن أستعيد نكهة اللعب، والتحدي 
أو  الفوز، وبعد ثاث  القدرة على  والثقة في 
أربع بطوالت سيتبني األمر إذا ما كنت فعا 
قادرا على تحقيق هذه الرغبة أم ال، وقد كنت 
حريصا على أخذ قسط من الراحة ال يقل عن 
ستة أشهر حتى أكون قــادرا على االستمرار 

في املنافسة لسنوات أخرى«.
مــن جــهــة أخــــرى، يــبــدو مــشــوار أنـــدي مـــوراي 
لــضــمــان إنــهــاء الــعــام فــي صــــدارة التصنيف 
الــعــاملــي لــاعــبــي الــتــنــس املــحــتــرفــني محفوفًا 
بـــاملـــخـــاطـــر، بــعــدمــا أســـفـــرت قـــرعـــة الــبــطــولــة 
يوم  التي ستنطلق  الرجال  الختامية ملوسم 
األحد املقبل في لندن عن وقوعه في مجموعة 
جـــــون مـــكـــنـــرو الــــتــــي تـــضـــم فـــافـــريـــنـــكـــا وكـــي 

نيشيكوري ومارين شيليتش.
الــذي تصدر التصنيف  وسيستهل مــوراي - 
االثـــنـــني لــلــمــرة األولــــــى فـــي تـــاريـــخـــه لينهي 
الــتــي استمرت  ديــوكــوفــيــتــش  نــوفــاك  هيمنة 
- مــشــواره في دور املجموعات  122 أسبوعا 
يــوم االثــنــني املقبل أمــام الــكــرواتــي شيليتش 
املتألق. وأوقعت القرعة ديوكوفيتش - الذي 
فرنسا  ببطولة  فــوزه  منذ  مستواه  انخفض 
البطوالت  بــني  مــن  الــوحــيــدة  املفتوحة وهــي 
األربــع الكبرى التي كانت تغيب عن خزائنه 

فيدرر: أشعر بقدرتي على 
التتويج ببطولة كبرى في 

المنافسات القادمة

كريستيانو يحصل على جائزة دي ستيفانو ألفضل العب
مهاجم  رونـــالـــدو  كريستيانو  الــبــرتــغــالــي  حــصــل 
)ألفريدو دي ستيفانو(  ريال مدريد على جائزة 
التي تمنحها جــريــدة )مــاركــا( ألفضل العــب في 
القدم عن موسم 2015- لكرة  اإلسباني  الـــدوري 

سيميوني  دييغو  األرجنتيني  تــوج  فيما   ،2016
)ميجيل  بــجــائــزة  مــدريــد  ألتليتكو  الــفــنــي  املــديــر 
مونيوز( ألفضل مدرب. وشهد نفس الحفل أيضا 
فوز لويس سواريز العب برشلونة بجائزة هداف 
 40 تسجيله  بعد  »بيتشيتشي«  املاضي  املوسم 
هدفا في الليغا ولكنه لم يحضر الحفل. وحصل 
»أفضل  ريــال مدريد على جائزة  مــوراتــا مهاجم 
العب مع املنتخب اإلسباني« في املوسم املاضي، 
رئيس  كــارديــنــال  مــن ميجل  الجائزة  تلقى  حيث 
املجلس األعلى للرياضة. وفاز بجائزة )زامورا( ألفضل حارس في الليغا السلوفيني يان 
أوبالك العب ريال مدريد، بينما حصد جائزة )زارا( ألفضل هداف إسباني أريتز أدوريز 
بجائزة جوروسيتا  كاربايو  فيالسكو  كارلوس  الحكم  توج  بينما  بلباو،  أثلتيك  مهاجم 

ألفضل حكم.

رئيس أتليتكو مدريد: لدينا أفضل فريق في تاريخنا
اعتبر رئيس أتليتكو مدريد، إنريكي سيريزو، إن النادي يمتلك في الوقت الحالي »أفضل 
باأللقاب.  الفوز  ومحاولة  املنافسة  وراء  يسعى  الكل  أن  إلــى  مشيرا  تاريخه«،  في  فريق 
وصرح سيريزو أثناء حضوره حفل توزيع جوائز جريدة )ماركا( اإلسبانية الرياضية 
للموسم املاضي التي توج فيها املدير الفني للفريق دييغو سيميوني بجائزة أفضل مدرب 

»الجوائز معقدة ولكن هذه مستحقة. سيميوني مدرب عظيم ورائع. هو األفضل«.

