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األربعاء  28  سبتمبر/ أيلول  2016 م  27 ذو الحجة 1437 هـ  □  العدد 758  السنة الثالثة

نصير شّمة: أحلم بموسيقى الفرح
ال يقتصر الحديث مع نصير شّمة على الموسيقى والعود والشعر، بل يتعداها 

إلى أوضاع بلده العراق والثورة السورية التي وقف إلى جانبها. ]22ـ23[

الجزائر ـ العربي الجديد

لـــم تــفــلــح مـــبـــادرة الـــريـــاض بــخــفــض إنــتــاجــهــا 
في  يوميًا  برميل  مليون  بواقع نصف  النفطي 
تــحــريــك مــلــف املــفــاوضــات الــشــاقــة الــتــي جــرت 
أمـــس عــلــى هــامــش مــنــتــدى الــطــاقــة الــعــاملــي في 
بتثبيت  واملتعلقة  املنتجني،  كبار  بــني  الجزائر 
اإلنتاج لوقف التهاوي املستمر في أسعار النفط 
تأزيم  فــي  وســاهــم   ،2014 عــام  منتصف  منذ 
املوقف إصرار إيران على عدم تثبيت إنتاجها 
رغم املبادرة السعودية، وتصاعد الخالفات بني 

كبار املنتجني وتضارب املواقف. ومن املقرر أن 
اجتماعًا  اليوم  الجزائرية  العاصمة  تستضيف 
ــل  ــن داخـ ــكــبــار املــنــتــجــني لــلــنــفــط مـ تـــشـــاوريـــًا ل
ــك« ومـــن خــارجــهــا مــثــل روســيــا،  ــ مــنــظــمــة »أوبــ
املفاوضات  تواصلت  االجتماع  انطالق  وقبيل 
حول خطط تثبيت اإلنتاج. وفي الوقت الذي قال 
محللون إن اآلمال في التوصل إلى اتفاق بشأن 
الــنــفــط تــضــاءلــت فــي ظــل تأكيد  إنــتــاج  تثبيت 
رؤساء الوفود املشاركة في اتجاه أن االجتماع 
تــشــاوري، يــرى آخــرون أن اتخاذ قــرار في هذا 
الخالفات، مؤكدين  رغــم  زال ممكنًا  ما  الشأن 

أن املــفــاوضــات لــم تــنــتــه بــعــد. ويــــرى محللون 
الفالح  خالد  السعودي  الطاقة  وزيــر  اعتبار  أن 
الشكوك  تزيد من  بأنها تشاورية،  للمحادثات 
ــرار بتثبيت  حـــول ضــعــف إمــكــانــيــة أخـــذ أي قــ
اإلنــتــاج. وكــانــت إيـــران قــد أكــدت وبشكل قاطع 
أنها لــن تــشــارك فــي أي اتــفــاق لتثبيت اإلنــتــاج، 
فقد أعلن وزير النفط اإليراني، بيجن زنغنة، أن 
بالده ليست مستعدة إلبرام اتفاق في الجزائر 
أجــل رفع  مــن  النفط  إنــتــاج  ينص على تجميد 
األســـعـــار. وأعــــرب رئــيــس الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
عبد املالك سالل )الصورة(، في منتدى الطاقة، 

الوضع  تغيير  فــي  االجــتــمــاع  أن يسهم  »نــأمــل 
فــي الــســوق الــعــاملــيــة«، فيما شــدد نــائــب رئيس 
ــر النفط  ــ ــر املــالــيــة ووزيـ ــ مــجــلــس الــــــوزراء ووزيـ
ضــرورة  على  الــصــالــح  أنــس  الكويتي  بالوكالة 
توصل الدول املصدرة للنفط إلى رؤى توافقية 
ــنــفــط. وانــخــفــضــت  مــســتــقــبــلــيــة حــيــال ســــوق ال
أسعار النفط خالل تــداوالت أمس وسط خيبة 
أمل في األسواق حيال اجتماع الجزائر املرتقب 
إمكانية  مــن  وإيــــران  السعودية  وتقليل  الــيــوم، 

التوصل إلى اتفاق يعيد التوازن للسوق.
]التفاصيل ص. 12ـ13[

اجتماعات الجزائر: خالفات تعرقل خطط تثبيت إنتاج النفط
الحدث

يسّجل سلفيو المغرب، 
مشاركة نادرة في 

االنتخابات المقررة في 
7 أكتوبر/ تشرين األول، 

د.  بال تنظيم موَحّ
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شيئان يحرص عليهما عبد الفتاح 
السيسي كلما تكلم: محاولة إشاعة 

أكبر قدر من الترهيب والتخويف، 
بوجه معارضيه. والثاني إطالق 

أكبر قدر من النكات السخيفة على 
طريقة الكوميديا السوقية الهابطة. 

ذهب السيسي إلى »غيط العنب« 
ليقول جملة واحدة: أنا والجيش 
سوف نسحق الشعب، إن فكر 

في االقتراب من ملكنا. يلح طوال 
الوقت على أنه في حماية الجيش، 

منه جاء وإليه يخصص الحصيلة، 
ال يتحرك وحده، بل محاطًا بكبار 

الجند، يشهرون ترسانتهم في وجه 
الجميع: من يقترب سوف نبيده في 

ست ساعات. كانوا يحاربون الرئيس 
املدني املنتخب، انطالقًا من أنه مرشح 

الجماعة، وأن مكتب اإلرشاد يحيط 
به من كل اتجاه، ويحدد مسارات 

حركته، وينطلق في مشروع »أخونة 
الدولة«. وبعيدًا عن أن الوقائع واألرقام 
أسقطت هذه األكاذيب، فإن الثابت أن 

مصر كانت أكثر مدنية وعقالنية من 
الوضع الحالي، الذي يلخصه مشهد 

بائس املضمون، وفقير اإلخراج 
لرئيس دولة ال يجرؤ على زيارة 

أسرة فقيرة بها، إال تحت حراسة 
وفي معية وزير دفاعه، فيما وقف 
رئيس حكومته »غير العسكري« 

مع الحراس في الخارج، لحني انتهاء 
»الجماعة العسكرية« من تمثيل 

مشهد تناول اإلفطار، على مائدة 
األسرة الفقيرة. الرسالة بوضوح 

أكثر: أنا الحاكم املنتدب من جماعة 
العسكر، ومرشدي العام، هو القائد 

العام للقوات املسلحة، والجنراالت 
الكبار مكتب إرشادي، نحكمكم 

بالسيف، ونسحقكم في غضون 
ساعات إذا فكرتم في استرداد 

وطنكم منا. من املهم هنا التذكير 
بأن السيسي هو مرشح القوات 

املسلحة للرئاسة، بنص بيان 27 
يناير/ كانون الثاني 2014 وفيه: 

»وقد استعرض املجلس ما قام به 
الفريق أول عبد الفتاح السيسي 

منذ توليه مهام منصبه من أعمال 
وإنجازات لتطوير القوات املسلحة 

ورفع كفاءتها القتالية واالرتقاء 
بمهارات أفرادها وشحذ روحهم 

املعنوية. ولم يكن في وسع املجلس 
األعلى للقوات املسلحة إال أن يتطلع 

باحترام وإجالل لرغبة الجماهير 
العريضة من شعب مصر العظيم في 
ترشيح السيسي لرئاسة الجمهورية 
وهي تعتبره تكليفًا والتزامًا«. هكذا، 

بكل الوضوح، ومنذ البداية، أعلن 
املجلس العسكري أن السيسي 

مرشحه املكلف باالستحواذ على 
رئاسة الدولة، هو الذي يحاسبه 

على األداء، ويحدد استمراره من 
عدمه، استبداله أم منحه فرصة 

أخرى، ومن هنا تأتي مالمح الرعب 
الواضحة في خطاب الجنرال املكلف 
ومالمحه، إذ لم يكن السيسي خائفًا 

ومذعورًا، كما بدا هذه املرة. غير 
أن الالفت أكثر إصراره على التنكر 
التام لكذبته التي كان يتشبث بها، 
مقّدمًا نفسه على أنه رئيس مدني 
جاء عبر انتخابات، هنا يصل به 

الخوف إلى الحد الذي يضع تركيزه 
كله في توصيل رسالة وحيدة، 

مفادها نعم هذا حكم عسكري، يلح 
عليها في كل كلمة وكل لفتة، معلنًا 

التراجع الكامل مع حلفه الكذوب 
السابق »ال والله ما حكم عسكر« 

 منه قسمًا جديدًا »والله 
ً
ليضع بدال

هذا حكم عسكر«. فمن ناحية، يريد 
توجيه رسالة ردع شديدة اللهجة 
للجماهير، خصوصًا مع انتشار 

دعوات 11/11 للخروج ضده، ومن 
ناحية أخرى يسعى لتجديد الوالء 
والبيعة لجماعته، وااللتزام األعمى 

بما يمليه عليه مكتب إرشاده، 
 وقلقًا لدى 

ً
وكأنه يستشعر تملمال

»الجماعة العسكرية« من استمرار 
سقطاته وإخفاقاته، التي باتت تهدد 

مصلحة الجماعة ذاتها.
هذا هو مربط الفرس، أو فصل 

الخطاب، أو محور »دراما غيط العنب« 
وليس »مونولوغ الفكة« إال جرعة 

املسخرة التي تغلف النص األساسي، 
وتخفف من حدة الرسالة األهم، 

وأيضًا تخطف األبصار بعيدًا عن 
جريمة النظام في بوغاز رشيد، حيث 

ترك 600 شخص يواجهون املوت 
غرقًا، من دون أن يحاول إنقاذهم، أو 

يسمح ألحد بانتشالهم.

السيسي 
في مكتب اإلرشاد

مرور
الكرام

القضاء على خط 
الدفاع األول لقوات 

النظام عن مدينة حماة

تهويل إعالمي للنظام 
حول اجتياح حلب وتقدم 

وحيد في الفرافرة

للحدث تتمة...

حلب تصّد 
أولى مراحل 

االجتياح

»سورية المفيدة« للنظام وروسـيا... ريف الالذقية نموذجًا

على الرغم من حّدة هجمات قوات النظام السوري وروسيا ضد فصائل المعارضة 
في حلب، لم تضعف دفاعات األخيرة، كما لم تتأثر قدراتها على المبادرة، إذ كثفت 
معاكس  لهجوم  تعد  حيث  حلب  على  الضغط  لتخفيف  حماة  بريف  هجماتها 

لمحاولة كسر الحصار عليها من طريق الكاستيلو

رامي سويد

السورية،  املعارضة  تمكنت فصائل 
ــّد املـــرحـــلـــة  ــ ــــس الــــثــــاثــــاء، مــــن صــ أمــ
األولــــــــــــى مــــــن مــــــشــــــروع االجــــتــــيــــاح 
واملليشيات  وروسيا  السوري  للنظام  البري 
والعراقية،  واألفغانية  واللبنانية  اإليــرانــيــة 
ــوازاة اقــــتــــراب املـــعـــارضـــة مــن  ــ ــمـ ــ فــــي حـــلـــب، بـ
تهديد طريق اتصال الشق الخاضع لسيطرة 
الــنــظــام فــي حــلــب ببقية األراضــــي الــســوريــة، 
السلمية  طريق  من  الفصائل  اقتربت  بعدما 
 تهويل إعامي 

ّ
حلب في ريف حماة. وفي ظل

كبير مارسه النظام لناحية الحديث عن أكبر 
هجوم بري يشنه من أربعة محاور القتحام 
األحياء الشرقية والشمالية لحلب، فإن اليوم 
الطويل أمس، انتهى من دون أن يحقق الغزاة 
تقدمًا إال في حّي صغير بحلب القديمة، هو 

حي الفرافرة.
وواصــلــت طــائــرات النظام الــســوري وروسيا 
ــة عــــلــــى مــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  ـــويــ ــجـ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ غـ
املعارضة بحلب، وترافقت هذه الغارات، أمس 
النظام  قــوات  الثاثاء، مع هجوم بري شنته 
ــوار بــحــلــب الــقــديــمــة وســط  ــثــ عــلــى مـــواقـــع الــ
أبنية  عـــدة  عــلــى  بالسيطرة  لتنجح  املــديــنــة، 
ــفـــرافـــرة، فـــي الـــوقـــت الـــذي  ســكــنــيــة فـــي حـــي الـ
نجحت فيه قوات املعارضة مجددًا بالتصدي 
ــقـــدم عــلــى  ــتـ ــلـ ــام لـ ــظــ ــنــ ملــــــحــــــاوالت وحــــــــــدات الــ
الــقــتــال فــي منطقة 1070 شــقــة بحي  مــحــاور 
القريبة  الــجــبــس  ســـوق  ومنطقة  الــحــمــدانــيــة 
منها جنوب غرب حلب، وفي منطقة الشيخ 
ســعــيــد بــجــنــوبــهــا. لــكــن قــــوات الــنــظــام فشلت 
بتحقيق تــقــدم هـــام عــلــى حــســاب املــعــارضــة 
املـــحـــاصـــرة بــحــلــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــقــصــف 
الجوي املتواصل على مناطق سيطرة الثوار، 

النظام السوري عبر  الرغم من ترويج  وعلى 
مصادره الرسمية واإلعامية لرواية مفادها 
أنه يقترب من استعادة السيطرة على كامل 
حــلــب. ونجحت دفــاعــات املــعــارضــة فــي الحد 
ــوات الـــنـــظـــام فـــي مــنــاطــق ســاحــة  ــ مـــن تـــقـــدم قـ
الحطب وبــاب النصر وبــاب الحديد وقسطل 
ــرامـــي وأطـــــــراف حـــي الــحــمــيــديــة فـــي حلب  حـ
ــوات املــعــارضــة  ــ الــقــديــمــة. وتـــرافـــق تـــصـــدي قـ
البرية في حلب، مع هجوم  النظام  لهجمات 
كبير يشنه مقاتلو املعارضة في ريف حماة، 
حيث انــهــارت دفــاعــات قــوات النظام لتخسر 

بذلك مناطق واسعة لصالح املعارضة.
وفــي تصعيد يــنــدرج فــي إطـــار حــرب اإلبـــادة 
في حلب، استهدفت غــارات روســيــة، بحسب 
مـــا أكـــد الــنــاشــط اإلعـــامـــي، مــنــصــور حسني 
»القنابل  بـ الثاثاء  الجديد«، أمس  »العربي  لـ
العنقودية دوار قاضي عسكر وحي السكري 
في مدينة حلب«. وقال الناشط حسن الحلبي، 
إن قــصــفــًا روســـيـــًا عــلــى حـــي املــشــهــد جــنــوب 
الثاثاء،  عصر  الفوسفورية،  بالقنابل  حلب 
أدى إلى مقتل خمسة مدنيني وإصابة عشرة 
آخرين بجروح. ولفت إلى أن الطيران الروسي 
استهدف بالقنابل االرتجاجية والفوسفورية 
أحياء الشعار والهلك وتل الزرازير ومساكن 
بحلب  املعارضة  سيطرة  مناطق  فــي  هنانو 

وقتل 11 مدنيًا. 
امليدانية بحماة،  بالتطورات  يتعلق  ما  وفي 
جــددت قــوات املعارضة هجومها البري على 
مناطق سيطرة النظام بريف حماة. وتندرج 
عمليات قـــوات املــعــارضــة فــي ريــف حــمــاة في 
إطــــار تخفيف الــضــغــط الــــذي يــضــعــه كــل من 
ــا فـــي حـــلـــب، الــتــي  ــيــ الـــنـــظـــام الــــســــوري وروســ
األيــام املاضية لحملة قصف  تعرضت خــال 
إلى  باإلضافة  أفضت،  عنيفة وغير مسبوقة 

إلـــى مقتل نــحــو 330 مدنيًا  الـــواســـع،  الــدمــار 
ــاذ املــحــلــيــة  ــقــ بــحــســب إحــــصــــاءات لـــجـــان اإلنــ
املتمثلة بمؤسسة الدفاع املدني والناشطني. 
وأحــــرزت فــصــائــل املــعــارضــة تــقــدمــًا فــي ريــف 
ــرقـــي، وســـيـــطـــرت عــلــى  حـــمـــاة الـــشـــمـــالـــي الـــشـ
مــــواقــــع جــــديــــدة فــــي املــنــطــقــة بـــعـــدمـــا طــــردت 
قوات النظام السوري منها. وأوضح الناشط 
»الــعــربــي  اإلعــــامــــي، عــبــيــدة أبــــو خـــزيـــمـــة، لـــ

ريان محمد

يــتــبــّدل الــواقــع املــيــدانــي فــي ســوريــة، متأثرًا 
أهمها  يكون  قد  التي  العوامل،  من  بالعديد 
ُيقاَرن  الــذي ال  الــســوري  املقدم للنظام  الدعم 
البتة بما يقّدم للمعارضة، ممن يقولون إنهم 
أصــدقــاء الشعب الــســوري. وقــد ساهم غياب 
الــدعــم فــي خــســارة املــعــارضــة مــنــاطــق كانت 
تحت سيطرتها أو انحسارها، كما حدث في 
منطقة ريف الاذقية الشمالي، التي توصف 
ــزء مــمــا ُيــســّمــى »ســـوريـــة املــفــيــدة«،  بــأنــهــا جـ
ــعــتــبــر منطقة نــفــوذ لـــلـــروس، وذلــك 

ُ
والــتــي ت

اعتمادًا على تفاهمات إقليمية ودولية حول 
تقاسم مناطق النفوذ بشكل غير علني.

فــي هــذا الــســيــاق، رأى الناشط اإلعــامــي في 
مع  فــي حديث  الكابنت،  أحمد  الاذقية  ريــف 
انخراط روسيا  أنه »منذ  الجديد«،  »العربي 
بــالــحــرب إلـــى جــانــب الــنــظــام فـــي سبتمبر/
أيلول من العام املاضي، واستخدامه سياسة 
األرض املـــحـــروقـــة، عــبــر األســلــحــة الــروســيــة 

ت هجومًا 
ّ
الجديد«، أن »فصائل املعارضة شن

ــــود  ــــوات الـــنـــظـــام فــــي تــــل األسـ عـــلـــى مــــواقــــع قــ
ــقــــاهــــرة فــــي ريـــف  وقــــريــــة الـــشـــعـــثـــة وبــــلــــدة الــ
املعارضة  أن  وأكــد  الشرقي«.  الشمالي  حماة 
»تمكنت بعد التمهيد املدفعي والصاروخي، 
من التقدم واالستياء على تل أسود بالقرب 
مــا أحكمت  الشعثة، حيث ســرعــان  قــريــة  مــن 
قبضتها عــلــى مــداجــن الــشــعــثــة عــلــى أطـــراف 
القرية ومــن ثم بسطت سيطرتها على كامل 
القاهرة  بلدة  إلــى  ذلــك  بعد  لتسيطر  القرية، 
الـــقـــريـــبـــة«. وبـــــنّي أن »الـــتـــقـــدم الـــــذي أحـــرزتـــه 
يضّيق  الشعثة،  قرية  على  )أمـــس(  الفصائل 
الخناق على قوات النظام املتواجدة في قرية 
ــراح، الــتــي تــعــتــبــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي خط  ــ كـ
جــبــهــة، وتــتــم مــحــاصــرتــهــا مــن ثـــاث جــهــات، 
لــقــوات النظام ســوى طريق واحــد  ولــم يتبق 

باتجاه قرية طيبة االسم«، وفق تأكيده.
ــارك فـــي ريـــف حــمــاة بتهجير  ــعـ وتــســبــبــت املـ
عـــشـــرات آالف املـــدنـــيـــني مـــن الـــســـكـــان، الــذيــن 
هـــربـــوا مـــن الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة والــقــصــف 
الـــجـــوي املــكــثــف عــلــى املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــخــرج 
الجديد  التقدم  النظام. وجــاء هــذا  من قبضة 
لقوات املعارضة السورية في ريف حماة إثر 

األكـــثـــر تـــطـــورًا، تــمــكــن الــنــظــام مـــن اســتــعــادة 
الاذقية  بــريــف  والــقــرى  املناطق  مــن  العديد 
الشمالي، في جبلي التركمان واألكراد. وبعد 
سيطرته عــلــى دوريــــن بجبل األكــــراد وقــريــة 
التركمان  القصب بجبل  بــرج  غمام ومرصد 
االستراتيجي، تمكن من السيطرة على جبل 
عّد رمز الثورة 

ُ
النوبة ومصيف سلمى، التي ت

بالساحل. وقــد أدى هــذا إلــى نــزوح املدنيني 
مـــن املـــنـــاطـــق، الــتــي تــطــل عــلــى املــــراصــــد، من 
شدة القصف واالشتباكات بني قوات النظام 

والفصائل املعارضة«.
ليسيطر  النظام  تقدم  »ومنه  الكابنت  وتابع 
ــل إلـــى  ــ ــــرى جـــبـــل األكـــــــــراد، حـــتـــى وصـ عـــلـــى قـ
قــريــة بعد سلمى،  أهــم  ثــانــي  ناحية كنسبا، 
ــدة، واجـــه  وهـــي نــاحــيــة كــبــيــرة تــضــم قـــرى عــ
 شدة 

ّ
أهلها تدهور حياتهم املعيشية في ظل

الــقــصــف بــمــخــتــلــف األســلــحــة وعــلــى رأســهــا 
البراميل املتفجرة، التي كانت تدمر بلداتهم 
بشكل ممنهج«. وأضاف أنه »بالنسبة لجبل 
التركمان، فقد سيطر النظام على كافة قرى 
الجبل تقريبًا، وأهم نقاطه هي ناحية ربيعة 
بالنسبة لباير بوجاق وبرج الحياة وعطيرة 
ــيــــة. وقــــد شـــهـــدت املــنــطــقــة مــوجــة  وبـــــرج زاهــ
نـــــزوح غــيــر مــســبــوقــة، جـــــراء شــــدة الــقــصــف 
السكنية،  املناطق  إلى جانب  الذي استهدف 
كافة املستشفيات التي كانت تخدم املدنيني 
ــة واملـــســـتـــوصـــفـــات  ــيــ ــانــ ــســ ــات اإلنــ ــمــ ــظــ ــنــ واملــ
ــتـــى مــخــيــمــات الــــنــــزوح قـــرب  واملـــــــــدارس وحـ
الشريط الحدودي، وانحصر وجود الفصائل 

املحاصرة في املناطق الحدودية«.
هذا الواقع، أفرز نحو 40 ألف نازح، من جبل 
األكراد وجبل التركمان وريف جسر الشغور 
ــــب، مـــوزعـــني عــلــى مــخــيــمــات عــدة  وريــــف إدلـ
عــلــى الــشــريــط الـــحـــدودي الــتــركــي الــســوري، 
واإلغــاثــيــة عن  الطبية  املــســاعــدات  وتصلهم 
طــريــق مــنــظــمــات إنــســانــيــة والـــهـــال األحــمــر 

انضمام أكبر فصائل املعارضة املنضوية في 
جيش الفتح، وعلى رأسها حركة أحرار الشام 
سابقًا(،  النصرة  )جبهة  الــشــام  فتح  وجبهة 
النظام  قـــوات  ضــد  العسكرية  العمليات  إلــى 
وأتى  حماة.  بريف  لها  الحليفة  واملليشيات 
أكــثــر مــن شهر على اقتصار  ذلــك بعد مـــرور 
ــوات الـــنـــظـــام  ــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد قـ
ــاء الــشــام  ــنــ عــلــى فــصــائــل جــنــد األقـــصـــى وأبــ
وجــنــد الــشــام وجــيــش الــنــصــر، والــتــي كانت 
قــد حــقــقــت، خـــال األســابــيــع املــاضــيــة، تقدمًا 
الــســوري في ريف  النظام  كبيرًا على حساب 
حماة الشمالي. وأعطى ذلك قــوات املعارضة 
زخمًا إضافيًا بعد يومني فقط من سيطرتها 
الشمال  إلــى  االستراتيجية  مــعــان  بــلــدة  على 
الشرقي من جبل زين العابدين الذي تسيطر 
عــلــيــه قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري حــالــيــًا ويــعــد 

املدخل إلى مدينة حماة.
الــســوريــة بتقدمها  املــعــارضــة  قـــوات  وحققت 
األخــيــر فــي ريــف حــمــاة عــدة أهـــداف فــي وقت 
ـــى، تــمــكــنــت مـــن الــقــضــاء  واحـــــد. مـــن جــهــة أولــ
بــشــكــل كــامــل عــلــى خـــط الـــدفـــاع األول لــقــوات 
النظام عن مدينة حماة. وتم ذلك بالسيطرة 
ــة عــلــى بــلــدة  ــعـــارضـ الـــتـــي حــقــقــتــهــا قـــــوات املـ

كما  التركية.  الحدودية  املعابر  عبر  التركي 
نزح جزء من املدنيني إلى ريف إدلب الغربي 
والحمبوشية،  الجوز  وخربة  البيضا  بعني 
 مـــن الــقــصــف عــلــى الــرغــم 

َ
الـــتـــي لـــم تــســتــثــن

مـــن مـــحـــاذاتـــهـــا لــلــشــريــط الـــــحـــــدودي«. غير 
أن الــطــريــق مفتوحة مــن ريــف الــاذقــيــة إلى 
ريف جسر الشغور ثم ريف إدلب، على طول 
الـــحـــدود الــتــركــيــة، وتــتــمــركــز فــيــهــا فــصــائــل 
حركة أحرار الشام، وأنصار الشام، والحزب 
الشامية،  والجبهة  التركستاني،  اإلســامــي 
وعــــدد مـــن الــفــصــائــل املــنــضــويــة تــحــت لـــواء 
جــيــش الــفــتــح، ومــنــهــا »جــبــهــة فــتــح الــشــام« 

)جبهة النصرة سابقًا(.
فيما  تغير  قد  اإلقليمي  التعاطي  أن  ويبدو 
يخّص ريف الاذقية الشمالي، فبعد أن تلقت 
إلى  للدخول  املعارضة دعمًا جيدًا  الفصائل 
ريف الاذقية، منذ عام 2012، وبات لها فيما 
بعد منفذ بحري يصل إدلب بالبحر، عادت 
األمــور لتتبدل مع التدخل الروسي، وتحول 
ــواء  ــركـــي إلـــــى ريـــــف حـــلـــب، ســ ــتـ االهــــتــــمــــام الـ
»الدولة  تنظيم  عليها  يسيطر  التي  املناطق 
اإلســــامــــيــــة« )داعــــــــــش( أو »قــــــــوات ســـوريـــة 
الديمقراطية«، عبر تفاهمات تركية روسية. 
أما اليوم فيتم الحديث عن التوجه إلى الرقة 
كـــذلـــك، مـــا تــســبــب بــتــراجــع الـــدعـــم للفصائل 
املعارضة، إلى حّد يسمح لها بالحفاظ على 
شــريــط حــــدودي، يضمن بــقــاء الــنــازحــني في 

األراضي السورية«.
في هذا اإلطــار، ذكــرت مصادر في املعارضة 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــنـــاك خــطــوطــًا  ــعـ لــــ »الـ
املعارضة،  املسلحة  للفصائل  تــوضــع  حــمــرًا 
مـــن قــبــل الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، عبر 
غــرف التنسيق والــدعــم املــوجــودة في األردن 
وتـــركـــيـــا، ويـــشـــارك بــهــا الــعــديــد مـــن ممثلي 
الــــدول الــداعــمــة لــلــفــصــائــل الــســوريــة. وتــديــر 
ــغـــرف املــــعــــارك فـــي الــــداخــــل الـــســـوري،  تــلــك الـ

مــعــان، حــيــث كـــان هـــذا الــخــط يمتد مــن بلدة 
مـــعـــان وصــــــواًل إلــــى حـــاجـــز الـــزالقـــيـــات قــرب 
بلدة محردة ومــرورًا ببلدات صــوران وطيبة 
الواقعة جميعها  اإلمــام وحلفايا ومــعــردس، 
إلــــى الــشــمــال مـــن جــبــل زيــــن الـــعـــابـــديـــن. وقــد 
باتت هذه املناطق بيد قوات املعارضة. ومن 
جهة ثــانــيــة، مــّكــن الــتــقــدم األخــيــر شــرقــًا نحو 
املعارضة  قــوات  الشعثة  القاهرة وقرية  بلدة 
الطليسية وبلدة  بلدة  أكثر من  االقــتــراب  من 
السعن الواقعتني قرب خط إمداد قوات النظام 
السوري الوحيد إلى حلب والــذي يمر ببلدة 
ســلــمــيــة. وهـــو مـــا يــعــنــي أن قــــوات املــعــارضــة 
شرقًا  تقدمها  بمواصلة  اآلن  تفكر  أن  يمكن 
بــاتــجــاه بــلــدة الــســعــن بــريــف حــمــاة الــشــرقــي، 
النظام  قــوات  بذلك  وتفصل  عليها  لتسيطر 
املــتــواجــدة فــي حــلــب عــن بــاقــي قـــوات النظام 
فــي عــمــوم ســوريــة. ويــخــدم هـــذا السيناريو، 
ــال تــحــقــق، قــــوات املــعــارضــة فــي حلب،  فــي حـ
التي تواصل تحضيراتها، بحسب معلومات 
»الــعــربــي الــجــديــد«، لفتح مــعــركــة كــبــيــرة في 
املدينة، تحديدًا في الكاستيلو، بهدف إعادة 
كسر الحصار الذي تفرضه قوات النظام على 

مناطق سيطرة املعارضة فيها.

ومع تغير قائمة األولويات من قتال النظام 
الــشــام )جبهة  إلــى قتال داعــش وجبهة فتح 
أقل،  كانت في مستوى  النصرة سابقًا( وإن 
التوسع  الــدعــم فقط لقتالهما، وأصــبــح  بــات 
مرتبطا بقضم مناطقهما. وعليه فإن املعارك 
ــّمـــدت فـــي درعــــا والــقــنــيــطــرة ضـــد الــنــظــام،  ُجـ
وتــحــّولــت إلـــى مــعــارك ضــد فــصــائــل مبايعة 

لداعش، وكذلك األمر لباقي املناطق«.
وأعـــربـــت املـــصـــادر عـــن اعــتــقــادهــا بــوجــود 
النفوذ  مناطق  تقاسم  على  دولـــي  »تفاهم 
مـــنـــاطـــق  فـــــي  روســـــيـــــا  بـــــني  األرض،  ــلــــى  عــ
ــا فـــي مــنــاطــق املـــعـــارضـــة،  ــركـ ــيـ الـــنـــظـــام وأمـ
ال  بما  الجبهات  هــذه  تجميد  يتم  أن  على 
مــوازيــن  فــي  كبير  تغيير  بــحــصــول  يسمح 

الــســيــطــرة عــلــى األرض، فــي حــني يعمل كل 
نــفــوذه ضمن  طــرف للسيطرة على مناطق 
املساحة التي يسيطر عليها داعش. وسبق 
أن عّبر الروس عن ذلك عندما سيطروا على 
تدمر، مبينني أن السيطرة على الرقة ملزمة 
إلى  التوجه  يعتزمون  وأنــهــم  لألميركيني، 
ديــر الـــزور«. وأضــافــت أن »ملفات التهجير 
الجارية في دمشق وريفها وحمص، والتي 
تــتــم بــرعــايــة أمــمــيــة ورضــــى دولــــي تــنــدرج 
ضــمــن ســيــاســة فـــرز مــنــاطــق الــنــفــوذ، األمــر 
الــذي قد يشير إلى طول مأساة السوريني، 
في ظل غياب حل سياسي للملف السوري 
ــل مــع  ــويــ ــــي املـــــــدى املــــنــــظــــور، وصـــــــــراع طــ فـ
اإلرهــــــــــاب بـــحـــســـب الـــتـــصـــنـــيـــف الـــــدولـــــي«. 

ويــعــتــبــر ريـــف الــاذقــيــة الــشــمــالــي، بحسب 
تــقــاريــر صحفية، بــوابــة الــدخــول إلــى إدلــب 
املــعــقــل األكـــبـــر لــفــصــائــل املـــعـــارضـــة، والــتــي 
تـــطـــل عــلــيــهــا بــســبــب مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 
ــراد، من  ــ ــ املـــرتـــفـــع. ويــعــتــبــر أيــضــًا جــبــل األكـ
النقاط املهمة في ريف الاذقية، لوقوعه في 
مقربة  وعلى  الشمالي،  املنطقة  ريــف  عمق 
من ريف إدلــب الجنوبي الغربي«. ويتكّون 
جبل األكراد من جزئني، األول ناحية سلمى، 
ــن وتــرتــيــاح  ــ ــ وتـــضـــم مــديــنــة ســلــمــى ودوريـ
ومرج خوخة وكفردلبة والكوم واملارونيات 
واملــريــج وســاقــيــة الــكــرت وبــســوفــا، والــجــزء 
كنسبا  بلدة  وتضم  كنسبا،  ناحية  الثاني 
بـــاصـــور  ووادي  الـــقـــنـــطـــرة  وعـــــني  وشــــلــــف 
ــلـــف وبـــلـــلـــة ومــــجــــدل كــيــخــيــا  ــيـــدو وشـ ــعـ والـ
وعرافيت وأبو ريشة ومزين وكفرتة ووادي 
الشيخان والحمرات وعني الحور واملشرفة 

والقساطل، وغيرها.
ويطل هذا الجبل على الطريق الدولي بني 
حــلــب والـــاذقـــيـــة، وتــقــع إحــــدى قــمــمــه عند 
الغاب  سهل  على  املطلة  عكو  قــريــة  مــدخــل 
الـــذي يــصــل ريـــف حــمــاة وحــمــص باملنطقة 
الــشــمــالــيــة مــن ريـــف جــســر الــشــغــور وحتى 
مدينة إدلـــب، إضــافــة إلــى قربه مــن الحدود 

التركية.
كـــمـــا يــــوجــــد جـــبـــل الـــتـــركـــمـــان وهـــــو األكـــثـــر 
حساسية بسبب ماصقته الحدود التركية، 
ووجــــود قــومــيــة تــركــيــة، وبـــدأ الــتــركــيــز عليه 
بــشــكــل كــبــيــر ُبــعــيــد إســـقـــاط تــركــيــا املــقــاتــلــة 
الـــروســـيـــة فـــي 24 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
املــــاضــــي، وتــشــهــد املــنــطــقــة مـــن ذلــــك الــحــني 
قصفًا جويًا عنيفًا من قبل الطيران الروسي، 
وســيــطــرت قـــوات الــنــظــام عــبــر تــأمــني طريق 
الساحل  بتطويق  مــا سمح  الــاذقــيــة كسب، 
من الناحيتني الشرقية والشمالية، وبالتالي 

إخراجه من ساحة الصراع.

الفصائل المعارضة تتقّدم في حماة 
وتهّدد طريق إمداد النظام

قتلت غارات النظام وروسيا أمس 11 مدنيًا في حلب )جواد الرفاعي/األناضول(

يُعتبر ريف الالذقية الشمالي منطقة نفوذ روسية )بهاء الحلبي/األناضول(

ثائر غندور

ل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
ّ
شك

الراحل رفيق الحريري في فبراير/
شباط 2005، اإلعالن عن وفاة 

ية السياسّية التي حكمت لبنان 
ّ
السن

بعد اتفاق الطائف، بالتفاهم مع 
االحتالل السوري للبنان. ومنذ إعالن 

التحالف الرباعي )تحالف قوى 14 
آذار مع حزب الله في االنتخابات 

النيابية عام 2005(، بدا وكأن الحزب 
في طريقه للعب دور الوصاية التي 
مارسها النظام السوري على مدى 
15 عشر عامًا. لكن طغيان العقل 
األمني على العقل السياسي في 

حزب الله، معززًا بوهم فائض القوة 
واالرتباط اإلقليمي، سّرع في دخول 

منظومة الحكم التي رعاها الحزب في 
أزمات حادة. أبرز تلك األزمات كانت 
عند انتهاء والية رئيس الجمهورّية 

األسبق إميل لحود عام 2007، 
وفشل مجلس النواب في انتخاب 

رئيس جديد. لم يملك حزب الله 
حينها األكثرية النيابية، لكنه امتلك 

القدرة على منع وصول من ال يوافق 
عليه لرئاسة الجمهورية. وفشل 
الحزب في إنضاج تسوية تقنع 

خصومه بانتخاب رئيس توافقي.
لجأ حزب الله إلى القوة لكسر تلك 

الحلقة املفرغة. واجهه خصومه، عبر 
القول بوجود دولة ولها الحق بفرض 

سلطتها األمنية والسياسّية. لم 
ُيعجب هذا األمر عقله األمني. احتل 

العاصمة بيروت، وخاض معارك 
عسكرية في جبل لبنان. وّجه الحزب 

في مايو/أيار 2008 رسائل قاسية 
لخصومه السياسيني وللطوائف 

ختصر بعبارة: أنا الحاكم 
ُ
اللبنانّية. ت

ومن يعترض يؤدب. في هذا الوقت 
كانت االغتياالت لسياسيني وأمنيني 

 معارضني للحزب تحصل كل 
وّجه أصابع االتهام للحزب 

ُ
حني، وت

والنظام السوري.
ل احتالل بيروت مؤشرًا ألزمة 

ّ
شك

الشيعية السياسّية غير القادرة على 
حكم البلد، كما فعلت قبلها املارونية 

ية السياسّية. 
ّ
السياسّية والسن

وصلت الشيعية السياسية ألزمتها 
بشكٍل سريع. تعطيل البلد سياسيًا 
منذ عام 2013، عبر التمديد ملجلس 
النواب ثم الفشل في انتخاب رئيس 
للجمهورية وعرقلة عمل الحكومة، 

يؤكد مأزق الشيعية السياسية 
رغم فائض القوة التي تملكها. 

أكثر ما تعاني منه اليوم هو غياب 
وّجه هذه 

ُ
الخصم الذي ُيمكن أن ت

القوة له. الخصم الذي يقاتل. السؤال 
األساسي اليوم، هل يتّم الدفع 

بالقوة لتحويل الالجئني السوريني 
تحت ضغط املمارسات العنصرية 

والقمعية بحقهم إلى خصم ُيقاتل؟ 
والسؤال الثاني، ما هو بديل الشيعية 
السياسية الحقًا، وهل يكون االنتقال 

من دون حرب؟

يبدو ريف الالذقية 
الشمالي نموذجًا عن 

المسار الحالي في سورية، 
لناحية تكريس نفوذ 

روسيا هناك، تحت شعار 
»محاربة داعش وجبهة 

النصرة«، وهو ما أدى إلى 
استعادة النظام بعض 

المناطق هناك

لقاء  في  مشاركين  أن  الجديد«  لـ»العربي  مطلعة  مصادر  كشفت 
توّجه  ضـــرورة  طــرحــوا  إسطنبول،  فــي  أمــس  الــســوريــة،  المعارضة 
موحد  مجلس  لتشكيل  المعارضة 
جبهة  ودعوة  وسياسي،  عسكري 
»فتح الشام« لحّل نفسها وانضمام 
عناصرها للتشكيل المطروح، كحل 
وحيد لوقف ما يجري في سورية. 
واقتصر االجتماع على طرح األفكار 
ــال  وق ــرارات.  ــ قـ ــاذ  ــخ ات دون  ــن  م
العبدة  أنس  الوطني  االئتالف  رئيس 
تبذل  االئتالف  »قيادة  إن  )الصورة( 

جهدها إلنقاذ حلب«.

المعارضة تفّكر بمجلس موّحد
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قدسيا والهامة تواجهان التهجير

النظام لتكرار تجربة داريا

محمد أمين

ــــوات الــنــظــام الـــســـوري نــطــاق  وّســـعـــت قـ
عــمــلــيــاتــهــا فـــي شـــمـــال غــــرب الــعــاصــمــة 
دمــشــق، ضــاربــة بــعــرض الــحــائــط اتفاق 
ــه مــــــع قــــــوات  ــ ــتـ ــ ــرمـ ــ هـــــدنـــــة كـــــانـــــت قــــــد أبـ
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، مــحــاولــة اقــتــحــام 
بلدتي الهامة وقدسيا، واللتني تضمان 
مــئــات آالف املــدنــيــني، فــي مسعى جديد 
مـــن الــنــظــام إلجـــبـــار مــقــاتــلــي املــعــارضــة 
عــلــى الـــخـــروج الـــى مــنــاطــق فــي الــشــمــال 
استراتيجية تهجير  إطار  في  السوري، 
على  يعمل  ديمغرافي  وتغيير  ممنهج، 

تنفيذها في محيط العاصمة.
الهامة  الشامي، من مجلس  عابد  وقــال 
ــوات الـــنـــظـــام ومــلــيــشــيــات  ــ املـــحـــلـــي، إن قـ
أمس  صباح  حــاولــت  تساندها  طائفية 
الـــثـــاثـــاء الــتــقــدم بــاتــجــاه بـــلـــدة قــدســيــا 
البلدة،  مــن مــحــور حــي الخياطني غــرب 
بالتزامن مع قصف باملدفعية، والهاون، 
ــديــــث مــع  ــــي حــ ــيــــرًا، فـ ــات، مــــشــ ــ ــابــ ــ ــدبــ ــ والــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــن داخـــــل الــبــلــدة، 
ــة الـــســـوريـــة  ــعــــارضــ إلـــــى أن فـــصـــائـــل املــ
تصدت ملحاولة االقتحام، وردت القوات 
إلــى أن  أعــقــابــهــا. وأشـــار  املهاجمة على 
مليشيات طائفية تتبع للنظام متمركزة 
في جبل الورد )شرق( استهدفت املدنيني 
في بلدتي قدسيا والهامة بالرشاشات، 
أدى  ما  االقتحام،  بالتزامن مع محاولة 

إلى إصابة العديد منهم.
من جانبه، أشار عضو املكتب اإلعامي 
في الهامة، يعقوب الهاماني، إلى أن ما 
حدث »كــان مفاجئًا في توقيته، خاصة 
أن هــنــاك اتــفــاق هــدنــة مــســبــقــًا«، مشيرًا 
تــــزال متواصلة  االشــتــبــاكــات ال  أن  إلـــى 
على أكثر من محور )خياطني والعراد( 
حــول بــلــدة قــدســيــا. وأوضـــح الهاماني، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
قـــوات الــنــظــام تــحــاول اخــتــبــار جاهزية 
ــثــــوار لــلــتــصــدي لـــهـــا، والـــضـــغـــط على  الــ
املدنيني، مشيرًا إلــى أنــه لم تتضح بعد 
ــذا التصعيد  الــنــهــائــيــة مـــن هــ الـــغـــايـــات 
النظام  نية  أنــه ال يستبعد  إال  املفاجئ، 
إخــــراج مــقــاتــلــي املــعــارضــة إلـــى الشمال 
ــــوري عـــلـــى طـــريـــقـــة تــهــجــيــر داريـــــا  ــــسـ الـ

وقبلها الزبداني ثم الوعر. وتقع قدسيا 
والــهــامــة شــمــال غـــرب الــعــاصــمــة دمشق 
الفصائل  واضــطــرت  كيلومترات،.  بعدة 
املــعــارضــة فـــي نــهــايــة نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــثــانــي مــن الــعــام املــاضــي إلـــى املــوافــقــة 
ــاق خـــــرج عـــلـــى إثــــــره عـــشـــرات  ــفــ عـــلـــى اتــ
مــن مــقــاتــلــي املــعــارضــة وعــائــاتــهــم إلــى 
مــحــافــظــة إدلـــــب فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
وتــعــّهــد مــن بــقــي مــنــهــم بــعــدم الــتــعــرض 
لقوات نظام األســد، مقابل إدخــال املواد 
ــــى مـــن الــخــدمــات  الــغــذائــيــة والـــحـــد األدنـ

األساسية كالكهرباء واملاء.
وذكــــر الــشــامــي أن هــنــاك أكــثــر مـــن 500 
ألــــف مـــدنـــي فـــي الــبــلــدتــني، بــيــنــهــم عــدد 
الــنــازحــني مــن غوطتي دمشق  كبير مــن 
الــشــرقــيــة والـــغـــربـــيـــة، مــشــيــرًا إلــــى أنــهــم 
يعيشون ضمن ظروف إنسانية وصفها 
بــــ »الــصــعــبــة«. وقــــال »هــــذه الــفــتــرة هي 
األسوأ منذ بداية الحصار الجزئي منذ 
أكثر من عام وثاثة أشهر، فقد فرضت 
ــــد مــنــذ شــهــر ونــصــف  ــــوات نـــظـــام األسـ قـ
الــشــهــر تــقــريــبــًا حـــصـــارًا شــبــه تــــام على 
بـــلـــدة الـــهـــامـــة، وفـــقـــدت املـــــواد الــغــذائــيــة 
والــتــمــويــنــيــة والـــخـــضـــروات بــشــكــل تــام، 
وارتفعت أسعار الخبز بشكل جنوني«، 
ــع فــــي الــبــلــدتــني  مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن الــــوضــ

»مفتوح على كل االحتماالت«.
وتــســيــطــر عــلــى الــبــلــدتــني املــتــاصــقــتــني 
فــصــائــل تــتــبــع إلــــى املــجــلــس الــعــســكــري 
في دمشق، املنضوي تحت راية الجيش 
السوري الحر، وتضم مقاتلني من أبناء 
الــبــلــدتــني. وال يمكن عــزل مــا يــجــري في 
محيط  فــي  يحدث  عما  وقدسيا  الهامة 
الــعــاصــمــة دمــشــق مــن مــحــاوالت دؤوبـــة 
من نظام األسد من أجل إجبار املعارضة 
السورية املسلحة على توقيع اتفاقيات 
هــدن و»مــصــالــحــات«، مستخدمًا ساح 
ــيـــني بــالــجــوع  ــدنـ الـــحـــصـــار، وإنــــهــــاك املـ
والـــخـــوف، تــفــضــي إلـــى خــــروج مقاتلي 
املــعــارضــة وعــائــاتــهــم إلـــى مــنــاطــق في 
شمال سورية في إطار عمليات تهجير 
العاصمة  تأمني  منها  الغاية  ممنهجة، 
مــــن جــــهــــة، وإجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــات تــجــريــف 
ــدد مــمــكــن  ــ ــبــــر عــ ديـــمـــغـــرافـــي إلبــــعــــاد أكــ
مــــن »الـــســـنـــة« عــــن الـــعـــاصـــمـــة وريـــفـــهـــا، 
واســتــجــاب عــائــات شيعية مــن ايـــران 
استراتيجية  إطــار  في  والعراق ولبنان، 
بعيدة املدى من قبل إيران ونظام األسد 
هــدفــهــا تــبــديــل هــويــة مــنــاطــق ســوريــة، 

واللعب بالتركيبة السكانية للباد.
ونفذت قوات النظام السوري ومليشيات 
طــائــفــيــة مـــؤخـــرًا عــمــلــيــة تــهــجــيــر لكامل 
ــلــــى الـــتـــخـــوم  ــة داريــــــــــا عــ ــنــ ــديــ ــان مــ ــ ــكـ ــ سـ
في  وهــي  للعاصمة،  الغربية  الجنوبية 
طريقها إلى تنفيذ سيناريو مشابه في 
العاصمة،  الشام غرب  مدينة معضمية 
ــــق، وتـــضـــغـــط اآلن  ــشـ ــ ــنــــوب دمـ وفــــــي جــ
 بــاتــجــاه إخـــاء بــلــدتــي قــدســيــا والــهــامــة
ــدد مــمــكــن مــــن ســكــانــهــمــا.  ــ ــر عـ ــبـ  مــــن أكـ
وتــحــيــط بــالــبــلــدتــني مــســاكــن عــشــوائــيــة 
مـــســـتـــحـــدثـــة يــقــطــنــهــا مـــــوالـــــون قـــدمـــوا 
الساحل  فــي  مناطق  مــن  العاصمة  إلــى 
الـــســـوري، وتــحــولــت هـــذه املــســاكــن، إلــى 
األكثر  الفئة  »شبيحة  ملليشيات  مــراكــز 

دموية من مؤيدي األسد«.

يحاول النظام السوري 
عبر الهجوم على 

قدسيا والهامة 
في ريف العاصمة 

دمشق، تطبيق 
سياسة التهجير التي 

اعتمدها في داريا

أكثر من 500 ألف 
مدني في الهامة 

وقدسيا
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صالح النعامي

املستوطنني  قائد  فيه  أعلن  الــذي  الوقت  في 
في الجوالن املحتل عن استيعاب املئات من 
املقامة  املستوطنات  في  اليهودية  العائالت 
عــن جملة  اإلسرائيلي  الجيش  هــنــاك، كشف 
مـــن اإلجـــــــراءات املــيــدانــيــة واالســتــخــبــاراتــيــة 
الــهــادفــة إلـــى تــحــســني قـــدرتـــه عــلــى مــواجــهــة 
إمــكــانــيــة تــحــول الــجــوالن إلـــى نقطة انــطــالق 
لــــتــــنــــفــــيــــذ عــــمــــلــــيــــات الســــــتــــــهــــــداف الـــعـــمـــق 
اإلســرائــيــلــي. وأقــدمــت شعبة االســتــخــبــارات 
الــعــســكــريــة اإلســرائــيــلــيــة »أمــــان« عــلــى جملة 
مــن الــخــطــوات الــهــادفــة إلــى تحسني قدرتها 
على جمع املعلومات االستخباراتية لتمكني 
جيش االحتالل من إحباط عمليات يمكن أن 
تخطط لها جماعات »جهادية« ومجموعات 

تابعة لحزب الله اللبناني في املنطقة.
وحـــســـب مـــا ذكـــــره املــعــلــق الـــعـــســـكـــري، أمــيــر 
بوحبوط، قامت »أمــان« بتزويد »ذراع جمع 

الـــذي ينشط بكثافة  املــيــدانــيــة«،  املــعــلــومــات 
عــلــى طــــول الــــحــــدود مـــع ســــوريــــة، بــطــائــرات 
بدون طيار صغيرة )يطلق عليها بالعبرية 
رحــفــان(، تحلق على ارتــفــاع عشرات األمتار 
ــلـــى الــــرصــــد فــــي عـــمـــق األراضـــــــي  وقـــــــــادرة عـ
الـــســـوريـــة، ويــمــكــن أن تــتــحــول إلـــى صـــاروخ 

ينفجر في األهداف التي يحددها الجيش.
وفي تقرير نشره موقع »وااله« يوم اإلثنني، 
ــتــــرى املـــزيـــد  ــال بـــوحـــبـــوط إن الـــجـــيـــش اشــ ــ قـ
ــائــــرات بــــــدون طـــيـــار الـــصـــغـــيـــرة مــن  مــــن الــــطــ
الــصــنــاعــات الــجــويــة اإلســرائــيــلــيــة وزودهــــا 
لكتيبة »عيط«، املسؤولة عن جمع املعلومات 
ــّوه  املــيــدانــيــة عــلــى الـــحـــدود مـــع ســـوريـــة. ونــ
القدرة  الجيش  تمنح  الطائرات  هــذه  أن  إلــى 
مواجهة مخططات محتملة  على  التكتيكية 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات عـــبـــر الــــحــــدود الـــســـوريـــة. 
وأشــار إلى أن الجيش اتخذ إجــراءات أخرى 
تتمثل في بناء جــدار طويل وعوائق ترابية 
ودوريات راجلة ومتحركة على طول الحدود 
إلـــى جــانــب اســتــقــدام وحــــدات وألـــويـــة معدة 

ملواجهة مثل عمليات التسلل.
وأضــــاف بــوحــبــوط أن الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
َيــفــتــِرض أن تـــؤدي حــالــة »الــفــوضــى التامة« 
الــســائــدة شـــرق الــحــدود نتيجة وجـــود عــدد 
الــجــهــاديــة واملجموعات  الــحــركــات  مــن  كبير 
التابعة لحزب الله، إلى بلورة واقع من شأنه 
أن يدفع بعضها إلى محاولة تنفيذ عمليات 
ضــد إســرائــيــل. وشـــدد على أن الجيش أقــدم 
ــطـــوات تـــهـــدف إلــــى ردع الــجــمــاعــات  عــلــى خـ
املــتــصــارعــة شــرق الــحــدود وإفــهــامــهــا »بعدم 
محاولة اختبار صبر إسرائيل«، ذاكرًا أن هذا 

واملستوطنني خــالل حرب  الجنود  مــن  كبير 
2014. وفي سياق آخر، اعتبر رئيس مجلس 
املحتل،  الجوالن  في  اليهودية  املستوطنات 
إيلي مالكا، أن املجلس يعكف بالتعاون مع 
حكومة بنيامني نتنياهو على تنفيذ مخطط 
الهضبة.  في  االستيطاني  املــشــروع  لتطوير 

ما دفع جيش االحتالل إلى الرد على كل قذيفة 
تسقط فــي الــجــوالن املــحــتــل بــطــريــق الخطأ. 
وحسب املعطيات التي ذكرها بوحبوط، لقد 
شهد عام 2016 انخفاض عدد القذائف التي 
سقطت فــي الــجــوالن مــقــارنــة بــعــددهــا خالل 
عام 2015. وقال إن الجيش اإلسرائيلي يهدف 
اتــه فــي الــجــوالن إلــى إرســال  مــن خــالل إجــراء
رســائــل أيــضــا إلـــى حــركــة حــمــاس فــي قطاع 
القبة  إلــى أن »نــجــاح« منظومة  غــزة، مشيرًا 
الــحــديــديــة فــي إســقــاط قــذائــف هـــاون أطلقت 
مـــن الــــجــــوالن الــــســــوري يــــدل عــلــى أن حــركــة 
حــمــاس لـــن يــكــون بــوســعــهــا اســتــخــدام هــذه 
الــقــاذفــات مــجــددًا. وأعـــاد بوحبوط لــأذهــان 
حقيقة أن هذه القذائف تسببت في قتل عدد 

معه  »وااله«  عــرضــهــا  مــصــورة  مقابلة  وفـــي 
يوم اإلثنني، قال مالكا إن املئات من العائالت 
الــيــهــوديــة أتـــت لــالســتــقــرار فــي مستوطنات 

الجوالن منذ بداية العام الحالي.
ومــــن املـــرجـــح أن تــصــريــحــات مــالــكــا تــنــدرج 
ــــي إطـــــــار مــــحــــاولــــة رفــــــع املــــعــــنــــويــــات لـــدى  فـ
صحيفة  نشرته  تحقيقا  إن  إذ  املستوطنني، 
»مــــيــــكــــور ريـــــشـــــون« الــيــمــيــنــيــة املــــقــــربــــة مــن 
الحكومة أخــيــرًا، أشـــار إلــى وجـــود حــالــة من 
الخوف في أوساط املستوطنني. وما يخشاه 
تــعــرض املــســتــوطــنــات لعمليات  هــــؤالء هـــو 

تسلل عبر الحدود.
إلــى ذلــك، قــال معلق الــشــؤون السياسية في 
صحيفة »هآرتس«، آرييه شفيت، إن الحرب 
الدائرة في سورية عززت من مكانة إسرائيل 
االستراتيجية وبيئتها اإلقليمية. وفي مقال 
نشرته الصحيفة أخــيــرًا، أشــار إلــى أن تفكك 
الــجــيــش الـــســـوري قــد حــســن مـــوازيـــن الــقــوى 
 عــن أنـــه أســفــر عن 

ً
لــصــالــح إســرائــيــل، فــضــال

تل  كانت  التي  التقليدية  التهديدات  تالشي 
أبيب تتحسب لها على مدى عقود. وأوضح 
أن تــورط حــزب الله في سورية قلص فرص 
اندالع حرب ثالثة بينه وبني إسرائيل، الفتا 
ــتــــورط مـــس بــمــكــانــة الــحــزب  إلــــى أن هــــذا الــ
ــان. وخـــلـــص إلـــــى أن الـــتـــحـــوالت  ــنـ ــبـ داخــــــل لـ
املــتــواصــلــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي حــســنــت من 
إسهامها  بسبب  إلسرائيل  اإلقليمية  البيئة 
فــي بــلــورة شبكة مــن املــصــالــح املــشــتــركــة مع 
مواجهة  في  تتمثل  املعتدلة،  الحكم  »أنظمة 
إيران والتصدي للحركات اإلسالمية، وعلى 

رأسها جماعة اإلخوان املسلمني«.

فوضى 
االستجوابات

اختيار  جلسة  فــي  للتحالف  قــائــدًا  الــحــكــيــم، 
جرت في الخامس من الشهر الحالي، بغياب 
عــــدد مـــن مــمــثــلــي كــتــل الــتــحــالــف الــرئــيــســيــة 
حــيــنــهــا. ووفـــقـــا ملـــصـــادر مــقــربــة مـــن قـــيـــادات 
التحالف، فإن االجتماع الــذي ُعقد األحــد في 
الخارجية  وزيــر  )مــنــزل  الحكيم  عمار  مكتب 
ــارق عـــزيـــز فـــي مــنــطــقــة الـــجـــادريـــة  ــ الــــراحــــل طـ
على نهر دجلة في بغداد( استمر نحو ثالث 
ســاعــات، بحضور الــعــبــادي وقــيــادات أخــرى 
في التحالف، أبرزها هادي العامري وحسني 
الشهرستاني وفالح الفياض وعمار الطعمة 
 عن 

ً
وخــالــد األســــدي ونــــوري املــالــكــي، فــضــال

عــمــار الــحــكــيــم رئــيــســا لــلــجــلــســة، الــتــي جــرت 
خــاللــهــا مناقشة حــل الــخــالفــات الــعــالــقــة بني 
ــودة الــتــيــار الـــصـــدري إلـــى صفوف  الــكــتــل وعــ
ــا، فـــإن  ــ ــهـ ــ ــــادر ذاتـ ــالـــف. وبـــحـــســـب املـــــصـ ــتـــحـ الـ
العبادي لم ينجح في الحصول على دعم كل 
الكتل لحكومته، إذ كان موقف املالكي سلبيا 

عثمان المختار

لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي ُيخفق 
التحالف الوطني الحاكم في العراق، 
الــــذي يــضــم مــجــمــوعــة مـــن األحــــزاب 
الــديــنــيــة شــوعــددًا مــن الــكــتــل الــســيــاســيــة، في 
إلـــى حــلــول تنهي حالة  لـــّم شمله والــتــوصــل 
االنقسام التي تعصف به منذ نحو عام كامل، 
بالتزامن مع اتهامات بوجود مساٍع خطيرة 
من ِقبل رئيس الوزراء السابق، نوري املالكي، 
من خالل  العبادي،  بحكومة حيدر  لإلطاحة 
لــوزراء  البرملان  داخــل  االستجوابات  سلسلة 
يــمــارســهــا زعيم  الــحــكــومــة وضــغــوط مقابلة 
التيار الصدري، مقتدى الصدر، تحت شعار 

اإلصالح أو إقالة الحكومة.
وُعــقــد ليل األحــد املــاضــي اجتماع فــي بغداد 
لــقــيــادات الــتــحــالــف الــوطــنــي، هــو الــثــانــي من 
نوعه منذ تسمية زعيم املجلس األعلى، عمار 

في عدة ملفات تم طرحها، أهمها دعم حكومة 
مشاركته  خــالل  األخير  لطلب  وفقا  العبادي 
في االجتماع، وهو ما دفعه إلى تذكير املالكي 
بأنه قاد حكومة ناقصة 13 وزيــرًا عام 2010 
من  والكردية  ية 

ّ
السن الكتل  انسحبت  عندما 

حكومته، احتجاجا على تصرفاته، وذلك ردًا 
على كالم للمالكي بأن حكومة العبادي يجب 
أال تبقى ناقصة بهذا الشكل أكثر مما ينبغي، 
التحالف  على  ينعكس  الحكومي  أداءه  وأن 

وحظوظه في االنتخابات املقبلة.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلــــى أن الـــعـــبـــادي اتــهــم من 
حكومته  على  بالتآمر  »اإلخــــوة«  بـــ  وصفهم 
ومــحــاولــة إســقــاطــهــا، ولـــو كـــان عــلــى حساب 
الــعــراقــيــني ومـــصـــدر رزقـــهـــم، مـــن دون  أرواح 
أن يسمي هــؤالء خــالل االجتماع الــذي شهد 

غياب ممثل التيار الصدري، أمير الكناني.
ــذه املــرحــلــة  ــ ــيـــس الـــــــــوزراء فــــي هـ ويــــواجــــه رئـ
مخاطر اإلطــاحــة به من داخــل كتلته، إضافة 
البالد،  أزمــات سياسية سابقة شهدتها  إلــى 
لت بمحاوالت اإلطاحة بالعبادي من ِقبل 

ّ
تمث

ية كما حدث مع املالكي ومن 
ّ
كتل كردية أو سن

قبله الجعفري.
الوطني،  التحالف  في  بــارز  قيادي  وبحسب 
فإن »جهود اإلطاحة برئيس الوزراء تحّولت 

من أروقة التحالف الوطني إلى داخل 

الــبــرملــان، إذ يــواجــه الــعــبــادي تــحــدي إســقــاط 
اآلخــــر بطريقة  تــلــو  الـــواحـــد  وزراء حــكــومــتــه 
االستجوابات الدستورية، التي ال يمكن ألحد 
بوزير  اآلن  أطاحت حتى  والتي  معارضتها، 
الدفاع، خالد العبيدي، ووزير املالية، هوشيار 
زيباري، ويجري التحضير الستجواب وزراء 
الخارجية والصحة والتربية والزراعة خالل 

األسابيع القليلة املقبلة«.
ويــتــولــى الــعــبــادي حــالــيــا مــهــام وزيـــر الــدفــاع 
ــيــــة ووزيـــــــــر املــــالــــيــــة، وكـــالـــة  ــلــ ووزيـــــــــر الــــداخــ
بالتعاون مع وكالء الوزراء املوجودين حاليا، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تــشــهــد فــيــه عــمــلــيــة تسمية 
وزراء جـــدد إعــاقــة مــن كــتــل داخـــل الــتــحــالــف، 
الــقــانــون بــزعــامــة املالكي  أبــرزهــا كتلة دولـــة 

وكتلة األحرار التابعة للتيار الصدري.
ــراف مختلفة فـــي الـــعـــراق املــالــكــي  ــ وتــتــهــم أطـ
العبادي.  بحكومة  اإلطــاحــة  مــشــروع  بقيادة 
واتـــهـــم ائـــتـــالف »مـــتـــحـــدون« بـــزعـــامـــة نــائــب 
رئيس الجمهورية السابق، أسامة النجيفي، 
والــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي بزعامة 
مــســعــود الـــبـــارزانـــي، بــشــكــل صــريــح ائــتــالف 
املالكي باستخدام ورقة االستجواب وسحب 
الــعــبــادي كوسيلة  مـــن وزراء حــكــومــة  الــثــقــة 

لتهيئة اإلطاحة بالحكومة.
الكردستاني  الديمقراطي  للحزب  بيان  وقال 
العبادي،  حكومة  إلسقاط  يسعى  املالكي  إن 
البرملان  تصويت  وراء  مبّيتة  نية  هناك  وإن 
انهيار  الثقة عن زيباري، بهدف  على سحب 
ــتـــالف  ــبـــر ائـ ــتـ ــة الـــحـــالـــيـــة، فـــيـــمـــا اعـ ــكـــومـ الـــحـ
وزراء  عــن  الثقة  سحب  عمليات  »مــتــحــدون« 
حــكــومــة الـــعـــبـــادي بــأنــهــا »تــرتــيــب لــإلطــاحــة 
بــالــحــكــومــة فـــي وقـــت غــيــر مــنــاســب ويــعــرقــل 

املعركة القائمة مع اإلرهاب«.
ــا يــتــعــلــق بــمــســاعــي الـــصـــدر إلســقــاط  وفــــي مـ
التيار  في  القيادي  أوضــح  العبادي،  حكومة 
الــــصــــدري، حــســني الـــبـــصـــري، فـــي حــديــث مع 
»الجهود هي إلصالح  أن  الجديد«،  »العربي 
الحكومة ال لالنتقام من العبادي أو حكومته، 
كــمــا يــفــعــل نــــوري املـــالـــكـــي«، مـــؤكـــدًا أن زعــيــم 
إصـــالح حكومة  بــمــوضــوع  »متمسك  الــتــيــار 
العبادي، ولم يطرح حتى اآلن بإقالتها، كما 
لم يكن شريكا في سلسلة االستجوابات غير 

البريئة«، على حد وصفه.
أكـــدت مــصــادر حكومية عراقية  مــقــابــل ذلـــك، 
ــوده الــــعــــبــــادي واألكــــــــراد  ــقــ ــا آخـــــر يــ ــراكــ أن حــ
وانتهاكات  الفساد  ملفات  لفتح  ية 

ّ
وكتل سن

ــــالل حــقــبــة تـــولـــي نــــوري  ــقـــوق اإلنــــســــان خـ حـ
الــوزراء بني 2006 و2014، من  املالكي رئاسة 
بينها ملف سقوط املوصل ومجازر طائفية 
واعتقاالت تعسفية وضياع نحو 450 مليار 

دوالر من موازنة الدولة ال ُيعرف مصيرها.
 
ً
وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن الــعــبــادي أبــلــغ كتال

أنــه لــن يــوقــف أي طلب بــشــأن فتح  سياسية 
مــلــفــات فـــســـاد حــكــومــة املـــالـــكـــي، أو الــجــرائــم 
كبت في عهده، إال أنه أكد لها خالل 

ُ
التي ارت

املالكي  نــفــوذ وســيــطــرة  اجــتــمــاعــات جانبية 
على مجلس القضاء األعلى من خالل رئيسه، 

مدحت املحمود، وقضاة محكمة النزاهة.
ووصف الخبير في الشأن السياسي العراقي، 
ــتـــجـــوابـــات  ــيـــدي، ســلــســلــة االسـ ــبـ ــعـ مــحــمــد الـ
ــــرة الـــجـــديـــدة فــــي ظــــل عـــرقـــلـــة كــتــل  ــــؤامـ »املـ ـــ ــ بـ
تعيني  في  العبادي  جهود  بعينها  سياسية 
وزراء بـــدالء عــنــهــم«. وأضــــاف الــعــبــيــدي، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــــوزارات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــبــــالد أربــــــــع، هــــي الــــدفــــاع 
والداخلية واملالية والخارجية، وحاليا هناك 
ثـــالث مــنــهــا بـــال وزيــــر وقـــد نــفــقــد الــخــارجــيــة 
خــــالل أيــــام أو أســابــيــع قــلــيــلــة، وهــــذا يجعل 
حكومة العبادي في مــأزق دستوري حقيقي 
إذ بــســقــوط أي وزيــــر آخـــر مــن الــحــكــومــة، لن 
يتمكن رئيس الوزراء من عقد جلسة مجلس 
أن »مساعي  كـــامـــل«. ورأى  بــنــصــاب  الـــــوزراء 
تأتي  املالكي  فساد  ملفات  لتحريك  العبادي 
إليــقــافــه، فــيــمــا املــالــكــي ال يــريــد الــتــوقــف عن 
مــســاعــي اإلطـــاحـــة بــحــكــومــة الــعــبــادي مقابل 
ضغوط يمارسها مقتدى الصدر قد تزيد أو 
حتى تتفجر في أي وقــت«، واصفا ما يحدث 

»الفوضى السياسية«. بـ

تدريبات إسرائيلية بالجوالن المحتل بـ13 سبتمبر 2016 )جالء مرعي/فرانس برس(

)Getty( يواجه العبادي مخاطر اإلطاحة به من داخل كتلته

تهدد االستجوابات 
في البرلمان العراقي 

بإسقاط حكومة 
حيدر العبادي، 

الذي لم يستطع 
الحصول على دعم 
جميع كتل التحالف 

الوطني، وسط 
اتهامات لسلفه، 

نوري المالكي، 
بالسعي إلسقاط 

الحكومة، فيما تبرز 
تحركات لفتح ملفات 

فساد يُتهم األخير 
بالتورط فيها

تحليل

العراق: تصفية حسابات 
تهدد حكومة العبادي

تقرير

واشنطن 
تتمسك 
بالعبادي

قال قيادي بحزب الفضيلة 
لـ»العربي الجديد«، إن اإلدارة 
األميركية متمسكة بحيدر 

العبادي، لعدة أسباب، 
أبرزها أن أي بديل عنه بهذا 
الوقت لن يكون قادرًا على 

التعامل مع التحديات 
الحالية مع اقتراب معركة 

الموصل والخوف من 
انتقال الصراع إلى داخل 

المؤسسة العسكرية.

