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صفقة القرن: بن سلمان في إسرائيل
أّكـــد مــســؤول إســرائــيــلــي، رفـــض الــكــشــف عن 
اسمه، لوكالة »فرانس برس«، أمس الجمعة، 
أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، 
ــام بـــزيـــارة  ــــذي قــ هـــو املـــســـؤول الـــســـعـــودي الـ
ســـّريـــة إلـــى إســـرائـــيـــل، كــانــت مـــصـــادر إعـــام 
إســرائــيــلــيــة قـــد كــشــفــت عــنــهــا لــلــمــرة األولـــى 
فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، ليأخذ 
بــذلــك الــتــطــبــيــع بـــن إســـرائـــيـــل والــســعــوديــة 

الــرســمــي بعد أن كــان مقتصرًا على  الــطــابــع 
شخصيات غير رسمية لفترة طويلة.  

تــوقــيــت الــتــأكــيــد اإلســرائــيــلــي لــزيــارة محمد 
بن سلمان، بعد أن كــان اسمه قد تــردد بعد 
أيــــام فــقــط مــن تــســريــب خــبــر الـــزيـــارة الشهر 
التي  التحوالت  املــاضــي، ال يمكن فصله عن 
تشهدها املنطقة وعودة الحديث عن »صفقة 
قرن« تشترك فيها دول عربية عدة إلى جانب 

الــســعــوديــة ومصر،  فــي مقدمتها  إســرائــيــل، 
وهو ما يبدو أنه بات يتطلب خروج ما كان 
السعودي  التطبيع  عــن حجم  يــتــردد همسًا 
اإلسرائيلي إلى العلن، وعلى أرفع مستوى، 
بــحــســم دور ولـــي الــعــهــد الــســعــودي كــعــّراب 

للعاقات.  
ــارة غــيــر  ــ ــزيـ ــ كـــمـــا أن تـــوقـــيـــت الـــكـــشـــف عــــن الـ
علني،  لقاء  من  أسابيع  بعد  يأتي  املسبوقة 

الـــرئـــيـــس  ــــن  بـ ــه، عـــقـــد  ــ ــوعـ ــ نـ ــن  ــ ــو األول مـ ــ هـ
ــري، عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ورئــيــس  املــــصــ
ــلـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو،  ــيـ ــرائـ الــــــــوزراء اإلسـ
 بــعــد سلسلة لـــقـــاءات ســريــة. ووضــــع الــلــقــاء 
أيــضــًا فــي ســيــاق اإلعــــداد لصفقة الــقــرن في 

املنطقة.
)العربي الجديد(
]التفاصيل ص. 2[

)Getty/سيكون اليوم مفصليًا بالنسبة إلى كتالونيا )جيف ميتشيل

األربــع  الحصار  ترتفع حــدة الضغوط على دول 
بسبب األزمــة املفتعلة مع قطر، وهو ما انعكس 
فـــي تــصــريــحــات وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي، 
ريــكــس تيلرسون )الـــصـــورة(، قبل ســاعــات من 
بعدما حمل  الجمعة،  أمس  الرياض  إلى  وصوله 
األزمــة، في  التصعيد مسؤولية استمرار  محور 
وقت طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
في قطر، علي بن صميخ املري، الحكومة القطرية 
بمزيد من التحركات لدى مجلس حقوق اإلنسان 
الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة، وعــلــى مــســتــوى الجمعية 
الــدولــي، لرفع   إلــى مجلس األمــن 

ً
العامة، وصـــوال

ــان  ــن الـــحـــصـــار. وكـ ــن املــتــضــرريــن مـ املـــظـــالـــم عـ
بانتقاده  الرياض  إلى  تيلرسون استبق وصوله 
ــبــحــريــن  ــة الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات وال ــبـ ــــدم رغـ عـ
ــاور مـــع قـــطـــر. وأبــــــدى تــشــاؤمــه  ــحـ ــتـ ومـــصـــر، الـ
مــن إمــكــانــيــة الــتــوصــل إلـــى حــل لــلــخــاف. وقــال 
تيلرسون، قبيل بدئه جولته التي تشمل الرياض 
»أنا ال  املالية »بلومبرغ«،  األنباء  لوكالة  والدوحة، 
أتوقع التوصل إلى حل سريع«. وأضاف »يبدو أن 
هناك غيابًا فعليًا ألي رغبة بالدخول في حوار 
من قبل بعض األطراف املعنية«، موضحًا »يعود 
اآلن إلى قادة الرباعية القول متى يريدون الدخول 

فــي حـــوار مــع قــطــر، ألن هــذا البلد كــان واضحًا 
جدًا باإلعراب عن رغبته في الحوار«. في غضون 
ذلك، قال املــري، في ندوة نقاشية في مقر نادي 
الصحافة الدولي، في العاصمة اإلسبانية مدريد، 
نرى  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  في  »نحن 
لدولة  يمكن  التي  الخيارات،  من  العديد  هناك  أن 
إلـــى الجمعية  الــلــجــوء  اتــخــاذهــا، مــن قبيل  قــطــر 
اإلنــســان، وأخــذ رأي من محكمة  العامة لحقوق 
الــعــدل الــدولــيــة حـــول عـــدم مــشــروعــيــة الــحــصــار، 
إلـــى جــانــب الــلــجــوء إلـــى مــجــلــس األمــــن فـــي ظل 
وجود تهديد لأمن والسلم الدوليني في املنطقة 

والعالم بأسره، بموازاة اإلصــرار على إطالة أمد 
الحصار، وما يترتب عنه من تداعيات إنسانية 
خطيرة«. وأضاف »الخبراء في منظمات حقوق 
اإلنسان الدولية ومجلس حقوق اإلنسان باألمم 
العديد من  املتحدة وسياسيون ومسؤولون في 
الــدول، أكدوا أن ما تتعرض له قطر حصار غير 
أكثر مــن 4  اللجنة استقبلت  أن  قــانــونــي«. وبــني 
يونيو/ حزيران  من  الخامس  منذ  آالف شكوى 
املاضي، من ضحايا الحصار الذي مّس أكثر من 

13 ألف مواطن خليجي ومقيم. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

استياء أميركي من دول حصار قطر وتشاؤم حيال الحل

خط ساخن ألطفال الكويت
أطفال الكويت، كما أطفال الدول األخرى، عرضة العتداءات تختلف طبيعتها. 

من هنا، كانت إجراءات عّدة للحّد من ذلك، ومنها الخط الساخن. ]19[
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تقارب عراقي سعودي 
برعاية أميركية

عـــاد الــــدفء إلـــى الــعــاقــات العراقية 
ــد فــــــتــــــور واضـــــــح  ــ ــعـ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــة بـ
بــــاألســــابــــيــــع املــــاضــــيــــة، إذ إنــــــه مــن 
الــــــــــوزراء  ــيـــــس  ــ يـــــــــزور رئـ املـــــقـــــرر أن 
)الصورة(،  العبادي  حيدر  العراقي، 
الــســعــوديــة مــطــلــع األســـبـــوع املــقــبــل 
»مجلس  للمشاركة في أول اجتماع لـ
التنسيق السعودي العراقي لتطوير 
ــعــــاقــــات«، فــيــمــا يـــتـــواجـــد رئــيــس  الــ
أركان الجيش العراقي، الفريق الركن 
عثمان الغانمي في الرياض. وأكدت 
بغداد  فــي  عراقية  مــصــادر حكومية 
أن جهودًا كبيرة ملسؤولني أميركيني 
ــــاع الــــعــــراقــــي  ــمـ ــ ــتـ ــ ــقـــد االجـ بــــذلــــت لـــعـ
ــــع زيــــــارة  ــــودي، بــــالــــتــــزامــــن مـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، ريكس 

تيلرسون، إلى الرياض. 
)العربي الجديد(

حشد عسكري باألنبار 
لطرد »داعش« 

تــــــــــواصــــــــــل الــــــــــــقــــــــــــوات الــــــعــــــراقــــــيــــــة 
»داعش«  تنظيم  لطرد  استعداداتها 
مــــن آخـــــر مـــعـــاقـــلـــه فــــي الـــــعـــــراق، فــي 
بــمــحــافــظــة  وراوة  ــائــــم  ــقــ الــ بـــلـــدتـــي 
ــادة  ــيـ ــابــــط فــــي قـ األنــــــبــــــار. وأكـــــــد ضــ
عمليات الجزيرة والبادية املسؤولة 
عن أمن غرب األنبار، أمس الجمعة، 
أن تعزيزات عسكرية جديدة وصلت 
ــدة عــــني األســـــــد، ومــنــاطــق  ــاعــ إلـــــى قــ
أخرى باملحافظة ضمن استعدادات 
ــيــــة لـــشـــن عــمــلــيــات  الـــــقـــــوات الــــعــــراقــ
ــة لــتــحــريــر الــقــائــم  ــعــ عــســكــريــة واســ

وراوة من قبضة »داعش«.
)العربي الجديد(

لبنان: حكم بإعدام قاتل 
بشير الجميل 

أصـــــدر املــجــلــس الـــعـــدلـــي فـــي لــبــنــان 
ــة قـــــضـــــائـــــيـــــة(، أمـــــس  ــئــ ــيــ ــى هــ ــ ــ ــلـ ــ ــ )أعـ
ــة، حـــكـــمـــا بــــــإعــــــدام حــبــيــب  ــعــ ــمــ الــــجــ
ــده مـــن حــقــوقــه  ــريـ الـــشـــرتـــونـــي وتـــجـ
ــة، بــتــهــمــة اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس  ــيــ املــــدنــ
نتخب بشير الجميل، قبيل تسلمه 

ُ
امل

املـــنـــصـــب بــشــكــل رســـمـــي فــــي الـــعـــام 
1982. وقد تحّول اعتصام العشرات 
من أنصار »الحزب القومي السوري 
ــاعــــي«، الـــــــذي يــنــتــمــي إلــيــه  ــمــ ــتــ االجــ
الشرتوني، قرب مقر املجلس العدلي 
ــعـــاصـــمـــة بـــــيـــــروت، بـــانـــتـــظـــار  ــــي الـ فـ
الحكم، غير القابل للطعن أو النقض، 

إلى تظاهرة ُمنددة بالحكم. 
)العربي الجديد(

»حماس« تطلع اإليرانيين 
على اتفاق المصالحة

ــد مــــن حــــركــــة »حــــمــــاس«،  ــ ــل وفــ ــ وصــ
ــة نــــــائــــــب رئــــــيــــــس املـــكـــتـــب  ــ ــاســ ــ ــرئــ ــ بــ
السياسي للحركة، صالح العاروري 
)الصورة(، أمس الجمعة، إلى طهران 
ــلـــقـــاء مـــســـؤولـــني إيــــرانــــيــــني. وقــــال  لـ
مــــســــؤول فــــي »حـــــمـــــاس« إن الـــوفـــد 
ــدد مـــن املــســؤولــني  ســيــجــتــمــع مـــع عــ
ــــني خـــــــال الـــــــزيـــــــارة الـــتـــي  ــيــ ــ ــرانــ ــ اإليــ
ــام، وتــهــدف إلــى  أيــ ستستغرق عـــدة 
»إطــــاع املــســؤولــني اإليــرانــيــني على 
اتفاق املصالحة الذي وقعته حماس 

مع حركة فتح«.
)فرانس برس(

إسرائيل: اعتقال 
فلسطيني بزعم سرقة 

شاحنة لدهس جنود
اإلسرائيلي،  االحــتــال  قــوات  أعلنت 
فلسطيني  اعــتــقــال  الــجــمــعــة،  أمــــس 
الـــضـــفـــة  فـــــي  ــه  ــ ــلـ ــ الـ رام  ــة  ــنــ مــــديــ مـــــن 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة، بـــزعـــم أنــــه ســرق 
قــرب تل  شاحنة من منطقة حولون 
جــنــود.  دهـــس  بعملية  للقيام  أبــيــب 
ــالــــت املـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم الـــشـــرطـــة،  وقــ
لـــوبـــا الـــســـمـــري، فـــي بـــيـــان »تـــواصـــل 
الـــشـــرطـــة الــتــحــقــيــق بــمــلــف مــشــتــبــه 
اعتقلته  الله  رام  مــن  فلسطيني  فيه 
الــخــمــيــس قــــام بــســرقــة شــاحــنــة من 
ــل أبـــيـــب«.  مــنــطــقــة حــــولــــون، قـــــرب تــ
وأضــــافــــت »ادعــــــى املــشــتــبــه فــيــه أنــه 
سرق الشاحنة من أجل تنفيذ عملية 

دهس ضد جنود إسرائيليني«.
)فرانس برس(

غزة ـ ضياء خليل

يــبــدو املــوقــفــان األمــيــركــي واإلســرائــيــلــي من 
متوقعني  الفلسطينية  الــوطــنــيــة  املــصــالــحــة 
املثير  أن  األقــل غير مستغربني، غير  أو على 
ــــرة، على  فـــي شــأنــهــمــا هـــو تــأخــرهــمــا هـــذه املـ
عــكــس الــتــجــارب املــاضــيــة حــني كــانــت كــل من 
أميركا وإسرائيل تسارعان لعرقلة أي جهود 
ــنـــان عــــن الئــــحــــة شــــروط  ــلـ ــعـ لــلــمــصــالــحــة وتـ
ســـرعـــان مـــا تــفــجــر االتــفــاقــيــات وتـــزيـــد رقــعــة 
الـــخـــاف الــفــلــســطــيــنــي الـــداخـــلـــي. وغــالــبــا ما 
كـــان »الــفــيــتــو« األمــيــركــي واإلســرائــيــلــي على 
 
ً
 حاضرًا، معطا

ً
املصالحة الفلسطينية عاما

ومـــربـــكـــا، فـــي كـــل االتـــفـــاقـــيـــات الـــتـــي وقــعــتــهــا 
أوقــات سابقة.  حركتا »حماس« و»فتح« في 
وقد تعود املصالحة ملربع اإلرباك والتشكيك 

عقب املوقفني الجديدين القديمني لهما.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، أعــلــن املــبــعــوث األمــيــركــي 
األوســط،  الشرق  في  السام  لعملية  الخاص 

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

ــات والــــرســــائــــل  ــركــ ــحــ ــتــ تــــتــــســــارع وتـــــيـــــرة الــ
املتبادلة في اليمن، بني »جماعة أنصار الله« 
يترأسه  الــذي  »املؤتمر«  وحــزب  )الحوثيني( 
علي عبدالله صالح، بشكل بات يؤثر سلبا 
الذي  األعــلــى«  السياسي  »املجلس  دور  على 
يمثل واجهة لتحالف االنقابيني في مناطق 
الــبــعــض يعتبر  ــة أن  ــ ــى درجـ إلــ ســيــطــرتــهــم، 
ــــات فــــي حـــكـــم »املـــعـــطـــل«.  ــــذا املـــجـــلـــس بـ أن هـ
وأتــى االجتماع الــافــت، الــذي ظهر فيه منذ 
أيـــام رئــيــس املــجــلــس، الــقــيــادي فــي »جماعة 
ــلــــه«، صـــالـــح الـــصـــمـــاد، عــلــى رأس  ــار الــ أنـــصـ
طاولة مستديرة، بحضور قيادات سياسية 
»الجماعة«، للمرة األولى تقريبا  وعسكرية لـ
مــنــذ أكــثــر مــن عـــام، بــالــتــزامــن مــع تسريبات 
حـــول الــرســائــل واالتـــهـــامـــات املــتــبــادلــة  بني 
ــــزب  ــاعــــة« وحـ ــمــ »الــــجــ ـــ املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــ

»املؤتمر«.
»الــعــربــي  لـــ يمنية  سياسية  مــصــادر  وتــفــيــد 

جيسون غرينبات، أنه يتوجب على حكومة 
بنبذ  التعهد  املرتقبة  الفلسطينية  الــوحــدة 
العنف واالعتراف بإسرائيل، وهو موقف أثار 
ارتياحا واسعا في إسرائيل. وسبق لحكومة 
الدخول  قــررت عــدم  أن  االحــتــال اإلسرائيلي 
في مفاوضات سام مع السلطة الفلسطينية، 
قبل االلــتــزام بشروط عــدة، منها »نــزع ساح 
والتزام  بإسرائيل،  واعترافها  حركة حماس، 
الــحــركــة بــشــروط الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة، 
ــادة الــجــنــود اإلســرائــيــلــيــني املــحــتــجــزيــن  ــ وإعــ
ــزة، ومــنــح الــســيــطــرة الــكــامــلــة للسلطة  فـــي غــ
الفلسطينية على غــزة، بما في ذلك املعابر«. 
لكن املثير يتمثل في ما سبق وأعلنه عضو 
ــمـــاس«، مــوســى أبــو  »حـ ـــ املــكــتــب الــســيــاســي لـ
 مسؤولني عــرب أطلعوا 

ّ
مـــرزوق، حني قــال إن

ــرار واشــنــطــن بــرفــع »الفيتو«  الــحــركــة عــلــى قـ
 هذا 

ّ
األميركي اإلسرائيلي عن املصالحة، وأن

»الفيتو« لم يعد قائما اآلن.
 تغيرًا ما قد حدث وأعاد 

ّ
لكن اليوم، يبدو أن

األمـــر يتعلق بمحاولة  أن  أو  »الــفــيــتــو«،  ذلــك 
ــّر »حـــمـــاس« ملـــربـــع الــتــفــاوض  تـــهـــدف إلــــى جــ
واالعــــتــــراف بـــإســـرائـــيـــل. لــكــن الـــشـــروط الــتــي 
ــــال  ــتـ ــ ــبــــات وحــــكــــومــــة االحـ ــنــ ــريــ ــا غــ ــهــ طــــرحــ
للمصالحة الفلسطينية، قوبلت برد من قائد 
الذي  السنوار،  يحيى  القطاع،  في  »حــمــاس« 
 حــركــتــه تـــجـــاوزت مــرحــلــة االعـــتـــراف 

ّ
أكــــد أن

 أحـــدًا 
ّ
ــه أن بــإســرائــيــل، مـــؤكـــدًا فـــي الـــوقـــت ذاتــ

لـــن يـــجـــرؤ عــلــى انـــتـــزاع اعـــتـــراف مـــن حــركــتــه 
 واشــنــطــن وتـــل أبيب 

ّ
بــإســرائــيــل. واعــتــبــر أن

تشكان خطرًا يهدد فرص نجاح املصالحة، 
على الــرغــم مــن تأكيده االســتــمــرار فــي طريق 

وربما  منها،  مختلفة  مواقف  أخــذ  ومحاولة 
تمرير ما بات يعرف بصفقة القرن، في إشارة 
إلى مشروع الرئيس األميركي دونالد ترامب 

للسام في الشرق األوسط.
 عــدم تغيير »حــمــاس« خطابها 

ّ
أن لكن يبدو 

تــجــاه إســرائــيــل بعد االتــفــاق، أعــطــى إشـــارات 

أثــر تصاعد  بــأن الحوثيني وعلى  الــجــديــد«، 
االخــتــافــات بينهم وبــني حــزب صــالــح، منذ 
أشــــهــــر، اتـــجـــهـــوا لـــالـــتـــفـــاف عـــلـــى »املــجــلــس 
الــســيــاســي األعـــلـــى« بــوصــفــه واجـــهـــة سلطة 
إبــراز رئيسه صالح  إلــى  الشريكني، وعمدوا 
الـــصـــمـــاد، الــــذي رفــــع الــحــوثــيــون مـــن وتــيــرة 
االهتمام اإلعامي به، ووزعــوا صــورًا له في 
الجتياح  الثالثة  الــذكــرى  بمناسبة  صنعاء 
ُيطلق  مــا  أو  اليمنية،  للعاصمة  »الجماعة« 
الـــ21 من سبتمبر/  »ثورة  بـ الحوثيون  عليه 
 ،2016 آب  أغــســطــس/  2014«. وحــتــى  أيــلــول 
للمكتب  رئيس  منصب  يشغل  الصماد  كــان 
»الــجــمــاعــة«. لــكــنــه عــقــب توقيع  الــســيــاســي لـــ
الحوثيني وحــزب صالح على تشكيل  اتفاق 
ســلــطــة )انــقــابــيــة( بــمــشــاركــة الــطــرفــني ألول 
مرة، تحول إلى »رئيس للمجلس السياسي 
ــلــــى«، لــيــخــتــفــي نــشــاطــه الــتــنــظــيــمــي في  األعــ

»الجماعة«. »املكتب السياسي« لـ
»ســلــطــة الــشــراكــة« بني  ــى لـــ فــي األشــهــر األولــ
ــرفـــني، تـــعـــزز دور »املـــجـــلـــس الــســيــاســي  ــطـ الـ
ــيــــطــــرة وســـلـــطـــة  ــلــــى حــــســــاب ســ األعــــــلــــــى« عــ
»اللجنة  الحوثيني األحادية عبر ما ُيسمى بـ
الثورية العليا«. ودخل حزب صالح ملشاركة 
الـــحـــوثـــيـــني بــالــســلــطــة فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــطــرفــني. وكــــان هــنــاك اعــتــقــاد بـــأن الــصــمــاد 
الذي غاب عن املشاركة بوفد »الجماعة« في 
املفاوضات التي جرت برعاية األمم املتحدة، 
»املؤتمر« في مواجهة  يلقى دعما من حــزب 
ســيــطــرة »الــلــجــنــة الــثــوريــة«، الــتــي يترأسها 

محمد علي الحوثي.
لــكــن بــعــد أكــثــر مــن عـــام عــلــى »الــشــراكــة« في 

السلطة، فــي ظــل الــحــرب والــحــصــار واألزمـــة 
ــات  ــخــــافــ ــد الــ ــاعــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، ومـــــــع تــــصــ
ــقــــاب، يـــبـــدو أن »املــجــلــس  بـــني شــريــكــي االنــ
 إلدارة 

ً
إطــارًا فاعا لم يعد يمثل  السياسي« 

مناطق سيطرتهما، إذ أصبح يعبر تدريجيا 
عن مصلحة الحوثيني، وصدرت عنه قرارات 
مثل  مختلفة،  مناصب  فــي  حوثيني  بتعيني 
ــلــــى،  مـــنـــصـــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء األعــ
وكلها صدرت من دون أن يتم التوافق عليها 
»املــجــلــس«،  مــع حـــزب صــالــح الـــذي يــشــارك بـــ
بخمسة أعضاء، ويتولى منصب النائب فيه 

عن الحزب، قاسم راجح لبوزة.
في هذا السياق، جاء ظهور صالح الصماد، 
الـــذي يفترض أنــه »الــرئــيــس الــتــوافــقــي« بني 
الــطــرفــني، فــي اجــتــمــاع تنظيمي أخــيــرًا، ضم 
»الــجــمــاعــة«  أعــضــاء »املــجــلــس الــســيــاســي« لـــ
وقـــيـــادتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة، لـــُيـــبـــرز مـــعـــه بــشــكــل 
واضح، كيف أن الصماد عاد إلى »الجماعة« 
»اللجنة  عبر  املطلقة  سلطتها  خسرت  التي 
الـــثـــوريـــة« بــاالتــفــاق مـــع حـــزب صــالــح الــعــام 
املــاضــي. لكنها تمكنت، كما يبدو مــن خال 
رســائــل االتــهــامــات املتبادلة، على األقـــل، من 

استخدام »املجلس السياسي« كذلك، لقرارات 
تعّبر عنها.

وفي هذا اإلطار، جاءت الرسالتان املسربتان 
عن  لتكشف  و»الجماعة«،  الحزب  قيادة  بني 
أجزاء أخرى من الصورة، إذ اعتبر حزب صالح 
في رسالة موقعة باسم األمني العام للحزب، 
عــــارف الـــزوكـــا، أن مــا يــحــدث مــن مــمــارســات 
وزارات  اقتحام  فيها  بما  الحوثيني  قبل  من 
وغيرها »يندرج ضمن املمارسات اإلرهابية 
املسؤولة«، وأنها  والفكرية والسياسية غير 
»مـــؤشـــرات واضــحــة ودلــيــل قــاطــع عــلــى عــدم 
الحوثيني(  )أي  لديكم  حقيقية  رغبة  وجــود 
ــار الــســيــطــرة  ــ الســـتـــمـــرار الـــشـــراكـــة إال فـــي إطـ
كــام يكشف  )للجماعة(«. وهــذا  لكم  الكاملة 
عن مدى تدهور العاقات بني الطرفني، وأن 
شراكة الطرفني بإدارة املؤسسات الخاضعة 
لــســيــطــرتــهــمــا، بــاتــت مـــهـــددة إلـــى حـــد كبير، 
االستمرار  على  باملقابل،  كليهما  تأكيد  مــع 
»العدوان«، في إشارة  بمواجهة ما يصفونه بـ
لحرب »التحالف العربي« بقيادة السعودية 

واإلمارات.
ويــجــري منذ مــدة الــحــديــث عــن خــافــات بني 
الـــوزارات  شريكي االنــقــاب، تتعلق بــشــؤون 
واملــؤســســات األخـــرى. لكن أبــرز مــا كشفه رد 
الحوثيني على رســالــة حــزب صــالــح، هــو ما 
ــلــــى«، إذ  »املــجــلــس الــســيــاســي األعــ يــتــعــلــق بـــ
حزب  الصماد،  صالح  املجلس،  رئيس  اتهم 
»املؤتمر« بتعطيل عمل املجلس. واستعرض 
الحزب  فيها  اتهم  التي  الــوقــائــع  مــن  العديد 
برفض استام رئاسة املجلس، التي كان من 

املقرر أن تكون دورية بني الطرفني.

 »حــمــاس« لــم تعد 
ّ
إنــهــاء االنــقــســام، وقــولــه إن

طرفا فيه. لكن ما ُيخشى منه وما قد يحصل 
فـــي أي وقـــت لــعــرقــلــة املــصــالــحــة، يــتــمــثــل في 
تعرض السلطة الفلسطينية لعقوبات مالية 
من إسرائيل التي أوقفت سابقا تحويل أموال 
الـــضـــرائـــب إلــــى خــزيــنــة الــســلــطــة بــعــد اتــفــاق 
سابق في غــزة للمصالحة، والــذي سمي في 

حينه »اتفاق الشاطئ«. 
وفي ما يتعلق باملصالحة الحالية، لم يتغير 
مـــوقـــف االحــــتــــال وواشـــنـــطـــن مـــن »حـــمـــاس« 
هم من صمت الطرفني على 

ُ
بالتحديد، لكن ف

املــصــالــحــة فــي أيــامــهــا األولــــى، والــتــي ُعــقــدت 
بــرعــايــة مــصــريــة، أن املــقــصــود إعــطــاء فرصة 
لـــلـــنـــظـــام املــــصــــري لـــتـــطـــويـــع حــــركــــة حــمــاس 

وجـــدوا  الــذيــن  لألميركيني  بالنسبة  سلبية 
مــوقــفــهــا،  لتغيير  مــســتــعــدة  غــيــر  الــحــركــة  أن 
ــتــــح« عــلــى  ــا تــفــاهــمــت مــــع »فــ ــهـ خـــصـــوصـــا أنـ
ملف املــقــاومــة فــي اتــفــاقــيــات ســابــقــة. وُيمكن 
»حماس« التي تسارع لكسب موقف الراعي  لـ
املصري، أن تقدم له اتفاقا أمنيا على حماية 
تهدئة  كذلك  املــصــريــة،  الفلسطينية  الــحــدود 
ــة األمـــــــد مــــع االحـــــتـــــال اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــلـ طـــويـ
ــا فــــي مــلــف  الـــقـــاهـــرة دورًا مـــحـــوريـ وإعــــطــــاء 
تبادل األسرى، غير أنها لن تمنح مصر صك 
االعتراف بإسرائيل، وال موافقة على تفاوض 
 املــصــالــحــة 

ّ
مـــبـــاشـــر مـــعـــهـــا. ومـــــع ذلــــــك، فــــــإن

تطبيق  فــي  بــبــطء  تــســيــر  الــتــي  الفلسطينية 
بــنــودهــا داخــلــيــا ومــحــاوالت الــطــرفــني إظهار 
اآلخــر،  رابــحــني منها على حــســاب  نفسيهما 
تمر اآلن بموقف مختلف وأزمــة حقيقية، قد 
يهددانها بالعودة إلى املربع األول، ال سيما 
 لواشنطن وتل أبيب تأثيرًا حقيقيا وفعليا 

ّ
أن

ومباشرًا في السياسات الفلسطينية وتغيير 
املـــــزاج الــرســمــي تـــجـــاه الــقــضــايــا املــطــروحــة. 
ــمــــاس« تـــراهـــن عــلــى املــوقــف  وإذا كـــانـــت »حــ
اإلسرائيلي،  األميركي  »الفيتو«  من  املصري 
ال يبدو الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
ــه يــتــشــكــك في   أنــ

ً
ــة فـــي املـــوقـــف نــفــســه، خـــاصـ

ــفـــاجـــئ نــحــو  ــا مـــصـــر مــــن انـــدفـــاعـــهـــا املـ ــوايــ نــ
»حماس« واملصالحة. وحتى ولو زادت عليه 
الضغوط، فإنه سرعان ما سيغير رأيــه، وقد 
ستعود  وحينها  وينهيها،  املصالحة  يفجر 
تفاهمات »حــمــاس« والــقــيــادي املــفــصــول من 
»فــتــح« مــحــمــد دحــــان لــلــواجــهــة، وقـــد تكون 

 عن املصالحة.
ً
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ســابــق بــزيــارة ســريــة إلــى إســرائــيــل، كشفت 
»ولــي  هــو  إسرائيلية عنها،  إعـــام  مــصــادر 

العهد األمير محمد بن سلمان«. 
كهانا،  أريــيــل  اإلسرائيلي  الصحافي  وكــان 
الــذي يعمل في أسبوعية »ميكور ريشون« 
موقع  على  تغريدة  في  قد كشف  اليمينية، 
»تــويــتــر« فـــي 11 ســبــتــمــبــر املـــاضـــي، أن بن 
سلمان »زار إسرائيل مع وفد رسمي والتقى 
مــســؤولــني«، مــن دون أن يــصــدر يــومــهــا أي 
نفي سعودي. وجاء إعان كهانا عن زيارة 
بن سلمان بعد أن ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية 
الرسمية الناطقة باللغة العربية في السابع 
امللكي  الــبــاط  مــن  أمــيــرًا  »أن  مــن سبتمبر، 
السعودي زار الباد ســرًا... وبحث مع كبار 
السام  دفــع  فــكــرة  اإلسرائيليني  املــســؤولــني 

اإلقليمي إلى األمام«.
ــى أن الـــوفـــد ضم  ــار كــهــانــا يـــومـــهـــا، إلــ ــ وأشــ
شــخــصــيــات أمـــنـــيـــة واســـتـــخـــبـــاريـــة رافـــقـــت 
بــن ســلــمــان الــــذي كــانــت إســرائــيــل قــد أبــدت 
العهد.  إلــى منصب ولــي  ارتــيــاحــا لوصوله 

بالسليمانية.  الــكــردســتــانــي  االتـــحـــاد  حـــزب 
وأشــار إلى أن »البرنامج يتضمن دمج أفراد 
الــبــشــمــركــة الـــراغـــبـــني فـــي كـــركـــوك مـــع قـــوات 
األمن، واعتبارهم من ضمن القوات االتحادية 
ــــوري«. ولــفــت إلــى  ودفــــع مــرتــبــاتــهــم بــشــكــل فــ
أربيل  لــن تتقدم صــوب  العراقية  »الــقــوات  أن 
وتعتبر عمليتها بحكم املنجزة بعد استعادة 

جميع املناطق«.
وذكـــــــرت خــلــيــة اإلعـــــــام الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الــعــراقــيــة، أنــهــا »ســيــطــرت عــلــى بــلــدة الــتــون 
قــوات  بالكامل، وأن  كــركــوك  كــوبــري، شمالي 
مشتركة انتشرت باملدينة لتطبيق القانون«. 
ــــواء الـــثـــانـــي بـــالـــفـــرقـــة 20  ــلـ ــ كـــمـــا أفــــــاد آمـــــر الـ
بــالــجــيــش الـــعـــراقـــي، الــعــقــيــد مــحــمــد حــســني، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن »الــبــلــدة فــارغــة من  لـــ
السكان وجميعهم غادروا إلى أربيل، ويمكن 
لهم الــعــودة فــي يــوم أو يومني وال يوجد ما 
اليوم  العملية  »ببساطة  وتــابــع  ذلـــك«.  يمنع 
ــــش الــســابــقــة،  ــة داعـ ــركـ ــار وتـ ــ هـــي مــعــالــجــة آثـ
للدستور«. وفقا  لها  ما  تستعيد  والحكومة 

ــان يــــتــــردد هــمــســا مـــنـــذ شــهــر  ــ مــــا كـ
أيلول املاضي عن زيارة  سبتمبر/ 
ولي العهد السعودي األمير محمد 
بـــن ســلــمــان إلـــى إســـرائـــيـــل، بـــات الـــيـــوم يتم 
تداوله علنا من قبل املسؤولني اإلسرائيليني 
فــي  ســـــعـــــودي،  نـــفـــي  أي  دون صـــــــدور  ــــن  مـ
ــــذي وصــلــت  انــعــكــاس ملــســتــوى الــتــطــبــيــع الـ
منذ  السعودية  اإلسرائيلية  العاقات  إليه 
وصول امللك سلمان إلى الحكم وتنحية ولي 
العهد السابق محمد بن نايف مقابل ترفيع 
العهد  ولــي  إلــى منصب  بــن سلمان  محمد 
ــّراب الـــعـــاقـــات الــســعــوديــة  ــ لــيــتــحــول إلــــى عــ
اإلســرائــيــلــيــة، فــي ظــل مــصــالــح عـــدة تجمع 
تــل أبــيــب والــريــاض تــتــجــاوز بكثير مسألة 
الثورات املضادة  العداء إليــران ليشكل دعم 
الجزء  للمقاومة  والعداء  العربي  العالم  في 

األهم من هذه العاقة. 
وأّكــد مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن 
اسمه، لوكالة »فرانس برس«، أمس الجمعة، 
أن املـــســـؤول الــســعــودي الــــذي قـــام فــي وقــت 

بغداد ـ محمد علي
كركوك ـ علي الحسيني

ــلـــى اســـتـــعـــادة  ــع عـ ــ ــرابـ ــ فــــي الــــيــــوم الـ
ــة مـــنـــاطـــقـــهـــا مــن  ــيــ ــراقــ ــعــ الــــــقــــــوات الــ
 ،2014 عــام  لــحــدود  وفقا  البشمركة، 
حاولت بغداد طرح أفكار ملنع تفاقم التوترات، 
ــع إدانــــــات مـــن املـــرجـــع الــديــنــي علي  عــلــى وقــ
السيستاني في شأن التعّدي على األكراد في 

كركوك واملناطق املتنازع عليها.
استمرت  متقطعة  ومــعــارك  اشتباكات  وبعد 
ســـاعـــات عــــدة مـــع قــــوات الــبــشــمــركــة، أســفــرت 
الــقــوات العراقية  عــن قتلى وجــرحــى، دخــلــت 
البلدات  آخــر  كــوبــري،  التون  املشتركة مدينة 
ضمن  البشمركة  لقوات  خاضعة  كانت  التي 
املتنازع عليها في محافظة كركوك.  املناطق 
وتبعد املدينة عن مدينة أربيل، عاصمة إقليم 
كردستان، نحو 50 كيلومترًا فقط. وجاء ذلك 
بــعــد انــســحــاب قــــوات الــبــشــمــركــة إلـــى حـــدود 
أربــيــل، تحديدًا منطقة شــيــراوة، على حــدود 
البشمركة  تواجد  مكان  أي  الرسمية،  اإلقليم 
قــبــل اجـــتـــيـــاح »داعـــــــش« لـــلـــعـــراق عــــام 2014. 
السيطرة  من  العراقية  القوات  انتهت  وبذلك 
ألــف كيلومتر مرّبع موزعة على 28  على 11 
ــدة إداريــــــة، بـــني مــديــنــة وقـــضـــاء ونــاحــيــة  وحــ
وقرية، والعودة رسميا إلى الوضع الذي كانت 
عليه الخريطة الداخلية للعراق قبل اجتياح 
»داعش«. وأكد مسؤولون عراقيون في بغداد 
جديدًا  برنامجا  الــعــراقــيــة  الحكومة  اعــتــمــاد 
إلدارة تلك املناطق بموافقة أميركية، تضّمن 
فتح باب التطوع في صفوف األجهزة األمنية 
لسكان تلك املناطق، وفقا لنسبتهم السكانية 
املــخــتــلــطــة قـــومـــيـــا بــــني الــــعــــرب والـــتـــركـــمـــان 
واألكـــراد، واإلبــقــاء على قــوات الجيش خارج 
األحـــيـــاء الــســكــنــيــة، وســـحـــب جــمــيــع فــصــائــل 
ــا، وإطـــــــــاق مــنــح  ــهـ ــنـ ــبـــي« مـ ــعـ ــشـ »الــــحــــشــــد الـ
عملية  من  للمتضررين  وتعويضات سريعة 
الــتــي أطلقتها  الــتــســمــيــة  ــقـــانـــون«،  الـ »فــــرض 
بــغــداد عــلــى عملية اســتــعــادة الــســيــطــرة على 
املناطق املتنازع عليها من قبضة البشمركة.