موراتا: أتمنى أن أقترب من أهداف رونالدو 
مع نهاية الموسم

صرح اإلسباني الدولي ألفارو موراتا، مهاجم فريق ريال مدريد اإلسباني، أن عدد الدقائق 
التي  بــأن يقترب من عــدد األهــداف  امليرينغي »ذهبية« وأنــه »يأمل  التي يشارك فيها مع 
موراتا شارك  أن  يذكر  املوسم.  بنهاية  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  زميله  سيحرزها 
في 17 مباراة رسمية مع الفريق امللكي، سجل فيها ثمانية أهــداف، أي أكثر مما سجله 
رونالدو بهدف واحــد. وقــال الالعب »لقد بدأنا املوسم بشكل جيد جــدا، أتمنى أن أقترب 
من أهداف رونالدو مع نهاية املوسم، سيكون خبرا جيدا. بالنسبة لي، الدقائق التي أشارك 
فيها مع ريال مدريد هي دقائق من ذهب ويجب على أن أستغلها، ألنني في أحد أفضل 
األندية في العالم، أنا أعيش حلما. ليس لدي شئ آخر غير أن أبذل كل ما لدي كل يوم«. 
كما أضاف »أريد أن أسجل كل ما أمكنني من أهداف، وأرجو أن أحقق ذلك وأن تفيد في 

حصد النقاط«.

أندريا بارزالي يغيب عن يوفنتوس شهرين 
بسبب خلع في الكتف

سيغيب املدافع أندريا بارزالي عن فريق يوفنتوس 
اإليطالي لكرة القدم ملدة شهرين بسبب خلع في 
كتفه األيـــســـر، وفــقــا ملــا أعــلــنــه الـــنـــادي فــي بيانه. 
وخــضــع بــــارزالــــي، أحــــد قــــادة الــفــريــق اإليــطــالــي، 
لفحوصات طبية كشفت عن إصابته التي تعرض 
ــع كييفو  ــبــــاراة الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز مـ ــهــا خــــالل مــ ل
فيرونا في الجولة الثانية عشر للدوري اإليطالي. 
من  كتفه  على  الحفاظ  الــالعــب  على  وسيتوجب 
دون حركة ملدة أربعة أسابيع، وتوقع األطباء غيابه 
ملدة شهرين. ومن املتوقع عودة بارزالي للمالعب 
الــثــانــي مــن عـــام 2017 املقبل،  فــي يــنــايــر/كــانــون 
ليغيب عن لقاءات مهمة للبيانكونيري أبرزها أمام 

إشبيلية اإلسباني في دوري األبطال يوم 22 من الشهر الجاري.

سيميوني: لدينا العبون مهمون سيعرف الجميع 
قيمتهم مستقبًال

صرح األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب فريق أتليتكو مدريد اإلسباني لكرة القدم، أن 
لديهم »العبني مهمني«، وأن الجميع »سيعرف قيمتهم في املستقبل سواء نجحوا أم ال« في 
الفوز باأللقاب هذا املوسم. وقال سيميوني الذي رأى توقف الدوري إيجابيا أن »من لديه 
أفضل الالعبني ال يفوز دائما، بل يفوز من يلعب أفضل. أعتقد أنه ال توجد صدف في كرة 
القدم. لدينا العبون مهمون وسيعرف الجميع قيمتهم في املستقبل سواء نجحوا أم ال. لقد 
أظهرنا قدراتنا في دوري األبطال، فقد تأهلنا لدور الـ16«. وأوضح أن »فترة التوقف جيدة 

حينما تخسر، ألنه من األفضل أن تهدأ وأن يأتي الالعبون بعدها بعدة أيام«.

1997.  انــطــلــق مــشــوار زبــيــر بــيــة مــع منتخب تــونــس يــوم 
مباراة  أول  عندما خــاض  األول 1994  ديسمبر/كانون   16
ــارك مــع منتخب بـــالده فــي كأس  دولــيــة ضــد الــجــزائــر. وشـ
أمم أفريقيا في أربع دورات متتالية 1996 و1998 و2000 
و2002، وخاض األلعاب األوملبية 1996 ونهائيات مونديال 
1998 و2002، وخاض 71 مباراة سجل خاللها 16 هدفا. 
لعب زبير بية لنادي فريبورغ األملاني في الفترة ما بني عامي 
1997 و2001، وكان أول عربي يحمل شارة القيادة في ناد 
أملاني يلعب في الدوري املمتاز. في عام 2002 وقع زبير بية 
عقدا ملدة عام واحد مع نادي بشكتاش التركي وخاض معه 
26 مباراة. ثم عاد إلى نادي النجم الساحلي وقاده للتتوج 
عــام 2003.  بالكؤوس  الفائزة  لألندية  أفريقيا  كــأس  بلقب 
فــي 2011 فــاجــأ زبــيــر بية الــشــارع الــريــاضــي بــعــودتــه إلى 
املالعب وهو في سن الـ40 عندما وقع عقدا ملدة عام واحد 