رئيس الوزراء يلوح بفتح 
ملفات فساد حكومة 

المالكي

لم ينجح العبادي في 
الحصول على دعم جميع 

كتل التحالف الوطني

حديث عن مخطط 
لتطوير المشروع 

االستيطاني في الجوالن

اتخذ جيش االحتالل 
اإلسرائيلي سلسلة 

خطوات وقائية في 
الجوالن المحتل، خوفًا 

من عمليات تسلل 
لمجموعات »جهادية« 

أو لحزب اهلل
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  شرق
      غرب

إقالة 87 عنصرًا من 
أجهزة االستخبارات التركية

87 عنصرًا  التركية  السلطات  أقالت 
مــــــــن االســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات لــــالشــــتــــبــــاه 
بزعامة  الخدمة،  بحركة  بارتباطهم 
ــــذي  ــن، الـ ــ ــولـ ــ ــه غـ ــلــ ــة، فـــتـــح الــ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ الـ
تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة 
االنقالب الفاشلة في أواسط يوليو/

ــة  ــالــ وكــ وأوردت  ــي.  ــ ــ ــاضـ ــ ــ املـ ــوز  ــ ــمـ ــ تـ
الــــثــــالثــــاء أن مــا  األنــــــاضــــــول أمــــــس 
مجمله »87 عنصرًا تمت إقالتهم من 
أصل 141 شخصا علقوا عن العمل«، 
ــتــــح تــحــقــيــق  ــة أنـــــــه »تـــــــم فــ مــــوضــــحــ

جنائي بحق 52 منهم«.
)فرانس برس(

تركيا تحذر من إشراك 
األكراد في تحرير الرقة

جدد وزير الخارجية التركي، مولود 
ــو، أمــــــــس، مـــطـــالـــب  ــ ــلــ ــ جــــــــــاووش أوغــ
ــاد  ــانـــســـحـــاب قـــــــوات االتــــحــ بـــــــالده بـ
ــســــوري  الــــديــــمــــقــــراطــــي )الــــجــــنــــاح الــ
لــلــعــمــال الـــكـــردســـتـــانـــي( مـــن مــديــنــة 
األمــيــركــيــة  اإلدارة   

ً
مـــحـــمـــال مـــنـــبـــج، 

مــســؤولــيــة عـــدم حــصــول ذلــــك. وقــال 
في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره 
ــانـــي، بــــوريــــس جـــونـــســـون،  الـــبـــريـــطـ
فــي أنـــقـــرة، إن مــشــاركــة تــلــك الــقــوات 
مــن تنظيم  الــرقــة  فــي عملية تحرير 
»الدولة اإلسالمية« )داعش( سيعني 

»وضع مستقبل سورية في خطر«.
)العربي الجديد(

بلينكن في أنقرة لبحث 
الحرب على »داعش«

زار نائب وزير الخارجية األميركية، 
أنتوني بلينكن، أمس الثالثاء، أنقرة، 
بــرفــقــة مــبــعــوث الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــــي ضــد  ــدولــ ــ ــــاص لـــلـــتـــحـــالـــف الــ ــخـ ــ الـ
بــريــت مــاكــغــورك،  تنظيم »داعـــــش«، 
ــــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائـ ــ ــل نـ ــ ــيــ ــ ووكــ
ــلــــشــــؤون األوروبــــــيــــــة،  ــة لــ ــيــ ــيــــركــ األمــ
جــونــســون كـــوهـــني، لــبــحــث عـــدد من 
ــار املـــســـؤولـــني  ــبـ املــــوضــــوعــــات مــــع كـ
أبـــرزهـــا عــمــلــيــات التحالف  األتـــــراك، 

الدولي املتواصلة ضد »داعش«.
)العربي الجديد(

احتماالت 
الرئاسة 
اللبنانية

خــصــوصــا أن أحـــد نـــواب تــيــار »املستقبل« 
يقم  لــم  فرنجية  إن  قوله  الحريري  عــن  نقل 
بأي جهد إلنجاح ترشيحه، لجهة تواصله 
مع حلفائه وإقناعهم باملشاركة في جلسات 

االنتخاب. 
لكن رّد فرنجية، بحسب أحد املشاركني في 
اللقاء، جاء أكثر دبلوماسية إذ أشار إلى أنه 
»يضع األمور بني يدّي رئيس البرملان، نبيه 
خذه 

ّ
بري، وسأكون موافقا على أي قرار يت

بري في هذا املوضوع«. رمى فرنجية الكرة 
الرئاسية إلى عني التينة  )مقّر إقامة بري 
التي من املفترض أن يزورها  بــيــروت(،  في 
الحريري في غضون ساعات للتباحث مع 
رئــيــس الــبــرملــان فــي آخـــر هـــذه املــســتــجــدات، 
 بــــري غــيــر إيـــجـــابـــي فـــي ما 

ّ
مـــع الــعــلــم بـــــأن

يخص وصــول عــون إلــى الــرئــاســة، بحسب 
مـــا ســبــق وأكــــد خــــالل مــقــابــالت صــحــافــيــة. 
قت مصادر في تيار »املستقبل« على رّد 

ّ
وعل

 األخير »عّبر عن رفضه 
ّ
فرنجية معتبرة أن

وصــول عون إلى الرئاسة عن طريق إحالة 
القرار إلى بري املعروف موقفه من عون«.

ومــن جهة أخــرى، أكــد نائب رئيس مجلس 

بيروت ـ نادر فوز

ــة  ــ ــسـ ــ ــامـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ ســــــتــــــمــــــّر الــ
واألربــعــون النتخاب رئيس جديد 
ــّرر عــقــدهــا ظهر  ــقـ لــلــجــمــهــوريــة، املـ
الــيــوم األربــعــاء، كما سابقاتها بــال نصاب 
ـــرار الــتــعــطــيــل  ــمـ ــتــ وال انــــتــــخــــاب بـــفـــعـــل اســ
ــــزب الــــلــــه« وحــلــيــفــه،  املــســتــمــر مــــن قـــبـــل »حــ
النائب  واإلصـــالح«،  »التغيير  تكتل  رئيس 
 الحراك السياسي ال يزال 

ّ
ميشال عون. إال أن

»املستقبل«،  تيار  زعيم  من جانب  مستمرًا 
الحريري،  األســبــق،  سعد  الحكومة  رئيس 
الــــذي تــمــّكــن مــن تنشيط الــنــقــاش بــعــودتــه 
إلى بيروت وإطالقه جوالته على القيادات 
)زغرتا  بنشعي  مــن  بــدأهــا  التي  اللبنانية، 
شمالي لبنان( مقّر إقامة مرشحه املفترض 
لرئاسة الجمهورية، حليف النظام السوري 
ــــزب الـــلـــه«، الــنــائــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة.  و»حـ
حمل هذا اللقاء أوجها مختلفة، وقد تكون 
 

ّ
ــذي ظــل مــتــضــاربــة، لجهة الــهــدف مــنــه، والــ

عالقا لساعات بني أمرين: املطلوب التأكيد 
بعد  فرنجية، خصوصا  ترشيح  دعــم  على 
ما أشيع عن التواصل القائم بني الحريري 
ورئيس تكتل »التغيير واإلصــالح« النائب 
الــحــريــري زار بنشعي   

ّ
أن أم  مــيــشــال عـــون، 

قد  السياسية  البوصلة   
ّ
أن مضيفه  إلبــالغ 

تغّيرت والتواصل مع عون في مسار فّعال 
وقــــد يــفــضــي إلــــى مــــلء الـــشـــغـــور الــرئــاســي 

املستمر منذ مايو/أيار 2014؟
عة على 

ّ
في هذا اإلطــار، تشير مصادر مطل

»الــعــربــي الــجــديــد«  أجـــــواء لــقــاء بــنــشــعــي لـــ
ــريــــري وضـــــع أمــــــام فــرنــجــيــة   »الــــحــ

ّ
إلـــــى أن

ــيــــارات املــنــطــقــيــة املـــطـــروحـــة لــحــل  كــــل الــــخــ
 خــالصــة تلك 

ّ
أزمــــة الـــرئـــاســـة«، مــضــيــفــة أن

انــتــخــاب  اســتــحــالــة  إلــــى  »أّدت  الـــخـــيـــارات 
إعـــالن ذلــك بشكل  فرنجية رئيسا مــن دون 
التي أشــار  الــخــيــارات،  نهائي«. ومــن جملة 
الرئاسة  إلــى  إليها الحريري، وصــول عــون 
وتنقل  تــوافــقــيــة.  عــن شخصية  الــبــحــث  أو 
»أمامنا  قوله:  الضيف  املصادر نفسها عن 
الــتــوافــق، وال إمكانية  إمــا الجنرال عــون أو 
ــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي  ــ ــّونـ ــ ــكـ ــ ــــني املـ لـــلـــتـــوافـــق بـ
الظروف الحالية«. رست خريطة الخيارات 
أو بآخر، بلغة  الحريرية على عــون، بشكل 
دبــلــومــاســيــة ومـــحـــاوالت إيـــجـــاد تــبــريــرات 
عــقــالنــيــة لــلــتــراجــع عـــن تــرشــيــح فــرنــجــيــة، 

ــلــــي الــــفــــرزلــــي، وأحــــد  ــق، إيــ ــ ــبـ ــ ــواب األسـ ــ ــنـ ــ الـ
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن املــقــربــني مــن عـــون، لـــ

»املــــســــار الــــــذي أطـــلـــقـــه الـــحـــريـــري بـــاألمـــس 
انتخاب  إلــى  الــوصــول  إمكانية  إلــى  ُيشير 
الفرزلي  واعتبر  للجمهورّية«.  رئيسا  عون 
أن هناك أسبابا كثيرة تدل على هذا األمر، 
أبـــرزهـــا »اســتــنــزاف كــل الــخــيــارات األخـــرى 
ــدم وجـــــود فــيــتــو إقــلــيــمــي، وخــصــوصــا  وعـــ

مــن الــســعــوديــة، على عـــون، وحــاجــة النظام 
ــاق الـــطـــائـــف  ــ ــفــ ــ ــانـــي واتــ ــنـ ــبـ ــلـ الــــســــيــــاســــي الـ
ــدم   عـ

ّ
ــــن أن ــــذرًا مـ ــــحـ إلنــــتــــخــــاب رئـــــيـــــس«، مـ

الوصول إلى نتيجة إيجابية في هذا املسار 
ــــى تــــحــــوالت كـــبـــيـــرة فــــي الــبــلــد،  ســــيــــؤدي إلـ

تتجاوز حتى النظام السياسي.
»املستقبل«  تيار  ويشير عدد من مسؤولي 
بــري لوصول   »معارضة 

ّ
أن إلــى  في بيروت 

ــفــهــا حــــزب الـــلـــه ويــــتــــذّرع بها 
ّ
عــــون ســيــتــلــق

اعتبار  الرئاسي«، على  الشغور  أمد  إلطالة 
ــري مــنــســجــمــان بــشــكــل كــامــل   الـــحـــزب وبــ

ّ
أن

ــدة قـــرارهـــمـــا مــرتــبــطــة بــمــا يــعــتــبــرانــه  ــ ووحــ
»وحـــــدة الـــقـــرار داخــــل الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة«. 
فليس متوقعا مــن قــيــادة »حـــزب الــلــه« بذل 
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــهـــود لــنــســف املــــســــار، الـــذي 
بتقاربه  بــه  املــضــّي  فــي  الــحــريــري  ر 

ّ
يتحض

الحاصل مع عون. وكما سبق لأمني العام 
للحزب، حسن نصر الله، أن ساوى حليفيه 
 منهما في عني، لن 

ًّ
عون وفرنجية واضعا كال

يتأخر هذه املرة في وضع بري في مصاف 
أعلى على اعتباره شريكه داخل الطائفة وال 
إمكانية لتجاوز الخطوط الحمراء معه. أما 
مــوقــف »حـــزب الــلــه« مــن األزمــــة السياسية، 
استشفافه  يمكن  ما  وهــو  كثيرًا  يتبّدل  فلم 
على  محسوبة  إعالمية  وســائــل  نقلته  مما 
 
ّ
الحزب عن لسان نصر الله، إذ أكد األخير أن
»الكلمة في سورية هي للميدان«، مما يعني 
 الحلول السياسية مؤجلة، وهو ما يضع 

ّ
أن

كل الحركة الرئاسية في دائرة التساؤل.
بــري املساحة األكبر من   

ّ
وسرعان ما احتل

كتلة  عضو  استقبل  إذ  السياسي،  النقاش 
»الــلــقــاء الــديــمــوقــراطــي«، الــنــائــب وائـــل أبــو 
فــاعــور، بــعــد عـــودة األخــيــر مــن الــســعــوديــة. 
الحريري  بــري  يلتقي  أن  املفترض  مــن  كما 
أيــضــا لــلــوقــوف عــنــد آخــــر املــســتــجــدات في 
 
ّ
امللف الرئاسي، في حني يقول متابعون إن

»مصير اللقاء املرتقب بني الحريري وعون 
لقاء  نتائج خــالل  ق بما سيصدر من 

ّ
متعل

 بـــري في 
ّ
ــأن الــحــريــري بـــبـــري«، مــع الــعــلــم بــ

 
ّ

ــم عـــن مــضــمــون »ســلــة حــل رحــلــة بــحــث دائــ
الحكومة  الرئاسة ورئاسة  متكامل«، تضّم 
وشكل الحكومة والحوار الوطني وغيرها، 
قبل الشروع في تنفيذ أية خطوة سياسية 
 
ّ
من هذا الحجم، وهو ما يدعو إلى القول إن

والشغور  مستمرة  الحل  عــن  البحث  رحلة 
باٍق إلى حني.

لن يتم في مجلس النواب اللبناني اليوم انتخاب رئيس للجمهورية، رغم 
مرشح  حول  النقاش  الحريري،  سعد  األسبق،  الحكومة  رئيس  تنشيط 

توافقي بعد اجتماعه مع مرشحه للرئاسة النائب سليمان فرنجية
الحدث

عون خيار وارد... وفرنجية 
يرمي الكرة لبرّي

معارضة بري لوصول 
عون سيتلقفها 

حزب اهلل ويتذرّع بها

نائب عن المستقبل: 
فرنجية لم يقم بأي جهد 

إلنجاح ترشيحه
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التحالف الدولي: لدينا 
8000 عنصر في العراق

تنظيم  الدولي ضد  التحالف  كشف 
»داعش« أن عدد عناصره في العراق 
 4500 بــيــنــهــم  عـــنـــصـــر،  آالف   8 هــــو 
مـــن الــجــنــســيــة األمــيــركــيــة. وأوضــــح 
ــم الــــتــــحــــالــــف، جـــون  ــاســ املــــتــــحــــدث بــ

دوريـــــان، أن عـــدد عــنــاصــر »داعــــش« 
فــي املــوصــل يــتــراوح بــن 3 آالف و5 
ــــي حـــديـــث  فـ مـــشـــيـــرًا  عـــنـــصـــر،  آالف 
األميركية  السفارة  في  للصحافين 
التنظيم بدأ بزرع  أن  في بغداد إلى 
القوات  تقدم  ملنع  الناسفة  العبوات 
ر مـــــن مــــحــــاوالت 

ّ
الــــعــــراقــــيــــة. وحــــــــــذ

»داعش« صناعة سالح كيماوي.
)العربي الجديد(

»فتح« تبدأ اجتماعاتها 
تحضيرًا للمؤتمر السابع

ــح« فــي  ــتــ ــر حـــركـــة »فــ أعـــلـــن أمـــــن ســ
ــفـــة الــغــربــيــة  ــالـــي الـــضـ ــلـــس شـــمـ ــابـ نـ
جهاد رمضان، في حديث لـ«العربي 
الــــجــــديــــد«، أن اجـــتـــمـــاعـــات الــحــركــة 
ــمـــر حـــتـــى يـــوم  ــتـ بــــــــدأت أمــــــس وتـــسـ
الـــخـــمـــيـــس، مـــرجـــحـــا أن يــعــقــد  ــد  ــ غـ
املــؤتــمــر الـــعـــام الــســابــع لــلــحــركــة في 
املقبل.  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   29
ــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ ــه، قــــــــال رئـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
اإلعـــالمـــيـــة فــــي مــفــوضــيــة الــتــعــبــئــة 
الــجــاغــوب  منير  للحركة  والتنظيم 
كــوادر  »عــدد  إن  الجديد«،  لـ«العربي 
الخميس  باجتماع  املــشــاركــن  فتح 

سيصل لنحو ألف كادر«.
)العربي الجديد(

األمن األردني 
يحذر »َمن يثير الفتن«

أنها  السلطات األردنــيــة مــن  حـــذرت 
ســتــقــوم بــمــالحــقــة واعـــتـــقـــال كـــل من 
ــارة الــفــن والـــنـــعـــرات عبر  ــإثـ يــقــوم بـ
مواقع التواصل االجتماعي واملواقع 
اإللــكــتــرونــيــة. وأكــــدت مــديــريــة األمــن 
العام في بيان أن كوادرها »رصدت 
خـــالل األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة عــددًا 
مــن املــنــشــورات والــفــيــديــوهــات عبر 
مختلف الــوســائــل اإللــكــتــرونــيــة قــام 
وإثــارة  القوانن  بمخالفة  ناشروها 
النعرات الطائفية«، مشيرة إلى أنها 
القبض على عدد  إلقاء  »تمكنت من 

منهم«.
)فرانس برس(

نتنياهو: كلينتون وترامب 
سيدعمان إسرائيل 

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيــــس الـــــــــــوزراء اإلسـ ــال رئــ ــ قــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو )الـــــصـــــورة(، إن 
الـــــدعـــــم األمــــيــــركــــي لـــــبـــــالده ســيــظــل 
ــمــــن ســيــتــم  ــر عــ ــنــــظــ ــا بــــغــــض الــ ــ ــــويـ قـ
انــتــخــابــه رئــيــســا لــلــواليــات املــتــحــدة 
املقبل.  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي 
وتحدث نتنياهو إلى حكومته، أمس 

لقائه في نيويورك مع  الثالثاء، عن 
الديمقراطية  الرئاسين،  املرشحن 
ــيــــالري كـــلـــيـــنـــتـــون، والـــجـــمـــهـــوري  هــ
: »ال يــهــم من 

ً
دونـــالـــد تـــرامـــب، قـــائـــال

سُينتخب، الدعم األميركي إلسرائيل 
سيظل  التحالف  هــذا  قــويــا،  سيظل 
السنوات  أقــوى في  قويا وسيصبح 

املقبلة«.
)أسوشييتد برس(

اعتقال الرئيس السابق 
لالستخبارات الفرنسية

ــع رئـــــــيـــــــس االســــــتــــــخــــــبــــــارات  ــ ــــضــ خــ
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة الــــــــســــــــابــــــــق بـــــــرنـــــــار 
ــيـــق أمــــس  ــقـ ــتـــحـ ــلـ ســــكــــاورســــيــــنــــي لـ
الـــثـــالثـــاء فـــي مــقــر املــفــتــشــيــة الــعــامــة 
لــلــشــرطــة فــي بـــاريـــس، بــالــتــزامــن مع 
تحقيق آخر يخضع له املدير السابق 
ــي بـــاريـــس  ــ ــة فـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ ــلـــشـــرطـــة الـ لـ
كــريــســتــيــان فــلــيــش. ويـــأتـــي اعــتــقــال 
الشخصيتن في إطار تحقيق حول 
»اســتــغــالل الــنــفــوذ« و«انــتــهــاك السر 
القضائي« وأيضا في تحقيق حول 
تــمــويــل لــيــبــي غــيــر مـــشـــروع لحملة 
الــرئــيــس الــفــرنــســي الــســابــق نيكوال 

ساركوزي عام 2007.
)العربي الجديد(

مشاركة السلفيين 
باالنتخابات اعتراف 

بالمسارات الديمقراطية

بدا أن السلفيين ليسوا 
منضوين تحت مظلة 

حزب واحد

عودة سلفيّي 
المغرب

الرباط  ـ حسن األشرف

ــعــتــبــر االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة 
ُ
ت

السابع من  فــي  املــقــررة  املغربية، 
املــقــبــل،  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
السلفي  التيار  فيها  انتخابات يشارك  أول 
بــمــرشــحــن الـــتـــحـــقـــوا بـــعـــدد مــــن األحــــــزاب 
السياسية، منهم سلفيون كانوا ينتسبون 
إلى ما يسمى »السلفية الجهادية«، وآخرون 
»الــســلــفــيــة  ــا يــصــطــلــح عــلــيــه بـــ يـــمـــثـــلـــون مــ

التقليدية«. 
ومــــن أبـــــرز الــــوجــــوه الــســلــفــيــة الـــتـــي قـــررت 
املقبلة  التشريعية  االنتخابات  الترشح في 
باملغرب، عبد الوهاب رفيقي، املعروف بأبو 
حفص، الذي ترشح باسم حزب االستقالل، 
ــارض، فــــي مـــديـــنـــة فــــــاس، كـــمـــا تــرشــح  ــ ــعـ ــ  املـ
ــام تــمــســمــانــي فــــي مـــديـــنـــة طــنــجــة عــن  هـــشـ
الـــحـــزب نــفــســه، بــيــنــمــا تــرشــح عــبــد الــكــريــم 
الـــشـــاذلـــي فـــي الـــــدار الــبــيــضــاء عـــن الــحــركــة 
باسم  الــقــبــاج  والــشــيــخ حــمــاد  االجتماعية، 
الــداخــلــيــة  لــكــن وزارة  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة، 

رفضت ملفه. 
السلفية  الــرمــوز  هــذه  بــن  التمييز  ويمكن 
الــذيــن كــانــوا جميعا يحملون  فــي املــغــرب، 
ــيـــــــخ«، وجــــــــّربــــــــوا االعـــــتـــــقـــــال فــي  ــقــــب »شـــــ لــ

ــارة«، ســـواء  حـــيـــال »فـــــرص الـــربـــح والــــخــــســ
السلفين  للدولة من مشاركة  أو  للسلفين 
ــــوج  ــــي االنــــتــــخــــابــــات، وســـعـــيـــهـــم إلــــــى ولـ فـ
البرملان من بوابة العملية االنتخابية. وإذا 
السلفين  فــي مشاركة  يــرون  كــان مراقبون 
السياسي  العمل  واقتحام  االنتخابات،  في 
ــا عــلــيــه، يعتبر نوعا  والــحــزبــي بــمــا لــه ومـ
ناجعا من إدماج التيار السلفي في الحياة 
طــول  بــعــد  لــلــبــالد،  واملجتمعية  السياسية 
ــاء وفــــتــــور فــــي الـــعـــالقـــة بــــن الــســلــفــيــة،  ــفـ جـ
البعض  فــإن  والــدولــة،  »الجهادية«  تحديدًا 
يــــرى أن فــــرص الـــخـــســـارة أكـــثـــر مـــن فــرص 
ارتــهــان هؤالء  الــربــح، باعتبار الخشية من 
السلفين إليديولوجياتهم التي يصفونها 

باملتشددة.
الــتــرشــح باسم  أبــو حفص  واخــتــار الشيخ 
حزب االستقالل، بعد أن كان يشغل منصب 
ــــي حــــــزب الــنــهــضــة  ــام فـ ــ ــعـ ــ ــائــــب األمــــــــن الـ نــ
والفضيلة، الذي كان أول من فتح باب العمل 
الحزبي والسياسي لهذا املعتقل اإلسالمي 
ــاب، قبل  ــة قــضــايــا اإلرهــــــ الـــســـابـــق عــلــى ذمــ
 أن يــحــظــى بــعــفــو مــلــكــي خـــاص قــبــل أشــهــر 
عــــدة. ورأى بـــأن فـــرص الــنــجــاح أكــبــر فيما 
االنتخابات،  في  السلفين  مشاركة  يخص 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن »مـــشـــاركـــة  »الـ ـــ ــال لـ ــ وقــ
ــارات  إشـ تحمل  االنــتــخــابــات  فــي  السلفين 
إيجابية عدة، سواء من الدولة أو السلفين 

أنفسهم«.
ــــأن »بـــحـــث الــســلــفــيــن  ــــو حـــفـــص بـ ــاد أبـ ــ ــ وأفـ
ــن الــــدولــــة  ــ ــة مـ ــ ــالـ ــ ــن ولــــــــوج الــــبــــرملــــان رسـ ــ عـ
ــا، وفـــتـــح بـــاب  ــهـ ــائـ ــنـ بــاســتــيــعــابــهــا لـــكـــل أبـ
املــصــالــحــة مـــع كـــل الــتــوجــهــات والـــتـــيـــارات 
التي عرفت العالقة معها نوعا من التشنج 
والتوتر، كما يفصح عن رغبتها في تنويع 
البرملان سياسيا، وإدماج مختلف األطراف، 

ــتـــضـــى قــــــانــــــون مـــكـــافـــحـــة  ــقـ ــمـ ــجـــــون بـ ــســـ ــ الـ
ــاب، بــاســتــثــنــاء الــقــبــاج، بــن سلفين  ــ اإلرهــ
كـــانـــوا يــغــرفــون مـــن مــعــن تــيــار »الــســلــفــيــة 
ــم أبـــو حــفــص، والــشــاذلــي،  الــجــهــاديــة«، وهـ
نظريا  الــقــبــاج  ُيحسب  بينما  وتمسماني، 

على تيار »السلفية التقليدية«.

فرص الربح والخسارة
تــطــرح مــشــاركــة شــخــصــيــات عــاشــت ردحـــا 
السلفية  اإليديولوجية  كنف  في  الزمن  من 
فــي االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة، ســـؤااًل 

خصوصا تلك الــتــي كــانــت إلــى زمــن قريب 
تقاطع العملية السياسية ألسباب دينية«.

السلفين، يجملها  الربح من ناحية  فرص 
أبو حفص في كونها رسالة مشجعة تفصح 
عن رغبة واضحة في االنــدمــاج املجتمعي، 
واإليـــمـــان بــكــل الــثــوابــت، والــقــبــول بــاآلخــر، 
بـــل هـــي تــعــبــيــر عـــن االعــــتــــراف بـــاملـــســـارات 
الديمقراطية، وكونها أفضل السبل لتدبير 
ــد. وشـــدد  ــل املــجــتــمــع الـــواحـ االخـــتـــالف داخــ
أنــه »ال بــد مــن تشجيع هــذه التيارات  على 
السياسي، وعــدم وضع  العمل  على دخــول 
الــحــواجــز والــعــوائــق دون ذلــك، ألن نزولهم 
إلــى املــيــدان واحتكاكهم بــالــواقــع مــن شأنه 
وتدفعهم  الــرواســب،  بعض  من  تخليصهم 
أنه  نحو مزيد من االعتدال والوسطية، إال 
في مقابل كل هذا ال بد لهؤالء السلفين من 
اإليمان الكامل بقواعد املمارسة السياسية، 
وأن يــكــون اقــتــحــامــهــم لــلــمــيــدان عــن قناعة 

تامة دون تقية«.
ــــن جـــهـــتـــه، ارتـــــــــأى الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــكـــريـــم  مـ
 الشاذلي دخول عالم السياسة واألحزاب عن 

ــه فــــــي حــــــــزب »الــــحــــركــــة  ــ ــراطــ ــ ــخــ ــ طـــــريـــــق انــ
ــتـــمـــاعـــيـــة«، وتــأســيــســه  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة االجـ
ــبـــر ضــــرر  جـــمـــعـــيـــة حـــقـــوقـــيـــة تــــطــــالــــب بـــجـ
 عــلــى 

ً
ــــن«، عـــــامـــــال ــيــ ــ ــالمــ ــ »املـــعـــتـــقـــلـــن اإلســ

اســتــقــطــاب سلفين إلـــى هـــذا الـــحـــزب، بعد 
تتعلق  تهم  بسبب  للمعتقالت  مــغــادرتــهــم 

بقانون مكافحة اإلرهاب.

منع بحجة التطرف
أما الشيخ حماد القباج، الذي كان الساعد 
ــان  ــمـ ــد الـــرحـ ــبـ األيــــمــــن لــلــشــيــخ الـــســـلـــفـــي عـ
»السلفية  زعــيــم  ــف بكونه 

ّ
املــصــن املــغــراوي، 

الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« فـــــي املــــــغــــــرب، والــــــــــذي ُعـــــرف 
دعوته  باستثناء  السياسة،  عــن  بابتعاده 
املكثفة قبل خمس سنوات مضت للتصويت 
في االستفتاء على الدستور الجديد حينها 
بـــنـــعـــم، فـــقـــد تـــرشـــح بـــاســـم حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والــتــنــمــيــة، ذي املــرجــعــيــة اإلســالمــيــة، الــذي 
يقود الحكومة الحالية، لكن وزارة الداخلية 
رفــضــت مــلــف تــشــريــحــه بــدعــوى أنـــه يشيع 
على  بناء  املجتمع،  في  والكراهية  التطرف 

تــصــريــحــات ســابــقــة لـــه ضـــد الـــيـــهـــود. ورد 
الداخلية  قــرار  العدالة والتنمية على  حزب 
الذي يمنع على القباج الترشح لالنتخابات 
البرملانية، بالتنديد بما سماه االعتداء على 

حق دستوري، واصفا القباج بكونه »مفكرا 
مــعــتــدال وبــاحــثــا نــــذر نــفــســه لــخــدمــة ديــنــه 
ووطــنــه وملكه بكل تفان وإخـــالص، وبأنه 
حــريــص عــلــى تــعــزيــز خـــط االعـــتـــدال داخـــل 

ــوغ الـــحـــزب الــحــاكــم  الــتــيــار الــســلــفــي«.  وســ
تــزكــيــة الــقــبــاج لــهــذه االنــتــخــابــات، برغبته 
السياسية  الحياة  السلفين في  إدمــاج  في 
بــإحــداث  مــا يمكن تسميته  بــالــبــالد، وهـــو 
ــة  ــدولـ فــــرص يـــربـــح مــنــهــا الـــتـــيـــار ذاتــــــه، والـ
السلفي يستفيد من تجربة  فالتيار  أيضا، 
والحزبي  السياسي  املعترك  غــمــار  خــوض 
ــــذي لـــم يــســبــق لـــه تــجــريــبــه، بــالــنــظــر إلــى  الـ
بينما  املــجــال،  هــذا  تحرم  معتقدات سابقة 
الدولة تربح إدماج السلفين، وتحييد فئة 
التطرف  أفكار  الــوقــوع في  من املجتمع عن 

والتشدد.
وكـــان حــزب الــعــدالــة والتنمية واضــحــا في 
أكــد فــي بالغ  هــذه النقطة تــحــديــدًا، عندما 
ــاج ألعــضــاء  ــ ســابــق لــه عــلــى أن »نــهــج اإلدمـ
الــتــيــار الــســلــفــي املــعــتــدل داخــــل املــؤســســات 
والحياة العامة للبالد من منطلق ما يجب 
لــهــم مـــن حــقــوق وعــلــيــهــم مـــن واجـــبـــات، قد 
أثبت نجاعته وفاعليته في ضمان مزيد من 
األمن واالستقرار، وتوسيع دائرة االعتدال 

ومحاربة التطرف واإلرهاب«. 

تشتيت السلفيين
من جهته، رأى الخبير بالحركات اإلسالمية، 
إدريس الكنبوري، أن »السلفين سيقدمون 
ــذه االنــتــخــابــات  مـــن خـــالل تــرشــحــهــم فـــي هـ
تجربة شبه نموذجية، واألولــى من نوعها 
السياسية«،  الــحــيــاة  فــي  االنــدمــاج  لعملية 
معتبرًا أنها »رسالة إلى الدولة مفادها أن 
العداء  مرحلة  تــجــاوزوا  املغاربة  السلفين 
للمشاركة السياسية بعد سنوات من العزلة 
والتطرف وبعد تجربة االعتقال، وأصبحوا 
يــتــبــنــون الــخــيــار الــديــمــقــراطــي والــعــمــل من 

داخل املؤسسات القائمة«. 
»الــعــربــي  وأضــــاف الــكــنــبــوري فــي حــديــٍث لـــ
الــجــديــد«، أن »مــشــاركــة السلفين فــي هــذه 
االنـــتـــخـــابـــات لــهــا أكـــثـــر مـــن داللــــــة، الـــداللـــة 
األولى أنه ليس هناك تنظيم سلفي باملعنى 
مختلف  جمع  يستطيع  للكلمة،  الحقيقي 
السلفين فــي حـــزب واحــــد، كــمــا حــصــل في 
بلدان عربية أخــرى، بل فقط سلفيون دون 

تنظيم سلفي«.
وأردف بأن »هذا خيار اعتمدته الدولة منذ 
التعامل  في  املاضي  القرن  من  التسعينات 
ــــت طـــلـــبـــات  ــــضـ مـــــع اإلســـــالمـــــيـــــن، حـــــن رفـ
مـــن حـــركـــة اإلصــــــالح والـــتـــجـــديـــد وجــمــاعــة 
العدل واإلحــســان بإنشاء أحــزاب سياسية، 
وفتحت أمامهم خيارًا وحيدًا هو االنضمام 
بها،  قائمة ومعترف  أحـــزاب سياسية  إلــى 
اليوم تجربتها  الدولة تأخذ  وبالتالي فإن 
على  لتطبيقها  اإلســـالمـــيـــن  مـــع  الــســابــقــة 

السلفين«.
ــة الـــثـــانـــيـــة، بــحــســب الــكــنــبــوري،  أمــــا الــــداللــ
تحت  منضوين  ليسوا  »السلفين  أن  فهي 
يتفّرقوا  أن  قبل  بعينه،  واحـــد  حــزب  مظلة 
عــلــى مــخــتــلــف األحـــــزاب الــســيــاســيــة، بـــل أن 
إطـــار استراتيجية لتشتيت  فــي  يــأتــي  ذلــك 
السلفين  هــؤالء  أن  يعني  السلفين. وهــذا 
لن يعملوا في تلك األحزاب في إطار خطاب 
ســيــاســي ذي تـــوجـــه ســلــفــي، بـــل فـــي إطـــار 
األحــزاب،  لتلك  برنامج وخطاب سياسين 
وهذا في حد ذاته مسألة إيجابية بالنسبة 

للدولة«.
وأثـــــار رفـــض مــلــف الــقــبــاج جــــداًل سياسيا 
ــي الــــــبــــــالد، ذلـــــــك أن  ــ ــا فــ ــ ــارمــ ــ وقــــانــــونــــيــــا عــ
املــحــظــوريــن مـــن الــتــرشــح فـــي االنــتــخــابــات 
ــانــــون رقـــم  ــاملـــغـــرب مــــحــــددون بـــمـــوجـــب قــ بـ
األشـــخـــاص  أن  عـــلـــى  ــنـــّص  يـ ــــذي  الــ  ،27.11
الحاصلون  هم  االنتخابية،  األهلية  فاقدي 
ــنـــوات  ــة فــــي الـــسـ ــيـ ــربـ ــغـ ــلـــى الـــجـــنـــســـيـــة املـ عـ
ــم عــلــيــهــا،  ــهـ الـــخـــمـــس الــــتــــي تـــلـــت حـــصـــولـ
ــام قــضــائــيــة  ــ ــكـ ــ ــــي حـــقـــهـــم أحـ ــادرة فـ والـــــــصـــــ
املزاولن  بالسجن، عــالوة على األشــخــاص 
واملنتمن  القضائية،  أو  العسكرية  للمهام 

إلى السلطات العمومية.
ــــاول أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة  بــــــدوره، حـ
بجامعة مراكش، عبد الرحيم العالم، تفسير 
»العربي  لـ حديٍث  في  بالقول  القباج،  حالة 
ــذا الــشــيــخ الــســلــفــي أخــطــأ  الـــجـــديـــد«، إن »هــ
العنوان حن أراد دخول املعترك السياسي 
أن  إلــى  الحزبية«، الفتا  الواجهة  مــن خــالل 
»حزب العدالة والتنمية لم يدرس الرسائل 
الخارجية حول إدماج السلفين في الحياة 
السياسية للبالد«. وأوضح العالم أن »حزب 
العدالة والتنمية الذي رشح باسمه الشيخ 
ــاج، تــنــاســى أن الـــعـــالقـــة مـــع الـــخـــارج  ــبـ ــقـ الـ
هــي مــن االخــتــصــاص الــحــصــري للملكية«، 
مــضــيــفــا أن »الــــذرائــــع الـــتـــي تــحــجــجــت بها 
الــســلــطــة عــنــد رفــضــهــا لــتــرشــح الــقــبــاج هي 
مجرد تعليالت ليس إال، تم التقديم لها من 

خالل حملة إعالمية منظمة«.

سلفية  رمــوز  مشاركة  مقابل 
اختارت  المقبلة،  االنتخابات  في 
لــهــا وزن  شــخــصــيــات ســلــفــيــة، 
الترشح  عن  بنفسها  النأي  كبير، 
االنتخابية،  المحطة  هــذه  في 
إلى  يدعون  جميعًا  كانوا  وإن 
وعلى  التصويت،  في  المشاركة 
الفزازي،  محمد  الشيخ  رأسهم 
المغربي،  للعاهل  سبق  ــذي  ال
محمد السادس، أن صلى خلفه 
سنتين،  قــبــل  الــجــمــعــة  ــاة  صـ
والشيخ  الكتاني،  حسن  والشيخ 
عبد  والشيخ  الحمدوشي،  عمر 
ــرون.  وآخ المغراوي،  الرحمان 
الشيوخ  ــؤالء  ه فّضل  وفيما 
عدم الترشح لانتخابات،  باعتبار أن 
ذلك ليس مجالهم، فإن الشيوخ 
الذين قرروا الترشح في االنتخابات 

نزعوا عنهم صفة المشيخة.

نأي عن 
المشاركة 

اندماج في الحياة 
السياسية عبر االنتخابات

ستكون هذه االنتخابات األولى للتيار السلفي )فضل سنا/فرانس برس(

عرض عسكري لقوات الشرعية بتعز احتفاًال بذكرى ثورة 26 سبتمبر 1962 )عبدالناصر الصديق/األناضول(

من الافت في االنتخابات التشريعية المقبلة أن وزارة الداخلية المغربية 
»السلفية  إلى  ينتسبون  كانوا  سلفيين،  ملفات  قبول  إلى  عمدت 
عنهم  يُفرج  أن  قبل  القضبان،  خلف  سنوات  وقضوا  الجهادية«، 
بعفو ملكي، وهي حاالت عبد 
بأبو  المعروف  رفيقي  الوهاب 
الشاذلي،  الكريم  وعبد  حفص، 
في  لكنها  تمسماني،  وهشام 
الشيخ  تــرشــح  رفــضــت  المقابل 
لم  الذي  )الصورة(  القباج  حماد 
وال  السجن،  دخــل  أن  له  يسبق 
أو  الدولة في حزازات  دخل مع 

عداوة سابقة.

رفض يثير تساؤالت

في  األولـــى  للمرة  السلفي  الــتــيــار  يــشــارك 
في  المقررة  المغربية،  التشريعية  االنتخابات 
7 أكتوبر/تشرين األول المقبل، وسط تساؤالت 

عدمه.  مــن  الــفــوز  تحقيق  إمكانية  حــول 
السلفيين  وفيما يرى مراقبون في مشاركة 
السياسي  العمل  واقتحام  االنتخابات،  في 

هذا  إدمــاج  في  النجاح  من  نوعًا  والحزبي، 
أن  آخــرون  يعتبر  السياسية،  الحياة  في  التيار 
مع  اعتمدتها  التي  التجربة  تعيد  الدولة 

باالنضمام  للسلفيين  السماح  عبر  اإلسالميين 
انضوائهم  عدم  يعني  ما  قائمة،  أحزاب  إلى 

في حزب واحد وبالتالي تشتتهم
تحقيق

استراتيجية السلطات 
لتشتيت صفوفهم

مشاركة 
السلفيين 

تظهر 
رغبة 

باالندماج 
في 

الحياة 
السياسية 

)فضل 
سنا/فرانس 

برس(
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مصر تجّمد مؤقتًا مساعي تمكين دحانعدن لكل اليمنيين: دعم للحكومة ينتظر التطبيق
القاهرة ـ العربي الجديد

تقول مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية 
ــاهـــرة تـــراجـــعـــت مــؤقــتــا عن  ــقـ ــة، إن الـ ــريـ املـــصـ
تحركاتها األخيرة الرامية إلى إعادة القيادي 
محمد  الفلسطينية،  فتح  من حركة  املفصول 
دحــــــالن، مــــرة أخـــــرى إلــــى الـــحـــركـــة وتــمــكــيــنــه 
داخلها، على أثر حالة الغضب التي سيطرت 
عــبــاس،  مــحــمــود  الفلسطيني،  الــرئــيــس  عــلــى 
الشهر  القاهرة  في  اجتماعات  دار من  بعدما 
املـــاضـــي. لــكــن ذلـــك الــتــراجــع املـــؤقـــت ال يلغي 
حقيقة أن االستعدادات ملؤتمر دحالن، املزمع 
عـــقـــده فـــي الـــقـــاهـــرة فـــي 29 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الــحــالــي، تحت عــنــوان »مــؤتــمــر وطــنــي شامل 
واإلسالمية  الوطنية  والفصائل  القوى  يمثل 
يـــكـــون ســيــد  تـــمـــيـــيـــز،  أو  اســـتـــثـــنـــاء  ــن دون  مــ
إلــى برنامج ورؤيــة سياسية  للتوصل  نفسه 
شاملة وموحدة«، ما زالت قائمة ولم تتوقف، 
بادعاء أنه تحرك فلسطيني - فلسطيني ليس 
»القاهرة  أن  املــصــادر  بــه. وتؤكد  ملصر عالقة 
تراجعت مؤقتا عن تحركاتها التي تتفق مع 
املوقف اإلماراتي الرامي لعودة دحالن للضفة 
تــمــهــيــدًا لتجهيزه  الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جـــديـــد، 
نفوذها  مـــازن، خشية خسارتها  أبــو  لخالفة 
بحكم  الفلسطينية  القضية  على  ووصايتها 
املــوقــع والــتــاريــخ، والـــدور املــصــري، وإمكانية 
ــازن فـــي أحـــضـــان قـــوة إقليمية  ارتـــمـــاء أبـــو مــ
أخـــــرى، خـــاصـــة فـــي ظـــل تـــوتـــر الـــعـــالقـــات بن 
القاهرة وحركة حماس، الطرف الثاني األبرز 

في القضية الفلسطينية«.
ــقــــول مـــصـــدر فــــي الـــســـفـــارة الــفــلــســطــيــنــيــة  ويــ

»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الرئيس  لـــ بــالــقــاهــرة، 
ــر رســمــيــة مصرية  مــحــمــود عــبــاس أبــلــغ دوائــ
بشكل مباشر عدم رضاه عن املحاوالت التي 
تهدف إلعادة دحالن للحركة، في ظل رأي عام 
رافض لذلك في الضفة وبن أبناء فتح«، مؤكدًا 
لهم، أي الدوائر املصرية، أن االجتماعات التي 
للتنسيق  اإلطــــار،  فــي هـــذا  الــقــاهــرة  شهدتها 
مع األردن واإلمارات ومساعدين لدحالن، هي 

ل مبالغ فيه، وغير مرضّي عنه«.
ّ

»تدخ
ــن الــوقــائــي  فــي هـــذا الــســيــاق، حـــذر جــهــاز األمـ
من  منتسبيه  الفلسطينية  للسلطة  الــتــابــع 
املشاركة في املؤتمر الــذي دعــا دحــالن لعقده 
في العاصمة املصرية القاهرة. ونشر الجهاز، 
عبر صفحته على »فيسبوك«، »تعميما هاما« 
القوانن واألنظمة  ذكر فيه أنه »استنادًا إلى 

عادل األحمدي

فــي خــطــوة تــدعــم الـــعـــودة األخـــيـــرة للحكومة 
اليمنية إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، أعلنت 
قوات »الحزام األمني« التي تعد الذراع األمني 
ــراءات تسمح  األقـــوى فــي عــدن ومحيطها إجــ
بــوصــول املــواطــنــن مــن مختلف املــحــافــظــات 
الشمالية والجنوبية على السواء، األمر الذي 
تواجهها  التي  االنتقادات  تخفيف  شأنه  من 
الحكومة بسبب املضايقات التي يتعرض لها 
بــدوافــع  الشمالية  املحافظات  مــن  املــواطــنــون 
الشرعية  تصفها  التي  املدينة  في  انفصالية 

»العاصمة املؤقتة«. بـ
ــت قـــــــــــوات »الـــــــــحـــــــــزام األمــــــــنــــــــي« الــــتــــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
تــتــولــى أغــلــب املــهــام األمــنــيــة فــي مــديــنــة عــدن 
واملــحــافــظــات املــحــيــطــة، أصــــدرت أخــيــرًا بيانا 
اليمني  الرئيس  الــذي أصــدره  بالقرار  يرحب 
عــبــدربــه مــنــصــور هـــــادي، بــنــقــل مــقــر »الــبــنــك 
املــركــزي اليمني« مــن صنعاء إلــى عــدن، وهو 
القرار الذي تسعى الشرعية من خالله النتزاع 
زمام السيطرة على املؤسسة املالية من قبضة 
الــســلــطــات املـــوالـــيـــة لــجــمــاعــة »أنــــصــــار الــلــه« 
)الــحــوثــيــن( وحــلــفــائــهــا فــي حـــزب »املــؤتــمــر« 
عبدالله  علي  املخلوع  الرئيس  يترأسه  الــذي 
صـــالـــح. وفـــي خــطــوة تــدعــم مــوقــف الــحــكــومــة 
ــــوات »الـــحـــزام  بـــقـــرار نــقــل املـــصـــرف، أعــلــنــت قـ
ـــددًا مــن  ــا »اتــــخــــذت عـــ ــهـ ــــدن أنـ األمــــنــــي« فــــي عـ
اإلجـــراءات في ما يخص الداخلن من جميع 
ــرى«، وأضــافــت أنه  مــواطــنــي املحافظات األخــ
»ألجل الدخول إلى عدن يجب على كل مواطن 
إبــــراز هــويــتــه الــشــخــصــيــة«، كــمــا أشــــارت إلــى 

أنـــه »ســيــتــم اتـــخـــاذ كــافــة اإلجـــــــراءات ضـــد كل 
من يحاول عرقلة دخــول أي مواطن إلى عدن 
من جميع املحافظات ســواء كانت شمالية أم 
لكل  وأكـــدت »دعــمــهــا ومساندتها  جــنــوبــيــة«. 
ــراءات األمــنــيــة الــتــي مـــن شــأنــهــا إنــجــاح  ــ ــ اإلجـ
إلى عدن«،  اليمني  املركزي  البنك  تجربة نقل 
ووجهت دعــوة لكافة رجــال األعمال ورؤوس 
األموال والتجار إلى العودة إلى عدن، مؤكدة 
»أنها ستقوم بتوفير الحماية األمنية الكاملة 
لــرجــال األعـــمـــال ورؤوس االســتــثــمــار كــل في 
مجاله«. وأثار بيان »الحزام األمني« اهتماما 
في األوساط اليمنية، باعتباره في حال وجد 

طريقه إلى التنفيذ، تحّواًل من شأنه أن يخفف 
االنتقادات على الحكومة التي تسعى إلى نقل 
املصرف إلى عدن، في وقت يواجه املواطنون 
ــات الـــشـــمـــالـــيـــة  ــظــ ــافــ ــحــ ــون مـــــن املــ ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ واملــ
صعوبة في الوصول والعمل باملدينة، بسبب 
لها  يتعرضون  التي  واملــالحــقــات  املضايقات 
من فصائل وأطراف في السلطة املحلية تميل 
لـ«دولة  عــدن عاصمة  االنفصال. وتعتبر  إلــى 
عام  اليمن  توحيد  قبل  كانت  التي  الجنوب« 
أن  عــلــى  التعليقات  أغــلــب  ذهــبــت  وقـــد   .1990
ــقـــرار األمـــنـــي األخـــيـــر يــنــتــظــر الــتــنــفــيــذ على  الـ
ــع، لــيــتــســنــى الــحــكــم عــلــيــه والـــتـــأكـــد من  ــواقــ الــ

 حاضنة 
ً
أنـــه سيساعد عــلــى جــعــل عـــدن فــعــال

للمواطنن من مختلف املحافظات اليمنية.
وتأسست »قــوات الحزام األمني« في مارس/
آذار العام الحالي بدعم من اإلمارات وأصبحت 
وفي  الجنوبية.  املحافظات  في  األمنية  القوة 
شهور سابقة من هذا العام، ُوجهت اتهامات 
القوة بتنفيذ حمالت مالحقات طاولت  لهذه 
ــــن املــــتــــحــــدريــــن مــن  ــــن املــــواطــــنــــن مـ ــــات مـ ــئـ ــ املـ
امتالكهم  عــدم  بمبرر  الشمالية،  املــحــافــظــات 
أوراقا ثبوتية، غير أن مصادر محلية متعددة 
ــارت فــــي تـــصـــريـــحـــات ســـابـــقـــة لــــ«الـــعـــربـــي  ــ ــ أشـ
من  تنطلق  باعتبارها  الحملة  إلــى  الجديد«، 

دوافع انفصالية.
ــنــــي«  ــر لــــــ«الـــــحـــــزام األمــ ــ ــيـ ــ ومــــــع اإلعـــــــــالن األخـ
ــى عــدن  بــالــســمــاح لــلــمــواطــنــن بـــالـــوصـــول إلــ
الجنوبية،  أو  الشمالية  املحافظات  ســواء من 
تبدو الخطوة إجراء يخفف عن عدن الصورة 
السابقة،  اإلجــــراءات  رسمتها  التي  الشطرية 
مــن مخاوف  للحد  أنها رســالــة تسعى  مثلما 
قــــرار »نقل  أعــــداد كــبــيــرة مــن اليمنين تــجــاه 
املصرف املركزي«، وما يترتب عليه من عالقة 
في  والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة  بالحركة  وثيقة 
البالد بشكل عــام. فيما يتخّوف البعض، من 

أن تشجع هذه الخطوة التقسيم في البالد.
من زاوية أخرى، جاء اإلعالن األمني بعد أيام 
من عودة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر 
وعــــدد مــن أعــضــائــهــا إلـــى مــديــنــة عــــدن، األمــر 
بـــ«الــعــودة  أنــبــاء وصفتها  ترافقت معه  الـــذي 
النهائية«، غير أنها لم تتمكن من إزالــة كافة 
ــاوف املــتــعــلــقــة بــاالنــفــصــال، فــفــي مــقــابــل  املـــخـ
وجود رئيس الحكومة والعديد من أعضائها 
عــدن، ظهر جزء  فــي  الجنوبين  مــن  وأغلبهم 
للمحافظات  املنتمن  مــن  الــحــكــومــة  مــن  آخـــر 

الشمالية في مأرب.
وفــي الــســيــاق، كتب وزيـــر النقل الــســابــق في 
الحكومة بدر باسلمة منشورًا على صفحته 
الــشــخــصــيــة عــلــى »فــيــســبــوك« بــالــتــزامــن مع 
عـــودة الــحــكــومــة قـــال فــيــه إنـــه »مستحيل أن 
تلتئم الــحــكــومــة كــامــلــة فــي صــنــعــاء او عــدن 
اتفاقية  عــلــى  الــتــوقــيــع  بــعــد  وتـــــزاول عملها 
الــنــفــســي تعمق  الـــشـــرخ  ســــالم )إن وقـــعـــت(، 
ــتـــحـــول إلــــــى شـــرخ  ــيـ ــمـــع لـ ــتـ كـــثـــيـــرًا فـــــي املـــجـ
اجتماعي وجغرافي«. من جهة أخرى، وفيما 
كانت مصادر حكومية ومنها وزيــر اإلعــالم 
املاضية  األيـــام  فــي  اإلريــانــي، تحدثت  معمر 
عــن أن هـــادي سيعود مــن الــواليــات املتحدة 
ــارك فــيــهــا بـــاجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة  ــ ــتـــي شــ الـ
ــدن، أعــلــنــت  ــ ــــى عــ الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، إلـ
مـــصـــادر رســمــيــة يــمــنــيــة أنــــه عــــاد أمــــس إلــى 
ــر الــذي  ــريـــاض، األمــ الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـ
التي تتوالها  ربطه متابعون بالتحضيرات 
األمم املتحدة إلقرار هدنة في اليمن، تمهيدًا 
الســتــئــنــاف مـــشـــاورات الــســالم بــن األطــــراف 

اليمنية.

أبدى عباس رفضه للمحاوالت المصرية )جوناثان ناكستراند/فرانس برس(

خاصمتابعة

منتسبي  على  يحظر  بها  املعمول  والــلــوائــح 
املــؤســســة األمــنــيــة الــتــعــاطــي واالنــــخــــراط في 
يــهــدف  تـــجـــمـــع  أو  عـــمـــل  ورشـــــــة  أو  ــقــــاء  لــ أي 
إلـــى املـــســـاس بــاملــشــروع الــوطــنــي والــشــرعــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة املــمــثــلــة بـــالـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
الرئيس  رأســهــا  وعــلــى  الفلسطيني،  للشعب 

محمود عباس«.

ــازن قـــد أطـــلـــق تــصــريــحــات، قــال  ــ ــان أبــــو مـ ــ وكـ
موجهة  إنــهــا  الفلسطيني،  لــلــشــأن  مــراقــبــون 
ملصر واإلمارات، قال فيها، إنه يرفض التدخل 
فـــي الــــشــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي اجــتــمــاعــات 
غير معلنة استقبلتها القاهرة، مطلع الشهر 
املـــاضـــي، ضــمــت مــســاعــديــن لـــدحـــالن، إضــافــة 
فــتــح محسوبن على  إلـــى ممثلن عــن حــركــة 
وتمكينه  األول  إلعـــــادة  مــحــاولــة  فـــي  عــبــاس 
داخـــل الــحــركــة مــن جــديــد، بــعــد أن تــم فصله. 
ــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــري،  مـــن جـــانـــبـــه، قــ
سامح شكري، إن مصر ليس لديها أي توجه 
الفلسطينية  الــســلــطــة  عــلــى  رؤيــــة  أي  لــفــرض 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــمــســألــة املــصــالــحــة الــداخــلــيــة 
فــــي حــــركــــة فــــتــــح، مـــضـــيـــفـــا، فــــي تــصــريــحــات 
الــقــضــايــا  بـــتـــنـــاول  ــيـــة، »إن األجــــــــدر  صـــحـــافـ
الــفــلــســطــيــنــيــة هـــم الــفــلــســطــيــنــيــون أنــفــســهــم، 
تقدير  على  واألجـــدر  بمصالحهم  األعلم  فهم 
أن تضطلع  التي يمكن  األمــور والشخصيات 
بمسؤولية ما في إدارة امللف«. وشدد شكري، 
ردًا على تساؤل بشأن ما إذا كانت مصر تدعم 
طرفا دون آخر، على أن »مصر ال تزكي طرفا، 
وإنما نزكي السلطة الوطنية ونزكي التضامن 
شــكــري،  وأوضــــح  الفلسطيني«.  الــشــعــب  بــن 
»العالقة  أن  عــبــاس،  تصريحات  على  تعليقا 
ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة راســـخـــة،  ــيـ ــقـ بـــن مــصــر والـ
لقاء  إن  املــصــادر  أن تهتز«. وقــالــت  وال يمكن 
الرئيس املصري، عبدالفتاح السيسي بعباس 
على هامش اجتماعات الجمعية العامة لأمم 
»الــعــتــاب املــبــطــن«  املــتــحــدة حــمــل مــا ســمــتــه بـــ
ــازن، فيما حـــرص السيسي  مــن جــانــب أبـــو مــ

بحسب املصادر على تهدئة األجواء.

استعدادات مؤتمر 
دحالن في القاهرة غدًا 

الخميس قائمة

عاد هادي إلى الرياض 
بعد أنباء عن إمكان 

توّجهه إلى عدن



المناظرة األولى في االنتخابات الرئاسية

ترامب يسقط في 
امتحان كلينتون

الالجئون إلى أوروبا ينتظرهم األسوأ

جوبا تندفع إلى الحرب

المواجهة المباشرة 
كشفت نقاط ضعف 

ترامب وهشاشة خطابه

واشنطن ـ أحمد األمين

الحــزب  مرشــحة  فــازت 
الديمقراطــي للرئاســة األميركيــة، 
مرشــح  علــى  كلينتــون  هيــاري 
خــال  ترامــب  دونالــد  الجمهــوري،  الحــزب 
فجــر  بينهمــا  األولــى  التلفزيونيــة  املناظــرة 
مــن  أكثــر  شــاهدها  التــي  الثاثــاء،  أمــس 
الواليــات املتحــدة والعالــم.  فــي  مئــة مليــون 
وأشــارت نتائــج اســتطاعات الــرأي األولــى، 
التــي بــدأت بالظهــور علــى شاشــات التلفــزة 
فــور  التواصــل االجتماعــي  وعلــى صفحــات 
بفــارق  كلينتــون  تقــدم  املناظــرة،  انتهــاء 
كبيــر، حيــث قــال 62 فــي املائة مــن األميركيني 
إنهــا قدمــت أداًء أفضــل، مقابــل 27 فــي املائــة 
والضحــكات  االبتســامات  ولعــل  لترامــب. 
تســبق  كانــت  التــي  الســاخرة  والتنهيــدات 
مرشــح  مداخــات  علــى  كلينتــون  تعليقــات 
املناظــرة  خــال  الجمهــوري،  الحــزب 
التلفزيونية األولى بينهما، أصدق إنباء من 
نتائج اســتطاعات الرأي العام حول من هو 
الفائز في املناظرة التي استضافتها جامعة 
إليهــا  فــي نيويــورك والتــي ينتمــي   Hofstra
تؤكــد  النتائــج  تلــك  كانــت  وإن  املرشــحان، 
كلينتــون  فرضتهــا  التــي  املعادلــة  باألرقــام 

على ترامب طوال فترة املناظرة.
بمجــرد ظهورهــا أمــام الكاميــرات والجمهور 

صحــي وتعليــم جامعــي مجانــي. واقترحــت 
االحتقــان  ملعالجــة  وذكيــة  عمليــة  حلــواًل 
إعــادة  علــى  العمــل  خــال  مــن  العنصــري، 
الثقــة بــني الشــرطة واألقليــة األفريقيــة. طبعــا 
لحملتهــا  األساســية  الرســالة  تغفــل  أن  دون 
االنتخابية، وهي إقناع الناخبني األميركيني 

يملــك  ال  النيويوركــي  األعمــال  رجــل  أن 
الرئاســة وال يؤتمــن علــى  مؤهــات منصــب 
»الزر النووي«، مشــيرة إلى عاقته املشــبوهة 
بالرئيــس الروســي فاديميــر بوتــني ودعوته 
بريدهــا  قرصنــة  إلــى  الروســية  املخابــرات 
علــى  للقضــاء  الســرية  وخطتــه  اإللكترونــي 
تنظيم »الدولة اإلســامية« )داعش( وخطابه 
التحريضي ضد املسلمني ومخاطر ذلك على 

األمن القومي األميركي.
قــدم  الديمقراطيــة  منافســته  عكــس  وعلــى 
ترامــب، خــال مناظرتــه األولــى مــع كلينتون، 
الــذي  القديــم  فكــرر خطابــه  عنــده.  مــا  أســوأ 
حتــى  ربمــا  مســليا،  عــاد  ومــا   

ً
ممــا أصبــح 

بالنســبة إلــى أنصــاره. وطــوال وقــت املناظرة 

علــى  للــرد  أنفاســه  التقــاط  فــي  ينجــح  لــم 
هجمــات كلينتــون، فكان فــي موقع الدفاع في 
غالــب األحيــان، محــاواًل تبريــر تأخــر إعــان 
رفــع  ظــروف  وتوضيــح  الضريبيــة  بياناتــه 
خــال  نيويــورك  فــي  ضــده  قضائيــة  دعــوى 
الســبعينات بتهمــة التمييــز العنصــري ضــد 
تأجيرهــا  رفــض  أفريقيــة  أصــول  مــن  عائلــة 

شقة في أحد أبراجه السكنية. 
التلفزيونيــة األولــى  املناظــرة  مــن خاصــات 
بــني كلينتــون وترامــب أن ما بعدها ليس كما 
قبلهــا. والفوز التلفزيونــي لوزيرة الخارجية 
السابقة على نجم تلفزيون الواقع سينعكس 
تقدمــا أكبــر لكلينتــون فــي األيــام واألســابيع 

املقبلة.
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سياسة

وجهت المرشحة 
الديمقراطية النتخابات 

الرئاسة األميركية، هيالري 
كلينتون ضربة قوية 
إلى منافسها دونالد 

ترامب، في أول مناظرة 
تلفزيونية بينهما

يفتقد الالجئون في المخيمات الحاجات الضرورية )إيهان محمد/االناضول(

)Getty/دعا مشار قواته لتنظيم صفوفها )سكوت نيسلون

ترامب كرر خطابه القديم )تيموثي كالري/فرانس برس(

برلين ـ شادي عاكوم

جــاءت قمــة فيينــا لاجئــني الســبت املاضي، 
أجنــدة  األوروبيــني  الزعمــاء  علــى  لتفــرض 
األولويــات،  فــي  تعديــل  مــع  مغايــرة،  عمــل 
ووفقــا للتطــورات التــي أملــت علــى قادتهــا 
ضرورة التكيف معها، وذلك نتيجة السخط 
املتزايد من مواطنيهم بعد تفضيلهم تدبير 
أمــور الاجئــني على معاناتهــم االجتماعية. 
فــي  االقتــراع  صناديــق  نتائــج  وكانــت 
االنتخابــات البرملانيــة في واليتني أملانيتني 
الواقــع، بحيــث  عكســت بشــكل واضــح هــذا 
ســاهمت في تمدد اليمني الشــعبوي املتمثل 
»حزب البديل من أجل أملانيا« على حساب  بـ
أحزاب تقليدية في االئتاف الحاكم، بعدما 
اعتمــد ملــف طــرد الاجئــني كعنــوان أســاس 

في حماته االنتخابية.
علــى  العمــل  األوروبــي  االتحــاد  بــدأ  وقــد 
سياســات جديــدة ومقاربــة مختلفــة ألزمــة 
الاجئــني، بعدما بينت األحداث واملشــكات 
والسياســية،  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
مــن  تبعهــا  ومــا  امللــف  هــذا  فــي  الثغــرات 
مــن  العديــد  قبــل  مــن  املواقــف  فــي  تعنــت 
تقاريــر  عــن   

ً
فضــا الشــرقية،  أوروبــا  دول 

كامبــني«  »وان  ومنهــا  الدوليــة،  املنظمــات 
املهتمــة بمكافحــة الفقــر، والتــي بينت أخيرًا 
تســتعني  األوروبيــة  الــدول  مــن  العديــد  أن 
للمســاعدة  املخصصــة  بميزانياتهــا 
الاجئــني  متطلبــات  تمويــل  فــي  التنمويــة 

املوجودين على أراضيها.
وتنــدرج مطالبــة بعــض الــدول الواقعــة فــي 

ومنهــا  املتوســط،  األبيــض  البحــر  حــوض 
اليونــان، وكالــة حمايــة الحــدود الخارجيــة 
بحمايــة  »فرونتكــس«،  األوروبــي  لاتحــاد 
حدودهــا مــع مقدونيــا وألبانيــا ملنــع تدفــق 

الاجئــني، ضمــن هــذه اإلجــراءات الجديــدة، 
لاتحــاد  الــدوري  الرئيــس  أعلــن  وقــت  فــي 
األوروبــي، رئيــس وزراء ســلوفاكيا، روبــرت 
الجديــدة  األوروبيــة  القــوة  عمــل  أن  فيكــو، 
لحــرس الحــدود ســينطلق قبل نهايــة العام. 
قــد طلــب  اليونانــي  الــوزراء  أن رئيــس  كمــا 
املزيــد مــن الدعم من شــركائه األوروبيني في 
أزمــة الاجئــني، خوفــا مــن أن يــزداد الضغط 
مــرة  اليونانيــة  البلغاريــة  الحــدود  علــى 
أخــرى. يأتــي ذلــك، فــي ظــل الوضــع الســيئ 
علــى  املوجــودة  الاجئــني  إيــواء  مراكــز  فــي 
خمــس جــزر يونانيــة، وتــؤوي أكثــر مــن 13 
املقومــات  أدنــى  إلــى  وتفتقــد  شــخص  ألــف 
اإلنســانية والصحيــة، وهــو مــا أّكــدت عليــه 
إخــال  منتقــدة  الدوليــة  العفــو  منظمــة 
الــدول الغربيــة بوعودهــا وتقاعســها تجــاه 
الاجئــني. فــي املقابــل، دعيــت تســع دول مــن 
إلــى تحســني حمايــة  أوروبــا  جنــوب شــرق 
حدودهــا، هــذا إضافــة إلــى العمــل الحثيــث 
علــى تقديــم الدعــم إلى الــدول املحيطة بدول 
النزاع، مثل لبنان ومصر واألردن، وتطبيق 
»خطة مارشال« في أفريقيا ملعالجة أسباب 
املستشــارة  عنــه  عبــرت  مــا  وهــو  الهجــرة، 
األملانيــة، أنغيــا ميــركل الســبت املاضــي في 
خطابهــا خــال قمــة فيينــا، مطالبــة بتوقيع 
الاجئــون  مــع دول يتقاطــر منهــا  اتفاقــات 
طلــب  ملواطنيهــا  يحــق  وال  أوروبــا  إلــى 
اللجــوء. وأّكــدت أن الهــدف يكمــن فــي وقــف 
الهجرة غير الشرعية، وهو ما كان قد أشار 
إليــه أيضــا رئيس البرملــان األوروبي، مارتن 
بضــرورة  أخيــرًا  طالــب،  عندمــا  شــولتس، 
توقيــع اتفاقيــة مــع مصــر لحمايــة الاجئني 
وفــي  البشــر.  تهريــب  عصابــات  ومكافحــة 
هــذا الصــدد أيضــا، كانــت مطالبــة أوروبيــة 
بتســريع عمليــة تحويــل األمــوال إلــى تركيا، 
بــني  املوقــع  االتفــاق  بموجــب   

ً
عمــا وذلــك 

الطرفني في مارس/آذار املاضي.
وكانت صحيفة »بيلد« األملانية قد ذكرت، 
الحكومــة  مــن  وردت  ملعلومــات  ووفقــا 
األملانيــة، كــرد علــى كتلــة اليســار املعارض 
أن  )البوندســتاغ(،  األملانــي  البرملــان  فــي 
لجــوء  طالــب  ألــف   500 مــن  أكثــر  هنــاك 
يزالــون  ال  لجوئهــم  طلبــات  رفضــت 
يعيشــون فــي أملانيــا. وعــزا رئيــس نقابــة 
الشــرطة األملانيــة، راينــر فنــدت، في حديث 
عمليــة  وجــود  إلــى  الســبب  صحافــي، 
ممنهجة لعرقلة الترحيل تتوالها منظمة 
»بــرو آزول« املدافعــة عــن حقــوق الاجئــني 
االســتفادة  يحاولــون  محامــني  ومكاتــب 
مــن الثغــرات القانونيــة املوجــودة، ومنهــا 
االســتحصال على تقارير طبية للمطلوب 
املنظمــة، غونتــر  رئيــس  أن  إال  ترحيلهــم، 
بوركهــارت، عــاد وانتقــد اإلثنــني التراجــع 
فــي قبــول طلبــات اللجــوء مــن قبــل املكتــب 
االتحــادي للهجــرة والاجئــني، على الرغم 
من ازدياد الوضع سوءًا في دول النزاعات.