»العربي  وكشف وزير عراقي بارز في بغداد، لـ
الجديد«، أن »رئيس الحكومة حيدر العبادي 
تـــواصـــل مـــع الــجــنــاح الـــكـــردي الــثــانــي لــشــرح 
ــارة إلــى  ــ ــاطـــق«، فـــي إشــ ــنـ خــطــة إدارة تــلــك املـ

كما أشار إلى أن الجنرال السعودي املتقاعد 
ــاء الـــوفـــد  ــ ــــضـ أنــــــــور عـــشـــقـــي كــــــان ضـــمـــن أعـ
الـــرســـمـــي.  وســبــق أن زار عــشــقــي األراضــــي 
وأكـــد  مــــرة،  مـــن  أكــثــر  املــحــتــلــة  الفلسطينية 
في إحدى املقابات الصحافية في يونيو/ 
الــســعــوديــة »ستتجه  أن  املـــاضـــي،  حـــزيـــران 
بالتزامن مع  للتطبيع مع إسرائيل«، وذلــك 
انــتــشــار وســـم »ســـعـــوديـــون مـــع الــتــطــبــيــع«، 
والذي يعكس في طياته محاوالت املجاهرة 
ــــرق شـــتـــى لــلــعــاقــة بــني  ــتــــرويــــج عـــبـــر طـ والــ

السعودية وإسرائيل.
إســرائــيــلــيــون، يتقدمهم  مــســؤولــون  وبــــات 
رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، يجاهرون 
بـــوجـــود تــنــســيــق وتـــقـــدم فـــي الــعــاقــات بني 
دول عربية وإسرائيل، ويتوقعون أن يظهر 
بــعــضــهــا، ال ســيــمــا مـــع الـــســـعـــوديـــة، بشكل 
مضطرد إلى العلن، على قاعدة أن ما يجمع 

الطرفني هو العداء املشترك إليران.
ــلـــن نــتــنــيــاهــو، فــي  ــاق، أعـ ــيـ ــــذا الـــسـ ضـــمـــن هـ
الــــســــادس مـــن ســبــتــمــبــر املــــاضــــي، أن هــنــاك 
تــعــاونــا عــلــى مختلف املــســتــويــات مــع دول 
ــل  ــيـ ــرائـ ــد بــيــنــهــا وبــــــني إسـ ــة ال تــــوجــ ــيـ ــربـ عـ
اتفاقات سام، موضحا أن هذه االتصاالت 
ــع  تـــجـــري بـــصـــورة غــيــر مــعــلــنــة، وهــــي أوسـ
ــــرت فــــي أي حــقــبــة  ــتـــي جـ نـــطـــاقـــا مــــن تـــلـــك الـ

وأكــــد حــســني أن »الــبــشــمــركــة انــســحــبــت إلــى 
أطـــراف مدينة أربــيــل، وأقــامــت خــطــوط صّد 
بالنسبة  لكن  املدينة،  حــول  ترابية  وسواتر 
للجيش لن يتقدم أكثر ويتحرك وفقا ألوامر 
ــة عــمــلــيــة فــــرض الــقــانــون  ــارطـ الــحــكــومــة وخـ
قيادة  املتنازع عليها«. وأعلنت  املناطق  في 

سابقة من تاريخ إسرائيل. 
العربية  وقد تؤشر مسارعة كل من اململكة 
الترحيب  إلــى  أخــيــرًا  وإســرائــيــل  السعودية 
بــرفــض الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، 
ــاق الـــنـــووي  ــفـ ــاالتـ ــزام إيــــــران بـ ــتـ ــالـ اإلقـــــــرار بـ
وفــرضــه عــقــوبــات جــديــدة عليها، إلــى مدى 
ــــني الــــطــــرفــــني. وتـــوقـــف  ــالــــح بـ ــقــــاء املــــصــ ــتــ الــ
 :

ً
نتنياهو قبل أيام عند هذا املوضوع، قائا

»عــنــدمــا تــكــون إلســرائــيــل والـــــدول العربية 
الرئيسية رؤية واحدة، ال بّد من التنّبه، هذا 
يعني أن هناك شيئا مهّما يحصل«. بدوره، 
قــال وزيــر االتــصــاالت في حكومة نتنياهو، 
أيــوب قــرا، لوكالة »فرانس بــرس«، إن هناك 
ــــددًا كــبــيــرًا مـــن الـــــدول الــعــربــيــة »تــربــطــهــا  عـ
عاقات بإسرائيل بشكل أو بآخر، تبدأ من 
مصر واألردن )املرتبطتني بمعاهدتي سام 
ــل أبــــيــــب(، وتــشــمــل الــســعــوديــة ودول  ــع تـ مـ
الخليج وشمال أفريقيا وقسما من العراق... 
وتشترك هذه الدول مع إسرائيل في الخشية 
ــران«، على حــد وصــفــه. كما أشـــار في  مــن إيــ
»فرانس بــرس«، إلى وجود روابط  حديثه لـ
تكنولوجية وفي مجاالت تحلية مياه البحر 
والزراعة. ويرى أن »أغلب دول الخليج مهيأة 
لعاقات دبلوماسية مكشوفة مع إسرائيل، 
إيــران وليس  ألنها تشعر بأنها مهددة من 
مــن إســرائــيــل«، قــبــل أن يــضــيــف: »الــعــاقــات 
السني وإسرائيل  الــســعــودي  االئــتــاف  بــني 
ثقافة  بسبب  علنية،  ليست  ــرادار.  ــ الــ تــحــت 
شرق أوسطية حساسة« في هذا املوضوع، 

على حد توصيفه.
أيــضــا الشهر  الــتــقــى  الــعــلــم أن نتنياهو  مــع 
املــــاضــــي، عـــلـــى هـــامـــش لــــقــــاءات الــجــمــعــيــة 
الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة فــي نــيــويــورك، ألول 
املــصــري عبد  بالرئيس  مــرة وبشكل علني، 
الــفــتــاح الــســيــســي، بــعــدمــا ســبــق أن أعلنت 
وسائل إعام إسرائيلية أن السيسي التقى 
امللك  العاهل األردنـــي  فــي قمة مــع  نتنياهو 
عبدالله الثاني في العقبة في يناير/ كانون 
الــخــارجــيــة  ــر  ــ الـــثـــانـــي 2016، بــحــضــور وزيـ
األمــيــركــي فــي ذلـــك الــحــني جـــون كــيــري. ولــم 
املسربة  املعلومات  الثاث  الحكومات  تنِف 
ــة املــصــريــة  ــرئـــاسـ عـــن تــلــك الـــقـــمـــة، بـــل إن الـ
أصـــــــدرت حــــني الـــكـــشـــف عــنــهــا بـــيـــانـــا يــكــاد 
أتــت »في  أنها  إلــى  يؤكدها ضمنيا ويلمح 
إطــار املساعي املصرية إليــجــاد حــل نهائي 

للقضية الفلسطينية«.
ــون، مـــنـــهـــم  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ويـــــــقـــــــول خـــــــبـــــــراء إســ
الــــبــــروفــــســــور عــــــــوزي رابــــــــــي، املــتــخــصــص 
ــر فــي  ــؤون الـــســـعـــوديـــة واملــــحــــاضــ ــ ــشـ ــ فــــي الـ
جــامــعــة تــل أبــيــب، إنـــه »مــنــذ تــولــي الرئيس 
السلطة، وزيــارتــه  تــرامــب  األميركي دونــالــد 
ــار/ مــايــو )الــتــي تلتها  إلـــى الـــريـــاض فــي أيــ
زيـــارة إلــى إســرائــيــل(، حصل دفــع لعاقات 
ولـــقـــاءات بـــني اإلســرائــيــلــيــني والــســعــوديــني 
ــاف أن »هــنــاك  ــ ضـ

َ
وعــمــل عــلــى الـــتـــعـــاون«. وأ

كل  فــي  إسرائيليني  يلتقون  سعوديني  اآلن 
هــنــاك عــاقــات وظائفية مبنية على  مــكــان، 
مصالح مشتركة بني إسرائيل والسعودية، 
مثل العداء املشترك إليــران وداعـــش«. وكان 
ــار خــــال زيــــارتــــه إلــــى إســرائــيــل  ــ تـــرامـــب أشـ
وبعد زيارته للرياض، إلى أنه ملس »شعورًا 
إسرائيل.  تجاه  السعوديني  لــدى  إيجابيا« 
ويؤكد قرا أن ترامب أثار معه خال زيارته 
إلى إسرائيل فكرة عقد »قمة تجمع إسرائيل 
مع الدول العربية في واشنطن«. وقد كشفت 
صحيفة »وول ستريت جورنال« قبل أشهر، 
للشروع في  اســتــعــدادًا  أبـــدت  السعودية  أن 

خطواٍت تطبيعيٍة مع إسرائيل. 
كــذلــك بــاتــت نخب ســعــوديــة مرتبطة بــدوائــر 
الحكم تجاهر بالتطبيع مع إسرائيل، بما في 
ذلك ظهور مدير مركز أبحاث الشرق األوسط 
فـــي جــــدة، عــبــد الــحــمــيــد حــكــيــم، عــلــى الــقــنــاة 
اإلســرائــيــلــّيــة الــثــانــيــة، فـــي حــديــث تطبيعي 
 من السعودّية. 

ً
يحصل للمرة األولى مباشرة

الفلسطينّية  الــحــركــات  عــلــى  حكيم  وحــــّرض 
املقاومة، ودعا إلى »بناء شرق أوسط جديد 
قائم على السام«، كما حّرض ضد دولة قطر.
)فرانس برس، العربي الجديد(

أن »قطع جهاز مكافحة  العمليات املشتركة 
اإلرهـــــــــاب والــــشــــرطــــة االتــــحــــاديــــة والـــحـــشـــد 
ــفـــرض األمـــن  الــشــعــبــي تــعــيــد انــتــشــارهــا وتـ
والــنــظــام فــي نــاحــيــة الــتــون كــوبــري التابعة 
ملــحــافــظــة كــــركــــوك، واملـــديـــنـــة تــحــت ســيــطــرة 
ــة«. وانـــســـحـــبـــت الـــقـــوات  ــ ــاديـ ــ ــحـ ــ قـــواتـــنـــا االتـ
فّجرت  لكنها  أربيل،  مدينة  باتجاه  الكردية 
يربط  الـــذي  الرئيسي  الجسر  جــزئــي  بشكل 
ــيــــل بــمــحــافــظــة كــــركــــوك، إلعـــاقـــة  مـــديـــنـــة أربــ
ــة. وهـــــــدف تــفــجــيــر  ــيــ ــراقــ ــعــ ــقــــدم الـــــقـــــوات الــ تــ
الــقــوات ومنعها من  إلــى وقــف تقدم  الجسر 
الوصول إلى حاجز التفتيش الرئيسي الذي 
حزيران  يونيو/  فــي  أربــيــل  سلطات  أقامته 
ــة.  2014 داخـــل حـــدود مدينة كــركــوك اإلداريــ
ــتــل خـــال االشــتــبــاكــات ضــابــط فــي قــوات 

ُ
وق

البشمركة برتبة لواء، حسبما أفادت مصادر 
أمنية. ولفت قائد محور جنوب كركوك في 
القيادي في حزب االتحاد  البشمركة،  قــوات 
ــول، إلــى  ــ الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، وســتــا رسـ
أن »املـــعـــركـــة فـــي كـــركـــوك أســـفـــرت عـــن مقتل 
ــــوات الــبــشــمــركــة وإصـــابـــة  26 عــنــصــرًا مـــن قـ
67 آخــريــن بــجــروح«. فــي املــقــابــل، ذكــر بيان 
إقليم كردستان، وهو  أمن  مقتضب ملجلس 
أعلى سلطة أمنية في اإلقليم، بقيادة مسرور 
رئيس  الــبــارزانــي  الــبــارزانــي، نجل مسعود 
اإلقــلــيــم، أن »الـــقـــوات الــعــراقــيــة ومــلــيــشــيــات 
الحشد الشعبي هاجمت قوات البشمركة في 
التون كوبري، شمال كركوك، بأسلحة  بلدة 
أمــيــركــيــة«. وأضـــاف الــبــيــان أن »تــلــك الــقــوات 
ــران وتــســتــخــدم ساحا  مــدعــومــة مــن قــبــل إيــ
«. وأكــد األمــني العام لــوزارة البشمركة 

ً
ثقيا

الجديد«،  »العربي  لـ الياور،  أربيل جبار  في 
أن »هجوم القوات العراقية على بلدة التون 
كوبري لم يتم بالتنسيق مع البشمركة، ولم 
يجر إخطارهم بذلك. وهذا سبب االشتباكات 
التي حدثت في البداية«. وبنّي أنه »تّم سحب 
قــــوات الــبــشــمــركــة مــن املــديــنــة لتجنب إراقـــة 
دمــــاء وعــــدم الــتــصــعــيــد«. وأشــــار إلـــى أن »ال 
خطر على مدينة أربيل، ونعتقد بأن بغداد 
تــريــد الـــوصـــول إلـــى الـــحـــدود الــســابــقــة عند 

سيطرة أربيل في منطقة شيراوة«.
وقال عضو الحزب الشيوعي الكردستاني في 
دهوك، بركات هورمامي، لـ«العربي الجديد«، 
إن »ما ال يقل عن 300 مقاتل من حزب العمال 
انــتــقــلــوا إلـــى ســوريــة فــي الــيــومــني املــاضــيــني، 
كانوا متواجدين في جبال سنجار بعد تقدم 
قد  »ذلــك  أن  إليها«. وكشف  العراقية  الــقــوات 
يكون تم بتنسيق مع بغداد إلخراجهم وبعلم 

أميركي«.
مــن جهة أخـــرى، دعــت مرجعية النجف إلى 
بدء حوار شامل بني بغداد وأربيل، في أول 
رد فعل لها على األحــداث األخيرة بالعراق. 
في  السيستاني،  علي  الديني  املــرجــع  وقـــال 
خــطــبــة أمـــس الــجــمــعــة، الــتــي ألــقــاهــا ممثله 
ــهـــدي الـــكـــربـــائـــي، إن »عــلــى  الــشــيــخ عــبــد املـ
ــاد عــن  ــعــ ــتــ الـــحـــكـــومـــة حـــمـــايـــة األكــــــــراد واالبــ
الــتــعــاطــي االنـــتـــقـــامـــي مـــع الـــوضـــع الــجــديــد 
ومنع حرق الصور واألعــام«، التي وصفها 
»تــصــرفــات ال أخــاقــيــة وتــضــر بــالــســلــم«،  بـــ
فــي إشـــارة إلــى عمليات حــرق صــور وأعــام 
كــرديــة مــن قــبــل الــقــوات الــعــراقــيــة و«الــحــشــد 
الشعبي«. وطرح السيستاني مبادرة جديدة 
تقوم على توحيد القوى الكردية لصفوفها 
والتفاوض املباشر مع بغداد وفق الدستور 
ــقـــوات  ــد أن »دخـــــــول الـ ــ وبـــشـــكـــل عــــاجــــل. وأكــ
انتصارًا  يعتبر  ال  املناطق  تلك  إلــى  األمنية 
ــر، بـــل هـــو انــتــصــار  ــ لـــطـــرف أو انـــكـــســـارًا آلخـ
لجميع العراقيني«، في تأييد واضح من قبل 
العسكرية بفرض  املرجعية لخطوات بغداد 

سيطرتها على املناطق املتنازع عليها.

أكد السنوار  أّن »حماس« تجاوزت مرحلة االعتراف بإسرائيل )علي جاد اهلل/األناضول(

قوات البشمركة في معارك التون كوبري )إدريس أوكودوش/األناضول(

إسرائيل أبدت ارتياحها لوصول بن سلمان إلى منصب ولي العهد )فايز نور الدين/فرانس برس(

ال يمكن فصل 
تأكيد مسؤول 

إسرائيلي، وإن لم 
يكشف عن اسمه، 

أن ولي العهد 
السعودي محمد 

بن سلمان زار إسرائيل 
سرًا، في سبتمبر/ 

أيلول الماضي، عن 
رغبة الطرفين في 

نقل التطبيع بينهما 
من السّر إلى العلن، 

وخصوصًا بعد أن 
اتخذ أوجهًا عدة

تمكنت القوات العراقية من استعادة المناطق وفقًا لحدود 2014، 
ظّل  في  كردستان،  إقليم  تخوم  إلى  البشمركة  قوات  تراجع  بعد 

تقديم المرجع علي السيستاني، مبادرة حوار بين بغداد وأربيل
متابعةالحدث

زيارة بن سلمان تنقل 
العالقات إلى أرفع مستوى

السيستاني يدعو لحوار 
شامل بين بغداد وأربيل

تقريررصد

مؤشر 
إضافي

من بين المؤشرات 
اإلضافية التي تشير 
إلى تطّور مستوى 

التطبيع بين السعودية 
وإسرائيل، والذي 
يتعّدى المستوى 

السياسي ليشمل التعاون 
العسكري، ما سبق أن 

جرى الكشف عنه لجهة 
بيع تقنياٍت متقدمة 

ذات استخدام عسكري 
من إسرائيل للسعودية.

أوجه عدة للتطبيع 
بين االحتالل والسعودية 

أبرزها إعالمي

القوات العراقية 
تسيطر على 11 ألف 

كيلومتر مربّع

مسؤول إسرائيلي: 
ولي العهد محمد بن 

سلمان زار إسرائيل

حماس قد تكون 
مستعدة لتهدئة طويلة 

األمد مع االحتالل

المجلس لم يعد 
إطارًا فاعًال إلدارة مناطق 

االنقالبيين

السيستاني: 
على الحكومة حماية 
األكراد وعدم االنتقام

التوافق الذي أوصل 
إلى مسار المصالحة 

الفلسطينية بين »فتح« 
و«حماس« يبدو 

مهددًا بألغام ناتجة 
عن الموقفين األميركي 

واإلسرائيلي

تثير األجواء المتشنجة 
بين الحوثيين وحزب علي 

عبداهلل صالح، تساؤالت 
عما إذا كانت الخالفات 
بينهما، قد وصلت إلى 

نقطة الالعودة
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تتسارع التحرّكات 
الروسية لإلمساك 

بشكل كامل 
بالملف السوري، إذ 

انتقلت موسكو 
من الترويج إلى 

التحشيد لمؤتمر 
يجمع أكثر من 

ألف شخصية 
من المعارضة 

والنظام في 
قاعدة حميميم، 
تهدف من ورائه 
إلى إطاحة هيئة 

المفاوضات العليا 
ومن خلفها مسار 

جنيف. وأعلنت 
الهيئة أنها ال تعرف 

شيئًا عن المؤتمر، 
مؤكدة تمسكها 

بمسار جنيف

45
سياسة

إنه يجري بحث هذه املبادرة بنشاط، وهي 
عامة، وروسيا من بني املروجني لها، لكن ال 
مجال للحديث عن مكان وكيفية وموعد ذلك 
حتى اآلن«. لكن مندوبني روسيني واصلوا 
القوى  إلقناع بعض  األرض جهودهم  على 
بــاملــشــاركــة فــي املؤتمر  املحلية فــي ســوريــة 
املتوقع عقده في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 
املقبل. وتشمل تلك القوى ممثلني عن املدن 

الــقــوى اإلقــلــيــمــيــة الــكــبــرى، مــثــل الــســعــوديــة 
ومصر، فإنها ستكون خطوة تالية إضافية 
ومهمة جدًا على طريق التسوية السياسية، 
ثــم وضــع دســتــور جــديــد«. مــن جهته، أعلن 
املتحدث باسم الكرملني، ديمتري بيسكوف، 
أمس الجمعة، أن الحديث عن تفاصيل عقد 
الــذي تحدث عنه  »مؤتمر شعوب ســوريــة« 
بوتني، سابق ألوانه. وأوضح »قال الرئيس 

الــتــي دخــلــت بــمــصــالــحــات مـــع نــظــام بــشــار 
والبلدات  للمدن  املحلية  واملجالس  األســد، 
التي وافقت على اتفاق »خفض التصعيد«، 
الــتــي  ســـوريـــة  شــمــالــي  الـــذاتـــيـــة«  و»اإلدارة 
يقودها حزب االتحاد الديمقراطي الكردي، 
إضافة إلى فاعليات مسيحية في الجزيرة 
السورية. وفي هذا اإلطــار، يواصل مبعوث 
ــــط  ــى الــــشــــرق األوســ ــ الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي إلــ

الروسي،   وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية 
مدينة  فــي  اتــه  لــقــاء بــوغــدانــوف،  ميخائيل 
ــام.  الــقــامــشــلــي، الــتــي وصــلــهــا قــبــل ثــاثــة أيـ
ووفق »شبكة روداو اإلعامية« فقد ناقش 
الــذاتــيــة«  قـــيـــادات »اإلدارة  مـــع  بـــوغـــدانـــوف 
مــطــالــب األكــــراد و»شــعــوب شــمــال ســوريــة« 
املــســتــقــبــلــيــة. ونــقــلــت عـــن مـــصـــدر قـــولـــه إن 
»مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي نــاقــش مطالب 

األكراد من الحكومة السورية للوصول إلى 
اتفاق، بناًء على مخرجات مؤتمر حميميم«، 
في إشارة إلى االجتماعات التي جرت أخيرًا 
بني ممثلني عن األكراد ومسؤولني روسيني 
ــراد،  فــي قــاعــدة حميميم حـــول مــطــالــب األكــ
الــبــاد. وأضــاف املصدر  ورؤيتهم ملستقبل 
أن »الطرف الكردي طالب املسؤول الروسي 
بـــحـــمـــايـــة وتـــطـــبـــيـــق الـــنـــظـــام الــــفــــيــــدرالــــي«، 
املوسع  حميميم  مؤتمر  يعقد  أن  متوقعا 
بمشاركة  الــثــانــي،  نوفمبر/تشرين   10 فــي 
نحو 1200 شخص. وأوضــح أن »نحو 100 
فيدرالية  أقاليم  جميع  سيمثلون  شخص 

شمال سورية في مؤتمر حميميم«. 
ــادر مــحــلــيــة إن مــســيــحــيــني من  ــالـــت مـــصـ وقـ
الــجــزيــرة ســيــشــاركــون فــي مــؤتــمــر حميميم 
اليوسف،  سليمان  الــنــاشــط،  وكشف  املقبل. 
ــاء فــي  ــقــ ــن لــ ــ ــة، عـ ــيــ ــالــ ــطــ ــالــــة »آكـــــــــي« اإليــ لــــوكــ
قـــدمـــوا  ــــراالت روس  ــنـ ــ الـــقـــامـــشـــلـــي، جـــمـــع جـ
ــاعــــدة حــمــيــمــيــم وشـــخـــصـــيـــات ديــنــيــة  مــــن قــ
ــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة ورجـــــال  وســـيـــاســـيـــة ومـــدنـ
أعــمــال مــن املــكــون املــســيــحــي، بــهــدف ضمان 
مــشــاركــتــهــم فــي لـــقـــاءات مــوســعــة تــجــري في 

القاعدة الروسية خال الفترة املقبلة. 
ــون ذلــــــــك، أكــــــد عـــضـــو وفــــــد هــيــئــة  ــــي غــــضــ فـ
املــــفــــاوضــــات الـــعـــلـــيـــا الـــتـــابـــعـــة لــلــمــعــارضــة 
ــا، يـــحـــيـــى  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــاسـ الــــــســــــوريــــــة والــــــنــــــاطــــــق بـ
الــعــريــضــي، أن روســيــا تــحــاول مــنــذ الــبــدايــة 
نــــســــف مــــصــــداقــــيــــة املـــــعـــــارضـــــة، خـــصـــوصـــا 
الــتــي تتمسك بــأهــداف الـــثـــورة، مــركــزة على 
 عــن 

ً
ــعــــارضــــات ســـــوريـــــة«، فـــضـــا وجــــــود »مــ

أنــهــا لـــم تــتــوقــف عـــن مــحــاولــة الــتــمــلــص من 
مــســار جنيف أو إفــشــالــه. وقـــال الــعــريــضــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن روســيــا عــمــدت إلــى  لـــ
إيـــجـــاد مـــســـار أســـتـــانـــة كــبــديــل عـــن جــنــيــف، 
ــيـــوم غــيــر مــغــرمــة بــأســتــانــة أيــضــا  لــكــنــهــا الـ
بعد أن أدت وظيفتها في الوصول إلى نوع 
ــة«، لــكــنــهــا لـــم تحترمها  ــنـ مـــن »املــنــاطــق اآلمـ
إلــى أن  النظام باحترامها. وأشــار  ولــم تلزم 
ألــف شخصية  الــيــوم جمع  تــحــاول  موسكو 
الهيئة  تــجــاوز  فــي حميميم، بهدف  أكثر  أو 
السبل  بكل  تعمل  التي  للمفاوضات،  العليا 
بتأييدها  الظاهري  ادعائها  برغم  لنسفها 
و»حتى حني تدعو إلى توسيعها فهي تريد 

نسفها من الداخل«.
أن مؤتمر حميميم مسألة  العريضي  ورأى 
خطيرة جــدًا، خصوصا أن الناس في حالة 
وجع وتعب وباتوا ينشدون الهدوء، فتأتي 
روسيا لتداعب أحامهم بالسكينة وأحام 
ــراث  ــتــ إعــــــــادة اإلعـــــمـــــار، مــســتــغــلــة عـــــدم االكــ
األمــيــركــي بــمــا يــجــري، لكنه أكـــد أن ذلـــك لن 
ــم حـــــرب ارتــكــبــهــا  ــرائــ يـــحـــدث ألن هـــنـــاك جــ
بـــالـــكـــذب وال  الـــنـــظـــام وال يــمــكــن أن تــســقــط 
بالتقادم. وشكك بكل الوعود الروسية التي 
حميميم  مؤتمر  ووصــف  للسوريني.  تقطع 
ــه شـــكـــل مــــن أشــــكــــال املـــصـــالـــحـــات الــتــي  ــأنـ بـ
يجريها النظام في بعض املناطق السورية، 
ــرة، معتبرًا  ــ لــكــن عــلــى نــطــاق أوســــع هـــذه املـ
الروسية هو  الجهود  لهذه  أن من يستجب 
 ألنها تستهدف في 

ً
النظام أصــا فــي صــف 

املــحــصــلــة إعــــادة إنــتــاج الــنــظــام. مــن جهته، 
التفاوض، رياض  املتحدث باسم هيئة  قال 
نعسان آغــا، إنــه ال عاقة للهيئة بهذا األمر 
«.  وقال نعسان آغا، 

ً
و»لم يعرض علينا أصا

فــي حديث مــع »العربي الــجــديــد«، »نحن في 
الهيئة مع مسار جنيف فقط«، وأنا شخصيا 
ــن هــــــذا املــــؤتــــمــــر، وعـــن  ــ »ال أعــــــــرف شـــيـــئـــا عـ
املــشــاركــني فــيــه وعـــن طـــروحـــاتـــه«، مستبعدًا 
نــجــاح أي حــلــول تــفــرض بــالــقــوة. وأعـــرب عن 
تــفــهــمــه ملـــا تـــقـــوم بـــه روســـيـــا مـــن مـــحـــاوالت 
لتجاوز املعارضة الحالية مستفيدة من تقدم 
الناس وتوقهم  النظام على األرض وإحباط 
ألي حل، إضافة إلى عدم االكتراث األميركي 

والدولي، وربما اإلقليمي أيضا.

روسيا تحشد لمؤتمر حميميم

جنراالت  أن  اإليطالية،  »آكي«  لوكالة  اليوسف،  سليمان  الناشط،  كشف 
أكدوا لشخصيات دينية وسياسية ومدنية واجتماعية ورجال  روسيين 
أعمال من المكّون المسيحي أن ازدواجية السلطة بين النظام السوري 
الجزيرة ستحكم من قبل جميع  الحسكة لن تدوم، وأن  واألكراد في 
أبنائها من دون هيمنة طرف على آخر. وتمنّى الروس أن يكون الوفد 
المسيحي إلى حميميم موسعًا، وأن يحمل مطالب سياسية وقومية 

وثقافية تخص المسيحيين، إلى جانب مطالبهم الوطنية العامة.