مع هالل مساكن قبل أن يعلن بنهاية موسم 2011-2010 
بعدد  فنيا  مستشارا  عمل  االعــتــزال  وبعد  نهائيا.  اعتزاله 
العربية. في 27 أغسطس/آب 2011  الفضائية  القنوات  من 
أعلن النجم الساحلي رسميا تعيني زبير بية مديرا رياضيا 
فقط،  بعد شهرين  مــن منصبه  استقال  مــا  لكنه ســرعــان 
قــال زبير  كــمــدرب،  وبخصوص عــدم خوضه تجربة فنية 
بية إن عدة عوامل جعلته ال يقتنع بهذه املهنة التي تجعل 
مصير صاحبها مقررا بني أقــدام الالعبني وقد تحكم فيه 
نتيجة مقابلة، وأكــد أنه وجد راحته كمحلل فني في خطة 
أقيم على  مــــارس/آذار 2008  الضغط. وفــي 20  بعيدة عن 
شرفه لقاء توديعي بملعب سوسة وتم تكريمه في مباراة 
العربية واألفريقية مثل سامي  الكرة  أبرز نجوم  حضرها 
الــجــابــر وفضيل مــغــاريــا وشــكــري الــواعــر وحــســام حسن 

ونور الدين النيبت وجورج وياه وباتريك مبوما وغيرهم.

نبيل التليلي

زبير بّية هو العب كرة قدم تونسي دولي سابق، وهوأحد 
أفــضــل الــالعــبــني الــتــونــســيــني عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ، العـــب من 
كوكب اخر. هذا ما كان جل الفنيني يطلقونه على الساحر 
الفنان زبير بية، فزبير ليس مجرد العب كرة قدم تصفق 
له الجماهير طيلة 90 دقيقة.. بل كان مثاال يحتذى به في 
التونسيني  الالعبني  أهــم  أحــد  رفــعــة األخـــالق ويبقى زبــيــر 
التاريخ  ولد يوم 15 مايو/أيار 1971 في  والعرب على مر 
مدينة مساكن بمحافظة سوسة وسط تونس. بدأ زبير بية 
مشواره الكروي العبا مع هــالل مساكن، وفــي عــام 1991 
انتقل إلى النجم الساحلي. ولعب في صفوفه حتى يونيو/

األفريقي  االتحاد  بكأس  الفريق  مع  وتــوج   ،1997 حزيران 
عام 1995، وكأس تونس عام 1996، ولقب الدوري التونسي 

زبير بيّة

على هامش الحدث

نسلط الضوء 
اليوم على أحد 

نجوم الكرة 
العربية، الالعب 

الدولي التونسي 
السابق زبير بيّة، 
الذي لعب مع 
النجم الساحلي 

وفريبورغ األلماني

فيدرر خارج الكبار 
بعد 14 عامًا 
)غاري هيرشورن/
فرانس برس(

لفئة  التنس  تصنيف  صدارة  على  التربع  كيربر  أنجليكه  األلمانية  تواصل 
بعد  الـ11  المركز  إلى  كفيتوفا  بترا  التشيكية  قفزت  حين  في  السيدات، 

تتويجها مؤخرًا بلقب بطولة زوهاي الصينية.
هذا  األخيرة  للتنس،  الصينية  زوهــاي  لكأس  بطلة  كفيتوفا  وتّوجت 

العام، بعد تغلبها على األوكرانية إلينا سفيتولينا.
تليها  الوصافة،  تحتل  ويليامز  سيرينا  المخضرمة  األميركية  تزال  وال 

البولندية أنييسكا رادفانسكا ثالثة، ثم الرومانية سيمونا هاليب رابعة.