الخرطوم ـ العربي الجديد

ينزلــق جنــوب الســودان بشــكل ســريع نحــو 
العــودة إلــى الحــرب األهليــة، مــع ارتفــاع نبرة 
زعيــم  تهديــد  وآخرهــا  املتنازعــة،  األطــراف 
املقــال  الجنوبــي  الرئيــس  نائــب  املعارضــة 
رياك مشار بإطاق »مقاومة مسلحة«. ويقيم 
الخرطــوم  الســودانية  العاصمــة  فــي  مشــار 
أعقــاب  فــي  الســودان  فــراره مــن جنــوب  بعــد 
انــدالع قتــال بــني أنصــاره وأنصــار الرئيــس 
ســلفا كيــر في يوليو/تمــوز املاضي، أدى إلى 
عــه الرجــان فــي 

ّ
خــرق اتفــاق الســام الــذي وق

عــام 2015 بعــد صــراع اســتمر لنحــو عامــني. 
وبعــد محادثــات فــي الخرطــوم ضمــت كبــار 
قــادة ومســؤولي »الحركــة الشــعبية لتحريــر 
الســودان« في املعارضة، أمر مشــار وحلفاؤه 
صفوفهــا  تنظيــم  بإعــادة  قواتهــم  بيــان  فــي 
مــن أجــل »املقاومــة املســلحة«. وقــال جيمــس 
لوكالــة  باســم مشــار  املتحــدث  داك  جاتديــت 
»رويتــرز«: »إذا تســنى إحيــاء اتفــاق الســام، 
ولكــن  جوبــا،  إلــى  العــودة  حينئــذ  فيمكننــا 
إذا لــم يحــدث ذلــك فــإن املقاومــة املســلحة أحد 
الخيــارات«. وأضــاف أنه يجــب على الحكومة 
بعــودة  تســمح  وأن  مشــار  تعيــني  تعيــد  أن 
مزيد من القوات إلى جوبا مع مشــار وتوافق 
على نشــر قوة حماية إقليمية ســريعا وإلغاء 

خذت منذ يوليو/تموز.
ُ
القرارات التي ات

أن  مشــار  عــن  الصــادر  البيــان  ذكــر  فيمــا 
الحكومــة االنتقاليــة واتفاق الســام »انهارا«، 
ودان تعيــني تعبــان دينــغ نائبــا أول لرئيــس 
وطالــب  مشــار،  مــكان  الســودان  جنــوب 
مــن  املدعومــة  الحمايــة  قــوة  نشــر  بســرعة 
األمــم املتحــدة. ودعا البيــان إلى إعادة تنظيم 
»حتــى  الســودان  لتحريــر  الشــعبية  الحركــة 
مســلحة«  شــعبية  مقاومــة  تشــن  أن  يمكــن 
ضد ســلفا كير. هذا اإلعان اســتفز الســلطات 

الحكومــة  أبــدت  إذ  الســودان،  جنــوب  فــي 
فــي جوبــا اســتغرابها مــن ســماح الخرطــوم 
أيــام  امتــدت لثاثــة  ملشــار بعقــد اجتماعــات 
ومزاولــة نشــاطه السياســي، علــى الرغــم مــن 
 اســتقبالها له تم ألغراض إنســانية لتلقيه 

ّ
أن

العاج في الخرطوم، بطلب من األمم املتحدة 
في أغسطس/آب املاضي.

الخرطــوم،  فــي  الجنوبــي  الســفير  واعتبــر 
ســماح  الســليم  مــن  »ليــس  ــه 

ّ
أن دوت،  ميــان 

الخرطــوم ملشــار بمزاولــة نشــاطه السياســي 
وعقــد اجتماعــات ملكتبــه السياســي، وإعانــه 
 هنــاك قرارًا 

ّ
الحــرب علــى جوبــا، خصوصــا أن

فــي  للتنميــة  الحكوميــة  الهيئــة  عــن  صــدر 
النشــاط  بمنــع  )إيغــاد(  أفريقيــا  شــرق  دول 
السياســي ملشــار«. فيما ناشــد نائب املتحدث 
باسم حكومة الجنوب أكول بول كوردي »كل 
الدول األعضاء في إيغاد بعدم الســماح لريك 
مشار وجماعته باستخدام أراضيها، بما في 
ذلــك الســودان لشــن هجمات وكنقطــة انطاق 
لتنظيــم أعمــال عنــف ضــد الشــعب والحكومة 

االنتقالية«.
وزيــر  بإعــان  الســوداني  الــرد  يتأخــر  ولــم 
لــن  بــاده  أن  غنــدور،  إبراهيــم  الخارجيــة 
تكــون منصــة انطــاق ألي معارضــة مســلحة 
ضــد حكومــة الجنــوب. ونقلــت وكالــة األنبــاء 
الرســمية عــن غنــدور قولــه إن »الســودان لــن 
يكــون منصــة النطــاق أي معارضــة مســلحة 
يمثــل  ظــل  أنــه  كمــا  الســودان،  جنــوب  ضــد 
املبــادرات  كل  فــي   

ً
وفاعــا أساســيا  عنصــرًا 

الساعية لتحقيق السام«. وأوضح أن حرص 
الســودان علــى الســام فــي جارتــه الجنوبيــة 
»ينبع من إيمان قاطع بأن السام في البلدين 
لن يتحقق إال عندما يتحقق في البلد اآلخر«. 
ُيذكر أن مشــار احتفظ تاريخيا بعاقة جيدة 
خضــم  فــي  حتــى  الســودانية،  الســلطات  مــع 

الحرب األهلية بني الشمال والجنوب.

أعــلــنــت الــشــرطــة األلــمــانــيــة أن 
استهدفا  بالقنابل  هجومين 
مــســجــدًا ومـــركـــز مــؤتــمــرات 
مضيفة  دريسدن،  مدينة  في 
الدوافع  تكون  بأن  تشتبه  أنها 
قومية والكراهية لألجانب. ولم 
يصب أحد في االنفجارين اللذين 
وقعا في المدينة التي أصبحت 
اليمين  ــات  ــاج ــج ــت الح مـــركـــزًا 
المتطرف وجرائم الكراهية بعد 
قائد  وقال  المهاجرين.  تدفق 
كريتسشمار  هورست  الشرطة 
يــعــلــن  ــم  ــ ل ــدًا  ــ ــ أح أن  ــم  ــ ــ »رغ
الدوافع  أن  نعتقد  مسؤوليته، 

هي كراهية األجانب«.

تزايد كراهية 
األجانب

لتأخــذ مكانهــا علــى املنصــة مقابــل ترامــب، 
بدت كلينتون وكأنها سجلت انتصارًا كبيرًا، 
ليــس علــى ترامــب فحســب بــل علــى الثقافــة 
الذكوريــة والقيــم األميركيــة املحافظة، كونها 
أول امرأة أميركية تصعد إلى تلك املنصة في 
تاريخ االنتخابات الرئاسية. وتوالى تسجيل 
النقــاط بعــد ذلك، فاســتعرضت خططها لحل 
العنصريــة  ومكافحــة  االقتصــاد  مشــاكل 
 
ً
ومحاربة اإلرهاب، بينما كان ترامب منشغا
بضبط ردات فعله املرتبكة، وربما عد النقاط 
املداخلــة  مــع  بخســارتها  بــدأ  التــي  الكثيــرة 
األولــى لوزيرة الخارجية األميركية الســابقة، 
والتــي اختيــرت إلطــاق صفــارة بــدء املناظرة 

التي استمرت تسعني دقيقة. 
الليلــة  مناظــرة  فــي  كلينتــون  قدمــت  لقــد 
املاضية أفضل ما عندها. وقالت فيها بشــكل 
واضــح مــا كانت تجهد إليصالــه منذ انطاق 
حملتها االنتخابية. بدا واضحا اســتعدادها 
نظرهــا  بوجهــة  املشــاهدين  إلقنــاع  الجيــد 
وبمؤهاتهــا الرئاســية. فــي املقابــل لــم يقــدم 
ترامــب أي جديــد عــن خطابــات املهرجانــات 
املباشــرة  واملواجهــة  املتكــررة.  االنتخابيــة 
مــع مرشــح واحــد علــى املنصــة كشــفت نقــاط 

ضعفه وهشاشة خطابه السياسي.
تقــف وجهــا  أميركيــة  امــرأة  أول  أنهــا  ورغــم 
لوجه مع رجل سياسة في مناظرة تلفزيونية 
رئاســية، إال أن كلينتــون قدمــت أيضــا صــورة 
املخضرمــة  والسياســية  الحديديــة  املــرأة 
مــن  عامــا  أربعــني  مــن  أكثــر  بعــد  واملحنكــة، 
الخدمــة فــي الشــأن العــام تنقلــت خالهــا فــي 
أرفع املناصب الرســمية في النظام السياسي 

األميركي.
وتناولــت  متماســكة  نظرهــا  وجهــة  وكانــت 
املقبــل،  الرئيــس  أولويــات  فــي  القضايــا  أهــم 
شــرعية  كابنــة  السياســية  هويتهــا  فأبــرزت 
للطبقــة املتوســطة األميركيــة تســعى إلعــادة 
الحيــاة إليهــا مــن خــال فــرض ضرائــب علــى 
مــن  ترامــب،  أمثــال  مــن  األميركيــني،  األثريــاء 
أجــل حصــول جميــع األميركيــني علــى تأمــني 

الحدثمتابعة
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السعودية ترجئ سندات لصالح مصر
القاهرة ـ جيهان عبد الغني

املصريــة،  املاليــة  وزارة  فــي  بــارز  مســؤول  قــال 
ســندات  لطــرح  برنامجهــا  أجلــت  الســعودية  إن 
أجــل  مــن  مصريــة  مباحثــات  علــى  بنــاء  دوليــة، 
إفســاح املجــال للقاهــرة لطــرح ســنداتها مــن دون منافــس فــي 
األســواق العامليــة، غيــر أن خبيــرًا ماليــا قلــل مــن جــدوى هــذه 
الخطوة بالنســبة ملصر، مشــيرًا إلى أن املســتثمرين الدوليني 
ســيفضلون االنتظــار لحــني طــرح الســندات الســعودية التــي 

ستكون أكثر جدارة من نظيرتها املصرية.
وأضــاف املســؤول فــي وزارة املاليــة لـــ »العربــي الجديــد«، أن 
تأجيل طرح السندات السعودية، جاء بعد مباحثات مصرية 
مــع الريــاض، مشــيرًا أن ذلــك قــد يــؤدي إلــى طــرح الســندات 

املصرية »بسعر فائدة مائم«.
وتســتهدف الحكومــة طــرح الســندات بأســعار فائــدة تتــراوح 
بــني 5.5 و6%، وهــي نســبة فائــدة عالية، إال أنها تتناســب مع 

زيادة املخاطر االقتصادية بالباد حسب محللني دوليني.
وقــال املســؤول فــي وزارة املاليــة إنــه تــم االســتقرار مــع بنــوك 

االســتثمار الدوليــة علــى طــرح ســندات مصريــة بقيمــة ثاثــة 
شــهر  خــال  متســاويتني  شــريحتني  علــى  دوالر  مليــارات 
الفجــوة  ســد  فــي  للمســاهمة  املقبــل،  األول  أكتوبر/تشــرين 
التمويلية، مشــيرًا إلى أنه ســيتم طرح ملياري دوالر أخريني 

قبل نهاية العام الحالي. 
وتابع املســؤول أن اآلجال الزمنية لســداد قيمة هذه الســندات 
ســتكون 5 أعــوام و10 أعــوام، وهــي مناســبة للحصــول علــى 

سعر فائدة مائم لعدم رفع الدين العام الخارجي.
وتعانــي مصــر مــن ارتفــاع الديــن العــام، الــذي يصــل إلى %98 
مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، وهــو مــا دعــا صنــدوق النقــد 
الدولــي إلــى وصــف الوضــع باملقلــق خــال مباحثــات لاتفاق 

على قرض بقيمة 12 مليار دوالر ملصر، قبل نحو شهرين. 
الديــن املحلــي بلــغ نحــو 2.7  البيانــات الرســمية أن  وتظهــر 
ترليون جنيه )304 مليارات دوالر(، خال أول عامني من حكم 
الرئيــس، عبــد الفتــاح السيســي ) تولــى فــي يونيو/حزيــران 
2014(، بزيــادة تبلــغ ترليــون جنيــه )112.6 مليــار دوالر( عما 
كان عليــه قبــل ثاثــة أعــوام. وبحســب بيانــات البنــك املركــزي 
فإن قيمة الدين الخارجي من إجمالي الديون بلغت 53 مليار 

دوالر. وقال أحمد إبراهيم، املحلل املالي املصري، إن »إفساح 
الســعودية املجــال ملصــر فــي طــرح الســندات بالســوق الدولية 
بادرة طيبة، لكن املستثمرين في النهاية ال يتخذون قراراتهم 
بنــاء علــى مــن يطــرح أوال ، وإنمــا بتقييــم الســندات بنــاء على 

العائد املتوقع ونسب املخاطرة وجدارة الدولة في السداد«.
وأضــاف إبراهيــم فــي تصريــح خــاص: »هنــاك مــن ســيفضل 
)الفائــدة( عليهــا  العائــد  لــو كان  الســعودية حتــى  الســندات 
أقل، في ظل املخاطرة املحيطة بالســندات املصرية، وال ســيما 
اقتصاديــة  مؤسســات  مؤخــرًا  تناولتهــا  التــي  التقاريــر  أن 
وإعامية غربية منها »ذا إيكونوميســت« و«بلومبرغ« حول 
قــدرة  قلقــا متزايــدًا حــول  أثــارت  االقتصــادي ملصــر  الوضــع 

مصر على الوفاء بالتزاماتها وإدارة امللف االقتصادي«.
فــي  نقلــت  االقتصاديــة  لألنبــاء  بلومبــرغ  وكالــة  وكانــت 
أن  باملطلعــة،  عــن مصــادر وصفتهــا  املاضــي،  أغســطس/آب 
الســعودية تعتزم طرح أول ســندات دوالرية دولية لها بقيمة 
10 مليــارات دوالر، أوائــل أكتوبر/تشــرين األول املقبل، بهدف 
تمويــل العجــز فــي ميزانيتهــا خــال العــام الحالي الــذي يقدر 

بحوالي 80 مليار دوالر.

بغداد ـ علي الحسيني

إلغــاء  عــن  العراقيــة  التخطيــط  وزارة  أعلنــت 
مشــروعات فــي مجــاالت البنــى التحتيــة والخدمــات 
العامــة، بقيمــة تقــدر بنحــو 40 مليــار دوالر خــال 
أقــل مــن 3 أعــوام، بســبب األزمــة املاليــة التــي تعصف 
»العربــي  بالبــاد، فيمــا كشــفت مصــادر حكوميــة لـ
الجديــد«، إن نحــو 19 مليــار دوالر مــن املخصصــات 
املاليــة لعــدد مــن املشــروعات امللغــاة، »تبخــرت ولــم 
يتم معرفة أوجه إنفاقها«، موضحة أن هذه األموال 
كانــت مخصصــة قبــل احتــدام األزمة املاليــة الحالية. 

عبــد  التخطيــط،  وزارة  باســم  املتحــدث  وبحســب 
يــوم  فــي تصريحــات صحافيــة،  الهنــداوي،  الزهــرة 
إلغــاء وتأجيــل 1600 مشــروع  تــم  املاضــي،  اإلثنــني 
منذ مطلع عام 2014، لصعوبة تأمني املبالغ الازمة 
لتنفيذهــا، الفتــا إلــى أن كلفــة تلــك املشــروعات بلغت 

47 تريليون دينار عراقي ) 40 مليار دوالر(.
لكن مصادر حكومية قالت في تصريحات خاصة: » 
هناك غموض حول مصير أموال نحو 481 مشروعا 
عماقــا مــن أصــل املشــاريع التــي ألغيــت، تــم تقديــر 
األمــوال  حجــز  تــم  دوالر،  مليــار   19 بنحــو  قيمتهــا 
الخاصــة بهــا منــذ عــام 2009 خــال حكومــة رئيــس 

الــوزراء الســابق، نــوري املالكــي، تحــت اســم مشــاريع 
التنمية، وتم تخصيص األموال لها من واردات النفط 
واملنحة اليابانية للعراق وصندوق أموال العراق في 
واشــنطن«. وأضافت »أموال املشــروعات  تبخرت وال 
يعلــم أحــد كيــف تم إنفاقها والجهة املســتفيدة منها، 
خاصة أنه ال يوجد قرار حكومي بصرفها«. وكان من 
املقــرر تنفيــذ املشــروعات امللغــاة وفقا لرؤيــة التنمية 
العراقيــة، التــي اقترحتهــا لجنــة أميركيــة فــي العــام 
2008 ووافقت عليها حكومة املالكي. وقالت املصادر 
إن غالبية املشاريع امللغاة تتعلق ببناء مستشفيات 
ومجمعــات ســكنية ومــدارس وتأهيــل طرق وجســور 

ومــد  ري  قنــوات  وشــق  زراعيــة  أراض  واســتصاح 
شــبكات كهربــاء واتصــاالت ومجاٍر )صــرف صحي(. 
وقــال حســني الجبوري، أســتاذ االقتصــاد في جامعة 
»العربــي الجديــد«، إن »قطــاع املشــاريع فــي  بغــداد، لـ
العــراق يعتبــر واحــدًا مــن أكبر ملفات الفســاد، فهناك 
شركات ومقاولون يعملون لصالح الكتل السياسية 

ولصالح متنفذين في الحكومة«.
وأضاف: »ماذا عن مبيعات النفط للسنوات السابقة 
املقدرة بـ 800 مليار دوالر، لو تم صرف هذه األموال 
األمــوال  ولكــن  العــراق،  لتــم تعميــر  بشــكل صحيــح 

ذهبت إلى جيوب ومصارف الفاسدين«.

العراق يلغي مشروعات بـ 40 مليار دوالر

تفاقم ديون 
األسواق 

المتقدمة
ملعهــد  تقريــر  أظهــر 
الدولــي  التمويــل 
ازديــاد الديــون العامليــة 
ســواء  كبيــر،  بشــكل 
أو  االســتهاكية 
ديــون  أو  الحكوميــة 
وغيــر  املاليــة  الشــركات 
 216 لتتجــاوز  املاليــة، 
بمــا  دوالر  تريليــون 
يعادل 327% من الناتج 

االقتصادي العاملي.
وفــق  التقريــر،  وأشــار 
إلــى  أمــس،  رويتــرز 
األســواق  ديــون  أن 
إلــى  وصلــت  املتقدمــة 
163 تريليــون دوالر فــي 
النصــف األول مــن العام 

الحالي 2016.
وتقترب ديون األســواق 
املتقدمــة مــن 400% مــن 
الناتج املحلي اإلجمالي 
املتقدمــة،  لألســواق 
 %50 تتجــاوز  بزيــادة 
قبــل  عليــه  كانــت  عمــا 

عشر سنوات.
كمــا ارتفعت الديون في 
األسواق الناشئة، حيث 
قفــز نصيــب الفــرد منها 
نحو 60% عن مستواها 
فيمــا تشــهد  فــي 2010، 
والســعودية  الصــني 
زيــادة  أكبــر  وتايانــد 
مــن  الفــرد  نصيــب  فــي 
االســتهاكية  الديــون 

منذ 2010.
)Getty( 

خليفة حمادة، وكيل وزارة المالية الكويتي، قال في 
كلمة خالل افتتاح مؤتمر )يوروموني الكويت 2016(، 
هيكلية،  اختالالت  يعاني  الكويتي  االقتصاد  إن  أمس، 
نتيجة اتساع دور الحكومة في النشاط االقتصادي وما 
وإجراءات  متضخمة  بيروقراطية  من  ذلك  يصاحب 
دور  محدودية  إلى  مشيرًا  اإلنتاج،  تضعف  معقدة 

القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.

البحريني،  النفط  وزير  خليفة،  آل  خليفة  بن  محمد 
الشرق   - )بتروتيك  مؤتمر  افتتاح  خالل  كلمة  في  قال 
األـوسط 2016( في البحرين مساء اإلثنين، إنه على الرغم 
عن  العالمية  الخام  النفط  أسعار  في  االنخفاض  من 

فرصة  قدم  التكرير  قطاع  أن  إال  القياسية،  مستوياتها 
غير مسبوقة للتوسع وزيادة في األرباح.

باألمم  الغذائي  األمن  لجنة  رئيس  قرناص،  أميرة 
بيوم  احتفال  في  مشاركتها  خالل  قالت  المتحدة، 
الزراعة العربي أقامته المنظمة العربية للتنمية الزراعية 
الغذاء  من  والفاقد  الهدر  إن  أمس،  الخرطوم،  في 
واإلنتاج الزراعي عالميا يبلغ نحو 30% من جملة المنتج، 

بما يقدر قيمته بنحو 2.6 تريليون دوالر.

جهاز  إدارة  مجلس  رئيسة  الجرف،  طعيمة  منى 
حماية المنافسة في مصر، أعلنت في بيان صحافي 

أمس، أن نيابة الشؤون المالية والتجارية، أحالت 4 شركات 
لمخالفتها  االقتصادية  للمحكمة  األدوية،  لتوزيع 
السياسات  توحيد  خالل  من  المنافسة،  حماية  قانون 
فترات  تقليص  في  المتمثلة  والبيعية  التسويقية 
الممنوحة  النقدي  الخصم  نسب  وتخفيض  االئتمان 

للصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

قال  األوروبي،  المركزي  البنك  رئيس  دراغي،  ماريو 
غياب  رغم  مرونة  أظهر  اليورو  منطقة  اقتصاد  إن 
بعد  سيما  وال  السياسي،  واالضطراب  العالمي  االستقرار 
من  المتحدة  المملكة  خروج  استفتاء  نتائج  ظهور 

االتحاد األوروبي.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

لو أرادت حكومة ما خفض أسعار 
السلع والخدمات داخل أسواقها 

فعليها باتخاذ عدة إجراءات 
وخطوات على أرض الواقع، منها 
ما يتعلق بزيادة اإلنتاج وتشديد 

الرقابة على األسواق مع زيادة 
املعروض من السلع داخلها، 

ومنها ما يتعلق باستقرار سوق 
الصرف وسعر العملة املحلية 

وتدبير التمويل املصرفي للسلع 
املستوردة التي ال يوجد لها بديل 

محلي، ومنها ما يتعلق بتكلفة 
السلعة نفسها سواء املنتجة 

محليا أو املستوردة، هكذا يقول 
الواقع وكتب االقتصاد.  هذا يعني 

أنه ال يمكن الحديث عن خفض 
األسعار في ظل التراجع املستمر 

في قيمة العملة الوطنية أمام 
العمالت الرئيسية مثل الدوالر 

واليورو والجنيه اإلسترليني 
خاصة إذا ما كانت هذه الدولة 

تستورد الجزء األكبر من 
احتياجاتها الغذائية من الخارج 

مثل حالتي مصر والجزائر وليبيا 
مثال، وبالتالي ال يمكن خفض 
سعر السلع في مصر وسعر 
الدوالر يواصل قفزاته ليصل 

أمس إلى 13.10 جنيها في السوق 
السوداء وهي قفزة لم يصل لها 

من قبل.  وال يمكن كذلك خفض 
األسعار مع زيادة األعباء املالية 
امللقاه على دورة االستيراد مثل 

فرض مزيد من الجمارك والرسوم 
األخرى على السلع املستوردة 

ورفع تكلفة الشحن وزيادة 
مخاطر السداد والتأمني ضد 

السلعة املستوردة، فكلما تحمل 
املستورد تكلفة أعلى كلما باع 

سلعته بسعر أعلى.
وال يمكن ملستورد أن يقلل سعر 

سلعة مستوردة وهو يعاني 
صعوبات في تدبير النقد األجنبي 
الالزم لفتح االعتمادات املستندية 

أو ترفض البنوك منحه تمويال 
لوارداته. وال يمكن لحكومة أن 

تتحدث عن خفض في األسعار 
وفي املقابل ترفع قيمة الضرائب 
بشكل مستمر، بل وتسن قانونًا 
يتم بموجبه فرض ضريبة قيمة 

مضافة على الصناعة والتجارة بل 
وعلى املستوردين واملستهلكني.

وال يمكن لدولة التحكم في أسعار 
سلعة وهناك تجار محتكرون 

لها، ويوجد ضعف حكومي في 
تطبيق القوانني املتعلقة بحماية 
املستهلك ومقاومة االحتكارات، 

ويزيد الوضع سوءًا عندما نتحدث 
عن سلعة يحتكر استيرادها ثالثة 

تجار فقط. وال يمكن لحكومة 
ضبط األسعار وهي تهمل 

قطاعات حيوية في االقتصاد مثل 
الزراعة والصناعة والصادرات. 

وال يمكن مواجهة سرطان زيادة 
األسعار وال يوجد تحسن في 
دخول األفراد وزيادة لقدرتهم 

الشرائية.
واألهم من ذلك أنه ال يمكن 

الحديث عن خفض أسعار دون 
زيادة اإلنتاج املحلي وخفض 

تكلفة إنتاج السلعة املستوردة 
وتوفير أيد عاملة محترفة ودعم 
الصناعات املغذية واملشروعات 

الصغيرة واملتوسطة.
السؤال: هل تتوافر ملصر العناصر 

التي تدعم خطة تراجع األسعار؟

وهم خفض 
األسعار
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اقتصاد

طرابلس ـ أحمد الخميسي

لـــم تــســهــم حــركــة نـــاقـــات الــنــفــط، 
ــادت الــحــيــاة إلـــى مــوانــئ  الــتــي أعــ
دعم  في  لسنوات،  تعطلت  ليبية 
ــل عـــــززت مــوقــف  ــة الــــدولــــة وحـــســـب، بـ ــزانـ خـ
الـــديـــنـــار الــلــيــبــي، بــعــدمــا وصــــل ســـعـــره في 
الـــســـوق املــــوازيــــة ألكــثــر مـــن ثــاثــة أضــعــاف 
املستويات الرسمية، نتيجة شحة املعروض 

من العملة الصعبة في األسواق.
وقــال متعاملون في ســوق »الظهرة« وسط 
لـ »العربي الجديد«، إن  العاصمة طرابلس، 
السوق  فــي  تــراجــع  األمــيــركــيــة  العملة  سعر 
ــــدوالر، فــي  ــلـ ــ لـ ــــى 4.70 دنـــانـــيـــر  ــــوداء إلـ ــــسـ الـ
تــعــامــات األســـبـــوع الــــجــــاري، مــقــابــل 5.10 

دنانير للدوالر منتصف سبتمبر/أيلول.
ــزا املــتــعــامــلــون، هـــذا الــتــراجــع إلـــى ترقب  وعـ
املــضــاربــن فــي الــعــمــات األجــنــبــيــة، لحركة 
صادرات النفط ، التي أحيت آمال الحكومة 

بتوفير نقد أجنبي يدعم موقف الدينار.
ــاق الـــوطـــنـــي في  ــوفــ واســـتـــأنـــفـــت حــكــومــة الــ
ليبيا، بيع إمدادات من النفط الخام املوجود 
في موانئ متخصصة كانت قوات مناهضة 
للحكومة، يتزعمها خليفة حفتر، قد بسطت 
سيطرتها عليها منذ ثاثة أسابيع، قبل أن 

تتعهد بعدم تعطيل العمل في هذه املنشآت.
ويـــوفـــر الــبــنــك املـــركـــزي الـــــدوالر فـــي الــســوق 
الكميات  لكن  ديــنــار،   1.39 بسعر  الرسمية 
املتاحة من النقد األجنبي بهذا السعر، يتم 
في  يـــدرســـون  الـــذيـــن  لــلــطــاب  تخصيصها 
الــخــارج واملــســافــريــن لــغــرض تلقي الــعــاج، 
وكذا لتمويل االعتمادات املستندية املتعلقة 

باستيراد مواد وسلع أساسية.
ورغــــــم ارتــــفــــاع قــيــمــة الـــديـــنـــار فــــي الـــســـوق 
املـــوازيـــة بــنــحــو 8%، ال يــــزال ثــمــة فـــرق بن 
الــســعــريــن الـــرســـمـــي واملــــــــوازي، يــقــتــرب من 
240% من السعر الرسمي، وهو معدل يهدد 

أسعار أغلب السلع.
وقـــال أحـــد املتعاملن فــي الــســوق الــســوداء 
لــلــعــمــلــة، ويـــدعـــى حــســن أحـــمـــد، لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »لــــم أبــــع أيــــة عــمــلــة أجــنــبــيــة في 
الــســوق مــنــذ أيــــام، بــســبــب خـــوف املــواطــنــن 
مــن نـــزول سعر الــــدوالر مــجــددا. إذا استمر 
املتوقع  النفط، فمن  إنتاج وتصدير  تعافي 
أن يقل سعر الدوالر عن دينارين في السوق 

السوداء«.
وتـــقـــول مــؤســســة الــنــفــط الــلــيــبــيــة إن لديها 
خــطــة لـــرفـــع اإلنــــتــــاج إلــــى 500 ألــــف بــرمــيــل 
يــومــيــا بــحــلــول مــنــتــصــف أكــتــوبــر/تــشــريــن 
ألـــف برميل  املــقــبــل، مــقــابــل نــحــو 250  األول 

يوميا منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.
وتـــوقـــع مــتــعــامــل آخـــــر، طــلــب مـــن »الــعــربــي 
الجديد« عدم نشر اسمه، أن ينخفض سعر 

صـــرف الــــدوالر فــي الــســوق املـــوازيـــة، بشكل 
ــفـــع بــشــكــل تــدريــجــي،  تـــدريـــجـــي، مــثــلــمــا ارتـ
تحكمها  والــشــراء  البيع  أن حركة  موضحا 
عــدت عــوامــل، أبــرزهــا تعافي إنــتــاج النفط، 
ونشاط املضاربات على العمات األجنبية.

ــزا املــحــلــل املـــالـــي، عــمــرو فـــركـــاش، سبب  وعــ
ــفــــاع الـــديـــنـــار الــلــيــبــي أمـــــام الـــــــدوالر في  ارتــ
الــســوق املـــوازيـــة، إلــى حــالــة األمـــل والــتــفــاؤل 
التي سادت األسواق، بعد استئناف تصدير 
الدينار،  قيمة  ارتفاع  عن  أسفر  مما  النفط، 
»وهو أمر متوقع، إذ إن الثقة هي أهم وأول 

مبدأ يتحكم في أية سوق«، وفق تعبيره. 
ــــاش، كـــمـــا يــعــتــقــد مـــراقـــبـــون  ــركـ ــ ويـــعـــتـــقـــد فـ
ــرأت عــلــى  ــ ــ آخـــــــــرون، أن الـــتـــغـــيـــرات الــــتــــي طـ
االقتصاد الليبي في األعوام الستة املاضية، 
ــم عــلــى الــبــنــك املــركــزي 

ّ
بــفــعــل الـــصـــراع، تــحــت

إعادة النظر في سعر صرف العملة املحلية.
الجديد«: »بمجرد  »العربي  لـ  وقــال فركاش 
الليبي،  املحيطة باملشهد  املخاطر  تــزول  أن 
فـــــإن الـــقـــيـــمـــة الــــعــــادلــــة لـــلـــديـــنـــار أمــــــام ســلــة 
العمات األجنبية، يفترض أن تتراوح بن 2 
الواحد، وذلك استنادًا  للدوالر  و3 دينارات 

إلى معطيات وحسابات اقتصادية«.
وأشار إلى أن االحتفاظ بقيمة الدينار عند 
املستويات الرسمية الحالية، يتطلب إعادة 
عــجــلــة اإلنـــتـــاج ملـــا كــانــت عــلــيــه الـــبـــاد قبل 
الــثــورة، فضا عــن تنوع اإلنــتــاج بعيدا عن 

النفط.
ودعا محافظ مصرف ليبيا املركزي املوازي 
في شــرق ليبيا، علي الحبري، إلــى ضــرورة 
تعديل صرف الدينار الليبي، وذلك ملعالجة 

العجز في املوازنة العامة.
وقـــال الــحــبــري، عــبــر لــقــاء تــلــفــزيــونــي لقناة 
محلية، قبل أيـــام، إن املــصــرف املــركــزي قدم 
مقترحا لتعديل سعر صرف الدينار بنحو 
ــد، مــتــوقــعــا  ــ ــواحـ ــ الـ لــــلــــدوالر  ــاَريــــن  ــنــ 2.3 ديــ

الرباط ـ مصطفى قماس

أزمــة  باملغرب،  التشريعية  االنتخابات  تعيد 
نداء  الواجهة، عبر  إلــى  املقفلة  النفط  مصفاة 
ُوّجــــــه لــــأحــــزاب مـــن أجــــل الــعــمــل عــلــى إنــقــاذ 

صناعة التكرير في اململكة.
شركة  أزمــة  ملتابعة  املحلية  الجبهة  ووجهت 
»ســامــيــر«، مالكة املــصــفــاة، نـــداًء إلــى األحـــزاب 
الــحــقــوقــيــة، كــي تــدرج  السياسية واملــنــظــمــات 
الــبــتــرول، ضمن  فــي  الوطنية  الصناعة  إنــقــاذ 
املحلية  الجبهة  كلت 

ُ
وش وأهدافها.  برامجها 

مــن أحــــزاب وجــمــعــيــات مــن مــديــنــة املــحــمــديــة، 
بعد إغــاق املصفاة، من أجل املطالبة بإعادة 
الــتــكــريــر الــــذي يــشــكــل الــنــشــاط الــرئــيــســي في 
ــدار  املـــديـــنـــة، الـــتـــي تــبــعــد نــحــو 25 كــلــم عـــن الــ
الــبــيــضــاء. وطــالــبــت الــجــبــهــة، مــســاء اإلثــنــن، 
إسامية  وجمعيات  يسارية  مغربية  أحــزابــا 
املصفاة،  إنــقــاذ  أجــل  مــن  بالتدخل  وحقوقية، 
في سياق يتسم بانطاق الحملة االنتخابية 
أكتوبر/ السابع من  اقتراع  إلى  التي ستقود 

وتـــوقـــفـــت  الــــــنــــــواب.  ملـــجـــلـــس  األول،  ــن  ــريـ تـــشـ
املغرب،  يتوفر عليها  التي  الوحيدة،  املصفاة 

التكرير، بسبب تراكم  عــام عــن  مــن  أكــثــر  قبل 
مــديــونــيــة الــشــركــة املــالــكــة لــهــا. وأفــضــى فشل 
املفاوضات بن الشركة والدائنن، إلى عرض 
ــــذي حــكــم ابــتــدائــيــا  الــقــضــيــة عــلــى الــقــضــاء الـ
واســتــئــنــافــيــا، بــالــتــصــفــيــة. غــيــر أن املــحــكــمــة 
أذنـــت بــاســتــمــرار نــشــاط الــشــركــة حتى نهاية 
العام الجاري، حيث يفترض إعادة تشغيلها 
قــبــل بــيــعــهــا. وتــعــانــي الــشــركــة، الــتــي تسيطر 
اململوكة  بــتــرولــيــوم،  كــــورال  مجموعة  عليها 
ــــودي، مـــحـــمـــد الــحــســن  ــعـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــيـــارديـ ــلـ ــمـ ــلـ لـ
ــى 4.3  الـــعـــامـــودي، مـــن مــديــونــيــة ســتــصــل إلــ
الــشــركــة كــانــت قد  بـــأن  مــلــيــارات دوالر، علما 
بـــيـــعـــت فــــي إطـــــــار الــخــصــخــصــة بـــنـــحـــو 450 
لــأحــزاب، تشير  مليون دوالر. وفــي خطابها 

الجبهة املحلية إلى أن إغــاق املصفاة، ترتب 
عنه تسريح 3500 عامل من شركات املناوبة، 
أو  ثابتة، وتراجع  وتهديد 1000 فرصة عمل 
إفاس أكثر من 100 شركة، وانخفاض نشاط 
ميناء مدينة املحمدية. وأكدت على أن إغاق 
التي شيدها املغرب في الستينيات  املصفاة، 
من القرن املاضي، سيؤدي إلى تهديد التغطية 
الــصــحــيــة ألزيـــــد مـــن ألـــفـــي مــتــقــاعــد. وكــانــت 
االتــحــادات  أهــم  تضم  التي  النقابية،  الجبهة 
العمالية في الشركة، قد دعت إلى عودة الدولة 
إلــى رأســمــال املــصــفــاة، وفــتــح التحقيق حول 
األزمــــة، وتــقــنــن تــزويــد الــســوق بــاملــحــروقــات، 
املحكمة  وعينت  املستهلكن.  حقوق  وحماية 
ُمسّيرا للشركة لحن تصفيتها وبيعها، غير 
أن مصادر من االتحادات العمالية ترى أنه ال 
يمكن التقدم في هذا امللف، إذا لم توفر الدولة 
لــلــمــســتــثــمــر الـــجـــديـــد ضـــمـــانـــات تــحــمــيــه مــن 
املنافسة غير املتكافئة مع املوزعن. وتتجلى 
أهمية املصفاة في  أنها كانت توفر للمغرب 
النفطية،  املنتجات  مــن  احتياجاته  مــن   %65
بينما تــتــولــى 17 شــركــة عــامــلــة فــي الــتــوزيــع 

إتاحة الباقي.

تونس ـ فرح سليم

بــــشــــأن  اإلفــــــــتــــــــاء  ديـــــــــــــوان  دار  ــان  ــ ــيــ ــ بــ أثـــــــــــار 
للعمل،  املعطلة  واإلضـــرابـــات  االحــتــجــاجــات 
جــــدال كــبــيــرًا فـــي الـــشـــارع الــتــونــســي، بسبب 
الفتوى  لــهــذه  مــن توظيف حكومي  مــخــاوف 
لتحريم كل التحركات االحتجاجية العمالية.
ــــوان اإلفـــتـــاء الــتــونــســي فـــي بــيــان،  وطـــالـــب ديـ
أول من أمس، التونسين بترك االحتجاجات 
لإلنتاج  املعطلة  واالعــتــصــامــات  العشوائية 

وسد الطرق.
وعبر املنتدى التونسي للحقوق االقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة )مــنــظــمــة مـــدنـــيـــة(، فـــي بــيــان، 
عــن اســتــنــكــاره مــن تــدخــل مفتي الجمهورية 
ومــؤســســة اإلفـــتـــاء فـــي مــجــال االحــتــجــاجــات 
أن  عن  معربا  اختصاصاتها،  يتجاوز  الــذي 
التي  الحكومية،  السياسة  يبرر  التدخل  هذا 

تهدف إلى تجريم االحتجاجات العمالية.
وقال رئيس املنتدى، عبد الرحمان الهذيلي، 
الطلب  تحت  »الفتاوى  الجديد«:  »العربي  لـ 
املحتقن«، مشيرًا  االجتماعي  الواقع  ال تغير 
إلـــى أنـــه أمــــام الــحــكــومــة فــرصــة لــحــل أزمـــات 
االحتجاجات العمالية، عبر إشراك النقابات 

املختصة في املعالجات املقترحة.
 واعتبر األمــن العام املساعد لاتحاد العام 

الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، ســــامــــي الــــطــــاهــــري، أن 
التضييق  في  الحكومة  رغبة  تبطن  الفتوى 
عــلــى حــقــوق الــعــمــال فــي االحــتــجــاج وضــرب 

العمل النقابي.
وقـــــال املــــســــؤول الـــنـــقـــابـــي، فـــي تـــدويـــنـــة عبر 
االجتماعي،  الــتــواصــل  شبكة  على  صفحته 
املفتي(  )يقصد  نسمعه  لــم  »ملـــاذا  فيسبوك: 
ــهــــرب  ــتــ ــــب  أوالــ ــريـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ يــــحــــرم الــــفــــســــاد  أوالـ

الضريبي أو أكل أجور العمال وحقوقهم«. 

وبالرغم من الجدل، الذي أثاره بيان ديوان 
االفــــتــــاء، إال أن تـــراجـــع قــيــمــة الــعــمــل لــدى 
التونسين بات واقعا تثبته أغلب البيانات 
الرسمية وغير الرسمية، حيث تفيد دراسة 
أعدتها الجمعية التونسية ملقاومة الفساد، 
أن املدة التي يقضيها املوظف التونسي في 
الــعــمــل الفعلي ال تــتــجــاوز الــثــمــانــي دقــائــق 
يــومــيــا. وتــشــيــر بــيــانــات حــكــومــيــة إلــــى أن 
الغيابات عن العمل تتسبب في إهــدار 2.7 
ي يوم عمل في السنة، تلك مدة تعادل 

َ
مليون

نحو 5% من إجمالي األجور ونحو 2% من 
املوازنة. 

مــــن رداءة  ــا  ــمـــومـ عـ ــيـــون  ــونـــسـ ــتـ الـ ويــــتــــذمــــر 
التسيب  وحالة  وبطئها،  اإلداريـــة  الخدمات 
التي تنهك مجهود الدولة، ال سيما وأن آالف 
املوظفن ممن يتقاضون أجورهم وحوافزهم 
كــامــلــة ال يـــقـــدمـــون أي عــمــل فــعــلــي. ويــفــســر 
الفساد،  ملقاومة  التونسية  الجمعية  رئيس 
ـــ »الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــيـــســـاوي، لـ إبـــراهـــيـــم املـ
الــعــزوف عــن الــعــمــل، بــغــيــاب عــدالــة قانونية 
في سلم الترقيات والتدرج الوظيفي، مشيرا 
إلـــى أن املـــوظـــف الــكــســول واملـــوظـــف الــخــامــل 
يتساويان في سلم الترقيات والتأجير، وهو 
مــا يــولــد إحساسا بــاإلحــبــاط لــدى املوظفن 

املقبلن على العمل.

ثمار النفط الليبي

)Getty( مظاهرات عمالية في تونس

االنتخابات تعيد صناعة التكرير إلى الواجهة

الحكومة تواجه احتجاجات العمال بفتوى دينية

استئناف الصادرات 
يرفع قيمة الدينار

اليمن يطالب بترسيم حدوده البحرية الستغالل مواردها

عزز استئناف صادرات 
النفط في ليبيا موقف 
الدينار، الذي انخفضت 

قيمته في السوق 
الموازية إلى مستويات 

تاريخية

المغرب مال وسياسة

تونس

20
قال مصدر بمجلس الوزراء، 
إن الحكومة تتعجل ترسيم 
حدود الجرف القاري إلثبات 
سقطرى  لجزيرة  ملكيتها 
ــب حــكــومــة  ــال ــط الـــتـــي ت
بعدما  بتبعيتها،  الصومال 
شركة   20 من  أكثر  عرضت 
االستثمار  وخليجية  يمنية 

السياحي في الجزيرة.

تحقيق

مساٍع لرفع إنتاج 
النفط إلى 500 ألف برميل 

يوميًا منتصف أكتوبر

الترسيم يكفل لليمن 
استكشاف المعادن 

وإقامة الجزر االصطناعية

لكل دولة ساحلية 
السيادة في التصرف بنحو 

370 كيلومتر بحريًا

مطالب بعودة 
المصفاة إلى الدولة 

لحماية صناعة التكرير

عدن ـ فاروق الكمالي

مساعي  اليمنية  الــحــكــومــة  بــــدأت 
دولــــيــــة لـــتـــرســـيـــم حـــــــدود الـــجـــرف 
ــاري الـــــذي تــتــوفــر عــلــيــه، عبر  ــقــ الــ
على،  الحفاظ  بهدف  املتحدة  األمــم  من  لجنة 
واالستفادة من مواردها املائية، ما يتيح للبلد 
الــــذي أعــيــتــه ســـت ســـنـــوات مـــن االضـــطـــرابـــات 
والــحــرب، استكشاف ثـــروات معدنية فــي تلك 
جرف  أكــبــر  اليمن  ويمتلك  الــبــحــريــة.  املنطقة 
قـــاري بــن دول الــشــرق األوســـط، والـــذي يوفر 
له منطقة اقتصادية خالصة تصل إلى مائتي 
ميل بــحــري، لكن عــدم ترسيم الــحــدود يحول 
دون االستفادة من هذه االمتيازات، خصوصا 
الجنوبي  -الجار  الصومال  أن ثمة خافا مع 
ــدود مــشــتــركــة، حــيــث يــقــول  ــ لــلــيــمــن-بــشــأن حـ
األخــيــر إن جــزيــرة »ســقــطــرى« الــواقــعــة ضمن 
الجرف القاري، تتبع حدوده.  كما يقع ضمن 
املــنــدب،  بــاب  مضيق  لليمن،  اإلقليمي  البحر 
العالم، ويشكل  املاحية في  املعابر  أهــم  أحــد 

وسيلة اتصال دولية للماحة البحرية.

استثمارات مرتقبة
وقـــالـــت مـــصـــادر حــكــومــيــة يــمــنــيــة لــــ »الــعــربــي 
الجديد«: إن الرئيس عبد ربه منصور هادي، 
املتواجد في نيويورك، جدد طلبا سابقا لليمن 
ــم املــتــحــدة بــتــحــديــد جــرفــهــا  ــ قــدمــتــه إلــــى األمـ
الـــقـــاري ملـــا وراء 200 مــيــل بـــحـــري، وتــحــديــدًا 
مـــن خـــطـــوط األســـــاس جـــنـــوب شــــرق أرخــبــيــل 
ــإن الــطــلــب  ــ ــادر، فـ ــ ــــصـ ســـقـــطـــرى.  وبـــحـــســـب املـ
حــدوده  بترسيم  الــبــدء  أيــضــا  يشمل  اليمني 
البحرية مع دولتي جيبوتي والصومال عبر 
التابعة  الــقــاري  الــجــرف  لجنة تحديد حـــدود 
لــأمــم املــتــحــدة، حــيــث إن دولــــة الــصــومــال ال 
ــزال تــعــرقــل مــســاعــي الــيــمــن مـــن خـــال طلب  تــ
قدمته لأمم املتحدة لتحديد جرفها القاري، 
أرخبيل  متضمنا خرائط بأحقيتها في جزر 

سقطرى اليمنية.
وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع بــمــجــلــس الـــــــــــوزراء، إن 
الــحــكــومــة تــتــعــجــل تــرســيــم الــــحــــدود املــائــيــة 
استثمار  لــهــا  املـــائـــي، حــتــى يتسنى  لــلــجــرف 
جزيرة  عليها  تتوفر  التي  السياحية  املـــوارد 

سقطرى، والتي تزعم الصومال أنها تتبعها.
 وكان وزير السياحة اليمني، معمر اإلرياني، 
أبريل/نيسان املاضي، أن حكومة  أكد في  قد 
ــقـــادمـــة إلــى  بـــــاده ســتــســعــى خــــال الـــفـــتـــرة الـ
فـــي االســتــثــمــارات  إنـــشـــاء شــركــة متخصصة 
الــواقــعــة على  فــي جــزيــرة سقطرى  السياحية 
املحيط الهندي، وذلك بشراكة مع رجال أعمال 

من دول مجلس التعاون الخليجي.
وبــحــســب املـــصـــدر فـــي مــجــلــس الــــــــوزراء، فــإن 
يمنية وخليجية تعمل في  حوالى 20 شركة 
املجال السياحي أبدت رغبتها في االستثمار 
الــســيــاحــي فـــي جـــزيـــرة ســقــطــرى، مــعــتــبــرا أن 
إنـــشـــاء شـــركـــة يــمــنــيــة خــلــيــجــيــة لــاســتــثــمــار 
السياحي في الجزيرة وفتح خطوط ماحية 
ــــى إنــــعــــاش الـــســـيـــاحـــة فــي  ــيــــؤدي إلـ ــة ســ جـــويـ
التي تتمتع بتنّوع حيوي فريد من  الجزيرة 

نوعه عامليا وتشهد استقرارًا أمنيا.
وتــعــد ســقــطــرى أكــبــر الـــجـــزر الــيــمــنــيــة، وتــقــع 
بــالــقــرب مــن خليج عـــدن، على بعد نحو 350 
وكانت  العربية،  الجزيرة  شبه  من  كيلومترًا 
تــتــبــع إداريــــــــا مــحــافــظــة حـــضـــرمـــوت، شــرقــي 

اليمن، قبل أن تصبح في عام 2013 محافظة 
فت منظمة األمم 

ّ
بقرار رئاسي. وفي 2008، صن

املتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو( 
الجزيرة كأحد مواقع التراث العاملي.

أزمة مع الصومال
وبــحــث نــائــب رئــيــس الـــــوزراء اليمني ووزيـــر 

ــلـــك املـــخـــافـــي، أول أمــس  الـــخـــارجـــيـــة عــبــد املـ
اإلثــنــن، مــوضــوع تحديد الــجــرف الــقــاري مع 
وزير الخارجية الصومالي عبد السام عمر، 
العامة  الجمعية  أعمال  هامش  على  لقاء  في 

لأمم املتحدة في دورتها الـ 71 بنيويورك.
وبحسب وكالة األنباء اليمنية الرسمية، اتفق 
يتم  أن  على  الصومالي،  نظيره  مع  املخافي 
لبحث  البلدين  فــي  املختصن  بــن  الــتــواصــل 
إمــكــانــيــة تــوقــيــع اتـــفـــاق ثــنــائــي يــســمــح بــعــدم 
االعـــتـــراض عــلــى طــلــب الــيــمــن تــحــديــد جرفها 
القاري، أو االحتكام إلى القانون الدولي عبر 
التابعة  الــقــاري  الــجــرف  لجنة تحديد حـــدود 

لأمم املتحدة. 
ـــح االتــفــاقــيــة األمــمــيــة لــلــجــرف الــقــاري 

ّ
وتـــوض

أن لــكــل دولــــة ســاحــلــيــة الــســيــادة الــكــامــلــة في 
التصرف بنحو 200 ميل بحري تعادل )370 
ا من الخط األساسي للساحل،  كيلومترا( بدء
على  الكاملة  سيادتها  الــدولــة  فيها  تــمــارس 
هــذه املــيــاه وحيزها الــجــوي وقــاعــهــا، وباطن 

أرضه واملوارد املوجودة فيها.
ــتــــحــــدة،  ــم املــ ــ ــــأمـ ــا لـ ــبـ ــلـ ــيــــمــــن قـــــــدم طـ وكـــــــــان الــ

الــــقــــاري  جــــرفــــه  ــتـــحـــديـــد  لـ  ،2009 مـــنـــتـــصـــف 
إنـــه استكمل  آنــــذاك  وقــالــت مــصــادر حكومية 
الخاصة  الوثائق  إتمام عملية تسليم جميع 
ــم املــتــحــدة،  بــتــحــديــد الـــجـــرف الـــقـــاري فـــي األمــ
لكن االضــطــرابــات فــي اليمن أدت إلــى تأجيل 
الـــبـــت فـــي املــــوضــــوع، بـــاإلضـــافـــة إلــــى املـــزاعـــم 

الصومالية بملكية جزيرة سقطرى.
املتحدة  األمــم  إلــى  الصومال، 2009،  وتقدمت 
الــقــاري، وادعــت ملكية  الجرف  بطلب تحديد 

جزيرة سقطرى اليمنية.

ثروات بحرية
ــزي،  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ أوضـــــــحـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة وفـــــــــــاء الـ
هناك  أن  اليمنية،  النقل  بـــوزارة  املستشارة 
مــنــاطــق بــحــريــة تــخــضــع لــلــســيــادة اليمنية 
وهــــي: الــبــحــر اإلقــلــيــمــي )12 مــيــا بــحــريــا(، 
بـــحـــريـــا(  مــــيــــا   12( املــــتــــاخــــمــــة  واملــــنــــطــــقــــة 
واملــنــطــقــة االقــتــصــاديــة )200 مــيــل بــحــري( 
والــجــرف الــقــاري )200 ميل بــحــري(. وقالت 
املناطق  تلك  الــجــديــد«:  »العربي  لـــ  الحمزي 
البحرية تخضع بشكل كامل لسيادة الدولة 
ا من إقليم الدولة  اليمنية، حيث تعتبر جزء
الــبــحــريــة، وتــمــارس الــيــمــن حــقــوقــا سياديا 
على قاع البحر وما تحت القاع واملياه التي 
تعلوها، وما يوجد فيها من ثروات طبيعية 
حية وغير حية، ولها الحق في استكشاف 
املنطقة  فــي  الحيوانية  الــثــروات  واســتــغــال 

االقتصادية.
وأوضحت، أن ترسيم حدود الجرف القاري، 
يضمن حق الدولة في استكشاف ما باملنطقة 
من مــوارد مثل الذهب واملــعــادن والنحاس، 
ــيـــة  ــنـــاعـ ــا حـــــق إقـــــامـــــة الـــــجـــــزر االصـــطـ ــ ــهـ ــ ولـ
واملــنــشــآت والتركيبات وغــيــرهــا، ولــهــا حق 
البحث العلمي، وحق حماية البيئة البحرية 

والحفاظ عليها.
أن هناك قيدًا مشروطا بعدم  إلــى  وأشـــارت 
إعـــاقـــة املـــاحـــة الــبــحــريــة فـــي تــلــك املــنــاطــق 
البحرية، خصوصا أن البحر األحمر يعتبر 
إذ  الــدولــي، بحرًا شبه مغلق،  القانون  وفــق 
ُيــســمــح لــلــدول األخــــرى بــحــق حــريــة املــاحــة 
الدولية والتحليق، بما في ذلك وضع ومد 

األساك واألنابيب البحرية.
االقتصادية  األهمية  فإن  الخبراء،  وبحسب 
ثــروات  الــقــاري تتمثل في استغال  للجرف 

النفط والغاز واملعادن في باطن البحار.
كـــمـــا تـــشـــكـــل املـــحـــيـــطـــات والــــبــــحــــار أهــمــيــة 
ــمـــرات مــائــيــة بن  اســتــراتــيــجــيــة، لــكــونــهــا مـ
ــــدول، وأيــضــا العــتــبــارهــا مجاال  الـــقـــارات والـ
لــطــرق تــجــاريــة ومـــســـارات اقــتــصــاديــة، كما 
فــي حــالــة استغال تلك  مـــوردا مهما  تشكل 

املــنــاطــق ملــد أنــابــيــب نفط أو غــاز أو كابات 
االتــــصــــاالت الــســلــكــيــة. ووفــــق قـــانـــون يمني 
يرجع إلى عام 1991، فإن لكل جزيرة من جزر 
إقليميا ومنطقة متاخمة  الجمهورية بحرا 

ومنطقة اقتصادية خالصة وجرفا قاريا.
الــقــانــون، أنــه للسلطات املختصة  ويــوضــح 
فــي  ــارس  ــمــ تــ أن  غـــيـــرهـــا،  الـــيـــمـــن دون  ــي  فــ
القاري مهام استكشاف واستغال  الجرف 
والحفاظ  الطبيعية  املــــوارد  جميع  وإدارة 
ــــاح  ــى إقــــامــــة وإصــ ــ ــة إلــ ــافــ عـــلـــيـــهـــا، بــــاإلضــ
وتــشــغــيــل واســــتــــخــــدام الــــجــــزر الــصــنــاعــيــة 
واملــنــشــآت واألبــنــيــة والــتــركــيــبــات األخـــرى 
الــضــروريــة الســتــكــشــاف واســتــثــمــار مـــوارد 

الجرف القاري. ثروات 
مرهونة

لترسيم  المتحدة  المفاوضات مع األمم  باب  اليمن مجددًا  التوقف، فتح  بعد 7 سنوات من 
الحدود البحرية للجرف القاري الذي يتوفر عليه، في مسعى الستغالل ثروات هذه المنطقة 

من معادن مختلفة ومزايا تؤهلها لجذب ماليين السياح سنويًا حال استثمارها
عدن تطمئن التجار والمستثمرين

أكدت السلطات األمنية في العاصمة اليمنية املؤقتة، عدن، أمس الثالثاء، 
املــركــزي مــن  صنعاء.  البنك  قــرار نقل  أنها تعمل بكل جهد إلنــجــاح 
وقالت قيادة الحزام األمني في عدن: »ندعو كافة رجال األعمال ورؤوس 
األموال والتجار إلى العودة إلى عدن، وممارسة كافة مهامهم التجارية 
واالستثمار، ونؤكد أننا سنقوم بتوفير الحماية األمنية الكاملة لرجال 
لكافة  الحماية  أنــهــا تسعى جــاهــدة ألجــل توفير  األعــمــال«. وأضــافــت 
الدولة  موظفي  رواتـــب  اســتــالم  عمليات  وتسهيل  الحكومية،  الــطــواقــم 
في املحافظات اليمنية األخرى، من البنك املركزي بعدن، متى تم البدء 

بعمليات الصرف عبره. وأمر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، 
البنك املركزي من صنعاء الخاضعة لسيطرة  األسبوع املاضي، بنقل 
الحوثيني إلى عدن، بهدف إنهاء الحرب من خالل تقييد تدفق األموال 
الــدولــة، نهاية  املليشيات. ويقول مراقبون إن دفــع رواتــب موظفي  إلــى 
الشهر الجاري، يمثل أول اختبار لقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، 
لكن االختبار األهم يتمثل في تفعيل قرار نقل البنك املركزي وإطالق 
نشاط املقر الرئيسي من عدن، والبدء في ممارسة مهام إدارة السياسة 

النقدية، وأداء الدور الرقابي على املصارف وسوق الصرف.

أن يــتــخــذ مــصــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي املــوحــد، 
ُمـــدار.  بشكل  العملة  تعويم  نحو  إجــــراءات 
ــا عبر  ــان الــبــنــك الــــدولــــي، أيـــضـــا، قـــد دعــ ــ وكـ
دراسة في مطلع أغسطس/آب املاضي، إلى 
ضرورة تخفيض العملة الليبية بنحو %50 
عــن املــســتــويــات الــرســمــيــة الــحــالــيــة، مشيرا 

إلــى أن تلك اإلجــــراءات تسهم فــي تخفيض 
الــســوق املحلية. مــن جهته،  األســعــار داخـــل 
قــــال مـــركـــز الـــبـــحـــوث واإلحــــصــــاء بــمــصــرف 
عند  هــنــاك خطأ شائعا  إن  املــركــزي،  ليبيا 
الناس وبعض املهتمن بالشأن االقتصادي 
ــــدوالر  ــالـ ــ ــيـــبـــي مـــرتـــبـــط بـ ــلـ بــــــأن الــــديــــنــــار الـ

املركز، عبر منشور على  األميركي. وأوضــح 
ــا تـــداولـــتـــه  صــفــحــتــه فــــي فـــيـــســـبـــوك، وفـــــق مــ
وسائل إعام محلية، أن ليبيا فكت االرتباط 
وتم  الثمانينيات،  نهاية  األميركي  بالدوالر 
بـ  الخاصة واملعروفة  ربطه بحقوق السحب 

)SDR( في صندوق النقد الدولي.

استئناف صادرات النفط 
ينعش آمال الليبيين 
)عبداهلل دوما/
فرانس برس(

سياح في 
جزيرة سقطرى 
)خالد فزاع/
فرانس برس(
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اقتصاد

الجزائر ـ عثمان لحياني 
موسكو ـ رامي القليوبي

تــواصــلــت املــفــاوضــات الــشــاقــة بني 
تثبيت  حــول  النفط  منتجي  كــبــار 
ــــات الـــتـــي  ــــافـ ــــخـ اإلنـــــــتـــــــاج، رغـــــــم الـ
ظهرت عبر تصريحاتهم املتضاربة، وفي ظل 
هــذه األجـــواء تترقب األســـواق العاملية نتائج 
اجــتــمــاع مــنــظــمــة الــبــلــدان املـــصـــدرة لــلــبــتــرول 
)أوبــك( في الجزائر، والذي يعقد على هامش 
الدورة الـ15 ملنتدى الطاقة الدولي، التي بدأت 

أمس األول وستختتم اليوم. 
وفي الوقت الــذي يؤكد فيه بعضهم صعوبة 
التكهنات حول نتائج االجتماع، يرى آخرون 
ــــى اتــــفــــاق بــشــأن  أن اآلمــــــــال فــــي الـــتـــوصـــل إلــ
معظم  صّبت  إذ  صعبة،  النفط  إنتاج  تثبيت 
تصريحات املشاركني في اتجاه أن االجتماع 
سيصبح تشاوريًا األمــر الــذي قــد يــؤدي إلى 
تــكــرار فشل اجــتــمــاعــات »أوبــــك« خــال الفترة 
التوصل التفاق، ولكن هناك من  في  املاضية 
يرى أن اتخاذ قرارات خاصة باإلنتاج ما زال 
ممكنًا رغــم الــخــافــات، فــاملــفــاوضــات لــم تنته 

بعد، حسب رأيهم.
النظر  وجــهــات  لتقريب  وفــي محاولة صعبة 
ــفــــاق، قــــال رئــيــس  والــــدفــــع نــحــو الـــتـــوصـــل التــ
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة عــبــد املـــالـــك ســــال، في 
منتدى الطاقة، أمس، »اجتماع الجزائر يشكل 
رســـالـــة تـــفـــاؤل ونـــأمـــل أن يــســهــم فـــي تغيير 
الــوضــع فــي الــســوق الــعــاملــيــة »، وأضــــاف »أن 
الــجــزائــر تعمل مــن أجــل سعر معقول للنفط، 
ــمــــاع يــشــكــل إطـــــــارًا لـــلـــتـــشـــاور الـــجـــاد  ــتــ واالجــ
حـــول هـــذا املـــوضـــوع«. وأوضــــح أنـــه فــي حــال 
عــــدم ضــبــط األســــعــــار قـــد تــتــعــرض األســـــواق 
النفطية  الــصــنــاعــة  تـــهـــدد  لــتــقــلــبــات خــطــيــرة 
وتجر االقتصاد العاملي إلى مرحلة طويلة من 

الركود واالنكماش.
ومــــن املـــقـــرر أن تــعــقــد أوبـــــك مــبــاحــثــات غير 
رســـمـــيـــة الــــيــــوم، كـــمـــا يــلــتــقــي أعـــضـــاؤهـــا مــع 
املنظمة مثل روسيا على  منتجني من خــارج 
ــــذي ضــم  ــامـــش مـــنـــتـــدى الـــطـــاقـــة الــــدولــــي الــ هـ

ممثلني عن أكثر من 50 دولة.
ويبدو أن تصريحات وزير الطاقة السعودي 
ــأن املــــحــــادثــــات بــني  ــ ــالــــح، أمـــــــس، بــ ــفــ خــــالــــد الــ
أوبــك وخارجها   أعضاء منظمة  املنتجني من 
تشاورية، أكــدت شكوك محللني حــول ضعف 
إمـــكـــانـــيـــة أخـــــذ أي قــــــرار يــتــعــلــق بــســيــاســات 

اإلنتاج أو تثبيته.
ورغــم ذلــك عّبر الــوزيــر عــن تفاؤله إزاء سوق 
الــنــفــط والــعــوامــل األســاســيــة فــيــه، مضيفا أن 
الـــســـوق يــســيــر فـــي االتـــجـــاه الــصــحــيــح ولــكــن 
بــوتــيــرة أبــطــأ مــن املــأمــول عــلــى مـــدى األشــهــر 
السوق  بــأن  اعتقاده  وأبــدى  املاضية.  القليلة 

في سبيله إلعادة التوازن.
وفـــي هـــذا اإلطــــار، يقلل مــديــر مــركــز دراســـات 
أســــــواق الـــطـــاقـــة الــعــاملــيــة الـــتـــابـــع ألكــاديــمــيــة 
من  فياتشيساف كوالغني،  الروسية،  العلوم 
احــتــمــال نــجــاح االجــتــمــاع، مــشــيــرًا فــي الــوقــت 
نــفــســه إلـــى أنـــه فــي حــالــة الــفــشــل لــن يــكــون له 

تأثير كبير على أسعار النفط العاملية.
ــد«، »عــلــى  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ وقـــــال كـــوالغـــني لــــ
عكس املــرات السابقة، هناك هذه املــرة تقارب 
فــي مــواقــف بعض الــــدول، ولــكــن دول »أوبـــك« 
لن تتفق على األرجح على تثبيت اإلنتاج، بل 
لتجميده في  نــوايــاهــا واســتــعــدادهــا  ستؤكد 
حــال انضمت إليها روســيــا. وتــربــط موسكو 
هي األخــرى تجميد إنتاجها بخطوة مماثلة 

من أوبك«.
النفط  أسعار  على  االجتماع  تأثيرات  وحــول 
في حالة فشله، يضيف: »قد تنخفض األسعار 
ــن،  ــ فـــي هـــذه الــحــالــة بــمــقــدار دوالر أو دوالريـ
بــني 45 و50  مــا  ولكنها ستظل عند مستوى 

دوالرا للبرميل«.
ــى فــشــل  ــلــ ويـــــتـــــابـــــع: »تـــــــعـــــــودت األســـــــــــــواق عــ
ــات حــــــول تـــثـــبـــيـــت اإلنــــــتــــــاج، ولـــم  ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
يــعــد يـــؤثـــر كــثــيــرًا عــلــى األســـعـــار الـــتـــي بــاتــت 
بــعــوامــل أخـــرى مثل حجم  أكــبــر  تتأثر بشكل 

االحتياطات في الواليات املتحدة«.
وحسب رويترز، قالت مصادر داخــل املنظمة 
إن الخافات بني السعودية ومنافستها إيران 

السويسرية  آي«  أورد تقرير ملنظمة »بيبلك 
)غير حكومية(، والذي صدر مؤخرًا، خمسة 
بلدان تستورد وقودًا سامًا تصّدره شركات 
الخمسة،  الــبــلــدان  هــذه  وتنتمي  سويسرية. 
وهــي بنني وكــوت ديــفــوار ومــالــي والسنغال 
أفريقيا، واملــفــارقــة  إلــى منطقة غــرب  وغــانــا، 
ــم ما  ــام رغــ ــذا الــــوقــــود الـــسـ أنـــهـــا تـــســـتـــورد هــ
ثــروات  مــن  الجغرافية  الرقعة  بــه هــذه  تزخر 
نفطية مهمة، من شأنها تغطية متطلباتها 
من الذهب األســود، لكن إما ثروتها النفطية 
اإلنتاج  إلى تعظيم  أو تحتاج  غير مستغلة 

املتوفر بالفعل.  
وكــشــف تــقــريــر »بــيــبــلــك أي« أن املــحــروقــات 

ما زالــت كبيرة. وقالت املصادر، التي رفضت 
ذكــر اسمها، إن إيــران التي ظل إنتاجها عند 
3.6 مايني برميل يوميا تصر على حقها في 
الــوصــول بمستويات اإلنــتــاج إلــى ما يتراوح 
بــني 4.1 و4.2 مــايــني برميل يوميا فــي حني 
تــريــدهــا دول الــخــلــيــج األعـــضـــاء فــي أوبــــك أن 

تثبت إنتاجها دون 4 مايني برميل يوميا.
وقال مصدر من أوبك على درايــة باملباحثات 
»ال تتوقعوا أي شيء ما لم تغير إيران رأيها 
بشكل مفاجئ وتوافق على تثبيت )اإلنتاج(. 