الجزيرة ستحكم من جميع أبنائها

خاص

عدنان علي

ــيــــة  ــكـــس الــــتــــحــــركــــات الــــروســ ــعـ تـ
املـــــتـــــســـــارعـــــة فـــــــي ســــــــوريــــــــة، مـــا 
ــــن وصـــــــفـــــــه بـــــــبـــــــدء ســــاعــــة  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
ــة الــرئــيــس الـــروســـي،  ــ الــصــفــر لــتــطــبــيــق رؤيـ
العليا  بالهيئة  لإلطاحة  بــوتــني،  فاديمير 
ــــن خــلــفــهــا مـــســـار جــنــيــف  لـــلـــمـــفـــاوضـــات ومـ
السياسي عبر التحضير ملا يسمى »مؤتمر 
شعوب ســوريــة«، بذريعة »إجــراء مصالحة 
واملــعــارضــة« في سورية عبر  الحكومة  بني 
محاولة إقناع بعض القوى املحلية املشاركة 
في املؤتمر املقرر عقده في قاعدة حميميم. 
وعلى الرغم من إعان الكرملني أن الحديث 
ــعـــوب ســــوريــــة«،  عــــن تــفــاصــيــل »مـــؤتـــمـــر شـ
ــذي تــــحــــدث عـــنـــه بــــوتــــني أول مــــن أمــــس،  ــ ــ الـ
ــر الــخــارجــيــة  ســابــق ألوانـــــه، فـــإن نــائــب وزيــ
ــدانـــوف، يــواصــل  الــــروســــي، مــيــخــائــيــل بـــوغـ
اجــتــمــاعــاتــه فـــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي، لضم 
املــؤتــمــر، إلعطائه  إلــى  األكــــراد واملسيحيني 
الهيئة  انتقدتها  تــطــورات  موسعة.  صبغة 
العليا للمفاوضات، مؤكدة أنه ال عاقة لها 
باملؤتمر، الذي تريد موسكو جمع أكثر من 
ألـــف مــشــارك فــيــه، بــهــدف تــجــاوز املــعــارضــة 
الــنــظــام على  تــقــدم  الــحــالــيــة، مستفيدة مــن 
األرض وإحـــبـــاط الــنــاس وتــوقــهــم ألي حــل، 
إضافة إلى عدم االكتراث األميركي والدولي 

وربما اإلقليمي أيضا.
وكان بوتني قد قال، أول من أمس، إن هناك 
تقدما إيجابيا في عملية التسوية السورية 
بفضل التعاون بني عدد من الــدول، بما في 
ذلك تركيا وإيران والواليات املتحدة وكذلك 
السعودية وقطر. واعتبر أن الخطوة التالية 
قد  التصعيد«  »خــفــض  مناطق  إنــشــاء  بعد 
»مؤتمر شعوب  تتمثل بتشكيل ما يسمى بـ
ــراء مــصــالــحــة بـــني الــحــكــومــة  ــ ســـوريـــة« إلجــ
واملعارضة، مشيرًا إلى أنه »من املخطط لهذا 
الهيكل الجديد أن يضم ممثلني عن الحكومة 
وفصائل املعارضة، وكذلك جميع الطوائف 
»إذا تسنى  والـــديـــنـــيـــة«. وأضـــــاف  الــعــرقــيــة 
القيام بذلك بدعم من الدول الضامنة، وحتى 

إسطنبول ـ باسم دباغ
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ــات الـــروســـيـــة  ــاقــ ــفــ يـــتـــواصـــل تــنــفــيــذ االتــ
ــار مــســار أســتــانــة بــشــأن  الــتــركــيــة فـــي إطــ
إنـــشـــاء مــنــاطــق »خــفــض الــتــصــعــيــد« في 
سورية. وأعلنت مصادر محلية أن طائرة 
مــروحــيــة تــركــيــة وطــائــرتــني مــروحــيــتــني 
روســـيـــتـــني حــلــقــت أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، فـــوق 
مطار »منغ« العسكري ومدينة تل رفعت 
بـــريـــف حــلــب الــشــمــالــي شـــمـــال ســـوريـــة، 
وذلك بالتزامن مع دخول رتل من القوات 
العسكرية الروسية إلى مدينة تل رفعت 
»وحــدات  مليشيات  عليها  تسيطر  التي 

حماية الشعب« الكردية.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وذكـــرت املــصــادر لـــ
الطائرة التركية حلقت فوق مدينة الباب 
الــزمــن قبل  بريف حلب الشرقي ملــدة مــن 
الــتــوجــه نــحــو مــنــطــقــة مــديــنــة تـــل رفــعــت 
ومنطقة مــطــار »مــنــغ« شــمــال حــلــب، ولم 
يتبني ما إذا كانت هبطت الطائرة هناك 
أم ال. وأكدت املصادر وصول رتل عسكري 
روســي إلــى داخــل مدينة تــل رفعت التي 
تسيطر عليها »وحــدات حماية الشعب« 
السوري ملنظمة »حزب  الجناح  الكردية، 
املصادر  ورجحت  الكردستاني«.  العمال 
له  اتــفــاق يتم التحضير  يــكــون هــنــاك  أن 
الــتــركــي والـــروســـي، ينص  بــني الجانبني 
الكردية  املليشيات  مسلحي  إخــاء  على 
من مطار »منغ« ومدينة تل رفعت ونشر 

قوات روسية في املنطقة.
أعلنت  قد  الروسية  الدفاع  وكانت وزارة 
فـــي بـــدايـــة ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي عن 
الــتــوصــل التــفــاق مــن أجـــل إقــامــة منطقة 
رفعت  تــل  فــي منطقة  »خــفــض تصعيد« 
املنطقة  تشهد  إذ  الشمالي،  حلب  بريف 
مـــــعـــــارك بـــشـــكـــل مــــتــــكــــرر بـــــني »الـــجـــيـــش 
ــن تـــركـــيـــا،  ــ ــر« املـــــدعـــــوم مـ ــ ــحـ ــ الـــــســـــوري الـ
ــايـــة الـــشـــعـــب«  ــمـ ومـــلـــيـــشـــيـــا »وحـــــــــدات حـ
ــنـــطـــن وروســـــيـــــا. فــي  املـــدعـــومـــة مــــن واشـ

غضون ذلك، أكدت قيادة األركان التركية 
في بيان لها، أمس الجمعة، االنتهاء من 
إقــامــة أولـــى نــقــاط املــراقــبــة فــي محافظة 
إدلب في إطار اتفاق أستانة، مشيرة إلى 
أن العمل ال يزال مستمرًا في إنشاء باقي 

النقاط العسكرية.
ــان الــتــركــيــة أنـــه وفـــي إطــار  ــ وذكــــرت األركـ
ــرار  ــمــ ــتــ ــار أســـــتـــــانـــــة، وملـــــراقـــــبـــــة اســ ــ ــسـ ــ مـ
وقـــف إطــــاق الــنــار وإيـــصـــال املــســاعــدات 
اإلنـــســـانـــيـــة وإنــــشــــاء الــــشــــروط املــنــاســبــة 
لـــعـــودة املــهــجــريــن إلــــى مـــنـــازلـــهـــم، بـــدأت 
الـــقـــوت املــســلــحــة الــتــركــيــة الـــتـــي ســتــقــوم 
ــأداء مــهــامــهــا فـــي إطــــار مــنــطــقــة خفض  ــ بـ
بـــإجـــراء عــمــلــيــات استكشاف  الــتــصــعــيــد، 
فـــي الــثــامــن مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
نقاط  إنشاء  بــدأت عمليات  بينما   ،2017
املراقبة في 12 أكتوبر، ليتم تشكيل أولى 
أكــتــوبــر.  نــقــاط خــفــض التصعيد فــي 13 
إلقامة  تستمر  »النشاطات  أن  وأضــافــت 
باقي مناطق خفض التصعيد، في إطار 
عليها  االتــفــاق  تم  التي  االشتباك  قواعد 
أستانة«.  اتفاق  في  الضامنة  الــدول  بني 
كما أشار البيان إلى أن »القوات املسلحة 
12 و18  بــني  الــفــتــرة  فــي  تمكنت  التركية 
أكتوبر من تحييد 45 من عناصر حزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي بــيــنــهــم اثـــنـــان من 
ــرار الــقــصــف  ــمــ ــتــ ــــي ظــــل اســ الــــــقــــــادة«. وفــ
ــة، قـــتـــل 24  ــ ــوريــ ــ ــــي شــــــرق ســ ــي فـ ــ ــــروســ الــ
ــــي قـــصـــف جــــــوي روســـــــي عــلــى  ــا فـ ــيـ ــدنـ مـ
مــعــبــر الــبــاغــوز الــنــهــري وبــلــدة الشحيل 
ــرقــــي شـــمـــال  ــي ريــــــف ديــــــر الـــــــــزور الــــشــ ــ فـ
شـــرق ســـوريـــة، مــســاء الــخــمــيــس. وأســفــر 
الــقــصــف عـــن إصـــابـــة الـــعـــشـــرات بــجــروح 
ــاع حــصــيــلــة  ــ ــفــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــا يــــرجــــح ارتــ
الــقــتــلــى، إذ اســتــهــدف الــطــيــران الــحــربــي 
تجمعا للمدنيني قرب مياه الفرات خال 
محاولتهم النزوح من املدينة إلى الضفة 
الشمالية للنهر. كذلك، قتل أربعة مدنيني 
بغارة روسية على قرية املويلح في ريف 

حماة الشرقي، ليل الخميس.

أول نقطة مراقبة تركية بإدلب
قوات روسية بتل رفعت

شكك يحيى العريضي 
بكل الوعود الروسية التي 

تقطع للسوريين

لقاء بين جنراالت 
روس وشخصيات من 

المكّون المسيحي

متابعة المعارضة تحذر من مخطط إلطاحة هيئة المفاوضات وجنيف 
ومندوبو موسكو يضغطون إلشراك المكونين الكردي والمسيحي

املــوازي  الشرقي  الريف  في  تقدم قسد  تأخر 
للنهر، وذلك بسبب اتساع املساحة املوكل لها 
السيطرة عليها وكثافتها السكانية، في حني 
للنظام أســهــل، إضافة  املــوكــلــة  املــنــاطــق  تعد 
إلى أنه غالبا ما يدخل البلدات بعد انسحاب 
ــا في  عــنــاصــر داعــــش مــنــهــا«. واســـتـــدرك »أمــ
باتجاه حقل  النظامية  الــقــوات  تقدمت  حــال 
النفط  النفطي، وهــو أحــد أهــم حــقــول  العمر 
في دير الزور، والذي يبعد عن ذيبان نحو 7 
كيلومترات، يكون النظام قد نفذ رغبة داعش 
بقطع الطريق أمام قسد واألميركيني للتوجه 
إلى ريف البوكمال، إضافة إلى حرمانهم من 
حقل العمر وحقل التنك بالقرب من البوكمال، 
وهذا ما ال أعتقد أن التحالف سيقبل به. إذ 
الــنــظــام لتسليم  يمكن أن يــتــم الــضــغــط عــلــى 
مناطق شمال وشرق النهر إلى قوات سورية 
مقابل  الحسينية،  في  تم  كما  الديمقراطية، 
التحالف  إن صــح قصف  ــزور،  الــ ديــر  مدينة 
لها كما تم تناقل املعلومات، واأليــام القليلة 

املقبلة ستوضح األمور أكثر«.
أسبوع،  منذ  يقصف،  »النظام  أن  إلــى  ولفت 
 
ً
ــبـــان، الــخــالــيــة أصــا شــحــيــل والــحــوايــج وذيـ
من املدنيني ومن مقاتلي داعش، في حني لم 
يتم توثيق مقتل أي مقاتل من التنظيم منذ 
النظام  أن  أيــلــول. كما  بداية شهر سبتمبر/ 
مــنــذ أعــلــن ســيــطــرتــه عــلــى املــيــاديــن لــم يقدم 
لنا صــورًا لكثير من أحياء وشـــوارع املدينة 
الــرئــيــســيــة، وهــــو كــثــيــرًا مـــا يــعــلــن الــســيــطــرة 
خلو   

ً
مستغا يصلها،  أن  قبل  مناطق  على 

أن »يكون  املناطق من املدنيني«. ورجــح  تلك 
مـــا تبقى  الــنــظــام  يــخــطــط لتسليم  الــتــنــظــيــم 
ــر الـــــــزور قـــاطـــعـــا الـــطـــريـــق عــلــى  ــ ــــف ديـ مــــن ريـ
البادية  إلــى  واالنسحاب  واألميركيني،  قسد 
السورية، خصوصا منطقة الجبال التدمرية 
وســط الــصــحــراء«. وأوضـــح أن »الــبــاديــة هي 

يبدو أنه تم حسم موضوع تقاسم السيطرة، 
فــقــد أعــلــنــت »قـــســـد« رســمــيــا الــســيــطــرة على 
ــى أريــافــهــا  ــة إلــ ــافـ ــامـــل، إضـ املـــديـــنـــة بــشــكــل كـ
شرق  الواقعة  والشمالي،  والشرقي  الغربي 
النظام  الــفــرات، في حني سيطر  وشمال نهر 
على الريف الجنوبي للرقة باستثناء منطقة 
ــفــــرات ومـــنـــاطـــق في  مــديــنــة الــطــبــقــة وســــد الــ
ــهـــورة واملــنــصــورة  مــحــيــطــهــمــا، تــمــتــد إلــــى الـ
وطــرف النهر املقابل ملدينة الرقة. وال توجد 
املناطق  هــذه  معلومات مؤكدة حــول مصير 
في املستقبل القريب، إن كانت ستبقى تحت 
ــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، أو  ــ ســيــطــرة »قـ
تــســلــم إلـــى الــنــظــام بــمــا أنــهــا جــنــوب الــنــهــر. 
»داعـــش«  تنظيم  سيطرة  مناطق  وتنحصر 
الـــيـــوم شـــرق نــهــر الــخــابــور ونــاحــيــة مــركــدة 
وصواًل إلى الحدود السورية العراقية، وهي 
ــن مــحــافــظــة  الــــزاويــــة الــشــرقــيــة الــجــنــوبــيــة مـ
الـــحـــســـكـــة. كـــمـــا تــمــتــد ســيــطــرتــه فــــي الـــريـــف 
الشرقي لدير الزور املاصق لريف الحسكة، 
ــواًل إلـــى الــبــوكــمــال،  ــ فـــي شـــرق الــخــابــور وصـ
إضــافــة إلـــى مــثــلــث الــتــقــاء نــهــر الــخــابــور مع 
نهر الفرات، جنوب شرق خشام، على الضفة 
ــرات. كــمــا يسيطر  ــفـ ــلـ لـ الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة 
ــزء مــــن الــــريــــف الــجــنــوبــي  ــ الــتــنــظــيــم عـــلـــى جـ
ــزور، واملــمــتــد مـــن جــنــوب الــبــوكــمــال  ــ لــديــر الــ
وصــــواًل إلـــى املــحــطــة الــثــانــيــة، إلـــى هريبشة 
دير  السخنة  طريق  على  والشولة  وكباجب 
السخنة  إلى حميمة ومحيط  الــزور، متابعا 
والــطــيــبــة وقــصــر الــحــيــرة الــشــرقــي فـــي ريــف 
البادية  عمق  تشكل  والــتــي  الشرقي،  حمص 
السورية. وال يــزال »داعــش« يحتفظ ببعض 
كــانــت مــحــاصــرة وليست  لـــه، وإن  الــجــيــوب 
ذات مــســاحــة جــغــرافــيــة مــؤثــرة، فــي عـــدد من 
ــة إلـــى  ــافــ ــــف عـــقـــيـــربـــات، إضــ الـــبـــلـــدات فــــي ريـ
جيب صغير في مناطق املعارضة، في ريف 

والعيش  القتال  يتقن  حيث  التنظيم،  ملعب 
فــيــهــا، خــصــوصــا أنـــه جـــاء منها فــي األصـــل، 
العديد من الضربات  أن يوجه  ومنها يمكن 
خصوصا  بسهولة،  املناطق  مــن  العديد  فــي 
ــزور بعد  أنــه كسر أخــيــرًا حــصــاره فــي ديــر الـ
أن أعــاد سيطرته على منطقة الوعر وسرية 
العراقية، جراء  السورية  الحدود  الوعر على 
إلــى نقاط املليشيات  إرســالــه عــدة مفخخات 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام واملـــتـــمـــركـــزة فـــي املــنــطــقــة. 
ــاورة لـــريـــف الــبــوكــمــال  ــجــ ــر املــ وتــعــتــبــر الـــوعـ

بوابة البادية بالنسبة إلى التنظيم«.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الجمعة، 
أن نحو 92.6 في املائة من األراضي السورية 
قـــد تـــحـــررت مـــن مــســلــحــي تــنــظــيــم »داعـــــش«. 
الروسية  القوات  أن  وفي تصريح مبطن عن 
الدفاع  لجنة  رئيس  أعلن  تغادر سورية،  لن 
النيابية في مجلس الدوما، الجنرال فاديمير 
شــــامــــانــــوف، أنـــــه »بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــعــمــلــيــات 
في سورية، ستكون هناك حاجة  العسكرية 
إلـــى شــن عــمــلــيــات خــاصــة قــد تستمر لفترة 
طويلة، مــن أجــل تطهير هــذا البلد مــن فلول 
حلق  منهم  الكثيرون  سيحاول  اإلرهــابــيــني. 
لــحــاهــم، كــثــيــرون ســيــحــاولــون االنــضــواء في 
اإلدارة، وكثيرون أيضا سيحاولون التغلغل 
داخل هيئات الحكم الذاتي املحلي. ومكافحة 
هــذه املــحــاوالت عملية طــويــلــة«. وفــي الــرقــة، 

نقاط  وعــدة  القريتني  وبــلــدة  الشرقي،  حماة 
وجيب  الشرقي،  حمص  بريف  محيطها  في 
صغير أيــضــا فــي جــنــوب الــعــاصــمــة دمــشــق، 
إضافة إلى منطقة وادي اليرموك في أقصى 

الجنوب السوري.
ورأى مصدر معارض، طلب عدم الكشف عن 
هويته، أن »تقاسم تركة داعــش قد ينسحب 
السياسية وإعــادة  القضايا  العديد من  على 
اإلعــمــار، إذ ستكون كــل مــن روســيــا وأميركا 
وصــيــتــني عــلــى تنظيم شـــؤون تــلــك املــنــاطــق، 
إداريا ومدنيا، عبر املجالس املحلية املشكلة 
فيها، كما ستكون لكل منهما الحصة األكبر 
ــار تــلــك املـــنـــاطـــق واســتــثــمــار  ــمـ فـــي إعــــــادة إعـ
ــــان  ــن إعـ ــ ــا مـ ــ ــحـ ــ ــا، وهــــــــذا بــــــدا واضـ ــ ــهـ ــ ــرواتـ ــ ثـ
الــخــدمــات إلى  األمــيــركــيــني تصديهم إلعـــادة 
مــديــنــة الـــرقـــة، والـــحـــديـــث عـــن دور ســعــودي 
التي  واللقاءات  إعمارها،  إعــادة  في  رئيسي 
ــة في  ــرقـ ــدنـــي ملــديــنــة الـ ــع املــجــلــس املـ تــمــت مـ
بـــلـــدة عـــني عــيــســى مـــع مــســؤولــني أمــيــركــيــني 
وســعــوديــني فــي الــســيــاق ذاتـــــه«. وقــــال »هــذا 
ليس ببعيد عن بدء الــروس استثمار بعض 
لسيطرتهم،  الخاضعة  الــبــاديــة  فــي  الحقول 
بــإعــادة  للبدء  النظام  مــع  اتفاقيات  وتوقيع 
ــمــــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وبـــالـــطـــبـــع حــصــة  إعــ
إيــــــران والـــصـــني ظـــاهـــرة كـــذلـــك، بـــالـــرغـــم من 
تــصــريــحــات الـــغـــرب حــــول ربــــط مــلــف إعــــادة 
اإلعـــمـــار بـــالـــوصـــول إلــــى حـــل ســـيـــاســـي«. إال 
الــحــل السياسي  املــصــدر رأى أن »مــســألــة  أن 
ســـتـــأتـــي تـــبـــاعـــا بــحــســب الـــتـــصـــور الـــروســـي 
األميركي، خصوصا أن األخير صرح بأن ما 
النظر  داعـــش بغض  على  القضاء  هــو  يهمه 
أن  يظهر  وهــنــا  العملية.  مــن ستتم  يــد  على 
الــحــل السياسي مــؤجــل إلــى مــا بعد داعــش، 
إال أن الدول املنخرطة في الحرب السورية قد 

استنزفت وتستعجل جني أرباح الحرب«.

بدأت أميركا 
وروسيا قطف 

ثمار أرباح الحرب 
السورية، عبر توزيع 

تركة تنظيم 
»داعش« بين 

النظام السوري 
و»قوات سورية 
الديمقراطية«، 

وتقسيم المناطق 
التي كان يسيطر 

عليها على 
حلفائهما، من 

السعودية وإيران، 
وحتى الصين

سباق على تركة داعش في  سورية قضية

تقاسم حصص إعادة اإلعمار ومسألة 
الحل السياسي ستأتي تباعًا

توقع دور سعودي رئيسي في إعادة إعمار الرقة )بولنت كيليس/فرانس برس(

ريان محمد

يـــبـــدو أن مـــحـــاربـــة تــنــظــيــم »داعـــــــش« تــســيــر، 
حتى اآلن، كما هو متفاهم عليه بني الاعبني 
الـــســـوري، إذ  الــدولــيــني الرئيسيني فــي املــلــف 
ــرات،  ــفـ ــنـــوب نــهــر الـ يــتــقــدم الـــنـــظـــام غــــرب وجـ
مدعوما من املليشيات املوالية، بالتزامن مع 
تــقــدم »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( 
و»مجلس دير الزور العسكري« شرق وشمال 
نهر الفرات، بدعم من التحالف الدولي ملحاربة 
»داعـــــش«، وإن وقــعــت بــعــض الــخــروقــات من 
ــوات الــنــظــام، إال أنــهــا ال تــعــتــبــر خــرقــا  قــبــل قــ

للتفاهمات املترجمة على األرض.
الرقة  على  سيطرتها  »قــســد«  أعلنت  وفيما 
بالكامل، قــال ابــن ديــر الـــزور، اإلعــامــي علي 
الــجــديــد«، إن  خليل، فــي حديث مــع »العربي 
»قسد سيطرت على كامل الريف الغربي لدير 
الـــزور، وهــي الــيــوم على مــشــارف مدينة دير 
الزور، وقد توغلت في الريف الشرقي للدير، 
وسيطرت على بلدات رويشد وشهيل وعناد، 
ووصلت إلى ناحية الصور الواقعة على نهر 
الـــخـــابـــور، لــتــعــود وتــتــجــه شـــمـــااًل بــمــحــاذاة 
النهر باتجاه ناحية مركدة التي ال يفصلها 
عنها أكــثــر مــن كيلومتر واحــــد«. ولــفــت إلــى 
ــن املـــرجـــح أن تــكــون قــســد تــهــدف إلــى  ــه »مـ أنـ
السيطرة على الريف الشرقي املاصق لريف 
الــحــســكــة الــجــنــوبــي، قــبــل أن تــتــوجــه جنوب 
الـــصـــور بــاتــجــاه نــاحــيــة الــبــصــيــرة، ومـــن ثم 
متابعة الــتــقــدم بــاتــجــاه ريـــف الــبــوكــمــال في 

مناطق شمال شرق نهر الفرات«.
الــفــرات،  لنهر  الــنــظــام  »قــطــع  أن  ورأى خليل 
ووصــولــه إلــى ناحية ذيــبــان وبعض النقاط 
املحيطة بها، ال يعد خرقا كبيرًا للتفاهمات 
ــار  ــد يـــكـــون فـــي إطـ الـــروســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة، وقــ
تحصني مواقعه في مدينة امليادين، في ظل 

روسيا أعلنت تحرير 
نحو 92.6% من األراضي 

من »داعش«
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  شرق
      غرب

لو دريان: جرائم باتاكالن 
لم تمر من دون عقاب

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان 
ــــف لــــو دريـــــــان )الــــــصــــــورة(، أمـــس  إيـ
الــجــمــعــة، تــعــلــيــقــا عــلــى »االنــتــصــار 
الــجــاري« على تنظيم »داعـــش« في 
الرقة السورية، أن »جرائم باتاكان 
فــي 13 نوفمبر/  )اعــتــداءات فرنسا 
تشرين الثاني 2015(، لم تمر من دون 
عقاب«. وأضاف »الجميع يعرف أن 
من الرقة صدرت األوامر والقرارات، 
ومنها قدم منفذو االعــتــداءات التي 

حصلت في فرنسا«.
)فرانس برس(

مصر: مقتل ضابط  في 
اشتباكات مع مسلّحين

ـــــــتـــــــل ضـــــــابـــــــط شـــــــرطـــــــة مـــــصـــــري، 
ُ
ق

وأصــيــب آخــــرون بــإصــابــات خــطــرة، 
ــــت بـــــني قــــوة  ــعـ ــ فـــــي اشــــتــــبــــاكــــات وقـ
بمنطقة  املسلحني  مــن  وعــدد  أمنية 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الـــجـــيـــزة،  الــــــواحــــــات فـ
أمــــس الــجــمــعــة، بــحــســب مـــا أفــــادت 
بـــه مـــصـــادر أمـــنـــيـــة. وذكــــــرت وزارة 
الداخلية، في بيان مقتضب لها، أن 
األمنية  لألجهزة  وردت  »معلومات 
تــفــيــد بــاخــتــبــاء عــــدد مـــن الــعــنــاصــر 
الواحات  منطقة  بصحراء  املسلحة 
بــالــجــيــزة، وفــــور تــوجــه قـــوة أمنية 
لــلــقــبــض عــلــى املــشــتــبــه بــهــم وقــعــت 
اشتباكات أسفرت عن مقتل ضابط، 

وإصابة آخرين«.
)العربي الجديد(

اليمن: وزير في حكومة 
االنقالب يقترح إرسال 
الطالب إلى الجبهات

في  والرياضة  الشباب  وزيــر  اقترح 
حـــكـــومـــة الـــحـــوثـــيـــني غـــيـــر املــعــتــرف 
بها دولــيــا فــي صــنــعــاء، حسن زيــد، 
الــدراســة ملدة  أمــس الجمعة، تعليق 
ــام وإرســــــــال الــــطــــاب واألســــاتــــذة  ــ عـ
إلــى جبهات القتال مــن أجــل »حسم 
املــعــركــة«. وكــتــب زيــد على صفحته 
فـــي مـــوقـــع »فـــيـــســـبـــوك«، أنــــه »مــــاذا 
ــة لـــعـــام وتــوجــه  ــدراســ لـــو تــوقــفــت الــ
الـــشـــبـــاب كــلــهــم ومــعــهــم أســاتــذتــهــم 
لـــلـــتـــجـــنـــيـــد؟ ألـــــــن نـــتـــمـــكـــن مـــــن رفــــد 
ونــحــســم  اآلالف  بــمــئــات  الــجــبــهــات 

املعركة؟«.
)فرانس برس(

... ومقتل 5 من 
»القاعدة« بغارة أميركية

ــاعـــدة« فـــي الــيــمــن،  ــقـ أكــــد تــنــظــيــم »الـ
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، مــقــتــل خــمــســة مــن 
عناصره، بينهم قيادي، جراء غارة 
لـــطـــائـــرة أمـــيـــركـــيـــة مــــن دون طـــيـــار. 
وأوضح التنظيم في بيان مقتضب 
على اإلنــتــرنــت، أن »الــغــارة حصلت 
فـــي مـــديـــريـــة الــصــومــعــة بــمــحــافــظــة 
الــــبــــيــــضــــاء، وســـــــط الــــيــــمــــن، مـــســـاء 
الخميس، ونتج عنها مقتل خمسة 
من عناصر التنظيم«. وفي محافظة 
ــنــــت مـــــصـــــادر تـــابـــعـــة  ــلــ صـــــعـــــدة، أعــ
لــجــمــاعــة أنــصــار الــلــه )الــحــوثــيــني(، 
أن خــمــســة مــدنــيــني قــتــلــوا وأصــيــب 
مثلهم، جــراء غــارات للتحالف الذي 

تقوده السعودية واإلمارات. 
)العربي الجديد(

جنوب السودان: والدة 
تحالف معارض ومقتل 

قائد عسكري
أعــلــنــت ســـت مــجــمــوعــات مــعــارضــة 
بــجــنــوب الــــســــودان، أمــــس الــجــمــعــة، 
تــشــكــيــل تـــحـــالـــف ســـيـــاســـي جـــديـــد، 
الــجــهــود السياسية  بــهــدف تــوحــيــد 
والــــعــــســــكــــريــــة ووقــــــــف املــــواجــــهــــات 
التحالف  قــوى  جميع  بــني  املسلحة 
الجديد. وجاء اإلعان عن التحالف 
ــد الــــــذي يــحــمــل اســـــم »قــــوى  ــديـ الـــجـ
الـــســـودان«، بعد  املــعــارضــة بجنوب 
ــا الـــعـــاصـــمـــة  ــاعــــات شـــهـــدتـــهـ ــمــ ــتــ اجــ
في  مكوناته.  بــني  نــيــروبــي  الكينية 
سياق آخر، قال متحدث باسم جيش 
الـــــســـــودان إن »الــلــفــتــنــانــت  جـــنـــوب 
كان  الــذي  أكيتشاك،  لوكا  كولونيل 
لــدوره في هجوم  الجيش  يحتجزه 

على عمال إغاثة، عثر عليه ميتا«.
)األناضول، رويترز(

توقعات بمشاركة 1200 شخص في مؤتمر حميميم )بول غيبتو/ فرانس برس(

خالل عملية انتشار القوات التركية بإدلب يوم األربعاء )سيم جينكو/األناضول(
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عشرات القتلى بتفجير 
انتحاري في كابول

فــّجــر انــتــحــاري نفسه داخـــل مسجد 
أمس  كــابــول،  فــي  الشيعية  للطائفة 
الــجــمــعــة، بــحــســب مــا أعــلــن مــســؤول 
انتشال  أفــغــانــي، متحدثا عــن  أمــنــي 
30 جثة على األقل، ومتوقعا ارتفاع 

العدد النهائي للضحايا. 
من جهة ثانية، أعلن تنظيم »جماعة 
األحــــــرار« الــبــاكــســتــانــيــة، الــخــمــيــس، 
وفاة زعيمه »الخراساني«، املعروف 
بإصابة  متأثرًا  الولي«،  »عبد  باسم 
تـــعـــرض لـــهـــا مــطــلــع األســـــبـــــوع، مــن 
جـــــّراء غــــارة أمــيــركــيــة قـــرب الــحــدود 

الباكستانية في أفغانستان.
)رويترز، األناضول(

بارلي تحّذر من االنسحاب 
من االتفاق النووي

أعـــلـــنـــت وزيـــــــرة الــــدفــــاع الــفــرنــســيــة، 
ــورة(، أمــس  ــ ــــصـ ــارلـــي )الـ فـــلـــورنـــس بـ
الجمعة، أن بادها ترغب في التحرك 
إيــــران للصواريخ  ملــواجــهــة بــرنــامــج 
وســلــوكــهــا »املــــزعــــزع لـــاســـتـــقـــرار«، 
ــاء االتــــفــــاق  ــ ــغـ ــ إلـ لـــكـــنـــهـــا تـــعـــتـــقـــد أن 
املــبــرم عــام 2015 سيساعد  الــنــووي 
باتجاه  خطوة  وسيمثل  املتشددين 
الــحــرب، وذلـــك فــي كلمة لــهــا بمركز 

أبحاث في واشنطن.
)رويترز(

أوباما وبوش وكيري 
ينتقدون ترامب

انــتــقــد الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق، 
باراك أوباما، في خطاب أمام تجمع 
انــتــخــابــي لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي في 
نــيــوجــيــرســي، يــــوم الــخــمــيــس، أداء 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، دونــــالــــد تـــرامـــب، 
ومــــا اعـــتـــبـــره »ســـيـــاســـات االنــقــســام 
الــقــديــمــة« فـــي أمــيــركــا. بـــــدوره، نـــّدد 
الرئيس األسبق جورج بوش االبن، 
العرق  بتفوق  واالعتقاد  بالتعصب 
األبيض، داعيا إلى العودة إلى القيم 
الديمقراطية، وذلك في خطاب نادر 
ــر  ــسِّ

ُ
يـــوم الــخــمــيــس فـــي نـــيـــويـــورك، ف

عــلــى أنـــه تــنــديــد بــســيــاســات تــرامــب. 
كذلك اعتبر وزير الخارجية السابق 
جــــون كـــيـــري، أن تـــرامـــب ســبــب جــوًا 
ــرًا مــــن »ســــيــــاســــات الـــفـــوضـــى«  ــدمــ مــ

بتغريداته.
)رويترز(

واشنطن قلقة 
من بيونغ يانغ

ــبـــارات  ــة االســـتـــخـ ــالــ أعـــلـــن مـــديـــر وكــ
املـــركـــزيـــة األمــيــركــيــة )ســــي آي إيــــه(، 
ــــوم الــخــمــيــس أن  ــايـــك بـــومـــبـــيـــو، يـ مـ
بـــــــاده يـــجـــب أن تـــتـــصـــرف كـــمـــا لــو 
أن الــنــظــام الـــكـــوري الــشــمــالــي »على 
وشك« الحصول على صاروخ نووي 
ــداف أمــيــركــيــة،  ــ قــــادر عــلــى ضـــرب أهـ
الروسي،  الخارجية  فيما دعا وزيــر 
القوى  )الــصــورة(،  سيرغي الفـــروف 
لاصطفاف  الجمعة،  أمس  العاملية، 
وراء خارطة طريق روسية -صينية 
تــهــدف إلــى إيــجــاد حــل ألزمـــة كوريا 

الشمالية.
)رويترز، فرانس برس(

مفاوضات بريكسيت: 
حسم المسائل الخالفية 

مؤجل
نجحت بريطانيا، أمس الجمعة، في 
فـــرض مــوقــفــهــا بــعــد خــمــس جـــوالت 
مــن املــفــاوضــات حـــول خــروجــهــا من 
القادة  ــي، إذ أعطى  االتــحــاد األوروبــ
ــي إطــــــــار اجـــتـــمـــاع  ــ األوروبـــــــــيـــــــــون، فـ
الـــقـــمـــة األوروبـــــيـــــة املـــخـــصـــص ملــلــف 
»بـــريـــكـــســـيـــت«، »الــــضــــوء األخـــضـــر« 
لــإلعــداد ملــفــاوضــات تــجــاريــة تنظيم 
العاقات مع لندن بعد الخروج من 
االتــــحــــاد، فـــي حـــني لـــم يــتــم تحقيق 
»تقدم كاٍف« في ما يخص مقترحات 
لــتــســويــة حـــقـــوق مــواطــنــي االتـــحـــاد 
ــحــــدود الــجــديــدة  فـــي بــريــطــانــيــا والــ
مع أيرلندا وفاتورة االنسحاب. لكن 
ــادة تـــركـــوا الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــام  ــقـ الـ
التوصل التفاق في ديسمبر/ كانون 

األول.
)العربي الجديد، رويترز(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــّر بــــه الـــنـــظـــام املــــصــــري فــي  ــمـ ــــرج يـ ــٌع حـ ــ وضــ
ــــذي يــهــدد  ــيـــوبـــي، الـ مــلــف ســـد الــنــهــضــة اإلثـ
حصة مصر من مياه نهر النيل املقدرة بـ55 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، مــع اقــتــراب أديـــس أبــابــا 
من االنتهاء من بناء السد، وبــدء ملء خزان 
متر مكعب  مليار   74 الـــذي يستوعب  الــســد 
من املياه. وأجمعت مصادر سياسية وفنية 
على أن خــيــارات الــقــاهــرة لحل األزمـــة باتت 
 لـــم تــكــن مــنــعــدمــة بحسب 

ْ
قــلــيــلــة لــلــغــايــة إن

ــلـــف فــــي وزارة  دبـــلـــومـــاســـي مــطــلــع عـــلـــى املـ
ــال الــدبــلــومــاســي  ــ ــة. وقــ ــريـ الـــخـــارجـــيـــة املـــصـ

تونس ـ أمينة الزياني

ال تــزال املــعــارضــة التونسية تــعــّول على عدم 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، الـــبـــاجـــي قــائــد  تـــوقـــيـــع رئـ
الـــســـبـــســـي، عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون املــصــالــحــة 
بعدما  البرملان،  إلــى  ورده  اإلداري  املجال  في 
ملراقبة  الوقتية  »الهيئة  طــرف  من  إليه  أحيل 
األصــوات  تعادل  بسبب  القوانني«،  دستورية 
داخــلــهــا )ثـــاثـــة مــقــابــل ثـــاثـــة( خــــال جلسة 

التصويت على هذا املشروع.
وأعلنت الهيئة أن سبب تساوي التصويت بني 
أعضائها، يعود إلى خلل في القانون املتعلق 
يتم تصحيحه  لم  إذ  بتكوينها وبهيكليتها، 
من قبل البرملان، كما لم يتم تداركه في تركيبة 
املحكمة الدستورية املقبلة. وقال الكاتب العام 
إعامية،  لــقــاءات  فــي  بــن عمر،  للهيئة، حيدر 

القاهرة ـ العربي الجديد

على غرار تمرير تعديات قوانني الصحافة، 
والسلطة القضائية، من دون رضى الجهات 
املــصــري  الــنــواب  مجلس  يتجه  لــهــا،  املمثلة 
ــاة،  ــامــ ــحــ ــديــــات قـــــانـــــون املــ ــعــ نـــحـــو إقـــــــــرار تــ
وهــدان،  سليمان  املجلس،  وكيل  مــن  املقدمة 
الــرغــم من  نــائــبــا، على  مــدعــومــة بتواقيع 70 
البالغ  الواسعة لدى املحامني،  الرفض  حالة 
عددهم 600 ألف محام، لتطرقها إلى شروط 

الترشح على مناصب النقابة.
ــامــــون فــي  ــيــــاق، اســـتـــنـــد املــــحــ فــــي هـــــذا الــــســ
ــــى أن وهـــــــدان غــيــر  رفـــضـــهـــم الـــتـــعـــديـــات إلـ
حاصل على مؤهل عال )خريج معهد فني 
تــجــاري(، ولــيــس لــه أي اهــتــمــامــات بشؤون 
محاميا،  نائبا   60 يــوجــد  بينما  املــحــامــني، 
هم األولى بإعداد قانونهم، عاوة على تقدم 
عــاشــور، بمشروع  املــحــامــني، ســامــح  نقيب 
مــــن دون  ــام 2016،  ــ عـ فــــي  لـــلـــبـــرملـــان  ــابـــق  سـ

مناقشته إلى اآلن.
في مصر  للمحامني  العامة  النقابة  وأعلنت 
عـــن شـــروعـــهـــا فـــي إعــــــداد مـــشـــروع مــتــكــامــل 
باللجنة  مــطــلــعــا  مـــصـــدرًا  أن  إال  لــلــمــحــامــاة، 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــبــــرملــــان قـــــال لـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي الــ
الـــجـــديـــد« إن »الــلــجــنــة لـــن تــنــتــظــر مــشــروع 
الــنــقــابــة، وســتــطــرح تــعــديــات وهـــــدان على 
جدول أعمالها مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 
املقبل، تمهيدًا إلقرارها، بصفة نهائية، خال 

شهرين على األكثر«.
ــاف املـــصـــدر أن »اعـــتـــراضـــات املــحــامــني  ــ وأضـ
عــلــى الـــتـــعـــديـــات املـــطـــروحـــة ســتــكــون محل 
مــن ممثلي  عـــددا  اللجنة  إذ ستدعو  نــقــاش، 
مجلس الــنــقــابــة، إلبــــداء رأيــهــم فــي نصوص 
املواد قبل إقرارها«، معتبرًا أن »حالة الرفض 
لـــتـــعـــديـــات وهـــــــــدان، الـــتـــي يــتــبــنــاهــا نــقــيــب 
املحامني، ال تلقى إجماعا بني أعضاء مجلس 

النقابة، والجمعية العمومية للمحامني«.
وكشف املــصــدر عــن »تــواصــل رئيس اللجنة 
ــائـــب بـــهـــاء أبـــــو شـــقـــة، مــع  ــنـ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، الـ

»العربي الجديد« إن »إثيوبيا اتبعت منذ  لـ
الــبــدايــة مــنــهــج املـــراوغـــة والـــتـــفـــاوض كثيرًا 
مــع اســتــمــرار الــبــنــاء، فــي حــني كـــان الجانب 
املصري يتبع نظام املسكنات، واإلقدام على 
خطوات من باب االستعراض اإلعامي فقط، 
وأبرز دليل على ذلك هو توقيع الرئيس عبد 
الفتاح السيسي على اتفاق املبادئ«. وتابع 
أن »الهّم األساسي للسيسي في تلك املرحلة 
كـــان تــقــديــم نــفــســه عــلــى أنـــه املــنــقــذ مـــن دون 
الــخــطــوة تضعف  بــأن هــذه  أن يفكر للحظة 
أبرزها  كــان  والتي  املصرية،  الضغط  أوراق 
عدم منح إثيوبيا اعترافا مصريا يسمح لها 

بجلب تمويل دولي« ملشروع السد.
املوقف املصري الحرج عّبر عنه وزير الري، 
محمد عبد املعطي، خــال كلمته في جلسة 
اجــتــمــاع وزراء املـــيـــاه إلثــيــوبــيــا والـــســـودان 
ومصر، يوم األربعاء املاضي في أديس أبابا، 
تخللته زيارة ملوقع السد. وقال عبد املعطي 
»هـــذه الـــزيـــارة أعطتنا )ملــحــة عـــن( تــطــورات 
الــعــمــل عــلــى األرض فـــي مــوقــع الـــســـد، وهــو 
إلــى تحرك عاجل من أجل  ما أظهر الحاجة 

إنهاء املناقشات«. 
مع  فــي حديث  مــصــري،  دبلوماسي  واعتبر 
»العربي الجديد«، أن 99 في املائة من أوراق 
الــضــغــط الــتــي كــانــت بــيــد الـــقـــاهـــرة فقدتها  
الـــعـــلـــم بـــأن  ــع  ــلــــف، مــ املــ بــســبــب ســـــوء إدارة 

لتعديل قانون  لم يتحركوا  البرملان  نــواب  إن 
فيه.   