كيربر تحافظ على الصدارة

وجه رياضي

- في مجموعة تبدو أسهل إلى جانب جايل 
فــي مشاركتهما  تــيــم  مــونــفــيــس ودومــيــنــيــك 
ــــب مـــيـــلـــوش  ــانـ ــ األولــــــــــى بـــالـــبـــطـــولـــة إلـــــــى جـ

راونيتش وصيف بطل ويمبلدون.
لــقــبــًا  ــربــــي صــــاحــــب 12  الــــصــ وســـيـــســـتـــهـــل 
فــي الــبــطــوالت األربــــع الــكــبــرى مـــشـــواره في 
البطولة يوم األحد املقبل أمام تيم املصنف 

التاسع عامليا. 
ــوراي عــلــى ديــوكــوفــيــتــش بــعــدمــا  ــ ــفـــوق مــ وتـ

أربـــع ســنــوات ولـــم يخسر خـــال تــلــك الفترة 
سوى في مباراة واحدة بدور املجموعات في 

العام املاضي.
أي  خــســارة  دون  بالبطولة  الــفــائــز  ويحصل 
مباراة في دور املجموعات على 1500 نقطة 
ما يجعل البطولة الختامية نهاية مثيرة بني 
موراي وديوكوفيتش - اللذين لم يلتقيا في 
ملعب أو2 من قبل - إذا تواجها في النهائي 
العام في  الــذي ينهي  الاعب  لتحديد هوية 

تـــوج بــلــقــب بــاريــس لــأســاتــذة بتغلبه على 
ــيــــركــــي جـــــون إيـــســـنـــر رغـــــم أنـــــه كـــــان قــد  األمــ
الــــذي يتصدر  الـــاعـــب 26  ضــمــن أن يــصــبــح 
العاملي بعدما انسحب راونيتش  التصنيف 

من مواجهته في الدور قبل النهائي.
ويـــتـــفـــوق مــــــــوراي بــــفــــارق 405 نــــقــــاط أمــــام 
ديــوكــوفــيــتــش ولـــكـــن تـــاريـــخ مــشــاركــاتــه في 

البطولة الختامية غير مبشر.
آخر  في  البطولة  لقب  ديوكوفيتش  واحتكر 

صدارة التصنيف.
وأبـــلـــغ مـــــوراي مــوقــع رابـــطـــة العــبــي الــتــنــس 
اللعب  الجيد  »مــن  اإلنترنت  على  املحترفني 
فــي لندن وأنــا فــي صـــدارة التصنيف.. ولكن 
ــة املـــلـــعـــب ال تـــفـــكـــر فــي  ــ ــيـ ــ ــك أرضـ ــ ــزولـ ــ فــــــور نـ

تصنيفك«.
وقال »إنهم أفضل ثمانية العبني وكل مباراة 

ستكون صعبة«.
)العربي الجديد، رويترز(

فــي حالة جــيــدة، حيث  أنــه  التركي  فناربخشة  بيرسي مهاجم  فــان  روبــن  الهولندي  أكــد 
يعاني فقط من تمزق في عضلة الجفن، وذلك عقب تعرضه إلصابة قيل إنها قد تفقده 
فــي حسابه بإحدى  الــالعــب  بلديه أكسيهار. وقــال  نــادي  أمــام  اليسرى  فــي عينه  بصره 
الشبكات االجتماعية »أعاني من تمزق بسيط في عضلة الجفن وبعض الفحوصات التي 
خضعت لها اليوم في املستشفى يمكنني القول إن عيني سليمة. بمعنى آخر، كل شيء 
جيد«. وأضاف فان بيرسي »هذه األشياء قد تحدث في كرة القدم«. وكان املهاجم تعرض 
لإلصابة بعد ضربة بالكوع من الفرنسي عبدول سيسوكو بعد نزاع على كرة مشتركة.

صورة في خبر

عين فان بيرسي
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بيسان اسم كنعاني يعني »البيت المسكون«. سقطت المدينة بين يوم 12 و 13 مايو/أيار بعام النكبة بيد قوات االحتالل. وقام 
أفراد العصابات الصهيونية بترحيل أهلها بالقوة، قبل أن يعودوا أمس لتفقد أطاللها

العودة إلى بيسان
ذكريات الالجئين تطفو على أطالل المدينة

بيسان ـ ناهد درباس

في  بيدي  زرعتها  الشجرة  »هــذه 
ــران ســنــة 1944 وتــقــع  ــزيـ شــهــر حـ
أمــام ساحة مبنى السرايا والذي 
ما زال قائمًا حتى اليوم منذ فترة األتراك«، 
بهذه الكلمات بدأ محمد عبد الله سرحان، 
أبــو أحــمــد، مــن مــوالــيــد بيسان عــام 1930، 
وهـــو يــشــرح لــعــشــرات رافـــقـــوه إلـــى مدينة 
بـــيـــســـان، أو أطـــــال بــيــســان الــفــلــســطــيــنــيــة 
خال جولة نظمتها جمعية املهجرين في 