ال أعتقد أنهم سيفعلون«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أكــــدت نــائــبــة رئــيــس قسم 
للتداول،  الروسية  »ألــبــاري«  بشركة  التحليل 
كبرى  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ كوكوريفا،  آنــا 
يتوقعون  ال  واملستثمرين  املالية  املؤسسات 

اتــفــاقــات مــحــددة فــي خــتــام اجــتــمــاع الــجــزائــر 
فيه  املشاركني  بني  القائمة  الخافات  ظل  في 

وفشل االجتماعات السابقة.
الــدول  أن تتواصل  »أتــوقــع  وقــالــت كوكوريفا 
املــنــتــجــة إلــــى تــفــاهــم أكـــبـــر، ولــكــن دون إبــــرام 
ــاق، نــــظــــرا الحـــتـــمـــال مـــطـــالـــبـــة دول مــثــل  ــ ــفـ ــ اتـ
نيجيريا وليبيا وإيــران بشروط خاصة لها. 
قـــد تــمــتــد مــســألــة إجـــــــراءات تــجــمــيــد اإلنـــتـــاج 

لبضعة لقاءات أخرى«.
التوصل  إمكانية  الشكوك حــول  تــزايــد  ورغــم 
الطاقة  أن وزيـــر  إال  اإلنــتــاج،  التــفــاق بتثبيت 
الــروســي ألكسندر نــوفــاك،  قــال أمــس، إنــه من 
املحادثات بني  إذا كانت  التكهن بما  الصعب 
منتجي النفط من داخل )أوبك وخارجها هذا 
األسبوع ستسفر عن اتفاق إلعادة االستقرار 

املــــصــــدرة إلــــى غــــرب أفــريــقــيــا تــحــتــوي على 
ــلــــى بـــــــــ300 مــــــرة مــــن تــلــك  ــريـــت أعــ ــبـ نـــســـبـــة كـ
املسموح بها فــي الــقــارة األوروبـــيـــة؛ مــا أثــار 
جـــدال واســعــا تــصــّدر أغــلــفــة وســائــل اإلعـــام 

األفريقية والدولية.
وفـــي عـــام 1982 انــطــلــق اإلنــتــاج النفطي في 
بــنــني بــحــقــل الــنــفــط الــســاحــلــي املــكــتــشــف في 
منطقة »سيم« املطلة على املحيط األطلسي، 
ليتمكن بشكل سريع من إنتاج ثمانية آالف 
إلى  العدد  أن يتقلص  اليوم، قبل  برميل في 
1900 برميل عــام 1996، وفــق دراســة أعدتها 
»املــجــمــوعــة الــدولــيــة لــلــبــحــوث واملــعــلــومــات 
حول السام واألمن« )مركز أبحاث بلجيكي 

عن السلم واألمن والحروب في العالم(.
ــــي عـــرض  ــع نـــفـــطـــي فـ ــوقــ ــتــــشــــاف مــ ورغـــــــم اكــ
سواحل »سيم« في أكتوبر/تشرين األول عام 
ـــ87 مليون  2013، قـــدرت طــاقــتــه اإلنــتــاجــيــة بـ
برميل، إال أن هذا البلد يواصل استيراد جزء 
كــبــيــر مــن احــتــيــاجــاتــه الــنــفــطــيــة مــن هــولــنــدا 
وإســبــانــيــا وبــريــطــانــيــا والــــواليــــات املــتــحــدة 
ــفـــوار،  والـــبـــرازيـــل واإلمـــــــــارات. وفــــي كــــوت ديـ
والـــتـــي بــلــغ إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي 10.7 مــايــني 
 ،2015 األول  ديسمبر/كانون  نهاية  برميل 
 في اليوم الواحد، 

ً
بمعدل 29 ألفًا و411 برميا

وفق البنك األفريقي »إيكو بنك«، تأتي %76 
لتغطية  نيجيريا  من  النفطية  وارداتــهــا  من 

حاجتها املقدرة بـ75 ألف برميل يوميا.
الثاني  املركز  النفط يحتل  وفي غانا أصبح 
من صادراتها بعد الذهب منذ 2012، وعلى 
الـــرغـــم مـــن ذلـــك مـــا زال هـــذا الــبــلــد األفــريــقــي 

يستورد الوقود.
)األناضول(

إنتاجهما  الــدولــتــان على خفض  وإذا وافــقــت 
ملـــدة ســنــة فسينعكس ذلـــك بشكل  وتــجــمــيــده 
إيـــجـــابـــي وكــبــيــر عــلــى ســــوق الــنــفــط ويــــؤدي 
أنه  إلــى استقرار األســعــار، وسيكون واضحا 
والسعودي  الــروســي  باالتفاق  العمل  بــدأ  إذا 
فان إيــران سيتكون مجبرة على  اتباع نفس 
أيضا  النفط  إنتاج  بتجميد  وااللــتــزام  النهج 

ملدة سنة واملقدر ب 3.8 مايني برميل يوميا«.
وقـــــال عـــطـــار، إنــــه ســيــتــعــني عــلــى دول أوبـــك 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق يــســمــح ســحــب فــائــض 
اإلنتاج من السوق خال سنة، واملقدر بمليون 
ــــى تــحــقــيــق  ــيـــل يـــومـــيـــا، وهـــــــذا يـــــــؤدي إلــ بـــرمـ
اســتــقــرار فــي األســـعـــار يــخــدم مــصــالــح الـــدول 

املنتجة.
ويتضمن االتــفــاق الــســعــودي الــروســي حــول 
ــيــــر مـــشـــتـــركـــة لــتــحــقــيــق  ــاذ تــــدابــ ــ ــــخـ الـــنـــفـــط اتـ
الــنــفــط بالتنسيق مع  االســتــقــرار فــي أســعــار 
العالم، وإنشاء مجموعات عمل  املنتجني في 
مشتركة ملراقبة سوق النفط وإعداد توصيات 

لضمان استقرار السوق.
ــرح  الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي الـــجـــزائـــري  ــ ــتــ ــ واقــ
املــتــخــصــص فـــي شـــــؤون نــفــط شــمــس الــديــن 

ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ شـــيـــتـــور، فــــي حـــديـــثـــه لـ
مليوني  بــحــوالــي  أي  بـــــ%5  اإلنـــتـــاج  تقليص 
بــرمــيــل يــومــيــا فـــي إطـــــار تـــوافـــق بـــني الــــدول 
املنتجة داخــل وخــارج منظمة أوبــك، لضمان 
اســتــقــرار ألســعــار الــنــفــط ، فيما حـــذر الــوزيــر 
والــخــبــيــر  واالســـتـــشـــراف  للتخطيط  الــســابــق 
االقتصادي بشير مصطفى، من تزايد تخمة 
إلى   2017 املقبلة   السنة  النفط خــال  عــرض 
ما يعني هبوطا  برميل يوميا،   1.5 أكثر من 
مــن شهر ديسمبر/ بــدايــة  لــأســعــار  متوقعا 

ــك لــتــلــبــيــة الــطــلــب  ــ كــــانــــون األول املـــقـــبـــل، وذلــ
الربيع  لفصلي  التدفئة  وقــود  على  املــتــراجــع 
ــيـــف، مـــا يـــفـــرض عــلــى الــــــدول املــنــتــجــة  والـــصـ
النفط،  أسعار  نزيف  لوقف  إنتاجها،  تجميد 

حسب مصطفى.

ــيـــة واســـعـــة فـــي مــجــال  ــدأت شـــركـــة »أوبــــــر« جـــهـــودًا دولـ ــ بـ
جدد  موظفني  مــع  بالتعاقد  الغذائية  الــوجــبــات  توصيل 
وإطاق حملة تسويق قوية في إطار استعدادها للتفوق 
الــــدول. وفـــي مؤشر  عــلــى منافسني محليني فــي عــشــرات 
عــلــى الــطــمــوح املــتــزايــد بــمــا يــتــجــاوز نشاطها فــي مجال 
العاصمة  الوجبات في  أوبــر لتوصيل  التوصيل تستعد 
الهولندية أمــســتــردام هــذا األســبــوع بــالــتــزامــن مــع إدراج 
مــوقــع )تــيــك أواي دوت كــــوم( أكــبــر مــواقــع طــلــب الــطــعــام 
أمستردام  بــورصــة  فــي هولندا على  اإلنترنت  عــن طريق 
شرت على موقع 

ُ
لأوراق املالية. وأشارت قوائم وظائف ن

أوبر ومواقع توظيف أخرى على اإلنترنت إلى أن خدمة 
الوظائف  »جميع  تطلب  الطعام  لتوصيل  ايــتــس(  )أوبـــر 
ابتداء من املديرين العموميني إلى عمال توصيل طلبات 
لبدء نشاطها  الــدراجــات وبائعني ومديري تسويق  على 

في 24 دولة.« 
وتــشــمــل الــخــطــة 16 مــديــنــة فـــي 12 دولـــــة أوروبــــيــــة ومــن 

جــديــدة  مــديــنــة  و11  ومانشستر  ومــدريــد  مــوســكــو  بينها 
فــي تــســع دول آســيــويــة مــن بينها هــونــغ كــونــغ وجــاكــرتــا 
وطوكيو باإلضافة إلى مدينتني كبيرتني بجنوب أفريقيا 
ودبــي ومكسيكو سيتي. وحتى اآلن أطلقت )أوبــر ايتس( 
خدماتها في 36 مدينة في ست دول منها 27 مدينة في 
الواليات املتحدة حيث بــدأت أول مرة في تجربة توصيل 
الطعام قبل عامني في لوس أنجليس. وكان أول انتقال لها 
على املستوى الــدولــي فــي بــاريــس قبل عــام. وقــال جامبو 
ايتس ألوروبــا  الــذي عني حديثا رئيسا ألوبــر  باالنيابان 
والشرق األوسط وأفريقيا في مقابلة حديثة »لدينا خارطة 
طــريــق طــمــوحــة للتوسع وهـــي خــارطــة نــثــق أنــهــا ستنقل 
قيمة هذا النشاط إلى مدن ودول جديدة هذا العام«. وكانت 
العديد من االنتقادات واملظاهرات الحاشدة  أوبر واجهت 
احتجاجًا على عملها الذي أثر سلبًا على عائدات العديد 

من أنشطة النقل املحلي في هذه الدول.
)رويترز(

مفاوضات 
شاقة

دول أفريقية تستورد 
وقودًا سامًا

تخمة المعروض تهّدد أسواق النفط )حيدر محمد علي/فرانس برس(

إقبال متزايد على خدمات شركة أوبر )فرانس برس(

)Getty/توسيع األنشطة من نقل الركاب إلى توصيل األطعمة )تشانغ بينغ

)Getty( تطوير خدمات الشركة )Getty( هبوط أسعار النفط)محطة وقود في نيجيريا )فرانس برس

)Getty( حقل نفط إيراني

محللون: األسواق 
اعتادت فشل 

اجتماعات أوبك

للسوق. وقال نوفاك تعليقًا على توجه إيران 
نحو زيادة إنتاجها، »إيران تعتقد أن الحجم 
ــادل. جــرت  ــ ــان لــهــا قــبــل الــعــقــوبــات عــ ــذي كــ ــ الـ

مناقشة هذا أكثر من مرة.«
وعــلــى النقيض، أكــد وزيـــر الــطــاقــة الــجــزائــري 
»العربي الجديد«،  السابق عبد املجيد عطار، لـ
ــادة إلمـــكـــانـــيـــة نــجــاح  ــ ــنـــاك مــــؤشــــرات جــ أن هـ
لــقــرار  بخفض  التوصل  الجزائر في  اجتماع 
اإلنــتــاج، خــاصــة بــعــد  االتــفــاق الـــذي وقــع بني 
التوصل  فــي  الــســعــوديــة وروســيــا بما يسهم 
إلـــى قــــرار بتجميد إنــتــاج الــنــفــط فــي حـــدوده 
ــاج خـــال  الـــحـــالـــيـــة أو خـــفـــض طــفــيــف لـــإنـــتـ

اجتماع الجزائر املقرر اليوم.
ينتجان  والسعودية  »روسيا  عطار  وأضــاف 
دولــة،  لكل  يوميا  برميل  10 مايني  مــن  أكثر 

خالفات كبار المنتجين تقلص 
آمال انفراج أزمة النفط

الجزائر ـ العربي الجديد

أعلن وزير النفط اإليراني، بيجن زنغنة 
بـــاده ليست مستعدة إلبــرام  أن  أمـــس، 
الــجــزائــر ينص على تجميد  اتــفــاق فــي 
إنـــتـــاج الــنــفــط مـــن أجــــل رفــــع األســـعـــار، 
وذلك عشية اجتماع غير رسمي ملنظمة 
الـــدول املــصــدرة للنفط )أوبــــك(. وصــرح 
زنــغــنــة، عــلــى هـــامـــش املــنــتــدى الـــدولـــي 
للطاقة الذي تستضيفه الجزائر: »ليس 
على جدول أعمالنا التوصل إلى اتفاق 
فـــي غـــضـــون يـــومـــني«، وأضــــــاف: »نــحــن 
ــــت إلجـــــــراء مــــشــــاورات  ــى وقـ ــ بـــحـــاجـــة إلـ

أوسع«، حسب وكالة فرانس برس. 
لــكــنــه تـــحـــدث عـــن إمـــكـــان الــتــوصــل إلــى 
اتفاق خال قمة املنظمة في 30 نوفمبر/

وقــال:  فيينا.  فــي  املقبل  الثاني  تشرين 
»أفكر في نوفمبر/تشرين الثاني إلبرام 

ــفــــاق«، مـــؤكـــدا أن إيـــــران تـــريـــد زيــــادة  اتــ
إنتاجها النفطي. 

وتعيش الدول املنتجة للنفط تداعيات 
ــيـــة جـــــــراء أزمــــة  ــاعـ ــمـ ــتـ اقـــتـــصـــاديـــة واجـ
أســـعـــار الــنــفــط، حــيــث تــكــبــدت خــســائــر 
الدول  العديد من هذه  باهظة، وأعلنت 
عن اتخاذ تدابير تقشف في سياساتها 
املالية ، بسبب األزمــــة.  مــن جهته، قال 
وزير النفط العراقي، جبار علي حسني 
إيجابية«  »نتائج  ينتظر  إنــه  اللعيبي، 
الجــتــمــاع الــجــزائــر، مــضــيــفــًا: »ستشكل 
ــوازن  ــ عـــامـــا أســـاســـيـــًا فـــي اســـتـــقـــرار وتـ
هو  والــهــدف  العاملية،  النفطية  الــســوق 
ــادة أســـعـــار الــنــفــط ونـــدعـــم كـــل جهد  ــ زيـ
ــادة الـــتـــوازن إلـــى الـــســـوق«. وتــدعــو  ــ إلعـ
دول عدة، تعتمد على عائداتها النفطية 
منتجة  دوال  لكن  اإلنــتــاج،  إلــى تجميد 

كبرى تعارض ذلك.

تـــراجـــع ســعــر الــنــفــط فـــي الــتــعــامــات 
التفاؤل  أمــس، مع تبدد حالة  اآلجلة، 
يكبح جماح  اتفاق  إلــى  التوصل  إزاء 
اإلنتاج في اجتماع ملنتجي النفط في 
الجزائر، الذي أخفق حتى اآلن في أن 
يفرز أي اتفاق يسهم في تقليص أكبر 
تخمة في املعروض في تاريخ السوق.
وتهاوت أسعار النفط بنسبة أكثر من 
عام  يونيو/حزيران  شهر  منذ   %  60
البرميل  ســعــر  انــخــفــض  حــيــث   ،2014
من 115 دوالرًا إلى أقل من 30 دوالرًا، 
قبل أن تتنفس األسعار الصعداء، في 
البرميل  األخــيــرة، ودار سعر  الشهور 

حول 50 دوالرًا.
وقال وزير الطاقة في السعودية، خالد 
الفالح، أمس، إن املحادثات بني الدول 

األعضاء في أوبك والدول املنتجة من 
خارج أوبك في الجزائر العاصمة هذا 
األسبوع استشارية، مما ألقى بالشك 
ــرار رســمــي  ــ عــلــى أي فــــرص التـــخـــاذ قـ
خــــال االجـــتـــمـــاع. ونــــزل مــزيــج بــرنــت 
دوالرًا   46.55 إلــــى  ســنــتــا   80 الـــخـــام 
أن حقق  بــعــد  أمـــس،  للبرميل صــبــاح 
 %3.2 يـــوازي  مــا  1.46 دوالر  مكاسب 
فــــي الــجــلــســة الـــســـابـــقـــة، أمـــــس األول. 
وقال محلل النفط في بتروماتريكس، 
أوليفييه جاكوب: »األمر املهم حقًا ما 
يحدث في الجزائر، وإمكانية التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق بــشــأن اإلمـــــــدادات أو عــدم 
إمكانية حدوث ذلك. ليس هناك تطور 

رئيسي أهم من الجزائر«.
)العربي الجديد، رويترز(

إيران غير مستعدة 
لتثبيت اإلنتاج

توّقعات بتراجع 
األسعار

طاقة

تترقب أسواق النفط نتائج اجتماع »أوبك« المقرر عقده اليوم، على 
كبار  بين  الخالفات  تصاعد  ظل  في  الدولي،  الطاقة  منتدى  هامش 
المنتجين حول تثبيت اإلنتاج، ورغم ذلك تواصلت المفاوضات الشاقة 

بين مختلف األطراف، ولكن يبدو أن االجتماع سيكون تشاوريًا فقط

جّدد وزير النفط الكويتي بالوكالة، أنس الصالح، دعم بالده التوصل إلى 
مشيرًا  األسعار،  إنعاش  بغية  النفط،  إلنتاج  سقف  بوضع  يقضي  اتفاق، 
جيدًا  سيكون  التجميد  خيار  أن  إلى 
جميع  بين  عليه  االتفاق  تم  ما  إذا 
ــاف، فــي حديث  ــ األعـــضـــاء. وأض
أمام الصحافيين، في الجزائر: »نأمل 
الخروج بحل توافقي يرضي جميع 
سيبقى  الجزائر  واجتماع  األطــراف، 
تــشــاوري«.  لكنه  مهمًا  اجتماعًا 
أخفقوا،  قد  المنتجين  كبار  وكان 
في اجتماعات سابقة، في التوصل 

إلى قرار ملزم بتثبيت اإلنتاج.

الكويت تدعم اجتماع الجزائر

االقتصاد في صور

أوبر توسع أنشطتها لتوصيل الطعام
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نويد أحمد

بدأت عقارب الساعة تدور، أسرع مما كان 
يــتــوقــعــه رئــيــس الـــــوزراء الــهــنــدي، نــارنــدرا 
مودي، وحاشيته من أمثال راجنات سينغ 
ــيــــت دوفـــــــال وســـوشـــمـــا ســـــــــواراج، فــي  وأجــ
خطاباتهم وتصريحاتهم. وكان على مودي 
التحرك ساعات في 18 من سبتمبر/ أيلول 
الـــجـــاري، بــعــد أن هــاجــم مــتــشــّددون سرية 
لــلــجــيــش الــهــنــدي، فـــي بــلــدة أوري، شــمــال 
دولة جامو وكشمير املتنازع عليها. وجاء 
عدد القتلى، الذي بلغ 17، ثاني أعلى معدل 
منذ عام 2001. وقد لقي، في العام الجاري، 
أكــثــر مــن 69 مــن قـــوات الجيش حتفهم في 
توّعد  وقــد  املحتلة.  جــامــو وكشمير  واليـــة 
قادة الهند، وبنبرة عدائية، باكستان بشن 
تحرك عسكري، بسبب دورهــا املــزعــوم في 
هذا الهجوم. وشنت املليشيات اإللكترونية 
الــهــنــديــة املـــتـــشـــّددة حــمــلــة غــضــب شعبي 
ضــد بــاكــســتــان، واســتــعــانــت بــعــديــديــن من 
مــمــثــلــي بـــولـــيـــوود، بـــغـــرض قــــرع الــطــبــول 
كــان لإلعالم  الــحــرب. وإذا  والتشجيع على 
األمــة  فـــإن  الــجــمــوع،  عــلــى  للتأثير  دوٍر  أي 
 من أجل الضغط 

ً
الهندية لن تنتظر طويال

على قيادتها، التخاذ إجراءات عقابية ضد 
جارتها الغربية.

يــبــقــى الـــســـؤال املـــحـــوري، فــي هـــذا الــصــدد، 
مــتــعــلــقــا بــالــقــيــادة الــهــنــديــة، والـــتـــي يمكن 
أن تــشــن حــربــا مــن دون اســتــشــارة العقول 

معين الطاهر

 
ً
فـــيـــمـــا كــــــان املـــجـــتـــمـــع األردنــــــــــي مــنــشــغــال
بــنــتــائــج االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، وبــذيــول 
ــر، وإعــــــادة  ــ

ّ
ــت ــاتـــب نـــاهـــض حــ ــكـ ــال الـ ــيـ ــتـ اغـ

الحكومة،  بتشكيل  املــلــقــي  هــانــي  تكليف 
املجتمع  الوطنية  الكهرباء  شركة  فاجأت 
 الســتــيــراد 

ً
األردنـــــــي بــتــوقــيــعــهــا اتـــفـــاقـــيـــة

الــغــاز اإلســرائــيــلــي، املــســتــخــرج مــن البحر 
األبيض املتوسط مع شركة نوبل إنيرجي 
امتياز استخراج  األميركية، صاحبة حق 
الغاز، بقيمة عشرة مليارات دوالر، ملدة 15 
عــاًمــا تبدأ منذ سنة 2018، فــي مــا ُيعتبر 
أكبر صفقة ُيجريها الكيان الصهيوني مع 

دولة عربية.
ــا لــدراســات خبراء الطاقة، فــإن %56 

ً
ووفــق

من أصل الـ 10 مليارات دينار )5.6 مليارات 
خــزيــنــة  ــــى  إلــ مـــبـــاشـــرة  ســـتـــذهـــب  دوالر( 
الحكومة اإلسرائيلية، على صورة عوائد 
حــقــوق املــلــكــيــة، وضـــرائـــب مــفــروضــة على 
األربــاح، وضرائب شركات، إضافة  عوائد 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة  إلـــى مــا ستجنيه 
ــــرى، نــاتــجــة عن  مـــن فـــوائـــد اقــتــصــاديــة أخـ
 هذه 

ّ
االستثمار في هذا القطاع املهم، أي أن

اإلسرائيلية  الــحــكــومــة  ســتــرفــد  االتــفــاقــيــة 
بقسط وفــيــر مــن املـــال املستخدم فــي بناء 
ـــا 

ً
املــســتــوطــنــات وتــمــويــل الــــحــــروب. ووفـــق

األردنية  الوطنية  الحملة  أعدتها  لدراسٍة 
 40% مــن كل 

ّ
إلســقــاط اتــفــاقــيــة الــغــاز، فـــإن

فاتورة كهرباء تدفعها األســر أو املنشآت 
في األردن ستذهب إلى الكيان الصهيوني.
يتعلق األكثر خطورة في االتفاق بخطورة 
واملؤثر على  الحيوي  الطاقة  ربط مصدر 
مختلف فعاليات الحياة خمسة عشر عاًما 
بالعدو، ووضعه بيد هذا العدو. ولعله من 
األردنية  الوطنية  الحملة  هنا جاء شعار 
والتي  اإلسرائيلي،  الغاز  اتفاقية  إلسقاط 
سياسية  وأحــزابــا   

ً
مهنية نــقــابــاٍت  ضمت 

ومـــجـــمـــوعـــات شــعــبــيــة تــعــمــل فــــي مــجــال 
ــاز الــعــدو   غــ

ّ
ــأن ــ املــقــاطــعــة، وشــخــصــيــات بـ

احتالل.
ــنــــواب األردنـــــــي الــســابــق  وكـــــان مــجــلــس الــ
ــّوت بــأغــلــبــيــة أعــضــائــه عــلــى رفــض  قـــد صــ
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ ــاز اإلســ ــ ــغـ ــ ــروع اتـــفـــاقـــيـــة الـ ــ ــشـ ــ مـ

ابتهال حسين الضلعي

يــحــتــفــل الـــيـــمـــنـــيـــون فــــي 26 مــــن ســبــتــمــبــر 
اليمنية، وانــتــهــاء  لــلــثــورة  الــــ 54  بــالــذكــرى 
الــذي استمر أكثر مــن قرن  الحكم اإلمــامــي 
في الشمال، وبداية العهد الجمهوري. حلم 
املدنية  بالدولة  الحني،  ذلك  منذ  اليمنيون 
واملساواة  العدل  فيها  يعم  التي  الحقيقية 
وتكافؤ الفرص، الدولة التي تسعى، بشكل 
ــبـــذ املــــاضــــي، مــن  ــــى الـــتـــطـــور ونـ حـــثـــيـــث، إلـ
إلــى  مــلــمــوس، يستند  خـــالل تحقيق واقـــع 
الــقــدرات وتوفير  املــؤســســات وتنمية  بــنــاء 
الخدمات، الدولة التي ال تكون فيها الكلمة 

العليا سوى للقانون. 
 
ً
ــرأة الــيــمــنــيــة، وهـــي األكــثــر تحمال كــانــت املــ

توقا وشوقا  األكثر  اإلمــامــة،  فترة  ملساوئ 
إلشــــراقــــة الــجــمــهــوريــة وتــحــقــيــق أهــدافــهــا 
كله على  ذلــك  لينعكس  مبادئها،  وتطبيق 
خلف  قبعت  الــتــي  فهي  حياتها،  تفاصيل 
 مــن الــتــعــلــيــم والــصــحــة 

ً
الـــجـــدران مــحــرومــة

والـــحـــق فـــي املــشــاركــة فـــي الــحــيــاة الــعــامــة. 
املتكئة  املظلومة  املــوجــوعــة  الضعيفة  هــي 
على مــا يجود بــه عليها الــرجــل مــن فضله 
واالجتماعي  االقتصادي  املستويات،  على 
والــثــقــافــي والــتــعــلــيــمــي. نستثني مـــن ذلــك 
الــحــاكــمــة ونسائها  األســــرة  فــتــيــات  نسبيا 
آنـــذاك. هــل وجـــدت املـــرأة نفسها بعد ثــورة 
إن  مــبــالــغــني  26 ســبــتــمــبــر 1962؟ ســنــكــون 
أجبنا نعم، وجاحدين إن قلنا ال، فقد مّرت 
اليمنية بعدة مراحل، خضعت فيها  املــرأة 
حياتها، بكل تفاصيلها لألجواء السياسية 
واملزاج العام الذي عكس نوعية الحكم في 
مختلف الفترات التي تلت الثورة املباركة. 
السبعينيات  مــراحــل:  ثــالث  تعيني  ويمكن 
التسعينيات  أولــى،  مرحلة  والثمانينيات 
وبداية األلفية الثانية مرحلة ثانية، تليها 
الثالثة، وهي الراهنة التي بدأت مع ثورات 

الربيع العربي.
 )1989 –  1970( األولــــى  املــرحــلــة  تـــجـــاوزت 
ــرة  ــ ــتـ ــ ــــت الــــــــثــــــــورة )فـ ــلـ ــ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ الــــــســــــنــــــوات ال
الــســتــيــنــيــات(، والــتــي ســبــقــت هـــذه املــرحــلــة 
لـــعـــدم وجــــــود تــغــيــر جــــــــذري، أو اخـــتـــالف 
مـــحـــوري، فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــاملـــرأة وأســلــوب 
حــيــاتــهــا آنـــــذاك، مـــا عـــدا بـــدء الــتــحــاق عــدد 
ــات بـــالـــتـــعـــلـــيـــم  ــيــ ــتــ ــفــ ــن الــ ــ ــدود جـــــــدًا مــ ــ ــحــ ــ مــ
االبــتــدائــي، والــتــحــاق عـــدد يــكــاد يــعــد على 
أصـــابـــع الــيــديــن فـــي الــقــطــاع الــصــحــي. ما 
يعود إلى شدة اضطراب الوضع السياسي 
ــذاك، وعــدم اتــضــاح مالمح الــواقــع، وذلــك  آنـ
ــثــــورة، من  الســـتـــمـــرار مـــحـــاوالت تــثــبــيــت الــ
خالل محاربة مؤازري امللكية آنذاك، والذين 
العربية  اململكة  مــن  الكبير  الــدعــم  وجــــدوا 
مــحــاوالٍت مستمرة إلعــادة  فــي  السعودية، 
حكم اإلمامة. والحديث هنا، بشكل أساسي، 
عــن نــســاء املــديــنــة، ألن املـــرأة فــي الــريــف ما 
تزال تقبع تحت صنوف الجهل والتسلط، 
مــا عــدا اســتــثــنــاءات بسيطة أيــضــا، ممثلة 
بالتعليم الذي أخذ حيزًا جيدًا في خريطة 
حياة املرأة الريفية، باإلضافة إلى االهتمام 
الـــنـــســـبـــي بـــالـــصـــحـــة وانــــخــــفــــاض مـــعـــدالت 
وفيات األمهات في أثناء الوالدة في الريف.

بتغيير  الــســبــعــيــنــيــات،  اتــصــفــت  وعـــلـــيـــه، 
حقيقي وملموس في املجتمع اليمني، فقد 
كانت بداية الفترة الذهبية للمرأة اليمنية 
فــي الــشــمــال. بـــدأ فــيــهــا االلــتــحــاق بــمــراحــل 
الــتــعــلــيــم املــخــتــلــفــة بــشــكــل كــبــيــر والــتــرفــيــه، 
والـــخـــروج عـــن الـــطـــوق الــــذي أحــكــم إغــالقــه 
فقد  عقودًا طويلة،  وأحالمها  روحها  على 
والــجــامــعــات، وخرجت  بــاملــدارس  التحقت 
إلى السينما، وشاركت في املسرح والفرق 
اآلبــاء كانوا يأتون  أن بعض  الفنية، حتى 
إلـــى املـــدرســـة، اعــتــراضــا عــلــى عـــدم اختيار 

عبد اللطيف السعدون

الحائز  البرتغالي  الــروائــي  عــن  يحضرني 
ــل(، خـــوزيـــه ســـارامـــاغـــو، وصــفــه  ــوبـ عــلــى )نـ
سيلفيو  األســـبـــق،  إيــطــالــيــا  وزراء  رئــيــس 
بــيــرلــســكــونــي، الــــذي ديــــن بــقــضــايــا فــســاد، 
الــوحــيــدة، وهو  رذيلته  ليس  »الفساد  بــأن 
أيضا ليس الوحيد بني سياسيني فاسدين 
عديدين«. ولعل من باب توارد الخواطر أن 
نسمع، في مجالسنا الخاصة، من يتناول 
بــالــنــقــد ســيــرة أحــــد مــســؤولــيــنــا الــنــافــذيــن 
الــذيــن وضعتهم مــصــادفــة مــاكــرة فــي قمة 
السلطة، ليحكم في النهاية على أن الفساد 
ــه لــيــس  ــ ــا أنــ لـــيـــس رذيـــلـــتـــه الــــوحــــيــــدة، كـــمـ

الوحيد بني سياسيني فاسدين عديدين.
 مألوفة 

ً
هــكــذا، اذن، أصــبــح الــفــســاد ظــاهــرة

ــر أنــهــا  ــبـ ــي الــــعــــراق، لــكــن خــطــورتــهــا األكـ فـ
القريبني من  داٍء معٍد، أصــاب  إلــى  تحولت 
رجال النخبة الحاكمة، بمن فيهم أبناؤهم 
الدرجة  إلــى  وأفــراد أسرهم وأقاربهم ربما 
الــعــاشــرة، وامــتــّدت الــعــدوى إلــى املحيطني 
وانتشرت  أيــضــا،  الصغار  واملوظفني  بهم، 
فضائح الرشوة واالحتيال والتزوير وبيع 
ــائـــف املــرمــوقــة  املـــنـــاصـــب الــــوزاريــــة والـــوظـ
الدبلوماسية  واملــواقــع  العسكرية  والــرتــب 
وشـــرائـــهـــا، إلــــى درجـــــة أن املـــســـاومـــة على 
أضحت  وظيفة صغيرة،  أو حتى  منصب، 
أمرًا ال يخرج عن املألوف. وتعّددت الرذائل 
 أو 

ً
لـــدى كــل هــــؤالء، ولـــم تــعــد تشكل مثلبة

ــم يــعــد الـــواحـــد مــنــهــم يـــتـــوّرع  ، ولــ
ً
نــقــيــصــة

عــن أن يعترف أمـــام الــكــامــيــرات بــأنــه ليس 
الذي  الوحيد  ارتشى. وليس  الذي  الوحيد 
ســرق. وليس الوحيد الــذي قبض عموالت 
عقوٍد ومــقــاوالت، وكــأن االعــتــراف الصريح 
التاريخ، وإذا  الله وحكم  يعفيه من عقوبة 
إلــى استجواِب أو تحقيق، ونشر  ما أحيل 
القذر، لسبب سياسي أو  الخصوم غسيله 
ــّدد بــفــقــدان مــوقــعــه، أخــذتــه  شــخــصــي، أو هـ
ملفات تطيح  لديه  أن  زاعما  بــاإلثــم،  العزة 
...، وتــبــقــى الــعــبــارة  ــا كــبــيــرة إذا مـــا  ــ رؤوسـ
ا 

ّ
ناقصة. أرست هذه الظواهر تعايشا هش

بني رجال الحكم الكبار، وتابعيهم داخل ما 
يسمونها »مؤسسات الحكم الديمقراطي«، 
الـــبـــرملـــان والـــــــــوزارات والــــرئــــاســــات، وحــتــى 
أجــهــزة اإلعــــالم والــرقــابــة املــدنــيــة، وأصــبــح 
إلـــى نقيضها مسلكا  الـــحـــال  مـــن  االنــتــقــال 
يوميا لديهم، تكشفه التصريحات املراوغة 
املتبادلة،  واالتهامات  الفارغة  واالدعـــاءات 
ومن يدفع ثمن كل هذه األخطاء والخطايا 

األخضر،  الــزي  أو أصحاب  االستراتيجية، 
ــهــــي، املــســلــحــة حــتــى  فـــمـــن الـــــــالزم عـــلـــى دلــ
تحرك  أي  قبل  الدقيق،  التخطيط  النخاع، 
املــيــدان، وتحديد قــدرة العدو، وتدقيق  في 
أهـــدافـــهـــا بــتــنــســيــق مـــع شــبــكــة جــواســيــس 
وراء خــطــوط املــعــركــة، وأخـــيـــرا شــن حملة 

دبلوماسية قوية في العواصم املؤثرة.
وقد وصل الحد بالديمقراطية القمعية إلى 
الجنون، بحيث ضغطت على األمة الهندية 
ــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق أجـــنـــدتـــهـــا  ــ وجـــيـــشـــهـــا، مـ
واالســتــجــابــة ألهــوائــهــا. ووفــقــا لصحيفة 
ــادة  ــان إكـــســـبـــريـــس«، تــخــّيــل كـــبـــار قـ ــديــ »إنــ
الــجــيــش ســيــنــاريــوهــات واقــعــيــة وخــطــيــرة، 
فـــي وقـــــٍت كــــان عــلــيــهــم فــيــه الــتــخــفــيــف من 
حـــــــّدة نـــبـــرتـــهـــم. أمــــــا مـــنـــظـــمـــة املـــتـــطـــوعـــني 
)آر إس إس( وحــلــفــاؤهــا  الــعــســكــريــة  شــبــه 
 
ً
الـــالرجـــوع، مطالبة إلـــى نقطة  فــقــد ذهــبــت 
املباشر  االستخدام  أجــل  بدعم شعبي، من 

لألسلحة النووية ضد باكستان.
ــكـــون شــــن هـــجـــمـــات داخــــل  ال يــنــبــغــي أن يـ
ــــرك عـــســـكـــري  ــــحـ تـ إطـــــــــالق  بــــاكــــســــتــــان، أو 
ــتـــخـــدام الـــجـــيـــش والـــــقـــــوات الــبــحــريــة  بـــاسـ
ــة، مــشــكــلــة بــالــنــســبــة لــثــالــث أكــبــر  والـــجـــويـ
جــيــش فـــي الـــعـــالـــم، فــمــثــل هــــذا اإلجــــــراء قد 
ــلـــى قــــرار  ــة الـــشـــعـــبـــيـــة عـ ــقــ ــوافــ ــاعـــف املــ يـــضـ
حكومة نــارنــدرا مــودي من 22% إلــى أعلى 
 
ً
من ذلك بكثير. لكن القضية لن تبقى عالقة
ــــذا الــــحــــد، فـــقـــد تـــكـــون نــتــيــجــة مــثــل  عـــنـــد هـ
هـــذا الــتــحــّرك خــرقــا لـــحـــدود خـــط املــراقــبــة، 

أن تجمع املعلومات الكافية، وأن تحّدد بدقة 
قواعدهم وأماكن اختبائهم اآلمنة. وبغض 
الــنــظــر عــمــا قـــد يـــواجـــه الـــطـــائـــرات املــقــاتــلــة 
الباكستاني،  الــجــوي  املــجــال  فــي  الــهــنــديــة 
إمكانية  دلهي حساب  استراتيجيي  فعلى 
تدمير عدد قليل من هذه األماكن الخطيرة 
عليها،  الــقــضــاء  هـــدف  لتحقيق  املــزعــومــة، 
وتفادي تضّرر قواتها في املنطقة املتنازع 
عــلــيــهــا فـــتـــرة طــويــلــة. وقــــد تــحــّســر جــنــرال 
ندوة  في  الوضع هناك  على  هندي سابق 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، فــي الــعــام الــجــاري، 
بقوله »يبدو أن جميع معسكرات التدريب 
سميكٍة  مظلٍة  تحت  مؤقتة،  خياما  تشمل 
من األشجار العالية. كما أنه ال توجد هناك 
بنيات دائمة للمالحقة«. وقد تخاطر الهند 

إذا مــا اخــتــارت شــن حــرٍب شاملة، بــدال من 
ومدروسة،  محدودة  تحّركات  إلــى  اللجوء 
أمــا خــيــارات اســتــخــدام طــائــرات هليكوبتر 
حربية، أو كوماندوز القفز الجوي الهندي، 

فقد تكون بمثابة اختيارات انتحارية.
ويـــــرى الـــهـــنـــود فـــي مــديــنــة مـــوريـــدكـــي في 
باكستان، التي تزعم الهند أن مقر جماعة 
ــــوة املــــحــــظــــورة فـــيـــهـــا، هـــدفـــا مــثــالــيــا  ــدعـ ــ الـ
لغاراٍت جوية. فهل دلهي مستعدة لضرب 
ما وراء آزاد كشمير؟ ولنترك جانبا احتمال 
نجاح هذه املطاردة الساخنة، ولنعتبر أن 
الرد على التحّرك في املجال الجوي إلسالم 
ــا مــــن ضـــبـــط الــنــفــس.  ــكـــون نـــوعـ ــاد قــــد يـ ــ آبــ
ــوح ملـــدى  ــنـــاك الــقــلــيــل مــــن الــــوضــ ولــــكــــن، هـ
محدودية »حرب محدودة« من وجهة نظر 
إســـالم آبــــاد. فــهــل ستتعامل بــاكــســتــان مع 
التحّرك العسكري الهندي في آزاد كشمير 
النطاق؟  أو حربا واسعة  بوصفه محدودًا 
لــيــس الــخــبــراء االســتــراتــيــجــيــون فــي الهند 
متأكدين مــن احــتــمــاالت الــحــرب املــحــدودة 
مــع بــاكــســتــان، وذلــــك مــنــذ ســـنـــوات. ونــظــرا 
لوعٍد كبير  أطلقه مودي، فإن فرص التوغل 
مثل الذي وقع في االشتباكات بني البلدين 
في كارجيل، في العام 1999، تكاد ال تذكر. 

هــنــاك كثير مــن الــجــمــوح فــي إطـــالق الهند 
الــبــاردة«، والتي تنص على  البداية  »خطة 
باكستان،  مــتــعــددة ضــد  تقليدية  ضــربــاٍت 
وإيذائها بشكل كبير، حتى ال يتم اللجوء 
إلــى أي انــتــقــام نـــووي. وإلـــى جــانــب تعبئة 

مــــوارد أخــــرى، بحيث تــم نــقــل ســريــتــني من 
ــن الــجــزء  ــنـــدي( مـ الــجــيــش )نـــحـــو 5000 جـ
ــــى خــط  الـــجـــنـــوبـــي مــــن كــشــمــيــر املــحــتــلــة إلـ
الــوقــت  ــة مــنــذ هـــجـــوم أوري. وفــــي  ــبـ ــراقـ املـ
املتخصصة  الهندية  الــقــوات  تكون  نفسه، 
على أهبة االستعداد من أجل االنتشار إلى 
األمام. ويتضمن الرد العسكري للهند على 
هــجــمــاٍت مــوحــدة، مــتــعــّددة، وســريــعــة ضد 
سبق  وقــد  التقليدية.  العسكرية  األهــــداف 
لــدلــهــي أن تـــدربـــت عــلــى املـــنـــوال نــفــســه في 
أيــار 2001 خالل عمليتي فيجاييي  مايو/ 

بهافا، وسودارشان شاكتي سنة 2011.   
ولــتــفــعــيــل فــكــرة »خــطــة الــبــدايــة الـــبـــاردة«، 
ــدء فــــي تــشــويــه  ــبــ ســتــحــتــاج الـــهـــنـــد إلـــــى الــ
صـــــــــورة بــــاكــــســــتــــان، والــــتــــخــــويــــف مــنــهــا 
بــتــنــســيــٍق نــاعــم مـــع قــــوات داخــلــيــة، لكنها 
ستحتاج أيضا إلى دعم دبلوماسي نشط 
أنه  وبما  املتحدة وحلفائها.  الــواليــات  من 
مــتــحــمــٌس لــلــفــكــرة بــشــكــل كــبــيــر، فــقــد أطلق 
مــــــودي، بــالــفــعــل، حــمــلــة مــســبــقــة لــتــشــويــه 
بــاكــســتــان وجعلها مــركــزًا خطيرًا  صــــورة  
لإلرهاب. وتهدف هذه املحاولة إلى حبس 
الدعم الدبلوماسي واملعنوي لباكستان من 

العواصم املؤثرة األخرى.  
ــورة بــاكــســتــان شــــيء تـــقـــوم به  ــ تــشــويــه صـ
حــكــومــة مـــــودي بــنــشــاط مــنــذ مـــــدة، وقــبــل 
وقوع حادث أوري، من أجل عزل باكستان 

إقليميا وعامليا. 
)صحافي باكستاني(  

وأوصــــى الــحــكــومــة بــالــبــحــث عــن مــصــادر 
غـــــاز بـــديـــلـــة أخـــــــرى، لـــتـــأمـــني احــتــيــاجــات 
املجلس،  رئــيــس  اعتبر  فــي حينه،  الــبــالد. 
 هذه التوصية ملزمة 

ّ
عاطف الطراونة، أن

هذه   
ّ
أن األخــيــرة  اعتبرت  فيما  للحكومة، 

االتفاقية، ومثيالتها، تدخل في ما ُيعرف 
بالعقود اإلدارية غير املشمولة بنص املادة 
وبالتالي،  األردنـــي.  الدستور  مــن   )2/33(
لــيــســت الــحــكــومــة مــلــزمــة بــعــرضــهــا على 
عليها،  موافقته  أخــذ  أو  الــنــواب،  مجلس 
وتوصية املجلس بهذا الشأن غير ملزمة 

للحكومة.
وفي استطالع أجــراه برنامج نبض البلد 
فــي قــنــاة رؤيـــا الفضائية، أعـــرب 90% من 
األردنـــيـــني املــشــاركــني فــي االســتــطــالع عن 

معارضتهم هذا االتفاق.
ــيـــة  ــد اخــــتــــارت شـــركـــة الــكــهــربــاء األردنـ وقــ
ـــا 

ً
األعــــــمــــــال( وقـــت تـــصـــريـــف  )أو حـــكـــومـــة 

ــاق، لــيــضــيــع دمـــه  ــ ــفـ ــ ــا لــتــوقــيــع االتـ ــًمـ مـــالئـ
بــني دهــالــيــز الــســيــاســة، وفـــي ظــل مجلس 
تصريف  وحكومة  بعد،  ينعقد  لــم  نيابي 
لألعمال ستسلم مهامها لحكومة جديدة، 
ــفــــاق تــــّم فـــي ظـــل حــكــومــة   االتــ

ّ
ســتــزعــم أن

الكاتب  بمقتل  منشغل  ومجتمع  سابقة، 
ــر، وبــذيــول االنــتــخــابــات التي 

ّ
نــاهــض حــت

عــّكــرتــهــا ســرقــة صــنــاديــق بــاديــة الــوســط، 
نتائجها  واعتماد  بعد،  ما  في  وإعادتها 
بــعــد أن تـــراجـــع رئـــيـــس الــلــجــنــة املــشــرفــة 
على االنتخابات عن تصريحاته السابقة 
الــدائــرة.  في  االنتخابات  بــإعــادة  القاضية 
وجــديــر بـــاإلشـــارة، هــنــا، أن املــرشــحــة عن 
تلك الدائرة، هند الفايز، والتي فشلت في 
الــحــصــول عــلــى مــقــعــد نــيــابــي فــي الــدائــرة 
 فــي جلسة 

ً
نفسها، كــانــت قــد رفــعــت الفــتــة

ــاز الـــعـــدو  ــ  غـ
ّ
ــقـــول إن املـــجـــلـــس الـــســـابـــق، تـ

احتالل.
 شـــركـــة نـــوبـــل إنـــيـــرجـــي قد 

ّ
واملــــعــــروف أن

املستويني،  على  جــّمــة  صعوبات  واجــهــت 
الكنيست  اعترض  فقد  واملــالــي،  القانوني 
)الـــــبـــــرملـــــان( اإلســــرائــــيــــلــــي عـــلـــى جـــوانـــب 
مـــخـــتـــلـــفـــة عـــنـــد عــــــرض اتـــفـــاقـــيـــة تــنــقــيــب 
الحكومة  وألــزم  عليه،  الغاز  )واستخراج( 
اإلســرائــيــلــيــة بــإعــادة النظر فــي املــعــادالت 
املالية ودراسة الجدوى التي بنيت عليها 

فتياتهم، ضمن الفريق املسرحي للمدرسة. 
الثمانينيات،  فــتــرة  بــعــد،  مــا  فــي  اتــســمــت، 
العمل  فــي  شريكة  املـــرأة  وتقبل  باالنفتاح 
بمظهرها  العامة،  واملــواصــالت  والجامعة 
ــــذي اتــخــذتــه بــتــلــك الــحــجــابــات  الــبــســيــط الـ
الصغيرة التي تربط إلى الخلف ذات األلوان 
الزاهية. وبدا االلتحاق بالتعليم الجامعي 
من أهم سمات تلك املرحلة. باإلضافة إلى 
الصحية،  الــخــدمــات  فــي  النسبي  التحسن 
وانتشار الوعي جيدًا فيما يتعلق بالصحة 
اإلنــجــابــيــة وانــــخــــراط نـــســـوة عـــديـــدات في 
الصحي، وتألق عدد بسيط منهن  القطاع 
فــي املــجــال اإلعـــالمـــي )املــســمــوع واملـــرئـــي(، 
بدأتها  التي  املهام  واستمرارها في بعض 
مـــنـــذ الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــســبــعــيــنــيــات، 
كــالــســكــرتــاريــة واألرشــــفــــة والــتــحــويــلــة في 

مرافق ووزارات عديدة. 
استمرت املرحلة الثانية من 1990 إلى 2010، 
فبعد تحقق الوحدة اليمنية في 22 مايو/

أيــار 1990، بــدأت مالمح الثورة السياسية 
بــالــتــعــّدديــة  املتمثلة  الحقيقة  واإلعــالمــيــة 
الحزبية واإلصــدارات الصحافية املختلفة، 
فلم يعد بعدها صوت الحكومة هو األوحد 
بمثابة  االنتعاشة  هــذه  كــانــت  املشهد.  فــي 
اخترن  كثيرات  لنساء  والحظ  القدر  نافذة 
املختلفة،  اليمنية  األحــــزاب  فــي  االنـــخـــراط 
عــضــوات ونــاخــبــات فــي املــجــال السياسي، 
ــارزات فــي املجال  وكــاتــبــات وصــحــافــيــات بــ
ــوقــــت نــفــســه،  ــي الــ اإلعـــــالمـــــي. إال أنــــــه، و فــ
االستحقاقات  من  الكم  هــذا  مع  وبالتزامن 
التي بــدأت تــرى طريقها إلــى حياة النساء 
ــد الــديــنــي املــتــطــّرف، مع  ــدأ املـ الــيــمــنــيــات، بـ
إنـــشـــاء املـــعـــاهـــد الــعــلــمــيــة )مـــعـــاهـــد ديــنــيــة 
ــل وتــصــيــغ شــخــصــيــات  ــراحــ تـــــدرس كـــل املــ
طــالبــهــا وطــالــبــاتــهــا وأذهـــانـــهـــم فـــي إطـــار 
ديني متشّدد، مقارنة بما كانت عليه أغلب 
آنــذاك والتي  املــدارس والكليات االعتيادية 
كــانــت تـــدرس الــفــنــون واملــوســيــقــى، وتتسم 
األولــى،  الدراسية  مراحلها  في  باالختالط 
هذه  عكس  على  الجامعية،  مراحلها  وكــل 

املعاهد تماما(.
تـــحـــولـــت املـــــــــرأة إلــــــى ورقــــــــة تــســتــخــدمــهــا 
األحزاب في فترات االنتخابات فحسب، أو 
في النشاط الخيري و املجتمعي لها. وبدأ 
الــســواد يــغــزو عــالــم املـــرأة اليمنية مــجــددًا، 
. عــــادت 

ً
ــا لــبــثــت أن انـــفـــّكـــت عـــنـــه قـــلـــيـــال ــ ومـ

رغــبــة أســــر كــثــيــرة فـــي عــــدم إتـــاحـــة املــجــال 
الثقافية  األنشطة  في  لالنخراط  لفتياتهم 
تقييم  فــي  كثيرة  معايير  تغيرت  والفنية. 
املرأة اجتماعيا وأخالقيا، وتراجعت بذلك 
الشأن  فــي هــذه  اليمنية  املـــرأة  عجلة حياة 
من جديد، إال أن مجال التعليم كان األوفر 
حظا في حياة املــرأة اليمنية التي واصلت 
تعليمها الجامعي، وبعثت في منح للدولة 
الــعــالــي،  الـــخـــارج، وواصـــلـــت تعليمها  إلـــى 
ــدأت تــتــبــوأ املــنــاصــب الــقــيــاديــة بــشــكــٍل  ــ وبــ
يبعث على األمــل والــتــفــاؤل، كما بــدأ بــروز 
نساء ناشطات في املجال الحقوقي بشكل 
ملحوظ. ومع بداية األلفية الثانية، خضع 
ما  فــي  العصر،  لتطورات  اليمني  املجتمع 
يتعلق بالتكنولوجيا والثورة املعلوماتية، 
نــافــذٍة ملعرفة  اليمنية على  املــرأة  فحصلت 
ــــالل شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت الــتــي  الـــعـــالـــم مــــن خـ
تطوير  مــن  ومّكنتها  كــبــيــرة،  ثقة  أعطتها 
بالتعامل  يتعلق  فيما  الــذاتــيــة،  مهاراتها 
املــخــتــلــفــة. وقــد  الــتــكــنــولــوجــيــا  أدوات  ــع  مـ
مّكنها ذلــك من االنــخــراط أكثر، على الرغم 
من املعوقات االجتماعية والصعوبات، في 

مجاالت السياسة واالقتصاد والحقوق. 
وبشأن املرحلة الثالثة الراهنة، والتي بدأت 
عام 2011، فعلى الرغم من جملة اإلنجازات 
التي حققتها املرأة اليمنية على املستويات 

هــو نــحــن، املــحــكــومــني بــقــضــاء الــلــه وقـــدره، 
حيث لم نعد نجد فارقا بني من يتشيع من 
رجــال الحكم، البًسا الــســواد في عــاشــوراء، 
باكيا بدموع التماسيح عند مرقد الحسني، 
ومن يتسنن منهم البسا البياض، معتمرًا 
في رحاب املسجد الحرام، فالكل سواء في 

ارتكاب الخطايا واقتراف الذنوب.     
ومــثــلــمــا لــكــل لــعــبــة نــجــومــهــا، فــــان للعبة 
الــفــســاد نجومها هــي األخــــرى، وهــم الذين 
تــعــلــمــوا أســـرارهـــا وخــبــايــاهــا عــلــى امــتــداد 
الــســنــوات الــعــجــاف الــتــي أعــقــبــت )تــحــريــر( 
إلــى درجــة  الــبــالد، وتفننوا وحــذقــوا فيها 
الــــخــــوف مــن  ــودوا فــــي وارد  ــ ــعـ ــ لــــم يـ أنــــهــــم 
مــســتــقــبــٍل يــطــيــحــهــم هــــم وثــــرواتــــهــــم الــتــي 
ــــط االنـــكـــمـــاش  ــدوا وسـ ــ ــ ــــد وجـ نـــهـــبـــوهـــا، وقـ
 
ً
كبيرة  

ً
فــســحــة مواطنيهم  لــحــيــاة  الــكــارثــي 

لــلــتــنــقــل، هــنــا وهـــنـــاك، بــحــثــا عــن مــزيــد من 
املــكــاســب واألربــــــاح، بــعــدمــا حــولــوا الــبــالد 
إلى شركٍة مساهمٍة خاصة، تغدق باألرباح 
مــــا شـــعـــر أحـــدهـــم  أعـــضـــائـــهـــا! وإذا  ــلـــى  عـ
بــهــزٍة أو ركــلــٍة مــن الخلف قــد تــدفــع بــه إلى 
الـــهـــاويـــة حــــزم حــقــائــبــه، وطــــار إلــــى خـــارج 
الــــحــــدود، طــلــبــا لــلــبــركــة وبــحــثــا عـــن كــفــالــة 
موقعه، فعلها نوري املالكي، يوم اشتد به 
الــخــطــب، بعد انــكــشــاف تــواطــئــه فــي واقعة 
الجبوري  سليم  وفعلها  املــوصــل،  ســقــوط 
ــتــــي واجـــهـــهـــا،  ــفــــســــاد الــ بـــعـــد اتــــهــــامــــات الــ
عن  الحديث  بعد  النجيفي  أسامة  وفعلها 
مــســؤولــيــتــه فـــي ســقــوط املـــوصـــل، وفعلها 
ــيــــون ومــــراجــــع  ــيــــاســ قـــبـــلـــهـــم وبــــعــــدهــــم ســ
 نــافــذون فــي هذا 

ٌ
ورؤســــاء عــشــائــر، ورجــــال

الوسط أو ذاك. وقد جرى هذا كله ويجري 
باسم الدين، وتحت أغطية املرجعيات التي 
تبّرر األمور وتسهلها، ما دامت لها حصة 
 املاليني املحرومة 

ً
في الرزق املقسوم، تاركة

افتقدته  أن  بعد  السماء،  عــدل  عن  الباحثة 
على األرض، تمارس طقوسها في مسيرات 
للمهدي  انتظارا  املوسمية،  والنواح  اللطم 
الذي يأتي وال يأتي.   وإذا كان ساراماغو 
قــال، بأنه »بعد خيباٍت كثيرة،  يؤمن، كما 
يظل من املمكن أن يصل إلينا خبر جيد«، 
فإننا نــدرك، بعد أهــوال السنوات العجاف 
الــتــي أعقبت )تــحــريــر( الــبــالد، بــأن وصــول 
خــبــر جــيــد إلــيــنــا بـــات شــبــه مــســتــحــيــل، إال 
إذا صـــــّح تـــحـــذيـــر مـــســـعـــود بـــــارزانـــــي مــن 
املاثلة  الــســيــاســيــة«  »الــعــمــلــيــة  أنـــه سيقلب 
عاليها سافلها، إذا ما تم تجاوز خصومه 

)حلفاؤه؟(  الخطوط الحمر.
)كاتب عراقي(

والحدود الدولية، أو حتى انتهاكا للمجال 
الــســيــادي. ويبقى هــذا كله متعلقا  الــجــوي 
بهدف الهند من هذا التحرك. هل هو فقط 
معاقبة الجناة املزعومني في هجوم أوري، 
الــســؤال  أمــا  نفسها؟  باكستان  معاقبة  أو 
األساسي اآلخر فمتعلق بقدرة الهند على 
اســتــهــداف الــجــنــاة بــدقــة، والــقــضــاء عليهم 
ــار زمــنــي قصير وبــأقــل تكلفة. وقــد  فــي إطـ
سبق أن اتهمت الهند سنة 2008 جماعاٍت 
من باكستان بالتخطيط لهجمات بومباي 
وتنفيذها. واآلن، نسمع التبجح نفسه في 
كالم القيادة الهندية، مع تطوير حّدة نبرة 
الكالم لتصل إلى حد التهديد، فقد كان من 
املمكن، في ذلــك الــوقــت، اللجوء إلــى جميع 
الــخــيــارات، بــمــا فــي ذلـــك الــهــجــوم الــنــووي،  
لــكــن خـــيـــار الـــســـقـــوط الــديــبــلــومــاســي كــان 
إلى  الهند  ما لجأت  إذا  واردًا بشكل كبير، 
ذلــك. كــان الــشــأن كذلك فــي رد فعل القيادة 
الهندية عند الهجوم على البرملان الهندي 
وكـــالـــة  فـــيـــه  ـــهـــمـــت 

ُّ
ات والــــــــذي  ســـنـــة 2001، 

ــبـــارات الــبــاكــســتــانــيــة. وقــــد سبق  ــتـــخـ االسـ
فـــي عــمــلــيــة بــــاراكــــرام )الــبــســالــة( فـــي الــعــام 
قــوات كبيرة من الجيش  2001، أن حشدت 
ــول الـــحـــدود  ــدات الــعــســكــريــة عــلــى طــ ــعــ واملــ
الدولية، لكن الهند حينها كانت تفتقر إلى 

اإلرادة من أجل عبور الحدود الشرقية.
على الهند، إن أرادت شن غارات جوية على 
املــســلــحــني، الــذيــن يشتبه فــي تــورطــهــم في 
آزاد كشمير(،  هجوم أوري )وهم بحسبها 

االتفاقية، مما قلص من األربــاح املتوقعة 
لــلــشــركــة األمـــيـــركـــيـــة. ومـــــن جـــهـــة أخـــــرى، 
واجــهــت الــشــركــة صــعــوبــاٍت فــي التمويل 
الدولي للمشروع، في ظل انخفاض أسعار 
الــنــفــط ومــنــافــســة الـــــدول األخــــــرى، لــتــأتــي 
هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة، الـــتـــي تــتــضــمــن مــشــتــريــا 
األرض  من  استخراجه  الــذي سيتم  للغاز 
وبقيمة  عـــاًمـــا   15 املــحــتــلــة،  الفلسطينية 
مشكلة  تــمــاًمــا  لتحل  دوالر،  مــلــيــارات   10

التمويل التي عانت منها الشركة.
ثار حول هذا 

ُ
ثّمة شكوك وأسئلة كثيرة ت

االتفاق، سواء من حيث مغزاه السياسي 
وتــبــعــاتــه الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة، بل 
وتأثيره  اقتصادية،  ناحية  من  وجـــدواه 
على مستقبل القرار والتحّرك السياسي، 
بل وبشأن املشاريع األخرى التي أقامها، 
لحل مشكلة  بها،  القيام  األردن  يزمع  أو 
الــطــاقــة، مــثــل مـــشـــروع املــفــاعــل الـــنـــووي، 
للغاز  العقبة  فــي  صباح  الشيخ  وميناء 
ــال، والــــــذي صـــــّرح الـــقـــائـــمـــون عليه  املــــســ
الــغــاز مــن امليناء  ــهــم قــامــوا بتصدير 

ّ
بــأن

إلـــى دوٍل مـــجـــاورة، واتــفــاقــيــة الــبــصــرة - 
العراقي،  الجانب  ُوقعت مع  التي  العقبة 
لــتــصــديــر الــنــفــط والـــغـــاز الــعــراقــيــني من 

ميناء العقبة.
 ثّمة حاجة 

ً
في ظل هذه املشاريع، هل فعال

إلى اتفاقية الغاز اإلسرائيلي؟ أم يأتي هذا 
في ظل ضغوط أميركية إسرائيلية، تنظر 
إلى املنطقة بما هو أبعد من اتفاقية غاز؟
)كاتب فلسطيني(

كافة، وترّكزت على أسر أو مناطق معينة، 
التعليم والدفع  أو  اتسمت ربما باالنفتاح 
بنسائها إلى التفوق، إال أننا ال نستطيع أن 
نغفل عن حجم الدفعة القوية التي حصلت 
عليها مجمل نساء شمال اليمن بعد ثورة 
نــســاٌء كثيرات من  تــحــّررت  11 فبراير، فقد 
النفسية  والـــقـــيـــود  االجــتــمــاعــيــة  الـــعـــوائـــق 
بــصــورة أكــبــر. كــمــا وجــــدت نــســاٌء كــثــيــرات 
ــم تكن  الـــفـــرصـــة لـــالنـــخـــراط فـــي مــــجــــاالٍت لـ
تلقى دعما كثيرًا على املستوى االجتماعي، 
كـــاإلعـــالم والـــظـــهـــور الـــعـــام إجــــمــــااًل. نــزعــت 
نساٌء كثيرات غطاء الوجه )البرقع(، ورفعن 
الالفتات، وخرجن إلى الساحات، وبنت في 
مــيــاديــن الــتــظــاهــر فــي خــيــامــهــن، وصــدحــن 

بأصواتهن في مكبرات الصوت. 
ــذه املـــرحـــلـــة تــحــديــدًا  ــذا كــلــه مـــن هــ جــعــل هــ
نـــقـــطـــة تــــحــــول مــفــصــلــيــة فــــي حــــيــــاة املـــــرأة 
مرحلة  من  فعليا  تنتقل  اليمنية، وجعلها 
االســتــجــداء إلــى مرحلة االســتــقــواء، وتمثل 
ذلــــك بــنــســبــة مــشــاركــة الــنــســاء فـــي مــؤتــمــر 
الــحــوار الــوطــنــي الـــذي بــدأ فــي 2012 حتى 
2013. وكــــان فـــرض الــكــوتــا الــنــســائــيــة من 
أهم مخرجاته، كما تصدرت نساء النشاط 
الــثــوري والحقوقي واإلعــالمــي، ليس على 
مستوى محلي فحسب، بل كان لناشطات 

يمنيات حضور إقليمي وعاملي. 
ــرأة الــيــمــنــيــة، وإن أشــرقــت  إال أن مــعــركــة املــ
ــزال مظلمة،  فـــي هـــذا الــجــانــب، فــإنــهــا مـــا تــ
في جوانب أخرى كثيرة، كاستمرار سلطة 
ــار األســــرة، وضـــرورة  الــرجــل عليها فــي إطـ
ــقـــواعـــد اجــتــمــاعــيــة وأعــــــراف  خــضــوعــهــا لـ
عليها،  مــفــروضــة  كثيرة  وتقاليد  وعــــادات 
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مـــظـــالـــم كـــثـــيـــرة مــتــعــلــقــة 
بحقوقها فــي املــيــراث وقـــرار الــــزواج، وتلك 
الـــقـــوانـــني املــجــحــفــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــقــانــون 
األســـــــرة واألحـــــــــوال الــشــخــصــيــة، أو حــتــى 
ــيـــز الــــــــذي مـــــا يــــــــزال يــــطــــاولــــهــــا فــي  ــيـ ــتـــمـ الـ
االســتــحــقــاقــات االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 

واملناصب القيادية.
دراماتيكية  بطريقة  املشهد  تغير  ويمثل 
مـــرعـــبـــة، غــيــر مــتــوقــعــة، انــتــكــاســة جــديــدة 
مــفــجــعــة لــلــمــرأة الــيــمــنــيــة، والـــــذي سيلقي 
بــظــاللــه عــلــى حــيــاتــهــا مــــجــــددا، وذلـــــك في 
عــــودة الــغــطــاء الــديــنــي املــتــشــّدد، واملتمثل 
ــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــى  بـــالـــحـــركـــة الـــحـــوثـــيـــة الـ
العاصمة صنعاء بالقوة، في 21 سبتمبر/ 
الجماعة سلطة  أيلول 2014، لتصبح هذه 
األمـــر الــواقــع فــي شــمــال الــيــمــن، وهــي التي 
الحركات  باقي  كما  للمرأة،  بــدور  تؤمن  ال 
الدينية املتشّددة التي تكون النساء األكثر 

تضررًا من حكمها على الدوام.
للمرأة  كارثية  نقطة تحول جديدة  وبــدأت 
في سبتمبر 2014، وهو الشهر الذي يحتفل 
السبتمبرية  الــثــورة  بذكرى  اليمنيون  فيه 
الــــدوام،  عــلــى  لــهــم،  والــتــي مثلت  العظيمة، 
األمل ببداية حياة جديدة، وللمرأة اليمنية 

لحظة والدة حقيقية.
)كاتبة يمنية(

هل تلجأ الهند إلى حرب مع باكستان؟

غاز العدو  في األردن احتالل

المرأة اليمنية وذكرى ثورة سبتمبر

الفساد ليس رذيلتهم 
الوحيدة

وضع الهند ليس 
مريحًا بما يكفي من 

أجل شن حرب ضد 
باكستان

هل ثّمة حاجة إلى 
اتفاقية الغاز؟ أم 

هي ضغوط أميركية 
إسرائيلية؟

بدأت نقطة تحّول 
كارثية للمرأة اليمنية 
مع سيطرة الحوثيين 

على صنعاء

آراء

توفيق بوعشرين

ارتفعت حّمى الحملة االنتخابية في املغرب إلى مستوياٍت غير مسبوقة، بمناسبة 
ــذا مــن مــؤشــراٍت  ثــانــي انــتــخــابــات تشريعية مــا بــعــد الــربــيــع الــعــربــي فــي الــبــاد، وهـ
لم يكن معهودا  املنافسة،  السياسية على مستوًى من  اللعبة  انفتاح  ملموسٍة على 
وجوبًا  يربط  أصبح  والـــذي  الــجــديــد،  اململكة  دســتــور  على  السابقة  االنتخابات  فــي 
على   ،

ً
مهمة سلطاٍت  التنفيذي  للجهاز  ويعطي  االقــتــراع،  بنتائج  الحكومة  تشكيل 

الرغم من استمرار الدولة العميقة في مقاومة التغيير النابع من الحركية السياسية 
التي يعيشها مجتمٌع في طور  التي تفرزها مجمل التحوالت العميقة  واالجتماعية 

التحّول ديمغرافيا وسياسيا وثقافيا وإعاميًا...
في هذا اإلطار، بعث مئة مثقف وحقوقي وإعامي وناشط مدني رسالة إلى زعيمة 
»اليسار الجذري«، نبيلة منيب، يشجعونها على املضي في بناء خياٍر ثالث بني حزٍب 
محافظ، يسيطر على املجتمع )»العدالة والتنمية« اإلسامي املعتدل(، وحزب يّدعي 
الحداثة، ويسيطر على أجهزة الدولة )األصالة واملعاصرة(. وفي هذا النداء نقرأ )من 
الذي  الخط  أي بني  والــســنــدان:  املطرقة  أن يرفض فكرة وضعه بني  أي مغربي  حق 
الفاسدين، وبــني خط  تنويريٍة، وبمجاملة  رافعٍة  بــدون  »اإلصـــاح« ممكن  أن  يعتبر 
»الحداثة« املبتورة والسطحية التي تبّرر السلطوية بذريعة مواجهة خطر األصولية. 