ً
خلا هناك  أن  يعلمون  أنهم  مــع  الهيئة 

وشــــرح أن الــقــانــون يــنــص عــلــى تــركــيــبــة ذات 
ــــي، ال يــكــون لــرئــيــســهــا رأي حــاســم  عـــدد زوجـ
ومــرّجــح لــصــالــح قـــرار مـــا، وهـــو مــا يجعلها، 
كلما وصــلــت إلـــى الــتــســاوي، تحيل املــشــروع 
من  الجمهورية  رئيس  إلــى  أمامها  املعروض 

أجل التقرير بشأن توقيعه أو رده.
»مانيش مسامح«  مــن حملة  ناشطون  وكــان 
األعلى  املجلس  إلــى  قد نشروا وثائق نسبت 
للقضاء، تتضمن رده على االستشارة املوجهة 
التونسي حول  الــبــرملــان  إليه مــن قبل رئــاســة 
مــشــروع قــانــون املــصــالــحــة، قــبــيــل التصويت 
عــلــيــه فـــي الــجــلــســة الـــعـــامـــة الــشــهــر املـــاضـــي، 
ــــروع.  ــــشـ ــدم دســــتــــوريــــة املـ ــعــ ــــي قـــضـــت بــ ــتـ ــ والـ
الصغير،  ــام  وسـ بالحملة،  الــنــاشــط  وأوضــــح 

بعض أعضاء مجلس النقابة، من الرافضني 
لترشح عاشور مجددًا على منصب النقيب، 
ــة كــبــيــرة بــمــا يــخــص طــرح  ــهـــم مـــرونـ وإبـــدائـ
التعديات، والحضور إلى البرملان لحسم أي 
ملشروع  التصدي  مــع  حولها،  خافية  نقاط 
الــقــانــون املــقــدم مــن النقيب الــحــالــي، ويهدف 

لخدمة مصالحه«.
ودأبــت األجهزة املوالية للنظام الحاكم على 
إعداد مشاريع القوانني، وتمريرها من خال 

بعض النواب.
واتــهــم عــاشــور، وهـــدان، بأنه »تــرك مشكات 
ارتفاع  الشعب املصري من  دائرته، ومعاناة 
 لــلــقــانــون مـــن دون 

ً
ــار، وطــــرح تــعــديــا ــعـ األسـ

التشاور مع العاملني باملهنة، أو مع النقابة 
ــــي مـــحـــافـــظـــة بــــورســــعــــيــــد، الـــتـــي  ــة فـ ــيـ ــرعـ ــفـ الـ
يمثلها، أو النقابة العامة بالقاهرة، وهو ما 
قانون  بتعديل  مقبول  غير  استخفافا  يمثل 

املحاماة«.
وقــــــال عــــاشــــور فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
ــرار عــلــى تــمــريــر تــعــديــات وهـــدان  ــ إن »اإلصــ
العدوانية تجاه  الظنون حول دوافعه  يؤكد 
ــامـــني، ونـــقـــابـــتـــهـــم«، الفـــتـــا إلــــى إرســـالـــه  املـــحـ
مــشــروعــا مـــوازيـــا إلــــى عــــدد كــبــيــر مـــن نـــواب 
املحامني«،  جــمــوع  بتأييد  »يحظى  الــبــرملــان 
وهو ما استنكره عضو مجلس النقابة، أبو 

السنوية  مــصــر  حــصــة  عــلــى  للسد  السلبية 
مليار متر   74 إذ سيحجز خلفه  املــيــاه،  مــن 
مــكــعــب، فـــي وقـــت تــســعــى فــيــه إثــيــوبــيــا ملــلء 
السد خال أقصر فترة ممكنة بحيث تتراوح 
بــني 3 إلــى خمس ســنــوات، فــي حــني تتمسك 

 على عدم توقيع 
ً
أطياف املعارضة تعلق أما

السبسي على املشروع وعدم إحالته بالتالي 
للنشر فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة لــيــدخــل حيز 
»الجبهة الشعبية«،  التنفيذ. وقال القيادي بـ
»العربي الجديد«،  نزار عمامي، في حديث لـ
إن »الجبهة تدعو مؤسسة الرئاسة إلى عدم 
وال  التونسيني  يقسم  قــانــون  على  التوقيع 
بعدما  الدستورية  بعدم  ومشوب  يوحدهم 
عــجــزت الــهــيــئــة الــوقــتــيــة ملــراقــبــة دســتــوريــة 
القوانني، عن البت فيه نتيجة الضغط عليها 

واختراقها«.
ــتــــال فـــي قــانــون  ــم يــنــف عــمــامــي أن »االخــ ولــ
ــتـــي نــــص عـــلـــى إنـــشـــائـــهـــا املــجــلــس  الــهــيــئــة الـ
التأسيسي، وفي قانون املحكمة الدستورية«، 
معتبرًا أن هذا الخلل يؤثر على عمل الهيئة، 
ــن املــــفــــروض أن يــكــون  ــ ــه »مـ ــ ــى أنـ ــ ــيـــرًا إلـ ومـــشـ

التعديات على »عدم التحقيق مع املحامي، 
حـــال تــقــديــم رئــيــس الــجــلــســة مـــذكـــرة بشأنه 
أو بسببه  إذا وقــع منه  الــعــامــة،  النيابة  إلــى 
يستدعي  أمــر  أي  أو  الجلسة،  بنظام  إخـــال 
محاسبته نقابيا أو جنائيا، إال بعد استام 
النقابة الفرعية املختصة اإلخطار، وبحضور 
مــن يمثلها أثــنــاء الــتــحــقــيــق، وتــنــطــبــق هــذه 
أمــام جهات  الحاالت  الضمانات على جميع 

االستدالل والتحقيق«.
كما استحدثت مادة نّصت على »عدم جواز 
مــعــامــلــة املــحــامــاة كــمــهــنــة تــجــاريــة غرضها 
ــارك الــســلــطــة  ــرة تـــشـ ــا مــهــنــة حــ ــهـ الــــربــــح، وأنـ
تأكيد  وفـــي  الــعــدالــة،  تحقيق  فــي  القضائية 
سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق 
املواطنني، وحريتهم، وعليه ال تطبق ضريبة 
باملادة  املحاماة  أعمال  على  ضافة 

ُ
امل القيمة 

رقم 3 من القانون رقم 17 لسنة 1983«.
التشريعية،  اللجنة  قالت عضو  من جهتها، 
»اقــتــراح مشاريع  إن  نــاشــد،  النائبة ســـوزي 
ــوانــــني هــــو اخــــتــــصــــاص دســـــتـــــوري لــكــل  ــقــ الــ
عضو في البرملان«، مشيرة إلى أن »مناقشة 
الــلــجــنــة تــعــديــات وهــــدان كــمــشــروع أصــلــي، 
وإحالته  الائحية،  الــشــروط  الستيفائه  هــو 
مـــن قــبــل رئـــيـــس املــجــلــس لــلــجــنــة املــخــتــصــة، 
خاف مشروع عاشور، الذي لم يحال رسميا 
املقدمة  للجنة، من دون تجاهل لاقتراحات 
من املحامني أو نقيبهم«. وأشارت في حديٍث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى رفـــض »مـــصـــادرة  لـــ
حقوق النواب في التقدم بمشاريع القوانني، 
واســتــمــرار حــالــة الــهــجــوم مــن عــاشــور تجاه 
وهدان، استنادًا إلى عدم دراسته القانون، أو 

ارتباطه باملحامني«.
ووهـــــدان عــضــو ســابــق فـــي الـــحـــزب الــوطــنــي 
املخلوع،  الرئيس  عهد  إبــان  الحاكم  املنحل، 
حسني مــبــارك، وانــضــم إلــى حــزب الــوفــد في 
ــنّي مـــســـاعـــدًا لــرئــيــس  ــ ــ ــام 2014، وُع ــر عــ ــ أواخــ
ــاز بــمــقــعــده  ــ ــــدوي، ثــــم فـ ــبـ ــ الــــحــــزب، الـــســـيـــد الـ
الــنــيــابــي عـــن دائــــــرة جـــنـــوب بـــورســـعـــيـــد، ثم 
بــمــقــعــد الـــوكـــيـــل الـــثـــانـــي لــلــبــرملــان بـــفـــارق 4 
أصوات عن عضو ائتاف »دعم مصر«، عاء 

عبد املنعم.
ورفــض البرملان طلبا قضائيا بــاإلذن برفع 
يناير/  فــي  وهـــدان،  عــن  النيابية  الحصانة 
كــانــون الــثــانــي املــاضــي، للتحقيق مــعــه في 
قضية نصب، متهم فيها مع شقيقه حسن 
)مــســجــل خــطــر/ فــئــة ج(، وثـــالـــث مــســجــون 
حاليا )مسجل خطر/ فئة أ(، في واقعة بيع 
الـــدولـــة بمساحة  أمــــاك  تــتــبــع  قــطــعــة أرض 
ــا، واالدعـــــــــــاء بــمــلــكــيــتــهــا لـــهـــم مــن  ــ ــدانـ ــ 60 فـ
خــــال جــمــعــيــة تــدعــى »أم خــلــف الــبــحــريــة« 

بمستندات ُمزورة.

ع في مارس/آذار 2015، على ما 
ّ
السيسي وق

يعرف باتفاق املبادئ في الخرطوم، واملكون 
مــن 10 بنود مــع كــل مــن الرئيس السوداني 
عمر البشير ورئيس الوزراء اإلثيوبي مريام 
ديــســالــني. وتــخــشــى الــقــاهــرة مــن الــتــأثــيــرات 

الوثيقة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح  فــي 
الداخلية للمجلس األعلى للقضاء نصت على 
أن مشروع قانون املصالحة في املجال اإلداري 
ومسار  التونسي  الدستور  بوضوح  يخالف 
وبنّي  بالدستور.  املحصن  االنتقالية  العدالة 
أبـــرز موقفا  للقضاء  األعــلــى  املجلس  قـــرار  أن 
املــشــروع فــي حــني امتنعت »الهيئة  جليا مــن 

الوقتية« عن البت بشأنه.
ــداول عــن  ــ ــتــ ــ ــالـــحـــديـــث املــ ــــي مــــا يــتــعــلــق بـ وفــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة عــن  إمـــكـــانـــيـــة امـــتـــنـــاع رئـ
الــتــوقــيــع عــلــى املـــشـــروع، اعــتــبــر الــصــغــيــر أن 
ــر ســيــان، فاملهزلة قــد وقــعــت وال تمثل  »األمـ
هـــذه الــنــيــة إال خــدعــة إلعـــــادة املـــشـــروع إلــى 
الــبــرملــان مــجــددًا لتتم املــصــادقــة عليه هناك 
الحاكمة، ويبتعد رئيس  األغلبية  من طرف 
الــجــمــهــوريــة عـــن الـــواجـــهـــة«. بــيــد أن بعض 

النجا املحرزي، بقوله إن »مشروع عاشور ال 
يمثل محامي مصر«.

الطريق  يمّهد  »التعديل  أن  عــاشــور  واعتبر 
أمـــام أعــضــاء فــي الــنــقــابــة، لــم يعملوا بمهنة 
املحاماة فعليا سوى لخمس أو ست سنوات، 
ــا، وذلـــــــك الحـــتـــســـاب  ــهــ ــاء لــ ــبـ ــقـ لـــيـــصـــبـــحـــوا نـ
فــتــرة عــمــلــهــم بــاألعــمــال الــنــظــيــرة فـــي جــهــاز 
الشرطة، أو جهات القضاء العادي، والقضاء 
العسكري، بما ينطوي على مخادعة كبيرة«.
وخففت تعديات وهدان من شروط الترشح 
النــتــخــابــات نــقــيــب املـــحـــامـــني، ونـــّصـــت على 
»أن يـــكـــون مـــن املـــحـــامـــني أصـــحـــاب املــكــاتــب 
ــام مــحــكــمــة الــنــقــض،  ــ الـــخـــاصـــة املـــقـــيـــديـــن أمــ
ألكــثــر مــن خــمــس ســنــوات مــتــصــلــة«، إضــافــة 
إلـــى اشـــتـــراطـــات الــتــرشــح لــعــضــويــة مجلس 
النقابة، ومزاولة املهنة من أعضاء الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــســبــع ســـنـــوات مــتــصــلــة. ونــصــت 

القاهرة بزيادة عدد سنوات ملء خزان السد 
لتصل إلى 10 سنوات، كي ال تؤدي األجندة 

اإلثيوبية إلى مزيد من الجفاف في مصر.
ــاســـي بـــــــارز أن  ــيـ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــــد سـ فـ
»اســـتـــبـــعـــاد الـــحـــل الــعــســكــري مـــن الــخــطــاب 
املـــصـــري ســـــواء الـــرســـمـــي أو غــيــر الــرســمــي 
كـــان خــطــأ كــبــيــرًا جــعــل أديـــس أبــابــا تتحرك 
بأريحية شــديــدة«. وتابع  أن »هناك طريقا 
لكنه غير مضمون فــي الــوقــت الــراهــن، وهو 
 
ّ
تحريك وتفعيل الوساطات الخليجية لحث

ــذ املـــطـــالـــب املــصــريــة  ــ ــــس أبــــابــــا عـــلـــى أخـ أديــ
بـــعـــني االعــــتــــبــــار«، الفـــتـــا إلـــــى أن »الـــكـــويـــت 
مساعدة  بإمكانها  واإلمـــــارات  والــســعــوديــة 
الــدول  مصر في تلك الخطوة ملا تملكه تلك 
 20 تقترب من  والتي  استثمارات هناك،  من 
لــكــن الــســيــاســي  مــلــيــار دوالر«، وفــــق قـــولـــه. 
نفسه رأى أن »تلك الخطوة ربما تكون غير 
مجدية لــدرجــة كــبــيــرة، كــون املــمــولــني للسد 
وا مبالغ 

ّ
والشركاء الدوليني فيه الذين ضخ

كــبــيــرة لـــن يــقــبــلــوا بــتــعــطــيــل اســتــثــمــاراتــهــم 
وعائداتها«. وقال »نحن أي القاهرة لم يعد 
 
ً
أمامنا سوى التلويح بحل عسكري، خاصة

ي السودان للموقف اإلثيوبي، بل 
ّ
في ظل تبن

ل املوقف إلى شراكة بني الجانبني، إذ  وتحوُّ
الناتجة  الكهرباء  على  الخرطوم  ستحصل 

من السد«، وفق تعبيره.

أعضائها  عـــدد  دام  مــا  مــرجــحــا  رئيسها  رأي 
ــا«. وتــابــع أنـــه »كــــان مــن الـــضـــروري أن  ــيـ زوجـ
الحسم  عـــدم  تــبــرر  وأال  الــقــرار  الهيئة  تحسم 
بــتــســاوي األصـــــــوات، نــظــرًا ألهــمــيــة املــشــروع 
وتعارضه مع الدستور، فإما أن تقوم بقبول 

الطعون أو رفضه«.
سالم  الديمقراطية«،  »الكتلة  رئيس  وأوضــح 
»العربي الجديد«، أنه من  لبيض، في حديث لـ
املــبــادرة التي  املــفــارقــات أن تتم دعـــوة الجهة 
دافعت بشراسة عن مشروع قانون املصالحة 
أنه  إلــى  التوقيع عليه ورده. ولــفــت  إلــى عــدم 
ــال لـــم يـــوقـــع الــســبــســي عــلــى املـــشـــروع،  فـــي حــ
فإنه سيكسب في مجال املصداقية الشعبية، 
الجامعية  األوســــاط  ترفضه  »املــشــروع  إن  إذ 
 عـــن رفــض 

ً
والـــقـــانـــونـــيـــة والــســيــاســيــة فـــضـــا

التونسيني له«.

تهم لإلقصاء 
االنتخابي

الهيئة  الداخلية، بعدما رفعت  لــوزارة  التابع 
املــســتــقــلــة ملـــراقـــبـــة االنـــتـــخـــابـــات الـــتـــي عــّيــنــهــا 
مراقبة  بزعم  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئيس 
ــمــت بـــأمـــر الــتــعــســف 

ّ
االنـــتـــخـــابـــات يـــدهـــا وســل

اإلداري الحاصل بشأن قوائم املرشحني.
أكــثــر مــن حـــزب ســيــاســي يــرفــع بــطــاقــة حــمــراء 
في وجه الجهاز اإلداري الذي يتولى معالجة 

الجزائر ـ  عثمان لحياني

الــجــزائــريــة عــددًا  أقــصــت السلطات 
املــرشــحــني لانتخابات  مــن  كــبــيــرًا 
ــقـــررة فـــي 23 نــوفــمــبــر/ الــبــلــديــة املـ
استحقاق  أي  من  أكثر  املقبل،  الثاني  تشرين 
درج 

ُ
ــابـــق، لــكــن الــيــافــطــة الـــتـــي أ انــتــخــابــي سـ

كــانــت شبهة وصفتها  اإلقــصــاء،  تحتها هــذا 
»الــشــبــهــة  ــتـــضـــررة بـــ األحـــــــزاب الــســيــاســيــة املـ
الــغــامــضــة واملــطــاطــيــة«، وشــمــلــت أيــضــا عــددًا 
»الجبهة اإلسامية  لـ من املنتسبني السابقني 

لإلنقاذ« املحظورة.
فــحــني ال تــجــد الــســلــطــات الـــجـــزائـــريـــة مــبــررًا 
في  تواجدهم  في  ترغب  ال  إلقصاء مرشحني 
املجالس املنتخبة ومؤسسات الحكم املحلي، 
ــحــهــم تــهــمــة »خــطــر 

ّ
تــــــدّون عــلــى مــلــفــات تــرش

ــن الـــعـــام«، مـــن دون تــفــســيــر طبيعة  عــلــى األمــ
قَصى 

ُ
هذا الخطر، ومن دون وجود املرشح امل

تجد  ولــم  األمنية.  أو  القضائية  املاحقة  قيد 
األحزاب السياسية جهة تشكو إليها تعّسف 
االنــتــخــابــات  عــلــى  املـــشـــرف  اإلداري  الـــجـــهـــاز 

أقــل مــن أسبوعني من  ملفات املــرشــحــني، قبل 
بــــدء الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة. وتــعــتــبــر األحــــزاب 
املرشحة،  الــقــوائــم   

ّ
بــحــق الــتــدابــيــر  السياسية 

بــمــثــابــة تــزويــر مــســبــق لــانــتــخــابــات وإخـــال 
بالقانون وإضرار بمصداقية االنتخابات.

ويـــســـتـــغـــرب املـــتـــحـــدث بـــاســـم »حــــركــــة الــبــنــاء 
»خطر  تهمة  إلقاء  من  قرابة،  كمال  الوطني«، 
ــام« عــلــى مـــرشـــحـــني، هـــم في  ــعــ عــلــى األمـــــن الــ
الوقت الحالي أعضاء منتخبون في املجالس 
»مــا نستغربه  إن  الوالئية. ويقول  أو  البلدية 
في  حاليني  ومنتخبني  سابقني  منتخبني  أن 
املجالس املحلية، وملا أعادوا ترشيح أنفسهم 

تم إسقاط أسمائهم لذات العلة«.
ويعتقد أن »السلطات تحاول التدخل مسبقا 
 إنه 

ً
قــائــا ــــواالة«،  لصالح أحـــزاب السلطة واملـ

»من الافت أن حملة اإلقصاء تستهدف بصفة 
خاصة رؤساء القوائم، الذين يشكلون منافسة 
حقيقية لقوائم األحزاب التي تحظى بالرعاية 
الــجــائــر  االنـــتـــخـــابـــات  وقــــانــــون  اإلدارة،  مــــن 
يــنــّص على أنــه حــني يسقط اســم مــن القائمة 
ال يعّوض باملرشح الذي يليه، وإنما يعّوض 

إلى  قــرابــة  القائمة تماما«. ويشير  مــن خــارج 
ــاءات الـــتـــي مـــّســـت خــاصــة  ــ ــــصـ أن »حــمــلــة اإلقـ
أحزاب املعارضة هي مجرد مرحلة من مراحل 
مــحــاولــة الــســلــطــة تــحــيــيــد قــــوى املـــعـــارضـــة«. 
وينّوه إلى أن »السلطة وضعت سقفا لحضور 
األحـــزاب فــي املجالس عبر ثــاث عقبات، هي 
األحــزاب  على  رجعي  بأثر  التوقيعات  فــرض 
الــجــديــدة وكـــذلـــك الــتــي قــاطــعــت االنــتــخــابــات 
الــســابــقــة، ومـــن اســتــوفــى الــتــوقــيــعــات تسقط 
الــقــائــمــة بــرفــض جـــزء هـــام مــنــهــا تــعــســفــا، ثم 
إســقــاط الــقــوائــم ورؤوس الــقــوائــم واملــرتــبــني 
األوائــــل مــن الــرجــال والــنــســاء بحكم قضائي، 
العام«.  ثّم اإلقصاء بتهمة الخطر على األمــن 

أما أحمد صــادق عن »حركة مجتمع السلم«، 
بــعــض  أن  فـــــي  ــن  ــمـ ــكـ تـ »الـــــغـــــرابـــــة  أن  ــــرى  ــيـ ــ فـ
املرشحني تّم قبول ترشيحهم في االنتخابات 
البرملانية التي جرت في الرابع من مايو/أيار 
املاضي، ونافسوا في هذه االنتخابات وكادوا 
أن يصبحوا نوابا في البرملان. ولم تر اإلدارة 
 من 

ّ
أنــهــم خــطــر عــلــى األمــــن الـــعـــام، وبــعــد أقــــل

االنتخابات  أعيد ترشيحهم في  أربعة أشهر 
املحلية، فتّم إقصاؤهم بداعي أنهم خطر على 

األمن العام«.
ــك، ُيـــســـّجـــل إخـــفـــاق  ــابـ ــشـ ــتـ فــــي خــــضــــّم هـــــذا الـ
الــقــضــاء اإلداري املــســتــحــدث فــي الــجــزائــر في 
إثبات وجوده ومصداقيته، مع مسايرة أغلب 

املرشحون  إليها  يلجأ  التي  اإلداريـــة  املحاكم 
املــقــصــيــون واألحــــــــزاب الــســيــاســيــة، لـــقـــرارات 
قــانــونــي  تــعــلــيــل  دون  مـــن  اإلداري،  الـــجـــهـــاز 
األمني  يعّبر عنه  ما  املرشحني. وهــو  إلقصاء 
العام لحركة النهضة، محمد دويبي، بالقول 
إن »انحدار القضاء والعدالة في تأييد قرارات 
ــائـــرة وغـــيـــر صــحــيــحــة فـــي حـــق مــرشــحــني،  جـ
بحجة أنهم خطر على األمــن من دون وجود 
أحــكــام قضائية ضدهم،  أو  قانونية  مــبــررات 
هو نوع من التعّسف اإلداري الذي لم يتمكن 
القضاء اإلداري من رده. وهنا نحن ومجموعة 
أحــــزاب ســيــاســيــة نــشــعــر بــاســتــســام الــقــضــاء 
للسلطة وتغول الجهاز اإلداري على القضاء«. 

ويــعــتــقــد قــانــونــيــون ونــشــطــاء حــقــوقــيــون، أن 
»السلطة في الجزائر تخرق قانون االنتخابات 
الذي وضعته بنفسها، وتتمترس وراء عقبات 

غير قانونية إلقصاء من تريد«.
فــي هـــذا الــســيــاق، يــوضــح الــنــاشــط الحقوقي 
»العربي الجديد«،  عبد الغني بادي، املسألة، لـ
 إنه »فيما يتعلق بتهمة )خطر على األمن 

ً
قائا

الـــعـــام(، فــهــي تــهــمــة مــطــاطــة يــمــكــن إلــصــاقــهــا 
بــأي شخص، ســواء كــان مسبوقا قضائيا أم 
التهمة،  هــذه  بحسب  السلطة،  تعتبر  فقد  ال. 
نـــوع الــخــطــاب الــســيــاســي أو الــتــوجــه الفكري 
الــعــام. وهــي نفس العبارة  خــطــرا على األمـــن 
التي اعتمدها قانون الجمعيات عندما تتجه 

العام  األمــن  ما بسبب  لرفض جمعية  اإلدارة 
ــلـــوطـــن«. ويــضــيــف أن  أو املــصــلــحــة الــعــلــيــا لـ
»السلطة تستعمل هذه املصطلحات الفلسفية 
السياسيني،  خصومها  مــن  انتقاما  املــطــاطــة 
حتى إنها مقننة في تشريعاتها الستعمالها 
متى شاءت، ألنه يفترض أن السند القانوني 
ــد لــــــــإلدارة الــــــذي يــمــّكــنــهــا مــــن رفـــض  ــيـ الـــوحـ
الــتــرشــيــحــات هـــو مــلــف الــســوابــق الــعــدلــيــة ال 
غــيــر، وال يــمــكــنــهــا رفــــض أي شــخــص بــمــبــرر 
ــذا تــعــســف  ــ ــام، وهــ ــعــ ــن الــ ــ فـــضـــفـــاض مـــثـــل األمــ

مناقض للقانون«.
أمــام ما تصفه األحــزاب السياسية املعارضة 
بحملة اإلقــصــاء والـــتـــجـــاوزات، ُيــطــرح ســؤال 
ملراقبة  املستقلة  للهيئة  الحقيقي  الـــدور  عــن 
االنــتــخــابــات، الــتــي أقـــّر الــرئــيــس عــبــد العزيز 
ــادر إســامــي  ــ بــوتــفــلــيــقــة إنـــشـــاءهـــا بــقــيــادة كـ
ودبلوماسي سابق، وهو عبد الوهاب دربال، 
والتي تسّوق لها السلطة على أنها هي، لكن 
االنــتــخــابــات  فــي  اللجنة  لــهــذه  الــبــاهــت  األداء 
الــرابــع من مايو املــاضــي، طغى  البرملانية في 

على كل شيء.
جزء من الكوادر واملرشحني الذين تم إقصاؤهم 
السياسية ســواء كانت  ــزاب  مــن مختلف األحـ
كــــان بسبب  ــة،  ــعـــارضـ لــلــســلــطــة أو مـ مـــوالـــيـــة 
أفــراد من عائاتهم سابقا  أو عاقة  عاقتهم 
»الجبهة اإلسامية لإلنقاذ«، املحظورة منذ  بـ
مارس/آذار 1992، فمع كل استحقاق انتخابي 
يعاد طرح مسألة املشاركة السياسية لكوادر 
ــانــــوا مــحــســوبــني  ومـــنـــاضـــلـــي الـــجـــبـــهـــة، أو كــ
عليها، وتلقى عليهم شبهة »خطر على األمن 
الـــعـــام«، و»املـــشـــاركـــة فـــي املـــأســـاة الــوطــنــيــة«، 
ويــتــم إقـــصـــاؤهـــم مـــن الــتــرشــح لــانــتــخــابــات. 

وهــــو مـــا يــعــيــد الـــجـــدل مـــجـــددًا حــــول مـــآالت 
اّدعــاءات السلطة  املصالحة الوطنية، لناحية 
ــاج هــؤالء  بــالــتــصــالــح املجتمعي وإعــــادة إدمــ
في املجتمع، في مقابل استمرار حرمانهم من 

كامل حقوقهم املدنية والسياسية.
في هذا اإلطــار، يشير الناشط الحقوقي عبد 
الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في  بــادي،  الغني 
إلى أن »السلطة تتعامل مع كوادر ومناضلي 
جبهة اإلنقاذ بمكيالني، فمنهم من تم إدراجه 
وتم منحه امتيازات، ومنهم من ما زال يعاني 
ــم فــــي تــمــكــيــنــه مــــن حــقــوقــه  ــلـ مــــن تــعــســف وظـ
فـــحـــرمـــان أي شخص  الــســيــاســيــة واملـــدنـــيـــة، 
واملواثيق  للدستور  انتهاك  هــو  الترشح  مــن 
الـــدولـــيـــة. وال يــمــكــن حـــرمـــان أي شــخــص من 
الترشح إال بعد أن يكون قد تم حرمانه بحكم 
قــضــائــي صــريــح، وال يــمــكــن أن يــتــجــاوز هــذا 
الــحــرمــان عــشــر ســنــوات فــي أقــصــى الــحــاالت 

بحسب القانون«.
ويــحــّمــل بـــادي هــذا املــوقــف على فشل قانون 
املــصــالــحــة الــوطــنــيــة الـــذي أقـــّر فــي سبتمبر/

بـــاســـتـــعـــادة  ــّر  يــــقــ »لـــــم  لـــكـــونـــه  أيــــلــــول 2005، 
لكوادر  الكاملة  واملــدنــيــة  السياسية  الحقوق 
ــلـــذيـــن لــم  ــلــــى األقـــــــل بـــالـــنـــســـبـــة لـ ــاذ، وعــ ــ ــقــ ــ اإلنــ
ــلـــح«. ويــلــفــت إلــى  ــتـــورطـــوا فـــي الــعــمــل املـــسـ يـ
أن »الــســلــطــة تــتــعــســف وتـــمـــارس االنــتــقــائــيــة 
والتمييز بني املواطنني، تحديدًا ضد جماعة 
ــقـــاذيـــني، وهــــذا طــبــعــا يــؤكــد فــشــل مــيــثــاق  اإلنـ
السلم واملصالحة الذي كان في أصله مبتورًا 
كــّرس  بــعــدمــا  الحقيقية،  املــصــالــحــة  روح  مــن 
هذا امليثاق اإلفات من العقاب ولم يسع ولو 
االنتقالية  الــعــدالــة  آلــيــة  عــن  للبحث  بــخــطــوة 

املعمول بها في تجارب الدول«.