الداخل.
ــاء ســرحــان إلـــى بــيــســان بــرفــقــة أحــفــاده  جـ
كما فعل باقي أهالي بيسان، أو من تبقى 
منهم من الذين هجروا في الداخل. حضر 
هؤالء من الناصرة والفريديس، فيما غاب 
أغلبية مهجري املدينة الذين كانت مدينة 
إربــد واألغــوار األردنية محطتهم األخيرة 
في تغريبة اللجوء والتهجير عام النكبة. 
وبقي الجزء األصغر في الباد موزعًا بني 
وقرية  حيفا  فــي  الكبابير  وحــي  الناصرة 

الفريديس.
ــان اســـــــم كـــنـــعـــانـــي يـــعـــنـــي »الـــبـــيـــت  ــيــــســ بــ
املسكون«. سقطت بني يوم 12 و 13 مايو/

أيار بعام النكبة بيد قوات االحتال. وقام 
أفراد العصابات الصهيونية، قبل تحولها 
إلى مسمى الجيش بترحيل أهلها بالقوة. 
هدموا غالبية بيوتها في العام التالي ولم 
يــبــق أي عــربــي فــيــهــا. كـــان قــد سكنها قبل 
املسلمون  شــكــل  نــســمــة،  آالف  ســتــة  النكبة 
عشرة  واملسيحيون  باملائة  تسعني  منهم 
يهودية  عــائــات  إلــى جانب بضع  باملائة، 
كــانــت تعيش فــي مــا كــان يطلق عليه أهل 
الــيــهــود«. تحولت بيسان  املــديــنــة »خــرابــة 
إلى خرابة وأطال، وخرابة اليهود صارت 
مدينة يقطنها عشرات آالف اليهود جلهم 
ممن تم جلبهم من الدول العربية، وخاصة 

من املغرب، لتصبح اليوم »بيت شان«.
ــًا يـــجـــمـــع بــني  ــامــ ــزًا هــ ــ ــــركـ ــان مـ ــيـــسـ ــانــــت بـ كــ
الــوظــائــف اإلداريـــــة والــزراعــيــة والــتــجــاريــة 
البريطاني.  االنتداب  فترة  والتعليمية في 
املوز،  واشتهرت بكثرة ينابيعها وبزراعة 
فــيــهــا دار سينما  كـــانـــت  أنــــه  الــــى  إضـــافـــة 
وســوق تجاري ضخم ونــاد للشباب. وفي 
العام  1945 تم تشييد أول مدرسة ثانوية 
ــة، نــاهــيــك عــن مــحــطــة قــطــار بيسان  ــيـ زراعـ
ــزءًا مـــن الــســكــة الــحــجــازيــة،  ــ الـــتـــي كـــانـــت جـ

وأعادت إسرائيل تفعيلها أخيرًا.
بقي من معالم املدينة العربية جزء شاهد 
البلدية  مبنى  السرايا،  مبنى  النكبة:  على 
الــــذي تــحــول إلـــى مــطــعــم الـــيـــوم، وجــــزء من 
مــبــنــى مــدرســة الــبــنــات وقــســم مــن مــدرســة 
الــذكــور أيــضــًا. وتــحــول مكتب الــبــريــد إلــى 
النخيل  أشــجــار  أثـــري، فيما بقيت  متحف 
صامدة تحكي حكايات املدينة في  حي أم 
سريس من بيسان. لم تنج األماكن املقدسة 
ــهــــدم. كــنــيــســة األرثـــوذكـــس  مـــن الـــدمـــار والــ
الــفــاروق أصبح  دمـــرت بــالــكــامــل، ومسجد 
مــبــنــى مـــهـــجـــورا. أمــــا كــنــيــســة الـــاتـــني فما 
زالت قائمة ولكنها اغتصبت لتصبح مقرا 

لحزب الليكود في املدينة. 
انــطــلــقــت الـــجـــولـــة بـــرفـــقـــة مــحــمــد ســـرحـــان 
مهجر بيسان، من أمام مبنى السرايا يحفظ 
تهجير  املدينة وقصص  أحمد حكاية  أبــو 

جاء سرحان إلى 
بيسان برفقة أحفاده 
كما فعل باقي أهالي 
بيسان، أو من تبقى 

منهم من الذين هجروا 
في الداخل.