والخطان معا يقبان التضحية بالديمقراطية مقابل مغانم ذاتية(.
ال يمكن اختزال التعّددية الحزبية في املغرب بني حزبني سياسيني، واحد يتمترس 
في القاعدة املحافظة للمجتمع، وآخر يختبئ خلف أدوات السلطة. هذه لعبة خطرة، 
الشبابي  الحراك  بعد  بسببها،   

ً
كثيرة نقاطًا  الديمقراطية  خسرت  كيف  رأينا  وقــد 

املطالب  اإللــه بنكيران، تهاون في  الحكومة، عبد  قبل خمس سنوات، فحزب رئيس 
الديمقراطية، بدعوى كسب ثقة القصر والخوف من تداعيات الخريف العربي. وحاول 
حزب األصالة واملعاصرة جّر الصراع السياسي إلى الحقل األيديولوجي والقيمي، 

بدعوى مقاومة )األخونة( والدفاع عن الحريات الفردية.
يحتاج املغرب اليوم، أكثر من أي وقت، إلى حزب يساري كبير، مستقل في قراراته، 
ــح فـــي اخــتــيــاراتــه، يــعــطــي لــإصــاحــات االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة عمقها  ــ وواضـ
والحكومة  والبرملان  واإلدارة  واملقاولة  املجتمع  إرادة  تحرير  خــال  من  السياسي، 
واملجتمع املدني.. من ضغوط السلطوية ومن إكراهات الحذاء الخشبي املوضوع في 

رجل الباد، ملنعها من التطور والنمو والنضج والخروج من الجلباب القديم. 
لكن هذا اليسار مطالب بثاث مهام مستعجلة، حتى يصبح خيارًا سياسيًا، وليس 
واالنشغال  التنظير  من  والتقليل  بالتنظيم،  االهتمام  من  البد  فكريًا.  انحيازًا  فقط 
الفكري، وفي  الحقل  ، فهذه مكانها في  املعقدة  اإليديولوجية والفلسفية  بالقضايا 
ورش البحث العلمي، وليس في مقّرات األحزاب ووسط املناضلني في خايا الحزبية، 
وثانيًا، البد من تجديد الخطاب السياسي لليسار، واالنفتاح على القضايا الجديدة 
أو  »البروليتاريا«،  تمثيل  مــأزق  من  والــخــروج  الوسطى،  والفئات  الشباب  تهم  التي 
 عن »الوعي الطبقي«، وأصواتها 

ً
الفئات الكادحة وحدها، فهذه الفئات مازالت بعيدة

الــعــامــة، وقــد ال تستوعب  االنتخابات واالســتــفــتــاءات  فــي  وإرادتــهــا تسرق بسهولة 
خطاب اليسار في كل أبعاده في هذه املرحلة، على خاف الطبقات الوسطى وفئات 
الــشــبــاب األقـــرب إلــى استيعاب املــشــروع الــيــســاري، والــتــي يــعــرف املحافظون كيف 
يصلون إليها أفضل من الحداثيني. أما ثالث نقطة في برنامج إعادة تأهيل املشروع 
البحث عن خريطة تحالفات واسعة من خــارج املعسكر  اليساري في املغرب، فهي 
التقليدي لليسار، على قاعدة أولوية املعركة الديمقراطية على املعركة اإليديولوجية، 
الربيع  الديمقراطي، وحراسة مكتسبات  االنفتاح  تجربة  املرحلة هي حماية  فمهام 
بالرياح  مهّددًا  يبقى  ال  املغربية، حتى  التربة  في  اإلصــاح عميقًا  وغــرس  املغربي، 
الطريق  وهــذا هو  املرحلة،  استحقاق  هــذا هو  والــخــارج.  الداخل  القادمة من  العاتية، 

للخروج من السلطوية، من دون السقوط في الفوضى أو الحرب األهلية.

أنطوان شلحت

الخارجية  لــوزيــر  الــجــاري، تصريحاٍت  األســبــوع  إسرائيلية،  إعـــام  أبـــرزت وســائــل 
املصري، سامح شكري، لصحيفة اليوم السابع املصرية، عقب مشاركته في دورة 
الجمعية العامة لألمم املتحدة في نيويورك، قال فيها، من ضمن أمور أخرى، إن هناك 
املبادئ  وبشأن  الفلسطينيني،  مع  الصراع   

ّ
»أهمية« حل بشأن  إسرائيلًيا«  »تجاوًبا 

التي يتم على أساسها هذا الحل، وهي »املفاوضات املباشرة بني الطرفني«. 
د شكري، في الوقت عينه، أن التفاصيل هي التي أعاقت، في مواضع سابقة، هذا 

ّ
وأك

تحت  تتم  كانت  تاريخًيا  املفاوضات  وأن  للمفاوضات،  االستعداد  وقّوضت   ،
ّ

الحل
الــراهــن، هناك مزيد من العمل من  رعاية أميركية – مصرية – أردنــيــة. وفــي الوقت 
األطراف الفاعلة، سواء اإلقليمية أو الدولية، الستئناف »عملية السام«، وفق ُمحّددات 
الــحــدود وعــودة  فــي  املتمثلة  الــجــوهــريــة  القضايا  للتعامل مــع  واضــحــٍة، واســتــعــداٍد 
كلها  فهذه  الفلسطينية،  الدولة  وإقامة  )اإلسرائيلية(،  األمنية  والترتيبات  الاجئني 
تفاصيل ال ُبّد من الخوض فيها، وهذا لن يتم إال بمفاوضات ومشاورات مباشرة 
 مثل الواليات املتحدة واألردن. لكنها، بالطبع، تحتاج إلى 

ٌ
سّيرها أطراف

ُ
بني الطرفني، ت

اإلرادة السياسية واملرونة الازمة من الجانب اإلسرائيلي )كذا!(.
أيــام من  أي بعد ثاثة  الحالي،  أيلول  يــوم 25 سبتمبر/  شرت تصريحات شكري 

ُ
ن

الخطاب الذي ألقاه رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامني نتنياهو، أمام دورة الجمعية 
العامة السالفة، وكّرر فيه، كما فعل في السابق مــّراٍت من الصعب حصرها، أنه ما 
 سلمية«، تقوم على فكرة »دولتنْي لشعبنْي«، وأن إسرائيل ترحب 

ً
يزال ملتزًما »رؤية

»الروح التي تسود مبادرة السام العربية، باإلضافة إلى ترحيبها بالحوار مع الدول  بـ
أبو مــازن على  العربية«.  قبل تكرار هذه األقــوال، صّد نتنياهو ما سّماه »هجوم« 
وعد بلفور )1917(، واعتبر أنه جاء ألن هذا الوعد اعترف بـ »حق الشعب اليهودي 
في أن يكون له وطن قومي على أرض إسرائيل«، مشيًرا إلى أنه عندما أيدت األمم 
املتحدة قرار تقسيم فلسطني، القاضي بإقامة دولة يهودية عام 1947 )القرار 181( 
»حقوقنا التاريخية واألخاقية في أرض آبائنا وأجدادنا«. لكن، على  اعترفت بذلك بـ
إلــى اآلن، االعــتــراف بهذه  الفلسطينيون يرفضون،  الرغم من ذلــك، أضــاف »مــا زال 
لحقه  وال  قومي،  وطــن  له  يكون  أن  في  اليهودي  الشعب  لحق  ال  ويقولون  الحقوق، 
في أن يكون صاحب دولة، وال لحقه في أن يملك أي شيء على اإلطــاق. وكان هذا 
املوقف، وال يزال، لّب الصراع، بمعنى أن الفلسطينيني يتمادون في رفضهم االعتراف 
بالدولة اليهودية أًيا تكن حدودها. وعليه، ال يدور هذا الصراع حول املستوطنات )في 
، بل كان يجري، عقودًا، قبل إقامة، ولو مستوطنة 

ّ
مناطق 1967(. ولم يكن كذلك قط

واحــدة. وفي فترٍة كانت فيها مناطق الضفة وغزة جميًعا تخضع للحكم العربي... 
وبالتالي، يستمر هذا الصراع، ألن الفلسطينيني يطالبون باستعادة حيفا ويافا وتل 
أبيب، معتبرين إياها املستوطنات الحقيقية«. ما يجب االنتباه إليه، هنا، أن اإلصرار 
الصهيوني على صيغة »دولتني لشعبني«، ال على صيغة »دولتني« فقط، يهدف إلى 
»انتزاع« اعتراف فلسطيني وعربي واضح بإسرائيل، بصفتها الدولة القومية للشعب 

اليهودّي، كما أشرنا في أكثر من مناسبة.
وينطوي هذا االستهداف على عدة دالالٍت، في مقدمها إلغاء شرعية املطالبة باالعتراف 
بالحقوق التاريخية للفلسطينيني في وطنهم، وتوجيه »رسالٍة« إلى فلسطينيي 48 
ر إزاء صلتهم بوطنهم التاريخي. وفي العقد ونصف العقد األخيرين، 

ّ
عبر عن التنك

ُ
ت

من  الفلسطينيني، كجزء  لهؤالء  والقومية  التاريخية  للهوية  ر 
ّ
التنك مظاهر  تتعاظم 

بمطلب هذا  يتعلق  مــا  فــي  أنـــه،  إلــيــه  االنــتــبــاه  مــا يجب  أن  الفلسطيني. كما  الشعب 
 يلّوحون 

ً
»االعتراف«، ينقسم ساسة دولة االحتال إلى صنفني: يضم األول ساسة

بهذا املطلب باعتباره شرطًا للمفاوضات، ويرغبون بعرقلة التوصل إلى اتفاق منذ 
 يضعون هذا املطلب شرطًا لاتفاق، ويرغبون 

ً
أول مرحلة منها. ويضم الثاني ساسة

ا، وإلى هذا الصنف ينتمي نتنياهو.
ً
بعرقلة االتفاق الحق

مروان قبالن

الثانية،  العاملية  الــحــرب  بعد  املــعــروف،  بشكله  العربي  اإلقليمي  النظام  ظهور  منذ 
توّزعت دول املشرق العربي على فئتني: دول كبيرة الحجم واملــوارد نسبيًا، طامحة 
إلى لعب دور إقليمي وانتزاع زعامة العالم العربي )العبون(، ودول أصغر حجمًا وأقل 
موارد، تحولت تلقائيًا إلى ساحات صراٍع بني دول الفئة األولى. وكان السبب الرئيس 
في تحول الفئة الثانية إلى ساحات صــراٍع بني أقطاب الفئة األولــى هو انقساماتها 
، بالطبع، 

ً
الداخلية )السياسية والحزبية واملناطقية والطائفية، وحتى العائلية(، فضا

قوية،  مركزية  وغياب سلطة  واملجتمع،  الــدولــة  بني  العاقة  في  الــتــوازن  اختال  عن 
مع  واملطلق  والحصري  الكلي  التعامل  في  الشعبية  اإلرادة  تمثيل  بشرعية  تحظى 
الخارج، واالفتقار إلى زعامٍة وطنيٍة جامعٍة قادرٍة على ضبط سلوك الفرقاء املحليني 
لكل طرف  بناًء عليه،  الــخــارج. وأصبح،  إلــى  ذلــك،  الذين تحولت مرجعيتهم، بسبب 
محلي ظهير إقليمي ينتصر به على أفرقائه من أبناء بلده. في ظروف مغايرة طبعًا، 
تظل الدول الصغيرة تنحو تلقائيًا إلى اختيار ظهير إقليمي، أو دولي، تحتمي به، إنما 
بوجود سلطٍة مركزيٍة قوية فيها، تحتكر قرار التواصل مع العالم الخارجي، وإقامة 
أغلب  الثمن، في  الحماية، وإن كان  لها  الــذي يؤمن  الحليف  العاقات معه، واختيار 

 .)
ً
األحيان، نشوء عاقة تبعيٍة شبه مطلقة معه )عاقة البحرين بالسعودية مثا

خال الحرب الباردة العربية التي واكبت الحرب الباردة العاملية )1946-1989(، وكانت 
صدًى لها، ظهرت ثاث ساحات رئيسة تنافس عليها عدة العبني إقليميني، كانوا 
جميعًا عربًا في املراحل األولى من الصراع، قبل أن تدخل املعترك أطراف غير عربية 
)إيران – إسرائيل – تركيا(.  أول هذه الساحات وأهمها كانت سورية التي تنافس 
عليها، خال الخمسينيات والستينيات من القرن املاضي، كل من مصر والعراق-

فيها  التي خاض  اليمن  الثانية  الساحة  كانت  والسعودية.  الهاشميون(  )أي  األردن 
السعوديون واملصريون حرب وكالٍة دامية بني 1962-1967، وكان لها أكبر التداعيات 
 ربما، لم تكن 

ً
على املنطقة )هزيمة 1967 مع إسرائيل(. الساحة الثالثة، واألكثر شهرة

سوى لبنان الصغير الذي تحّول ساحة صراع مديد بني قوًى عديدة منها، سورية 
ومصر في السبعينيات، ثم سورية والعراق في الثمانينيات، ثم سورية والسعودية 

في التسعينيات، لتغدو إيران وإسرائيل أهم الاعبني اإلقليميني فيه اليوم.
 من الدول التي تستحق الدراسة، ألنها لعبت الدورين معًا )الاعب وامللعب( 

ٌ
واحدة

و»ناست« بينهما بصورة متطّرفة في العقود الخمس املاضية، كانت سورية، التي 
استخدمه  الــذي  العربية  الــبــاردة  الحرب  امللعب، مصطلح  طــور  في  باسمها،  اقترن 
املستشرق والرئيس األسبق للجامعة األميركية في بيروت، مالكوم كير، في كتابه 
الذي نشره مطلع السبعينيات وحمل االسم نفسه. أما عندما تحولت سورية إلى 
العب، أي عندما انتقل الوضع من حالة الصراع عليها إلى حالة الصراع معها في 
العقود التالية، فقد انتقل التنافس من طوره البارد إلى طوره الساخن، ال بل الدموي، 
وأخذ، في الغالب، شكل حرب الوكالة. لذلك شاع، في الثمانينيات، أن سورية »حاربت 
إسرائيل بالدم اللبناني، وحاربت العراق بالدم اإليراني، وحاربت حزب الله بدم حركة 

أمل، وحاربت ياسر عرفات بدم املنشقني عن حركة فتح«.
تعود سورية اليوم ساحة صراع )ملعب(، مع فروٍق جوهرية، منها أنه، في الوقت 
 بــالــدرجــة األولــــى، 

ً
الــــذي كــانــت فــيــه وســائــل الـــصـــراع األول عــلــى ســوريــة ســيــاســيــة

 تتمثل في صراعات أجنحٍة داخل أجهزة السلطة والحكم )الجيش واألمن 
ً
ونخبوية

خصوصًا(، بحيث إن عامة الناس لم تكن تشعر بما يجري، إال من خال »الباغ 
الشامل،  العنف  الحالي بمستوياٍت غير مسبوقة من  الصراع  واحــد«، يجري  رقــم 
ــو كــانــوا  والــخــالــي مـــن أي هـــدف ســيــاســي، خـــا كــســر إرادة الـــنـــاس، وحــكــمــهــم ولـ
اليوم يجري حصريًا بالدم  الثاني أن الصراع الذي يجري  الفرق الجوهري  ميتني. 
السوري، ويسّدد ثمنه السوريون، ما يفسر رغبة األفرقاء اإلقليميني والدوليني في 
استمرار القتال، حتى آخر قطرة دم سورية. والفرق الثالث أنه، وبخاف الحال في 

الخمسينيات والستينيات.

الخيار الثالث تجريب المجّرب

سورية... الالعب والملعب
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عــادت مــا تختلــف ردود أفعــال النــاس، 
الطبــاع  بحســب  الكبــرى،  األزمــات  فــي 
والثقافة والتنشئة، وأمور أخرى كثيرة، 
فمــن النــاس مــن ال تحتمــل نفســه بؤس 
عــن  فيبحــث  الحقيقــة،  ومــرارة  الواقــع 
طــي  الواقــع  لُيبقــي  مهــرٍب،  أو  مخــرج 
أشــكال  ذلــك  فــي  وتختلــف  النســيان. 
الهــروب، إال أّن الرابــط الجامــع بــن هــذه 
األشكال املتعّددة هو تهميش املشكالت 
الرئيســية، وإعادة تأويل الواقع ليتكّيف 
مــع شــكل املهــرب الجديد. عقب حضرة 
الظــروف علــى  إليهــا  صوفيــة، قادتنــي 
غير ترتيب مسبق، قال لي أحدهم، وهو 
فــي منتصــف الثالثينات، »احنا ســيبنا 
اســتوقفتني  ضهورنــا«.  ورا  الدنيــا 
جملتــه كثيــًرا. لــم تكــن الدنيــا مــع هــذا 
الرجــل يوًمــا لكــي يتركهــا، فأنــا أعرفــه 
جيــًدا بجلبابــه نفســه، وبهيئتــه التــي لــم 
تتغّيــر نحــو عشــر ســنوات. ذلــك الرجل 
مدرســٍة  فــي  تعليــم  أّي   

ّ
يتلــق لــم  الــذي 

حكوميــٍة مهملــة فــي مركــز مهّمــش في 
محافظة منســية في صعيد مصر، ولم 
يتلــق أّي رعايــة صحيــة، بل لــم يتوفر له 
يوًمــا الحــد األدنــى مــن العيــش الكريــم، 
مــن مــأكل ومشــرب ومســكن. لــم تكــن 

للدولــة أي أثــر إيجابــي يذكــر، فــي حيــاة 
هــذا الرجــل، تلــك الدولــة التــي كان أحــد 
مقّومــات وجودهــا يوًمــا مــا هــو توفيــر 
أصبحــت  ملواطنيهــا.  الكريمــة  الحيــاة 
حلقــات الذكــر والــكالم عــن الزهــد فــي 
مــن   

ً
فبــدال الرجــل،  ذلــك  ســلوى  الدنيــا 

مواجهة حقيقة أّن حفنة من اللصوص 
ودّمــروا  الشــاب،  هــذا  حــق  ســرقوا 
مســتقبله، وتركــوه يغــرق وســط أمــواٍج 
مــن الــذل والهــوان، بينمــا هــم يتنعمــون 
فيما نهبوه وسرقوه، تّم استدعاء القدر 
ــف الحقيقــة بغــالف الزهــد والتــرك. 

ّ
ليغل

مهرًبــا  الصوفيــة  الحضــرة  أصبحــت 
ــا 

ً
مــن الحقيقــة، ال مهرًبــا إليهــا، وأفيون

ــا مــن الغفلــة. وال يعنــي 
ً
منوًمــا، ال موقظ

منوًمــا  التصــّوف  فــي  أرى  أننــي  هــذا  
ومغّيًبــا عــن الواقــع، بــل ما أريد تســليط 
الضــوء عليــه هــو نمط تعاطــي بعضهم 
مــع التصــوف، فعلى ســبيل املثــال، حن 
قــادر  وهــو  ظلمــه،  عمــن  املــرء  يصفــح 
علــى القصــاص منــه، فهــذا هــو الصفــح 
الحقيقــي. ولكــن، حــن يعلــن املظلوم أنه 
سامح من ظلمه، وهو، في حقيقة األمر، 
عاجز، كل العجز، عن أخذ حقه، فهذا ال 
يســمى صفًحا وال تسامًحا، بل عجًزا. 

تزهــد  فأنــت  الزهــد،  فــي  األمــر  كذلــك 
فيمــا أنــت قــادٌر علــى امتالكــه، ال فيمــا 
ليــس بينــك وبينــه أي ســبيل.لم يختلــف 
صاحــب  صديقنــا  عنــد  كثيــًرا  األمــر 
البندقيــة، وهــو شــاب حمــل علــى كاهلــه 
مســؤولية التغييــر ونصــرة املظلومــن، 
لكنــه ســرعان مــا اصطــدم فــي طريقــه 
بألــوان الظلم والبطش والقســوة. وبينما 
ذروة  يكــون  أن  للجهــاد  يفتــرض  كان 
الشــهود واليقظة والتجّرد للحق، بحيث 
تنكشف حقائق األشياء، أصبح الجهاد 
 للهروب من املســؤولية، مسؤولية 

ً
مطية

اإللتــزام بامليــزان وأصبح مجّرد وســيلٍة 
لالنتقام، وتجسيًدا لعبادة القوة، تحّول 
إلــى ســتار يهــرب املــرء وراءه من تحّمل 
 
ً
عظم الشــهادة وثقلها، وأصبح مســاحة

أهوائــه  كل  صديقنــا  فيهــا  يمــارس 
اإلنتقامية، ويعيد إنتاج كل مظامله على 
ضحايا آخرين. ومرة أخرى، ال أتحّدث، 
هنا، عن الجهاد بشــكل عام، لكن هناك 
الحــق وجهــاد  بــن جهــاد  كبيــر  فــارق 
الهوى، بن أن يكون جهاًدا متجّرًدا عن 
حــظ النفــس وأن يكــون متمحــوًرا حــول 

االنتصار للنفس.
وائل عواد )مصر(

بالجرحــى  حلــب  تغــّص مستشــفيات 
املبانــي  أســقف  وتهــدم  واملصابــن، 
فــوق رؤوس ســاكنيها املدنيــن العــزل، 
بأمطــار  ال  الشــهباء،  ســماء  وتمطــر 
الخريــف الندية، بــل بالقنابل العنقودية 
املتفجــرة،  والبراميــل  والفوســفورية 
ويواصــل األســد قتــل شــعبه مــن دون 
بالطائــرات  أو رحمــة، مســنودًا  شــفقة 
املطبــق.   الدولــي  وبالصمــت  الروســية، 
فــي األثنــاء، يقــّرر مجلس األمــن الدولي 
األوضــاع   لبحــث  طــارئ  اجتمــاع  عقــد 
العاملــي  الضميــر  أّن  تخــال  فــي حلــب. 
اســتفاق من موته الســريري، بعد رؤية 
الــوكاالت  تبثهــا  التــي  الرعــب  مشــاهد 
فــي  الحــرب  هــول  عــن  والفضائيــات 
 

ّ
بحــل ســيخرج  ــه 

ّ
أن وتخــال  ســورية، 

ســريع يوقــف حمــام الدم، وتظــن أنه لن 
يكتفــي ببيانــات التنديــد واالســتنكار، 
فــي  وتتمنــى  الدمــار،  مشــاهد  بعــد 
العــام لألمــم  ســّرك أن ال يعّبــر األمــن 
أو  قلقــه،  عــن  مــون،  كــي  بــان  املتحــدة، 
أن ال ينــّوه مبعــوث األمــم املتحــدة إلــى 
إلــى  مســتورا،  دي  ســتيفان  ســورية، 
مســاعيه الحثيثــة. تبدأ الجلســة، ويبدأ، 
أو يتواصــل باألحرى، تبادل االتهامات 

بــن أميــركا وروســيا. تحمل واشــنطن 
موسكو املسؤولية، وتتهمها بمساعدة 
تغضــب  الســورين.  قتــل  علــى  األســد 
روســيا، وتتهــم بدورهــا واشــنطن بمّد 
يد العون إلى جبهة النصرة )جبهة فتح 
الشــام حاليــا(. تقــول مندوبــة الواليــات 
املتحــدة فــي املنظمــة الدوليــة، ســامانثا 
باور، إّن ›‹ما تفعله روسيا في سورية 
ليس مكافحة اإلرهاب، وإنما بربرية‹‹، 
فيتالــي  روســيا،  منــدوب  فيجيبهــا 
فــي  الســالم  ›‹إحــالل  إّن  تشــوركن، 
سورية أصبح مهمة شبه مستحيلة‹‹. 
تتحــّول الجلســة التــي مــن املفتــرض أن 
الدائــرة  للحــرب   ومخــارج 

ً
تجــد حلــوال

في حلب إلى ما يشــبه الحلبة بن أبناء 
األســرة الدوليــة واألعضــاء الدائمن في 
النظــام  منــدوب  يأخــذ  األمــن.  مجلــس 
الكلمــة،  الجعفــري،  بشــار  الســوري، 
املتحــدة  الواليــات  ســفراء  فيغــادر 
كلمتــه.  بدايــة  مــع  الجلســة  وفرنســا 
وبالتزامــن مع ذلك، يواصل الســوريون 
انتشــال جثــث ذويهم من تحــت الركام، 
وتواصــل الذخائــر الحارقــة إيقاع مزيد 
تعجــز  كمــا  واملصابــن،  القتلــى  مــن 
املستشــفيات عــن اســتقبال الجرحــى، 

الدولــي  املجتمــع  يعجــز  مثلمــا  تمامــا 
الحــرب  إيقــاف  عــن  األمــن  ومجلــس 
التــي دامــت أكثــر مــن خمــس ســنوات، 
هــا قــد تطــول، 

ّ
 املؤشــرات أن

ّ
وتؤكــد كل

معانــاة  تنتهــي  وال  الجلســة  تنتهــي 
طارئــة،  لجلســة  يمكــن  ال  الســورين. 
تنهــي  أن  والحكــم  الخصــم  تجمــع 
الحــرب، أو حتــى أن تحــّد منها، فاملهمة 
. ذلــك أّن ســورية 

ً
شــبه مســتحيلة فعــال

تحّولــت إلــى مخبــر لتجريــب األســلحة، 
هــا تحولــت إلــى 

ّ
وســوقا لبيعهــا، كمــا أن

الدوليــة  القــوى  فيهــا  تتصــارع  حلبــة 
 
ٌ
واإلقليميــة، وتدور على أرضها معركة
توقفت بســقوط املعســكر الســوفياتي، 
لكنها تســتمربعد عودة الدب الروســي 
إيــران  تحلــم  الدولــي.  الصــراع  إلــى 
وتطمــح  الفــرس،  أمجــاد  باســترجاع 
روســيا إلــى الحفــاظ علــى نفوذهــا فــي 
إلــى  تركيــا  وتطمــح  األوســط،  الشــرق 
الحد من طموح األكراد، ويسعى األسد 
إلــى البقــاء فــي الحكــم، ولــو كلفــه األمــر 
 شعبه.  تحلم داعش باستعادة 

ّ
قتل كل

أمجــاد الخالفة املزعومــة باعتماد أكثر 
األساليب وحشية.

شهرزاد بن جدو )تونس(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

والناشــط  الكاتــب  اغتيــال  حادثــة  تخــرج  ال 
يــد  علــى  ــر، 

ّ
حت ناهــض  األردنــي،  اليســاري 

التوتــر  منــاخ  ســياق  عــن  موتــور،  شــخص 
واالستقطاب السائد، بكل أنواعه وتمظهراته، 
 
ٌ
فعليــة  

ٌ
ترجمــة وهــي  العربيــة.  املنطقــة  فــي 

واإلقصــاء  الكراهيــة  خطــاب  وتغلغــل  لتمــدد 
النقاشــات  فــي  قاســمًا مشــتركا  الــذي أصبــح 
والجــداالت العربيــة الرســمية وغيــر الرســمية. 
حــوادث  عــن  الحادثــة  هــذه  تبتعــد  ال  كمــا 
 
ً
 فــي ســياقاٍت أخــرى، مثــا

ْ
أخــرى شــبيهة، وإن

السيســي  الفتــاح  عبــد  الجنــرال  يتبنــى  كأن 
فــي  وخطابــه  العنصــري  اليمــن  مفــردات 
واإلرهــاب،  بالعنــف  اإلســام  ويتهــم  أميــركا، 
وال يخجــل مــن اســتخدام مصطلــح »اإلســام 
بــاراك  الرئيــس  يرفــض  الــذي  الراديكالــي« 
العنــف  حــوادث  لوصــف  اســتخدامه،  أوبامــا 
واإلرهــاب التــي يرتكبهــا أشــخاٌص موتورون، 
ال يختلفون كثيرًا في أفكارهم وســائلهم عمن 
ــر. بــل ومن املدهــش أن ُيثني 

ّ
اغتــال ناهــض حت

السيســي علي املرشــح الجمهــوري العنصري، 
 قويًا، في حن 

ً
دونالــد ترامــب، باعتبــاره رجــا

يرد اآلخر التحية بوصف الجنرال بأنه »رجل 
رائــع«، وذلــك فــي وصلــة مــن الغــزل السياســي 
كلــه  هــذا  يبتعــد  ال  كمــا  والــرديء.  البائــس 
فــي ســورية،  املتبجــح  اليمينــي  الخطــاب  عــن 
ــار 

ّ
والتــي وقــف مندوبها في األمم املتحدة، بش

علي أنوزال

فــي  املغربيــة  اإلعــام  وســائل  بعــض  ســقطت 
الخاصــة  الحيــاة  تناولهــا  عنــد  املحظــور، 
يتعلــق  األمــر  أن  بدعــوى  لألشــخاص، 
حــق  مــن  وبالتالــي،  عموميــٍة.  بشــخصياٍت 

الصحافة أن تقتحم املجال الخاص لهؤالء.
ما بن الصحافة والحياة الخاصة لألشخاص 
ومســؤولية  املهنــة،  أخــاق  اســمه  رفيــع  خــط 
الصحفــي وواجبــه، ويخــل صحفيــون كثيرون 
منهــم  قليــل  ويســتحضر  مهنتهــم،  بأخــاق 
يخوضــون  عندمــا  وواجبهــم  مســؤوليتهم 
هــذا  موجــب  لآلخريــن.  الخاصــة  الحيــاة  فــي 
الــكام، هــو »النقــاش« الــذي ُيثــار فــي املغــرب، 
بــن الفينــة واألخــرى، كلمــا اقتحمت »صاحبة 
الجالة« اململكة الخاصة بحياة اآلخرين، وقد 
الفتــرة األخيــرة، حتــى  فــي  تكــّررت الحــوادث، 
مهنــة  داخــل  عنهــا  يدافعــون  مــن  لهــا  أصبــح 
املتاعــب، بدعــوى أن من حــق الصحفي اقتحام 
يكتــب  الذيــن  لألشــخاص  الخــاص  املجــال 
عنهــم، خصوصــًا إذا تعلــق األمــر بشــخصياٍت 

عمومية.
)أضــع  »النقــاش«  علــى  يغلــب  األســف،  مــع 
الكلمــة بــن قوســن لتحفظــي علــى مســتواه( 
املطــروح اليــوم فــي املغــرب الطابــع السياســي، 
تفرضــه  ومــا  املهنــة،  قواعــد  عــن  ويبتعــد 
املتعــارف عليهــا عامليــا.  أخاقهــا وتقاليدهــا 
ففــي الفتــرة األخيــرة، انتشــرت فــي الصحافــة 
هــو  موضوعهــا  »قصــص«،  عــدة  املغربيــة 
الحيــاة الخاصــة لشــخصياٍت عموميــة، ســواء 
تعلق األمر بمســؤولن أو بسياســين، أو فقط 

وصفاقــة،  غــرور  بــكل  يتحــّدث،  الجعفــري، 
محتميــًا  الحاضريــن،  علــي  أكاذيبــه  موزعــًا 
بصفاقــة نظيــره الروســي، ويعطــي درســًا فــي 
األدب واألخــاق والسياســة ألعضــاء مجلــس 
رئيســه،  طائــرات  فيهــا  تــدّك  وقــٍت  فــي  األمــن، 
الســورين  رؤوس  علــى  البيــوت  وحلفائــه، 
فــي حلــب وغيرهــا. علــى الناحيــة األخــرى، لــم 
تخجــل فئــات وطبقــات مصريــة مــن الســخرية 
لقــوا  الذيــن  الشــباب  عشــرات  فــي  ي 

ّ
والتشــف

حتفهــم فــي أحــد قــوارب الهجــرة، والهروب من 
البــاد علــي شــاطئ مدينــة رشــيد. وبــداًل مــن 
لــوم )وانتقــاد( النظــام الفاشــل الــذي تســببت 
 
ٌ
سياســاته في هروب هؤالء، ومعظمهم صبية
عامــًا،  العشــرين  عمرهــم  يتجــاوز  ال  وشــباٌب 
بالهــروب،  ويعايرونهــا  الضحيــة  يلومــون 
املواقــف  فــي موقــٍف مخجــٍل سيســّجل ضمــن 
املخزية لهذه الفئات. وهي الفئات نفسها التي 
مخالفيهــم  جثــث  علــى  عامــن،  قبــل  رقصــت، 
سياسيًا، وباركوا قتلهم بدٍم بارد. يحدث هذا 
بينما يناقش البرملان املصري مشروع قانون 
مــن  بــداًل  البــاد،  مــن  الهــروب  عقوبــة  ــظ 

ّ
يغل

البحــث فــي أســبابها وعاجهــا. ويتــوازى مــع 
تصريٍح ال يخلو من الفكاهة، للمتحدث باسم 
مجلــس الــوزراء املصــري، يقول فيــه إن »هجرة 

املواطنن ليس سببها البطالة أو الفقر«.
وغيــر   

ً
منفصلــة الحــوادث  هــذه  تبــدو  قــد 

يكشــف  التدقيــق  مــن  بعضــًا  لكــن  مترابطــة، 
الخيــط الناظــم بينهــا، وهــو أننــا أمــام صعــود 

بشــخصياٍت عموميــة، يتــم تعريــض حياتهــم 
الخاصــة لـــ »النهــش« و»الهتــك« و»التشــويه« 
أن  مــن  وبــداًل  و»القــذف«..  و»التشــهير« 
وخصوصــًا  »التقليديــة«،  الصحافــة  تكــون 
 فــي الحرص 

ً
»املكتوبــة« و»الرقميــة«، مرجعيــة

علــى احتــرام أخــاق املهنــة، فــإن كثيــرًا منهــا، 
الســلطة   املقربــة مــن بعــض دوائــر 

َ
خصوصــا

املواقــع  رواد  جــاري 
ُ
ت أصبحــت  املغــرب،  فــي 

وتعتمــد  »اإلشــاعات«،  نشــر  فــي  االجتماعيــة 
تنتهــك  التــي  لقصصهــا  »مصــادر«  كـــ  عليهــا 
حرمة الحياة الخاصة لآلخرين. وعندما ُيثار 
»النقــاش« حول ضــرورة احترام أخاق املهنة، 
وااللتزام بتقاليدها، نجد من يقف مدافعًا عن 
»حرية« هذا النوع من »الصحافة«، بدعوى أن 
الصحافــة العامليــة، وفــي الــدول الديمقراطيــة، 
تتنــاول »الحيــاة الخاصــة« لآلخريــن، عندمــا 
يتعلــق األمــر بشــخصياٍت عموميــٍة أو باملــال 
العــام. وغالبــًا مــا يتــذرع أصحــاب هــذا الــرأي 
 لتبريــر الخــوض 

ً
بقضايــا يعتبرونهــا مماثلــة

شــاهد  مثــل  هنــا   وهــم  النــاس،  أعــراض  فــي 
راج  بمــا  القضايــا  لتلــك  عاقــة  ال  ألن  الــزور، 
وشــخصياٍت  وسياســين  مســؤولن  عــن 
بهــا  رع 

ّ
يتــذ قضيــة  أول  مغربيــة.  عموميــة 

لصنــدوق  الســابق  املديــر  قضيــة  هــي  هــؤالء 
هنــا  والحالــة  كان،  ســتراوس  الدولــي،  النقــد 
أنهــا تتعلــق بجريمــة اغتصــاٍب، يعاقب عليها 
القانــون، والضحيــة هــي مــن اشــتكت الجانــي 
للشــرطة. ويــورد املدافعــون عــن خــرق »الحيــاة 
قضيــة  العموميــة  للشــخصيات  الخاصــة« 
كلينتــون،  بيــل  الســابق،  األميركــي  الرئيــس 
مونيــكا  األبيــض،  البيــت  فــي  واملتدربــة 

مصــر. وفــي وقــٍت يّدعــي هــؤالء تقليــد الغــرب 
واتباعــه فــي املظهــر وامللبــس واملــأكل، إال أنهــم 
يحتفظــون بقيــم جاهليــة قروســطية، ترفــض 
التعّدديــة والتســامح وقبــول اآلخــر. كمــا أنهــم 
بصعــود  واملستبشــرين  املحتفــن  أكثــر  مــن 
الفاشــيات والسلطويات حول العالم. فيصبح 
 أعلى 

ً
الرئيس الروســي، فاديمير بوتن، مثا

 علــى الوطنيــة والقــوة. بــل ال عجــب أن 
ً
ودليــا

كوريــا  برئيــس  فّجــًا  إعجابــًا  أحدهــم  يبــدي 
الشــمالية، آخــر األنظمــة الشــمولية فــي العالم، 
ويعتبــره امتــدادًا لســالٍة عظيمة من الجد إلي 
اإلبــن، علــي نحــو مــا فعــل كاتب عمــود مصري 
يتبنــى  ثالثــة،  جهــة  ومــن  أيــام.  قبــل  شــهير 
تجــاه  شــوفينيًا  خطابــًا  العــرب  اليمينيــون 
الخــارج، ويــرون فــي أنفســهم تجســيدًا للنقــاء 
لآلخريــن  ينبغــي  ال  الــذي  والوطنــي  العرقــي 
 فــي 

ٌ
تشــويهه أو إفســاده. وهــو خطــاٌب غــارق

املاضويــة، حيــث يســتحضر مفــرادٍت مــن زمــن 

وبالتالي من واجب الصحافة أن تحرص على 
كيفية صرفه، فهذا تبريٌر آخر غير مقنع، ليس 
فقط ألنه ال تهمة من دون دليل، والواقع أن ما 
نشرته الصحافة املغربية بخصوص القضايا 
الخاصــة  الحيــاة  علــى  فيهــا  تطاولــت  التــي 
لشــخصيات عموميــٍة، واتهمتهــا بتبذيــر املال 
العــام، لــم تســتند فيــه إلــى دليــل مــادي واحــد، 
يزّكــي اتهاماتهــا، وإنمــا أيضــًا ألنه ال يمكن أن 
تتدخل الصحافة في حرية صرف األشــخاص 
أموالهــم، بدعــوى أنهــم شــخصيات عموميــة! 
فــكل موظفــي الدولــة يتلقون رواتبهــم من املال 
العــام، فهــل يجــب أن نحاســب كل موظــٍف على 
املــال  مــن  مصــدره  ألن  راتبــه،  صرفــه  كيفيــة 
العــام؟ بقي شــيء مهم وأساســي، هــو أننا، في 
أغلــب القصــص التــي راجــت أخيرًا، عــن الحياة 
الخاصــة لشــخصياٍت عموميــة مغربيــة، نحــن 
أمام إشاعات و»فذلكة« بنيت على »وشاياٍت« 
مصادرهــا  يعــرف  أحــد  ال  و»تســريباٍت«، 
ســوى أصحابهــا. وفــي أحســن الحــاالت، أمــام 
»محاضر شــرطة« يصعب تصديق رواياتها.. 

غابــر، إلثبــات نقائــه وســموه علــى غيــره، وهو 
والتعقيــد  التعــّدد  حالــة  مــع  انتهــى  خطــاٌب 
التــي أصبحــت عليهــا املجتمعــات. ويصل هذا 
الخطــاب، أحيانــًا، إلــي إخــراج مــن يخالفوهــم 
مــن الوطنيــة التــي باتت دينًا يبــّرر إقامة الحد 
علــى مــن يخالفونــه وإعدامهم، تحــت اتهامات 
العمالــة والتخوين.تدعــم هــذا اليمــن العربــي 
كل  يســتخدم  وهــو  وجماعــات،  ودول  أنظمــة 
األساليب للسيطرة على العقول، ويهمن علي 
النقاش السياســي واالجتماعي. ورأينا أخيرًا 
دواًل تمــّول وتحتضــن جماعــات وشــخصيات 
أخرجــت مخالفيهــا مــن تحــت ســقف االنتمــاء 
مؤتمــر  فــي  حــدث  مــا  نحــو  علــى  العقيــدي، 
املســلمن  اإلخــوان  أخــرج  الــذي  غرزونــي 
والســلفين مــن »أهــل الســنة والجماعــة«، ولــم 
 
ٌ
يمــن وهــو  ــة. 

ّ
املل مــن  إخراجهــم  ســوى  يعــد 

متمــاٍه مــع نظيــره الغربــي، بــل وداعٌم لــه ماديًا 
وإعاميًا وسياسيًا. وال يخجل من هذا الدعم، 
بل على العكس يعتبره من مقتضيات املرحلة.

عــدوًا،  الصديــق  اليمينــي  التيــار  هــذا  حــّول 
يبــدو غريبــًا، والحــال  لــذا، ال  والعــدو حليفــًا. 
كهــذه، أن تصبــح إســرائيل صديقًا وحليفًا في 
النازيــون  يصبــح  وأن  العربــي،  اليمــن  ُعــرف 
والفاشــيون الجــدد حلفــاء محتملــن لهــم، فــي 
اإليديولوجيــن.  خصومهــم  ضــد  معركتهــم 
وقد تجاوزت العاقة بن هذه التيارات مجرد 

االشتراك في الخطاب والخصائص.
)أستاذ جامعي مصري(

وهنــا، تكمــن خطــورة هــذه »الصحافــة« التــي 
 ٍ

تنتهــك أعــراض النــاس فــي خــرق واضــح وَبنِّ
وال  وتقاليدهــا،  وأعرافهــا  املهنــة  ألخــاق 
ــف مثــل هــذه الكتابــات إال تحت 

ّ
يمكــن أن تصن

عنوانــي القــذف والتشــهير، وهمــا مــن جرائــم 
يعاقب عليها القانون.

أن  الصحافــة  واجــب  مــن  أن  يّدعــون  مــن  أمــا 
 يراد به باطل، ألنه 

ٌّ
تحترم الشفافية، فهذا حق

ال يمكــن أن تتحــّول الشــفافية الكاملة إلى نوع 
مــن »االســتبداد« الذي يعطــي للصحفي الحق 
للــدّس بأنفــه فــي حيــاة النــاس الخاصــة. علــى 
الصحافيــن أن يعرفــوا كيــف يحمــوا مهنتهــم 
باحتــرام أخاقهــا، فليــس كل صــورة أو فيديو 
أو تســريب صالحــا للنشــر بدعــوى ممارســة 
الشــفافية وحرية النشــر، والصحافيون الذين 
الحيــاة  اقتحــام  فــي  حريتهــم  عــن  يدافعــون 
الخاصــة لآلخريــن باســم الحريــة هــم أول مــن 

يضع هذه الحرية في خطر.
أن  للصحافــي  يمكــن  التــي  الوحيــدة  الحالــة 
الخاصــة  الحيــاة  اقتحامــه  عــن  فيهــا  يدافــع 
لشــخصيات عموميــة هــي عندمــا يكــون هناك 
خــرق للقانــون. لكــن، عليــه أواًل أن يثبت وجود 
قرينــة  يحتــرم  أن  ثانيــا  وعليــه  الخــرق.  ذلــك 
عامــًا،  مدعيــًا  ليــس  الصحافــي  ألن  البــراءة، 

وليس قاضيا.
عندما نسمح، نحن الصحافين، بخرق قواعد 
مهنتنــا، والــدوس علــى أخاقهــا، نتحــول إلــى 
مجــرد موظفــن في حملة عاقات عامة، وهذه 
مــن أســوأ أنــواع الصحافــة التــي تنتشــر اليــوم 

في العالم، إنها »صحافة العاقات العامة«.
)كاتب مغربي(

علــى مســتوى  إن  يمينــي عربــي،  لتيــار  قــوي 
يجــد  ال  تيــاٌر  وهــو  الجماهيــر.  أو  النخــب 
 فــي التخلــص مــن كل مخالفيــه بــأي 

ً
غضاضــة

اليمــن  شــكل، حتــى ال يتبقــى غيــره. صعــود 
للمفارقــة،  ويــا  ويتاقــى،  يتــوازى  العربــي 
أوروبــا  فــي  اليمينيــة  التيــارات  صعــود  مــع 
مــن  عامليــة«  »موجــٍة  إزاء  وكأننــا  وأميــركا، 
اليمــن  اليمــن تضــرب شــرقًا وغربــًا، بيــد أن 
العربــي يتميــز بعــدة صفــاٍت تجعلــه متفــردًا 
عن نظيره الغربي. فمن جهة أولى، يبدو تيار 
اليمــن العربــي ملتصقــًا ومرتبطــًا باألنظمــة 
ومــن  منهــا  ومســتفيدًا  الفاســدة،  الســلطوية 
لهــا  الداعمــن  أحــد  ويمثــل  سياســاتها، 
ولبقائهــا. كمــا أنــه يبــدو منتشــرًا فــي أوســاط 
الطبقــة العليــا، والشــريحة العليــا مــن الطبقــة 
الوســطى، والتــي تربطهــا مصالــح اقتصاديــة 
أهــم  مــن  تجعلهــا  بالســلطة،  واجتماعيــة 
املدافعــن عنهــا، وعــن ســلطويتها وفســادها. 
كثيــرون  منتمــون  يتبنــى  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
لهذا التيار اليميني قيم الليبرالية الشــكانية 
التــي ترّكــز علــى الحريــة االنتقائيــة والرفاهــة 
االقتصاديــة واالجتماعية، في وقت يحتقرون 
كل املخالفن لهم فكريًا وسياسيًا ويعادونهم، 
ويــزدرون املختلفــن عنهم اجتماعيــًا وطبقيًا. 
وهــو مــا يعكــس انفصامــًا أخاقيــًا وســلوكيًا 
فّجــًا، يعكــس تشــوه منظومتهــم القيميــة. وهم 
ال يخجلــون مــن التعبيــر عن ازدواجيتهم تلك، 
فــي مواقــف كثيــرة علــي نحــو مــا يحــدث فــي 

األخيــرة  والتــي كشــفتها صديقــة  لوينســكي، 
عندمــا ســربت للصحافــة تســجيات املكاملــات 
التــي كانــت تجــري بينهــا وبــن مونيــكا التــي 
عــن  شــيء  كل  لهــا  وحكــت  فيهــا،  تثــق  كانــت 
عاقتها برئيســها. وعندما تناولت الصحافة 
مــن  تأّكــدت  أن  بعــد  القضيــة،  تلــك  األميركيــة 
صحــة التســجيات، فعلــت ذلــك انطاقــا ممــا 
تمليــه عليهــا مدّونــة آداب املهنــة التــي يخضع 
تقــول:  والتــي  األميركيــون،  الصحافيــون  لهــا 
»ال يمكــن املــّس بالحيــاة الخاصــة ألي كان، إال 
فــي حــال تبريره بمصلحة عامة طاغية«. وفي 
هــذه القضيــة، وقفــت الصحافــة األميركيــة فــي 
صــف الدفــاع عــن املصلحــة العامــة، وأجبــرت 
واالعتــذار  بالخطــأ،  االعتــراف  علــى  الرئيــس 
أمــام الشــعب عــن خطئــه. قضيــة أخــرى يبــّرر 
فــي  حريتهــم  »الصحافيــون«  هــؤالء  بهــا 
التطــاول علــى الحيــاة الخاصــة لآلخريــن، هي 
فرانســوا هوالنــد،  الفرنســي،  الرئيــس  قضيــة 
وصديقتــه املفترضــة. وكانــت مجــّرد تســريب 
تناولتــه بعــض صحــف الفضائــح  وصحافــة 
»الباباراتــزي« التــي اســترقت صــورة الرئيس، 
بيــت  أنــه  ُيفتــرض  مــا  إلــى  طريقــه  فــي  وهــو 
عشــيقته،  لكــن الصحافــة الفرنســية الجاّدة لم 
تلتفــت إلــى هــذه القضيــة، ألنــه ليــس مــن عرف 
الخــوض  وتقاليدهــا  الفرنســية  الصحافــة 
فــي الحيــاة الخاصــة للنــاس، حتــى لــو كانــوا 
شخصيات عمومية.. بل هناك من الصحافين 
غيــر  املمارســات  يديــن  كتــب  مــن  الفرنســين 
املهنية وغير األخاقية للصحافين ووســائل 

اإلعام التي تناولت القضية.
العــام،  باملــال  يتعلــق  األمــر  بــأن  الدفــع  أمــا 
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الكويت ـ خالد الخالدي

مــع بدايــة العــام الدراســي الجديــد، ظهــرت 
أزمــة مواقف الســيارات فــي جامعة الكويت، 
والتــي يعانــي منهــا الطــاب وطاقــم الهيئــة 
التعليميــة منــذ ســنوات طويلــة. والســبب، كمــا يقول 
الكليــات  معظــم  بوجــود  ــق 

ّ
يتعل ب، 

ّ
الطــا مــن  عــدد 

وبالتالــي،  العاصمــة.  فــي  الســكنّية  األحيــاء  وســط 
ليست هناك مساحات لركن السيارات. 

ــل نقابة اتحــاد طاب جامعة الكويت، عبد 
ّ
يقــول ممث

جامعــة  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  الفضلــي،  العزيــز 
الكويــت هــي الجامعة الحكومية الوحيدة في الباد، 
وأكبر مؤسسة تعليمية، ويبلغ عدد طابها أكثر من 
45 ألفًا. تتوزع كلّياتها في ثاث مناطق هي الشويخ 
الرئيســي،  املقــر  األولــى  فــي  وكيفــان.  والخالديــة 
ويضــم كليــات الحقــوق واإلدارة والعلوم السياســية. 
ويوضــح أن طــاب هذه الكليات ال يواجهون مشــكلة 
فــي ركــن ســّياراتهم. أما منطقة كيفــان، فتضم كليات 
عــدد  يختارهــا  والتــي  واآلداب،  والتربيــة  الشــريعة 
كبيــر مــن الطــاب. األمــر نفســه ينطبــق علــى منطقــة 
الخالديــة، حيــث كليات الهندســة والعلوم. وال توجد 
مواقف تابعة لهذه الكليات  بسبب ضيق املساحات، 
علمــًا بــأن املباني شــّيدت بن األحياء الســكنية، وهو 
أمر يضطر الطاب إلى املخالفة وركن سّياراتهم في 

أماكن غير مخّصصة لها.  
بًا كثيرين يضطّرون إلى ركن 

ّ
 طا

ّ
يضيف الفضلي أن

ســياراتهم في الشــارع وإغاق الطريق، أو إلى جانب 
البيــوت القريبــة مــن الجامعة، ممــا يؤدي إلى حدوث 
مشــاكل بــن إدارة الجامعــة والشــرطة، الفتــًا إلــى أن 
شــرطة املــرور ليســت متســاهلة جــدًا مــع الطاب،  وال 

تراعي ظروفهم وعدم توفر أماكن الئقة. 
»العربــي  لـــ  نــدا،  أحمــد  الطالــب،  يقــول  جهتــه،  مــن 

الحصــول علــى مقــر جديد مؤقت فــي منقطة خيطان 
 الوحيد هو 

ّ
من دون أن يتحقق األمر«. ويرى أن الحل

انتظــار االنتهــاء مــن تشــييد مقــر الجامعــة الجديــد، 
وذلك بعد نحو سبع سنوات.  

فــي هــذا الســياق، يقــول أحــد الســكان القاطنــن فــي 
لـــ  الغانــم،  محمــد  أبــو  للجامعــة،  املجــاورة  البيــوت 
الخالديــة  منطقــة  فــي  »أقطــن  الجديــد«:  »العربــي 
يــزداد  االزدحــام  أن  إلــى  الفتــًا  عامــًا«،  ثاثــن  منــذ 
بشــكل كبيــر بســبب كثــرة أعــداد الطــاب، ووقوفهــم 
العشــوائي علــى األرصفــة أو فــي منتصــف الشــوارع 
وقرب البيوت. ويضيف: »في بعض األحيان، أضطر 
إلــى شــراء مــا أحتاجــه مســاء«. ويلفــت إلى أن أســعار 
تعــد  ولــم  انخفضــت،  للجامعــة  املجــاورة  املنــازل 

مرغوبة بسبب الضجيج واالزدحام. 
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه عــادة مــا ال يســتخدم الطاب 
ي مستوى خدماتها، 

ّ
وسائل النقل العامة بسبب تدن

جهــة  مــن  الحــرارة.  درجــة  ارتفــاع  إلــى  باإلضافــة 
يشــعرون  إنهــم  الكويتيــن  مــن  عــدد  يقــول  أخــرى، 
العامــة  املواصــات  اســتخدموا  مــا  إذا  بـ«الدونيــة«، 
أو ســيارات األجــرة. تقــول الطالبــة فــي كليــة العلــوم، 
شــيخة الحســيني، لـــ »العربــي الجديــد«، إن »مواقــف 
ــرة، ونضطر فــي بعض األحيان 

ّ
الســيارات غيــر متوف

إلى ركن سياراتنا بعيدًا، مما يعّد مشكلة، خصوصًا 
بالنســبة للفتيــات، إذ ليــس محّبذًا أن تســير الفتيات 
في الشارع«. تضيف أن »بعض األساتذة الجامعّين 
ال يقــّدرون تأخرنــا عــن فصولنــا بســبب عــدم إيجــاد 
موقــف للســيارة، وال يتــرّددون فــي طردنــا مــن القاعة 
أو إنقــاص درجاتنــا«، الفتــة إلــى أن »آخريــن يبــدون 
أكثــر تفّهمــًا لهــذا الواقــع«. بالنســبة إليهــا، لــم يعــد 
األمر مشكلة كبيرة، خصوصًا أنها ستتخرج قريبًا، 
إال أنها تأمل حل هذه املشكلة في وقت قريب حتى ال 

يعاني الطاب اآلخرون. 

الجديــد«: »أدرس فــي كلية التربية في منطقة كيفان، 
 غالبيــة 

ّ
وال يوجــد موقــف للســيارات«، الفتــًا إلــى أن

ب يضطــّرون إلــى ركــن ســّياراتهم أمــام بيــوت 
ّ

الطــا
الناس أو في الشوارع املحيطة. 

ه، 
ّ
 إدارة املرور حّررت مخالفتن في حق

ّ
ويضيف أن

وقــد ورفضــت أعــذاره. حتــى األهالــي »ال يتفّهمــون 
ظروفنا«. ويتابع: »هذه ليســت مشــكلتنا الوحيدة. 
العــام  بــدء  مــع  الشــوارع  ازدحــام   

ّ
ظــل فــي  نعانــي 

الدراســي. وقــد يســتغرق األمــر ســاعتن للوصــول 
عــن  ــرًا 

ّ
متأخ أصــل  بالتالــي،  موقــف.  عــن  والبحــث 

موعد املحاضرة«. 
وكانت املؤسسة العامة للموانئ، الواقعة قرب مقر 
الجامعــة الرئيســي فــي الشــويخ، والتــي ال يعانــي 
طابهــا مــن هــذه املشــكلة، قــد قــّررت اســتعارة جــزء 
مــن موقــف الســيارات الخــاص بالجامعــة، بســبب 
أعمــال الصيانــة واإلنشــاءات فــي املينــاء، ممــا ينذر 

بأزمة مواقف. 
الشــريعة  لكلّيــة  املســاعد  العميــد  يقــول  مــن جهتــه، 
التــي  الكليــات  أبــرز  )إحــدى  اإلســامّية  والدراســات 
تعانــي مــن هــذه األزمــة(، محمــد املحمــود، لـــ »العربي 
الجديد«، إنه في البداية، شّيدت الجامعة في منطقة 
 التطــّور العمرانــي، 

ّ
غيــر مأهولــة بالســكان. وفــي ظــل

بــدأت األزمــة.  التاميــذ،  فــي عــدد  الكبيــرة  والزيــادة 
ب، اضطررنــا 

ّ
يضيــف أنــه »بســبب زيــادة عــدد الطــا

إلــى هــدم جــزء مــن مواقــف الهيئــة التدريســية، وبناء 
فصــول جديــدة مكانهــا، ممــا أدى إلى تفاقم املشــكلة. 
اقترحنــا علــى وزارة األشــغال بنــاء موقــف ســيارات 
متعــدد الطوابــق، إال أنهــا رفضــت بحجــة عدم وجود 
ب ركن سّيارتهم في 

ّ
مكان مائم، فكان أن سألنا الطا

منطقــة أخــرى، علــى أن تنقلهــم حافــات نخصصهــا 
لهــم إلــى مقــر الجامعــة، إال أنهــا رفضــوا بســبب الحّر 
وتضــارب أوقــات الفصــول الدراســية. كذلــك، حاولنــا 

مجتمع
 92 فــي املائــة مــن ســكان العالــم يعيشــون اليــوم فــي مناطق، 

ّ
كشــفت منظمــة الصحــة العامليــة عــن أن

ــى فيهــا مســتويات جــودة الهــواء إلــى مــا دون املعاييــر الصحيــة املتعــارف عليهــا. وأشــارت، 
ّ
تتدن

 تلــوث الهــواء يــودي بحيــاة 6.5 مايــن شــخص ســنويًا، 
ّ
فــي تقريــر أصدرتــه أمــس الثاثــاء، إلــى أن

 نحــو 
ّ
أي مــا يعــادل نحــو 11.6 فــي املائــة مــن مجمــوع الوفيــات حــول العالــم. وأوضحــت املنظمــة أن

ثاثة ماين وفاة سنويًا ترتبط بالتعّرض لتلّوث الهواء الخارجي، فيما ترتبط 3.5 ماين وفاة 
)األناضول( بالتلّوث في املناطق املغلقة.  

مة العفو الدولية أن طالبي اللجوء يتعّرضون لسوء معاملة في املجر، وأن نظام اللجوء 
ّ
أعلنت منظ

فيها »مصّمم بشكل صارخ« لردع الاجئن عن طلب الحماية هناك. وانتقدت جهود املجر منذ بدء 
تطبيــق القواعــد الجديــدة فــي 5 يوليو/تمــوز املاضــي، »بإعــادة« طالبــي اللجــوء إلــى صربيا. وقال 
مديــر منظمــة العفــو الدوليــة فــي أوروبــا، جــون دالهــاوزن، إن »املعاملــة املروعــة وإجــراءات اللجــوء 
م الحكومة استفتاء األحد املقبل لحشد دعم سياسي ضد 

ّ
كانت خدعة لردع طالبي اللجوء«. وتنظ

)أسوشيتد برس( أي خطط مستقبلية لاتحاد األوروبي إلعادة توطن الاجئن. 

منّظمة العفو الدولية تنتقد نظام اللجوء في المجر92 % من سكان العالم يستنشقون هواًء ملّوثًا

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

فــي ســيرها حتــى  األجــرة  تتهــادى ســيارة 
تصــل إلــى الزبــون الواقف عنــد ذلك التقاطع 
 مــا فــي 

ّ
فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت. كل

ســيارة »املرسيدس القطش« يوحي بالِقدم، 
مــن لونهــا البيــج إلــى املنشــفة املتدليــة مــن 
زجاج النافذة. السائق نفسه يوحي بالقدم.

يعــّرف عــن نفســه: »أنــا أبــو أحمــد عيتانــي، 
»أصبــت  يضيــف:  بيــروت«.  راس  مــن 
ففقــدت   )2006( تمــوز  حــرب  خــال  بقذيفــة 
فــي  والدتــه  الســمع«.  علــى  قدرتــي  معظــم 

مــن  تلــك،  وإصابتــه  بيــروت  رأس  منطقــة 
الرجــل  عليهــا  يرّكــز  التــي  التفاصيــل  أبــرز 
الســتيني، وهــو يقــود ســيارته التــي يعمــل 
 أبناء 

ّ
عليها منذ عشــرات الســنوات. ُيذكر أن

إلــى  انتمائهــم  فــي  يفاخــرون  بيــروت  رأس 
عاصمــة  منهــا  »توّســعت  التــي  منطقتهــم 
»البيارتــة«  انتمــاء  ويحصــرون  لبنــان«، 

بسبع عائات فقط أكبرها »آل عيتاني«.
فــي  يجلــس  مــن شــاب  أحمــد  أبــو  يســتفيد 
الذيــن  الزبائــن  ملفاوضــة  األمامــي  املقعــد 
التــي  الســماعة  أجــرة.  ســيارة  ينتظــرون 
هــا ال 

ّ
ثّبتهــا فــي أذنــه اليمنــى تســاعده، لكن

تكفي لوحدها. أشهر طويلة استغرقها أبو 
أحمد بعد إصابته في »حرب تموز«، قبل أن 
يعود إلى قيادة سّيارة األجرة ويبدأ بقراءة 
شــفاه زبائنــه، وهــم موظفــون وربــات منازل 
هــم فــي شــوارع 

ّ
ينتظــرون ســيارة أجــرة تقل

بيروت.
 خمســة رّكاب عندمــا 

ّ
كان أبــو أحمــد يقــل

باغتهم صاروخ، رمته طائرة إســرائيلية، 
فــي  بهمــن  مستشــفى  مــن  مقربــة  علــى 
شــهر  فــي  لبيــروت  الجنوبيــة  الضاحيــة 
يســرد:   .2006 عــام  مــن  تمــوز  يوليــو/ 
ي سّيدة وبناتها إيصالها إلى 

ّ
»طلبت من

 
ّ
أن اليــوم نفســه، ســمعت  فــي  املستشــفى. 

ى خطف جنود إسرائيلين، 
ّ
حزب الله تبن

 
ّ
بــأن بعــد  علمــت  قــد  أكــن  لــم  نــي 

ّ
لكن

اإلســرائيلين قصفــوا الجنــوب وباشــروا 
بالضاحيــة«. يتابــع: »لــم أســتفق إال عنــد 
سحبي من السيارة، من تحت ركام مبنى 
قريــب مــن املستشــفى. الحمدللــه«. أخبــره 
 ســيارته 

ّ
أحــد الشــبان، الذيــن أنقــذوه، بــأن

طــارت علــى وقع الصاروخ قبل أن تســتقّر 
عنــد املبنــى الــذي انهار من جــّراء القصف. 
بعدهــا، لــم يمتلك الرجــل رفاهية التقاعد، 
فعاد إلى القيادة ســريعًا. ألبي أحمد حّس 

الزبــون  مــن  التقــّرب  فــي  يســاعده  فكاهــي 
الجالــس بالقــرب منــه، فيتحــّول إلــى مترجم 
لــه. وال تخلــو جعبتــه مــن قصــص يرويهــا 
عــن عمله كســائق أجرة فــي مدينة نيويروك 
في سبعينيات القرن املاضي، التي قصدها 
مــع انــدالع الحرب األهلية اللبنانية )1975(. 
ســائحًا  يلمــح  عندمــا  أحمــد  أبــو  يتوقــف 
»نيويــورك؟«.  بلكنــة:  ويســأله  أجنبيــًا، 
يبتســم األجنبــي ويــرّد بالنفــي. يضحك أبو 
: »عملت على السيارات الصفراء 

ً
أحمد قائا

الشهيرة. هناك يدفع الزبون على العداد وال 
يفاوض«.

أبو أحمد عيتاني... تاكسي نيويورك في بيروت

عصام سحمراني

هناك طريقتان عادة للتعامل مع مرض 
ما قبل وصوله املتوقع. األولى معروفة 

جدًا ومعتمدة وتحظى بالكثير من الرعاية 
اإلعالمية واإلعالنية التي تثير أحيانا 

الشكوك في درجة الحشد لها. لقاحات 
واحتياطات دوائية ووقاية. لقاحات 

 واألمراض الحديثة، أو 
ّ

للمالريا والسل
»إيبوال« و»كورونا« وغرائب  املستحدثة، كـ
أشكال اإلنفلونزا. وحمالت توعية خاصة 

بها وبغيرها من األمراض: ال تلمس... ال 
تستخدم... ال تأكل... ال تشرب... استعمل... 

ب... زر الطبيب املتخصص، وغيرها 
ّ
تجن

الكثير من اإلرشادات.
ه حتى في الدول 

ّ
يستغرب املرء حقيقة أن

التي تطبق أعلى معايير الوقاية والتوعية 
فإّن األمراض تنتشر. أبرز املعلومات ما 
يتعلق بسرطان الثدي في غرب أوروبا 

وشمالها، فأرقام اإلصابات في تصاعد 
عاما بعد عام، وتصل إلى 95 في املائة ألف 

بن النساء.
ها مثل 

ّ
إذًا، هل تنفع الوقاية؟ البعض يقول إن

عدمها، بل إّن املرض نفسه هو املتحكم 
 

ّ
الوحيد باملسألة وال قدرة لنا على رّده »إال
بالحظ«. كذلك، هناك من يؤمن باملؤامرة 

التي تقول إّن األمراض واألوبئة اختراعات 
بشرية تلجأ إليها جهات ما ألغراض 
معينة. وبالتالي، ال مجال للوقوف في 

وجهها، فتلك الجهات تسيطر على عاملنا 
بالكامل، وإذا نجونا اليوم فلن ننجو غدًا. 

فلنتوقف عن خداع أنفسنا!
هنا ننتقل إلى الطريقة الثانية للتعامل مع 
 جانب 

ّ
املرض املتوقع واملحيط بنا من كل

أحيانا كمن يتربص وينتظرنا عند مفترق 
ما. الطريقة ببساطة تجاهله. أساسا فإّن 
أغلبية البشر ال تملك القدرة على مقاومة 
املرض، وال تتمكن حياله من فعل شيء 
أبعد من االستسالم له واالنصياع إلى 

أوامره. فإذا أصيب أحدهم سعى إلى العالج، 
.
ً
وإذا لم ُيَصب تابع حياته متجاهال

مجرد تجاهل احتماالت املرض يفي 
بالغرض عادة، خصوصا إذا كنت فقيرًا ال 
تملك ترف الوسواس بكلفته املادية الكبيرة 
التي ترتبط بأعلى معايير الغذاء والنظافة 
الشخصية والنظافة املنزلية، مع علمك أّن 

الدولة التي تعيش فيها ال تعترف بحقوقك 
 في بعض الجوانب.

ّ
كإنسان إال

إذا كنت على هذه الحال، وأكلت سندويش 
شاورما بدوالر واحد فقط من شارع 

، فقد 
ً
شاتيال الشعبي، قرب بيروت، مثال

يكون من الصعب عليك أن تهضمه في 
املرة األولى، وربما تتسمم تسّمما خفيفا. 
 

ّ
ك في مرات مقبلة، ال تتيح لك األكل إال

ّ
لكن

من املكان نفسه، ستعتاد األمر وستجد 
مذاقه جيدًا وستعتبر نزوله في املعدة بردًا 

وسالما.
هو التعايش مع اإلجبار على عيش نمط 
حياة محدد لك ومرسوم بدقة في الدورة 
الرأسمالية الكاملة التي تستخلص منك 

قيمتك الجوهرية كإنسان وترميها عند أول 
»ال«؟ مستوعب للنفايات. فهل حان وقت الـ

هل حان 
وقت الـ»ال«؟
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في إحدى الكليات في جامعة الكويت )ياسر الزيات/ فرانس برس(



األخيرة فقط، فيما سّجلت في العام املاضي 
امـــرأة واستقبلت   

ّ
حــق فــي  317 قضية عنف 

املحاكم السعودية 11 ألفًا و130 قضية إعالة 
ووالية في مختلف املناطق. وتؤّكد الدكتورة 
ناهد باشطح وهي من الحقوقيات الداعمات 
في  للتحّرك جديًا  حــان  »الــوقــت   

ّ
أن للحملة، 

لــلــمــرأة ورفــــع الظلم  الــعــدالــة  اتــجــاه تحقيق 
الــذي ما أنــزل الله به من سلطان، إذ لم يعد 
ر باألعراف في حصول املرأة 

ّ
من مجال للتعذ

على التمكني في املجتمع«.