يرفض بعض المحامين ترشح عاشور )وسط( مجددًا )جيانلويجي غيرسيا/فرانس برس(

االنتخابات البلدية مقررة في 23 نوفمبر المقبل )العربي الجديد(

تسعى إثيوبيا لملء السد بأقصر فترة ممكنة )وليام للويد جورج/فرانس برس(

تعتمد السلطات الجزائرية  على تهمة »خطر 
على األمن العام« كذريعة إلقصاء المرشحين 
لالنتخابات البلدية في الجزائر، وسط ربط البعض 
بين هذا األسلوب والرغبة لدى السلطة بمنع 
المعارضة من اختراق قالع الحكومة في أي 

استحقاق انتخابي

قضية

»خطر على األمن العام«... ذريعة 
لمنع الترشح لالستحقاق البلدي

السلطة تتعامل مع 
كوادر ومناضلي جبهة 

اإلنقاذ بمكيالين

حملة اإلقصاء 
تستهدف بصفة خاصة 

رؤساء القوائم

أعلنت نقابة المحامين 
بدء إعداد مشروع 

متكامل للمحاماة

تواجه مصر مأزقًا 
متعدد األبعاد بعد 

تجاهل إثيوبيا مطالبها 
بشأن سد النهضة، وسط 

تأكيدات بأن أوراق 
الضغط المصرية باتت 

شبه مفقودة

يحاول مجلس النواب 
المصري إقرار التعديالت 

على قانون المحاماة، 
المقدمة من وكيل 

المجلس، سليمان 
وهدان، رغم رفض 600 

ألف محام لها

لالنتخابات  السلطة  واستعدادات  اإلقصاء  عمليات  بين  البعض  يربط 
العزيز  عبد  الرئيس  مصير  حــول  غموض  وســط   2019 في  الرئاسية 
بوتفليقة )الصورة(. وفي السياق، 
يرى الناشط الحقوقي طارق مراح، 
اإلدارة  اتخذته  ــذي  ال ــراء  اإلجـ أن 
قوائم  في  التحكم  إلــى  يهدف 
لصالح  نتائجها  وحسم  المحليات 
المحليات  أن  خصوصًا  السلطة، 
هي بداية لرئاسيات 2019 وال مجال 
للتغافل عن نتائجها«. واعتبر أن ما 
ذهبت إليه اإلدارة من إقصاء فيه 

الكثير من التعسف واالنتقاء.

تمهيد لرئاسة 2019

مصر: البرلمان يستعدي المحامين بـ»تعديالت وهدان«
تقرير

تقرير
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الجزائر



مدريد تعلّق الحكم الذاتي في اإلقليم اليوم

كتالونيا: عودة إلى زمن فرانكو

كمين النيجر ينفجر انتقادات لترامب

من المفترض أن يؤدي 
سياق األمور إلى هزيمة 

بيغديمونت وانتصار راخوي

بيار عقيقي

يعــود إقليــم كتالونيــا ابتــداء مــن 
أيامــه  أكثــر  إلــى  الســبت  اليــوم 
 توجــه مدريــد إلى 

ّ
، فــي ظــل

ً
قتامــة

اســتخدام املــادة 155 مــن الدســتور، القاضية 
وبــدء  اإلقليــم  فــي  الذاتــي  الحكــم  بتعليــق 
مــا  وهــو  قبلهــا،  مــن  مباشــر  بشــكل  إدارتــه 
يعيــد شــريط الذكريــات الســيئ إلــى اإلقليــم، 
خصوصــا مرحلــة عــام 1932 التي أعلن فيها 
قــادة اإلقليــم االنفصــال وتشــكيل جمهورية، 
غيــر أنهــم لــم يتمكنــوا مــن الحصــول ســوى 
اإلقليــم  دخــل  بعدهــا  الذاتــي.  الحكــم  علــى 
فــي حــرٍب طاحنــة مــع الجنــرال فرانشيســكو 
فرانكــو، الــذي قــام بإخضــاع إقليــم كتالونيا 
بالقــوة، ملغيــا الحكــم الذاتــي ومضّيقــا علــى 
اإلســبانية  األهليــة  الحــرب  وفــي  الحريــات. 
)1936 ـ 1939(، كان فرانكــو قــد فــرض قوتــه 
 
ً
جاعــا اإلســبانية،  األقاليــم  مختلــف  علــى 

مــن مدريــد نقطــة جــذب لــكل املــدن واملناطــق 
الخضــوع  اســتمر  لحكمــه.  الخاضعــة 
الكتالونــي لســلطة مدريــد، حتــى عــام 1975، 
امللكــي،  الحكــم  وعــودة  فرانكــو  وفــاة  مــع 
وتمكــن امللــك كارلوس اإلقليــم من الحصول 
علــى الحكــم الذاتــي والتحّكم املالــي لحكومة 
كتالونيــة شــبه مســتقلة فــي عــام 2006. لكــن 
مــع التدهــور الســريع في العاقــة بن اإلقليم 
اســتفتاء  خلفيــة  علــى  املركزيــة  والســلطة 
األول  أكتوبر/تشــرين   1 فــي  االنفصــال 
الحالــي، بــات الحكــم الذاتــي فــي مهــّب الريــح 
مواكبــة   

ّ
ظــل فــي  الســبت،  اليــوم  مــن  ابتــداء 

أوروبية مؤيدة للســلطات املركزية، ورافضة 
الباهظــة  األثمــان  الكتالونــي.  لاســتقال 
فــي اإلقليــم بعــد تفعيــل املــادة 155، ســتكون 

مؤثرة سياسيا واقتصاديا على اإلقليم.

اليوم العصيب
ماريانــو  اإلســباني  الــوزراء  رئيــس  ومهــد 
راخــوي، منــذ أمــس الجمعــة، لتعليــق الحكــم 
هامــش  علــى  بإعانــه  اإلقليــم،  فــي  الذاتــي 
مشاركته في القمة األوروبية في بروكسل أن 
إجــراء التعليــق مبنــي علــى دســتور إســبانيا 
لعــام 1978. وينتظــر أن يتــم اإلعــان رســميا 
عــن الخطــوة بعــد انعقــاد مجلــس الــوزراء في 
مدريــد اليــوم، لتقريــر وضــع إقليــم كتالونيــا، 
خصوصــا الســير باملــادة 155 مــن الدســتور. 
ووفقــا ألحــكام هذه املــادة، فإنه »في حال عدم 
تنفيــذ أي مــن حكومــات أقاليــم الحكــم الذاتــي 
التزاماتها الدســتورية، يتم اللجوء ملا يعرف 

بآلية اإلجبار الفيدرالي«.
وتلــك اآلليــة إجــراء دســتوري يمنــح مدريــد 
حق تعليق الحكم الذاتي لإلقليم، الذي يفكر 
في الخروج عن سيطرتها املركزية. واعتبرت 
نائبــة رئيــس الحكومــة اإلســبانية، ســوريا 
ســاينز، أن »املهلــة ســتنقضي ســيد )رئيــس 
بيغديمونــت  كارليــس(  كتالونيــا  إقليــم 
أن  وأعتقــد   .155 املــادة  لتطبيــق  يدفعنــا 
االســتقرار  ســيمنح  املــادة  لهــذه  اللجــوء 

وال يبــدو أن بيغديمونــت فــي أفضــل أيامــه، 
فأوروبــا أيضا ترفض االنفصال الكتالوني، 
وهــو مــا فّســر »صمتهــا« حيــال االعتــداءات 
فــي  االســبانية  الشــرطة  ارتكبتهــا  التــي 
اســتفتاء  ســبقت  التــي  األيــام  فــي  اإلقليــم، 
األول  أكتوبر/تشــرين   1 فــي  االنفصــال 
الحالــي، ويوم االنفصــال بالذات، والتي أدت 

إلى سقوط مئات الجرحى.

سيطرة مدريد
ومن شأن تفعيل املادة 155 من الدستور، أن 
يفضي إلى ســيطرة تاّمة للحكومة املركزية 
اإلســبانية علــى إقليــم كتالونيــا، فــي ســياق 
فرصة ســانحة لتوجيه رســائل ضمنية إلى 
إقليــم الباســك خصوصــا، الــذي كان ينتظــر 
فــي  كثــر  أبــداه  الــذي  الدعــم  بعــد  لحظتــه، 
اإلقليم، وتحديدًا منظمة »إيتا« االنفصالية. 
وأيضا ستسمح عملية التفعيل في ترسيخ 
دور الوحدويــن فــي كتالونيــا، والتضحيــة 
»متهــّور قــاد اإلقليــم ملعركــة  ببيغدمونــت كـ
الجديــد  الوضــع  وســُيضعف  خاســرة«. 
حكومة كتالونيا في فرض شروطها املادية، 
أو املطالبــة بتوســيع هامــش الحكــم الذاتــي. 
ويبــدو بيغديمونــت في وضــع صعب، إذ أن 

تراجعــه وقبولــه، أو اضطراره لقبول معركة 
انتخابيــة فــي كتالونيــا، أمــر دونــه عقبــات، 
فــي  حظوظــه  تســاوي  إلــى  ســيؤدي  ألنــه 
الخســارة مع حظوظه في الربح، لعجزه عن 
قيادة منطقته إلى نيل اســتقالها التاّم عن 
إســبانيا، كمــا وعــد. وهزيمــة االنفصاليــن 

انتخابيا، ستسمح لاشتراكين في اإلقليم 
بالبــروز، وإنهــاء كل فكــرة اســتقالية لفتــرة 
طويلــة. املــادة 155 تخــدم االتحــاد األوروبي 
أيضــا، خصوصــا فــي ســياق أن »مــا تفعلــه 
وأن  الدســتور«،  فــي  منصــوص  مدريــد 
الدســتور االســباني موافق لشروط االتحاد 
األوروبــي. بالتالــي يتــّم تكريــس قــوة الحكم 
املركزي في إســبانيا، خصوصا أن مســاندة 
االتحــاد األوروبــي ملدريــد فــي األزمــة املاليــة 
بشــكل  وانعكســت  العالــم،  ضربــت  التــي 
هائــل علــى اليونــان، أمــر ُيمكــن تصريفه في 

السياسة االسبانية.
فــي املقابــل، ينظــر إلــى ماريانــو راخــوي أنــه 
ســيخرج منتصــرًا وفقــا لكل هذه الحســابات، 
مفترضــن  خصــوم  إبعــاد  وسيســتطيع 
اقتربوا منه في الفترة األخيرة، تحديدًا حزب 
إيغليزيــاس.  بابلــو  بقيــادة  »بوديمــوس« 
الوضــع االنتخابــي لراخــوي ســيتغير، فهــو 
عنصــر  اإلســبانية«.  الوحــدة  »حــارس  بــات 
آخــر ســيتمكن مــن تكريس وجــوده في اإلطار 
فيليبــي  امللــك  هــو  اإلســباني،  السياســي 
أول  فــي  نجــح  قــد  يكــون  الــذي  الســادس، 
اختبــار فعلــي يواجهه، كمــا نجح والده، امللك 
كارلــوس، فــي تمريــر املرحلــة االنتقاليــة بعــد 
وفــاة الجنــرال فرانشيســكو فرانكو عام 1975 

وعودة الحكم امللكي بواجهة ديمقراطية.
إليــه  تــؤدي  أن  يمكــن  مــا  فــإن  املجمــل،  فــي 
قضيــة كتالونيــا اليــوم، واملســار الــذي تتخذه، 
فــي  القوميــات  اســتقال  شــعلة  إطفــاء  هــو 
أو  فرنســا،  فــي  كورســيكا  ســواء  أوروبــا، 
منطقــة لومبارديــا اإليطاليــة، وغيرهمــا. كمــا 
ستكّرس مفهوم »أوروبية« الخيارات املحلية، 
كاســكتلندا، التــي قــد ُيســمح باســتقالها عــن 
االتحــاد  إلــى  انضمــت  حــال  فــي  بريطانيــا، 
األوروبــي، علــى اعتبــار أن الخروج البريطاني 
ر سلبا على االسكتلندين.  وإن كان البعض 

ّ
أث

بيغديمونــت محاولــة  أمــام  يــزال  ال  أنــه  يــرى 
أخيــرة، عنوانهــا »إعــان االســتقال« والرهــان 
على تشرذم الصف املؤيد ملدريد، إال أن الوقت 

ليس امتيازًا يملكه حاكم كتالونيا.

8
سياسة

فّجر الكمين الذي وقعت 
فيه قوة أميركية خاصة 

في النيجر، وأدى إلى مقتل 
أربعة جنود، انتقادات 

جديدة ضد الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب

تتجه الحكومة اإلسبانية، اليوم السبت، إلى تعليق الحكم الذاتي في إقليم كتالونيا، ما يعني عمليًا إلغاء مفاعيل االستفتاء 
الذي أُجري في األول من أكتوبر الحالي. خطوة تبقى مفتوحة على احتماالت عدة

بيغديمونت )يمين( راخوي )وسط( الملك فيليبي )يسار( أثناء تأبين ضحايا اعتداء برشلونة في أغسطس الماضي )باسكال غويو/فرانس برس(

واشنطن ـ أحمد األمين

)البنتاغــون(  الدفــاع األميركيــة  ترجــح وزارة 
لتنظيــم  مواليــة  مجموعــة  وقــوف  فرضيــة 
»داعش« وراء الكمن الذي استهدف قبل نحو 
أســبوعن فرقــة أميركية خاصــة في الصحراء 
جنــود  أربعــة  مقتــل  عــن  وأســفر  الكبــرى، 
الضبابيــة  ورغــم  اثنــن.  وإصابــة  أميركيــن، 
التي ما زالت تحيط بأسباب وقوع 12 جنديا 
أميركيــا في كمن مســلح فــي صحراء النيجر، 
وطبيعة املهمة التي كانوا يقومون بها، إال أن 
الخبــراء العســكرين فــي البنتاغــون ينظــرون 
إلــى هــذا الهجــوم اإلرهابــي علــى أنــه مؤشــر 
»داعــش«  لـ املســتقبلية  االســتراتيجية  علــى 
األخــرى،  املتشــددة  والفصائــل  والتنظيمــات 
ســقوط  بعــد  التنظيــم،  مبايعــة  أعلنــت  التــي 

عاصمة »دولة الخافة في الرقة«.
فــي  األميركيــة  اإلعــام  وســائل  وغرقــت 
الداخليــة  السياســية  االعتبــارات  مســتنقع 
لتداعيــات مقتــل الجنــود األميركيــن األربعــة، 
فعــل  رد  تفاصيــل  علــى  الضــوء  وســلطت 
ترامــب، وتأخــره  دونالــد  األميركــي،  الرئيــس 
فــي مواســاة عائــات الجنــود، وتجنبــه طــوال 
12 يومــا تنــاول كمــن النيجر فــي تصريحاته 
وتغريداتــه، رغــم أن الخســارة البشــرية التــي 

الكمــن  هــذا  فــي  األميركــي  بالجيــش  لحقــت 
تعتبــر األســوأ منــذ وصــول ترامــب إلــى البيت 
األبيض. وقد ذهب بعض املحللن إلى مقارنة 
اســتهدف  الــذي  بالهجــوم  النيجــر  هجــوم 
العــام  فــي  فــي بنغــازي  القنصليــة األميركيــة 
2012، وأدى إلى مقتل السفير األميركي وعدد 
فــي دعــوة مبطنــة  مــن املوظفــن األميركيــن، 
إلــى تشــكيل لجنــة تحقيــق فــي الحــادث علــى 
غــرار لجنــة بنغــازي التي شــكلها الكونغرس، 
وعقدت جلســات اســتجواب مطولة مع وزيرة 
الخارجية األميركية آنذاك، هياري كلينتون.
ودافــع ترامــب عــن عــدم اتصالــه بعائــات عدد 
فــي  ســقطوا  الذيــن  األميركيــن  الجنــود  مــن 
ساحات املعركة، معتبرًا أن الكثير من الرؤساء 
العائــات،  بجميــع  يتصلــوا  لــم  الســابقن 
مشــيرًا إلى أن الرئيس الســابق، باراك أوباما، 
واحــد مــن هــؤالء. كمــا دافعــت متحدثــة باســم 
وعــزت  ترامــب،  موقــف  عــن  األبيــض  البيــت 
تأخــره فــي التواصــل مــع عائــات الجنــود إلى 

إرباكات إدارية في البيت األبيض. 
وأثــار مقتــل الجنــود األميركيــن فــي النيجــر 
موضوع الوجود العسكري األميركي في بؤر 
التوتــر فــي أفريقيــا، واملخاطــر التــي يتعــرض 
لهــا عناصر مــن الوحدات األميركية الخاصة، 
الذين ال يكشــف عن أماكن انتشــارهم. وحسب 
إلــى  األربعــة  الجنــود  ينتمــي  »البنتاغــون«، 
فرقــة القبعــات الخضــر في الجيــش األميركي، 
وهــذه الوحــدة موجــودة فــي النيجر في مهمة 
اإلرهــاب  علــى  الحــرب  إطــار  فــي  عســكرية 
محاربــة  علــى  الحكوميــة  الســلطات  ودعــم 
املجموعــات اإلرهابيــة املتطرفــة املنتشــرة فــي 
فاســو  وبوركينــا  مالــي  مثــل  مجــاورة،  دول 
فــي  حاضــرون  واألميركيــون  ونيجيريــا. 
النيجــر، وخصوصــا فــي مطــار أغاديــز، عبــر 
طيــار  دون  مــن  طائــرات  منهــا  تقلــع  قاعــدة 
العســكرين  لكــن  الســاحل.  منطقــة  تراقــب 

العاملــن فــي هــذه القاعــدة ال يخرجــون منهــا 
ســوى في حاالت نادرة. وإضافة إلى القاعدة، 
ثمــة قــوات خاصــة أميركيــة وعناصــر لتدريب 
وكالــة  وترجــح  النيجريــن.  العســكرين 
صحــة  األميركيــة  العســكرية  االســتخبارات 
البيان الذي نشرته وكالة »أعماق«، وأعلن فيه 
تنظيــم »داعــش« مســؤوليته عــن قتــل الجنود 
األميركيــن فــي الصحــراء األفريقيــة الكبــرى، 
املتطرفــة  املجموعــات  مــن  أيــا   

ّ
أن خصوصــا 

الهجــوم.  عــن  تعلــن مســؤوليتها  لــم  األخــرى 
أكثــر  إن  أميركيــة  عســكرية  مصــادر  وتقــول 
مــن 50 مســلحا مــن »داعــش« في غــرب أفريقيا 
أكتوبر/تشــرين  مــن  الرابــع  فــي  هاجمــوا، 
العســكرية األميركيــة  الوحــدة  الحالــي،  األول 
املؤلفــة مــن 12 جنديــا. ويحقــق »البنتاغــون« 
الخاطئــة  االســتخبارية  باملعلومــات  حاليــا 
التــي أدت إلــى وقــوع وحــدة عســكرية خاصــة، 
كمــن محكــم. وألن  فــي  بمهمــة ســرية،  تقــوم 
العســكرين األميركيــن لــم يكونــوا يتوقعــون 
 معاديــا، تولــت القــوات الفرنســية التــي 

ً
عمــا

دعــم  تقديــم  املنطقــة  فــي  اإلرهابيــن  تكافــح 
جوي لهم بعد الكمن.

في غضون ذلك، دافع وزير الدفاع األميركي، 
العســكرية  العمليــة  عــن  ماتيــس،  جيمــس 
بعــدم  اعتــرف  لكنــه  النيجــر،  فــي  األميركيــة 
امتاكــه معلومــات كافيــة عــن الكمــن الــذي 
تعرضــوا لــه. وقــال ماتيــس »نحــن فخــورون 
فتــح  تــم  أنــه  موضحــا  بجنودنــا،«  جــدًا 
تحقيــق، لكــن »ال نملــك كل املعلومــات بعــد«. 
وأشــار إلى أن الواليات املتحدة نشــرت نحو 
بقــي 

ُ
ألــف جنــدي فــي تلــك املنطقــة، بينمــا ت

فرنسا أربعة آالف جندي هناك منذ سنوات. 
وشــدد علــى أن الوضــع فــي أفريقيــا »خطيــر 
»الخطــر  أن  إلــى  الفتــا  كثيــرة«،  أحيــان  فــي 
واجهه قواتنا خال عمليات مكافحة 

ُ
الــذي ت

اإلرهاب حقيقي جدًا«.

العبــث  املســموح  غيــر  مــن  ألنــه  لكتالونيــا، 
بســلم كتالونيا بسبب السيد بيغديمونت«. 
اإلســبانية  االشــتراكية  السياســية  أن  كمــا 
كارمن كالبو، ذكرت في مقابلة مع التلفزيون 
»الحكومــة  أن  الجمعــة،  مســاء  الرســمي، 
علــى  االشــتراكي  العمــال  حــزب  مــع  اتفقــت 
إجــراء انتخابــات إقليميــة فــي كتالونيــا، في 
يناير/كانــون الثانــي املقبــل، فــي إطار حزمة 
بشــكل  اإلقليــم  لحكــم  اســتثنائية  إجــراءات 
مباشــر لفتــرة مؤقتــة«. بــدوره كان راخــوي 
قــد طالــب رئيس إقليم كتالونياـ «بالتصرف 
فــوق  البلــد  مصلحــة  ووضــع  بعقانيــة، 
»إدخال  املصالــح الشــخصية«، متهمــا إيــاه بـ
واالرتبــاك  اليقــن  عــدم  حالــة  فــي  البــاد 
مشــروعا  الشــعب  علــى  بفرضــه  املتعمــد، 
كتالونيــا«.  إفقــار  إلــى  ســيؤدي  راديكاليــا 

تقرير

■ فرانس برس عن مصدر إسرائيلي مسؤول: #محمد_بن_سلمان زار 
إسرائيل سرًا. ما كان همسا أصبح علنا

■ العرب يتساقطون بلد بعد بلد في التطبيع مع اسرائيل #زيارة بن 
سلمان إلسرائيل

■ رئيس الحكومة اإلسبانية يعلن التوجه لتعليق الحكم الذاتي في إقليم 
كتالونيا وفق الدستور. قد تكون الخطوة شرارة لحرب أهلية قادمة 

■ السعودية مجرد ريموت في يد محمد زايد ال تلوموها، وجهوا اللوم 
ملحمد زايد

■ نزع ساح حماس واالعتراف بإسرائيل كدولة، غيض من فيض شروط 
االحتال لقبول املصالحة الفلسطينية، هل ستنجح املصالحة في ظل 

املوقف األميركي املنحاز؟ 

■ التفاوض الناجح يفضي إلى توازن املصالح بن طرفي التفاوض 
»مكاسب وتنازالت« تطاول كا الطرفن ... #املصالحة_الفلسطينية

■ في الوقت الذي يستعرض فيه #الحوثي مليشياته مدججة بأحدث 
أنواع الساح يغض التحالف البصر عنه، ويتجه لقتل أطفال #الجوف

■ صراع االنقابين يشتد.. حزب املخلوع #صالح يهدد #الحوثي بفك 
الشراكة بينهما واألخير يرد:أنتم من لم يلتزم باالتفاقيات. 

■ نظام #السيسي أفقر وقتل املصرين

■ املثقف الذي ال يصدم الجمهور وال يتحدى يقينياته وال يغير طريقة 
تفكيره مجرد »شاعر قبيلة« يتسول لقمة عيشه بالكتابة.

■ الهجوم على كركوك كان بعلم أميركا وبمشاركة من املخابرات اإليرانية 
والتركية

■#فبراير كان هدفها األساسي والوحيد إسقاط نظام #القذافي ونجحت 
 النظر عن فشل الشعب في إيجاد بديل لذلك النظام ! 

ّ
في ذلك .. بغض

#اخطونا

فرناندو  الحاكم،  المحافظ  الشعبي،  الحزب  في  الثالث  المسؤول  أّكد 
لتجنّب  موجودًا  زال  ما  »هامشًا  أن  الجمعة،  أمس  مايو،   - مارتينيز 
تصريح  وفي  كتالونيا«.  في  الذاتي  للحكم  جزئي  أو  شامل  تعليق 
إلذاعة »كادينا سر«، قال مارتينيز - مايو إنه »طالما أن االستقالل لم يعلن، 
الهامش  فإن  بيغديمونت(  كارليس  اإلقليمي  )الرئيس  تراجع  ما  وإذا 
»بيغديمونت  أن  وأضــاف  الذاتي«.  الحكم  تعليق  لتجنب  موجود، 

يستطيع التصحيح طالما لم تعقد جلسة التعليق في مدريد«.

فرصة أخيرة للتصحيح
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تأجيل قروض 1.576 تريليون جنيه
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

تسعى الحكومة املصرية لترحيل 
الديــون  التزامــات  مــن  كبيــر  جــزء 
مؤشــرات  تحســن  لحــن  لديهــا 
املاليــة العامــة، خاصــة مــا يتعلــق بالســيطرة 
على عجز املوازنة واحتياطي النقد األجنبي.

وقــال مســؤول فــي قطــاع الديــن العــام بــوزارة 
املالية املصرية، لـ »العربي الجديد«، إن جملة 
أدوات الديــن مــن ســندات وأذون خزانــة التــي 
تم تجديدها العام املالي املاضي بلغت قرابة 
دوالر(  مليــار   89( جنيــه  تريليــون   1.576
مقابــل 980 مليــار جنيــه العام املالي الســابق، 

بزيادة تقترب من %55. 
وتابــع املســؤول، الــذي طلــب عدم نشــر اســمه، 
أن أذون الخزانــة تتصــدر قائمــة املديونيــات 
التــي أّجلــت الحكومــة ســدادها، حيــث تنتهــج 
الحكومــة سياســة إصــدار أدوات دين قصيرة 

األجــل خــال الســنوات املاضيــة تجنبا لســعر 
الفائــدة املرتفــع علــى الســندات املحليــة، حيث 
 1.39 بقيمــة  خزانــة  أذون  أجــل  تجديــد  تــم 
تريليــون جنيــه، فيما تم تجديد أجل ســندات 
املســؤول  وأكــد  جنيــه.   مليــار   186 بقيمــة 
معــدل  فــي  األعلــى  كان  املاضــي  العــام  أن 
االقتراض، حيث تم إصدار أدوات دين جديدة 
تريليــون   1.7 بقيمــة  منهــا  بعــض  وتجديــد 
جنيــه، بســبب كثــرة االلتزامــات علــى الخزانــة 
العامة فيما يخص الديون املستحق سدادها 
والتي تم تجديد بعضها وإصدار أدوات دين 
جديدة لســداد البعض اآلخر، لتفادي التأثير 

السلبي على املوازنة العامة للدولة. 
وعلى مســتوى الديون الخارجية، أعلن وزير 
أيــام،  قبــل  الجارحــي،  املاليــة املصــري عمــرو 
تجديــد ســندات دوليــة مصــدرة العــام املالــي 
املاضــي بقيمــة مليــاري دوالر ملــدة عــام آخــر، 
في الوقت الذي أعلن فيه طارق عامر محافظ 

مفاوضــات  نجــاح  املصــري  املركــزي  البنــك 
واإلماراتيــة  الســعودية  الودائــع  تجديــد 
العــام  تســتحق  والتــي  املركــزي،  البنــك  فــي 
احتياطــي  مســتوى  علــى  حفاظــا  املقبــل، 
العملــة الصعبــة الــذي جــاء أغلبــه مــن الديــون 
الخارجيــة. ويقتــرب احتياطي النقد األجنبي 

ملصر حاليا من 36.5 مليار دوالر.
إمــا  االقتــراض  فــي  الحكومــة  توســع  ومــع 
لســداد القروض أو لســد عجز املوازنة، تتســع 
حصــة الفوائــد مــن املوازنــة العامــة للدولة، ما 
يؤثر على مخصصات قطاعات استراتيجية 

كالصحة والتعليم والبنية التحتية.
وقــال وزيــر املاليــة املصــري مؤخــرًا، إن تكلفــة 
الفوائــد ارتفعــت العــام املاضــي إلــى نحو 316 
مليــار جنيــه، مقابــل تقديــرات كانــت بحــدود 
292 مليار جنيه، فيما بات متوقعا أن ترتفع 
جملة الفوائد املسددة العام املالي الحالي من 
مســتهدف 384 مليار جنيه إلى 410 مليارات 

االقتصاديــة  القــرارات  بســبب  ذلــك  جنيــه، 
والنقديــة فيمــا يخــص التعويــم ورفع أســعار 
الفائــدة.  وأكــد املســؤول فــي وزارة املاليــة، أن 
متوســطات أســعار الفائــدة علــى أدوات الدين 
تشهد استقرارًا ملحوظا عند نفس معدالتها 
املرتفعة، حيث سجل سعر الفائدة على أذون 
فيمــا ســجل   ،%17.3 يومــا  أجــل 91  الخزانــة 
علــى أذون الخزانــة أجــل عام نحــو 18.1% في 

املتوسط.
تلــك  تنخفــض  أن  املتوقــع  مــن  أنــه  وتابــع 
املتوســطات بمجــرد أن يتخــذ البنــك املركــزي 
علــى  الفائــدة  ســعر  بخفــض  قــرارًا  املصــري 

اإليداع واإلقراض، واملتوقع أن يكون قريبا. 
وعــن مشــتريات األجانــب فــي أدوات الديــن، 
أكــد املســؤول أنهــا تشــهد تزايــدًا كبيــرًا فــي 
الفائــدة  أســعار  ارتفــاع  بســبب  معدالتهــا 
أدوات  فــي  االســتثمار  يجعــل  مــا  املحليــة، 

الدين مغريا.

عمان ـ زيد الدبيسة

طالبت حكومة بغداد، األردن رســميا بإعفاء املواطنن 
علــى  املتواجــدة  العراقيــة  والســيارات  والشــاحنات 
الرســوم  مــن  عامــن،  مــن  أكثــر  منــذ  اململكــة  أراضــي 

والغرامات املترتبة عليها كـ »بدل أرضيات«. 
 2015 يوليو/تمــوز  فــي  طريبيــل  معبــر  إغــاق  ومــع 
وحتى نهاية أغسطس/آب 2017 ألسباب أمنية بعدما 
مــرة،  مــن  أكثــر  اإلرهابيــة  لاعتــداءات  املعبــر  تعــرض 
علقــت مئــات الشــاحنات العراقيــة فــي األردن، وتراكمت 
لصالــح  الــدوالرات  آالف  بمئــات  مديونيــات  عليهــا 

حكومــة عّمــان.  وقالــت الســفيرة العراقيــة لــدى األردن 
صفيــة الســهيل، فــي تصريــح لـــ »العربــي الجديــد«، إن 
بحــدود  يقــدر   العراقيــة  الشــاحنات  مــن  كبيــرا  عــددا 
300 شــاحنة، مــا تــزال جاثمــة فــي األردن منــذ اشــتعال 
األحداث باملناطق العراقية الحدودية مع األردن، حيث 
لــم تســتطع العــودة بســبب ســيطرة تنظيــم داعش على 
قبــل  مــن  تحريرهــا  يتــم  أن  قبــل  العــراق،  غــرب  أراض 
القــوات العراقيــة مؤخــرا. وأضافــت: »ترتــب علــى هــذه 
منــذ  األردنــي  للجانــب  وغرامــات  رســوم  الشــاحنات 
إضافــة  دفعهــا،  أصحابهــا  يســتطيع  وال  الوقــت  ذلــك 
إلــى تعطلهــا طــول هــذه الفتــرة عــن العمل. بــات بإمكان 

هــذه الشــاحنات العــودة اآلن بعــد إعــادة تشــغيل معبــر 
طريبيــل الحــدودي مــع األردن واســتئناف حركــة النقــل 
فــي االتجاهــن، األمــر متوقــف علــى تســوية موقفها مع 
الحكومة األردنية فيما يتعلق برسوم بدل األرضيات«.  
وكان رئيــس الــوزراء األردنــي هانــي امللقــي قــرر الشــهر 
املاضي، إعفاء الشاحنات العراقية املتوقفة في املنطقة 
الحدوديــة علــى الجانــب األردنــي مــن الغرامــات املاليــة 
املترتبــة عليهــا )بدل أرضيات(، لكن القرار اقتصر فقط 
على الشاحنات العالقة باملنطقة الحدودية، ولم يشمل 
تمــت  إنــه  ســهيل،  وقالــت  األردن.  داخــل  العالقــة  تلــك 
الشــاحنات  هــذه  إلعفــاء  األردنيــة  الحكومــة  مخاطبــة 

لهــا  والســماح  عليهــا  املترتبــة  املاليــة  املطالبــات  مــن 
بالعــودة إلــى العراق، مشــيرة إلــى أن الجهات املختصة 
التــي  العراقيــة  الشــاحنات  مؤخــرا  أعفــت  األردن  فــي 
كانــت عالقــة علــى الحدود وقد عــادت فعليا إلى بغداد، 
فــي إطــار جهــود أردنيــة لتذليــل العقبــات أمــام حركــة 
التجــارة مــع العــراق. وأوضحــت الســفيرة العراقيــة، أن 
هنالــك عراقيــن أيضــا مطالبــون بدفــع غرامــات كبيــرة 
بسبب إقامتهم غير القانونية في األردن طيلة العامن 
املاضيــن، مــع تعثــر عودتهــم إلــى بلدهــم، مشــيرة إلــى 
أن الســفارة واملســؤولن العراقين يســعون الستصدار 

قرار أردني بإعفائهم من هذه املطالبات.

الغرامات تعرقل خط التجارة البري بين األردن والعراق

اليونان توزع مليار يورو على 
الفقراء

 قالت الحكومة اليونانية إنها 
تخطط لتوزيع مليار يورو على 

الفقراء الذين عانوا على مدى سبع 
سنوات جراء أزمة الديون، وذلك 

بعد أن تجاوزت أهدافها للميزانية 
هذا العام. وتتوقع اليونان العودة 
إلى تحقيق نمو بنحو 2% هذا 

العام وفائض أولي - قبل حساب 
تكاليف خدمة الديون - قدره 

2.2% من الناتج املحلي اإلجمالي، 
بينما كان املستوى املستهدف في 

برنامج اإلنقاذ %1.75.
وقال ديميتريس تزاناكوبولوس، 

املتحدث باسم الحكومة 
للصحافيني: »الزيادة املحققة في 
الفائض، والتي سيجري توزيعها 

على الفئات االجتماعية التي عانت 
من أشد الضغوط أثناء األزمة 

املالية، ستقترب من مليار يورو«.  
وفقد مئات اآلالف من اليونانيني 

وظائفهم أثناء الركود االقتصادي 
الذي استمر ألكثر من ست 

سنوات، وقلص الناتج املحلي 
اإلجمالي للبالد بأكثر من الربع. 

نمو فائض الحساب الجاري 
في منطقة اليورو

ارتفع فائض الحساب الجاري 
ملنطقة اليورو مع باقي دول العالم 

خالل أغسطس/آب إلى أعلى 
مستوياته منذ مايو/أيار العام 

ا للبيانات الصادرة 
ً
املاضي، وفق

عن املركزي األوروبي. وبلغ فائض 
الحساب الجاري للمنطقة 33.3 

مليار يورو )39.37 مليار دوالر( 
ا لألساس 

ً
خالل أغسطس/آب، وفق

املعدل موسمًيا، مرتفعا من 31.5 
مليار يورو في يوليو/تموز. كما 
زاد الفائض التراكمي على مدى 

اثني عشر شهرا حتى أغسطس/
آب في الحساب الجاري إلى 338.5 

مليار يورو، بما يمثل 3.1% من 
الناتج املحلي اإلجمالي ملنطقة 

اليورو، من 333.1 مليار يورو في 
الفترة املنتهية في يوليو/تموز.