■ ■ ■
تحولت بيسان إلى 

خرابة وأطالل، وخرابة 
اليهود صارت مدينة 
يقطنها عشرات آالف 
اليهود لتصبح اليوم 

»بيت شان«.

■ ■ ■
كانت بيسان مركزًا 

هامًا يجمع بني 
الوظائف اإلدارية 

والزراعية والتجارية 
والتعليمية في فترة 
االنتداب البريطاني.

هوامش

جولة بين أطالل بيسان )العربي الجديد(

B

أهلها، فقد كان عند النكبة يعمل موظفا في 
وزارة الصحة  لغاية العام 1946. حكى أبو 
أحمد قصة زراعته للشجرة إياها لتداخل 
 »كان 

ً
حكايات بيسان وما كان فيها، قائا

أبي يعمل في الحدائق وطلبت منه أن أزرع 
سرايا  هــذه   .1946 سنة  فزرعتها  الشجرة 
الحكومة كانت بها جميع دوائر الحكومة. 
كان عندنا في مركز بيسان مساعد حاكم 
مالية  ــــة  زراعـ وإدارات  مــقــام  وقـــائـــم  الـــلـــواء 
وكان بريد ثم انتقل الى دار البيضاء. كان 
الناصرة.  من  قندلفت  جــورج  البريد  مدير 

والسرايا هي من أيام األتراك«. 
يأتي الكام على لسان أبو أحمد بالعامية 
فيها  تختلط  التي  الفلسطينية،  باللهجة 
لهجة ابن املدينة بلهجة القروي: »تهجرُت 
مـــن بــيــســان الــــى الـــنـــاصـــرة وبـــعـــد ســقــوط 
الــنــاصــرة تــهــجــرُت للجليل ولــبــنــان وكنت 
في سورية حتى عام 1951. وبعدها عدت 
الـــى الــنــاصــرة ومـــن ثــم الـــى حــيــفــا. وأقــطــن 

قرية الفريديس بأخر خمسني سنة«.
ــيــــات الـــتـــهـــجـــيـــر  ــلــ ــمــ يـــــذكـــــر أبــــــــو أحـــــمـــــد عــ
ــعـــد احـــتـــال  ــل املـــديـــنـــة: »بـ ــ الــجــمــاعــيــة ألهـ
ــيــــســــان تـــــم تـــجـــمـــيـــعـــنـــا فـــــي وســـــــط هــــذه  بــ
الــحــديــقــة، هنا أوقــفــوا حــافــات، وبــاصــات 
وسيارات  انطلقت باتجاه األردن أو جنني 

تهجرت  بيسان  أهالي  أغلبية  والناصرة. 
الــى مدينة إربــد واألغـــوار في األردن. وفي 
شهر حزيران كان قد بقي في املدينة  1500 
شــخــص فــقــط ثـــم  تــم تــرحــيــلــنــا. ومـــا زالــت 

والدتي مدفونة في مقبرة بيسان«.
حــمــل حــبــيــب عــــودة )26 عــامــًا( فــي جيبه، 
دعـــوة زفـــاف جــدتــه وجـــده مــن بــيــســان من 
عــام 1946 كــان قد حصل عليها من جدته 
مــن بيسان  عــامــا. هــو مهّجر  قبل عشرين 
مـــن الــجــيــل الــثــالــث لــلــنــكــبــة، ولـــد وتــرعــرع 
»العربي  لـ قال حبيب  الناصرة.  في مدينة 
الجديد« »هــذه أول مرة أزور فيها بيسان 
منها.  القديمة  البلدة  وأرى  رسمي  بشكل 
وهذه املرة األولى التي أعرف أين كان بيت 
جدي وفقا لحديث العم أبو أحمد سرحان. 
ــوا يــســكــنــون أمـــــام الـــســـوق وكـــــان لهم  ــانـ كـ
الشرعية.  للمحكمة  كــان مؤجرا  آخــر  بيت 
الزيارة مؤثرة جدا، أنا سمعت كل قصص 
قرية  فــي  رميهم  تــم  كيف  وأعــلــم  التهجير 
إكسال بجانب الناصرة وكيف تم وعدهم 

بالعودة بعد ثاثة أيام«. 
وأضـــاف »أحــمــل دعـــوة لحفل زفـــاف جدي 
ــودة  ــ ــاس بــــولــــس عـ ــ ــيـ ــ ــي تـــوفـــيـــق الـ ــ ــدتـ ــ وجـ
وجــدتــي املـــازة أمــني سمعان، تــاريــخ دعــوة 
العرس 13 أكتوبر/تشرين األول سنة 1946 

في كنيسة األرثوذكس في بيسان. أخذته 
من جدتي قبل عشرين عاما وأحتفظ به«.