مطالب مشروعة
 املــــرأة 

ّ
تــتــرّكــز مــطــالــب الــنــاشــطــات عــلــى أن

إلغاء  من  بــّد  وال  األهلية،  كاملة  السعودية 
ــلـــى مــا   مــــا يــتــطــلــب مـــوافـــقـــة الــــرجــــل عـ

ّ
ــل ــ كــ

يخصها. وكانت الحكومة قد أجرت بعض 
العمل  النساء على  التي تشّجع  التغييرات 
 التعليمية، وأصدرت قانونًا 

ّ
وتزيد فرصهن

ضـــد الــعــنــف املــنــزلــي فـــي عـــام 2013. كــذلــك 
وافق مجلس الشورى السعودي قبل أربعة 
أشــهــر عــلــى إدخــــال بــعــض الــتــعــديــات على 
 فــي السفر 

ّ
نظام الــواليــة ومنح املـــرأة الــحــق

 الحقوقيات 
ّ
في حال رفض الولّي ذلك. لكن

ها ربطت ذلك 
ّ
رأين تلك الخطوة قاصرة ألن

الــدكــتــورة لبنى  الــقــاضــي. وتــقــول  بموافقة 
 مــن رجـــل ومنحوه 

ّ
الــقــاســم: »أخــــذوا الــحــق

 املــرأة في حاجة دائمة إلى 
ّ
لرجل آخــر، كــأن

 »تــعــديــات 
ّ
رجـــل لــيــقــّرر عــنــهــا«. تضيف أن

املجلس التي ال تصبح نافذة إال بعد موافقة 
وزارة الداخلية عليها، ال تعالج لّب املشكلة، 
 النظم ال تنظر بعني املــســاواة إلى 

ّ
وهــي أن

 من يناقش هذه املشكلة هم رجال 
ّ
املرأة، ألن

هات ال يشعرن بحجم املعاناة 
ّ
أو نساء مرف

وقد  بسببها.  كثيرات  نساء  تعيشها  التي 
اعــتــرضــت نــســاء مــن أمــثــال الــدكــتــورة نــورة 
الــتــي تصّب  قــــرارات املجلس  الــعــدوان على 
ــهــا تتعارض 

ّ
أن املــــرأة، بــحــّجــة  فــي مصلحة 

ــل، مــن  ــلـــرجـ ــة لـ ــوامــ ــقــ ــع مـــبـــدأ الــــواليــــة والــ مــ
القوامة  دون أن تحّدد ما هي شرعّية هــذه 

وحدودها«.
ــيـــر عــــضــــو مــجــلــس  ــاق، تـــشـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــي هـــــــذا الـ
اإلنــســان  لــحــقــوق  الــوطــنــيــة  »الجمعية  إدارة 
العابدين  زيــن  سهيلة  الدكتورة  السعودية« 
 املــرأة التي 

ّ
ها تنتظر إقــرار حــق

ّ
حماد إلــى أن

أتــّمــت الــعــشــريــن مــن عــمــرهــا، فــي اســتــصــدار 
جــــواز ســفــرهــا وتــجــديــده مـــن دون اشــتــراط 
موافقة ولّي أمرها، مثلها مثل الرجل. وتقول: 
الكاملة.   املواطنة 

ّ
»نحن كنساء نطالب بحق

طالب 
ُ
ت أن  البالغة  املـــرأة  كــم هــو صعب على 

بــمــوافــقــة ولـــّي أمــرهــا عــلــى اســتــصــدار جــواز 
ها ومهما 

ّ
سفرها أو تجديده، مهما كانت سن

كــانــت هــويــة الــولــّي حــتــى ابــنــهــا أو حفيدها 
ه. املهّم أن يكون ذكرًا لتكون 

ّ
مهما كانت سن

 املــــرأة كاملة 
ّ
األنــثــى تــحــت وصــايــتــه، مــع أن

ه 
ّ
أن بدليل  تمامًا،  الرجل  مثل  مثلها  األهلية 

ُيطّبق عليها القصاص والحدود والعقوبات 
طّبق على الرجل، 

ُ
والتعزيرات نفسها التي ت

ــّد عــلــيــهــا.  ــ بـــل تـــكـــون فـــي بــعــض األحـــيـــان أشـ
ــا فـــي مــســألــة الــحــقــوق، فــتــعــامــل كناقصة  ــ أّم

األهلية«.
وتـــشـــّدد الــنــاشــطــة الــســعــوديــة هــالــة الــراشــد 
املــرأة السعودية تواجه تمييزًا على   

ّ
أن على 

مـــســـتـــوى أعــــمــــق، فــــي الـــقـــانـــون واملـــمـــارســـة، 
وهــي أمــور تقف عائقًا أمــام حصولها حتى 
بها. وتقول:  الخاصة  الثبوتية  األوراق  على 
»مــا زالــت األنظمة تشترط وجــود ولــّي رجل 
لــكــي يسمح لــلــمــرأة بــالــحــصــول عــلــى بطاقة 
الذكور  األبناء  القانون  ويلزم  وطنية.  هوية 
بهم  خــاصــة  ثبوتية  أوراق  على  بالحصول 
أّما  عمرهم.  من  الثامنة عشرة  بلوغهم  عند 
 ذلــك إال إذا وافــق األب 

ّ
 لهن

ّ
البنات، فا يحق

عــلــى األمــــر«. تــضــيــف: »فـــي حـــال رفـــض ذلــك، 
ــرأة ضحية لــســوء اســتــخــدام ولــّي  املــ تصبح 
أمـــرهـــا ملــعــلــومــاتــهــا الــشــخــصــيــة، وقــــد يــأتــي 
ها هي. وكثيرة هي 

ّ
بأي امــرأة أخــرى على أن

الــقــصــص الـــتـــي تــتــحــّدث عـــن أزواج ســرقــوا 
املصرفية، بعد اصطحاب  أرصــدة زوجاتهم 
ر لها صورة 

ّ
امــرأة أخــرى بــداًل عنها. ال تتوف

في املصرف«.

ال خروج من السجن
من جهتها، تؤّكد الدكتورة في علم االجتماع، 
 اعــتــراض الــولــّي الذكر 

ّ
 »حـــق

ّ
نـــورة املــانــع، أن

يسيطر على كثير من خيارات السعوديات«. 
وتــقــول: »فــي النظام الــســعــودي، ال بــّد مــن أن 
لــو كانت عاملة  أمــر، حتى  يكون للمرأة ولــّي 
أو طبيبة. وهو إّما األب أو الزوج، وفي حال 
عدم وجودهما يكون األخ. وفي أكثر الحاالت 

الرياض ـ خالد الشايع

ــرأة  ــ ــــف امــ ــثــــر مــــن 22 ألــ بـــعـــثـــت أكــ
ســـعـــوديـــة عــريــضــة إلــــى الـــديـــوان 
ــيــــات  ــبــــرقــ املــــلــــكــــي عــــبــــر نـــــظـــــام الــ
الـــخـــاص، يــطــالــن فــيــهــا بــإنــهــاء نــظــام واليــة 
الــرجــل على املـــرأة فــي الــبــاد، الـــذي يمنعها 
أوراق  على  والحصول  والــدراســة  العمل  مــن 
ثبوتية وجـــواز سفر، وكــذلــك مــن السفر إلى 
الــخــارج، من دون موافقة وتصريح من ولّي 
أمرها. وقد حظيت العريضة بدعم كبير من 
نــاشــطــات حــقــوقــيــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
#إســقــاط_واليــة_ وســم  ويستمّر  االجتماعي 

الرجل منذ نحو ثاثة أشهر.
سعوديات  ناشطات  قادتها  حملة  مــن  أكثر 
 منذ عام 1991، 

ّ
لفّك والية الرجل املقّيدة لهن

 مــا يــمــّيــز هـــذه الــحــمــلــة الــتــي أطلقت 
ّ
غــيــر أن

ها أكثر جدية ومثابرة باملقارنة 
ّ
أخيرًا هو أن

ــهــا قوبلت 
ّ
مــع مــا ســبــقــهــا، بــاإلضــافــة إلـــى أن

التيار  إلــى  املنتمني  مــن بعض  برضى حتى 
الديني والحقوقيني. كذلك، حظيت باهتمام 

عاملّي.
السعوديات  الــنــســاء   

ّ
أن على  الحملة  تــشــّدد 

يــعــانــني مـــن صــعــوبــات كــبــيــرة بــســبــب نــظــام 
الــــواليــــة املـــعـــمـــول بــــه فــــي الــــبــــاد. فــــاملــــرأة ال 
الـــــزواج  الــعــمــل وال  الــــدراســــة وال  تــســتــطــيــع 
وال حــتــى الـــخـــروج مـــن الــســجــن بــعــد قــضــاء 
ــًا مـــــــا، إال  ــ ــرمـ ــ مـــحـــكـــومـــيـــتـــهـــا الرتــــكــــابــــهــــا جـ
ــا. وهــــــو مـــــا تـــحـــاول  ــ ــرهــ ــ بـــمـــوافـــقـــة ولــــــــّي أمــ
على  التركيز  خــال  مــن  تغييره،  الناشطات 
 هذه األنظمة ال تخضع لقوانني الشريعة 

ّ
أن

ــــاس، إذ هــي ال تتضّمن  اإلســامــيــة مــن األسـ
مسّمى »ولّي األمر« للمرأة الراشدة.

ز دراسات أعّدها »مركز رؤية للدراسات 
ّ
وتعز

على  القائمات  إلــيــه  تــذهــب  مــا  االجتماعية« 
ــــت 

ّ
الـــحـــمـــلـــة، ومـــنـــهـــا دراســــــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة دل

فات 
ّ
املعن الــزوجــات  املائة من   83 في 

ّ
أن على 

تعّرضن للعنف الجسدي، فيما أّكدت دراسة 
ثــــــاث ســـعـــوديـــات   

ّ
أن أخــــــــرى  مـــتـــخـــصـــصـــة 

ــــل خـــمـــس يـــتـــعـــّرضـــن لــعــنــف مــنــزلــي  مــــن أصـ
املتخّصصة  وتقول  العمل.  مكان  في  وكذلك 
 »املــــــرأة ســـواء 

ّ
االجــتــمــاعــيــة نــــوف الــعــلــي إن

للعنف،  تتعّرض  ابنة  أو  أختًا  أو  أمــًا  أكانت 
بــســبــب رواســــــب ثــقــافــيــة مــجــتــمــعــيــة منحت 
إلــى جانب  ذلــك  العليا. يأتي  السلطة  الرجل 
ــل بـــعـــض األســـــــر، األمــــر  ــ ــــي مـــســـتـــوى دخـ

ّ
تــــدن

إلــى تحّمل العنف خوفًا  املـــرأة  الــذي يضطر 
ـــر مــــاذ آمــن 

ّ
مـــن عـــواقـــب الـــطـــاق، لـــعـــدم تـــوف

يحميها«.
أّما أرقام »الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 
إذ  الحملة،  إليه  تلفت  ما  فتدعم  السعودية« 
عنف  قضية   111 تلقت  الجمعية   

ّ
أن تكشف 

ــر الــســتــة  ــهـ كـــانـــت ضــحــيــتــهــا نـــســـاء فـــي األشـ

المرأة 
السعوديّة

سعي إلى فّك 
والية الرجل

في  المرأة  على  الرجل  والية  إسقاط  حملة  إطار  في 
السعودية، حاولت الناشطة عزيزة اليوسف إيصال عريضة 
أوضحت  استالمها،  رفض  وبعد  الملكي.  الديوان  إلى 
أنّها سوف ترسلها عبر البريد، مؤكدة أّن الحملة مستمرّة

أسفرت األزمة االقتصادية 
التي تعيشها روسيا بسبب 

انخفاض أسعار النفط، 
والعقوبات الغربية، عن 

ارتفاع نسبة القروض 
المتأخرة إلى 18%، ما 

أوقع المستدينين تحت 
رحمة وكاالت التحصيل 

مع كّل ما تمارسه 
ضدهم من ترهيب

قروض متأخرة على الروس تعّرضهم لالبتزاز والـتهديد

االبن قد يكون ولّي أمر 
والدته، وإن كان يحصل 

على مصروفه منها

رجال كثر يستغلون حّق 
الوالية الذي منحهم إياه 

النظام لإلضرار بالنساء

ال تطلب مكاتب االئتمان 
الصغيرة من المقترض 

سوى تقديم الهوية

يحظر القانون الجديد 
على الوكاالت توظيف 

أشخاص سبقت إدانتهم 
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موسكو ـ رامي القليوبي

بينما تخلت املصارف الروسية عن الديون 
ــــاالت الــتــحــصــيــل، في  الــصــغــيــرة لــصــالــح وكـ
حـــــال كـــانـــت الــــديــــون بــســيــطــة ال تــســتــدعــي 
ــاء، بـــــــات املــــواطــــنــــون  ــ ــــضـ ــقـ ــ الــــلــــجــــوء إلـــــــى الـ
املــســتــديــنــون فــريــســة ســهــلــة ملــمــارســات تلك 
الوكاالت. فاألخيرة تعتمد أساليب االبتزاز 
والــتــهــديــد وتـــشـــويـــه الــســمــعــة وغـــيـــرهـــا من 
أساليب الضغط النفسي وصواًل إلى العنف 
فـــي بــعــض الـــحـــاالت لــتــحــصــيــل الـــديـــون من 

املواطنني العاجزين عن سدادها أساسًا.
 آخر حلقات هذا املسلسل، صــدور حكم 

ّ
ولعل

بــالــســجــن ملــــدة 8 ســـنـــوات بــحــق مـــوظـــف في 
مكتب ائــتــمــانــي صغير ألــقــى زجــاجــة حــارقــة 
التي جرت  الحادثة  نافذته.  عبر  منزل  داخــل 
في مدينة أوليانوفسك أدت إلى إصابة رجل 
)56 عــامــًا( وحــفــيــده بــحــروق. تــذكــر املحامية 
ناتاليا دوبوفيس العديد من حاالت التهديد 
لـــلـــمـــواطـــنـــني، واالتــــــصــــــال بـــجـــهـــات الـــعـــمـــل، 

والــتــحــدث مـــع الــقــاصــريــن. كـــذلـــك، تــشــيــر إلــى 
دماغية  بسكتة  أصيبت  موكاتها  إحــدى   

ّ
أن

بعدما جــاء إليها رجــان من وكالة تحصيل. 
»العربي  لـ الواقعة  تروي دوبوفيس تفاصيل 
الجديد«: »رسم موظفا التحصيل جرذًا داخل 
العمارة أواًل، وطرقا باب بيت السيدة العجوز 
إلى أن فتحته، وهددا حفيدتها، ونتيجة لذلك 

أصيبت السيدة بسكتة دماغية«.
التي  للقانون  أبــرز األساليب املخالفة  وحــول 
»ال  تــضــيــف:  التحصيل،  وكــــاالت  إلــيــهــا  تلجأ 
تــلــتــزم الــــوكــــاالت بـــقـــانـــون حــمــايــة الــبــيــانــات 
ــري اتــــصــــاالت بـــأقـــربـــاء  ــجـ الــشــخــصــيــة، بــــل تـ
ــنـــني وأصــــدقــــائــــهــــم، وتـــنـــشـــر مــعــلــومــات  املـــديـ
مسيئة لهم على شبكات التواصل االجتماعي، 
ــيـــرهـــا مــــن أســـالـــيـــب الــضــغــط  ــــى غـ ــأ إلــ ــلـــجـ وتـ
 السبب الرئيسي لحدوث 

ّ
النفسي«. توضح أن

املــشــاكــل مـــع وكـــــاالت الــتــحــصــيــل هـــو الــجــهــل 
الــقــانــونــي لـــدى املــواطــنــني الــذيــن ال يعلمون، 
ــه ال يحق ألحــد الدخول 

ّ
على سبيل املــثــال، أن

كثير  ويلجأ  منهم.  بموافقة  إال  منزلهم  إلــى 

مــن الــســكــان إلـــى مــكــاتــب االئــتــمــان الصغيرة 
ــا إلــــى بضعة  ــيـ ــا فـــي روسـ الـــتـــي يــصــل عـــددهـ
آالف، لتدبير مبالغ بسيطة لنفقاتهم العاجلة 
والضرورية. وعلى عكس املصارف، ال تطلب 
هذه املكاتب من املقترض سوى تقديم أوراق 

املمتلكات وممارسة  البدنية وإتاف  القوة 
أساليب الضغط النفسي والتضليل.

فــي املــقــابــل، يشير رئــيــس »االتـــحـــاد الوطني 
ــرفــــة«، بـــوريـــس  ــتــ لـــــوكـــــاالت الـــتـــحـــصـــيـــل املــــحــ
 أهــــم إيـــجـــابـــيـــات الــقــانــون 

ّ
فــــورونــــني، إلــــى أن

ــه ســيــتــيــح الــفــصــل بـــني الـــوكـــاالت  الـــجـــديـــد أنــ
القانونية وغير القانونية عن طريق تأسيس 
ــأن الــحــد   أحـــكـــامـــه فـــي شــ

ّ
ــاص، لـــكـــن ــ ســجــل خـ

ليست واضــحــة، وهناك  األقــصــى لاتصاالت 
تــســاؤالت حــول مــدى واقعية تطبيقها. يقول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »ال يــوضــح  فــــورونــــني لــــ
ــاره اتــــصــــااًل.  ــبـ ــتـ ــــذي يــمــكــن اعـ ــانـــون مــــا الــ ــقـ الـ
إذا أغــلــق املــديــن الــخــط أو طــلــب إعــــادة إجـــراء 
االتصال أو حدث انقطاع ألسباب فنية، فهل 

يعتبر االتصال تامًا؟«.
وحول توقيت صدور القانون، يضيف: »جرى 
تبني القانون وسط موجة شعبوية في إطار 
االستعدادات لانتخابات، وهو يحمي جميع 
املدينني بصرف النظر عما إذا كانوا أمناء أم 
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ّ
متاعبني. بحسب اإلحصاءات، فإن

من املقترضني غير أمناء ويلجؤون إلى حيل 
لتجنب الــتــواصــل مــع الــدائــنــني. وفـــي حــاالت 

كثيرة ال ينوون رد القرض منذ البداية«.
ــاه وكـــــــاالت  ــ ــجـ ــ ــة تـ ــيـ ــلـــبـ وحـــــــــول الــــنــــظــــرة الـــسـ
ــا، يــقــول  ــيـ الــتــحــصــيــل الــتــي تــشــكــلــت فـــي روسـ
الرئيسي هــو عــدم وجــود  فــورونــني: »السبب 
رقـــابـــة حــكــومــيــة ممنهجة عــلــى هـــذه الــســوق 
ــاالت الــتــحــصــيــل فــيــهــا مع  ــ الـــتـــي تــتــعــامــل وكــ
نحو 10 مايني مدين. بالتوازي مع الوكاالت 
للمكاتب  املحترفة، كانت هناك سوق ســوداء 
الــصــغــيــرة الــتــي كــانــت تــعــتــمــد أســالــيــب غير 
مـــحـــتـــرفـــة أو شـــبـــه إجــــرامــــيــــة. كــــانــــت جــمــيــع 
بهذه  مرتبطة  املاضية  األشهر  في  الفضائح 
الــســوق الـــســـوداء«. يــتــابــع: »عــــاوة عــلــى ذلــك، 
هـــنـــاك شـــعـــور بـــنـــوع مـــن املــــؤامــــرة وبـــأنـــه تم 
اخـــتـــيـــار وكــــــاالت الــتــحــصــيــل كــبــش فـــــداء في 
وسائل اإلعام لتخفيف الغضب الشعبي من 
األزمة االقتصادية وتراجع مستوى املعيشة، 
ــم عــنــاصــر الــدعــايــة  ــاالت مـــن أهــ ــوكــ فــبــاتــت الــ

االنتخابية للمرشحني«.

ها تقدم خدمة توصيل األموال 
ّ
الهوية، كما أن

تفرض  املقابل  في  ها، 
ّ
لكن املنازل مجانًا.  إلــى 

فــوائــد جــنــونــيــة. فــيــرّد املــديــن أضــعــاف املبلغ 
األساسي في بعض األحيان.

ــلــــى ضـــــوء خــــطــــورة قــضــيــة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، وعــ
الـــديـــون املــتــأخــرة فـــي الـــظـــروف االقــتــصــاديــة 
الـــراهـــنـــة، تــبــنــت الــســلــطــات الـــروســـيـــة مــؤخــرًا 
وذلك  التحصيل،  وكــاالت  تنظيم عمل  قانون 
بالتزامن مع اقتراب موعد انتخابات مجلس 
الدوما )البرملان( الروسي في الشهر الجاري.

يــســمــح الـــقـــانـــون الــجــديــد ملــوظــفــي وكــــاالت 
ــال بــــاملــــديــــن مـــرتـــني  ــ ــــصـ ــاالتـ ــ ــيـــل بـ ــتـــحـــصـ الـ
أســبــوعــيــًا كــحــّد أقــصــى وخـــال الــفــتــرة بني 
مساء  والــعــاشــرة  صباحًا  الثامنة  الــســاعــة 
األكثر.  على  أسبوعيًا  مــرة  ومقابلته  فقط، 
ــاالت تـــوظـــيـــف  ــ ــ ــوكـ ــ ــ كـــــذلـــــك، يـــحـــظـــر عــــلــــى الـ
أشــخــاص سبقت إدانــتــهــم بــارتــكــاب جرائم 
فــي حــق أشــخــاص أو فــي مــجــال االقــتــصــاد 
أو فــي حــق الـــدولـــة واألمــــن الـــعـــام. ويحظر 
استخدام  التحصيل  موظفي  على  القانون 

ســخــريــة يــكــون االبــــن، حــتــى لــو كـــان يحصل 
على مصروفه من أمه«.

 
ّ

 فيها الرجال حق
ّ

تكثر القصص التي يستغل
الــواليــة الـــذي منحهم إيـــاه الــنــظــام لــإضــرار 
الطب  بــدراســة  كانت تحلم  بــدريــة،  بالنساء. 
ــهــا حصلت 

ّ
واالبــتــعــاث إلـــى الـــخـــارج. ومـــع أن

على نسبة 98 في املائة في الثانوية العامة، 
ــهــا لــم تكمل دراســتــهــا. ببساطة، رفض 

ّ
أن إال 

أخوها غير الشقيق الذي يعّد قانونًا الوصّي 
املوافقة على  أبيها، توقيع  عليها بعد وفــاة 
الدراسة. تقول الشابة: »اجتزت كل اختبارات 
 أخـــي رفـــض. ولــم 

ّ
الــقــبــول فــي الــجــامــعــة، لــكــن

ها تشترط موافقة 
ّ
تقبل الجامعة أن أدرس ألن

ولـــــّي األمـــــــر«. تــضــيــف: »انـــتـــهـــى مــســتــقــبــلــي، 
بكلمة واحدة«.

ال يــقــتــصــر األمـــــر عــلــى الــــدراســــة أو الــعــمــل. 
بحسب الــنــظــام املــعــمــول بــه فــي الــســعــوديــة، 
عندما ترتكب امرأة جرمًا ما وتدخل السجن، 
ال يمكن أن تــخــرج مــنــه إال بــمــوافــقــة ولــّيــهــا، 
حتى بعد انقضاء محكوميتها. وتقول زين 
الــنــســاء انتهت   »مـــئـــات 

ّ
الــعــابــديــن حــمــاد إن

 مـــا زلــــن فـــي الــســجــن 
ّ
ــهــن

ّ
، لــكــن

ّ
مــحــكــومــيــتــهــن

بالتالي،   .
ّ
استامهن رفــضــوا   

ّ
أولــيــاءهــن  

ّ
ألن

يحّولن إلى دور للرعاية«. تضيف: »في حني 
الــذيــن يخرجون مــن السجن  الــذكــور  يحتفل 
وتقام لهم الوالئم، لدينا ملفات ملئات اإلناث 
املــحــرومــات مــن ذلــك. ونــحــاول جاهدين منذ 

سنوات تغيير هذا النظام، من دون فائدة«.

»المخلوق الضعيف«
في تقرير أصدرته منظمة »هيومن رايتس 
ووتش« حول النساء السعوديات ومفهوم 
 الرجال يتحّكمون 

ّ
الوصّي، شــّددت على أن

القائمون  عـــّده  الـــذي  الــنــســاء. والتقرير  فــي 
ــيــــًا  ــًا حـــقـــوقـــيـــًا دولــ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـــحـــمـــلـــة اعـ عــ
 »الرجل يتحكم بحياة 

ّ
، أوضح أن

ّ
بمطالبهن

 امـــرأة 
ّ

املــــرأة مــن املــهــد إلـــى الــلــحــد. عــلــى كـــل
سعودية أن يكون لها وصّي، إّما أب أو زوج 
في الــعــادة، وفــي بعض الــحــاالت يكون أخًا 
أو حتى ابنًا لها. وتكون له السلطة لتقرير 
قـــــــرارات مــصــيــريــة عـــــّدة بــالــنــيــابــة عــنــهــا«. 
ووصف التقرير املرأة السعودية بـ »املخلوق 
الضعيف« غير القادر على التحّرك بحرية.

وعــــرض الــتــقــريــر لــبــعــض حــــاالت الــضــعــف 
الــتــي تــعــانــي منها املــــرأة الــســعــوديــة، الفتًا 
ه »بالنسبة إلى املرأة، الوصّي وصّي 

ّ
إلى أن

عليها إلــى األبـــد. هــو بالنسبة إليها عــراب 
أو أب روحــي يقف معها طــوال الحياة في 
ــل، وكـــثـــيـــرًا مـــا يـــكـــون هــــذا األب  ــائـ كـــل املـــسـ
ها بمجّرد 

ّ
. لكن

ً
الروحي أباها الحقيقي فعا

أن تتزّوج، يصبح زوجها الوصّي املسؤول 
عنها«.

 
ّ
الــســعــوديــات لسن راضــيــات بمجملهن  

ّ
لــكــن

عن الحملة، أو عّما جــاء في تقرير »هيومن 
رايتس ووتش«. وقد حاولت عديدات التقليل 
من ذلــك. فكتبت ياسمني باجر وهي محّررة 
في مجلة »تايم« األميركية، ومن الصحافيات 

السعوديات اللواتي حصلن على تعليم عال 
للرّد  مقااًل  للصحافة،  كولومبيا  في جامعة 
على تقرير املنظمة الدولية. جاء فيه: »ليس 
السعودية  فــاملــرأة  األمــر تهّيؤات في خيالك. 
 تــبــدو فـــي نــظــر الـــغـــرب إّمــــا مــخــفــيــة أو 

ً
فــعــا

الحقيقة  أّمــــا  الـــجـــنـــاح.  مــكــســورة  أو  خــائــفــة 
فهي أعمق مــن ذلــك وأكــثــر تعقيدًا«. أضافت 
باجر: »ما ورد في تقرير املنظمة الحقوقية ال 
ينطبق على جميع النساء، فالهواتف الذكية 
وشــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تــســهــم في 
الغرب إلى نساء سعوديات كثيرات  تعريف 
ها شّددت 

ّ
وحقيقيات يتحلني بــاإلرادة«. لكن

لسن سواسية  السعوديات  »النساء   
ّ
أن على 

تـــمـــامـــًا، مــثــل الـــنـــســـاء األمـــيـــركـــيـــات الــلــواتــي 
 ألنــنــي كثيرًا 

ّ
لــســن ســواســيــة. أنـــا أدرى بــهــن

بنفسي  وأنـــا  فــي عملي،   
ّ
أقتبس كامهن مــا 

ــرأة ســـعـــوديـــة. لــســنــا جــمــيــعــنــا حــبــيــســات  ــ امــ
ا يسّرنا اإلدالء 

ّ
علب في بيوتنا، وكثيرات من

بأسمائنا الكاملة عند إجراء لقاء أو مقابلة«.
سعوديات  بمعاناة  باجر  أقـــّرت  املقابل،  فــي 
كثيرات لم يحصلن على أب متفّهم مثل أبيها. 
 أولئك األوصياء املستبدون 

ّ
ودعت أن »يكف

املذكورون في تقرير هيومن رايتس ووتش 
عن حبس النساء في علب وصناديق وقماقم 
ــن. تــلــك حــقــيــقــة واقــــع كــثــيــرات،  ــائـ  رهـ

ّ
كــأنــهــن

وهذا أمر يستدعي االهتمام والنظر. لكن من 
 الفتيات 

ّ
الضروري أيضًا أن يعي الجميع أن

 من 
ّ
والنساء السعوديات ال يعانني جميعهن

السعوديني  الــرجــال   
ّ
وأن والقمع،  االستبداد 

ليسوا جميعهم مستبدين مستملكني«.
كــام بــاجــر قــوبــل بنقد كبير مــن سعوديات 
اعتبرنها أنــانــّيــة وغــيــر واقــعــيــة. تــقــول رغــد 
املـــــرأة  تـــقـــول  يــمــكــن أن  الــــعــــزيــــز: »ال  الـــعـــبـــد 
، فهي تعيش وفق 

ً
ها حرة فعا

ّ
السعودية إن

الـــحـــدود الــتــي يــرســمــهــا لــهــا األب أو الـــزوج، 
وهـــــي غـــيـــر حـــــرة عـــلـــى اإلطـــــــــاق. إذا كــانــت 
ســعــوديــات عـــّدة قــد حــظــني بــحــدود واســعــة، 
 الغالبية تعيش في أفق ضّيق للغاية« 

ّ
إال أن

تضيف بحّدة متوّجهة إلى رافضات الحملة: 
 تعشن بحرية. أننّت تعشن 

ّ
»ال تقلن أبدًا أنكن

 الذكر فقط«.
ّ
وفق حدود حّددها لكن

تحقيق

طنجة ـ وصال الشيخ

»البام«  واملعاصرة  األصــالــة  أعلن حــزب 
ــتـــي ســيــخــوض   الئـــحـــتـــه، الـ

ّ
املـــغـــربـــي أن

في  التشريعية  االنتخابات  خالها  مــن 
السابع من أكتوبر/تشرين األول املقبل، 
تضم كلها نساء في مقابل رجــل واحــد، 
ــر جـــديـــد فـــي الــــبــــاد، بــاملــقــارنــة  ــو أمــ وهــ
مــع الــلــوائــح االنــتــخــابــيــة الــتــي عــــادة ما 
ــزاب. وخـــال اإلعــــان عن  ــ تعتمدها األحـ
الائحة، قال األمني العام للحزب، إلياس 
اقتصار  منعت  »الحكومة  إن  الــعــمــاري، 
وجود  واشترطت  النساء،  على  الائحة 
رجــل واحــد على األقــل. رفضنا األمــر في 
ثــم قبلنا على مــضــض«، مؤكدًا  الــبــدايــة 
 »الـــائـــحـــة تــتــمــيــز بــكــونــهــا شــبــابــّيــة، 

ّ
أن

 أعــمــارهــم 
ّ

وتـــتـــكـــّون مـــن مــرشــحــني تـــقـــل
عــن أربــعــني عــامــًا بنسبة 25 فــي املــائــة، 

وتترأسها سّت نساء«. 
التي  الوطنّية  الائحة  عــن  اإلعـــان  قبل 
تتضمن 29 امــرأة في مقابل رجل واحد 
)ضـــمـــن الئـــحـــة الـــشـــبـــاب الـــتـــي يــجــب أن 
تضم ذكـــورًا وإنــاثــًا، تــضــاف إلــى الئحة 
ــرى تــضــم 60 امـــــــرأة(، كـــانـــت رئــيــســة  ــ أخـ
املجلس الوطني للحزب، فاطمة الزهراء 
ــد أعــلــنــت أن »الــــحــــزب لم  ــنـــصـــوري، قـ املـ
انتخابّيًا،  شــعــارًا  النساء  قضية  يعتبر 
بل يتعلق األمر بقناعة وإرادة سياسية 
قوية ترى أن للمرأة مكانتها. هذا األمر 
الوثيقة املرجعية  أكــدنــا عليه مــن خــال 
املناصفة  مبدأ  على  تشدد  التي  للحزب 
فــــي املـــمـــارســـة الـــســـيـــاســـيـــة«. وانـــتـــقـــدت 
حكومة عبد اإلله بنكيران ألنها »خيبت 
ــال املـــغـــربـــّيـــات، واقـــتـــصـــر بــرنــامــجــهــا  ــ آمـ
ق 

ّ
تتعل واحـــدة  االنــتــخــابــي على صفحة 

بقضايا النساء«.  
يـــقـــول عــضــو املــكــتــب الـــســـيـــاســـي، خــالــد 
أدنـــون، إن الحزب الــذي يخوض حملته 
»التغيير  تــحــت شــعــار  اآلن  االنــتــخــابــيــة 
للمرأة  االعتبار  »بــرد  قـــرارًا  اتخذ  اآلن«، 
املغربية التي لم تنصف خال والية هذه 
الحكومة، ولم يتعد تمثيلها في البرملان 
اختيار  ما يتعلق بمعايير  17%«. وفــي 
ــر »اعــتــمــد  ــ املــــرشــــحــــات، يـــوضـــح أن األمــ
على عــدد األصــوات التي حصلن عليها 
فـــي االنــتــخــابــات الــجــمــاعــيــة والــجــهــويــة 
السابقة )في عام 2015(، ومعيار الكفاءة 
واملــهــنــّيــة والــنــضــال«. وعــن عــدم موافقة 
بالكامل،  نسائية  الئحة  على  الحكومة 
ــاء عــلــى  ــنــ يــــوضــــح أن »الـــــرفـــــض جــــــاء بــ
عن مجلس  الــصــادر  التنظيمي  القانون 

النواب«. 
ح 

ّ
أما حزب »العدالة والتنمية«، فلم يرش

 في 
ً
سوى أربع نساء في مقابل 26 رجا

الئــحــة الــشــبــاب. وتــقــول وصــيــفــة وكيلة 
»العدالة  حــزب  لنساء  الوطنية  الائحة 
»العربي  لـ  الــقــروري،  بثينة  والتنمية«، 
الوطنية  الائحة  »اختيار   

ّ
إن الجديد«، 

يكون بناء على قوانني يضعها الحزب، 
تــتــكــّون مـــن مــرحــلــة الــتــرشــيــح ومــرحــلــة 
الــتــرتــيــب ومــرحــلــة الــتــزكــيــة«. وتضيف 
معيار  وفــق  حيه 

ّ
مرش اختار  الحزب  أن 

الــكــفــاءة، مشيرًا إلــى أن »أحــزابــًا أخــرى 
من  املــكــونــة  الوطنية  لوائحها  وضــعــت 
ــنـــاء عـــلـــى مــعــايــيــر الــزبــونــيــة  الـــنـــســـاء بـ
والــوســاطــة وأصــحــاب رؤوس األمـــوال«. 
السياسية  املــشــاركــة  نــريــد  وتــتــابــع: »ال 
لــهــن«، الفتة  الــتــســويــق  أو  فــقــط  للنساء 
إيــمــان حقيقي بمشاركة  »لدينا  أن  إلــى 
ــرأة الــســيــاســيــة، وال نــرغــب فــي حشو  املــ

الئحتنا بالنساء ملجرد أنهن نساء«. 

 
ّ

وتعليقًا على قرار »البام«، يقول املحلل
الــســيــاســي، مــحــمــد بـــــودن، لــــ »الــعــربــي 
ـــخـــذ تــدابــيــر 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن »الــــحــــزب ات

مــهــّمــة مـــن أجــــل تــمــكــني املــــــرأة، لــكــنــه ال 
يــســتــطــيــع وحـــــده مــعــالــجــة املــعــضــات 
السياسّية واالجتماعية واالقتصادية، 
التي تــؤدي إلــى تغييب املـــرأة«. ويلفت 
إلى أن الوالية االنتخابية ليست الغاية 
األســـمـــى، بـــل يــجــب تــمــكــني املـــــرأة على 
ــــرى أن املــشــاركــة  كـــافـــة املـــســـتـــويـــات. ويـ
املــواثــيــق  لــلــمــرأة تضمنها  الــســيــاســيــة 
ــرب حـــيـــال  ــ ــغـ ــ الــــدولــــيــــة والـــــتـــــزامـــــات املـ

إشراكها في الحياة العامة وغيرها. 
ــحــــزب فــي  ــع طـــــرح الــ ـــفـــق بــــــودن مــ

ّ
وال يـــت

الــائــحــة الــتــي تــضــم 89 امــــرأة فــي مقابل 
شاّب واحد. »أعتقد أن هذا تمييز. اختيرت 
الــائــحــة بــنــاء عــلــى الــنــتــائــج املحققة في 
وهي  والجهوية،  الجماعية  االنتخابات 
 لم يعملن 

ّ
غير متوقعة رغم أن عددًا منهن

في السياسة سابقًا«. 
إلى ذلــك، يشير بــودن إلى ترشيح حزب 

»العدالة والتنمية« نساء محجّبات فقط 
على عكس »البام«، الفتًا إلى أن ذلك نابع 

من خلفيته اإلسامية. 
ــة حـــزب  ــحــ ــدر اإلشــــــــــارة إلــــــى أن الئــ ــجــ تــ
 في 

ً
»التقدم واالشتراكية« تضمنت رجا

امــرأة. أما حزب »االستقال«،  مقابل كل 
فلم تتضمن الئحة الشباب في مراتبها 
ــــى، الــتــي تـــخـــّول املــرشــحــني  الــعــشــر األولــ

الوصول إلى البرملان، أية امرأة. 
ــقــــوق املــــــــرأة وجــــدن  املــــدافــــعــــات عــــن حــ
ـــرة 

ّ
أن خـــطـــوة بـــعـــض األحـــــــــزاب »مـــبـــش

ــول نـــائـــبـــة رئــيــســة  ــقــ بــتــغــيــيــر مــــــا«. وتــ
فيدرالية رابطة حقوق النساء، سميرة 
أن  »نجد  الجديد«:  »العربي  لـ  موحّيا، 
اســتــوعــبــت متطلبات  األحـــــزاب  بــعــض 
النسوية مثل حــزب »األصــالــة  الــحــركــة 
واملــعــاصــرة«، ســـواء مــن خــال الائحة 
أو مبادرات حقوقية سابقة«.  الوطنية 
وترى أن الحديث عن تغّيرات يمكن أن 
الحركة  تحدث، في ما يتعلق بمطالب 

النسوية، ما زال مبكرًا.

»حشو نساء« في لوائح المغرب؟

مناصرات لحزب العدالة والتنمية )فاضل سنا/ فرانس برس(

أدلت بصوتها خالل االنتخابات األخيرة )عبد الحق سنا/ فرانس برس(

األزمة االقتصادية 
أنهكت المواطنين 

الروس )ديميتار 
ديلكوف/فرانس برس(

)Getty( في مسألة الحقوق، يعاَملَن كناقصات أهلية

خالل انتخابات المغرب 
التشريعية في السابع 

من الشهر المقبل، 
تبدو المرأة منافسة، 

خصوصًا أن بعض 
األحزاب سعت إلى 

إعادة االعتبار لها
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فالشمجتمع

أمل بالتخفيف عن أهالي ضحايا بيرلينغتون

أزهار وشموع ما حدث في مدينة 
بيرلينغتون في والية 
واشنطن، ليل الجمعة 

املاضي، كان قاسيًا. تلك الليلة، أطلق 
شخص النار في مركز تجاري وقتل 

خمسىة أشخاص. وخالل محاكمته، 
وّجهت الشرطة االتهام ألركان 

تشيتني، وهو شاب من أصل تركي 
يقيم بشكل غير قانوني في الواليات 

املتحدة، أّول من أمس، وصدر أمر 
باحتجازه.

وجاء في وثائق االتهام أن تشيتني 
اعترف أمام محققي الشرطة بأنه 

أحضر بندقية إلى متجر »ميسيز« 
في مركز »كاسكاد« التجاري في 

مدينة بيرلينغتون، وقتل 5 أشخاص 
بالرصاص.

وأعرب أميركّيون عن تضامنهم مع 
أهالي الضحايا من خالل إضاءة 

شموع قرب املركز التجاري، ووضع 
أزهار على مقربة من نصب تذكاري. 

وقد تكون هذه الطريقة الوحيدة 
املمكنة للتضامن مع الضحايا. 

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
أنه ال يوجد ما يشير إلى أن الهجوم 

عمل إرهابي، من دون أن يستبعد هذا 
االحتمال. 

وفي 17 الجاري، فّجر أحمد خان 
رحيمي )28 عامًا(، وهو أميركي 

من أصل أفغاني، عبّوة ناسفة في 
حي تشيلسي في مانهاتن، مما 

أدى إلى جرح 29 شخصًا. وأعلنت 
بلدّية نيويورك أول من أمس إطالق 

حملة ملكافحة العداء للمسلمني، 
في محاولة لعدم وصم مئات آالف 
املسلمني القاطنني فيها باإلرهاب. 

وقال رئيس بلدية نيويورك، بيل دي 
بالزيو، في بيان، إنه »من الضروري 

اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن 
يتحد النيويوركيون في رفض العنف 

والكراهية«.
)Getty/الصور: كارين دوسي(

أزهار وشموع أمام النصب التذكاري

يبقى األمل

عّل أعمال العنف تتوقف

البكاء يخّفف عنهن

الفراق 
صعب

تتضامن 
وصغيرتها

يضيئون 
فانوسًا
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MEDIA

روبوت غزّي للمراقبة والنقل

في معنى أن تكون سوريًا وقابًال للعنف

غزة ـ يوسف أبو وطفة

الفلســطينيني،  املهندســني  منافســة  شــكلت 
وســيم عايــش ومحمــد الوكيــل، ملدرســتهما 
بجامعــة  املعلومــات  تكنولوجيــا  كليــة  فــي 
فلسطني، حول إمكانية تصنيعهما روبوتًا، 
مــن  فلســطيني  روبــوت  أول  البتــكار  حافــزًا 
مجــال  فــي  متخصــص  كامــل  بشــكل  غــزة 
الخفيفــة، عبــر ربطــه  املراقبــة ونقــل األوزان 
اللوحيــة.  األجهــزة  علــى  أندرويــد  بتطبيــق 
ونجح املهندســان الغزيان، عايش والوكيل، 
علــى  والعمــل  اآللــي  الروبــوت  صناعــة  فــي 
تطويــره بالرغــم مــن نقــص القطــع واملعــدات 
علــى  املفــروض  اإلســرائيلي  الحصــار  جــراء 
قطاع غزة منذ عشــر ســنوات، وعدم الســماح 
بدخول الكثير من اإللكترونيات عبر املعابر 
الرســمية. ويمَكــن الروبــوت مســتخدمه مــن 
التحكــم فيــه عبــر اتصالــه بشــبكة اإلنترنــت 
ال ســلكيًا وســهولة حركتــه داخــل املكان ومن 
لألجهــزة  مخصــص  ذكــي،  تطبيــق  خــالل 
اللوحية الحديثة يعمل بنظام أندرويد ومن 
أماكن بعيدة دون الحاجة للتواجد في نفس 
»العربي  املــكان املوجــود به.  ويقــول عايش لـ
الجديد« إن بداية التفكير بصناعة الروبوت 
كانت من خالل منافسة مع إحدى املدرسات 
عــن  املعلومــات،  تكنولوجيــا  تخصــص  فــي 
إمكانية صناعة لعبة صغيرة الحجم يجري 
أكبــر  بشــكل  األمــر  تطــور  ثــم  بهــا،  التحكــم 

ليصل لصناعة ربوت كامل.
فــي  التحكــم  خــالل  مــن  الروبــوت  ويعمــل 
بــه ويتحــرك  املوجــود  املــكان  داخــل  حركتــه 
املباشــر  بالعــرض  ويقــوم  كامــل،  بشــكل 
ملمتلكــه عبــر أيقونــة خاصــة موجــودة داخل 
التحكــم  عمليــة  لتســهيل  الذكــي،  التطبيــق 
فيــه باإلضافــة لنقــل أشــياء خفيفة ال يتعدى 
وزنهــا 500 غــرام. ويوضــح عايــش أن نجــاح 
صغيــر  ربــوت  صناعــة  فــي  األول  التحــدي 
البلوتــوث،  بــه عبــر  التحكــم  الحجــم يجــري 
شــكل دافعًا جديدًا له ولزميله لخوض غمار 
صناعة أول ربوت فلسطيني في قطاع غزة، 
شــهادة  لنيــل  تخــرج  كمشــروع  واختيــاره 

البكالوريوس في تخصصهما.
ويبــني أن أحــد الحوافــز مــن إنتــاج الروبــوت 
هــو خدمــة فئــة املعاقــني حركيــًا، وحاجتهــم 
لوجــود العديــد من كاميرات املراقبة في ذات 
املكان لتسهيل مشقة الحركة داخل املنزل أو 

منوعات

املــكان املتواجديــن فيــه عبــر الروبــوت املــزود 
بكاميــرات للمراقبــة وإمكانيــة لنقــل األشــياء 

خفيفة الوزن.
صناعــة  علــى  العمــل  خــالل  أنــه،  ويضيــف 
العينــات  مــن  العديــد  أجريــا  الروبــوت، 
الدراســية عبــر جمعيــات الجرحــى واملعاقني 
تجاوبهــم  إمكانيــة  مــدى  لدراســة  حركيــًا 

 عــن إمكانيــة 
ً
مــع مثــل هــذه املشــاريع، فضــال

اإلعالميــة  الطواقــم  قبــل  مــن  اســتخدامه 
وطواقم الدفاع املدني ملا يمتلكه من مميزات. 
املفــروض  اإلســرائيلي  الحصــار  وشــكل 
املعــدات  مــن  الكثيــر  ونقــص  القطــاع  علــى 
والقطــع ونقــص التمويــل، عائقًا رئيســيًا في 
عمليــة تطويــر الروبــوت وإضافــة الكثير من 

بتزويدهــا  املهندســان  يطمــح  التــي  املزايــا، 
إيــاه لجعلــه مميــزًا عــن غيــره مــن الروبوتات 

املصنعة على مستوى العالم.
»العربــي  لـــ  الوكيــل،  يوضــح  جهتــه،  مــن 
التــي  العقبــات،  أهــم  إحــدى  أن  الجديــد«، 
نقــص  كانــت  الروبــوت،  تنفيــذ  اعترضــت 
الكثيــر مــن القطــع اإللكترونيــة مــن الســوق 
املحليــة واللجــوء إلــى انتظــار جلبهــا عبــر 
املعابــر الرســمية لفتــرات طويلة تصل لعدة 
التيــار  انقطــاع  تأثيــر  عــن   

ً
أســابيع، فضــال

أن  ويضيــف  طويلــة.  لفتــرات  الكهربائــي 
نقــص هــذه املعــدات واملســتلزمات الخاصــة 
بصناعــة الروبــوت، أدى إلــى ارتفاع التكلفة 
النهائــي  الشــكل  فــي  والتأثيــر  اإلجماليــة 
للروبــوت، جــراء عــدم توفــر الكثيــر مــن هــذه 
االحتــالل  منــع  بفعــل  القطــاع  فــي  اللــوازم 
عــام  منــذ  املحاصــر  القطــاع  إلــى  دخولهــا 
2006. ووصلــت التكلفــة اإلجماليــة لعمليــة 
إنتــاج الروبــوت لنحــو 1200 دوالر أميركــي 
عايــش  وزميلــه  الوكيــل  خاللهــا  تحمــل 
تحمــل  إلــى  باإلضافــة  منهــا،  كبيــرًا  جــزءًا 
إحــدى الحاضنــات املحليــة للمشــروع جزءًا 
شــراء  شــملت  التــي  اإلنتــاج،  تكلفــة  مــن 
قطــع إلكترونيــة ومعــدات وعمليــة برمجــة 
 مــدة العمــل علــى 

ّ
للتطبيــق. ويشــير إلــى أن

عــام  مــن  أكثــر  اســتغرقت  الروبــوت  إنتــاج 
كامــل مــن البحــث العلمــي وجمــع البيانــات 
الالزمة وإجراء مســح على الفئة املســتهدفة 
برمجــة  لعمليــة  باإلضافــة  املشــروع،  مــن 
مــع  وربطــه  بالروبــوت  الخــاص  التطبيــق 

القطع اإللكترونية والكاميرا املزودة به.
كمــا يلفــت الوكيــل إلــى أنــه وزميلــه يعمــالن 
حاليــًا على تطوير الروبوت لجعله مشــابهًا 
فــي الشــكل لجســم اإلنســان، وإضافــة الكثيــر 
األوزان  وزيــادة  لــه،  الجديــدة  املميــزات  مــن 
التــي يســتطيع حملهــا، إال أن نقــص املعــدات 
تعتبــر  تمويــل  علــى  الحصــول  وصعوبــة 

عائقًا أساسيًا إلنجازها في وقت قصير.
ويطمــح املهندســان الغزيان إلــى أن يتمكنا 
مــن إنتــاج روبوتــات فــي مجــاالت متنوعــة، 
قطــاع  فــي  إنتــاج  خــط  أول  افتتــاح  عبــر 
تصديرهــا  علــى  خاللــه  مــن  يعمــالن  غــزة، 
ونقلها للخارج، ال ســيما إنتاج الروبوتات 
املتخصصــة فــي نقــل الجرحــى واملصابــني 
فــي مناطــق األحداث الســاخنة عبــر التحكم 

بها عن بعد.

وصلت تكلفة 
إنتاج الروبوت لنحو 1200 

دوالر أميركي

صورة السوري 
الُمعنف هي األكثر رواجًا 

في العالم

نوار جابر

لبنــان  فــي  الســوريني  النازحــني  وضــع 
وصعوبــة  قســوة  األشــد  هــو  واألردن 
ومهانــة. هــذا أصبــح مــن البديهيــات التــي 
ال تصلــح الكتابــة عنهــا. فوضــع الســوريني 
فــي البــالد العربيــة يخالــف مبــادئ حقــوق 
اإلنســانية  الدوليــة  واالتفاقــات  اإلنســان، 
أبــواب  لفتــح  كاٍف  وهــذا  أطيافهــا،  بكافــة 
الظــن والتســاؤل واأللــم علــى شــعب يتشــرد 
مــن جــراء نظــام مســتبد وقاتــل، فــكل شــيء 
مفتــوح ومتوقــع. فالــذل واملهانــة والتحقير 
االجتماعــي، كل هــذا يرصــد بســهولة، حتى 
أن البكائيــات تتوالــى عبــر اإلعــالم: »قصــة 
املشــردين  »قصــة  الســوري«،  الزهــر  بائــع 
األجــور  »قصــة  بيــروت«،  فــي  الســوريني 
هــذا  كل  األردن«.  فــي  للســوريني  الزهيــدة 
أصبــح يشــكل واقعــًا ملموســًا. فــي ظــل عــدم 
 
ً
قابــال شــيء  كل  يصبــح  معمــم،  أخالقــي 
تصبــح  البشــرية  الشــر  أنمــاط  للوجــود، 
بالبديهــة أمــرًا مســتحبًا ومقبــواًل، بــل أمــرًا 
ضروريــًا فــي ظــل انقيــاد جــزء مــن اإلعــالم 
اللبناني والطبقة السياســية نحوعنصرية 
السياســي  عمليهــا  تقنيــات  فــي  فجــة 
وتصريحاتها وشــعاراتها املعممة. يصبح 
»نمذجــة«  لـ  

ً
قابــال االجتماعــي  الحــس 

مــن  العنصريــة  وألن  بســهولة.  العنصريــة 
إدراكهــا  ومــن  السياســية  النخبــة  عمــل 
الصنــع،  هــذا  تقبــل  فــي  املجتمــع  لحيويــة 
كان علــى نخبــة لبنــان أن تحصل على ثمار 
زرعها؛ فيديو بسيط لطفلة لبنانية تضرب 

 سوريًا بحماية فتيان لبنانيني.
ً
طفال

يجســد املشــهد اعتيادًا مشــهديًا سوريًا بات 
الســوري  يظهــر  أن  أي  امليديــا  فــي  واضحــًا 
معنفــًا وخائفــًا، وانتشــار الفيديــو علــى كل 

املواقــع اإلعالميــة، مــا عــدا املواقــع الســورية 
العنــف  علــى  دائــم  إثبــات  كأنــه  الرســمية، 
املوجــه للســوري، أو مقــدار الشــفقة العاليــة 
يســتحقها،  شــفقة  مقــدار  يســتحقها.  التــي 
ألن التســريب دومــًا ال يعبــر هنــا عــن مقطــع 
 من فعل فئة أو جماعة بعينها، 

ً
مسروق مثال

بل هو مســرب من يوميات اجتماعية عادية 
فــي  يعيشــها مواطنــون لبنانيــون يقبعــون 
الشــفوية  وثقافتهــا  النخبــة  شــعارات  مــدار 

أو  إنســاني  حــس  أي  علــى  تتغلــب  التــي 
أخالقــي. هــذا ليــس ذنــب أطفــال لبنــان بقــدر 
ما هو ذنب النخبة في جعل وجود السوري 
يصلــح  التــي  للبهيمــة   

ً
مقابــال لبنــان  فــي 

ضربهــا. الفيديــو يختصــر حالــة العبوديــة 
الكالسيكية؛ يصل اإلنسان إلى بلد ما هاربًا 
من وحشية الغابة، وما إن يفتح الباب حتى 
يتحــول النــازح إلى ما يقابل العبد، فيرضخ 
لــكل تعنيــف ممكــن. انتظرنــا مــرور أيام على 

انتشــار الفيديــو، لرصــد تعليــق رســمي مــن 
صفحــات النظــام الســوري الرســمية أو تلــك 
التــي تتبــع لــه، فلم نجد إال بعض الصفحات 
التــي ال تتــردد بالشــماتة بالطفــل الســوري 
مــن موقــع فوقــي، يجعل الطفــل مالمًا وذويه 
لتــرك ســورية والنزوح إلــى لبنان. وال يتردد 
جمهــور النظــام بتشــجيع البنــت على فعلها 

من موقع حقيقي بضرب خائن للوطن.
فــي  السياســة  عــن  تبتعــد  ال  القســوة  هــذه 
فهــم جمهــور النظــام ملعارضيهــم، بوصفهــم 
أعــداء يســتحقون كل مذلــة. األفضــل مــن كل 
هــذا بالنســبة لهــم وجود حلفــاء اجتماعيني 
فــي مــدن النــزوح، فصفعات الفتــاة اللبنانية 
للطفــل الســوري تقــع ضمن شــهوات جمهور 
النظــام ورغباتهــم. وعنــف النخبــة اللبنانية 
ليس في مدار النقد، بل مؤيد من قبلهم، أقله 
ألنهــا تصــدر عــن حليــف سياســي مســيحي 
 ،

ً
مثــال الُحــر(  الوطنــي  )التيــار  لبنــان  فــي 

وهــو مقــدس بالنســبة لجمهــور النظــام ولو 
دعــا لقتــل الســوريني فــي لبنــان، ألن التيــار 
يوالونــه  كمــا  ويواليــه  النظــام  رأس  يؤيــد 
العنصريــة  التصريحــات  أن  الغريــب  هــم. 
للسياســيني اللبنانيني تنقل إلى الصفحات 
الصفحــات  أن  مفادهــا  بطريقــة  اإلعالميــة 
الرســمية تتبنــى خطــاب العنصريــة، كنــوع 
مــن الشــماتة باآلخريــن الذيــن تركــوا بالدهم 

ليتحملوا صفعات الغريب.
عنــف هــي الصــورة األكثر 

ُ
صــورة الســوري امل

رواجــًا، لجعــل العالــم يتنافــس علــى الكتابة، 
وتقديم املعونة اإلنسانية، واختراع تقنيات 
إعالميــة لجعــل قيمــة التعاطــف مع الســوري 
أرســلت  التــي  كالرســالة  جلــل،  حــدث  ذات 
فيهــا  يطالبــه  أميركــي  طفــل  مــن  ألوبامــا 
مــن  الناجــي  الطفــل  بمنحــه فرصــة لحضــن 

القصف في حلب، عمران دقنيش. 

يربط الروبوت بتطبيق أندرويد على األجهزة اللوحية )عبد الحكيم أبو رياش(

األطفال الالجئون الضحايا األبرز للعنصرية )األناضول(

نجح مهندســان غزيان في صناعة أول روبوت آلي فلســطيني مصنّع في غزة، متخصص في مجال المراقبة ونقل األوزان الخفيفة، 
متحديين في ذلك الحصار الذي تفرضه قوات االحتالل على غزة
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يستمر المغردون العرب بالحديث تغريد
عن المجازر التي يرتكبها النظام 

السوري والقوات السورية في 
حلب عبر وسوم #حلب_تباد 

و#حلب_تستغيث  و#حلب_تحترق 
مسلمين  #اغضبوا_لحلب_يا 

#HolocaustAleppo وغيرها عبر 
»فيسبوك« و»تويتر«.

غرد سعوديون عن األوامر الملكية 
بتعديل رواتب الموظفين في 

القطاع الحكومي عبر أكثر من 
عشرة وسوم، كان بينها #أوامر_

و#تعديل_البدالت_الحكومية  ملكية 
و#ايقاف_العالوه_السنوية 

و#األوامر_الملكية و»#وطني_
تفداك_روحي_والعالوه«.

قبل أيام قليلة من حلول شهر 
محرم أطلق شبان عراقيون في 

محافظة كربالء حملة توعية من 
مخاطر الطائفية وآثارها على 

المجتمع العراقي، مستخدمين 
»االستفزاز« أو »الصدمة« كتجربة 

لهم في الشارع، بهدف إيصال 
فكرة رفض العراقيين للطائفية.

حازت المناظرة الرئاسية األميركية 
األولى بين المرشحة الديمقراطية 

هيالري كلينتون والمرشح 
الجمهوري دونالد ترامب  

اهتمام مستخدمي مواقع 
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منوعات

آخــــــــر حــــفــــاتــــه فــــــي بــــيــــت الــــديــــن 
جانب  إلـــى  فيها  عـــزف  اللبنانية، 
غناء  مع  روحانا،  اللبناني شربل 
الــفــنــانــة الـــســـوريـــة لــيــنــا شــمــامــيــان، هــنــاك 
غــنــوا وعـــزفـــوا لــلــوجــع الـــســـوري ومختلف 
الــدول العربية، وقبل أيام قليلة وبالتزامن 
مـــع الـــيـــوم الـــعـــاملـــي لـــلـــســـام، أطـــلـــق نصير 
ــــى الــــســــام فــــي بــلــده  ــّمـــة حــمــلــة تـــدعـــو إلـ شـ
الحملة تتضمن نشاطات ترفيهية  العراق. 
وريــاضــيــة وثــقــافــيــة ومــوســيــقــيــة، اختتمت 
بإحيائه حفا ضخما على  خشبة املسرح 
في  بــغــداد.  العراقية  العاصمة  في  الوطني 
ما يلي حوار  مع املوسيقي العراقي نصير 

شّمة حول املوسيقى والفن والسياسة.

■ قبل املوسيقى لنبدأ بالسياسة، ماذا تقول لحب 
اليوم، وللثورة السورية التي خذلها العالم كله؟

السورية  الــثــورة  بــدايــة  قــد قلت منذ   كنت 
ــة الــحــكــم  ــاتــــوريــ ــتــ ــتـــــاع دكــ ــ اقـ الـــنـــبـــيـــلـــة إن 
العسكري واألمني في سورية لن يكون إال 
بسنوات من الدم،  لقد قلت هذا ألننا عرفنا 
صدام حسني. اآلن  وبعدما قدم السوريون 
أغلى تضحية يمكن أن يقدمها شعب  في 
هــــذا الــعــالــم مـــن أجــــل الـــحـــريـــة، لــقــد قــدمــوا 
االجتماعي،  نسيجهم  حياتهم،  أوالدهــــم، 
عــشــرة مــايــني ســــوري مــهــجــر اآلن، مــئــات 
وبعد  اآلن  واملغيبني،  املعتقلني  مــن  اآلالف 
ــل الــــعــــالــــم، نـــجـــد أن الـــخـــســـارة  ــ ــاذل كـ ــ ــخـ ــ تـ
 صــــارت فــادحــة جـــدًا وقـــد نــحــتــاج إلـــى مئة 
ــروح الــســوريــة الحقيقية  عـــام كــي تــعــود الــ

وتتعافى. 
الكلمات  أن تحمله  الــذي يمكن  ما  أدري  ال 
الجرح  عن  تقوله  أن  املوسيقى  وتستطيع 
السوري الذي ينزف منذ خمس سنوات كل 

يوم في روحي وفي وتري، الجرح الذي هو 
السوري  الوجع  إن  جــرح ذاكــرة اإلنسانية، 

يؤلم قلبي بمجرد الحديث عنه.

■ هـــل تــشــعــر بــأنــك قــدمــت مــوســيــقــيــا مـــا يكفي 
ــع الـــشـــعـــب الــــســــوري ومـــــع ثـــورتـــه،  ــلــتــضــامــن مــ ل
أهديتها  أكثر من مقطوعة  أنك قدمت  خصوصا 
للشعب السوري الصامد منذ انطالق الثورة، نذكر 

بينها مقطوعة »باب عمرو«؟

ال بالرغم مــن أنني قــد عملت أربــعــة أعمال 
ــة وألــــفــــت ثـــاث  غـــنـــائـــيـــة لـــلـــثـــورة الــــســــوريــ
قــطــع مــوســيــقــيــة عـــن هــــذا الـــوجـــع الــعــمــيــق،  
 لكني مــازلــت أعتقد أنــي لــم أقـــدم مــا يكفي، 
ــم يـــزل  ــرح حـــقـــه وهــــــذا لــ ــجــ ــم أوف هـــــذا الــ لــ

هاجسي األول.
  

■ هل تعتقد أنــك ستؤلف شيئا اسمه حــدث في 
حلب، مثلما ألفت رائعتك  حدث  في العامرية؟

ال أدري، لــقــد حلمت بـــأن أكــتــب عــن الــفــرح، 
كــنــت أتــمــنــى أن أكــتــب مــوســيــقــى لــإنــســان 
أينما كان، لكن ما يحصل في سورية يعيد 
الـــى أوتــــاري موسيقى املــجــازر والــفــاجــعــة، 
موسيقى املوت الصاعدة من وجوه األطفال 
الذين ذهبوا مبكرًا جدا للقبور، ال أدري عن 
أية مدينة وأية مجزرة سأكتب مقطوعاتي 
املقبلة. املؤلم والقاتل هو أن تتعود يوميًا 
حدوث املجزرة، أنا أخاف أن نعتاد املجزرة، 

أكثر  وإعــادة استحضارها باملوسيقى هو 
ــذا فــداخــلــي يـــؤجـــل اآلن مــواجــهــة  ــًا، لــ وجـــعـ
 هــــذا الــــوجــــع، ولــكــنــه ســيــواجــهــه يـــومـــًا أنــا 

واثق بذلك. 

 ونسأل عن تجربتك أنت في 
ً
■ لنترك حلب قليال

التعاون مع الشاعرة السورية لينا الطيبي وكيف 
أثرت هذه العالقة على اعمالك الفنية؟

لــيــنــا تــمــلــك صــوفــيــة وشــاعــريــة وأنـــاقـــة في 
املــفــردة، وأنـــا تــأســرنــي الــصــوفــيــة، لــذا فأنا 
أحــس أن تجربة لينا قد أثــرت بكل نظرتي 
الشعري  النص  يمتلكها  التي  للموسيقى 
الــحــديــث، وقــد جعلني أفكر وأنــجــز ألحانا 
لقصائد نثرية وقد تم هذا أيضًا مع تجربة 
أمجد ناصر التي أيضا قد أثرت في روحي 
وفــــي مــوســيــقــاي وجــعــلــت تــلــحــني قــصــيــدة 

النثر يشكل تحديا جديدًا لي. 

■ مـــا الــــذي تــعــنــيــه الــصــوفــيــة لـــك وملـــــاذا كـــل هــذه 
العالقة املميزة معها؟

لــقــد أعــطــى الــفــكــر الــصــوفــي بــعــدًا إنــســانــيــًا 
 لــعــاقــة اإلنـــســـان بــالــكــون، لعاقته 

ً
شـــامـــا

 ،
ّ

بالخالق، وللحب كأعلى قيمة وأعلى تجل
أعــطــاه بعدًا يتجاوز الــديــن بحد ذاتـــه، فقد 
تــجــاوزوه إلــى فكر آخــر، تــجــاوزوه إلــى فكر 
اآلخــر،  مــع  منفتح  فكر  إلــى  تمامًا  مختلف 
ــــورة الـــتـــي عــلــيــه أن يـــعـــود لــهــا  ــــصـ هـــــذه الـ
و  بالحاج  كثيرًا  تأثرت  لقد  اآلن،  اإلنسان 
بأشعارهم  تــأثــرت  عــربــي،  وبــابــن  بالنفري 
التي غنت بها هذه  وباملوسيقى الصوفية 
ــمـــت ثـــمـــانـــي حــفــات  ــذا فـــقـــد أقـ ــ ــار، لـ ــ ــعـ ــ األشـ

موسيقية خاصة لهم.
 

ــروا عميقا جـــدًا في  ■ مــن هــم الــشــعــراء الــذيــن أثــ
نصير شّمة؟

ــــي وفــــي رؤيــتــي  ــروا فـــي روحـ ــ الــكــثــيــرون أثــ
للحياة لكن أكثرهم كان الشاعر املصري أمل 
دنقل الذي أعتقد أنه لن يتكرر، هو مختلف 
تــمــامــًا عــن بــوصــلــة الــشــعــر، ولـــم يــأخــل أمــل 
دنقل حقه من الشعر وال من الحياة وهذا ما 
يجرحني، كما أن محمود درويش ترك في 

داخلي زلزااًل عميقًا دائمًا، أما السياب فقد 
لقد  غــريــب،  بــي بشكل  كـــان شيئا ممتزجا 
جعلتني محاولتي لتقديم رؤية موسيقية 
لنصوصه أكتشف في كل مرة عمقا جديدا 
للنص وفي كل مرة أكتشف في نفسي شيئا 

جديدا كأنه الضوء إلى داخلي. 

ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ والـ ــوري  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ ــنــــا  ــــوجــــعــ ل ــا  ــ ــدنـ ــ عـ إذا   ■
العربية  املــوســيــقــى  أن  تعتقد  هــل  والفلسطيني، 
قلوب  انكسار   

ً
فعال تنقل  أن  ستستطيع  املقبلة 

املهجرين  والفلسطينيني  والــعــراقــيــني  الــســوريــني 
بنفس الطريقة؟ 

ــدًا مــــن املــوســيــقــيــني  ــ ــدد كـــبـــيـــر جــ ــ ــنــــاك عــ هــ
الــذيــن يــعــيــشــون عــلــى الــهــامــش، وهـــم غير 
أن يصور  لــم يستطع  قــادريــن ألن وعــيــهــم 
هـــذه املـــأســـاة، ألن حــجــم املــأســاة كـــان أكبر 
منهم، وبالتالي من الصعب جدًا أن تطلب 
مـــن أحــــد يــفــتــقــد الــعــمــق أن يــعــطــيــك شيئًا 
املشروع  هــذا  سيبقى  لذلك  وهــامــًا،  عميقًا 
أوتي  الذين  املوسيقيني  بعض  على  حكرًا 
ــع ثــقــافــة  ـــأن يــتــمــتــعــوا بـــمـــوهـــبـــة مــ لـــهـــم  بــ
ــذيــــن ســـعـــوا أيـــضـــا بــتــطــويــر ثــقــافــتــهــم  والــ
وتـــطـــويـــر مـــهـــارتـــهـــم املـــوســـيـــقـــيـــة، والـــذيـــن 
يــســتــطــيــعــون تــحــويــل حــقــيــقــة إحــســاســهــم 
أعتقد  وهـــؤالء  مــوســيــقــى،  إلــى  ومعرفتهم 
حجم  ألن  حتمًا،  ذلــك  سيستطيعون  أنــهــم 
املـــجـــزرة الــبــشــريــة الـــســـوريـــة هـــو أكــبــر من 
الـــــروح، وهــــذا البـــد أن يجعل  تــتــحــمــلــه  أن 
القوة،  بنفس  منها  الطالعة  املوسيقى  من 
ولكن قلت لك هذا يعتمد على ثقافة ووعي 
وتـــمـــكـــن املـــوســـيـــقـــي الـــــذي ســيــقــدمــهــا، أنـــا 
الــذي  الطفل عيان  ســأقــدم يوما عما عــن 
وجهه  على  الــعــربــي  املستقبل  مــوت  يمثل 
هكذا مرميا. نعم لن يهدأ ما بداخلي حتى 

أستطيع أن أعيده موسيقيًا.

االولمبيا نصنع السالم
احيا نصير  الباريسي  االوملبيا   على مسرح 
ــي أمــســيــة  ــ ــاضـ ــ ــر املـ ــرايــ ــبــ ــــي شــــبــــاط فــ شـــمـــة فـ
موسيقية احتفاء بالعود وقال يومها يخرج 
الــحــفــل مـــن بـــاريـــس الـــتـــي تــعــرضــت إلرهــــاب 
كبير، ويجب ان نعزز صورتنا لــدى األوربــي 
ــالــــســــام وبـــالـــحـــضـــارة  ــفــــرنــــســــي يـــجـــب بــ والــ
واملنطق والحوار والجمال وهــذا ما يجب أن 

يسود.
بابا الفاتيكان أراد أن تكون سنة 2016 سنة 
ــة لـــلـــســـام والــســلــم  ــاجـ ــر حـ ــثـ ــن أكـ ــــام ونـــحـ سـ
االجتماعي، ولهذا أكثر من معنى فنحن نقول 

بصوت واحد » نحن نصنع السام«.