وتراجع اليورو بنسبة 0.4% إلى 
1.1802 مقابل الدوالر.

احتجاج العاملين لدى مورد 
لجواالت آيفون بالصين

تدفق مئات العاملني إلى الشوارع 
أمس ليمنعوا الدخول ملصنع 

مورد لجواالت آيفون في شرق 
الصني احتجاجا على مكافآت 

ا ملا ذكره شهود 
ً
غير مدفوعة، وفق

واملجموعة غير الهادفة للربح التي 
يقع مقرها في نيويورك »تشاينا 
البور وواتش«، ونقلته أسوشيتيد 

برس. وأكدت شركة غبيل التي 
تدير مصنع غرين بوينت في 
مدينة ووشي، أن عشرين إلى 

 فقط هم املحتجون 
ً
أربعني عامال

والباقون هما عمال الوردية الليلية 
يحاولون الدخول للمصنع، ولكنها 
تعهدت باتخاذ إجراء تصحيحي 

بشأن النزاع على األجور.
وأوضحت غبيل، في بيانها 

الصادر أمس قائلة: »ملتزمون 
بضمان أن كل موظف يحصل 

على أجره بشكل عادل وفي الوقت 
املحدد«.

أخبار

»نيكي« يسجل 
أطول موجة 

صعود

ارتفع مؤشر نيكي لألسهم اليابانية للجلسة الرابعة عشرة على التوالي أمس الجمعة، ليسجل أطول موجة صعود له في أكثر من 50 عاما بفضل تراجع 
الــن الــذي ســاعد األســهم علــى تعويــض خســائرها الســابقة. وفتــح نيكي منخفضــا 0.3% لكنه أغلق مرتفعــا 0.04% بما يعادل 9.12 نقطــة عند 21457.64 
نقطــة. وكان ذلــك كافيــا لتحقيــق أطــول موجــة مكاســب يوميــة متصلــة منــذ 1961. وصعــد املؤشــر 1.4% علــى مــدار األســبوع مواصــا مكاســبه لألســبوع 
السادس على التوالي، في أطول موجة من نوعها خال عام. وتقدم نيكي أكثر من 5% على مدى األربعة عشر يوما األخيرة، بفعل اآلمال في فوز االئتاف 

الحاكم الذي يقوده رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، باالنتخابات العامة في 22 أكتوبر/تشرين األول.
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غزة ـ يوسف أبو وطفة

ينتظر أصحاب املصانع واملنشآت 
اإلنتاجية في قطاع غزة، املحاصر 
إســرائــيــلــيــًا لــلــعــام الــــحــــادي عشر 
م حكومة 

ّ
على التوالي، انعكاسا إيجابيا لتسل

الحصار  رفــع  عبر  مهامها،  الــوطــنــي  الــوفــاق 
والــتــخــفــيــف مـــن اإلجـــــــــراءات املـــفـــروضـــة على 

حركة البضائع ودخول املواد الخام.
ــاب هـــــــذه املـــنـــشـــآت  ــ ــحــ ــ ــدو انــــتــــظــــار أصــ ــ ــبــ ــ ويــ
مــشــروًعــا، فــي ظــل الــخــســائــر املــالــيــة الكبيرة 
ــتـــي تـــكـــبـــدوهـــا، طــيــلــة الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة،  الـ
التي شنها  الحروب  وتالحق  الحصار  بفعل 
االحـــتـــالل عــلــى الــقــطــاع وطـــاولـــت الــعــديــد من 
هـــذه املــنــشــآت الــتــي كــانــت مــصــدر رزق آلالف 
العاملن. وتعتبر املصانع العاملة في القطاع 
مــصــدرا مــن مــصــادر تشغيل األيـــدي العاملة، 
في ظل ارتفاع معدالت البطالة ألكثر من %44، 
بينهم نحو 60% من فئة الشباب، في الوقت 
ــر الــغــزيــة على  ــل فــيــه اعــتــمــاد األســ الــــذي وصـ

املعونات اإلغاثية ألكثر من %80.
وبــحــســب تـــقـــديـــرات الــلــجــنــة الــشــعــبــيــة لكسر 
الحصار )منظمة غير حكومية(، فإن متوسط 
دخــل الــفــرد الــيــومــي فــي الــقــطــاع الـــذي يقطنه 
ــــزي، وصــــل إلــى  أكـــثـــر مـــن مــلــيــونــي مـــواطـــن غـ
نحو دوالر أميركي فقط، في حن ارتفع عدد 
ربــع مليون ال  إلــى نحو  العمل  عــن  العاطلن 

يجدون فرص عمل.
ويقول رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار 
لـ »العربي الجديد«، إن  عن غــزة، عالء البطة، 
بــدايــة  يشكل  الفلسطينية  املــصــالــحــة  إنــجــاز 
حقيقية إلنهاء الحصار، والعمل على تخفيف 

الجزائر ـ حمزة كحال

ــًرا الــحــظــر املــطــبــق منذ  رفـــعـــت الـــجـــزائـــر أخــــيــ
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن ســنــة عــلــى تــصــديــر مـــادة 
اإلسمنت، وذلك بعدما حققت شبه توازن بن 
العرض والطلب، ما اعتبره مراقبون رضوخا 
لــضــغــوط املــنــتــجــن األجـــانـــب الــنــاشــطــن في 
»الــعــربــي  الـــبـــالد. وكـــشـــف مـــصـــدر حــكــومــي لـــ
الجديد«، أن الحكومة الجزائرية أعطت الضوء 
األخـــضـــر لــلــمــنــتــجــن الــجــزائــريــن واألجـــانـــب 
ــــي عـــمـــلـــيـــات تـــصـــديـــر اإلســـمـــنـــت  ــلــــشــــروع فـ لــ
ــادة األســاســيــة في  الـــرمـــادي و»الــكــلــنــكــر« - املــ
أرقــام  صناعة اإلسمنت - وذلــك بعد تسجيل 
إنــتــاج تــفــوق تــوقــعــات الــحــكــومــة هـــذه السنة. 
واســتــنــدت الــحــكــومــة فـــي قـــرارهـــا إلـــى تقرير 

اإلجــــــــــراءات املـــفـــروضـــة عـــلـــى الـــقـــطـــاع، طــيــلــة 
الــســنــوات املــاضــيــة، وسينعكس إيــجــاًبــا على 
الغزي.  االقتصاد  وعلى  الفلسطينين  حياة 
ويضيف البطة، أن قوائم السلع املمنوعة من 
االحتالل  والتي يضعها  القطاع  إلى  الدخول 
وتــنــدرج تحتها قائمة طويلة مــن األصــنــاف، 
تعتبر إحدى الخطوات التي ينتظر أن تحاول 
الضغط  عبر  إلــغــاءهــا،  الفلسطينية  السلطة 
مــع املجتمع الــدولــي، بــاإلضــافــة إلــى محاولة 

السماح بتصدير السلع للخارج.
مــنــشــأة ومــصــنــع  آالف  نــحــو 4  أن  ويـــوضـــح 
اآلالف  فيها عشرات  القطاع، يعمل  تعمل في 
ــذه اإلجــــــــراءات  ــ ــــف هـ مــــن الـــعـــمـــال، تــنــتــظــر وقـ
السنوات  طيلة  الحصار،  بفعل  اتــخــذت  التي 
املـــاضـــيـــة، وأدت إلــــى تــوقــف بــعــض املــصــانــع 
وتـــعـــطـــل أخــــــرى بــشــكــل شـــبـــه كـــلـــي، وخــفــض 
التي  الــعــدد األكــبــر مــن تلك املصانع  إنتاجية 
ــا 

ً
ظــلــت تــعــمــل. ويــلــفــت الــبــطــة إلــــى أنــــه، ووفــق

آلخر إحصائية موجودة، فإن نحو 90% من 
املصانع توقفت بشكل كلي وشكل شبه كلي، 
خالل الفترة املاضية، بفعل نقص املواد الخام 
ومنع إدخــال االحتالل لها عبر وضعها على 
ــتـــخـــدام املـــــــزدوج، ما  قـــوائـــم الــســلــع ذات االسـ
العاملن  أعــداد كبيرة من  تسبب في تسريح 
بها. ويرى أن إلغاء هذه القوائم سيساهم في 

أعده خبراء وزارة الصناعة واملناجم، اطلعت 
عليه »العربي الجديد«، والذي كشف أن القدرة 
من  ارتفعت  اإلسمنت  من  للجزائر  اإلنتاجية 
20 إلى 25 مليون طن بن عامي 2015 و2017، 
في حن أن الطلب املحلي ازداد من حدود 20 
مليون طــن فــي عــام 2010 إلــى 22 مليون طن 

إعــادة ما نسبته 60 إلى 90 ألف عامل للعمل 
في املنشآت الصناعية واإلنتاجية، خصوصًا 
البطالة بشكل كبير،  ارتــفــاع معدالت  في ظل 
ال سيما فــي صــفــوف الــشــبــاب الــذيــن وصلت 
الــنــســبــة بــيــنــهــم إلــــى 60%، فــضــال عـــن غــيــاب 
الــتــوظــيــف الــحــكــومــي الــرســمــي فـــي الــقــطــاع، 
والذي حرمت منه غزة طيلة سنوات االنقسام 
املاضية، والذي كان يصل إلى نحو ثالثة آالف 

وظيفة سنويا.
ويــــشــــدد الـــبـــطـــة، عـــلـــى أن لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
املــتــمــثــل فـــي املـــصـــانـــع واملـــنـــشـــآت اإلنــتــاجــيــة 
بشكل خاص، دورا في املساهمة في تخفيف 
نسبة البطالة، إال أن ذلك يجب أن يتحقق عبر 
اتـــه،  الــضــغــط عــلــى االحـــتـــالل لتخفيف إجـــراء
وعـــمـــل الــحــكــومــة عــلــى تــوفــيــر وتــســهــيــل كل 
العقبات أمام هذه املنشآت. ووصلت معدالت 
الــفــقــر والــفــقــر املــدقــع إلـــى أكــثــر مــن 65%، في 
انــعــدام األمــن الغذائي لدى  حــن بلغت نسبة 
األســر في القطاع نحو 50%، في الوقت الذي 
يعتبر نحو 95% من مياه الشرب غير صالحة 
لالستخدام اآلدمي، إضافة إلى نحو 15 مليار 
دوالر خسائر الغزين خالل سنوات الحصار.
مــن جــانــبــه، يــقــول أســتــاذ عــلــم االقــتــصــاد في 
ــر بـــغـــزة، ســمــيــر أبـــو مــدلــلــة، إن  ــ جــامــعــة األزهـ
الــقــطــاع الــخــاص يعتمد على 70% مــن املــواد 
الــخــام الـــواردة مــن االحــتــالل، فــي الــوقــت الــذي 
يضع فيه االحتالل قائمة وتصنيفات طويلة 
من السلع املمنوع وصولها إلى القطاع تحت 
ذريعة استخدامها في الصناعات العسكرية.

ــديـــد«،  ـــ »الــــعــــربــــي الـــجـ ــة، لــ ــلـ ــدلـ ــد أبـــــو مـ ــؤكــ ويــ
على أن ســمــاح االحــتــالل بــإدخــال هــذه املــواد 
القطاع،  على  املفروضة  اإلجـــراءات  وتخفيف 
خـــالل ســـنـــوات الــحــصــار املــاضــيــة، سيساهم 
فــي تشغيل جـــزء كبير مــن الــشــبــاب واأليـــدي 
الــعــامــلــة، ال سيما فــي مــجــال صــنــاعــة األثـــاث 
واملــجــاالت اإلنتاجية. وأوضــح أبــو مدللة، أن 
من  أكثر  يعمل على تشغيل  الــخــاص  القطاع 
62% فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــطــاع، فــي حن 
يبلغ عدد العاملن في املؤسسات الحكومية، 
سواء التابعة للسلطة الفلسطينية أو حكومة 
ــتــــي كــــانــــت تـــديـــرهـــا حــركــة  ــقـــة الــ ــابـ ــزة الـــسـ ــ غــ
حماس، نحو 200 ألف موظف. ويبن أستاذ 
علم االقتصاد، أنه على السلطة الضغط على 
أجــل وقــف الحصار اإلسرائيلي  االحتالل من 
املــفــروض على غــزة، والسماح بحرية إدخــال 
املـــواد لــهــا، وحــريــة حــركــة البضائع، ال سيما 
الفراولة  كتصدير  للخارج  املنتجات  تصدير 
والـــزهـــور الـــذي تــراجــع بشكل مــلــحــوظ خــالل 

السنوات املاضية.

الــســنــة املــاضــيــة، ثــم إلـــى 26 مــلــيــون طــن سنة 
في  فائض  تسجيل  الحكومة  وتتوقع   .2017
بحلول  طــن  مليون  و13.5   12.5 بــن  اإلنــتــاج 

عام 2020.
ــز املـــســـجـــل بــن  ــعـــجـ ــإن الـ ــ ووفـــــــق الـــتـــقـــريـــر، فــ
العرض والطلب واملقدر بأقل من مليوني طن 
ســُيــتــدارك السنة الــقــادمــة مــع دخـــول وحــدات 
وبالتالي  الجزائر،  في  إسمنت جديدة  إنتاج 

يستبعد حدوث اختالل في السوق.
ويرجع ارتفاع قدرة إنتاج مادة اإلسمنت في 
الجزائر من 20 مليون طن قبل سبع سنوات 
ــــى تــضــاعــف  ــــى 25 مـــلـــيـــون طــــن ســـنـــويـــا، إلـ إلـ
عـــدد املــصــانــع بــعــدمــا فــتــحــت الــحــكــومــة بــاب 
الــذي ظل ُمحتكرا  االستثمار في هــذا القطاع 
من طرف شركة عمومية واحدة تابعة للدولة 

ــقـــود. وحـــســـب بــشــيــر عـــــربـــــاوي، مـــســـؤول  ــعـ لـ
املــديــريــة الــعــامــة لــتــرقــيــة االســتــثــمــار بــــوزارة 
إنتاج  عدد مصانع  فإن  الجزائرية،  الصناعة 
تم فتحه  ما  بلغ 17 مصنعا، منها  اإلسمنت 
مــطــلــع هـــــذه الـــســـنـــة بـــعـــد خـــضـــوعـــه لــعــمــلــيــة 
ــاج، كمصنع »عــن  ــتـ تــوســعــة لــرفــع طــاقــة اإلنـ
الــكــبــيــرة« بــمــحــافــظــة ســطــيــف، الــتــابــع ملجمع 
»جيسكا« العمومي، بطاقة إنتاج تبلغ مليون 
طــن ســنــويــا، ومــصــنــع »ســـيـــالس« بمحافظة 
فرنسين  مستثمرين  مــع  بــالــشــراكــة  بــســكــرة 

بطاقة إنتاج تبلغ 2.7 مليون طن. 
وعن املصانع املنتظر استالمها بداية السنة 
ــديــــث مــع  الــــقــــادمــــة، كـــشـــف عــــــربــــــاوي، فــــي حــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن عــدة مصانع ستدشن 
قريبا، منها مصنع بمحافظة الشلف، بطاقة 
تــقــدر بمليوني طــن ســنــويــا، ومصنع  إنــتــاج 
بكمية  بــوعــريــريــج،  بـــرج  بمحافظة  »زهـــانـــة« 

إنتاج تبلغ 1.5 مليون طن سنويا.
كذلك من املنتظر أن يدخل الخدمة مصنعان 
ــران بــالــجــنــوب الــغــربــي لــلــجــزائــر، تحديدا  آخــ
بمحافظة بشار، بطاقة إنتاج تقدر بمليوني 
طن لكل مصنع. وصادقت الحكومة عن طريق 
املجلس الوطني لالستثمار، أخيرا، على منح 
رخـــص بــنــاء ثــالثــة مــصــانــع أخـــرى بالشراكة 
»هــونــدا  بــن مستثمرين جــزائــريــن وشــركــة 
ســيــمــنــت كــومــبــانــي« بــطــاقــة إنـــتـــاج تــبــلــغ 10 
مالين طن. ولفت املتحدث نفسه إلى أن رفع 
الــحــكــومــة يــدهــا عــن قــطــاع صــنــاعــة اإلسمنت 
جاء لسببن، أولهما استحالة مواصلة السير 
عــلــى طــريــق االحــتــكــار الــعــمــومــي لــإنــتــاج في 
ــبـــالد بــكــمــيــات كــبــيــرة من  وقــــت تـــزخـــر فــيــه الـ
اإلسمنت خاصة »الكلنكر«، أما السبب الثاني 
فــيــعــود إلـــى ضــــرورة كــبــح واردات الــبــالد من 
اإلسمنت وتوفير األموال في عز األزمة املالية.
وبالرغم من فتحها لباب االستثمار في إنتاج 
أمــام الشركات، إال أن الجزائر ظلت  اإلسمنت 
التي  متمسكة بقاعدة )49/51( االستثمارية، 
ــانــــب بـــاالكـــتـــفـــاء بــمــا يـــعـــادل %49  تـــلـــزم األجــ
مـــن حــجــم املـــشـــاريـــع، عــلــى أن يـــحـــوز الــطــرف 

الجزائري سواء أكان حكوميا أم خاصا على 
51%، وذلــك حفاظا على ما تسميه الحكومة 
»السيادة الوطنية« على املمتلكات والثروات.

ــان عـــمـــالق صـــنـــاعـــة اإلســـمـــنـــت الــفــرنــســي  ــ وكــ
»الفــارج« قد هدد في فبراير/ شباط املاضي، 
بتقليص حجم استثماراته في الجزائر إذا لم 
التصدير، وذلــك بعد  بــاب  الحكومة  لــه  تفتح 
تــســجــيــل نــســب إنـــتـــاج فــاقــت تــوقــعــاتــه، وهــو 
الطلب الذي سرعان ما استجابت له الجزائر 
ــتـــي تـــمـــر بــهــا  تـــحـــت ضـــغـــط األزمـــــــة املـــالـــيـــة الـ
البالد. إال أن اإلشكال يطرح عند الخبراء على 
مستوى التصدير بعد تحقيق الجزائر لشبه 
اكتفاء، فالبالد غير مستعدة لتصدير كميات 
كبيرة من اإلسمنت في املدى القريب بالنظر 
الفتقارها لشبكة نقل بري وبحري، باإلضافة 
إلى عدم امتالك الجزائر لزبائن دائمن. وفي 
الــســيــاق، يــقــول الــخــبــيــر االقــتــصــادي فــرحــات 
علي، إن الجزائر ال يمكنها أن تصدر أكثر من 
مليوني طن من اإلسمنت سنويا بالنظر إلى 
ضعف شبكة النقل وعدم وجود سكك الحديد 

من املحافظات املعنية بإنتاج اإلسمنت.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــو نأخذ  وتــابــع قــائــال لـــ
مثال محافظة بسكرة، أكبر املحافظات إنتاجا 
املــوانــئ يبعد عنها  أقــرب  أن  لإسمنت، نجد 
فــيــهــا سكك  تـــوجـــد  كــيــلــومــتــر وال  نــحــو 400 

للحديد«. 
ــاف أن الـــجـــزائـــر تــفــتــقــد أيـــضـــا ألســــواق  ــ وأضــ
خارجية تصدر لها اإلسمنت، فحسب دراسة 
قـــامـــت بــهــا شـــركـــة »الفـــــــارج« الــفــرنــســيــة، فــإن 
األســــــواق املــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا هـــي ليبيا 
واعــدة  أســواقــا  تعد  التي  ومالي  وموريتانيا 
مستقبال مــن جهة، ومــن جهة أخــرى لكونها 
ــارة لــلــجــزائــر ويــمــكــن نــقــل اإلســمــنــت  ــ دوال جـ

إليها برا عن طريق الشاحنات.
استيراد  عمليات  قــد جمدت  الجزائر  وكــانــت 
املاضي،  الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  اإلسمنت 
وذلـــك عــقــب إخــضــاع عمليات اســتــيــراده إلــى 
نـــظـــام الــــرخــــص، فــــي مــســعــى لــكــبــح فـــاتـــورة 

واردات البالد.

الرباط ـ مصطفى قماس

انطلقت منذ  إن مباحثات  املغرب،  قالت مصادر مطلعة في 
يومن في واشنطن، بن اململكة والواليات املتحدة من أجل 
تقييم اتفاق التبادل الحر بن البلدين، وهو أول لقاء يجمع 
مــســؤولــي البلدين بعد انــتــخــاب الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
ترامب. ويبحث مسؤولو البلدين خالل هذا اللقاء، القضايا 
استعمالها  يفترض  التي  والوسائل  املشتركة،  االقتصادية 
من أجل تطوير العالقات التجارية بن البلدين، خاصة على 
والشركات  واالستثمار  والــزراعــة  النسيج  قطاعات  مستوى 

الصغرى واملتوسطة، حسب املصادر.
وأشار مسؤول مغربي بارز لـ »العربي الجديد« إلى أن اللقاء 
هو األول الذي يعقد في عهد ترامب، الذي رفع خالل حملته 
االنتخابية، شعارات تدعو إلعادة النظر في اتفاقات التبادل 
الحر، خاصة مع املكسيك وكندا. ويذهب الباحث االقتصادي 
الذي  بالتصور  املغرب غير معني  أن  إلــى  البركاني،  املهدي 
يحمله تــرامــب عــن اتــفــاقــات الــتــبــادل الــحــر، عــلــى اعــتــبــار أن 
اململكة تعاني من عجز تجاري كبير مع أكبر قوة اقتصادية 
في العالم. ويرى البركاني، في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
أن ترامب منشغل أكثر باالتفاق مع البلدان التي يميل امليزان 
التجاري لفائدتها، مضيفًا أن الواليات املتحدة مهتمة بدور 
املغرب،  مع  االستراتيجي  الحوار  في  االقتصادية  العالقات 

الذي يتناول جوانب أخرى مثل األمن.
وأشار إلى أن املغرب لم يستفد كثيرًا من اتفاق التبادل الحر 
مع الــواليــات املتحدة، وهــو االتفاق الــذي سعت إليه اململكة 
مــن أجـــل خــلــق نـــوع مــن الـــتـــوازن فــي الــعــالقــات االقــتــصــاديــة 
أن السوق األميركية مهمة  مع االتــحــاد األوروبـــي، موضحًا 
الــزراعــي  القطاع  فــي  خــاصــة  املــغــاربــة،  للمصدرين  بالنسبة 
والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــنــســيــج، غــيــر أنـــه يــفــتــرض اإلملـــام 
التي تتحكم فيها متاجر  الــحــرة،  الــســوق  بطرق دخــول تلك 
كبرى مدعومة غالبًا من لوبيات قوية. ويعتقد املغاربة أنه 

يمكن للمملكة أن تصبح بوابة الواليات املتحدة إلى أفريقيا، 
ــة فــــي ظــــل مـــســـاعـــي املــــغــــرب لـــالنـــضـــمـــام لــلــمــجــمــوعــة  ــاصـ خـ
االقــتــصــاديــة لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا )ســـيـــديـــاو(، حــيــث يمكن 

للواليات املتحدة أن تستفيد من ذلك.
ويـــــرى مـــراقـــبـــون مـــغـــاربـــة، أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة يــمــكــن أن 
إذا ما قبلت  تستفيد من عالقات اململكة مع تلك املجموعة، 
القوة العظمى بتفعيل مبدأ تراكم املنشأ عند انضمام املغرب 
التصدير  املــتــحــدة  الـــواليـــات  بــإمــكــان  لــســيــديــاو. وسيصبح 
املجموعة  تلك  لبلدان  يمكن  كما  املجموعة،  تلك  بــلــدان  إلــى 

التصدير إلى الواليات املتحدة األميركية.
ــرم املـــغـــرب اتــفــاقــًا لــلــتــبــادل الــحــر مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة  ــ وأبـ
األمــيــركــيــة فــي عــام 2014، وهــو االتــفــاق الـــذي يشمل جميع 
مــنــاحــي األنــشــطــة االقــتــصــاديــة. وتــصــل املـــبـــادالت التجارية 
بن البلدين إلى حوالى ثالثة مليارات دوالر، حيث ارتفعت 
املغرب بنحو 286%، بينما زادت  إلــى  الــصــادرات األميركية 
مــنــذ توقيع  الــســوق بنحو %125  تــلــك  فــي  املــغــرب  مبيعات 
االتفاق. واستفادت من االتفاق من الجانب املغربي، قطاعات 
واأللبسة،  والنسيج  والتجهيزات  الغذائية  الصناعات  مثل 
بينما تمكنت الواليات املتحدة من االستفادة من االتفاق في 

توطن شركاتها باململكة.
وساهم اتفاق التبادل الحر مع املغرب في خلق ثمانية آالف 
فرصة عمل في قطاع التصدير بالواليات املتحدة األميركية، 

بارتفاع بنحو 101 منذ توقيع االتفاق.
ويشير مصدر مغربي فضل عــدم ذكــر اســمــه، إلــى أن اتفاق 
يــأت بكامل نتائجه،  لم  املتحدة،  الــواليــات  الحر مع  التبادل 
عــلــى اعــتــبــار أن الــفــاعــلــن االقـــتـــصـــاديـــن املـــغـــاربـــة مـــازالـــوا 

يفضلون السوق األوروبية التي خبروها جيدًا.
ويذهب املصدر، إلى أن االتفاق ال يمنح الدخول إلى الواليات 
املتحدة بشكل أوتوماتيكي، على اعتبار أن سلطات ذلك البلد 
الحيلولة  أجــل  من  أن تستعمل حواجز غير جمركية  يمكن 

دون دخول سلع إلى سوقها.

مصانع غزة تترقب المواد 
الخام وحرية التصدير

البنوك تمّول الشركات الصغرىالجزائر تواجه معضلة تصدير اإلسمنت

المغرب يطمح إلى مكاسب أكبر من االتفاقية )Getty(الحصار اإلسرائيلي يحول دون وصول المواد الخام إلى المصانع )عبدالحكيم أبو رياش(

)Getty/توقعات بفوائض كبيرة في إنتاج اإلسمنت )باسكال باروت

تقييم التبادل الحر بين المغرب وأميركا

يترقب قطاع الصناعة 
الذي يشّغل عشرات آالف 

العمال والموظفين 
في قطاع غزة، ثمار 

المصالحة التي وضعت 
إدارة الحياة هناك في 

أيدي حكومة الوفاق، 
بعدما توقفت نحو %90 
من المصانع خالل الفترة 

الماضية

برلمان لبنان يقر أول موازنة 
منذ 11 عامًا

أقر مجلس النواب اللبناني موازنة عام 
2017، بعد تأخير 11 شهرًا عن املوعد 

الدستوري ملناقشة املوازنة وصرف غالبية 
اعتماداتها، وبعد غياب 11 عامًا للموازنة 

العامة في لبنان، حيث تم إقرار آخر موازنة 
في العام 2005.  وتم اإلقرار بأكثرية 61 
صوتًا، فيما عارضتها 4 أصوات تعود 
لنواب كتلة »الكتائب اللبنانية« وامتنع 8 
نواب عن التصويت. وذلك بعد ثالثة أيام 
من جوالت النقاش الصباحية واملسائية 

التي تحدث فيها 45 نائبًا من ُمختلف الكتل 
النيابية، تلتها ردود من وزير املال علي 

حسن خليل، وعدد من الوزراء. وشهد أحد 
الحواجز املحيطة بمقر مجلس النواب في 
العاصمة بيروت وقفة احتجاجية نفذها 

عدد قليل من الناشطني ضمن حملة »طلعت 
ريحتكم«، احتجاجا على »تجاوز الدستور 

من خالل إقرار موازنة عامة من دون عملية 
قطع الحساب«.  إذ جاءت هذه املوازنة لتزيد 
إلى املخالفات الدستورية والقانونية املرتبكة 

طوال 11 عامًا، مخالفة إضافية، وفق 
القانونيني. وأضاف البرملان اللبناني إلى 

نص املوازنة مادة أحالتها الحكومة نهاية 
الشهر املاضي، تتيح للبرملان إقرار املوازنة 

من دون إجراء قطع حساب للموازنات 
السابقة التي صرفت الحكومات املتعاقبة 
على أساسها من دون أي سند قانوني أو 

دستوري أو تدقيق محاسبي. 

االقتصاد أولوية حمالت 
النهضة االنتخابية

كشف رئيس حركة النهضة في تونس 
الشيخ راشد الغنوشي، أن حركته ستركز 
في الحمالت االنتخابية املقبلة في تونس 

على املجال االقتصادي، كما عبر عن رفضه 
لدعوات تغيير الحكم في تونس إلى النظام 

الرئاسي. وحسب األناضول، قال الغنوشي  
إن »الخطوات القادمة للحركة ) 68 نائبا 

من أصل 217 في البرملان( هي استكمال 
املسار الديمقراطي باالتجاه نحو االنتخابات 

املحلية والبلدية )في 2018(، وبعد ذلك 
ستكون هناك انتخابات تشريعية ورئاسية 

في 2019، والبلد مشغول اآلن بقضايا 
التنمية«. وتابع موضحا: »اإلنجازات في 
املجال االقتصادي واالجتماعي بتوفير 

الشغل وتطوير التعليم والصحة والخدمات 
والزراعة، ال تزال محدودة، ولذا نركز على 

هذا الجانب، بما يوفر الشغل والعمل 
والكرامة لشباب الثورة، فحتى اآلن ال 
يلمسون النتائج في الحياة اليومية«.

»آستون مارتن« تقتحم 
مجال اإلسكان الفخم

تشتهر آستون مارتن« بسياراتها الخارقة 
على غرار نسخة ظهرت في أفالم جيمس 

بوند، ولكنها قررت اقتحام الشقق 
السكنية الفاخرة ألول مرة، حيث كشفت 
عن تصميم مبنى مزود بأثاث من ألياف 

الكربون ومسبح فسيح، وفق بيان للشركة.
ومن املنتظر أن يكون البرج الفاخر وسط 

مدينة ميامي األميركية وسيتكون من 
66 طابقا ويضم 391 وحدة صغيرة ذات 
إطالالت مائية، وتصل أسعارها إلى 8.5 

ماليني دوالر للشقة الصغيرة، و50 مليون 
دوالر للشقة الكبيرة. ومن بني املرافق 

املتاحة في البرج مركز للياقة البدنية وغرفة 
للعب الغولف بشكل افتراضي وقاعتا 

سينما، ومن املتوقع االنتهاء من إنشائه 
عام 2021. وأوضحت الشركة في بيان أن 
فريق التصميمات بقيادة، ماريك ريشمان، 

هو من أطلق هذا التصميم املستلهم من 
عناصر وألوان ومواد استخدمت في 

صناعة سيارات آستون مارتن.