ــفـــاظ الــفــلــســطــيــنــيــني  ــتـ كـــنـــا نــســمــع عــــن احـ
للمرة  نصادف  والــيــوم  بيوتهم،  بمفاتيح 
األولى شابا يحتفظ بدعوة الزفاف لعرس 
جده جدته، هو حلم العودة باق في قلوب 

أهالي بيسان. 
ــة فــــي بــيــســان  ــولــ ــجــ الـــــعـــــودة عــــــــــودات، والــ
ــزء عـــزيـــز مــن  ــ ــــى جـ ــة لــلــتــعــرف إلـ هــــي جـــولـ
ــقـــول مــحــمــد  الــــوطــــن الــفــلــســطــيــنــي، كـــمـــا يـ
املهجرين وأحد  الناشط في جمعية  كيال 
منظمي الجولة. ويضيف كيال في حديثه 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »الـــهـــدف مــنــهــا أن 
نـــتـــعـــرف عـــلـــى تـــاريـــخـــنـــا وتـــعـــزيـــز وعــيــنــا 
ومعرفة جماهيرنا بشكل عام واملهجرين 
ــرة الــنــكــبــة  ــتــ ــــي فــ ــــن األحــــــــــداث فـ ــة عـ خــــاصــ
وقصص التهجير وتعزيز الوعي. جمهور 
الهدف باألساس الجيل الثالث والرابع من 
النكبة، نهدف الى تعزيز الوعي والتثقيف 
ــلـــى الـــتـــمـــســـك بــحــق  والـــتـــعـــلـــيـــم والــــحــــث عـ
العودة واملطالبة بتطبيق هذا الحق على 
أرض الـــواقـــع. والــتــأكــيــد عــلــى حــق الــعــودة 
ــــادل وشــامــل  وال يــمــكــن أن يـــكـــون ســــام عـ
بدون هذا الحق الذي هو ركن أساسي من 

القضية الفلسطينية«.

باختصار

سما حسن

رّدد أن من العيب على البنات أن يحتسني 
ُ
لم تفتأ أمي ت

القهوة. وجعلتها من أسرار الكون الغامضة بالنسبة 
رني، بتوّجس، 

ّ
لفتاة مثلي لم تبلغ العشرين، وهي تحذ

 
ً
 وأمًا سيكون كفيال

ً
بأن شربها قبل أن أصبح زوجة

بــإنــبــات شـــــارٍب كــــّث فــــوق شــفــتــي الــعــلــيــا، وظــــل هــذا 
حتى   ،

ّ
الــقــط علّي فضول  ألــح  وإن  يرعبني،  الهاجس 

املكومة في  الــُنّ  بقايا  أغمس سبابتي في  أن  جّربت 
التي زارت أمــي، أخــيــرًا، ثم  الــجــارة  قعر فنجان قهوة 
، وأنا 

ً
 مؤرقة

ً
ي قضيت ليلة

ّ
ألعقه بطرف لساني، ولكن

أتحّسس شفتي العليا، خوفًا من أن ينبت لي الشارب 
الذي يشبه شارب أبي، والذي كان يعتز به، ويهذبه كل 
صباح بمقص صغير، يحتفظ به في مكان آمن، لكي 
الخوف،  اعتراني  وقــد  القماش،  أو  الــورق  به  نقّص  ال 
طوال الليل، من اكتشاف أمي جريمتي، ومن التصاق 
ي، 

ّ
الشارب فوق شفتي طوال العمر، وأغلقت أذني بكف

الفتية في الحي، وهــم ينعتونني  وأنــا أتخّيل أصــوات 
بلقب جديد، »أم الشارب«، حتى انبلج الصبح، وهرعت 
إلــى املـــرآة، وتــأكــدت أن األمــر خــرافــة، ليس من ورائها 

حكمة أو هــدف. وحــني ُبحت ألبــي بما حــدث، ضحك 
الــذي أحب فوق صفحة وجهه،  وقهقه واهتّز شاربه 
وقّبلني واحتضنني، وكان مذاق قبلته ال ُينسى، ألنها 
بطعم شارب الرجل األول في حياتي الذي تعلقت به، 
أحالمي  فــارس  يكون  أن  الفتيات،  كــل  كما  وتمنيُت، 