عمر بقبوق

أطلق الفنان العراقي كاظم الساهر، ألبومًا 
ــدًا، بـــعـــنـــوان »كـــتـــاب الـــحـــب«،  غــنــائــيــًا جــــديــ
ــة، حــمــلــت  وتــــضــــمــــن إحــــــــدى عــــشــــرة أغــــنــــيــ
كلماتها توقيع الشاعر الراحل نزار قباني، 
بينما قام الساهر بتلحني األغاني بنفسه، 
املوسيقي  الــتــوزيــع  عمليات  على  وأشـــرف 

ميشيل فاضل.
وعلى الرغم من أن الساهر قد اشتهر بغنائه 
ألشـــعـــار نــــزار قــبــانــي، الــــذي أبــــاح لـــه قبيل 
موته استخدام ما يحلو له من قصائده، إال 
أن األمر الذي يبدو غريبًا مجددًا، هو كيف 
الساهر،   متحفظ مثل كاظم 

ٍّ
يستطيع مغن

تقليدي  غير  شــاعــر  كلمات  مــع  يتعامل  أن 
كنزار قباني؟ 

فــي العقد األخــيــر مــن األلــفــيــة املــاضــيــة، قام 
الفنان كاظم الساهر بأداء مجموعة كبيرة 
من قصائد نزار قباني، وحازت هذه األغاني 
رضـــا الــشــاعــر الــكــبــيــر رغـــم تــاعــب الساهر 
بكلمات بــعــض األغـــانـــي، لــتــائــم الــلــحــن أو 
إلى  املحافظة  العامة  الذائقة  مع  لتتناسب 
حٍد بعيد، ولكن تحريفات القيصر ألشعار 
فاستطاع  عــن جوهرها  تبعدها  لــم  قباني 
مــن شعبية  وزاد  مــغــزاهــا،  على  يحافظ  أن 
أغاني تلك الحقبة الهيجان العاطفي الذي 
غزى الجمهور عندما صارع قباني املرض 
بتقديم قصائد  الــســاهــر  واملــــوت. واســتــمــر 
نزار في ألبوماته على طول مسيرته، ولكن 
لــم تــرتــق أغــانــيــه فــي األلــفــيــة الثالثة ملكانة 

»زيديني عشقًا«، أو »مدرسة الحب«.
َج له  وفــي أغــانــي األلــبــوم الــجــديــد، الــذي روِّ
بــاعــتــبــاره إحـــيـــاًء لــلــشــاعــر الـــراحـــل، تــجــاوز 
ــاة الــــــرأي الــعــام  ــراعــ الــتــحــويــر فــيــهــا حـــد مــ
والــتــغــيــيــر لـــلـــضـــرورات الــلــحــنــيــة، لــتــشــوه 
ــــذه األغــــانــــي قـــصـــائـــد قـــبـــانـــي وتـــجـــردهـــا  هـ
مــن مــحــتــواهــا األدبــــي والــفــكــري. فالساهر 
اخـــتـــار بــعــض الــقــصــائــد الــجــريــئــة لقباني 
مــثــل قــصــيــدة »الــــشــــجــــرة«، ولــكــنــه جــردهــا 
ــا يــمــكــن أن يــمــيــزهــا لــتــبــدو حني  مـــن كـــل مـ
 ســمــاعــهــا بــــا مـــعـــنـــى، فـــاســـتـــبـــدل الــســاهــر 
التي يعدلها قباني  الذكية  الزمة القصيدة 
زمــن،  مـــرور  للداللة على  كــل مقطع  بنهاية 
بازمة مستوحاة من الكلمات ال تحمل أي 

معنى. 
ففي حني كانت الزمة قصيدة قباني »كوني 
الــســم، كــونــي األفــعــى، كــونــي السحر كوني 
السحرة، غني، ابكي، عيشي، موتي، كي ال 
ُيروى يومًا عني، أني كنت أعانق شجرة«، 
فأصبحت الازمة في أغنية الساهر كاآلتي 

املــنــتــج اســتــثــمــار الــطــاقــات واملـــواهـــب التي 
تقدمت الى »أراب كاستينغ« عبر مجموعة 
مــــن مـــســـلـــســـات عـــربـــيـــة لـــشـــركـــة كـــاكـــيـــت، 
ومنها الجزء الثالث من »العّراب«، وغيرها 

من مسلسات ملوسم رمضان املقبل.
ــيــــروت  وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، تـــتـــحـــضـــر بــ
الســتــقــبــال مــوســم ثـــان مـــن بــرنــامــج »أراب 
القنوات  كاستينغ« بمشاركة مجموعة من 
املوسم  البرنامج في  التي عرضت  األخــرى 
الـــفـــائـــت، ومــنــهــا قـــنـــاة الــنــهــار املـــصـــريـــة، و
MTV  اللبنانية، فيما العقبة الوحيدة هذا 
إيــاد نجار معالجتها،  العام والتي يحاول 
هــي رفـــض املــمــثــل الـــســـوري، قــصــي خــولــي، 

كريستين أبيض

ــاق فــي  ــ ــــدم وســ ــــجــــرى عـــلـــى قـ
ُ
تـــحـــضـــيـــرات ت

الــعــرب« و»أراب  بــيــروت لبرنامجي »مــذيــع 
نتج، إياد نجار، 

ُ
كاستينغ«، يشرف عليها امل

مــن ضــمــن مــجــمــوعــة مـــن  الــبــرامــج وإنــتــاج  
املـــســـلـــســـات الـــخـــاصـــة بــمــحــطــة أبـــوظـــبـــي، 
الـــذي  بــرنــامــج »أراب كــاســتــيــنــغ«،  ومــنــهــا 
ُعرض العام املاضي، وتبارت فيه مجموعة 
ــواة الـــتـــمـــثـــيـــل، لــــخــــوض تـــجـــاربـــهـــم،  ــ ــ مــــن هـ
مقعد  وحــجــز  بــدايــة  اللقب  على  واملنافسة 
تنتجها  الــتــي  املــســلــســات،  أدوار  فـــي  لــهــم 

شركة كاكيت.
كــمــا يــقــوم املــنــتــج نــجــار بــوضــع الــلــمــســات 
األخيرة على مسلسل جديد، بعنوان »شلة 
جيران«، وتشارك فيه مجموعة من خريجي 
النوع  مــن  وهــو  كاستينغ«  »أراب  بــرنــامــج 
االجــتــمــاعــي الــتــرفــيــهــي، فــي أكــثــر مــن مائة 
حــلــقــة، عــلــى أن يــبــدأ الــتــصــويــر الحــقــًا في 
تفاصيل  دبــي، من دون معرفة  أو  أبوظبي 
دقيقة حول العمل، في الوقت نفسه يحاول 

»كوني القوة، كوني النمرة، غني، ارقصي، 
عــيــشــي، جـــنـــي«. وكـــذلـــك نــجــد أن املــشــكــلــة 
فــي بــعــض األغـــانـــي تــكــمــن بــاقــتــطــاع أجـــزاء 
متباعدة وغير مترابطة من األغنية، لتخسر 
الــقــصــيــدة مــعــنــاهــا بــتــخــلــيــهــا عـــن الــســيــاق 
الــــذي رتــبــت فــيــه، وذلــــك مـــا يــبــدو واضــحــًا 
الــتــي تحولت   صــغــيــرة«، 

ٌ
بقصيدة »شــــؤون

مــن قــصــيــدة أنــثــويــة إلـــى قــصــيــدة ذكــوريــة، 
بفعل اقتطاع األجزاء الجافة من القصيدة، 
استخدام  عن  ناهيك  بالضمائر.  والتاعب 
بكلمات  إيحاءات جنسية  لبعضها  كلمات 
أخرى، أدخلها الساهر على قصائد نزار من 
قباني،  نــزار  أشعار  بتنميط  ليساهم  قبل، 
فقد استبدل في أغنية »تناقضات«، كلمتي 
»انــتــصــارًا،  ــذوذًا«، بكلمتي  ــ »ازدواجــــــًا، وشــ

وضياعًا«!
ولذلك، من غير املمكن اعتبار ألبوم القيصر 
الجديد إحياًء لشاعر املرأة، فاألغاني التي 
قــدمــهــا لـــم تــســاهــم ســـوى بتنميط قــبــانــي، 
البسيطة  التفاصيل  كــل  مــن  جــردتــهــا  فهي 
والحساسية املسبوكة بلوثة الجنون التي 
تحلى بها نزار، وطرحت القصائد كقوالب 

لغوية فارغة ال تائم مكانة نزار قباني.

لــم يتضح بعد مستقبل  آخــر،  على صعيد 
برنامج »ذا فويس.. أحلى صوت« بنسختيه 
ففي  العادية.  والنسخة  باألطفال،  الخاصة 
كـــان كاظم  النسختني  الــســابــق مــن  املــوســم 
الـــســـاهـــر عـــضـــوًا فـــي لــجــنــة الــتــحــكــيــم، لكن 
حتى الساعة لم يعرف إن كان موسم جديد 
سيظهر، لكن األكيد أن ذلك لن يحصل في 
إلطـــاق   mbc ــر 

ّ
تــتــحــض بــيــنــمــا   ،2016 ــام  عــ

آيـــدول/مـــحـــبـــوب  مـــن »آراب  مـــوســـم جـــديـــد 
العرب« قبل نهاية العام الحالي.

أما بالنسبة للحفات فصيف كاظم الساهر 
اختتم بعدد كبير من الحفات التي أحياها 
في مختلف املهرجانات اللبنانية وشهدت 
كلها حضور جمهور لبناني وعربي واسع. 
كــمــا وقـــف عــلــى خــشــبــة مــهــرجــان طــرابــلــس 

مت دورته األولى هذا العام.
ّ
الذي نظ

املـــشـــاركـــة فـــي لــجــنــة الــتــحــكــيــم الرتــبــاطــات 
فـــنـــّيـــة، وكـــذلـــك املــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة، كــارمــن 
س، املشغولة حاليًا بني متابعة دراستها  لبُّ
اإلخــــراج فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
وبعض األعمال الدرامية اللبنانية العربية، 
وبــالــتــالــي يبحث نــجــار عــن أســمــاء جديدة 
ممثلة  اختيار  ــرجــح 

ُ
امل ومــن  اللجنة،  ضمن 

لــبــنــانــيــة لــهــا خــبــرتــهــا، وكـــذلـــك الــبــحــث عن 
ممثل خليجي ليحل مكان قصّي خولي.

الــــرازق، طلبت  املــصــريــة، غـــادة عبد  املمثلة 
تحديد موعد التصوير واألسابيع املطلوبة 
النجاز البرنامج، حتى تتمكن من تصوير 
مسلسلها الرمضاني  ملوسم 2017، وكذلك 
فــعــل املــمــثــل الـــســـوري، بــاســل خــيــاط، الــذي 
كاستينغ«  »أراب  تحكيم  لجنة  يــغــادر  لــن 
هــذا املــوســم، وُيــصــور البرنامج من بيروت 
مع الفريق التقني ذاته، ملدة عشرة أسابيع 
ــار بــعــدهــا  ــُيــــصــ لــ  تـــتـــضـــمـــن 12 مـــشـــتـــركـــا، 
إلـــى تصفية املــتــبــاريــن، واخــتــيــار املــشــتــرك 
األقــــوى الــــذي يــســانــده تــصــويــت الجمهور 

واللجنة معًا.

أراب كاستينغ... تفاصيل الموسم الثاني

مهرجان الثقافة 
اليابانية في لندن

»كتاب الحياة« لكاظم الساهر: نزار قباني مجددًا

نصير  شّمة

فنون وكوكتيل

إنتاج

مقابلة

ألبومفعالية

لندن ـ كاتيا يوسف

على  الثامن  للعام  مــاتــســوري،  اليابانية،  الثقافة  بمهرجان  اليابانيون،  احتفل 
التوالي، في ترافالغار سكوير )الطرف األغر(، وسط العاصمة البريطانية لندن، 
بموسيقاهم  الحضور  واستمتع  ومأكوالتهم  اليابانية  تقاليدهم  عرضوا  حيث 

ورقصاتهم.
انني اليابانيني العريقني، 

ّ
شهد املهرجان هذا العام، مباراة خاّصة بني عدد من الفن

بعضهم يقّدم للمّرة األولى في بريطانيا. وتنّوعت العروض على املسرحني اللذين 
نصبا في املكان، بني الّرقص الروتيني والتقليدي »راقصات الغزالن«، والضرب 
عــلــى الــطــبــول املـــعـــروف بــالـــ »الــتــايــكــو«، واملــوســيــقــى الشعبية الــتــي جــذبــت آالف 
 عن حضور الساحر تايجو فوجي ياما، الذي 

ً
األشخاص لاستمتاع بها، فضا

أبهر الحاضرين بالسحر الياباني. 
كذلك عرضت على املسرح الصغير فنون الدفاع عن النفس اليابانية. وفي مكان 

آخر، أقدم الناس على شراء األطباق اليابانية الشعبية، من أكشاك بألوان زاهية.
وألعابًا  أنشطة عائلية  لهم  املـــرح، فخّصص  مــن  األطــفــال  املــهــرجــان  ولــم يستثن 

وفرصًا الرتداء املابس اليابانية التقليدية، والّرسم على القماش.  
العاشرة صباحًا، واستمّر من دون  الساعة  العادة، عند  املهرجان كما جرت  بدأ 

ف لغاية الساعة الثامنة مساء.
ّ
توق

تأسيس  على  عامًا   125 مــرور  بمناسبة  الــعــام،  هــذا  باملهرجان  اليابان  وتحتفل 
بريطانيا  بني  والصداقة  التفاهم  على  تشّجع  مة 

ّ
منظ وهــي  اليابانية،  الجمعية 

واليابان.
مت من قبل متطوعني من جمعية 

ّ
 ولإشارة، ماتسوري اليابانية هي خيرية، نظ

اليابان  وجمعية  والصناعة  للتجارة  اليابانية  والــغــرفــة  بريطانيا  فــي  الــيــابــان 
فــي بريطانيا  اليابانية  السفارة  مــن  تتلقى دعمًا  ذلــك  عــن   

ً
نيبون. فضا ونـــادي 

ويدعمها عمدة لندن ومجلس مدينة وستمنستر.

ال يمكن للحديث مع نصير شّمة أن يقتصر على الموسيقى، بل ينتقل من العود إلى األغاني، 
إلى األوضاع في العالم العربي، وتحديدًا في بلده العراق، وإلى الثورة السورية التي وقف 

اللحظة االولى قبل أكثر من خمس سنوات.  بجانبها وبجانب مطالب السوريين المحقة منذ 
يتحّدث لـ»العربي الجديد« عن موسيقاه، وعن موقفه من كل ما يحصل في المنطقة العربية

عرض قمر على 
السيسي

طــالــب الــشــاعــر الــغــنــائــي املــصــري، 
أيــــــمــــــن بــــهــــجــــت قــــــمــــــر، الــــرئــــيــــس 
عبدالفتاح السيسي بفرض رسوم 
جــمــركــيــة عــلــى املــصــنــفــات الــفــنــيــة 
الــتــي يــتــم بثها عــبــر الــفــضــائــيــات. 
: »لــيــه 

ً
ــــاف بــهــجــت قــمــر قـــائـــا وأضـ

تــطــلــب مـــن الــشــعــب يــتــبــرع وأنـــت 
ثانية  ممكن تطلع كل لحظة وكــل 
ــات الـــفـــنـــيـــة  ــفــ ــنــ فـــــلـــــوس مــــــن املــــصــ
املعروضة على الشاشات الخاصة، 
من األغاني واألفــام واملسلسات، 
ــمــــال الـــلـــي إحـــنـــا مش  مـــايـــني األعــ
فالحني غير فيها املؤلف والشاعر 
واملمثل  واملــوزع  وامللحن  واملخرج 
ــــرب والــــــعــــــازف واملـــهـــنـــدس  ــطــ ــ واملــ
ــل،  ــمـ ــعـ ــنــــاصــــر الـ واملــــنــــتــــج وكـــــــل عــ
الناس تاخد حقوقها والبلد تاخد 

حقوقها«.

إلغاء األغنية المشتركة 
بين شيرين ولمجرد

كشف الفنان املغربي، سعد ملجرد، 
عن تفاصيل إلغاء مشروع األغنية 
ــــذي كـــان  املـــشـــتـــركـــة »الــــدويــــتــــو«، الــ
بالفنانة  يجمعه  أن  املــفــتــرض  مــن 
ــبــــررًا الــســبــب  املـــصـــريـــة شـــيـــريـــن، مــ
التي  الكلمات  قبول شيرين   بعدم 
سيغنيها املجرد باللهجة املغربية، 
ــراث  ــتــ ــــن الــ ــار أغـــنـــيـــة مـ ــ ــتـ ــ حـــيـــث اخـ
مرسي  وأســنــد ملصطفى  املــغــربــي، 
كــتــابــة كــلــمــات بــالــلــهــجــة املــصــريــة 
لـــتـــغـــنـــيـــهـــا عــــبــــد الــــــــوهــــــــاب، الـــتـــي 
صرحت في أحد اللقاءات بأن سعد 
ملــجــرد رفـــض تدخلها فــي مــشــروع 
»الـــــدويـــــتـــــو« بـــيـــنـــهـــمـــا، وبـــالـــتـــالـــي 
انسحبت منه. سعد بــدوره أكد أنه 
سيستكمل العمل على هذه األغنية 

منفردًا بأدائها لوحده.

 

الجسمي يشكر الجمهور
ـــرض الـــحـــلـــقـــة األولــــــــى مــن  ــ ــد عـ ــعـ بـ
قناتي  عبر  »رحلة جبل«،  برنامج 
الفنان،  mbc1 و mbc مــصــر، وجــه 
ــة شــكــر  ــ ــالـ ــ حـــســـني الـــجـــســـمـــي، رسـ
الــى جمهوره الــذي تــابــع  وأعجب 
واإلعامي  الجسمي  بني  بالحوار 
: »لــــــم أجـــد 

ً
ــد الــــشــــاعــــر قـــــائـــــا ــالــ خــ

ــــوى املــحــبــة  ــة ســ ــبـ ــنـــاسـ ــمـــات املـ ــلـ كـ
والـــتـــقـــديـــر عــلــى دعــمــكــم املــســتــمــر 

كشركاء للنجاح«.
ــن الــبــرنــامــج  يـــعـــرض الــحــلــقــتــني مـ
الــواقــع »رحــلــة جبل« في  تلفزيون 
 ،2016 ســبــتــمــبــر/أيــلــول   29 ــــوم  يـ
األول  ــن  ــريـ ــر/تـــشـ ــوبـ ــتـ أكـ  6 ويـــــــوم 

2016 للحلقة الثالثة منه.

واتس على خطى
أنجلينا

قـــالـــت املـــمـــثـــلـــة، نـــاعـــومـــي واتـــــس، 
واملـــمـــثـــل لــيــف شـــريـــبـــر، فـــي بــيــان، 
إنــهــمــا بـــصـــدد االنـــفـــصـــال بــعــد أن 

عاشا معا ملدة 11 عاما.
وقــالــت واتــس )47 عــامــا( وشريبر 
)48 عاما(: »أفضل طريق بالنسبة 
نـــنـــفـــصـــل  أن  هـــــــو  كــــعــــائــــلــــة  لـــــنـــــا 
كــزوجــني«. وأضــافــا »نتطلع قدما 
إلى تربية أطفالنا معا بقدر كبير 
من الحب واالحترام والصداقة في 
املرحلة  هــذه  واستكشاف  قلوبنا، 
الـــجـــديـــدة مــــن عـــاقـــتـــنـــا« وطــالــبــا 
ــرام الــخــصــوصــيــة مـــن أجــل  ــتـ ــاحـ بـ

ابنيهما.

ويــــأتــــي انـــفـــصـــالـــهـــمـــا فــــي أعـــقـــاب 
املفاجئ بني نجمي  إعــان الطاق 
ــيـــوود، بـــــراد بــيــت وأنــجــلــيــنــا  ــولـ هـ

جولي، األسبوع املاضي.
ــة بـــــــني املـــمـــثـــلـــة  ــ ــــاقــ ــعــ ــ وبــــــــــــــدأت الــ
األســتــرالــيــة واتـــــس، الــتــي رشــحــت 
لــجــائــزة أوســكــار مــرتــني، وشريبر 
ــان«، منذ  ــوفــ فــيــلــم »راي دونــ بــطــل 

عام 2005.

أخبار

من حفلته في مهرجان قرطاج في تونس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

شارك 
المتبارون 
في الموسم 
األول من أراب 
كاستينغ في 
مسلسالت 
رمضانية 
)فيسبوك(

من المهرجان )العربي الجديد(

أجرتها ميسون شقير
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نصير شّمة مع شربل روحانا ولينا شماميان وكاتيا مقدسي في مهرجانات بيت 
الدين )أنور عمرو/فرانس برس(

عازفًا لالجئين )صباح قرار/فرانس برس(

موسيقى للحب )أنور عمرو/فرانس برس(



-  إسبيرانس.
ك؟ -  اسم جدَّ

-  أنطون.
-  ماهو أصل اسم سابيال؟

- إيطالي.
- هل تحتفل بالحانوكا؟

- ولم ال؟
- هل تحتفل بعيد امليالد؟ 

-  بالطبع.
تــــــرّددْت فـــي الـــســـؤال عــمــا إذا كــنــُت عــربــيــا، 
ــراءات  ــ اإلجـ وألجــعــل  فلسطينيا.  عــربــيــا  أو 
تــمــضــي بــســرعــة أخــبــرتــهــا أنــنــي جــئــت من 
القدس، العربية. كل ما أردتــه هو الصعود 

إلى الطائرة وإغماض عينّي.
- ما هو عملك؟

-  فـــنـــان، وأعـــمـــل مـــصـــورًا فــوتــوغــرافــيــا مع 
األمم املتحدة.

أبرزُت لها بطاقتي الصحافية.
- أين كنَت قبل وصولك إلى املطار؟ 

لــم أســتــطــع إخــبــارهــا أنــنــي كــنــُت مختطفا 
أمنيا،  هــذا تهديدًا  غــزة. ستعتبر  فــي  للتو 
ومــن املــؤكــد أنــهــا لــن تسمح لــي بالصعود 

إلى الطائرة.

- في القدس.
- وملاذا أنت ذاهٌب إلى سويسرا؟

-  لقضاء فترة إجــازة مع زوجتي وابنتي. 
زوجتي سويسرية.

-  ملاذا تسافر وحيدًا؟
- ملاذا تعمل مع األمم املتحدة؟

- هل سافرَت مع األمم املتحدة إلى غزة؟
- ملاذا تعيش في القدس؟

-  ملاذا ال تعيش في سويسرا؟
- متى استوطنت عائلتك في القدس؟

-  ملاذا اسمك ستيف؟
بدل حارُس 

ُ
كانت األسئلة بال نهاية. واست

ــانـــي، إلـــى  ــثـ ــالـ ــالــــث بـ أمـــــن ثــــــاٍن بـــــــــاألول، وثــ
ــُت تــكــرار  ــلــ ـــن. وواصــ ــ أن حــضــر رئـــيـــس األمـ
الحكاية نفسها مرة بعد أخرى. كان علّي أن 

أكون متماسكا، حكايتي متناسقة من دون 
ارتكاب أي خطأ. 

لــن تتغير  - اسمعوني، هــذه هــي حكايتي، 
مهما طال استجوابكم لي. 

فإما أن تدعوني أذهب إلى بيتي في القدس، 
أو تدعوني أصعد إلى الطائرة.

دعونا ننتهي من هذا. 
تـــوقـــفـــوا عــــن مــــحــــاوالتــــهــــم، وســـمـــحـــوا لــي 
دقيق  بعد فحص  الــطــائــرة  إلــى  بالصعود 
لـــلـــحـــقـــيـــبـــة وتـــفـــتـــيـــش جــــســــدي بـــالـــكـــامـــل. 
الطائرة مثل شخصية مهمة  إلى  رافقوني 
ــدُت مــقــعــدي.  ــ ــ ــونـــي. وجـ ــركـ ــرًا تـ ــيــ ــدًا، وأخــ ــ جــ
ــــُت بــظــهــر املــقــعــد إلــــى الـــــوراء 

ْ
جــلــســُت وِمــــل

ألغــمــض عــيــنــّي ألول مـــرة مــنــذ يـــومـــن. إال 
أنني في كل مرة كنت أسمع فيها طقة حزام 
 ألن صوتها كان 

ً
املقعد، كنت أصحو ُمجفال

يشبه سحب أقسام بنادق الخاطفن.
فــتــحــُت عــيــنــّي الــقــلــقــتــن، وضـــبـــطـــُت رجــال 
يراقبني. كان رجال أسود البشرة. وتخيلُت 
للحظة أنه كان الرجل الذي أطلق الخاطفون 
ســراحــه فــي هــذا الصباح. حــن الحــظ أنني 
ضبطته فّك حزام مقعده وجاء إلّي وجلس 

ستيف سابيال

حن دخلُت البيت، سابقُت الزمن 
ــــول إلـــى  لـــحـــزم أمــتــعــتــي والـــــوصـ
»مطار بن غوريون« )مطار اللد(. 
كنُت مرهقا، وأرهبتني ساعات االستجواب 
والــتــحــقــيــق الـــثـــالث مـــن قــبــل مــوظــفــي أمــن 

املطار اإلسرائيلي.
- شـــالـــوم، مــيــه إيــفــو أتــــا؟ )مــرحــبــا، مــن أيــن 

جئت؟(
قلُت بلهجة عبرية وأنا أغرغر بحرف الراء 

في كلمة يوروشليم:
- أنا قادم من القدس.

فتابعْت:
- من أين تحديدًا؟

فسيعني  الشرقية«،  القدس  »مــن  أجبُت  إن 
ــذا أنــنــي عـــربـــي، وإن أجـــبـــُت »مـــن الــقــدس  هـ
ــة« فــســيــعــنــي هـــــذا أنـــنـــي يـــهـــودي،  ــيـ ــربـ ــغـ الـ

وأجبت:
- من املدينة القديمة، شارع أنطونيا.

َصْت جواز سفري، إال أن مكاني األصلي  تفحَّ
 غير واضح بالنسبة إليها. سألتني عن 

ّ
ظل

اسم والدي:
- إيميل.

-  اسم أّمك؟

باسم النبريص

يــكــتــشــف الــــواحــــد، وهــــو يـــمـــرق مـــن شـــارع 
 

ّ
بائعات الهوى في الرابال، ذاهبا إلى محل
الحالق الهندي، شيئا طريفا، شيئا لم يلفت 
نظر كبار املفكرين االقتصادين من قبل، أو 
ــهــم ولـــم يــكــتــبــوه، جــريــا على 

َ
ربــمــا كـــان لــفــت

للطرائف حّيز  »ليس  األكــاديــمــيــة:  الــقــاعــدة 
فــي ُكتب االقــتــصــاد«، أو على قــاعــدة أخــرى 
أكثر شيوعا: »ليس كل ما ُيعرف ُيكتب« )ال 
 هذه القاعدة، ال 

َّ
أعرف الوغد األول الذي خط

حبا بالله بل تكريسا للمصالح فقط(.
يكتشف، خصوصا   .. آه  أقـــول؟  كــنــت  مـــاذا 

ــــالق مــنــتــعــشــا  ــــحـ ــن عـــنـــد الـ ــ وهــــــو راجـــــــع مـ
ــتـــرم: 4  ـــة الــكــولــونــيــا وبــالــســعــر املـــحـ

ّ
بـــرش

 بـ 3 يوروات 
ُ

يوروات )وأحيانا يقبل الرجل
وسبعن سنتا، لــو قلت لــه إن هــذا هــو كل 
مــا مــعــك. بينما غــيــره مــن الــحــالقــن أبــنــاء 
ف 

ّ
عــشــرة وال يتوق مــن  بــأقــل  يقنع  البلد ال 

طبعتها  فــي  الرأسمالية  أن  أربــعــن(،  عند 
األولـــى أخـــذت إلــهــاَمــهــا العظيم مــن جــّدات 
ثــم طــّورت،  ــب. 

َ
البائعات: عــْرض وطــل هاته 

مــن تقنياتها،  املــرحــومــات،   ال 
ُ
الــرأســمــالــيــة

ــائـــض الــقــيــمــة«  ــار »فـ ــعـ ــار أو ِشـ ــعـ تــحــت ُسـ
املــقــّدس، فــغــدت تــعــدم جـــزءًا مــن املــعــروض، 
 الــطــلــب، حــفــاظــا عــلــى ثــبــات السعر. 

ّ
إذا قــل

وهــــــذا مــــا لــــم تــتــعــلــمــه هــــــؤالء الـــحـــفـــيـــدات 
قبل  العمل   

ّ
بدأت جداتهن منذ  املسكينات، 

التاريخ، حتى يوم برشلونة  أن يبزغ نور 
 

ّ
، وقـــد قــل

ّ
ــذا. فـــتـــراهـــن الــنــيــســانــّي املــعــتــم هــ

 يالحقنك على طول الشارع، 
ّ
الطلب عليهن

 الضائع من فوق 
ّ
ُمدحرجاٍت سعر عرضهن

إلى تحت: أي من أربعن يورو إلى عشرة. 
لغات  بخمس  القبول،  يتوسلنك  يكدن  بل 

معضلة مظلّة هبوط

الرأسمالية، ذات تفكير 
استراتيجي ُمستلهم من 
أقدم مهنة في التاريخ. 

لذا على الواحد أن يعاود 
المرور في هذا الحّي، كل 

ثالثة شهور، كي يجمع 
الُحسنيين معًا، ثم يتريّث 

»بزاف« قبل أن يخرج على 
القرّاء بهيًّا، متمّكنًا من 

موضوعه

الحياة تحت االحتالل 
تشبه واقع الفلسطيني 

المربوط بإسرائيلي في 
قفزة واحدة حرّة 

في الفضاء. هناك 
إسرائيلي على ظهر كل 
فلسطيني؛ يتحّكم في 

كل جوانب حياته، وهذا 
الواقع غير المعقول 

يضع الشعب الفلسطيني 
تحت تهديد دائم، وفي 

حالة رهينة ال نهاية لها

ضوء الشمس الذي 
نشأ في عهد سومر، 

أو في زمن الطوفان، 
أو يوم ولد جلجامش 

أو توت عنخ أمون، 
ذلك الضوء لم 

يصلنا بعد

وحتى هذا اليوم المعتم

لنتذكر أنه لم يولد مع الكون

أحيانًا يكون الجواب هنا أمامك

بدت الطائرة على 
اإلسفلت كأنها لم تحلّق 

منذ حرب 1967

شيء لم يلفت نظر 
كبار المفكرين 

االقتصاديين من قبل

لنتذكر أن جزءا من 
نور النهار يحمل معه 

طفولة الكون

عرفُت أن رحلتي 
واحدة من رحالت مساءلة 

الذات والتحّرر

سيرة  من  سردية  مقاطع  هبوط«  مظلّة  »معضلة  كتاب  يتضّمن 
ستيف سابيال الذاتية كفنان مفاهيمي ولد في القدس المحتلة عام 
مواجهة  في  وتجربته   ،1975
يعتبره  الــذي  المخيّلة،  استعمار 
األرض.  احتالل  من  قسوة  أشــد 
بالقدس  سابيال  عــالقــة  شّكلت 
به  عابرًا  لفنه،  رئيسيًا  موضوعًا 
بين  ومتنقًال  مختلفة  مــراحــل 
ــط مــتــعــددة لــيــصــل إلــى  ــائ وس
الكتابة أخيرًا، بعد أن وضع اسمه 
خارطة  على  جيله  أبناء  أبــرز  بين 

الفن في العالم.

مقاومة المخيّلة

2425
ثقافة

نص

يوميات

إطاللة

فعاليات

وأشــار  الــجــريــدة  فتح  بجانبي.  مقعد  على 
إلى صورة فوتوغرافية أنا فيها...

- هل هذا أنت؟
كانت صورتي مع امــرأة تحيط بنا بنادق، 
ــوان بـــالـــبـــنـــط الــــعــــريــــض: »إطــــــالق  ــ ــنـ ــ ــع عـ ــ مـ
ة«. 

ّ
ســراح عاملن مــن األمــم املتحدة فــي غــز

فانفجرُت ضاحكا، وقلت:

وال  ومنها  ـ  منها  أيٍّ  فــي  شائبة  ال  عاملية 
القول  يمكن  كما  الرأسمالية،  لغتنا.  فخر 
من  ُمستلهم  اســتــراتــيــجــي  تفكير  ذات  إذًا، 
ــدم مــهــنــة فـــي الـــتـــاريـــخ. لـــذا عــلــى الــواحــد  أقــ
ــرور فــي هـــذا الـــحـــّي، كــل ثالثة  أن يــعــاود املــ
ح 

ّ
)ُيصل معا  الُحسنين  يجمع  كي  شهور، 

شــَعــره، ويــطــّور جــنــن فــكــرتــه الــكــئــيــبــة(، ثم 
يــتــرّيــث »بــــزاف« قبل أن يــخــرج على الــقــّراء 
له كل  بهّيا، متمّكنا من موضوعه، حاشدًا 

ما يلزم من مقدمات وحواٍش ومراجع. 
وبعد أن تنال أطروحته درجة االمتياز مع 
القرف، من لجنة ُمحّكمن ثقات في  مرتبة 
جامعة بومبيو فابرا، ُيلقيها غير نادم، في 
أول حاوية زبالة تصادفه على كوربة شارع 

الرمبال وهو ماٍش إلى اليسار. 
ــوان ال تنقصها أطــاريــح،  فــالــحــكــايــة يــا إخــ
ــتـــصـــاديـــة  ــزيــــن: األزمــــــــة االقـ ــركــ لــســبــبــن مــ
الخانقة التي ناءت بكلكلها على شبابهم، 
للعمل على  أطــروحــة  فدفعت غير صــاحــب 
غــيــر ُمــرجــيــحــة. وخــــروج الـــواحـــد لــتــّوه من 
مكان يعّج باملطروحات على قارعة الطريق 
ــار« عــنــد حــبــيــبــنــا الــجــاحــظ(  ــ ــكـ ــ )مـــثـــل »األفـ
جالسات يتشّمسن وينفثن دخان السكائر، 
ــفــــات يــحــكــكــن رؤوســــهــــن ويــكــشــشــن  أو واقــ
ذبابا معنويا في وجــه الشرطة، مع إزجــاء 
الكثير من زفرات الكربون املؤكسد في الجو.

أمّر عنهن وأحييهن واحدة واحدة، تعاطفا 
مع فشل غير املركزين من أمثالنا في الثأر 
ــــرب اســـتـــعـــالئـــي، يــحــكــمــه  ألنـــفـــســـهـــم، مــــن غـ

أوليغارُك الرأسمال.

ــا أمــــامــــك. ــنــ  - أحــــيــــانــــا يــــكــــون الــــــجــــــواب هــ
هــنــاك والـــطـــائـــرة تــعــلــو بــنــا، رحـــلـــُت عــائــدًا 
إلــــى الـــزمـــن الـــــذي ذهـــبـــُت فــيــه إلــــى الــقــفــزة 
ة في حيفا. وبدت 

ّ
الحرة في الفضاء باملظل

ــق 
ّ
الـــطـــائـــرة عــلــى اإلســـفـــلـــت كــأنــهــا لـــم تــحــل

أصــــدر  ــلــــعــــْت  أقــ وحــــــن   ،1967 حــــــرب  ــنـــذ  مـ
مــحــركــهــا ضــجــيــجــا كــمــا لـــو أنــهــا ستسقط 
ــة لــحــظــة وهـــي تــهــتــز بــعــنــف صــاعــدة  فــي أيـ
في السماء. وعندما حان وقت القفز، فككُت 
 أنظر عبر الباب 

ً
حزام مقعدي، ووقفُت مائال

املفتوح في مواجهة الريح القوية. 
ومن دون أدنى تفكير فعلتها، تاركا ورائي 
كل شيء، وقفزُت طائرًا في الفضاء. شعرُت 
 مـــمـــا كـــــان يـــحـــدث فــي 

ً
 ثـــقـــال

ّ
بـــالـــخـــفـــة، أقــــــل

األسفل. شعرُت أنني بال هوية، حرٌّ من كل 
العنصرية  مــن  حــرٌّ  والتصنيفات،  األلــقــاب 
كلها والتمييز، حرٌّ من االحتالل اإلسرائيلي 

الذي ولدت فيه.
ولكنني لم أفتح مظلة الهبوط، كنُت في قفزة 
حرة مربوطا بإسرائيلي. ولسنوات طويلة 
أصــبــحــُت أرى تــلــك الــوضــعــيــة فــي الــفــضــاء 
فلسطينيا  تـــكـــون  أن  يــعــنــيــه  ملـــا  اســـتـــعـــارة 

يــعــيــش تــحــت احـــتـــالل إســرائــيــلــي. الــحــيــاة 
الفلسطيني  ــع  ــ واقـ تــشــبــه  االحــــتــــالل  تــحــت 
املــربــوط بإسرائيلي فــي قــفــزة واحـــدة حــّرة 
الفضاء. هناك إسرائيلي على ظهر كل  في 
الحياة:  جوانب  كل  في  يتحكم  فلسطيني؛ 
اإلسرائيلي هو املسيطر دائما. وهذا الواقع 
غــيــر املـــعـــقـــول يــضــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
تحت تهديد دائم في حالة رهينة ال نهاية 

لها أبدًا. 
ــة بـــاعـــثـــة عــلــى  ــآبـ عـــلـــى األرض صــــارعــــُت كـ
الــشــلــل، وســنــة بــعــد ســنــة كــنــت أغـــوص إلــى 
أن رحلتي  عــرفــُت  أعــمــاق جــديــدة. ولكنني 
الــذات  لة  ستكون واحـــدة مــن رحـــالت مساء
ــة الــســقــوط  ــرعـ ــّرر. وشــــعــــرُت مــــع سـ ــحــ ــتــ والــ
ــمـــرور الــســنــوات  بــحــضــور فــرنــشــيــســكــا. وبـ
خلقنا عاملنا الخاص املبني على مخيلتنا 

فقط. وهناك وجدنا حريتنا. 
)مـــقـــدمـــة كـــتـــاب »مـــعـــضـــلـــة مــظــلــة هـــبـــوط« 
للفنان املقدسي ستيف سابيال الذي يصدر 
هذه األيام باإلنكليزية عن دار نشر »كيربر« 

في برلن. 
ترجم النص عن اإلنجليزية: محمد األسعد(

تداعيات حول شرف برشلونة الضـائع

ضوء طازج.. ضوء عتيق

بمشاركة سبعة عروض، تنطلق، غدًا الخميس، في المركز الثقافي في مدينة 
للمسرحيات  كلباء  مهرجان  من  الخامسة  ــدورة  ال فعاليات  اإلماراتية،  كلباء 
التي  التظاهرة،  هامش  على  المقبل.  الشهر  من  الرابع  حتّى  وتستمرّ  القصيرة، 
م ملتقًى بعنوان »الهواة ومستقبل  تكرّم المسرحي اإلماراتي، عيسى كايد، يُنظَّ

المسرح اإلماراتي«.

العين  معرض  الثامنة من  الدورة  فعاليات  تستمرّ  للمؤتمرات،  العين  مركز  في 
نشر  دار   77 قرابة  بمشاركة  المقبل،  أكتوبر  األول/  تشرين  من  الثاني  حتى  للكتاب 
عدٍد  تنظيم  التظاهرة  برنامج  يشمل  الكتاب.  بصناعة  معنيّة  ومؤّسسة  محلّية 
من الندوات الثقافية واألدبية التي يناقش فيها كتّاب وأكاديميون محلّيون قضايا 

وموضوعات مختلفة.

فعاليات  تيلور،  تيت  لألميركي  )الصورة(،  القطار  في  التي  الفتاة  فيلم  يفتتح 
األول/  تشرين  من  الخامس  في  للسينما  الدولي  بيروت  مهرجان  من   16 الدورة 
أكتوبر المقبل، على أن تستمرّ حتى الثالث عشر منه، بمشاركة 67 فيلمًا تتوزّع بين 
مسابقَتي األفالم الشرق أوسطية القصيرة والشرق أوسطية الوثائقية، فيما 

خلت دورة هذا العام من مسابقة الشرق أوسطية الروائية الطويلة.

ينطلق، غدًا، في قصر الفنون في القاهرة معرض متجّول بعنوان السرياليون 
األول/  تشرين   28 حتى  أخرى  مواقع  في  ويستمرّ   ،)1965 ـ   1938( المصريون 
أكتوبر المقبل. يهدف المعرض إلى تقديم أعمال فنّية من التيار السريالي المصري 

ولمحة عن إرثه وتأثيراته في الحركة التشكيلية في البالد.

عبد الهادي السعيد

إلى  الشمس  مــن سطح  الــضــوء  يسافر 
كــوكــبــنــا فــي رحــلــة ســريــعــة ومــريــحــة ال 
أكثر من ثماني دقائق. نفتح  تستغرق 
أعــيــنــنــا كــــل صــــبــــاح، ونــســتــقــبــل ضـــوء 
وبانطباع  حــواســنــا،  بمختلف  الــنــهــار 
قاّر بأن ذلك النور طازج حديث املولد. 

أهو فعال كذلك؟
الحقيقة أنــه قبل أن تسطع على سطح 
ــات ويــصــلــنــا  ــاهــ ــجــ ــل االتــ ــي كــ الـــنـــجـــم فــ
نصيبنا منها على منت أشعة مكوكية، 
ــاطـــن  ــات الــــــضــــــوء فــــــي بـ ــ ــئـ ــ ــزيـ ــ تـــــولـــــد جـ
 أولــــى 

ٌ
ــة ــلــ ــمـــس، لـــتـــبـــدأ حــيــنــهــا رحــ الـــشـ

ــرة، مـــن مــركــز  ــيـ لـــلـــضـــوء، طــويــلــة وعـــسـ
ما  زمنها  إلــى سطحها، رحلة  الشمس 

بن 10000 و50000 سنة.
الــذي يجبر الضباب  إن ضــوء الشمس 
ثياب  يــجــفــف  الــطــرقــات،  عــلــى  لينقشع 
أفراد العائلة على حبل الغسيل، يجعل 
حوض الحبق يبتسم في فناء الدار، أو 
سكينا مــشــحــوذة تــلــمــع فــي الــظــهــيــرة، 
يــنــعــكــس عــلــى حـــرشـــف ســمــكــة لــيــدفــئ 
عن صياد وحيد في عرض البحر، ذلك 
أحدثه،  أّمــا  السنن.  آالف  الضوء عمره 
أكــثــره مــعــاصــرة لــإنــســان، فعمره على 
األقل عشرة آالف سنة. وهذا يعني، في 
مــا يعنيه، أن ضــوء الشمس الــذي نشأ 
فــي عهد ســومــر، أو فــي زمــن الــطــوفــان، 
ــد جــلــجــامــش أو تــــوت عنخ  أو يــــوم ولــ
َر 

َ
أمون، ذلك الضوء لم يصلنا بعد. لم ن

نــور تأسيس رومـــا، وال فوتونات  بعد 
انــتــحــار كــيــلــيــوبــاتــرة، وال أشــعــة مــوت 

الحسن الثاني.
 
ُ
يــلــزمــنــا تــاريــخ بــشــري ثــــان، الــحــضــارة

 
ُّ

كل من جديٍد  تلزمنا   ،
ً
كاملة اإلنسانية 

على  الشعوب  التي خاضتها  الــحــروب 
مـــدى األزمـــنـــة، حــتــى نــقــول ذات صباح 
رائق، ونحن نتناول فطورنا على سطح 
مقهى مشمس: هذا الضوء الذي يداعب 
ــة، أو  ــه مــن والدة الـــزراعـ وجــهــنــا، والدتــ
أو  ــوزار،  مــ أو  الهيروغليفية،  أو  ــرّي،  الــ

حدائق املنارة...
ثمة   

ّ
أن غير  الشمس،  إذن ضـــوُء  عتيق 

ا أقدَم منه بكثير، إنه ضوء  حولنا ضوء
التشكل األولــّي للكون، وعمره مليارات 

السنن.
ا بأن الضوء لم يولد بوالدة  ّكر بدء

َ
لنذ

الكون، بل إنــه ظهر بعد نحو 380 ألف 
سنة من البيغ بونغ. طيلة تلك املدة، لم 

كاف لدرجة الحرارة، تمكنت الفوتونات 
البروتونات  مــن جــبــروت  التخلص  مــن 
واإللكترونات، إذ انبرت هذه الجزيئات 
األخيرة لعمل مشترك أهم: خلق الذرات، 
ا بالهيدروجن والهيليوم... تخيلوا  بدء
فــــوتــــونــــا ســـجـــيـــنـــا يـــحـــرســـه إلـــكـــتـــرون 
وبـــروتـــون، فلما انــشــغــل ســّجــانــاه عنه 
بــالــحــديــث تــمــكــن مــن الـــهـــرب... ال أدري 
إن كان محمد برادة يدرك، وهو يختار 
عــنــوان روايــتــه املــعــروفــة، أن الــضــوء في 

عــمــومــيــتــه وفـــي أصــلــه »هــــــارب«. هــكــذا 
ظــهــر الـــضـــوء إذن ألول مــــرة. كــــان ذلــك 
تدفقا  كـــان  األولــــي عظيما،  االنــبــجــاس 
ــاح مــن خــاللــه الــضــوء فــي كل  هــائــال سـ
الجهات. املدهش أن ذلك الضوء ال يزال 
كــل سنتمتر  فــي  بيننا وســيــظــل.  حــيــا 
مــكــعــب حــولــنــا، يــوجــد مـــا يـــقـــارب 400 
جـــزيـــئـــة ضـــوئـــيـــة قـــديـــمـــة تـــقـــريـــبـــا قـــدم 
ــا نــلــتــقــطــه  ــنـ ــر أنـ ــثـ الـــــكـــــون... املــــدهــــش أكـ
بـــتـــلـــفـــازنـــا... إن تــلــك الــحــبــات الــثــلــجــيــة 
التي تظهر على شاشات التلفزيون في 
غياب أي إشارة، 1% منها مصدره ذلك 

اإلشعاع الكوني األول...
ــنـــجـــوم الــتــي  ــن تـــلـــك الـ نــســمــع كـــثـــيـــرا عــ
يصلنا ضــوءهــا بــعــد أن تــكــون هــي قد 
ا من  ماتت وشبعت موتا. لنتذكر أن جزء
نور النهار يحمل معه، باملقابل، طفولة 

اءة األولى...
ّ

الكون، ابتسامته الوض

تكن الجزيئات الضوئية أو الفوتونات 
غـــائـــبـــة، لــكــنــهــا ظــلــت مــحــبــوســة داخـــل 
اعة الكون البدئية، التي كانت تحمل 

ّ
فق

فـــي أحــشــائــهــا خــلــطــة شــبــيــهــة بــحــســاء 
ساخن جدا ال تقل حرارته عن مليارات 
واإللكترونات  البروتونات  الــدرجــات... 
كــانــت أيــضــا مـــوجـــودة، ونــشــاطــهــا في 
الــواقــع سبب تأخر  تلك الفترة كــان في 
ظهور الضوء، إذ كانت تفرض نوعا من 
إياها  مانعة  الــفــوتــونــات،  على  الحجر 
الفقاعة، كما تمنع يد فظة  من مغادرة 
بجناحيه  التحليق  مــن  صغيرا  طــائــرا 
السنن،  من  آالف  بعد بضع  ن... 

ّ
الغض

أي بعد ملحة بصر بمقياس كون عمره 
يـــربـــو عــلــى 14 مــلــيــار ســنــة - إن صح 
الــحــديــث طبعا عــن البصر فــي وقــت لم 
يــكــن الـــضـــوء قـــد نــشــأ بــعــد -، بــعــد تلك 
الهنيهة إذن، وبفضل انخفاض نسبي 
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مدارس تركيا
هل تناسب الطالب المغتربين؟

أنقرة ـ وليد الطيب

ســبتمبر/   19 صبيحــة  فــي 
مبكــرًا،  تركيــا  اســتيقظت  أيلــول 
)ســت  الديــن  حســام  عــزام  وغــادر 
اســتعداده  ليكمــل  الدافــئ،  فراشــه  ســنوات( 
لليــوم الدراســي األول فــي املرحلــة االبتدائيــة 
إلــى  عــزام  الطفــل  وفــد  تركيــا.  فــي جمهوريــة 
تركيــا قبــل عــام واحــد برفقــة والــده الصحافي 
الســوداني البــارز وطالــب الدكتــوراه بجامعــة 
األناضــول بمدينــة إســكي شــهير، التــي يعنــي 

اسمها باللغة العربية املدينة القديمة. 
توجــه  فقــد  وحــده،  يكــن  لــم  الســوداني  عــزام 
للمــدارس فــي اليــوم ذاته نحــو 18 مليونا و43 
مــن  اآلالف  وعشــرات  تركيــا  طالبــا  و15  ألفــا 
األطفال السوريني، الذين لجأت أسرهم لتركيا 
إلــى  هربــا مــن الحــرب فــي ســورية باإلضافــة 
بضعــة آالف مــن الطالب من الجاليات العربية 
املقيمة في تركيا. ويتولى التدريس نحو 900 

ألف معلم ومعلمة.
ينقســم النظــام التعليمــي فــي تركيــا إلى ثالثة 
املرحلــة  العمريــة،  الفتــرات  بحســب  مراحــل 
األولى وهي الروضة وهي لألطفال بني السنة 
واالبتدائيــة  عمرهــم،  مــن  والخامســة  الثالثــة 
وهــي ثمانــي ســنوات والدراســة بهــا إلزاميــة 
قســمني  إلــى  تقســم  وعــادة  تركــي،  طفــل  لــكل 
فــي  ووجودهــم  األطفــال  لســن  مراعــاة   )4+4(
بناية مدرســية واحدة. وبعد نهاية االبتدائية 
يلتحق الطالب باملدرسة الثانوية والتي ربما 
تكــون أكاديميــة أو مهنيــة، كمــدارس املعلمــني 
املــدارس  مــن  وغيرهــا  والخطبــاء  األئمــة  أو 

املهنية.

سؤال االندماج
عزام يبدأ عامه الدراسي باللغة التركية، وهو 
هــي  األم  لغتهــا  ســودانية  أســرة  مــن  متحــدر 
اللغــة العربيــة، مــا يضــع جملــة مــن املخــاوف 
أمــام أســرته التــي تخشــى عليــه مــن صعوبــات 
بيئــة  فــي  واالندمــاج  أجنبيــة  بلغــة  التعلــم 
جديــدة تختلــف عــن بيئتــه فــي الســودان، فــي 
اللغــة واللــون وهيئــة الشــعر ومالمــح الوجــه، 
بالتعلــم  الطفولــة  شــغف  يشــاركهم  كان  وإن 
صالــح،  حســام  يقــول  الكبــار.  حيــاة  وتمنــي 
»العربي الجديد«: »عزام كان سعيدًا جدًا في  لـ
النفســي كان  اليــوم األول، أظــن أن اســتعداده 
لــه دور فــي ذلــك، فقــد التحــق الصيــف املنصرم 
الصيفيــة  )املدرســة  القــرآن  تعليــم  بكــورس 
لتعليم القرآن( في مسجد الحي، وهو برنامج 
تابــع لــوزارة األوقــاف التركيــة، وفيــه اســتطاع 
لــه  وأصبــح  األطفــال  مــع  عالقــات  يكــّون  أن 
فــي  ســاعده  وهــذا  مــرة،  ألول  أتــراك  أصدقــاء 
حكايــة االندمــاج وعدم الشــعور باالغتراب في 
املدرســة«. يقــول محمــد، وهو مقيم فلســطيني 
أنقــرة:  بالعاصمــة  الجديــد«  »العربــي  التقتــه 
وقــد  التركيــة،  باملــدارس  طفلتــان  »عنــدي 
فضلتهــا علــى املــدارس العربيــة ألنهــا ليســت 
قويــة والرقابــة عليهــا ضعيفــة«، وتتفــق معــه 
الدكتورة )هـ. هـ( على أفضلية املدارس التركية 

علــى العربيــة، وتقــول »الحظــت الفــرق الكبيــر 
عندمــا نقلــت أطفالــي مــن املــدارس الحكوميــة 
التركية إلى املدارس العربية، هناك تفاوت في 

كل شيء ابتداء من النظام والنظافة«.
»العربــي  لـ صالــح  حســام  يقــول  املقابــل،  فــي 
أن  ألوالدنــا  »اخترنــا  موضحــا  الجديــد«، 
يدرســوا فــي املــدارس التركية ألســباب عديدة، 
منهــا عــدم وجود مدرســة عربية فــي مدينتنا، 
والســبب اآلخــر مســألة االندمــاج نفســها، فمــن 
مجتمــع  فــي  طفلــي  يبقــى  أن  املعقــول  غيــر 
ملــدة 3 أو 5 ســنوات مــن دون أن يتعلــم لغتــه 
ويتواصــل مــع أفــراده، ولذلــك لجأنــا للمدارس 
التركية ليتعلم أوالدنا اللغة التركية، ونتولى 
فــي  الرســمي  غيــر  تعليمهــم  مواصلــة  نحــن 
البيــت مثــل اللغــة العربيــة، والقــرآن، وخالفــه، 
ولهذا فاملدارس بيئة جيدة لالندماج، والبيت 
ينبغــي أن يكــون بيئــة جيــدة للمحافظــة علــى 
الهوية من الذوبان، وهي عموما مهمة صعبة، 
سير على حبل مشدود، وفترة عصيبة نتمنى 
ملحمــد  بالنســبة  أمــا  خيــر«.  إلــى  تنتهــي  أن 
الفلسطيني فيشير إلى أنه »ال توجد صعوبة 
باندمــاج األطفــال، أطفالــي اندمجــوا بســرعة، 
مــن  ويزيــد  بذلــك  يســمح  التعليمــي  والنظــام 
وتيــرة االندمــاج تفّهم املدرس وتعاون األهل«، 
إلــى تغييــر  مــرة  أنــه اضطــر  ويســجل محمــد 
املدرســة بســبب األســتاذ. ويحكــي حســام عــن 
مشــاهداته ملدرســة طفلــه ـ مدرســة باربــروس 
االبتدائية - في اليوم األول: »الجو في املدرسة 
كان ترحيبيــا لدرجــة كبيــرة، احتفلــوا بطفلــي 
وبكل التالميذ في الفصل، كان األستاذ ينادي 
علــى اســم كل تلميــذ، ويســلم عليــه، ويعطيــه 

هديــة، بينمــا يصفــق الحضــور لــكل تلميذ، ما 
أشــاع جــوا من الحمــاس وتخفيف رهبة اليوم 
األول فــي املدرســة«. يوجــد عــدد مــن املــدارس 
الكبــرى، بعضهــا  التركيــة  املــدن  فــي  العربيــة 
التربيــة  لــوزارات  يتبــع  وبعضهــا  خــاص 
والتعليــم العربيــة ومحلقياتها الدبلوماســية 
فــي تركيــا، ويقــول مهتمــون بالتعليــم العربــي 
فــي تركيــا إن املدرســة الســعودية هــي األفضــل 
بحكم تبعيتها للحكومة السعودية وإشرافها 

عليها.

األطفال السوريون في تركيا
تعتبر الجالية السورية الجالية العربية األكثر 
عــددا فــي كل واليــات تركيا، وتلتحــق األغلبية 
فــي  أنشــئت  مؤقتــة  بمــدارس  منهــم  العظمــى 
ســبيل إلحــاق األطفال بقطــار التعليم وتدرس 
فيهــا مناهــج دراســية ســورية معّدلــة، تســعى 
الدولة التركية لدمج الطالب الســوريني ضمن 
ا مــن العــام  مدارســها وفــق نظــام الــوزارة، بــدًء
الحكومــة  أصــدرت  الســياق  هــذا  وفــي  املقبــل، 
ســبتمبر،  أيلــول/   19 اإلثنــني  يــوم  التركيــة، 
األطفــال  بخصــوص  القــرارات  مــن  العديــد 
السوريني املوجودين في تركيا تحت الحماية 

املؤقتــة، وتوصــي القرارات الجديدة بتســجيل 
األطفــال الذيــن يلتحقــون هــذا العــام باملــدارس 
املؤقتة ضمن سجالت أقرب مدرسة تركية من 
التركيــة  للمــدارس  اإللكترونــي  النظــام  خــالل 
»E-okul«، وُيدّرســون مــن قبــل معلمــني أتــراك، 
وفــي حــال لــم توجــد أماكــن فــي مراكــز التعليم 
املؤقتة، ُيســّجل الطالب في أقرب مدرســة لهم، 
ل شعب صفية خاصة ملن ال يعرف اللغة  شكَّ

ُ
وت

التركيــة منهــم بجانــب دروس اللغــة العربيــة، 
املتأهلــني  للطــالب  الجديــد  القانــون  ويتيــح 
للمرحلــة الثانوية االلتحاق باملدارس التركية  

بشقيها األكاديمي واملهني.
كمــا عملــت وزارة التعليــم التركيــة بالتعــاون 
مــع اليونســيف علــى تنظيــم دورات تدريبيــة 
الــكادر  لتأهيــل  الدراســي  العــام  بدايــة  قبــل 
الدراســي  العــام  فــي  والتدريســي  اإلداري 

الجديد للمدارس السورية في تركيا.

سيرة انقالب وقصة شهيد
خّصصــت وزارة التعليــم التركية الدرس األول 
من العام الدراســي الجديد ليكون عن انتصار 
املاضــي  يوليــو  تمــوز/   15 فــي  الديمقراطيــة 
الســلطة  علــى  العســكري  االنقــالب  ودحــر 
لــه  الشــعب  املنتخبــة ومواجهــة  الديمقراطيــة 
وقصــص الشــهداء، مــن أمثــال الشــهيد مــالزم 
يبــدأ  املقابــل،  فــي  دميــر.  خالــص  عمــر  أول 
العــام الدراســي الجديــد فــي تركيــا وقــد ألغيت 
تراخيــص نحــو 49 ألف مــدرس كانوا يعملون 
للكيــان  التابعــة  الخاصــة  املــدارس  آالف  فــي 
املــوازي الــذي تتهمه الدولــة بتدبير انقالب 15 

تموز/ يوليو الفاشل.

)Getty( الطالب في تركيا أثناء دخولهم المدرسة في اليوم األول للدراسة

فاطمة بري

يوســف كان طالبا ال يشــبه أبدًا بقية 
ســاعات  ففــي  الصــف،  فــي  الطــالب 
الشــرح والهــدوء واالســتماع يتفجــر 
نشــاطه فجــأة، فــال يعود يعرف كيف 
كيــف  وال  يهــدأ  كيــف  وال  يجلــس 
يســتمع، ويصبــح كمــا تقــول بعــض 
وفــي  عفريــت«...  »راكبــه  األقاويــل 
بعض األحيان كان حني يبدأ زمالؤه 
بالشــغب والصخــب والعبــث يجلس 
زائغتــان  عينــاه  كالصنــم،  هامــدًا 
ال  أمكنــة  فــي  بعيــدًا  ــق 

ّ
يحل وفكــره 

يعرفها إال هو.
أمامــي  صوتــه  يرفــع  حينــا،  كان 
الرجــل،  بمظهــر  يظهــر  أن  ويحــاول 
مــه بهــدوء فيبــدو كأنــه لم يســمع، 

ّ
أكل

بالصيــاح،  فيجيــب  بحــّدة  مــه 
ّ
أكل

بصــوت  همســا  منــي 
ّ
يكل وأحيانــا 

خفيــض، يتوســل برجــاء فيــه بعــض 
املذلــة، لكني كنــت أعاملة بجفاء ألنه 
وكثيــر  بواجباتــه،  االهتمــام  قليــل 
الغيــاب والتغّيــب عــن املدرســة، حتى 
كيفيــة  فــي  مربكــة  حيــرة  أصابتنــي 

التعامل معه.
 أن تغّيــب ذات مــرة كعادتــه، 

َ
وَحــَدث

قلــت  اهتمــام،  كثيــر  األمــر  أوِل  فلــم 
عنــه..  تحدثونــي  »ال  الصــف:  أمــام 
يســمع  وال  يعــرف مصلحتــه  ال  إنــه 

النصيحة«. 
أربعــة  أو  ثالثــة  ردَّ  أكمــل،  أن  قبــل 
طــالب بنفــس الوقــت: »يوســف مــات 

أبوه« !
بالخبــر،  تفاجــأت  أننــي  أخفــي  ال 
ْت أفكاري قليال:ً صرت أحسب 

ّ
وتشت

أقــول  ذهنــي،  فــي  الســنوات  وأعــّد 
الثامنــة  فــي  شــاب  يوســف  لنفســي 
عشــرة مــن عمــره: فهــل يا تــرى توفى 
أبــوه شــابا وتــرك عائلتــه وراءه؟ أم 
أن يوســف أصغر األبناء لرجل قارب 
مرحلة الشيخوخة؟ أو ماذا يا ترى؟

بعــد أكثــر مــن أســبوع عــاد يوســف، 
بانكســاٍر  م  

ّ
الصــف وســل إلــى  دخــل 

ذليــل وهــو يطأطئ رأســه، مشــى إلى 
طاولته وبقي ساهما طوال الوقت.

مُت عليه وأسمعته عباراٍت 
ّ
الحقا سل

ابتســامة  بوجهــي  ابتســم  مواســية، 
كبيــرة، وتحــّول إلــى مــالك هــادئ ال 
يشــبه أبــدًا العفريــت املشــاغب الــذي 

كان من قبل. 
ال أخفــي إن اإلحســاس بالشــفقة كان 
دافعــي األســاس ملضاعفــة االهتمــام 
يعانــي  كان  أنــه  فجــأة  أدركــت  بــه، 
أمضــى  أبــوه كان مريضــا،  بصمــت، 
شــهورًا كثيــرة فــي املستشــفى، ومــع 
يعانــي،  وكان  ــم 

ّ
يتأل كان  مرضــه 

ويوســف كان يحــّس بالعجــز، فــكان 
يفجــر حزنــه املكبــوت فــي تصرفاتــه 
العابثــة. قــررت أن أجلــس معــه كلمــا 
ســنحت فرصــة، نتحادث ونتســاجل 
فاتــه،  مــا  يراجــع  أن  عليــه  وأشــترط 
الحــب  مــن  صغيــرة  وجبــات  مقابــل 

كنت أمنحها له.
أخبرنــي أنــه أكبــر إخوتــه، وأن أبــاه 
وأمــه  عمــره،  أربعينــات  فــي  توفــى 
لــم  أوالد  ثالثــة  مــع  وحيــدة  صــارت 
ترحمهــم الحيــاة وأنــه يســأل نفســه 
 ونهــارًا مــاذا عســاه يقــدم ألمــه 

ً
ليــال

إنــه  وقــال  القاصريــن؟  وأخويــه 
أي  عــن  ويبحــث  املدرســة  ســيترك 
الدائــم  بالعجــز  يحــّس  ال  كــي  عمــل، 

أمام عائلته الصغيرة.
قلــت لــه أكثــر مــن مرة ربمــا كان موت 
أبيــك دافعــا قويا كي تخوض الحياة 
بمســؤولية وبثبــات، ليــس عليــك أن 
تهرب من املواجهة. الجبان هو الذي 

يهرب واإلنسان القوي ال يتخاذل.
وكيــف  املدرســة.  يوســف  يتــرك  لــم   
يتركهــا ومشــوار الحيــاة نحــو عالــم 
 منــه إال خطــوات. 

ّ
الجامعــة لــم يتبــق

وليــس الغريــب فــي بقــاء يوســف فــي 
عامــه الثانــوي األخيــر، إنمــا الغريــب 
في تحّول يوســف إلى الشــاب األكثر 

 وتفّكرًا.
ً
ال

ّ
هدوءًا واألكثر تعق

ال أصــدق حــني نكــون فــي فســحة مــن 
التــي  الكبيــرة  األســئلة  تلــك  الــدرس 
قــدرة  يملــك  إنــه  يوســف،  يطرحهــا 
واالســتنتاج.  التحليــل  علــى  فائقــة 
حالتــه  أتذكــر  حــني  كثيــرًا  أضحــك 
مــع  املضطربــة  ومشــاعره  القديمــة 
حالته اآلن بعدما تصالح مع نفســه. 
يــوم ضاحــكا »الحيــاة  لــي ذات  قــال 
أســهل بكثيــر جــدًا ممــا نتخّيلها، ألم 

تقولي لي ذلك؟
قلــت لــه: مــع هــذا فنحــن ال نكســبها 
إال بمعركــة.. عليــك أن تحــارب دومــا 
لتكون جديرًا بالحياة والئقا بها«.  

¶ قصــة واقعيــة مــن عالم املدرســة ترويها 
أستاذة بالصفوف الثانوية

القليل من 
الحب يكفي

مصر: ترحيب بالتالميذ على غير العادة

القاهرة ـ رشا عبيد

فــي تقليــد جديــد غير معتاد مــن قبل املدارس 
الصــور  نهــج  وعلــى  مصــر،  فــي  الحكوميــة 
املنتشــرة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
املــدارس  فــي  التالميــذ  اســتقبال  لكيفيــة 
الخليــج،  دول  مــدارس  وبعــض  اليابانيــة 
الحكوميــة  املــدارس  مــن  العديــد  اســتقبلت 
دراســي  يــوم  أول  مــع  تالميذهــا  املصريــة 

بالبالونات والفصول املزينة.

معلمة تزين فصلها
إحــدى  بــه  قامــت  مــا  املشــاهدات  هــذه  ومــن 
املعلمــات بــإدارة جنــوب الجيــزة مــن تجديــد 
أمــور  أوليــاء  بمســاعدة  الفصــل  دهانــات 
مــن  بالعديــد  حوائطــه  وتزيــني  التالميــذ 
والرســم  والكتابــة  التعليميــة  الوســائل 
محيــط  تنظيــف  وكذلــك  الجــدران،  علــى 
بجــوار  املهمــالت  ســالت  وتوزيــع  الفصــل 
املقاعــد  علــى  البالونــات  وتثبيــت  املقاعــد 
منظــم.  شــكل  فــي  التالميــذ  بعــدد  الدراســية 
فتحيــة  وتدعــى  الفصــل  معلمــة  قامــت  كمــا 
عبــد الجــواد باســتالم الكتــب الدراســية علــى 

علــى  وتوزيعهــا  الشــخصية  مســؤوليتها 
وجميــل،  منســق  بشــكل  الدراســية  املقاعــد 
وفــور االنتهــاء مــن تجهيــزات الفصــل كتبــت 
التواصــل  بموقــع  الخــاص  حســابها  علــى 
انتهيــت  للــه  »الحمــد  فيســبوك  االجتماعــي 
الكتــب  باســتالم  وقمــت  الفصــل  تجهيــز  مــن 
علــى مســؤوليتي وأعددت نســخة لــكل تلميذ 
وضعتهــا علــى مكتبــه وانتهيــت مــن الرســم 
والكتابــة علــى الفصل وباســم اللــه نبدأ العام 

الجديد. كل عام والجميع بخير«.
وفــي محافظــة دميــاط، قامــت إحــدى املــدارس 
الســتقبال  اســتعدادًا  فصولهــا  بتنظيــف 
تلميــذ  كل  مقعــد  أمــام  ووضعــت  التالميــذ 
الكتــب الخاصــة بــه وقد ثبــت عليها »بالونة« 
كتبــت عليهــا إحــدى العبــارات الوطنيــة مثــل 
»تحيــا مصــر« و»مدرســتي جميلــة« وغيرهــا 
من عبارات الترحيب والتشــجيع. وكان مدير 

مرســى  بمحافظــة  والتعليــم  التربيــة  إدارة 
الدراســية  الكتــب  توزيــع  قــّرر  قــد  مطــروح 
العــام بشــكل مختلــف، وأشــرف بنفســه  هــذا 
علــى تجهيــز الكتــب الخاصــة بــكل طالــب فــي 
مدرســتي املعنــاوي اإلعدادية ومدرســة العلم 
واإليمان، ووضعها في أكياس أمام مقعد كل 
طالــب وبجانبهــا هدايا تذكاريــة مختلفة من 
»الباللــني« وأعــالم مصــر وجــداول مطبوعــة 
للحصــص املدرســية، وفــي محافظة ســوهاج 

أيضا تكرر نفس املشهد. 

ردود أفعال إيجابية
تعامــل رواد مواقــع التواصــل االجتماعــي مع 
شــاكرين  واالمتنــان  بالرضــا  املشــاهد  هــذه 
الجهــود، فكتبــت منــال شــوقي: »وزارة  هــذه 
التربيــة والتعليــم فــي حاجــة إلــى ألف نســخة 
أجمــل  ســنكون  وبعدهــا  املعلمــة  هــذه  مــن 

وأعظــم مــن كل الــدول املتقدمــة«، بينمــا علــق 
فتحي سلطان: »أفكار جميلة ومدهشة تؤهل 
التالميذ لحب الدراســة واملدرســة«، وتضيف 
أم رينــاد: »اتضــح أن تســليم الكتــب موضــوع 
ســهل وبســيط ويمكــن حلــه بــدال مــن التعنــت 
فــي ضــرورة دفــع املصروفــات أوال ثم الوقوف 
فــي طوابيــر غيــر آدميــة ال تخلــو مــن الضــرب 

والشتائم حتى نستلم الكتب ألبنائنا«.
ومــن جهتــه يــرى عبــد الحفيــظ طايــل رئيــس 
املركــز املصــري للحــق فــي التعليــم أن بدايــة 
مبشــرة  بدايــة  الشــكل  بهــذا  الدراســي  العــام 
ويضيــف: »البــد مــن توافر أمريــن، األمر األول 
أن ال يكــون ذلــك مجــرد مجهود فــردي، واألمر 
الثانــي أن ينعكــس على العام دراســي ويكون 
عاما خاليا من العنف وأن يكون هناك احترام 
متبــادل وحقيقــي بــني الطالــب واملــدرس، وأن 
يحافظ املدرس على تطوره وعلى قدراته في 

االبتكار والنقد واإلبداع«.