ارتفاع األسهم األوروبية 
تفاؤًال بإصالحات »ترامب« 

الضريبية
ارتفعت األسهم األوروبية في تعامالت 

أمس، مقتفية أثر األسهم األميركية، وسط 
تفاؤل بشأن تمرير اإلصالحات الضريبية 

املقترحة من قبل الرئيس دونالد ترامب، 
بعدما وافق مجلس الشيوخ على مشروع 

املوازنة املالية. وفي بداية الجلسة، ارتفع 
مؤشر ستوكس يوروب 600 القياسي 
بنسبة 0.25% إلى 390 نقطة، وصعد 
مؤشر داكس األملاني بنسبة %0.45 

إلى 13045 نقطة، وزاد مؤشر فوتسي 
البريطاني بنسبة 0.40% إلى 7551 

نقطة، فيما ارتفع املؤشر الفرنسي »كاك« 
بنسبة 0.30% إلى 5383 نقطة. ويواصل 
املستثمرون تركيزهم على نتائج األعمال، 

ومن بينها دايملر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%70
الخاص  الــقــطــاع  يعتمد 
على 70% من المواد الخام 
الـــواردة من االحــتــالل، في 
ــذي يــضــع فيه  الـ ــت  ــوق ال
وتصنيفات  قائمة  االحتالل 
طويلة من السلع الممنوع 
وصولها إلى القطاع تحت 
في  استخدامها  ذريــعــة 

الصناعات العسكرية

تونس ـ فرح سليم

تــدفــع الــحــكــومــة بــاملــصــارف الــتــجــاريــة 
نــــحــــو رفـــــــع مـــســـاهـــمـــتـــهـــا فـــــي تـــمـــويـــل 
ــــرى واملــــتــــوســــطــــة  ــغـ ــ املـــــؤســـــســـــات الـــــصـ
الــذي  الحكومي  البرنامج  مــع  تماشيا 
يــــهــــدف إلـــــــى ضــــمــــان تــــوفــــيــــر خـــطـــوط 
تــمــويــل لــلــمــســتــثــمــريــن الـــجـــدد وإنـــقـــاذ 
الــتــي تشكو مــن صعوبات  املــؤســســات 
ــة رضــــا  ــيــ ــالــ ــة. وطـــــالـــــب وزيــــــــر املــ ــيــ ــالــ مــ
شلغوم، مسؤولي املؤسسات املصرفية 
الـــواردة  يــومــن، بتطبيق األحــكــام  قبل 
فــي مــشــروع قــانــون مــوازنــة عــام 2018، 
املالية  الهيكلة  بإعادة  املتعلقة  خاصة 

للمؤسسات الصغرى واملتوسطة.
وتطالب حكومة رئيس الوزراء يوسف 
القطاع  تدخل  بدعم  املصارف  الشاهد، 
املـــالـــي فـــي خــلــق اقــتــصــاد قـــوي يعتمد 
باملحافظات  الصغرى  املؤسسات  على 
الـــداخـــلـــيـــة. ويــتــضــمــن مـــشـــروع قــانــون 
املــــوازنــــة الــــذي أحــالــتــه الــحــكــومــة على 
الــــــبــــــرملــــــان، إنــــــشــــــاء صــــــنــــــدوق إلنــــقــــاذ 
التي  واملتوسطة  الصغرى  املــؤســســات 
تعاني من صعوبات، إلى جانب إعفاء 
أصحاب هذا الصنف من املؤسسات من 
ملدة  االجتماعي  الضمان  في  املساهمة 
ثالث سنوات، وخفض نسبة الضريبة 
عــلــى الــشــركــات مــن 25 إلـــى 20% لهذه 

الفئة من املؤسسات.
ويــعــتــبــر الــخــبــيــر املـــالـــي، نــــادر الــحــداد، 
أن هــنــاك لبسا فــي تــحــديــد مــواصــفــات 
يقع  لم  واملتوسطة  الصغرى  الشركات 
املال  تداركه بنص قانوني يحدد رأس 
ــدد فــرص  ــــى لــهــذه املــؤســســات وعــ األدنـ
الــعــمــل فــيــهــا، مــا جــعــل تــمــويــلــهــا طيلة 
الـــســـنـــوات املــاضــيــة حـــكـــرا عــلــى بنكن 
حكومين، وهما بنك تمويل املؤسسات 
التضامن.  وبنك  واملتوسطة،  الصغرى 
وأضاف الحداد في تصريح لـ »العربي 

الـــجـــديـــد«، أن إمـــكـــانـــات الــتــمــويــل عبر 
املـــصـــارف الــتــجــاريــة لــهــذا الــصــنــف من 
االســتــثــمــارات تــبــقــى ضــعــيــفــة، مــقــارنــة 
بما هي عليه في االقتصاديات النامية؛ 
لصعوبة الوصول إلى خطوط التمويل 
ــات لــــدى  ــ ــانــ ــ ــكــ ــ ــر هـــــــذه اإلمــ ــ ــوفـ ــ وعـــــــــدم تـ
قيودا  تفرض  التي  التجارية  املصارف 

مشددة على هذه التمويالت. 
ودعـــــــــا الــــخــــبــــيــــر املـــــــالـــــــي، إلــــــــى إجــــــــراء 
مـــراجـــعـــات شـــامـــلـــة لــلــتــمــويــل الــبــنــكــي 
البنوك تحقق  أن  إلــى  لالقتصاد، الفتا 
أربــاحــا كبيرة بــإقــراض الــدولــة بنسبة 
فــائــدة مرتفعة تصل إلــى 7%، وهــو ما 
يــفــســر عــزوفــهــا عــن املــخــاطــرة بتمويل 
املــؤســســات الــجــديــدة الــتــي تحتاج إلى 
مــتــابــعــة ملـــدة ال تــقــل عــن ثـــالث ســنــوات 

حتى يشتد عودها، وفق تعبيره.
ــبـــرى،  ــكـ ــيــــاب االســــتــــثــــمــــارات الـ وفــــــي غــ
تعول تونس على املؤسسات الصغرى 
ــــن وضــــعــــهــــا  ــــسـ ــــحـ ــتـ ــ واملـــــــتـــــــوســـــــطـــــــة لـ
االقـــتـــصـــادي وتــقــلــيــص نــســبــة الــبــطــالــة 
أحـــدث  إلــــى 15.5%، وفــــق  تــصــل  الـــتـــي 

بيانات ملعهد اإلحصاء.
وتمثل املؤسسات الصغرى واملتوسطة، 
ــال األعـــمـــال  ــ ــــق بـــيـــانـــات ملــنــظــمــة رجــ وفـ
)اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية( نحو 90% من الشركات في 
البالد، كما تستوعب قرابة 56% من اليد 
العاملة فــي الــقــطــاع الــخــاص. وفــي ظل 
إحــجــام داخــلــي عــن تــمــويــل املــؤســســات 
الصغرى واملتوسطة من قبل املصارف 
الــتــجــاريــة، تــجــد الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
دعـــمـــا  كــبــيــرا مـــن املــقــرضــن الــدولــيــن 
وحتى املانحن في هذا االتجاه، حيث 
حصلت تــونــس مــن االتــحــاد األوروبـــي 
ــلــــى جـــمـــلـــة مـــــن الــــتــــمــــويــــالت لــخــلــق  عــ
مشاريع موجهة للشباب.  وفي يونيو/
األوروبــي  البنك  أعلن  املاضي،  حزيران 
إلعادة اإلعمار والتنمية، عن تمويالت 

الشركة  فــرع  للبنوك،  الــدولــي  لالتحاد 
الــعــامــة بــتــونــس، بــهــدف دعــم تنافسية 
الـــشـــركـــات املــحــلــيــة بـــتـــونـــس وضـــمـــان 
انــــدمــــاجــــهــــم فـــــي األســــــــــــواق الـــعـــاملـــيـــة. 
وتتعلق هذه التمويالت بقرض بقيمة 
40 مــلــيــون يــــورو لــتــمــويــل املــؤســســات 
متناهية الصغر واملؤسسات الصغرى 
واملــــتــــوســــطــــة.  ورغــــــــم أن املـــؤســـســـات 
الــصــغــرى واملــتــوســطــة تــمــثــل 90% من 
ــونــــس، إال  ــي تــ إجـــمـــالـــي املــــؤســــســــات فــ
الــتــمــويــل تبقى  إلـــى  نــفــاذهــا  أن عملية 

محدودة، ما يحد من االستفادة منها.
ــويـــالت االتــــحــــاد  ــمـ ــتـ وســـتـــمـــكـــن هـــــذه الـ
الـــدولـــي لــلــبــنــوك مـــن مــضــاعــفــة قــدراتــه 
على توفير القروض لفائدة املؤسسات 
الــصــغــرى عــلــى مـــدى الــســنــوات الــثــالث 
الـــقـــادمـــة. كــمــا وقــعــت تــونــس األســبــوع 
املاضي، بواشنطن، اتفاقيات تمويل مع 
مؤسسات مال دولية بنحو 148 مليون 
دوالر. ومن املقرر أن توّجه تونس هذه 
ــقـــروض الـــدولـــيـــة املــخــصــصــة لــفــائــدة  الـ
مــشــروع اإلدمـــاج االقــتــصــادي للشباب، 
ــل اســتــثــمــارا فـــي كل  نــحــو املــنــاطــق األقــ
مــــن مـــحـــافـــظـــات جـــنـــدوبـــة والــقــصــريــن 
والقيروان وسليانة ومنوبة في مرحلة 
أولى، ثم محافظات قبلي وصفاقس في 

مرحلة ثانية.
وقــــال وزيــــر اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة، 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــي، فـ ــ ــحـ ــ ــراجـ ــ تـــوفـــيـــق الـ
أيلول املاضي،  صحافية في سبتمبر/ 
إن بــــــالده تـــهـــدف لــخــفــض الـــعـــجـــز فــي 
إلــى 4.9%، مــقــارنــة مع  املقبلة  املــوازنــة 
حـــوالـــى 6% مــتــوقــعــة فـــي نــهــايــة الــعــام 
الــــجــــاري مـــدفـــوعـــة بــحــزمــة إصـــالحـــات 
العمومية  والوظيفة  الــضــرائــب  تشمل 

والصناديق االجتماعية.
وأضــــاف الــراجــحــي أن »مــيــزانــيــة الــعــام 
املقبل ستكون ميزانية إصالحات كبرى 

تأخرت كثيرًا، لرفع موارد الدولة«.

تقارير عربية

صناعة

تونسإنتاج

تجارة

ارتفع إنتاج اإلسمنت 
في الجزائر إلى نحو 

25 مليون طن سنويًا

ــذر الـــبـــنـــك الــــدولــــي مــــن تــدنــي  ــ حـ
ــة املــــــواطــــــن  ــيــــشــ ــعــ مـــــســـــتـــــوى مــ
في  نظيره  مع  باملقارنة  املغربي 
الــجــنــوب األوروبــــــي، الــقــريــب من 
شــمــال املــغــرب. وقـــال الــبــنــك، في 
أمــس: »املستوى  دراســة نشرها 
حاليا  يعادل  للمغاربة  املعيشي 
عام  فــي  الفرنسيني  لــدى  نظيره 
فــي  اإليـــطـــالـــيـــني  ولـــــــدى   ،1950
 ،1960 فــــي  ــان  ــ ــبـ ــ واإلسـ  ،1955

والبرتغاليني في 1965«. 
وتــابــع: »املــغــرب يــواجــه ضـــرورة 
االســـتـــجـــابـــة لــتــطــلــعــات الــشــبــاب 
ــرع إلـــى  ــ فــــي الــــولــــوج بــشــكــل أســ
مــســتــوى مــعــيــشــي يــقــتــرب من 
املــســتــوى املــعــيــشــي فـــي الــبــلــدان 
األكــثــر تــقــدمــا«. ودعـــت الــدراســة 
ــى »تــعــزيــز الــعــقــد االجــتــمــاعــي  إلـ
الــنــهــوض بمجتمع  الــقــائــم عــلــى 
منفتح، وإعادة تركيز عمل الدولة 
وتنمية  السيادية،  مهامها  على 
ــبــــشــــري وتـــعـــزيـــز  ــ ــال ال ــ ــمـ ــ ــــرأسـ الـ

الرأسمال االجتماعي«. 
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مستوى 
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C C

موسى مهدي

مــنــذ أزمـــة املـــال الــعــاملــيــة فــي الــعــام 
2007، يــتــراجــع الــنــفــوذ األمــيــركــي، 
فــيــه واشــنــطــن على  الــــذي هيمنت 
ــم، فـــيـــمـــا بـــعـــد ســــقــــوط اإلمــــبــــراطــــوريــــة  ــالــ ــعــ الــ
هذا  ولكن  مــنــفــردة.  آحــاديــة  كقوة  الشيوعية، 
اعقاب صعود  أكثر في  بــدأ يتسارع  التراجع 
ــلـــحـــكـــم، كــزعــيــم  ــــب لـ ــرامـ ــ ــيــــس دونـــــالـــــد تـ ــرئــ الــ
ضــعــيــف يــتــكــلــم أكـــثـــر مــمــا يــفــعــل ويــصــطــنــع 
ــداءات داخــــل أمــيــركــا وخـــارجـــهـــا، وبــــدأت  ــعــ الــ
تظهر تدريجيًا إرهاصات نظام عاملي جديد 
ــددة«، يــتــمــحــور  ــعــ ــتــ ــاب املــ ــ ــطـ ــ ــم عـــلـــى »األقـ ــائـ قـ
حــول الــنــفــوذ املــالــي واالقــتــصــادي والــتــجــاري 
الصيني وقوة روسيا السياسية والعسكرية 
ونهوض االقتصادات الناشئة ممثلة في دول 
مثل الهند والــبــرازيــل وجــنــوب أفــريــقــيــا. وقد 
الصيني شــي جــن بينغ، يوم  الرئيس  أشــار 
األربعاء في خطابه أمام املؤتمر العام التاسع 
الجديد،  النظام  لهذا  الشيوعي  للحزب  عشر 
بتكراره سبع مرات لعبارة أن الصن تخطط 
الثالثة  العقود  فــي  لــدخــول »مرحلة جــديــدة« 

املقبلة حتى العام 2050. 
ورســم الرئيس الصيني  في خطاب األربعاء 
الصيني في  االقــتــصــاد  لنمو  خــطــة طــمــوحــة 
العقود الثالثة املقبلة بن أعوام 2020 و2050، 
املرحلة األولى سيتم تنفيذها بن العام 2020 
و2035 وتستهدف تحول الصن إلى اقتصاد 
متطور على قمة الهرم االقتصادي في العالم، 
ــاء طــبــقــة وســـطـــى عـــريـــضـــة وخــفــض  ــنـ عـــبـــر بـ
فوارق الثروة بن املواطنن، مع تنمية »القوة 

الناعمة« الصينية. 
أما في املرحلة الثانية بن أعوام 2035 و2050، 
دولــة  الصن ستصبح  إن  الرئيس شــي  فقال 
والــثــروة.  النفوذ  مــن حيث  العالم  فــي  قيادية 
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس شـــــــي، أنـــــــه ســـيـــقـــضـــي عــلــى 
الــفــســاد املــالــي وســط اســتــمــرار نهج االنفتاح 

االقتصادي واملالي.
وفي قراءة الستراتيجية الصن املقبلة، بناء 
استراتيجية  أن  الــقــول  يمكن  الــخــطــاب،  عــلــى 
الــــرئــــيــــس شـــــي تـــســـتـــهـــدف االســـــتـــــمـــــرار فــي 
ــزاوج بـــن االنــفــتــاح  ــ بــنــاء اقــتــصــاد مــخــتــلــط يـ
االقتصادي وتحرير أسواق املال واالستثمار، 
املركزي في توجيه  مع االحتفاظ بالتخطيط 
قوى االقتصاد الكلي. كما يتبنى الرئيس شي 
عوملة  استراتيجية  الــخــارجــي  الصعيد  على 
استراتيجية  مقابل  فــي  واالقــتــصــاد  التجارة 
ينتهجها  الــتــي  أواًل«  وأمــيــركــا  »االنــعــزالــيــة 

الرئيس دونالد ترامب. 
ويــســتــفــيــد شــــي فــــي إحــــكــــام ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
والفساد  السياسية  التحديات  رغــم  السلطة 
الــصــن، مــن النجاحات  املــالــي املستشري فــي 
صعيد  على  ســواء  حققها،  التي  االقتصادية 
في   %6.8 نسبة  بلغ  الــذي  االقتصادي  النمو 
الربع الثالث من العام الجاري أو تعزيز مركز 
الدولية، وكعملة احتياط  التجارة  اليوان في 
فــي الــبــنــوك املــركــزيــة أو الــتــوســع الــــذي شهد 
االقــتــصــاد الصيني فــي عــهــده وبــلــغ أكــثــر من 

ثالثة ترليونات دوالر. 
وعلى الصعيد التجاري واالقتصادي العاملي، 
يعمل الرئيس الصيني، بالتعاون مع روسيا 
ودول االقتصادات الناشئة، على بناء »نظام 
عــاملــي جـــديـــد«، يــحــل تــدريــجــيــًا مــحــل الــنــظــام 
املـــالـــي والـــنـــقـــدي الــعــاملــي الــقــائــم حــالــيــًا على 
الـــدوالر وســوق »وول ســتــريــت«.  فهو ينشئ 
بنوكًا شبيهة بالبنك الدولي وصندوق النقد، 
ويــشــكــل تــحــالــفــات مـــع الـــقـــوى االقــتــصــاديــة 
ــرة فــــي الـــعـــالـــم ســـيـــاســـيـــًا واقـــتـــصـــاديـــًا  ــ ــؤثـ ــ املـ
وعـــســـكـــريـــًا مـــثـــل مــجــمــوعــة »بــــريــــكــــس«، كــمــا 
يتوسع تجاريًا في أسواق العالم عبر مبادرة 
»الحزام والطريق« التي يخطط إلنفاق أربعة 
ترليونات عليها خالل الفترة املقبلة. وينطلق 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي فـــي تــنــفــيــذ هــــذا املــخــطــط 
التجارية وشبكة نفوذها في  بــالده  قــوة  مــن 
الضخم  املالي  العاملية واالحتياطي  األســواق 
ترليونات   3 واملــقــدر بحوالى  لــبــالده،  املتوفر 
فــي بناء  الرئيسية  الــخــطــط  بــن  مــن  دوالر.   
النظام النقدي والتجاري الجديد غير القائم 
على هيمنة الــدوالر، أسست  الصن بورصة 

ــدر بـــقـــطـــاع الـــشـــحـــن الـــبـــحـــري إن  ــال مـــصـ ــ قـ
صــادرات النفط من إقليم كردستان العراق 
صـــوب مــيــنــاء جــيــهــان الــتــركــي عــلــى البحر 
املتوسط تتدفق بمعدالت مخفضة، أول من 
أمس، تبلغ 216 ألف برميل يوميا مقارنة مع 
600 ألف برميل يوميا في الظروف العادية، 
حــســب رويـــتـــرز. وتــراجــعــت الــتــدفــقــات منذ 
مطلع األسبوع بعد أن سيطرت قوات عراقية 
على حقول نفطية قرب كركوك كانت تحت 
ويعاني  الكردية.  البشمركة  قــوات  سيطرة 
خانقة  واقتصادية  مالية  أزمــة  مــن  اإلقليم 
منذ استفتاء انفصال كردستان عن العراق 
الذي أجري في 25 سبتمبر/ أيلول املاضي، 

للمتاجرة في الذهب باليوان في بداية العام 
الجاري. كما تخطط إلنشاء بورصة للمتاجرة 
فــي الــنــفــط بــالــيــوان املـــدعـــوم بــالــذهــب، أي أن 
يمكن  النفط  عقود  فــي  املستقبلية  الصفقات 
ــــب. كــمــا أكــمــلــت في  تــحــويــل قــيــمــتــهــا إلــــى ذهـ
بن  الفوري  التحويل  نظام  املاضي  األسبوع 
اليوان والروبل دون املــرور بنظام »سويفت« 
أو عملة أخرى في تسوية الصفقات التجارية 
واملالية بينها وبــن روســيــا. وأقنعت الصن 
دولـــة أنــغــوال مــنــذ بــدايــة الــعــام الــجــاري ببيع 
نفطها بــالــيــوان، كــمــا تــجــري فــنــزويــال حاليًا 
تسعير صفقات البترول هي األخرى باليوان.  
بــاإلضــافــة إلــى هــذه الــخــطــوات، تعمل الصن 
على تنفيذ مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق« التي 
تمر بحوالى 30 دولة من دول العالم ورصدت 

الخمس  لها حوالى 4 ترليونات دوالر خالل 
ســـنـــوات املــقــبــلــة. ولـــم تــنــفــق مــنــهــا حــتــى اآلن 
ســـوى نــصــف تــرلــيــون دوالر. كــمــا تــتــفــاوض 
مع  تجارية  اتفاقية  لتوقيع  مــدة  منذ  الصن 
الــقــوة املالية  ــي. بــهــذه  ــ كتلة االتـــحـــاد األوروبــ
البساط  الصن لسحب  واالقتصادية تخطط 
تدريجيًا من أميركا، كقوة مهيمنة على املال 
والتجارة واالقتصاد ومؤسسات املال الدولية 
التي أسست في فترة ما بعد الحرب العاملية 
الـــثـــانـــيـــة وتـــســـخـــرهـــا واشـــنـــطـــن فــــي تــكــريــس 
ــــدرك أن الــعــالــم  هــيــمــنــتــهــا.  فــالــرئــيــس شـــي يـ
ــدأ يــتــجــاوز الــنــظــم الــســيــاســيــة والــتــراكــيــب  بــ
قــيــادة جديدة  عــن  ويبحث  القديمة،  الحزبية 
ــتـــدريـــجـــي  مــــن الـــنـــزاعـــات  تـــحـــدث الـــتـــحـــول الـ
السياسية املريرة والحروب والتمزق الطائفي 

حيث واجهت ضغوطًا من حكومات بغداد 
العراق  كردستان  وتعتمد  وإيـــران.  وتركيا 
تركيا،  إلــى  نفطها بشكل مباشر  بيع  على 
بــهــدف تــوفــيــر مــــوارد مــالــيــة لــدفــع الــرواتــب 
واملعيشية،  االقــتــصــاديــة  الــحــيــاة  وتسيير 
في ظل الخالفات الحادة مع حكومة بغداد 

وتخفيض حصتها من املوازنة.
من  أول  الـــعـــراقـــيـــة،  الــنــفــط  وزارة  رت 

ّ
وحــــــذ

ــــدول والـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة  ــــس، جــمــيــع الــ أمـ
الــعــاملــيــة، مـــن الــتــعــاقــد أو االتـــفـــاق مـــع أيــة 
جــهــة داخــــل الـــعـــراق مـــن دون الـــرجـــوع إلــى 
وذلك  النفط،  وزارة  أو  االتحادية  الحكومة 
في رد فعل رسمي عراقي على توقيع شركة 
»روســـنـــفـــت« الـــروســـيـــة، مـــع حــكــومــة إقــلــيــم 
خمسة  الستثمار  اتفاقا  العراق،  كردستان 

حقول نفطية في اإلقليم.
ــر الـــنـــفـــط، جـــبـــار عــلــي الــلــعــيــبــي،  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
فـــي بــيــان صــحــافــي، إن الــتــصــريــحــات غير 
املسؤولة التي تصدر عن بعض املسؤولن 
داخــل وخـــارج الــعــراق أو مــن قبل الشركات 
األجــنــبــيــة بــشــأن نــيــتــهــا الــتــعــاقــد أو إبــــرام 
العقود النفطية مع هذه الجهة أو تلك داخل 
الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة لــلــبــالد مـــن دون علم 
يعد  الــنــفــط،  وزارة  أو  االتــحــاديــة  الحكومة 
العراقي،  الداخلي  الشأن  في  سافرًا   

ً
تدخال

ومخالفة  الوطنية،  السيادة  من  وانتقاصًا 
صــريــحــة لــألعــراف الــدولــيــة. وكــانــت شركة 
أعلنت،  الروسية  للدولة  اململوكة  روسنفت 
األربــعــاء املاضي، عن استثمار 400 مليون 
إقليم  فــي  نفطية  مناطق  خمس  فــي  دوالر 

كردستان شبه املستقل بشمال العراق.
)العربي الجديد(

إذ تبني الصن مع دول »بريكس« مجموعة 
من املؤسسات املالية الجديدة إلقراض الدول 
الــفــقــيــرة والـــنـــامـــيـــة، كــبــديــل لــصــنــدوق الــنــقــد 
والبنك الدولي. كما أن »القوة  الناعمة« للصن 
تنمو مع زيادة فوائضها املالية وقدرتها على 
مساعدة الدول.  وبالتالي فاألذرع التي كانت 
االقــتــصــاديــة  الــهــيــمــنــة  فـــي  أمــيــركــا  تستغلها 

تــتــســاقــط تــدريــجــيــًا، وتـــحـــل مــحــلــهــا الــبــنــوك 
التي أسستها الصن ومجموعة بريكس. وقد 
كشفت اجتماعات الصندوق والبنك الدولين 
التي عقدت في واشنطن نهاية االسبوع، أنها 
باجتماعات  منها  اجتماعية  بحفالت  أشبه 

مؤسسات مالية ترسم خطى االقتصاد.
ويبدو أن الصن، بما تملكه من ثقل اقتصادي 
ومـــالـــي ستتمكن مـــن بـــلـــورة الــنــظــام الــعــاملــي 
الجديد، أي »نــظــام األقــطــاب املــتــعــددة«، الــذي 
سيقود العالم خالل العقد املقبل. فاالقتصاد 
الصيني ينمو بمعدل يقارب 7%، فيما تنمو 
ذلك  فــي  بما  الكبرى  الصناعية  االقــتــصــادات 
ــات املــتــحــدة بــمــعــدالت تــقــل عـــن %3.0.  الـــواليـ
الناتج  زيـــادة  مــن  الصيني  االقتصاد  وتمكن 
املحلي، أي الدخل العام، بأكثر من 3 ترليونات 

ــة،  ــيــ املــــاضــ ســـــنـــــوات  الــــخــــمــــس  خـــــــالل  دوالر 
يوم  الــصــادرة  الصينية  اإلحصائيات  حسب 
الــخــمــيــس فــي بــكــن. ويــقــدر حــجــم االقــتــصــاد 
الصيني حاليًا بأكثر من 11.2 ترليون دوالر. 
ــون خــارجــيــة  كــمــا أن الــصــن لــيــس عــلــيــهــا ديــ
تــذكــر، بــل لــديــهــا فــوائــض مــالــيــة تــقــدر بأكثر 
فــإن  املــقــابــل  تــرلــيــونــات دوالر. وفــــي  مـــن 3.2 
ــم حــجــمــه الــضــخــم  ــ االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي رغـ
الذي يقارب 19 ترليون دوالر، إال أنه اقتصاد 
مديون وضعيف اإلنتاجية، قائم على تصدير 
الــدوالر وتضخيم قيم املوجودات في أسواق 
املال. وتشير آخر إحصائيات الدين األميركي 
إلـــى أن حــجــم الــديــن الــعــام األمــيــركــي تــجــاوز 
تــقــارب نصف  تــرلــيــون دوالر وأن خدمته   20

ترليون دوالر سنويًا.

ــق مــجــلــس الــشــيــوخ األمـــيـــركـــي، عــلــى مـــشـــروع املـــوازنـــة  وافــ
األمــر  دوالر،  تــريــلــيــونــات   4.1 بقيمة   ،2018 املــالــيــة  للسنة 
خطة  بــشــأن  للجمهورين  كبير  تــقــّدم  بمثابة  بر 

ُ
اعت الـــذي 

اإلصـــالح الــضــريــبــي. وعــلــى إثــر ذلــك ارتــفــع الــــدوالر، أمــس، 
ــال فـــي تعزيز  مــتــجــهــًا لتحقيق مــكــاســب جـــديـــدة وســـط آمــ
مالي لالقتصاد األميركي بعد التقدم الذي أحــرزه مجلس 
الشيوخ على صعيد خطة لخفض الضرائب. وكان مجلس 
ــّر في  ــ الـــنـــواب األمـــيـــركـــي )إحـــــدى غــرفــتــي الـــكـــونـــغـــرس(، أقـ
الخامس من الشهر الجاري، ميزانية غير ملزمة للحكومة 
األميركية للسنة املالية 2018، بقيمة 4.1 تريليونات دوالر. 
وتعول اإلدارة األميركية على نمو اقتصادي نسبته 3 %، 
وتــنــطــلــق مــن مــبــدأ أن إصـــالح الــضــرائــب الـــذي ال يـــزال في 
مــراحــلــه األولـــيـــة ســيــؤدي إلـــى »عــجــز مــحــايــد«. ومـــع إقـــرار 
مجلس الشيوخ ملشروع املوازنة، زالت معظم العوائق التي 
كانت ستحول دون خطة اإلصالح الضريبي التي قّدمتها 
وكان  املاضي.  الشهر  نهاية  ترامب،  دونالد  الرئيس  إدارة 

بــيــان صـــادر عــن مكتب رئــيــس مجلس الــنــواب بـــول ريـــان، 
أشــار إلــى أن خطة اإلصـــالح الضريبي، تهدف إلــى خفض 
إلــى 20%، حسب  مــن %35  الشركات  على  الضرائب  معدل 
األناضول. وأضاف البيان أن الخطة تهدف أيضًا إلى زيادة 
أرباح الشركات وزيادة االستثمارات، بينما يقول معارضو 
خطة اإلصالح إن خفض املعدالت الضريبية، سيعني عائدًا 

أقل للحكومة الفيدرالية، وقد يؤدي إلى زيادة العجز.
وحذر مراقبون من املبالغة في التفاؤل بشأن اإلصالحات 
الضريبية. وقال محلل أسواق الصرف لدى كومرتس بنك 
فــي فــرانــكــفــورت،  ثــو الن نجيون، لــرويــتــرز: »املــراهــنــة على 
تضخم ناتج عن سياسات ترامب عاد الليلة املاضية، لكن 
الـــدوالر باالعتماد على تلك  مــن شــراء  أن نحترس  ينبغي 
الــخــطــوة وحــدهــا إلــى أن نحصل على مــزيــد مــن الــوضــوح 
لكننا نتوقع بعض القوة في الــدوالر بوجه عام مع دخول 

الربع األخير من السنة«.
)العربي الجديد(

التحول 
العالمي

تراجع صادرات نفط 
كردستان العراق

)Getty( شي أثناء خطابه في بكين

)Getty/تقدم سياسات ترامب الضريبية )كيفين ديتش

)Getty( الدوالر يصل إلى أكبر مستوى له منذ 6 أكتوبر

)Getty( %3 الواليات المتحدة تستهدف نموًا بنحو صراع على حقول نفط الشمال )Getty(تعاون نرويجي إيراني في مجال الطاقة )األناضول(

)Getty( أنجيال ميركل تستبعد انهيار مفاوضات خروج بريطانيا

اقتصاد الصين 
يتوسع بـ3 ترليونات دوالر 

في خمس سنوات

الحرب  خــالل  أميركا  غذته  الــذي  والشعبوي 
التي  الــصــفــري«،  »الجمع  الــبــاردة وسياسات 
تعمل على ضرب الدول والشعوب والقوميات 
النهاية  فــي  الفائز  ليصبح  ببعض،  بعضها 
واحدا هو أميركا والطبقة الثرية، فيما يزداد 
 ومــرضــًا 

ً
بــقــيــة ســكــان املــعــمــورة فــقــرًا وجـــهـــال

وتمزقًا. وهذا ما كشفه تقرير الثروة األخير، 
ــنـــوك املــركــزيــة  ــبـ عـــن تــحــالــف الـــحـــكـــومـــات والـ
ــد بــقــيــة الــــعــــالــــم، حــيــث  والـــطـــبـــقـــة الـــثـــريـــة ضــ
أصبحت ثروات العالم يملكها عدد اليزيد عن 

واحد في املائة من السكان. 
وســط هــذا الــواقــع املــريــر وبــهــدوء شــديــد، بدأ 
جنن النظام العاملي الجديد يتخلق في رحم 
الصن واالتحاد  بقيادة  املتعددة«،  »األقطاب 
األوروبــــــي وروســـيـــا وبـــاقـــي دول »بــريــكــس«، 

بكين ترسم استراتيجية نظام »األقطاب 
المتعددة« البديل لهيمنة واشنطن

قــال رئــيــس املجلس األوروبــــي، دونــالــد 
تــوســك، أمـــس، إن زعــمــاء دول االتــحــاد 
األوروبي املجتمعن في بروكسل اتفقوا 
عــلــى إعـــطـــاء الـــضـــوء األخـــضـــر لــإعــداد 
داخليا ملرحلة ثانية من املحادثات مع 
االتحاد.  من  بشأن خروجها  بريطانيا 
وتــرغــب دول االتــحــاد األوروبـــي السبع 
والــــعــــشــــرون أن تــنــتــقــل ملـــحـــادثـــات مــع 
بريطانيا بشأن العالقات بن الجانبن 
في مرحلة ما بعد االنسحاب وذلك بعد 
االنفصال  قضايا  تسوية  مــن  االنــتــهــاء 
ــرت الـــــــدول األعـــضـــاء  ــبــ الـــرئـــيـــســـيـــة. وعــ
ــن أمــلــهــا فـــي أن تــتــمــكــن مـــن تحقيق  عـ
تــقــدم كــاف فــي ديسمبر/ كــانــون األول 
ــا يــتــعــلــق بـــاالتـــفـــاق عــلــى شـــروط  فـــي مـ
الــــخــــروج، حــتــى يــتــمــكــن الــجــانــبــان من 
العالقات  بشأن  جــديــدة  بــدء محادثات 

أن  املقرر  االنسحاب  بعد  بريطانيا  مع 
يــحــدث فــي مــــارس/ آذار 2019. وقــالــت 
املستشارة األملانية أنجيال ميركل، أول 
مــن أمـــس، إن املــحــادثــات مــع بريطانيا 
بشأن خروجها مــن االتــحــاد األوروبـــي 
تمضي قدما ومن غير املرجح أن تنهار.
ــد مــن  ــحــ ــا إلــــــى الــ ــيـ وتـــســـعـــى بـــريـــطـــانـ
ــيـــة النـــفـــصـــالـــهـــا  ــبـ ــلـ ــــات الـــسـ ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ الـ
املــرتــقــب عـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي عبر 
حلول بديلة تسمح لها بالتواجد في 
األســواق األوروبية. وأعلنت الحكومة 
البريطانية، منتصف شهر أغسطس/ 
آب املــــاضــــي، أنـــهـــا تـــنـــوي الـــتـــفـــاوض 
بــشــأن إقــامــة »اتــحــاد جمركي مؤقت« 
ــاد األوروبـــــــــي، بــعــد خـــروج  مـــع االتــــحــ

البالد من التكتل.
)رويترز، العربي الجديد(

طهران ـ العربي الجديد

النرويج  أكدت مساعدة وزير خارجية 
مـــريـــت بـــرغـــر روســـلـــنـــد رغـــبـــة شــركــات 
بالدها بالحضور في السوق اإليرانية، 
مـــعـــتـــبـــرة أن اآلفـــــــــاق واعـــــــــدة ألنــشــطــة 
ــات فـــــي إيــــــــــــران. ونـــقـــلـــت  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ هـــــــذه الـ
وكــالــة األنـــبـــاء اإليــرانــيــة )ارنـــــا(، أمــس، 
بي  »ان  قناة  مع  لروسلند  تصريحات 
تـــي« قــالــت فــيــهــا: هــنــالــك رغــبــة كبيرة 
لدى الشركات النرويجية للحضور في 
الــســوق اإليــرانــيــة، خاصة فــي قطاعات 
الــــثــــروة الــســمــكــيــة والـــــزراعـــــة والــنــفــط 
واملشاريع  املتجددة  والطاقات  والغاز 
الــــشــــركــــات  أن  الــــبــــنــــيــــويــــة. وأضــــــافــــــت 
فعل  ردود  أبــدت  النرويجية  التجارية 
إيجابية تجاه فتح األســواق اإليرانية، 

وأن إبرام العقد مع شركة »ساغا« يأتي 
تأكيدا على هذا األمر.

من جانب آخر ذكرت صحيفة »دي ان« 
لها  تقرير  في  النرويجية  االقتصادية 
أن شركة ساغا انرجي التي تنشط في 
خالل  أبــرمــت  الشمسية،  الطاقة  مجال 
األسبوع الجاري عقدا مع شركة »امن 

انرجي« اإليرانية ملدة 5 أعوام.
العقد تبلغ 2.5  وأضافت أن قيمة هــذا 
يـــعـــادل 23 مليار  ــــورو، أي مـــا  يـ مــلــيــار 
كرون نرويجي، وبموجبه تقوم الشركة 
النرويجية بإنشاء وحدات شمسية في 
إيران، والتي من املتوقع أن تنتج نحو 
وأضافت  الكهرباء.  من  ميغاواط  ألفي 
الكهرباء  املــقــدار مــن  الصحيفة أن هــذا 
يــــعــــادل مــــا تــســتــهــلــكــه نـــحـــو 3 مــاليــن 

أسرة في إيران من الطاقة الكهربائية.

مرحلة ثانية من مفاوضات 
انفصال بريطانيا

شركات نرويجية ترغب 
فى االستثمار بإيران

مال وسياسة

الهيمنة  العالمي من  التحول  استراتيجية  نار هادئة  بكين على  تطبخ 
الذي  المتعددة«  »األقطاب  نظام  إلى  األميركية  والمالية  االقتصادية 
سيكون مركزه االقتصاد الصيني بما يملك من قوة مالية وتجارية ونمو 
في  االستراتيجية  هذه  عن  شي  الصيني  الرئيس  وكشف  اقتصادي. 

خطابه يوم األربعاء

الربع  في  االقتصاد  من  نسبة  أصغر  الصين  في  العقارات  قطاع  شكل 
المضافة  القيمة  وبلغت  الشراء.  بقيود  متأثرًا  العام،  هذا  من  الثالث 
لقطاع العقارات 1.32 تريليون يوان 
)حوالي 200 مليار دوالر( في الفترة 
من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، 
األمر الذي ساهم بـ 6.23% من الناتج 
المحلي اإلجمالي للصين، وفقا لما 
لإلحصاء.  الدولة  مصلحة  ذكرته 
 %6.6 من  النسبة  هذه  وتراجعت 
الربع  في  و%6.86  الثاني  الربع  في 
األول. وسجل قطاع العقارات نموا 

بنسبة 3.9 % في الربع الثالث.