مثله.
فـــي شــهــر نــوفــمــبــر، تــتــجــّدد الــحــمــلــة الــتــي تــدعــو إلــى 
ف عن حلق الشوارب في العالم، وهي حملة بدأت 

ّ
التوق

في القرن التاسع عشر، حيث كان من الضروري ملن 
يصّوت لالنتخابات أن يتم عامه الحادي والعشرين. 
ــق مــن بلوغ 

ّ
ولـــم تــكــن فــي ذلـــك الــوقــت وســيــلــة لــلــتــحــق

املــقــتــرعــني، ســـوى إطــالــة شــواربــهــم ولــحــاهــم، لــلــداللــة 
فاعلني في  راشــديــن  إلــى  مــن مراهقني  تحّولهم  على 
مجتمعاتهم، فكانوا يعتنون بذلك أيما عناية، من أجل 

الحصول على حقهم في التصويت.
ُيــعــّد الــشــارب أبـــرز الــعــالمــات الــتــي تــفــّرق بــني الرجل 
واملـــــرأة، وقـــد اعــتــنــى الـــرجـــال بــشــواربــهــم مــنــذ الــقــدم، 
وكــانــوا يحلفون بـــه، ويــعــتــّزون بــطــولــه، وبــأنــه »يقف 
ــقـــر«، داللـــــة عــلــى رجــولــتــهــم وفــحــولــتــهــم  فـــوقـــه الـــصـ
وقّوتهم ومهابتهم بني القوم، وكان الرجل الذي يحلق 

إن  »الحريم«، حتى  مثل  بأنه  ُيعّير  لحيته  مع  شاربه 
أوروبــا اعترف بأنه ال  إلى  املهاجرين  أحد الصعايدة 
يعود إلى قريته في اإلجازة، إال بعد أن يطيل شاربه، 
مثلما كان قبل خروجه من قريته، وإال سوف ُيطعن 
لم  لكنه  الــرجــال،  مجالس  من  ُيطرد  وربما  برجولته، 
ــّز صــاحــبــه الــعــالــم مثل  يــكــن قــطــعــًا يــمــتــلــك شـــاربـــًا هـ
شارب هتلر، والذي يطلق عليه فرشاة األسنان، وقد 
اضطر هتلر لقّصه بهذا الشكل، لكي يستطيع وضع 
على  ورّد  الحرب،  أثناء  في  الغاز  من  الواقية  الكّمامة 
أصدقائه املندهشني من شكله الجديد بقوله: »ال أهتّم، 

قت نبوءته. لم 
ّ
لكنه بعد ذلك سُيعرف بي«، وقد تحق

ف عن الضحك، كلما أعيد عرض فيلم »30 يوم 
ّ
أتوق

في السجن«، واكتشفت أن أسبابًا سخيفة لدى العرب 
التي اشتعلت  البسوس  الــحــروب، مثل حــرب  النـــدالع 
الذي يعرض  الفيلم  أربعني عامًا بسبب ناقة، أما في 
شّن من قبيلة يحمل 

ُ
منذ نصف قــرن، هناك حــرب ت

أفــرادهــا الــســالح فــي أيــديــهــم، وعــقــول العصافير في 
أدمغتهم، ضد شخص واحد ألنه أحرق »فردة شنب« 
ولــم تتوقف ضحكاتنا  ابــن زعيمهم من دون قصد، 
ثالثني  الجاني  بحبس  املحكمة،  حكم  تفاهة  بسبب 

يومًا، بعد مرافعٍة هزليٍة من محاميه.
لم أنَس طعم قبلة أبي الوحيدة، ربما ألن اآلبــاء كانوا 
كما  لهن،  اإلفــســاد  مــن  نوعًا  البنات  تقبيل  يعتبرون 
أنني ما زلت أتساءل عن العالقة بني إعجاب الرجال 
بامرأة جميلة ومداعبتهم شواربهم بأطراف أصابعهم 
للشارب  ليس  أنــه  الرغم من  وهــّزهــم حواجبهم، على 
الــكــّث واملــنــّمــق عــالقــة مــن قــريــب، وال بــعــيــد، بفحولة 
الرجل وال شهامته، فغالبًا ما تصّور السينما العربية 
الــشــارب بأنه رجــل بــّصــاص، أو رجل  الرجل املفتول 

عصابات مأجور )!(.

فرشاة أسنان هتلر

وأخيرًا

في شهر نوفمبر، تتجّدد 
الحملة التي تدعو إلى التوّقف 

عن حلق الشوارب في العالم
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