»شو« إعالمي 
ويختلــف فــي الــرأي دكتــور عمــرو أبــو خليل، 
الخبيــر النفســي مؤكــدا أن هذه املشــاهد التي 
»شــو«  مجــرد  التعليميــة  اإلدارات  تبنتهــا 
حــدة  وتخفيــف  فقــط  للتصويــر  إعالمــي 
اســتبدال  مــن  وجــزء  الوزيــر  علــى  الهجــوم 
»أمــا  ويتابــع:  فقــط.  بالتصريحــات  اإلنجــاز 
عــن املعلمــة التــي قامــت بتزيني فصلهــا، فهذا 
موقف إنساني وعظيم منها ونأمل أن تحذو 
كل املعلمــات واملعلمــني حذوهــا، ولكنهــا فــي 
النهاية مجرد حاالت فردية ال يمكن االعتماد 

عليها في النهوض بالعملية التعليمية«.
ويواصــل أبــو خليــل: »الواقع يؤكد أن الوزارة 
بعــد  إال  الدراســية  الكتــب  بتســليم  تقــوم  ال 
دفــع املصروفــات أو بعــد معاملــة غيــر آدميــة 
للتلميــذ وولــي األمــر، كمــا أن هــذه املشــاهد ال 
يمكــن أن تمحــو حقيقــة أن الفصل به أكثر من 

80 طالبا وال توجد مقاعد دراسية كافية«.

في لفتة غير تقليدية 
تظهر بعض المدارس 

الحكومية المصرية 
وقد اهتمت باستقبال 

تالميذ المدارس في 
اليوم األول بتوزيع الهدايا 

وتوزيع الكتب... هل 
هذا يحدث حقا؟

تعد المدارس في تركيا التحدي األول لكثير من المغتربين ممن يريدون االستقرار هناك، 
وذلك نظرًا لالعتماد على اللغة التركية كلغة أساسية للدراسة

تحقيق

تعتبر الجالية السورية 
األكثر عددًا وتلتحق 

غالبيتها بمدارس مؤقتة

)Getty( استقبلت المدارس المصرية التالميذ في اليوم األول للدراسة السبت 24 سبتمبر

أ.ب... تربية

التعليم للجميع
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رياضة

كشفت 
صحيفة »ذا 
ديلي تليغراف« 
البريطانية عن 
فضيحة، تتمثل 
في سقوط 
المدير الفني 
للمنتخب 
اإلنكليزي 
لكرة القدم، 
سام أالرديس، 
في فخ 
»رشوة مالية« 
تلقاها من 
أجل مساعدة 
رجال أعمال، 
وتقديم نصائح 
غير قانونية 
لهم، لتجاوز 
قواعد صفقات 
انتقاالت الالعبين، 
التي وضعها 
اتحاد كرة 
القدم اإلنكليزي، 
وتحظر وجود 
طرف ثالث في 
التعاقدات.

المدرب متهم بتلقي رشوة مالية )غلين كيرك/ فرانس برس(

فضيحة الكرة اإلنكليزية

تعادل خيمناسيا وكولون في مباراتيهما بختام 
الجولة الرابعة من الدوري األرجنتيني لكرة 

القدم، ليفشال في االقتراب من صاحب الصدارة، 
إستوديانتيس، الذي حقق العالمة كاملة.

وفشل خيمناسيا، في مباراته أمام مضيفه 
أرسنال ساراندي، في الحفاظ على تقدمه بهدفني 

سجلهما نيكوالس إيبانيز لينجح صاحب األرض 
في تقليص الفارق بواسطة خواكني بوجوساين، 

قبل أن يدرك مارتني خيمينيز هدف التعادل.

أعلن مدرب املنتخب السعودي لكرة القدم، 
الهولندي بيرت فان مارفيك، ضم مهاجم الهالل، 
ناصر الشمراني، للتشكيلة التي ستقيم معسكرا 

استعداديا في جدة اعتبارا من الخميس.
وارتفع عدد املشاركني في املعسكر االستعدادي 

للجولتني الثالثة والرابعة، من الدور الحاسم في 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة ملونديال روسيا، 

إلى 26 العبا. وتلتقي السعودية في 6 و11 كتوبر 
مع أستراليا واإلمارات على التوالي.

أعرب ألتراس سيلتا فيغو في بيان صحافي 
عن »عدم رضاهم« و»رفضهم« فكرة بيع النادي 

اإلسباني ملجموعة استثمارية أجنبية.
وأوضح ألتراس )كوليكتيبو نوس( الذي يجمع 

تحت لوائه مئات الروابط املشجعة لسيلتا فيغو، 
في بيان، أن رئيس النادي اإلسباني، كارلوس 

مورينيو، املساهم األكبر في النادي، »من حقه« 
بيع أسهمه، لكنهم ينتقدون بيعها إلى »صندوق 
استثماري« و»التعتيم التام«،  على عملية البيع.

خيمناسيا يتعادل 
قبل اصطدامه 

بإستوديانتيس

ناصر الشمراني جديد 
تشكيلة السعودية 
لتصفيات المونديال

مشجعو سيلتا فيغو 
يرفضون بيع النادي 

لمجموعة أجنبية
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رياض الترك

يــنــطــلــق الـــيـــوم الــثــانــي مـــن الــجــولــة 
الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، اليوم، في مباريات مهمة 
لــلــكــبــار الـــذيـــن ســيــحــاولــون تــحــقــيــق نــتــائــج 
إيــجــابــيــة بغية الــعــبــور الــســلــس إلـــى األدوار 
املتقدمة من دون مشاكل كبيرة في الجوالت 
القادمة. وربما تبدو مواجهة أتلتيكو مدريد 
اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني هي األبرز 
ــذا الــــيــــوم، فــــي مـــواجـــهـــة نــــاريــــة تــكــرر  ــ فــــي هـ
املوسم  فــي  النهائي  نصف  الـــدور  سيناريو 
»الروخيبالنكوس«  تخطى  عندما  املــاضــي، 
مــجــمــوع  فــــي   )2  -  2( »الــــبــــافــــاري«  الــــنــــادي 

املباراتني بأفضلية هدف مباراة الذهاب.
وســـيـــحـــاول الــــنــــادي »الــــبــــافــــاري« الـــخـــروج 
أتلتيكو  مــلــعــب  مــن  ممكنة  نتيجة  بــأفــضــل 
مــدريــد مــن أجــل اقتناص صـــدارة املجموعة، 
فـــي حـــني ســيــكــون أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد وصــيــف 
املوسم املاضي ندًا قويًا ولن يسمح لتكتيك 

أنشيلوتي أن يكون األقوى في املباراة.
وفـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة يــخــوض بــرشــلــونــة 
اإلســبــانــي مــواجــهــة صــعــبــة ضـــد بــوروســيــا 
مونشنمبالدبخ األملاني خارج أرضه، وعلى 
الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« الــفــوز فــي هـــذا الــلــقــاء 
املقبلة ستكون ضد مانشستر  املواجهة  ألن 
سيتي امُلدجج بالنجوم والذي يقوده أفضل 
مـــدربـــي الــعــالــم اإلســبــانــي بــيــب غـــوارديـــوال، 
والــــذي نــجــح فــي صــنــاعــة فــريــق مــرعــب بعد 
ــاز بــجــمــيــعــهــا  ــ عـــشـــر مـــبـــاريـــات حـــتـــى اآلن فـ
ويقدم عرضًا كرويًا ممتازًا على أرض امللعب 

في »البريمييرليغ«. 
فـــي املـــقـــابـــل يـــخـــوض أرســــنــــال مــــبــــاراة على 
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أرضــه أمــام بــازل السويسري، وهو املنتشي 
مـــن انــتــصــار عــريــض فـــي مـــبـــاراة »ديـــربـــي« 
أهــــداف نظيفة،  بــثــالثــة  لــنــدن عــلــى تشلسي 
وسيكون ملعب »اإلمارات« بمثابة دفع كبير 
ما  أفــضــل  تقديم  بغية  »املدفعجية«  لفريق 
لديه وتحقيق الفوز األول في دوري األبطال 
هـــذا املـــوســـم. فــي حــني يــواجــه بــاريــس ســان 
جرمان الفرنسي في املجموعة نفسها فريق 
لــودوجــوريــتــس الــبــلــغــاري فــي مــبــاراة تبدو 
سهلة على الورق، وال شيء سيريح أعصاب 

أورييه: أثق في نزاهة 
القضاء، وأنتظر الدعوة 

مجددًا لإلدالء بأقوالي

إكرامي: أتمنى أن أكون 
على قدر المسؤولية 

وثقة الجهاز الفني

»يويفا« يقرر تعديل موعد مباريات أوروبية 
ستقام في تركيا

أعلن االتحاد األوروبــي لكرة القدم )يويفا( تعديل موعد إقامة مباريات عدة 
العمل  اســتــمــرار  أنــقــرة  اعــتــمــاد حكومة  بسبب  تركية  أنــديــة  ستستضيفها 
بالتوقيت الصيفي على مدار العام. وقررت الحكومة التركية استمرار التوقيت 
الصيفي وعدم تغييره، كما كان مقررًا في 30 أكتوبر/تشرين األول املقبل، 
بخالف باقي أوروبا. وسيكون فارق التوقيت في تركيا ساعتني أكثر مقارنة 
)ســي اي تــي(، بــدال مــن الفارق  ــا املــعــروف اخــتــصــارا بـــ بتوقيت وســط أوروبـ
الحالي الذي يقدر بساعة واحدة. وأفاد اليويفا أن تغيير موعد املباريات يعود 
للتوقيت الجديد في تركيا، أو لـ »ضرورة« حيث ينبغي أن تقام مباريات دور 

املجموعات في توقيت واحد بالجولة األخيرة.

تيخوانا يستعيد صدارة الدوري المكسيكي
استعاد فريق تيخوانا صدارة مرحلة ذهاب الدوري املكسيكي لكرة القدم بعد 
تغلبه على مضيفه سانتوس بهدفني لواحد في ختام الجولة الـ11 من البطولة. 
واستغل تيخوانا تعادل تيغريس مع ضيفه كروز أزول سلبيا ليرفع رصيده 
إلى 24 نقطة منفردا بصدارة البطولة حيث يتقدم بنقطة على تيجريس الذي 
تراجع للوصافة. جاء هدفا تيخوانا عبر جيدو رودريغيز وأفيليس أورتادو 
بينما سجل هدف سانتوس، الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط في املركز 
قبل األخير، كارلوس روبرتو إزكيردوس. وفي مباراة أخرى تعادل تولوكا 
مع ضيفه ليون )1-1( ليحل األول في املركز الخامس بـ17 نقطة فيما يأتي 
الزوار في املرتبة الـ15 بـ12 نقطة. تقدم ليون أوال بهدف سجله ماورو بوسيلي 
)ق23( من ضربة جزاء فيما أدرك تولوكا التعادل من خالل بابلو بارينتوس .

بن عرفة يغيب عن باريس سان جرمان 
للمرة الخامسة

يغيب الالعب الفرنسي حاتم بن عرفة عن فريقه باريس سان جرمان، للمباراة 
الخامسة على التوالي، لكن هذه املرة ليس بسبب قرار فني بل متاعب في الساق. 
بالتالي لن يتمكن املدرب اإلسباني أوناي إيمري من االعتماد على أبرز صفقات 
مــوســم االنــتــقــاالت الصيفي خــالل مــواجــهــة لــودجــوريــتــس الــبــلــغــاري فــي ثاني 
جــوالت دور املجموعات من دوري األبطال األوروبـــي. كــان إيمري قد استبعد 
الفريق  الــتــي خاضها  األربـــع  املــبــاريــات  الفرنسي مــن حساباته خــالل  الــالعــب 

مؤخرا، ثالث في الدوري الفرنسي وواحدة في التشامبيونز ليج أمام أرسنال.

الهالل في دور الثمانية بكأس السعودية
سجل نواف العابد هدفني في غضون ست دقائق ليقود فريقه الهالل حامل 
الثمانية بكأس ولي  والتقدم نحو دور  الرائد  للفوز 2-1 على مضيفه  اللقب 
العهد السعودي لكرة القدم. استهل العابد التسجيل بتسديدة قوية منخفضة 
من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 كلل بها سلسلة من التمريرات املتقنة 
بني العبي الفريق. وفي الدقيقة 41 عزز العابد تقدم الفريق بتسديدة رائعة 
من خارج منطقة الجزاء أيضا بعد تبادل الكرة مع البرازيلي كارلوس إدواردو 
الوحيد  الــرائــد  هــدف  دا سيلفا  الــبــرازيــلــي غيلمار  وأحـــرز  الــشــبــاك.  لتسكن 
الله  الدقيقة 82 مستغال تمريرة طولية انفرد على إثرها بالحارس عبد  في 

املعيوف قبل أن يسدد الكرة على يساره لتسكن الشباك.

كارميلو أنتوني يعود إلى قمة مستواه
أعلن جناح نيويورك نيكس كارميلو أنتوني أنه في قمة مستواه الذي لم يعرفه 
»منذ فترة طويلة«، وذلك عشية انطالق املعسكر التدريبي لفريقه. وبالنسبة 
الرائعة تعود لكونه تمكن من »اللعب في  البدنية  إلى أنتوني فإن هذه الحالة 
مسابقة من املستوى العالي طيلة الصيف«، في إشارة إلى مشاركته الرابعة 
الثالثة  فــي دورة األلــعــاب األوملــبــيــة والــتــي تــوج مــن خاللها بذهبيته األوملــبــيــة 

بمساهمته في تتويج الواليات املتحدة باللقب في البرازيل.

باريس ـ العربي الجديد

صــدر قــرار بسجن الــالعــب اإليــفــواري، سيرج 
أورييه، مدة شهرين بعد أن وجهت إليه تهمة 
االعتداء على شرطي، في أثناء القيام بمهامه، 
واختار أورييه أن يعلق على هذه العقوبة من 

خالل مواقع التواصل االجتماعي.
ــه مــعــلــقــا عـــلـــى قــــــرار الــعــقــوبــة  ــ ــيـ ــ وكـــتـــب أوريـ
بـــالـــســـجـــن عـــلـــى صــفــحــتــه الـــرســـمـــيـــة بــمــوقــع 
»تويتر«: »مثلما طالعتم على وسائل اإلعالم، 
أنا  املبدئي،  الحكم  هــذا  على  اعتراضا  قدمت 
أثق في نزاهة القضاء، وأنتظر الدعوة مجددا 

لإلدالء بأقوالي في هذا املوضوع«.
ــر شهر  ــ وتـــعـــود تــفــاصــيــل الــحــادثــة إلـــى أواخـ
إلى  أورييه  خضع  عندما  املاضي  مايو/أيار 
تحقيقات من السلطات األمنية، بسبب تهمة 
مــوجــهــة إلـــيـــه ومـــفـــادهـــا االعــــتــــداء عــلــى أحــد 
رجال الدولة وهو يباشر مهامه. غادر أورييه 
أحـــد املـــالهـــي الــلــيــلــيــة بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة 
باريس، وأوقفت سيارَته عناصُر إحدى الفرق 
أوراق  ملراقبة  الجريمة  مكافحة  في  املختصة 

ــي، حــــــارس األهــــلــــي، إلـــى  ــ ــرامـ ــ ــريـــف إكـ ــاد شـ ــ عـ
تشكيلة من 24 العبا أعلنها املــدرب، هيكتور 
كـــوبـــر، اســـتـــعـــدادا ملــواجــهــة الــكــونــغــو الــشــهــر 
املقبل في افتتاح مشوار مصر بتصفيات كأس 
 - القدم 2018. ولم ينضم إكرامي  العالم لكرة 
الذي خاض 18 مباراة دولية - ملنتخب مصر 
واجهت  الــتــي  التشكيلة،  مــن  اســتــبــعــاده  منذ 
تنزانيا في تصفيات كأس األمم االفريقية في 

يونيو/ حزيران، بسبب اإلصابة.
نادي  في  األساسي  موقعه  إكرامي  واستعاد 
األهـــلـــي املـــصـــري مـــع بـــدايـــة املـــوســـم الــجــديــد، 
ــم املـــاضـــي،  ــي نـــهـــايـــة املــــوســ بـــعـــد ابــــتــــعــــاده فــ
بسبب اإلصابة إضافة ألداء متواضع تسبب 
ــادة لــلــحــارس البالغ  فــي تــوجــيــه انــتــقــادات حـ
ــلـــي  ــقــــل مــــوقــــع األهـ مــــن الـــعـــمـــر 33 عــــامــــا. ونــ
ــه »غــيــابــي  ــولـ عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت عــــن إكــــرامــــي قـ
ــان أمـــرا  عـــن الــتــشــكــيــلــة فـــي الــفــتــرة املــاضــيــة كـ
ال  أنــه  يــتــكــرر«، مضيفا  أال  أتمنى  استثنائيا 
يــحــب الــحــديــث عــن فــتــرة غــيــابــه عــن تشكيلة 
مــصــر، الــتــي شــهــدت الــعــديــد مــن اإليــجــابــيــات 
والــســلــبــيــات بــالــنــســبــة لـــه. وتــابــع »أتــمــنــى أن 

الــســيــارة، غير أنــه دخــل معهم فــي مناوشات 
إلــى أمــره  ورد عليهم بــتــهــور، مما اضــطــرهــم 
بفتح فمه لقياس حجم الكحول التي تناولها.
وعندها نــزل الــالعــب اإليــفــواري مــن سيارته، 
وجــه لكمة إلــى رجــل الشرطة، الــذي طلب منه 
التي  الكحول  قياس كمية  الخضوع الختبار 
تــنــاولــهــا، ولــكــن أوريـــيـــه نــفــى كـــل هـــذه التهم 
ــدوره عــلــى تقديم  املــوجــهــة إلــيــه، بــل وأصـــر بــ
قــضــيــة ضـــد رجـــــال الـــشـــرطـــة. وتـــابـــع املـــدافـــع 
الدولي اإليفواري: »الشيء الوحيد الذي أريد 
الــيــوم، هــو االعــتــراف بالجميل لفريقي،  قوله 
ــــرأ مــثــلــكــم ما  ــا أقـ بــمــســؤولــيــه ومــشــجــعــيــه، أنــ
تكتبه وسائل اإلعالم بشأن هذه القضية، وأنا 

واثق من أنها ال تعجب أحدا إطالقا«.
ــاف أوريـــيـــه: »ســـأواصـــل الــعــمــل بجدية  ــ وأضـ
وتـــركـــيـــز فــــي تـــدريـــبـــاتـــي مــــع فـــريـــقـــي وخــــالل 
القضية  الحديث من  املباريات، حتى يتحول 
ــــازات  ــــجـ ــن اإلنـ ــديـــث عــ واالتــــهــــامــــات إلـــــى الـــحـ
الفريق،  التي نحلم بالفوز بها مع  واأللــقــاب، 
ــر  ــيـ ــاهـ ــمـ وإهـــــدائـــــهـــــا إلـــــــى املـــــســـــؤولـــــني والـــجـ
لــدفــع غرامة  وعــائــالتــنــا«. وسيضطر أوريــيــه 

أكون على قدر املسؤولية وثقة الجهاز الفني 
للمنتخب خالل املرحلة املقبلة«.

ووجــــه االرجــنــتــيــنــي كــوبــر األســـبـــوع املــاضــي 
الـــدعـــوة لــتــســعــة العـــبـــني، يــلــعــبــون فـــي أنــديــة 
إلــى تشكيلة مباراة  الــبــالد، لالنضمام  خــارج 
الــكــونــغــو واســتــكــمــل الــقــائــمــة - الــتــي نــشــرت 
بــمــوقــع االتـــحـــاد املــصــري لــكــرة الــقــدم - بضم 
15 العبا آخــر. وواصـــل كوبر وضــع ثقته في 
الــــحــــارس املـــخـــضـــرم، عـــصـــام الـــحـــضـــري )43 
عاما(، وهو ثاني أكثر العب مصري في عدد 
املــبــاريــات الــدولــيــة إذ خـــاض 143 مــبــاراة مع 

مصر منذ مشاركته األولى قبل 20 عاما.
والحضري، حارس وادي دجلة، هو أكبر العب 
يــشــارك فــي مــبــاراة مــع منتخب مصر عندما 
األســاســيــة ضــد غينيا  التشكيلة  كـــان ضــمــن 
الشهر املاضي وعمره 43 عاما وسبعة أشهر 
و16 يوما. وقال أسامة نبيه، املدرب العام، إن 
وفقًا الحتياجات  جــاءت  الالعبني  اخــتــيــارات 
هيكتور  األرجنتيني،  بقيادة  الفني  الجهاز 
كوبر. وقال نبيه: »الجهاز الفني مسؤول عن 
النهاية،  فــي  عليها  وسنحاسب  اخــتــيــاراتــه، 

قـــدرهـــا 600 يــــورو كــتــعــويــض، وكـــذلـــك 1500 
يــــورو إضــافــيــة كــمــصــاريــف قــضــائــيــة. جــديــر 
مخففة،  عقوبة  تعد  العقوبة  تلك  أن  بــالــذكــر 
حـــيـــث تـــصـــل أقـــصـــى عـــقـــوبـــة لـــالعـــتـــداء عــلــى 
أحــد أفــراد الشرطة إلــى السجن ثــالث سنوات 

وغرامة قدرها 45 ألف يورو.
وأخذ قضاة في االعتبار، عند إصدار حكمهم، 
أن الـــالعـــب تــمــت مــعــاقــبــتــه 4 مـــــرات مـــن قبل 
بــســبــب الــقــيــادة بــــدون رخــصــة، وآخـــرهـــا قبل 
أيام قليلة من املشادة التي وقعت بني الالعب 

والشرطي.
وأعــلــن محاميه أنــه ســوف يبدأ فــي إجـــراءات 
الحكم، حتى يتجنب دخول  االستئناف على 
موكله إلــى السجن. وذكــر نــادي باريس سان 
جــيــرمــان فــي بــيــان لـــه، أن الــحــكــم لــن تــكــون له 
عـــواقـــب حــالــيــة عــلــى مـــشـــاركـــات الـــالعـــب في 
الــفــريــق، حيث يستفيد الــالعــب من  مــبــاريــات 
الــبــراءة«، حتى نظر االستئناف  مبدأ »قرينة 

املقدم من محامي الالعب على الحكم.
ــه في  ــان جـــيـــرمـــان أنــ ــاريـــس ســ ــادي بـ ــ ــر نـ ــ وذكـ
ــقـــدم مـــن قبل  انــتــظــار نــتــيــجــة االســتــئــنــاف املـ
محامي أوريــيــه، وحــتــى ذلــك الــحــني »مــن حق 
أن يستمر في ممارسة نشاطه سواء  الالعب 

في فرنسا أو في الخارج«.
الالعب  على تصرف  »تأكيده  الــنــادي  وأعلن 
باحترافية إثــر عــودتــه إلــى تــدريــبــات الفريق 
مـــنـــذ 4 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املــــاضــــي. وفـــــي نــفــس 
ــنـــادي عــلــى احـــتـــرامـــه لــقــوات  الـــوقـــت، شــــدد الـ

األمن ورسالتها«.

وقـــائـــمـــة املــــبــــاراة تــــحــــّددت وفـــقـــًا لــظــروفــهــا«. 
وتــســعــى مــصــر - الــتــي تــلــعــب فـــي املــجــمــوعــة 
جانب  إلــى  األفــريــقــيــة  بالتصفيات  الخامسة 
غانا وأوغندا أيضا - إلى التأهل لكأس العالم 
ألول مـــرة مــنــذ ظــهــورهــا الــثــانــي واألخــيــر في 
1990. وتــســتــهــل مــصــر، بــطــلــة أفــريــقــيــا سبع 
التاسع من  مــرات، مشوارها في برازافيل في 

أكتوبر/ تشرين األول.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حراس املرمى: عصام الحضري )وادي دجلة( 
أحـــمـــد الـــشـــنـــاوي )الـــزمـــالـــك( شـــريـــف إكـــرامـــي 

)األهلي( علي لطفي )إنبي(.
مــــدافــــعــــون: أحــــمــــد حــــجــــازي وأحــــمــــد فــتــحــي 
ــــدار وإســـالم  )األهـــلـــي( عــلــي جــبــر وأحــمــد دويـ

ــــك( حــــمــــادة طـــلـــبـــة )املــــصــــري  ــالـ ــ ــزمـ ــ جــــمــــال )الـ
سيتي(  )هــال  املحمدي  أحمد  البورسعيدي( 
عمر  السعودي(  )األهلي  الشافي  عبد  محمد 

جابر )بازل(.
العـــــبـــــو وســــــــــط: مــــحــــمــــد الــــنــــنــــي )أرســـــــنـــــــال( 
ــامـــد ومــصــطــفــى  ــــالح وطـــــــارق حـ إبـــراهـــيـــم صـ
»تريزيغيه«  حسن  محمود  )الــزمــالــك(  فتحي 
ــلــــي(  )مــــوســــكــــرون( عـــبـــد الـــلـــه الــســعــيــد )األهــ

رمضان صبحي )ستوك سيتي(.
مــهــاجــمــون: بـــاســـم مـــرســـي )الـــزمـــالـــك( أحــمــد 
حسن »كوكا« )سبورتنغ براغا( محمد صالح 
)رومــا( محمود عبد املنعم »كهربا« )االتحاد 

السعودي(.
من جهة أخــرى، استفسر مجدي عبد الغني، 
عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة املصري، من 
حسام غالي، العب وسط وقائد فريق األهلي 
عـــن أســـبـــاب اســتــبــعــاده مـــن املــنــتــخــب بــقــيــادة 

األرجنتيني، هيكتور كوبر.
وعــقــد مــجــدي عــبــدالــغــنــي جــلــســة خــاصــة مع 
حسام غالي، بعد حضور املــران الــذي تواجد 
مــلء استمارات  الغني لإلشراف على  به عبد 
جــمــعــيــة الـــالعـــبـــني املــحــتــرفــني املـــصـــريـــني عن 
استفتاء أفضل الالعبني في العالم عام 2016.

واســتــبــعــد حـــســـام غـــالـــي مـــن مــنــتــخــب مصر 
األمم  كــأس  في تصفيات  نيجيريا  لقاء  عقب 
األفريقية، ونشبت مشادة بينه وبني الجهاز 
بينه  مشكلة  وجـــود  بــداعــي  للمنتخب  الفني 

وبني أسامة نبيه مدرب الفراعنة.
)رويترز(

عودة إكرامي إلى المنتخب المصريأورييه يعترض على عقوبة السجن وينتظر االستئناف

خيمينيز،  مــاريــا  خوسيه  خضع 
العب أتلتيكو مدريد، آلشعة بالرنين 
إصابته  عن  كشفت  المغناطيسي 
بتمزق من الدرجة 1-2 في غشاء 
حوالي  ليغيب  الضامة،  العضلة 
أسبوعين عن المالعب. ولم يحدد 
فيها  سيغيب  التي  المدة  أتلتيكو 
أن  المتوقع  من  ولكن  الــالعــب، 
يتعافى بعد أسبوعين. وسيخضع 
طبيعي  عالج  »لجلسات  خيمينيز، 
الرياضية«  الصالة  في  وتدريبات 

حتى يتعافى من إصابته.

إصابة خوسيه 
خيمينيز

أكد مدافع باريس سان 
جيرمان، سيرج أورييه، 

أنه سيستأنف قرار الحكم 
الذي صدر بشأنه

شهدت قائمة العبي 
المنتخب المصري، 

استعدادًا لتصفيات كأس 
العالم،  بعض التغييرات

)Getty( صراع على الكرة في نصف نهائي الموسم الماضي

)Getty( فرحة العبي أتلتيكو مدريد بالتفوق على بايرن ميونخ)Getty( برشلونة يريد نتيجة إيجابية

)Getty( »احتفال نجوم النادي »البافاري)Getty( سان جرمان من أجل الفوز )Getty( أرسنال والبحث عن النقاط الكاملة)Getty( غوارديوال وأغويرو لتحقيق الفوز

إكرامي يطوي صفحة الماضي مع الفراعنة )Getty(أورييه يعترض على الحكم القضائي )باتريك كوفارك/فرانس برس(

أبطال أوروبا

أبطال أوروبا كل من  الثانية لدوري  الجولة  الثاني من  اليوم  يلعب في 
بين  قوية  ومواجهة  اإلنكليزي،  سيتي  ومانشستر  اإلسباني،  برشلونة 

أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ األلماني

مواجهة قوية بين أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ

الفوز ألنــه خسر  »الباريسي« ســوى  النادي 
نقطتني على أرضه أمام أرسنال في الجولة 
األولى ويريد تعويضها بثالث نقاط مهمة 
قـــبـــل خـــــوض مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة. 
كما تشهد هــذه الــجــولــة مــواجــهــة قــويــة بني 
الــبــرتــغــالــي في  اإليــطــالــي وبنفيكا  نــابــولــي 
مانشستر  يلعب  وأخيرًا  الثانية،  املجموعة 
مــبــاراة  فــي  اإلسكتلندي  سلتيك  مــع  سيتي 
قــد تشهد منافسة شــرســة على أرض  قــويــة 

امللعب بني الفريقني.

مباريـات
      األسبـوع
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الدوحة ـ ناصر صادق

الــجــديــد« حــول  تتقصى »الــعــربــي 
أســبــاب الــطــفــرة الــكــرويــة فــي قطر 
أن  بــنــتــيــجــة  لــتــخــرج   ، مــنــذ 2004 
معظم من شاركوا في تلك اإلنجازات هم نتاج 
ســنــوات مــن الــجــهــد املــضــنــي فــي مــهــرجــانــات 

البراعم التي تعد خط اإلنتاج األول للنجوم.
وتــضــم مــهــرجــانــات الــبــراعــم املـــراحـــل السنية 
من 6 إلى 12 عامًا، مقسمة على 4 فئات سنية 
لــأعــمــار الــخــمــســة، وكــــل فــئــة مــقــســمــة إلــــى 3 
للبراعم،  ــات  دوريــ تــقــام  وال  فنية،  مستويات 
ولــكــن تــقــام مــهــرجــانــات الـــيـــوم الـــواحـــد الـــذي 
تــشــارك فيها كــل األنــديــة، وعــددهــا 18 نــاديــًا، 
وتــلــعــب الـــفـــرق تــحــت 10 ســـنـــوات عــلــى ربــع 
نصف  على  العشرة  وفــوق  القانوني،  امللعب 
املــلــعــب، وتــخــفــض املــــدة الــزمــنــيــة لــلــمــبــاريــات 

حسب املرحلة السنية وكذلك مقاس الكرة.
ورغم أن االهتمام بالبراعم بدأ عام 1993، في 
عهد محمد بن همام الرئيس األسبق لالتحاد 
الحقيقية  أن طفرته  إال  الــقــدم،  لــكــرة  الــقــطــري 
تـــأخـــرت حــتــى عـــام 2002، وذلــــك بــعــد عــامــن 
مــن تــأســيــس الــلــجــنــة الــفــنــيــة لــتــطــويــر اللعبة 
برئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي 
يـــتـــرأس االتـــحـــاد الــقــطــري حــالــيــًا، حــيــث بــدأ 
التخطيط العلمي. وإلدراك مدى الطفرة على 
مــســتــوى الــبــراعــم، تــكــفــي املــقــارنــة بــن الــعــدد 
عندما  التسعينيات  فــي  النشاط  بــدايــة  وقــت 
ومضاعفة  فــقــط،  فريقن  بــن  املنافسة  كــانــت 
العدد إلى 240 برعمًا في بداية عهد التطوير 
أن  إلــى  الفنية عــام 2000،  اللجنة  الــذي قادته 
وصـــل إلـــى 3000 بــرعــم حــالــيــًا، ووصــــل عــدد 
املــهــرجــانــات الــســنــويــة إلـــى 17 مــهــرجــانــًا في 
ــبـــاريـــات األلـــف  املـــوســـم املـــاضـــي، وتــخــطــت املـ
مباراة عام 2013، وهو عدد كبير جدًا، مقارنة 
بما كانت عليه املهرجانات قبل عشر سنوات 
فــقــط.  وبـــدأت فــي هــذا املــوســم مرحلة جديدة 
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بإسناد  السابقة  املــراحــل  تكمل  التطوير،  من 
املـــدرب فهد  إلــى  الفنية  اللجنة  رئــاســة  مهمة 
ثاني املدير الفني السابق للمنتخب القطري.

ــــإدارة الفنية  عــلــي املــفــتــاح، املــديــر الــســابــق لـ
للتطوير التابعة لالتحاد القطري لكرة القدم، 
الــــذي  لــه فــضــل مــقــّدر فــي مــا وصـــل إلــيــه هــذا 
القطاع من تطور، يؤكد أن قطر كانت سباقة 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــراعـــم فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي، نظرًا إلدراك الجهات املعنية بأهمية 
»الذهبية«  هذه املرحلة السنية التي يصفها بـ
بــالــنــســبــة لـــالعـــبـــن، فـــهـــي مـــثـــالـــيـــة لـــلـــمـــدرب 
للتدريبات  املتلقي  والبرعم  للمهارات  املعلم 
واملعلومات. وشبه املفتاح، البراعم بالدجاجة 
الــتــي تــبــيــض ذهــبــًا ملــن يــهــتــم بــهــا ويــدعــمــهــا، 
بالبراعم سرعان  قطر  اهتمام  أن  إلــى  مشيرًا 
مـــا أتـــى أكــلــه بــعــد عـــدة ســـنـــوات، تــجــســد ذلــك 
بالفوز في كأس الخليج عام 2004، ثم الفوز 
بمسابقة كرة القدم في األلعاب اآلسيوية عام 

2006 للمرة األولى في تاريخ الدورة.
وألن املعنين كــانــوا يــدركــون ذلــك جــيــدًا، فقد 
أجبروا كل األندية، على تشكيل قطاع للبراعم 
مـــن ســـن 6 ســـنـــوات حــتــى 12 ســنــة، واخــتــيــار 
الـــوعـــي  ــة ذات  ــيـ ــبـ ــدريـ ــتـ الـ ــر  ــنـــاصـ ــعـ الـ ــل  أفــــضــ
ــرة لــلــتــدريــب واإلشـــــــــراف. مـــن جــانــبــه  ــبـ والـــخـ
ربــــط املـــشـــرف الــفــنــي عــلــى الـــبـــراعـــم بــالــنــادي 
العربي سيد بسطامي، بن تأسيس أكاديمية 
إســبــايــر ونــهــضــة الــبــراعــم، والـــتـــدرج بــهــم في 
الفئات السنية املختلفة على يد أفضل الكوادر 

املؤهلة على أعلى مستوى.

وقال بسطامي إن نادي العربي يتميز بكثرة 
ذلك  ويدلل على  البراعم،  في مرحلة  املواهب 
بــالــنــجــم خــلــفــان إبـــراهـــيـــم خــلــفــان الـــــذي بــدأ 
إلى  انتقل  حتى  فريقه،  من  وتخرج  بالنادي 
السد وأصبح أفضل العب قطري، كما تخرج 
مــن بــراعــم الــعــربــي الكثير مــن الــالعــبــن على 
حـــد قـــولـــه، يــذكــر مــنــهــم نــجــوم الــفــريــق األول 
بالنادي، عمر العمادي وأحمد صالح خلفان 
ــكــــواري وكــلــهــم  وعــبــدالــلــه مـــعـــرف ومــحــمــد الــ
مــثــلــوا قــطــر دولــيــًا. ويــشــيــر بسطامي إلـــى أن 
في  سيشارك  الـــذي  العنابي،  منتخب  معظم 
كــأس العالم  »قــطــر2022«، سيكون مــن نتاج 
الــبــراعــم فــي مختلف األنـــديـــة، ومـــن الالعبن 
الـــذيـــن تـــربـــوا عــلــى تــعــلــم مـــهـــارات كـــرة الــقــدم 
ــة. وبـــالـــفـــعـــل يـــتـــم حــالــيــًا  ــادســ ــن الــــســ مـــنـــذ ســ
فـــي أكــاديــمــيــة إســبــايــر، تـــدريـــب هـــذا الــفــريــق 
مــــوالــــيــــد 2001،  ــــن  مـ وإعـــــــــــــداده، ومـــعـــظـــمـــهـــم 
في   2022 مونديال  خــالل  أعمارهم  وستكون 
العطاء  أوج  فــي  أنهم  أي  العشرينيات  بــدايــة 
ــًا. املــــشــــرف الـــفـــنـــي عــلــى  ــدنـــي مـــعـ ــبـ الـــفـــنـــي والـ
الــبــراعــم بــنــادي الــســد، فتحي عــبــدون، يعتبر 
أقـــدم املــدربــن العاملن فــي قطر منذ 33  مــن 
عــامــًا، ويــعــرف بأنه »أبــو الــبــراعــم واألشــبــال« 
فــي الـــنـــادي، أرجـــع الــفــضــل ألفــكــار محمد بن 
همام في بداية التسعينيات، عندما بدأ ينشر 
للبراعم.  فريق  بتكوين  نــاد  كل  الفكرة ويلزم 
ــبــــدون أن نـــجـــاح الـــتـــجـــربـــة انــعــكــس  وأكــــــد عــ
باإليجاب على الكرة القطرية والسداوية التي 
أثراها هؤالء البراعم عندما أصبحوا شبابًا، 
وخــيــر مــثــال عــلــى ذلــــك نــجــوم الــفــريــق األول 
الــذيــن تــخــرجــوا مــن تــحــت يــديــه، مــثــل حسن 
الهيدوس وعبدالكريم حسن وحارس املرمى 
ــثـــالثـــي يــمــثــل املــنــتــخــب  ســعــد الــــدوســــري والـ
األوملبي، سالم  الرباعي  إلى  األول. باإلضافة 
الــهــاجــري ومــشــعــل الــشــمــري وأحـــمـــد سهيل 
وعــبــدالــعــزيــز الـــجـــالدي، حــتــى أنـــه فــي مــبــاراة 
السد األخيرة بدوري النجوم كان كل البدالء 

من خريجي براعم النادي.
وأعــــرب عــبــدون عــن تــفــاؤلــه بــهــذا املــوســم من 
التطوير  إدارة  الفنية، بعد استجابة  الناحية 
الجديدة برئاسة فهد ثاني ملطالبهم بتجميع 
ــــوى الــــفــــرق فــــي مــجــمــوعــة واحـــــــدة إليـــجـــاد  أقــ
الفرق  مــبــاريــات  وكــانــت  الفريقن،  بــن  الندية 
من  كبير  بفارق  تنتهي  السد،  ومنها  الكبرى 
األهــداف لصالحهم، وهــذا ال يسعدهم ألنه ال 
مواجهة  مــن  استفادتهم  بــقــدر  الــبــراعــم  يفيد 
فريق قوي حتى لو انهزموا منه. وقال عبدون 
أن تدريب هذه املرحلة السنية املبكرة، أصبح 
علمًا يدرس، وتعتبر السنة األولى للبرعم بعد 
سن السادسة مرحلة اكتشاف البرعم للمكان 
واألشــخــاص مــن حــولــه، بعدها تــأتــي مرحلة 
بــتــدرج وتبسيط،  األســاســيــة  املــهــارات  تعليم 
ويستمر التعلم حتى عمر12 سنة، وبدون أي 
تقام  التي  املنافسات  أو  التعليم  فــي  ضغوط 

على شكل مهرجانات ليوم واحد فقط.

خلفان إبراهيم 
والهيدوس خريجا براعم 

»العربي« و»السد«

كاريوكا وويندل بدال من كاسيميرو 
ومارسيلو في منتخب البرازيل

رافائيل  من  كل  القدم  لكرة  البرازيل  منتخب  مــدرب  )تيتي(  باتشي  أدينو  استدعى 
كاريوكا وويندل بدال من املصابني كاسيميرو ومارسيلو، من أجل مباراتي بوليفيا 
وفنزويال في تصفيات مونديال 2018 بروسيا. كان كاريوكا، العب وسط أتلتيكو 
البرازيلي، قد لعب آخر مباريات منتخب بالده تحت إمرة تيتي، بينما تعد  مينيرو 
هذه هي املرة األولى التي ينضم فيها ويندل )23 عاما(، ظهير أيسر باير ليفركوزن 
بسبب  وكاسيميرو  مارسيلو  مدريد  ريــال  العبا  السامبا.ويغيب  لراقصي  األملاني، 
اإلصابة، حيث يعاني األول من متاعب في العضالت، بينما تعرض الثاني لشرخ في 
الجزء األوسط من الساق اليسرى.ويعد هذا هو التعديل الثالث الذي يجريه تيتي على 
أمام  البرازيلي  املنتخب  يخوضها  التي  املباريات  أجل  من  استدعاها  التي  املجموعة 

بوليفيا وفنزويال اعتبارا من األسبوع املقبل.

كليمينتي يتخلى عن تدريب منتخب ليبيا بعد مباراة تونس
يترك اإلسباني خابيير كليمينتي تدريب منتخب 
ليبيا في نوفمبر/تشرين الثاني املقبل، بعد انتهاء 
مباراة تونس في تصفيات التأهل ملونديال 2018 
أنور  الليبي  في روســيــا. وكشف رئيس االتــحــاد 
الــقــرار، مــؤكــدا أن املفاوضات  الطشاني عــن هــذا 
حول خليفة املــدرب الباسكي بــدأت بالفعل، لكنه 
لم يكشف عن املرشحني الذين يجري التفاوض 
معهم. ويعتبر رحيل كليمينتي مفاجأة خاصة 
يلعب  املــونــديــالــيــة، حيث  التصفيات  مــن  املجموعات  دور  بــدء  مــع  بالتزامن  يــأتــي  حيث 
أمــام منتخب  املقبل في كينشاسا  األول  أكتوبر/تشرين  الثامن من  في  الليبي  املنتخب 

جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي سيكون املدرب اإلسباني متواجدا فيه.

إلغاء االنتخابات اآلسيوية لمجلس االتحاد الدولي
ألغيت االنتخابات اآلسيوية الختيار ثالثة مرشحني في مجلس االتحاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا(، بعد رفض مندوبي االتحادات الوطنية جدول الجمعية العمومية غير 
العادية. ورفع 42 من أصل 44 عضوا يملكون حق التصويت بطاقة »ال«، عندما طلب 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس االتحاد اآلسيوي، تمرير جدول الجمعية 

العمومية.
ويتنافس ستة مرشحني آسيويني على ثالثة مقاعد، بعدما استبعد الفيفا القطري، 

سعود املهندي، من االنتخابات.

الالعبون في شرق أوروبا ال يتقاضون رواتب ألشهر
 ذكر االتحاد الدولي لالعبني املحترفني أن وضع 
األندية في شرق أوروبا هش وأن التأخر في دفع 
مستحقات الالعبني مشكلة مزمنة. وقال االتحاد 
إن بعض األندية الكبرى في املنطقة تدفع رواتب 
الالعبني البارزين في مواعيدها بينما يتعني على 
اآلخرين االنتظار. وأضاف ديان ستيفانوفيتش 
ــاد الــســلــوفــيــنــي لــالعــبــني فـــي بــيــان  ــحـ رئــيــس االتـ
ــارق كــبــيــر بــني عقود  لــالتــحــاد الــعــاملــي »هــنــاك فــ
عــقــود  أن  وأردف  ــبــــني«.  ــــالعــ ال ــاقــــي  وبــ ــنـــجـــوم  الـ
الالعبني املغمورين أحيانا تتضمن بنودا تسمح 
سلوفينيا  تسمية  وتـــم  مستحقاتهم.  بــتــأخــيــر 
- مــوطــن ألــكــســنــدر تــشــيــفــريــن الــرئــيــس الــجــديــد 
لالتحاد األوروبي لكرة القدم - وكرواتيا والتشيك 
ورومانيا باعتبارها الدول التي يتم فيها معاملة الالعبني باعتبارهم أصحاب مهن حرة.

األمير علي ينتقد »الفيفا« بعد حل لجنة مكافحة العنصرية
لكرة  الدولي  االتحاد  لرئاسة  السابق  املرشح  الحسني  بن  األردنــي علي  األمير  انتقد 
القدم )الفيفا( قرار املؤسسة بحل لجنة مكافحة العنصرية ووصفه بأنه مثير للقلق 

ومخجل.
وأكدت فاطمة سامبا ضيوف سامورا، األمني العام للفيفا، القرار عندما تحدثت في 
مؤتمر سوكراكس في مانشستر بالقول إن اللجنة كان لها »تفويض محدد للغاية«.

وقالت »سنحول عملها إلى برنامج قوي لعدم التسامح مع التمييز بكافة صوره بينها 
انتهاك حقوق اإلنسان. يمكننا أن نعيش بالوعي )الذي شكلته اللجنة التي تم حلها( 

ولكننا نتخذ إجراءات حاسمة للغاية«.
ورغم ذلك قال األمير علي الذي خاض سباق رئاسة الفيفا مرتني »فكرة أن القيادة 
أن هذا  أمر مخجل«، وأضــاف  اللجنة تم تنفيذها  أن توصيات  للفيفا تعتقد  الحالية 
اإلعــالن »مثير للقلق بشكل ال يصدق«. وتابع األمير علي »لم تكن الحاجة ملكافحة 

العنصرية والتمييز أكثر وضوحا مما هي في عاملنا الذي نعيشه حاليا«.

لعب معه 29  الــذي  األرجنتيني،  بانفيلد  أتلتيكو  إلــى فريق 
النضوج  مرحلة  في  أصبح  وهنا  هدفًا،   12 مباراة وسجل 
الكروي، الذي يخوله املشاركة مع األندية الكبيرة، وذلك ألنه 
بنى شخصية هجومية لنفسه وأصبح بني أبرز املهاجمني 
اإليطالي  إلــى جــنــوا  انتقل  عــام 2016  آنـــذاك. وفــي  الشباب 
ليخوض أول لقاء له وُيسجل أول أهدافه الرسمية في الدوري 
اإليطالي. كما لعب سيميوني مع املنتخب األرجنتيني تحت 

20 سنة 12 مباراة سجل فيها عشرة أهداف.
سجل ابن املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني، جيوفاني، 
الجديد  الــدوري اإليطالي مع فريقه  له في بطولة  أول هــدف 
جنوا، في مرمى فريق بيسكارا، إثر تسديدة جميلة، ليبدأ 
ابن أفضل مدربي كرة القدم حاليًا مشواره بشكل ُمميز في 
املالعب األوروبية. وشارك جيوفاني سيميوني أساسيًا في 
املباراة األولى مع فريقه الجديد جنوا اإليطالي أمام بيسكارا، 

»الكالتشيو«، ونجح  السادسة من  الجولة  ضمن منافسات 
املهاجم األرجنتيني في ترك بصمة ُمميزة في أول لقاء له 

في املالعب اإليطالية وتسجيل أول األهداف.
وجاء هدف جنوا بعد أن استلم جيوفاني كرة داخل منطقة 
بقوة في شباك  الكرة  املرمى وُيسدد  لينطلق نحو  الــجــزاء، 
الدقيقة  اللقاء عند  التقدم في  بيسكارا، ومنح فريقه هدف 
وذلك  زمالئه،  مع  مجنونة  بطريقة  واحتفل سيميوني   ،47
ألنه سجل أول أهدافه في أولى مبارياته الرسمية. وحصد 
جيوفاني سيميوني خالل مسيرته الكروية حتى اآلن ألقابًا 
الـــدوري  لقب  إذ حصد  األرجنتيني،  بليت  ريــفــر  فــريــق  مــع 
أميركانا«  »ســود  بطولة  ولقب  عــام 2014،  في  األرجنتيني 
في نفس العام، في حني حصد لقب »سوبر سود أميركانا« 
في عام 2014، باإلضافة إلى لقب كأس »ليبيرتادوريس في 

عام 2015 أيضًا وكان إنجازًا قاريًا رائعًا.

رياض الترك

نقدم اليوم للقراء واحدًا من نجوم املستقبل، الذي ستكون 
الكروية  املوهبة  يملك  أنــه  األول  لسببني،  قريبًا  عليه  الــعــني 
امُلميزة التي تصنفه ضمن أفضل الالعبني الشباب حاليًا، أما 
السبب الثاني فهو أنه ابن املدرب األرجنيتي القدير، دييغو 

سيميوني، الذي يقود فريق أتلتيكو مدريد منذ سنوات.
دييغو سيميوني  اإلسباني  مدريد  أتلتيكو  مــدرب  ابــن  بــدأ 
مــســيــرتــه الــكــرويــة مــع فــريــق ريــفــر بليت األرجــنــتــيــنــي منذ 
الصغر عام 2008، وأصبح مع الفريق األول في عام 2013 
واســتــمــر مــعــه حــتــى 2016، حــيــُث لــعــب 27 مـــبـــاراة سجل 
فــيــهــا هــدفــني، وكــانــت بــدايــتــه مــتــعــثــرة بــعــض الـــشـــيء، لكنه 
التكتيكية  والـــده  توجيهات  بفضل  نفسه  وجــد  الــوقــت  مــع 
انتقل  امللعب. بعد ذلك  أفكارًا رائعة على أرض  التي منحته 

جيوفاني سيـميوني

على هامش الحدث

إنه المهاجم 
األرجنتيني الشاب، 

جيوفاني، ابن 
مدرب أتلتيكو 
مدريد، دييغو 

سيميوني

قطر سبّاقة خليجيًا على مستوى البراعم )العربي الجديد(

بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، رحبت أكاديمية أسباير بخريجها 
خاصة  بزيارة  قام  والذي  برشم،  عيسى  معتز  العالمي،  األولمبي  البطل 
لبث روح الحماسة في نفوس الطالب الجدد الذين يستهلون هذا العام 

رحلتهم في البحث عن التميز الرياضي في أحضان هذه األكاديمية. 
وكان في استقبال البطل األولمبي معتز برشم، كل من علي سالم عفيفة 
نائب المدير العام باألكاديمية، وعدد من المديرين والمدرّسين والمدربين 

والطالب الرياضيين الذين رحبوا بخريج األكاديمية في قاعة المحاضرات.

زيارة خاصة

وجه رياضي

أعلن الريان بطل الدوري القطري رسميًا أن مجلس إدارته توصل إلى اتفاق مع الدنماركي 
ميكايل الودروب لتدريب الفريق خلفا لألوروغوياني خورخي فوساتي املدرب السابق 
األوروغوياني  املــدرب  االستغناء عن  تم  أن  بعد  الوطني،  املنتخب  لتدريب  انتقل  والــذي 
كارينو منذ أيام بسبب النتائج التي حققها. وكان الودروب على رأس املدربني املرشحني 
لقيادة الريان لخبرته السابقة مع لخويا موسم 2015 وحقق معه الفوز بلقبي الدوري 
وكأس قطر، ولم يستمر للموسم الثاني رغم كل التوقعات التي كانت تشير الستمراره، 

بسبب الخالف على بعض بنود العقد.

صورة في خبر

الودروب يعود إلى الريان
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كاليغرافيـا غزة
جداريات تتحدى الحصار اإلسرائيلي

غزة ـ جهاد عويص

ــد الــــطــــاع بــريــشــتــه،  ُيـــمـــســـك يـــزيـ
ــيـــمـــنـــى بــعــض  ــل بــــيــــده الـ ــكــ ــــشــ وُي
ــا، عــلــى  ــ ـ

ً
ــــرض الـــخـــطـــوط طــــــواًل وعـ

ــا لم 
ً
الــزمــن. تصببه عــرق حــائــٍط عفا عليه 

 3 لنحو  الفنية  لوحته  إكــمــال  مــن  يمنعه 
ســـاعـــات تــحــت أشـــعـــة الــشــمــس الــحــارقــة، 
فنية  للوحة  املهترئ  الحائط  حــّول  جهٌد 
ــطــت بــحــروف الــلــغــة الــعــربــيــة ضــمــن فن 

ُ
خ

 .»Calligraffiti« ُيتقنه ُيعرف بـ
قــبــل الــشــكــل الــنــهــائــي، كــــان بــعــض املــــارة 
مـــن أمـــامـــه ُيــحــدقــون بـــه نــظــرة اســتــغــراب 
متسائلني عما يقوم به على سوٍر يحيط 
ــزة، وحـــده  بــأحــد املــبــانــي وســـط مــديــنــة غــ
شكل يداه؛ 

ُ
الطاع حينها كان يعلم ماذا ت

»الكاليغرافيتي« ويرسمه  كونه يتقن فن 
على حيطان وجدران شوارع القطاع منذ 

3 سنوات.
فـــن  عـــــــــــاًمـــــــــــا(،   24( الــــــــطــــــــاع  وُيــــــــــعــــــــــرف 
ــن الـــرســـم  »الـــكـــالـــيـــغـــرافـــيـــتـــي« عـــلـــى أنـــــه فــ
باألحرف، وهو فن إبداعي عاملي يجمع بني 
جمال تنسيق الحروف العربية باستخدام 
ريــشــة أو فــرشــاة فــي فــن »الــكــالــيــغــرافــي« - 
اليد بأسلوب مميز وجذاب  الكتابة بخط 

من جداريات يزيد الطالع في غزة )عبد الحكيم أبو رياش(

وزخرفي - ودمج تلك الحروف العربية في 
شكل تصميم فني.

املـــغـــازي،  مــخــيــم  مـــن  الفلسطيني  الــفــنــان 
التصميم  تخصص  درس  القطاع،  وســط 
الداخلي في جامعة األقصى بغزة، يوضح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه بـــدأ فــي مجاله  لـــ
3 ســنــوات، مستخدًما حــروف  قبل  الفني 
ــرر أن يــخــوض  الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، لــكــنــه قـ
كونها  العربية  بالحروف  الــرســم  تجربة 

اللغة األم واألقرب له ولغيره من جنسه.
كــانــت صعبة  التجربة  أن  الــطــاع  ويضيف 
اللغات  العربية أصعب  اللغة  بالبداية كون 
أتقن  املــمــارســة واإلصــــرار  مــع  لكن  ا، 

ً
تطبيق

»الــكــالــيــغــرافــيــتــي«، وبــــدأ يعتمد بشكل  فــن 
ــم الـــلـــوحـــات بـــالـــحـــروف  ــ أســــاســــي عـــلـــى رسـ
العربية  الجمل  وبعض  العربية  والكلمات 
األصـــيـــلـــة حــســب الـــلـــوحـــة والـــرســـالـــة املــــراد 

توصيلها من خال العمل.
ــة رســمــهــا  ــــدى الــعــشــريــنــي لـــوحـ وتـــحـــتـــل لـ
عــلــى حــائــط فـــي شــــارع مــديــنــة غــــزة لطفل 
إذ  لديه،  خاصة  مكانة  مبتسم،  فلسطيني 
ا كبيًرا 

ً
يعتز بتلك اللوحة التي أخذت وقت

إلنجازها، غير أنه لم ُيوظف أٍي من الجمل 
ــه يــعــتــبــر ابــتــســامــة  الـــعـــربـــيـــة حـــولـــهـــا كـــونـ
الــطــفــل أقــــوى مـــن الــكــلــمــة وتــعــّبــر عـــن حــال 

الطفل الفلسطيني املبتسم رغم األلم. وعن 
إحدى لوحاته الفنية التي تصدرت حائطًا 
ألحد املباني وسط مدينة غزة، تشكلت في 
صورة لفتاة تحمل كاميرا وحولها دوائر 
ُرســمــت بــحــروف الــلــغــة الــعــربــيــة، وُجــهــزت 
ــزداد جـــمـــااًل«، يــوضــح  ــ بــعــبــارة »كـــن أنـــت تـ
الــطــاع أنــهــا إحـــدى األعــمــال الــتــي تطلبت 
ــا كــبــيــريــن، كـــونـــه وظــف  ــ

ً
ــت مــنــه جـــهـــًدا ووقــ

جميع األحرف العربية فيها.
وتــلــفــت الـــرســـومـــات الــتــي تـــصـــدرت جــــدران 
املــــــاّرة، إذ إن بعضهم  ــوارع مــديــنــة غـــزة  ــ شـ
يرون بدهشٍة لوحة لطفل فلسطيني حوله 
أحد  حــائــط  مــأت  العربية  الخطوط  بعض 
ــانـــت تــثــيــر  ــرى كـ ــ املـــبـــانـــي، لـــكـــن لــــوحــــات أخــ
يــني مــتــســائــلــني عـــن معاني 

ّ
اســتــغــراب الــغــز

العربية  اللغة  أحــرف  اللوحات بوجود  تلك 
ُمنسقة حولها، بحسب الطاع. 

الناس  استغراب  مواقف  الفنان  ويستذكر 
لسؤاله  عمله  خـــال  ومقاطعته  حــولــه  مــن 
ا 

ً
مضيف الحائط،  على  بريشته  يفعله  عما 

معاني  يفهمون  األشــخــاص  مــن  القليل  أن 
الــلــوحــات مــن تــلــقــاء أنــفــســهــم، لــكــن آخــريــن 
الحقيقي  املعنى  ملعرفة  الفضول  ينتابهم 
ــخــط بالحروف 

ُ
الــتــي يرسمها وت لــلــوحــات 

الـــعـــربـــيـــة. وال يــقــتــصــر عــمــل الـــطـــاع على 

ــلـــى الــــــجــــــدران واألرضــــــيــــــات فــي  الــــرســــم عـ
شــوارع املدينة، إذ امتد ذلــك إلــى رسومات 
داخل جدران البيوت، يطلبها البعض منه، 
عــجــبــوا بــاألعــمــال الــتــي ُيــقــدمــهــا، 

ُ
كــونــهــم أ

ويوضح الطاع أنه يسعى من خال عمله 
شرق من انتشار الفن 

ُ
إلى إظهار الجانب امل

املعاصر في غزة.
وعن الرسالة التي يسعى إليصالها الفنان 
أن  الــطــاع: »دائــمــا نريد  الفلسطيني، يقول 
ظهر للعالم على أن غزة لديها الفن الجميل 

ُ
ن

رغــم كل  بالحياة  الــعــالــم ومليئة  بــاقــي  كما 
اآلالم الــتــي يــمــر بــهــا الــقــطــاع«، مــتــابــًعــا أنــه 
يرغب في تذكير الناس من حوله بجماليات 
بالخط  االهتمام  قلة  في ظل  العربية  اللغة 

العربي وافتقار بعض الفنون له.
ــوارد  ويـــواجـــه الـــطـــاع تــحــدًيــا فـــي نــقــص املــ
ــــح أنـــه  ــــوضـ واإلمـــــكـــــانـــــات املـــســـتـــخـــدمـــة، ويـ
يستخدم أدوات بسيطة وقليلة الجودة في 
 إلى ضعف االهتمام بالفنون 

ً
عمله، إضافة

املعاصرة بغزة، ورغبته في إيجاد معرض 
دائــــم ألعــمــالــه تــســاعــد الــفــلــســطــيــنــيــني على 

التعرف أكثر على فن »الكاليغرافيتي«. 
على  املفروض  اإلسرائيلي  الحصار  ويمثل 
ا أمام وصوله 

ً
القطاع منذ عشر سنوات، عائق

إلى الخارج واملشاركة بأعماله في معارض 
عّرف العالم على فن »الكاليغرافيتي 

ُ
دولية ت

ــون بـــمـــثـــابـــة الــفــرصــة  ــكــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«، وتــ
لــيــتــبــادل مــن خــالــهــا الــثــقــافــات مــع فنانني 

دوليني من التخصص ذاته. 
ــنـــان الــفــلــســطــيــنــي لــلــمــشــاركــة  ــفـ ويـــطـــمـــح الـ
بمحافل ومعارض دولية يجسد من خالها 
فنه ورسوماته حول قضايا شعبه ومعاناة 
ي يعيشون تحت 

ّ
غــز مــواطــن  نحو مليوني 

ــال الـــوجـــه  ــ ــــصـ ــلــــي، وإيـ ــيــ ــرائــ الـــحـــصـــار اإلســ
املشرق من غزة للعالم.

إحدى لوحاته الفنية 
التي تصدرت حائطًا 
ألحد املباني وسط 
مدينة غزة، تشكلت 

في صورة لفتاة تحمل 
كاميرا وحولها دوائر 
ُرسمت بحروف اللغة 

العربية، وُجهزت بعبارة 
.»

ً
»كن أنت تزداد جماال

■ ■ ■
امتد ذلك إلى رسومات 
داخل جدران البيوت 
بطلب من أصحابها.

■ ■ ■
يأمل في أن ينقل فنه 
إلى معارض أجنبية 
ومشاركات فنية في 

الخارج لكسر الحصار 
عن غزة.

باختصار

طريق  عن  وجماليات  فنيًا  وجها  يقدم  أن  يحاول  فهو  غزة،  جدران  على  الرسم  في  فريدة  تجربة  الطالع  يزيد  يخوض 
»كاليغرافياته« للمدينة التي لم تقهرها الحرب وال الحصار اإلسرائيلي الغاشم

هوامش

سما حسن

بيت  وبــــراد  أنجلينا جــولــي  طـــاق  يعتبر خــبــر  هــل 
صــادمــًا لــعــشــاق الــنــجــمــْن، ألنــهــمــا اتــخــذا مــن قصة 
، فظل الرجال وهم يبحثون عن 

ً
 ومثا

ً
حبهما مثاال

فــتــاة األحـــام يــــرّددون مــقــولــة: كــونــي مثل أنجلينا. 
وتمنت النساء أن يحظن بمثل »برادها«، ألن قصة 
الساطعة،  كالشمس  تكون  عاملين  نجمن  بن  حب 
من  تخلو  البسيطة  بيوتنا  أن  فيه  نعتقد  وقــت  فــي 

الحب والرومانسية.
لدى أنجلينا الفنانة العاملية الحسناء محطات مهمة 
ترتيبها حسب  نستطيع  ولــن  حياتها.  مسيرة  فــي 
أهميتها، ألن كل ما قامت به يعتبر مهمًا، ويستحق 
أثره  ترك  كبير،  إنساني  دور  ذات  فأنجلينا  التأمل، 
على صحتها ووزنها وشهيتها للطعام، وإن اختلفت 
الزائدة،  نحافتها  الطبية حول  والتفسيرات  األقاويل 
لكنها قالت: أنقص وزني، لكي يشعر العالم بالجياع 
من حولنا، لكن الحقيقة أن أنجلينا التي تقوم بدور 
ــه، فـــي أمـــاكـــن ســاخــنــة بــعــيــدة،  ــ إنـــســـانـــي، ال مــثــيــل ل
والصراعات  الحروب  وضحايا  والجوع  الفقر  حيث 
املــوت،  إلــى  أقــرب  اإلنــســان  السياسية، وحيث يكون 
 مــن املـــوت أيــضــًا، ألن البشر 

ً
وجـــدت نفسها قــريــبــة

الذين تلتقي بهم هم أموات في صورة أحياء. وربما 
في  انخراطها  بداية  األطفال  تبني  إقبالها على  كان 
سلك العمل اإلنــســانــي، وبــدايــة شــــرارٍة تــحــّرك بــذرة 
على عاقتها  أثــرت  ربما  والتي  بداخلها،  اإلنسانية 
بزوجها، فهي  قضت أكثر من ربع عمرها في عملها 
يذبل،  الــوادعــة  الهادئة  للحياة  حبها  فبدأ  اإلنساني، 

وتشبثها بالحياة يخبو. 
ومن الدروس التي نتعلمها من أنجلينا جولي، أنها، 
حن شعرت بأن زواجها من براد بيت، والذي تابع 
لم  يعد كذلك، فهو  لم  محطات نجاحه جمهورهما، 
يعد قادرًا على توفير األمان النفسي لها وألطفالها 
الستة، قــّررت أن تطلب الطاق، وهذه خطوة جريئة 
يجب أن تقدم عليها أية زوجة، حن ترى أن الحياة 
 
ً
مع الشريك الذي عاشت معه زمنًا قصيرًا أو طويا

لم تعد صالحة لاستمرار، فا األطفال يستحقون 
العيش بن والدين ضاعت نقاط التاقي بينهما، وال 
أن تحيا في ضغط  وأنــثــى، تستحق  هــي، كإنسانة 
نفسي وتوترعصبي، قد يورثانها املرض، ويدالنها 
لقب  مــن  لرعبها  واملسكنات،  املــهــدئــات  طريق  على 
مطلقة. وحتى لو كانت مجتمعاتنا العربية ال ترحب 
تفعل  مــن  وتــصــف  لــلــمــرأة،  بالنسبة  األزواج   بتعدد 
ذلـــك بــأنــهــا لــيــســت »بــنــت عــيــشــة«، فـــاألجـــدر بــاملــرأة 

املغلوبة على  »الــزوجــة   أال ترضى بوصف  العربية 
أمـــرهـــا«، أو حــتــى الـــزوجـــة املــضــحــوك عــلــيــهــا، وهــي 
الــتــي تــرضــى بـــزوج خــائــن، لــكــي تــحــافــظ عــلــى بيت 

العنكبوت، أقصد بيتها.
أنها  وأعــلــنــت  مــن زوجــهــا،  الــطــاق  وأنجلينا طلبت 
ــال مـــع الـــســـمـــاح لــأب  ــفــ ســتــحــتــفــظ بــحــضــانــة األطــ
مــع مصدر  يعيشوا  أن  مــن حقهم  ألن  بــزيــارتــهــم، 
األمــان واالســتــقــرار، بعد أن تــرّدد أن بــراد يعاملهم 
مــعــامــلــة ســيــئــة، حـــن تــذهــب الــكــحــول بــعــقــلــه. وكــم 
مــن األطــفــال عــاشــوا فــي ظــل أب مدمن أو سكير أو 

سيئ الخلق، وخرجوا إلى الحياة مرضى ومعقدين 
تنهي هذه  لكي  الــجــرأة  تمتلك  لــم  األم  وناقمن، ألن 
العاقة، ولم تجد قانونًا يساندها، ويحكم بحضانة 
األطـــفـــال  لــلــطــرف األكــثــر أمــنــًا لسامتهم وأمــانــهــم 

النفسي واستقرارهم العاطفي.
وأنجلينا أيضًا صّرحت بأنها لن تاحق براد بأية 
وهذا يحسب  الطاق.  مادية، كاستحقاقات  مطالب 
لــهــا، ألن نــجــمــاٍت كـــثـــيـــراٍت مـــن مــثــيــاتــهــا حصلن 
عــلــى مــايــن الــــــدوالرات بــعــد طــاقــهــن، فــهــذا درس 
صغير من أنجلينا، يمكن أن تتعلمه املــرأة العربية، 
الحضانة  الــنــزاعــات عــلــى  الــتــي تشهد  املــحــاكــم  ألن 
والنفقة ضاقت ذرعًا بنشر الغسيل القذر والتزوير 
والتدليس، لكي تحصل املرأة على حقوقها املالية من 
السابق حقوقها.  الــزوج  األســد، ولكي يبخسها  فم 
وفي النهاية، تترك هذه املعارك التي تستمر سنوات 
أثرها سلبًا على مستقبل الطرفن، وعلى أطفالهما، 

ضحايا هذا الزواج.
مع تحفظاٍت كثيرٍة على تاريخ أنجلينا، ومنها أنها قد 
تكون في نظر كثيرين »خطافة رجالة«، مثلما ُوصفت 
صبوحتنا، لكنها هزت قاعدة واهية بأن زواج الحب 
أال يثقن بالرجال، ألنهم  الكثيرات  يــدوم. ولذلك، على 

 مثل املاء في الغربال.
ً
فعا

دروس أنجلينا جولي

وأخيرًا

كم من األطفال عاشوا في 
ظل أب سيئ الخلق، وخرجوا 
إلى الحياة ناقمين، ألن األم لم 

تجد قانونًا يساندها
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