تراجع حصة العقارات باقتصاد الصين

االقتصاد في صور

إقرار موازنة أميركا ينعش الدوالر
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سمير الزبن

تكّررت في كل مراحل التاريخ الفلسطيني 
الفلسطينيني  »إن  تــقــول  صحيحة  الزمـــة 
يــــمــــرون فــــي مـــرحـــلـــة تـــاريـــخـــيـــة خــــطــــرة«. 
القائمة دائمًا أخطر  اللحظة  كانت تعتبر 
مرحلة يمر الفلسطينيون بها. ونستطيع 
الـــيـــوم تـــكـــرار الــــازمــــة، مـــن دون أن نــكــون 
الــحــالــة،  فــي وصـــف  مبالغني  أو  مخطئني 
كـــمـــا أنـــنـــا نــســتــطــيــع أن نــضــيــف إلـــــى أن 
املــرحــلــة خــطــيــرة، فهي فــي غــايــة التعقيد، 
الفلسطينيون من ضيق  يعاني  وقــٍت  في 
هامش املناورة املتاحة أمامهم أيضًا، في 
كما  ومــــأزوم،  متفجر  إقليمي  محيط  ظــل 
آثــار حالة االنقسام والصراع  يعانون من 
الحالية  املصالحة  تــحــاول  الــتــي  الــدمــوي 
الجميع  ويعاني  تــجــاوزهــا،  الطرفني  بــني 
من فقدان االتــجــاه في ظل تراجع الوضع 
في  أخـــرى  مــشــكــاٍت  وتــقــدم  الفلسطيني، 

املنطقة. 
تفرض املراحل الخطرة في حياة الشعوب 
 مضاعفة عــلــى الــذيــن يــديــرون 

ً
مــســؤولــيــة

الــســيــاســة لـــتـــجـــاوزهـــا. ولـــذلـــك عــلــيــهــم أن 
يــجــتــرحــوا ويـــديـــروا ســيــاســاٍت بمستوى 
تكون  أن  على  يواجهونها،  التي  املخاطر 
 عــلــى حــمــايــة مــســتــقــبــل شــعــوبــهــم، 

ً
قــــــادرة

بــاتــجــاه خـــيـــاراٍت  الــســيــاســة  وعــــدم إدارة 
ــــي زيـــــــــادة األوضـــــــاع  ــٍة، تـــســـاهـــم فـ ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ كـ
ب ســــوءًا. والــوضــع 

ّ
الــســيــئــة للشعب املـــعـــذ

على  يفرض  الفلسطينيون  يعيشه  الــذي 

فارس الخطاب

تــطــورت مــجــريــات األمــــور فــي األزمــــة التي 
افــتــعــلــهــا رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، 
مــســعــود الـــبـــارزانـــي، بـــإصـــراره عــلــى إجـــراء 
االســـتـــفـــتـــاء الـــجـــمـــاهـــيـــري لـــانـــفـــصـــال عــن 
الــوطــن األم، الــعــراق، فــي 25 مــن سبتمبر/ 
أيلول املاضي؛ فبرزت إلى السطح معادالت 
ــــوى عـــديـــدة، وتــحــولــت قضية  جـــديـــدة، وقـ
أكــــراد الــعــراق مــن شــعــٍب طــالــب، وبــوســائــل 
عــــدة، بــالــحــصــول عــلــى حــقــوقــه السياسية 
والــثــقــافــيــة والــحــقــوقــيــة، إلـــى قــضــيــة ينظر 
باستثناء  العالم،  كــل  وربــمــا  العالم،  إليها 
إسرائيل ودولة اإلمارات، على أنها محاولة 
لقلب  املهم  العراقي  املكون  قيادات هذا  من 
الــصــراع والنفوذ في اإلقليم نحو  مــوازيــن 
مـــزيـــد مـــن الــفــوضــى والـــتـــدخـــات الــدولــيــة 
واإلقليمية، وأيضا إليجاد غطاء سياسي 
ــــي لـــتـــســـلـــل قـــــيـــــادات تـــنـــظـــيـــم داعـــــش  ــنـ ــ وأمـ

اإلرهابي ومسلحيه في العراق وسورية.
ــطــــورة األزمـــــــة الـــتـــي وصـــلـــت إلـــــى طـــرق  خــ
معقدة، وتفاعل دولي أفضى إلى أن يكون 
ملجلس األمن الدولي أكثر من موقٍف تجاه 
إدارة إقليم كردستان العراق، كان بعضها 
ــــي إجــــــراء  ــي فـ ــن مـــغـــبـــة املــــضــ ــ لـــلـــتـــحـــذيـــر مـ
ــر بــالــتــحــذيــر والــتــهــديــد  ــ االســتــفــتــاء، واآلخـ
املبطن لهذه القيادة من تداعيات استمرار 
الواقع على  األمــر  عنادها، وتغليب منطق 
العراق بشكل خاص، ودول اإلقليم املجاورة 

للعراق بشكل أعم.
هــل أيــقــن رئــيــس إقــلــيــم كــردســتــان، وزعــيــم 
مسعود  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
الـــبـــارزانـــي، خـــطـــورة مـــا أقــــدم عــلــيــه؟ وهــل 
ــــس مـــــا أفــــضــــت إلــــيــــه خـــطـــوتـــه  ــ شــــاهــــد وملـ
غــيــر الــنــاضــجــة، واملــتــســرعــة، واالنــفــراديــة، 
مـــن نــتــائــج عــلــيــه وعــلــى عــائــلــة الـــبـــارزانـــي 
النضال  أوال، وهــم رمــوز مهمة فــي مسألة 
املـــســـلـــح والـــســـيـــاســـي ألكــــثــــر مــــن خــمــســني 
تأمينها  تم  مكاسب  على  للحصول  عاما، 
كقانون  عــدة؛  تاريخية  مراحل  في  لألكراد 
حقوقهم  وتــضــمــني   ،1970 الـــذاتـــي  الــحــكــم 
الــقــومــيــة والــســيــاســيــة فــي دســتــور الــعــراق 

عبد الصمد بن شريف

لم يتوقع أحٌد أن دستور 1978 الذي أرسى 
إسبانيا  فــي  الديمقراطي  االنــتــقــال  دعــائــم 
الحديثة سينفجر في سنة 2017، من خال 
مــطــالــبــة حــكــومــة كــتــالــونــيــا بــاالســتــقــال. 
وهـــنـــاك مـــن شــّبــه فـــك كــتــالــونــيــا ارتــبــاطــهــا 
بــمــدريــد بــأنــه أخــطــر مــن خـــروج بريطانيا 
ــــي، ألن ترجمة مطلب  مــن االتــحــاد األوروبـ
اســتــقــال اإلقــلــيــم حــقــيــقــة مــلــمــوســة تعني 
ــدة إســـبـــانـــيـــا بــشــكــل   مـــاحـــقـــة لــــوحــ

ً
ــة ــربــ ضــ

ــام،  ــاد األوروبـــــــي بــشــكــل عـ ــحــ ــــاص، واالتــ خـ
فــهــذه أســـوأ أزمـــة تــواجــهــهــا إســبــانــيــا منذ 
أزيــــد مــن أربــعــني عــامــا. وهــنــاك مــن يصف 
مـــبـــادرة رئــيــس حــكــومــة اإلقــلــيــم، كــارلــيــس 
بــوتــشــمــون، بــاالخــتــيــار االنـــتـــحـــاري، ألنــه 
ســيــؤجــج األوضـــــــاع بــشــكــل غــيــر مــســبــوق 
فـــي مــنــطــقــٍة، تــمــثــل خــمــس حــجــم اقــتــصــاد 

إسبانيا.
الكتاالني  الــشــعــب  شــكــل مطلب  تــاريــخــيــا، 
فقد  يــكــون بنيويا،  يــكــاد  ثابتا  االســتــقــال 
كــانــت هــنــاك عـــدة مــحــاوالت وتــجــارب منذ 
الــقــرن الــثــامــن عــشــر، خــصــوصــا أن عــوامــل 
الــلــغــة والــخــصــوصــيــة الــثــقــافــيــة والـــعـــادات 
املحلية تقف وراء انتعاش الشعور بهويٍة 
قـــائـــمـــة الــــــــذات. وتـــثـــيـــر عــمــلــيــة االســتــفــتــاء 
مسلسا من  التشويق والتسويق اإلعامي، 
فأغلبية تــدافــع عــن وحـــدة إســبــانــيــا، فيما 
هناك من يرى االستفتاء ليس قعقعة رعد 
في سماء با غيوم، على حد وصف املؤرخ 
نيكوال مارتي، وهو يستند إلى العجز عن 
تــجــاوز شــعــور قـــوي وعــمــيــق فــي املجتمع 
ــداث مــعــاصــرة  ــ الــكــتــاالنــي، حــيــث هــنــاك أحـ
أمة  نفسها  تعتبر  التي  كتالونيا  عاشتها 
كــامــلــة املـــواصـــفـــات، لــكــنــهــا لــيــســت قــومــيــة 
شوفينية، فسكان كتالونيا منفتحون على 
الفضاء  إلــى  وميالون  وإيجابيون  العالم، 
ــّدعـــي الــشــعــب الــكــتــاالنــي  األوروبــــــــي. وال يـ
الدفاع عن قوميٍة تؤمن بالقوة، بل قومية 
الــوجــود، كما أن أنصار  تــؤمــن بحقها فــي 
متطرفني،  ليسوا  كتالونيا  فــي  االستقال 
والــحــركــة االســتــقــالــيــة الــكــتــالــونــيــة تحتل 
مجاال حيويا في الحقل السياسي املحلي، 
وتتكون من أحزاب وتيارات وكتل برملانية 
ــــني أحــــــزاب  ــاك تـــحـــالـــفـــات بـ ــنــ مـــتـــنـــوعـــة. هــ
ــان الـــكـــتـــالـــونـــي، جمعت  ــرملـ ــبـ مــمــثــلــة فـــي الـ
بـــني الــجــمــهــوري واملــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 

واليساري والليبرالي والقومي املتشدد.
وكـــانـــت الــحــكــومــة املــحــلــيــة لــكــتــالــونــيــا قد 
بحثت في العام 2010 إمكانية سن ميثاق 
ــا، لـــكـــن الـــطـــلـــب قــوبــل  ــهـ ــــاص بـ ضـــريـــبـــي خـ
بالرفض والــامــبــاالة، علما أن وضــعــا من 
هــــذا الــقــبــيــل يــتــمــتــع بـــه عــــدد مـــن األقــالــيــم، 
كالباسك الذي تتحكم حكومته املحلية في 
من  جملة  على  وتتوفر  أساسية،  قطاعات 
أن  اختصاصات موسعة. والافت في هذا 
الــصــامــتــة فــي كتالونيا تــعــارض  األغــلــبــيــة 
أي انفصال عن األمة اإلسبانية، وتناهض 
مــبــدأ االســتــقــال، فــفــي اســتــفــتــاء األول من 
لم يصوت  الجاري،  األول  أكتوبر/ تشرين 
سوى 42% من سكان اإلقليم. وهنا يطرح 
السؤال في حــال إجــراء استفتاء متفاوض 
بشأنه: هل ستخرج األغلبية الصامتة عن 
صــمــتــهــا لــتــدلــي بــأصــواتــهــا، فــهــي غــائــبــة، 

لكنها وحدوية؟
ــان، حــق  ــتـ ــيـ ــرعـ فــــي كـــتـــالـــونـــيـــا تـــتـــواجـــه شـ
الـــشـــعـــب فــــي أن يــتــمــتــع بــــدولــــٍة مــســتــقــلــة. 
ــقــــون مـــن عــدالــة  واالســـتـــقـــالـــيـــون هــنــا واثــ
وبراغماتية،  بذكاء  ويستغلون،  قضيتهم، 
ــاك الــحــكــومــة  ــنــ مــنــطــق األمــــــر الـــــواقـــــع. وهــ
ــن عـــدالـــة  ــة مــ ــقــ ــة، وهـــــي أيـــضـــا واثــ ــزيــ ــركــ املــ

محمد ديبو

كــانــت الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــقــدمــة مطالب 
ــام  ــتــــي انــــدلــــعــــت عـ ــة الــ ــيـ ــربـ ــعـ ــورات الـ ــ ــثــ ــ ــ ال
أمــريــن:  نــتــاج  ـــه 

ّ
2011. وهـــذا طبيعي، ألن

ــــوري،  ــثـ ــ ــــداد الـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمــــا، ســــطــــوة االسـ أولــــهــ
بشقية القومي واالشتراكي، إذ دفع حجم 
التجارب، في  الــذي أظهرته هــذه  العسف 
ســيــاق مــمــارســتــهــا الــيــومــيــة، الــوعــي إلــى 
البحث عــن بــدائــل أفــضــل، فكان النموذج 
الديمقراطي الليبرالي. وثانيهما، سقوط 
املــعــســكــر االشـــتـــراكـــي وانـــتـــصـــار الـــغـــرب، 
بــمــا يــعــنــي ذلــــك انــتــصــار قــيــمــه املتعلقة 
ما  اإلنسان، وهو  بالديمقراطية وحقوق 
زته عموما الثورات امللونة في أكثر من 

ّ
عز

مكان، منذ ذلك الوقت.
ــفــــرط  ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن هـــــــذا الـــتـــبـــنـــي املــ عــ
املــمــارســة   

ّ
أن إال  عـــربـــيـــًا،  لــلــديــمــقــراطــيــة 

اليومية للقوى والجماهير الساعية إلى 
التغيير بــّيــنــت، خــال حــراكــهــا، عــن أزمــة 
وتبنيها،  الــديــمــقــراطــيــة  فــهــم  فــي  عميقة 
فنحن إزاء قوًى ترفع الديمقراطية يافطة، 
ما  األرض،  عــلــى  عكسها  تــمــارس  لكنها 
يــحــيــلــنــا إلـــى مــفــهــوم الــديــمــقــراطــيــة عند 
ــاذا يــبــدو هــذا  ــ ــؤالء وكــيــفــة تــشــّكــلــه، وملـ هــ
الــتــنــاقــض بــني تنبي الــديــمــقــراطــيــة فكرة 
وممارستها على األرض، أو عدم القبول 

بنتائجها واقعا؟
ــتــــي تــبــنــت  ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــ ــقـ ــ ــلــــب الـ أغــ
فــــعــــل عــلــى  تـــبـــنـــتـــهـــا رد  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
استبداد النظم، وكآلية سياسوية إلحراج 
آلــيــة عمل عبر  أكــثــر مما تبنتها  الــنــظــام 
العميقة،  عملها  وآلــيــات  جوهرها  تبني 
ــلـــو بــــرامــــج هـــذه  ــدل عـــلـــيـــه خـ ــ ــو مــــا يــ ــ وهــ
القوى واألحــزاب من أي تنظير أو تفكير 
عن  ناهيك  الديمقراطية،  باملسألة  عميق 
صــعــوبــة الــعــثــور عــلــى مــلــمــح »مــمــارســة 
ــيــــة« حـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي املـــمـــارســـة  ــقــــراطــ ــمــ ديــ
اليومية لهذه األحزاب، التي تؤبد قادتها 
عــلــى قــيــادتــهــا كــمــا تــؤبــد الــنــظــام الحاكم 

على عرش الباد.
وإذ ال شك أن الجماهير، وقد عاشت في 
ظل االستبداد، حملت كثيرا من أمراضه، 
الديمقراطية  تبني  عمليا  لها  يتح  ولــم 
فكرة حرة، أو ممارستها، فهي آمنت بها 
بوصفها يوتوبيا خاصية من االستبداد 
أكثر مما آمنت بها فكرة عملية، أي كان 
مما  أكثر  حاضرا  بالديمقراطية  اإليمان 
حضر التفكير بها، أي أن املعطى الغيبي 

الــــقــــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة أن تـــبـــحـــث عــن 
خياراٍت جديٍة وجديدٍة للخروج من املأزق 
الفلسطيني، وإنهاء  الوضع  الذي يعيشه 
فــي ظــل متغيراٍت  املــدمــرة،  حالة االنقسام 
دوليٍة وإقليميٍة غير مواتية، وتشكل عبئًا 
إضافيًا على الوضع الفلسطيني الصعب. 
إذا كـــان مــن الــصــحــيــح أن الــخــيــارات أمــام 
الفلسطينيني، في هذه الظروف، محدودة، 
الخيارات، وال  فإنه ال يمكن معالجة هذه 
يمكن الصمود في وجه الشروط القاسية 
فــي ظــل الــوضــع االنــقــســامــي الفلسطيني، 
بــل عــلــى الــعــكــس يــســاهــم هـــذا الــوضــع في 
تآكل  واســتــمــرار  الفلسطينيني،  إضــعــاف 

قدرتهم على الفعل والتأثير.  
ــع الــقــائــم  ــ ــــواقـ ــن الـ ــــروج مــ ــــخـ مـــســـؤولـــيـــة الـ
ــادة الـــرســـمـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيــ لـــيـــســـت مــــســــؤولــ
ــلـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــداخـ ــراع الـ لــطــرفــي الــــصــ
مسؤولية  اليوم  القائمة  اللحظة  فحسب. 
الجميع فلسطينيًا، فصائل وشخصيات، 
مــــســــؤولــــيــــة كــــــل الــــتــــشــــكــــيــــل الـــســـيـــاســـي 
وخــارجــهــا،  الفصائل  داخـــل  الفلسطيني، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن هـــذه الــفــصــائــل تمثل، 
كــثــيــرة، جــــزءًا من  فــي قــضــايــا فلسطينية 

املشكلة، ال جزءًا من الحل. 
ــــي  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ يـــــكـــــمـــــن اخـــــــــتـــــــــال الــــــعــــــمــــــل الـ
الــفــلــســطــيــنــي، فـــي جـــزء أســـاســـي مــنــه، في 
ــيــــوم عــلــى  ــدم الـــتـــوافـــق الــفــلــســطــيــنــي الــ ــ عـ
مشروع وطني سياسي فلسطيني واضح 
الفصائل،  عليه  تتوافق  للجميع،  املعالم 
والوصول  الفلسطينية  الساحة  فانقسام 

ــي، عــلــى  ــلــ ــداخــ ــــراع الــ ــــصـ الـــــدمـــــوي، كـــــان الـ
الــتــي ارتكبت  الــرغــم مــن األخــطــاء الكثيرة 
فـــي إطـــــاره، هـــو الـــصـــراع الـــثـــانـــوي، نسبة 
إلى الصراع مع االحتال، وبعد االنفجار 
ــو الـــصـــراع  ــلــــي أصـــبـــح هــ ــــوي الــــداخــ ــــدمـ الـ
املـــركـــزي، عــلــى الــرغــم مــن كــل مــا يــقــال عن 
أولوية الصراع مع االحتال. هذا التحول 
ــه الــتــجــربــة  ــهـــدتـ هــــو أخــــطــــر انــــعــــطــــاف شـ
ــك يـــجـــب أن يـــكـــون  ــ ــذلـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، ولـ

الخروج منه أولوية فلسطينية مطلقة. 
ــل جـــهـــد يـــبـــذل ملـــعـــرفـــة حــقــيــقــة الـــوضـــع  كــ
الــفــلــســطــيــنــي، والـــبـــحـــث عــــن مــــخــــرج لـــه، 
ــا يــحــتــاجــه  ــ ــكــــن مـ يـــســـتـــحـــق الــــتــــقــــديــــر. ولــ
الفلسطيني يتجاوز إطار البحث  الوضع 

األكــاديــمــي عــن حــلــول تــخــتــار هـــذا اإلطـــار 
أو ذاك، أو على أساس هذه الرؤية أو تلك. 
ــن الــتــحــرك  ــد مـ ــذلـــك ال بـ الــخــطــر داهــــــم، ولـ
ســريــعــًا. ألنـــه فـــي الــســيــاســة لــيــســت هــنــاك 
مــشــكــاٌت ليست لــهــا حــلــول، فـــإن الــوضــع 
الفلسطيني قابل للحل إذا أرادت األطراف 
أمـــــــا إذا وجــــــــدت هــــذه  الـــرئـــيـــســـيـــة ذلــــــــك. 
تــكــريــس هــذا  أن مــن مصلحتها  ــراف  ــ األطـ
ز، وستكون 

ّ
الوضع، فإنه سيبقى وسيتعز

املصالحة الــتــي تــجــري الــيــوم مــجــرد لعب 
عــلــى الـــوقـــت، ال يلبث وضـــع االنــقــســام أن 

يعود إلى سابق عهده. 
ــرٍف من  ــ ــة كـــل طـ ــابـ ــذا يــتــعــلــق بــشــكــل إجـ هــ
األطــراف الرئيسية عن األسئلة األساسية 
ــــع عـــلـــى الـــســـاحـــة  ــــوضـ ــتــــي يـــطـــرحـــهـــا الـ الــ
الفلسطينية. الخلل البنيوي الذي يعاني 
مـــنـــه الــــوضــــع الــفــلــســطــيــنــي هــــو االفـــتـــقـــاد 
ملــشــروع وطــنــي واضـــح املــعــالــم، ومتوافق 
ــم تــفــكــيــك املــــشــــروع الــوطــنــي  عــلــيــه، لــقــد تـ
ــو«، مـــن دون أن يتم  ــلــ عــبــر مــســيــرة »أوســ
الداخلي  الصراع  لُيبِق  بناء مشروع آخر، 
الوطني،  املــشــروع  تفّكك  فعندما  ثــانــويــًا. 
بــاتــت هــنــاك مــشــاريــع خــاصــة بــكــل طــرف، 
أخـــذت آلــيــة تــصــارع اجتثاثية، مــا أوصــل 
الساحة الفلسطينية إلى الصدام الدموي.

أهــمــيــة الـــتـــوافـــق عــلــى املــــشــــروع الــوطــنــي 
ــــي أنــــــه يـــمـــنـــح الـــجـــمـــيـــع تــحــديــد  تـــكـــمـــن فـ
ــا يــغــيــب  ــدمـ ــنـ أولــــــويــــــات الــــــصــــــراع، أمــــــا عـ
العدو  املــشــروع يصبح  هــذا  التوافق على 
الــداخــلــي أخــطــر مــن الــخــارجــي، وبالتالي 

تصبح الحاجة إلى الخاص منه أكبر من 
الحاجة للتصّدي للعدو الخارجي. وبهذا، 
يصاب الوضع الداخلي بالشلل، ويصبح 
التي  الــصــراع  آللــيــة  الحتمي  املـــآل  التفّكك 

تدفن رأسها في وحل الصراع الداخلي.
مـــا يــحــتــاجــه الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي الــيــوم 
أبعد من املصالحة، يحتاج إلى إعادة بناء 
املشروع الوطني على أساس توافقي، عبر 
حـــوار وطــنــي شــامــل وعــلــنــي، يــســاهــم فيه 
الجميع، قوى وشخصيات وطنية، ويجب 
أن ال يبقى هذا الحوار أسير الغرف املغلقة، 
الــجــزئــيــة. يجب طــرح كل  يــطــرح القضايا 
في  الوطني  باملشروع  املتربطة  القضايا 
النقاش العام واشتراك الجميع في صياغة 
املـــشـــروع الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي الــجــديــد، 
واســتــخــدام هــذا الــجــدل والــحــوار الــواســع، 
مــن أجـــل إعــــادة الــــروح والــحــيــويــة إلـــى كل 
الــتــجــمــعــات الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى اعــتــبــار 
أنــهــا جميعها شــريــكــة فــي املــشــروع الــذي 
يمسها. هــذا وحــده يمكنه إخــراج الوضع 
الــداخــلــي،  الــصــراع  الفلسطيني مــن وحـــل 
التي يقال فيها  املغلقة  الغرف  ومــن جــدل 
شــيء، ويــقــال خارجها أمــام اإلعـــام شيء 
آخر. يحتاج الوضع الفلسطيني مشروعا 
ســيــاســيــا يــــرى األرض والــبــشــر األســــاس 
ــروع وطــــنــــي يــمــلــك  ــ ــشـ ــ ــنـــي ألي مـ ــكـــويـ ــتـ الـ
املستقبل الحقيقي في مواجهة الوحشية 
اإلسرائيلية، وهذا مسؤولية  والعنصرية 

الجميع. 
)كاتب فلسطيني(

برئيس  يــفــتــرض  أيــضــا   .)2005( الــجــديــد 
ــد أفــــــاق مــن  إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان أن يـــكـــون قــ
ظــنــه أن اإلقــلــيــم وشــعــبــه يــعــتــبــره »الــقــائــد 
األوحد«، وأنه سيمضي وراءه حيث يريد! 
املــتــنــازع عليها  فتجربة كــركــوك واملــنــاطــق 
العراقية  العسكرية  القوات  وطريقة تمكني 
)والحشد الشعبي منها( باتت على لسان 
ــان مــفــتــخــرا بــهــا،  ــ ــواء مــــن كـ ــ كــــل كـــــــردي، ســ
كأكراد السليمانية، أم من اعتبرها »خيانة 
ــيـــل، وهـــو مـــا سيمهد  ــأكـــراد أربـ عــظــمــى« كـ
األرضــــيــــة لــتــقــســيــم إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان إلـــى 
إقليما جديدا  إحداهما  منطقتني، ستكون 
ربــمــا )الــســلــيــمــانــيــة – حــلــبــجــة – كـــركـــوك(، 

والثانية لن تكون إقليما )أربيل – دهوك(.
خطير جــدا مــا قــام بــه مسعود الــبــارزانــي، 
بمشاركة قياداٍت في حزب االتحاد الوطني 
الكردستاني )السليمانية(، وفي مقدمتهم 
أرملة الرئيس العراقي السابق الراحل جال 
طالباني، هــيــرو إبــراهــيــم أحــمــد، وآخـــرون، 
حيث ألهبوا حماسة شعب العراق الكردي 
صــوب »حــلــم االنــفــصــال«، وبـــات هــذا األمــر 
وكــأنــه تــحــّرر مــن الــعــراق وشــعــبــه الــعــربــي، 
وكذلك من بقية املكونات القومية واإلثنية 
فــــيــــه. وبـــتـــنـــا نـــســـمـــع فــــي وســــائــــل اإلعـــــام 
ووســــائــــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي عـــبـــارات 
عـــاطـــفـــيـــة، بـــعـــضـــهـــا هـــســـتـــيـــري وغـــاضـــب 
العراق وشعبه، وصلت إلى اإلساءة  تجاه 
إلـــى الــعــلــم الـــعـــراقـــي، بــرفــع عــلــم إســرائــيــل، 
واإلشــــادة بــدورهــا فــي دعــم انفصالهم عن 
البلد األم، ووسم اإلدارات العراقية املتعّددة 
بــالــتــخــلــف والــطــائــفــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
القائمني على هذه الحكومة هم من اختاروا 
التحالف معها منذ أكثر من ربع قرن. ومن 
الطرف اآلخر، في جنوب كردستان العراق، 
السلبي  الــعــاطــفــي  التحشيد  مــاكــنــة  بـــدأت 
تـــجـــاه أكـــــــراد الــــعــــراق واإلقـــلـــيـــم واضـــحـــة، 
حتى بــدت وكـــأن قــيــاداٍت بعينها تــريــد أن 
برز  الــذي  الناجح  الكردي  النموذج  تحطم 
بــوضــوح بعد تــدهــور جميع صــور املدنية 
العاصمة  الــعــراق، ومنها  مناطق  بقية  في 
بغداد منذ عام 2003. التوظيف السياسي 
لــصــنــاعــة الــكــراهــيــة خـــال أزمـــة االســتــفــتــاء 

القانوني  الضغط  ورقـــة  وتلعب  قضيتها 
التراجيديا  عناصر  تكمن  وهنا  الشرعي. 
السياسي  الشقني،  أن  فاملؤكد  الكتالونية، 
والتاريخي، لألزمة، ال ينفصان عن الشق 
االقــتــصــادي، وتــبــعــا لــذلــك بـــدأت محموعة 
ولتطويق  برشلونة.  مغادرة  الشركات  من 
االنفصالية،  بوتشيمون  كارليس  نزوعات 
طـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة اإلســـبـــانـــيـــة تــوضــيــحــا 
مقنعا ودقيقا من رئيس حكومة كتالونيا، 
غير أنــه لم يلتزم باملطلب، وهــذا ما يفسر 
ــــود تــصــعــيــد ســيــاســي وقـــضـــائـــي، فقد  وجـ
تلجأ املحاكم إلى متابعة مسؤولني أمنيني 
محليني. وقد هّددت مدريد بجدية بتعليق 
 155 للفصل  طبقا  الــذاتــي،  بالحكم  العمل 
مــن الــدســتــور، بما فــي ذلــك بــوضــع منطقة 
ــي تـــتـــمـــتـــع بـــنـــظـــام الــحــكــم  ــتــ ــا الــ ــيـ ــالـــونـ ــتـ كـ
الـــذاتـــي تــحــت وصــايــتــهــا، إذا لـــم تــتــراجــع 
الــحــكــومــة املــحــلــيــة عـــن مــطــلــب االســتــقــال. 
ويــبــدو أن حكومة مــاريــانــو راخـــوي تهيئ 
ــة واألجـــــــــــواء الســـتـــعـــمـــال الــفــصــل  ــ ــيـ ــ األرضـ
155 مــن الــدســتــور اإلســبــانــي الـــذي يسمح 
وكــان  الــذاتــي.  بالحكم  العمل  بتعليق  لها 
املــاضــي، زرع  الــثــاثــاء  تــعــمــد،  بوتشيمون 
الــغــمــوض والــتــشــويــش، عــنــدمــا صـــرح بما 
سماه اإلعان الرمزي لاستقال، مع وقف 
األبــواب مشرعة على  إبقاء  تفعيله، بهدف 

إمكانيات الحوار والتفاوض مع مدريد.
واملــتــبــنــيــة مطلب  الــداعــمــة  الــقــوى  وتعتبر 
ــــال قــــــرارهــــــا ســــيــــاديــــا مـــســـنـــودا  ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــة. وإذ  ــيـ ــخـ ــاريـ ــتـ بـــالـــشـــرعـــيـــة الــشــعــبــيــة والـ
لـــم تــلــتــزم حــكــومــة بــوتــشــيــمــون بــاحــتــرام 
املــهــلــة الــثــانــيــة، فـــإن مــدريــد ستضطر إلــى 
تــطــبــيــق مــقــتــضــيــات الـــدســـتـــور، والــلــجــوء 
ــع املــنــطــقــة تــحــت وصــايــتــهــا، مع  إلــــى وضــ
تــنــظــيــم انــتــخــابــات فـــي ســتــة أشـــهـــر، علما 
أنها تعتبر ما تقوم به األحــزاب املناصرة 
لــانــفــصــال اســتــفــتــاء غــيــر مــشــروع وخـــارج 
الـــقـــانـــون، ولــــن يـــــؤدي ســــوى إلــــى تقسيم 
املجموعة الكتالونية وتفتيتها، ولن تكون 
أيــة  االســتــفــتــاء  عنها  سيسفر  نتيجة  ألي 
حظوظ في التطبيق، كما أن مدريد ترفض 
أو  وســاطــة وطنية  أي  قبول  مطلقا  رفضا 
مــســألــة مستحيلة في  وتــعــتــبــرهــا  دولـــيـــة، 
ســـيـــاٍق يــطــبــعــه الــتــمــرد والــعــصــيــان. وقـــال 
راخـــوي، فــي وقــت ســابــق، »ليس هناك بلد 
يأخذ مأخذ الجد ما جرى«، في إشارة إلى 
كتالونيا.  حكومة  نظمته  الــذي  االستفتاء 
فــي تقرير املصير، حسب راخــوي،  والــحــق 
غير متضمن في أي دستور ديمقراطي، وال 
اإلسبانية  الــدولــة  على  ينسحب  أن  يمكن 
الــدولــة الخاضعة لسلطة  ســوى فــي حــالــة 

استعمارية.
يــتــخــذه  أن  يــمــكــن  ال  قــــــرار  أي  أن  ــدو  ــبــ ويــ
راخــــوي وحــــده، مــن دون الــلــجــوء إلـــى دعــم 
الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي الــعــمــالــي، والــحــصــول 
على إشارة الضوء األخضر من أمينه العام 
بيدور سانشيس. وكمقابل للحصول على 
املوافقة  الشعبي  الــحــزب  على  الــدعــم،  هــذا 
على مراجعة  الدستور، وإعــادة التفاوض 
املكونة  السبعة عشر  واألقاليم  بني مدريد 
وقــد شــدد سانشيس  اإلسبانية.  للشعوب 
ــلـــى ضــــــــرورة تــنــصــيــب لـــجـــنـــة لــتــحــديــث  عـ
ــــرط تــفــعــيــلــهــا  ــتـ ــ ــة الـــتـــرابـــيـــة، واشـ ــسـ املـــؤسـ
فـــي أجــــل ال يــتــعــدى ســتــة أشـــهـــر. والــفــكــرة 
الـــجـــوهـــريـــة بــحــث كــيــفــيــة بـــقـــاء كــتــالــونــيــا 
ــل الــفــضــاء اإلســبــانــي الــوطــنــي، وليس  داخـ
الــحــزب االشتراكي  االنــســحــاب منه. وأعـــاد 
العمالي التأكيد على التأويل الذي يمنحه 
للمادة 155 من الدستور اإلسباني، بحيث 
 تــنــزلــق الــحــكــومــة املـــركـــزيـــة إلــى 

ّ
يــجــب أال

يـــدفـــع  بوتشيمون  بـــل يــجــب أن  تــطــبــيــقــه، 

اإليـــمـــانـــي فـــي تــبــنــي الــديــمــقــراطــيــة أكــبــر 
بكثير من املعطى الواقعي الذي يعتبرها 
مجرد فكرة قابلة للنمو والنقد والتحليل 
ــتـــطـــويـــع، بـــمـــا يــــتــــاءم مــع  والــتــفــكــيــر والـ
املفترض  االجتماعية  والــحــوامــل  األرض 

أن تحمل هذه الديمقراطية.
يعني مــا ســبــق، فــي مــا يعني، أن الوعي 
ــا حـــني انــدلــعــت 

ّ
بــالــديــمــقــراطــيــة كــــان هــش

ثــــــــورات الـــربـــيـــع الــــعــــربــــي، فــلــيــس هــنــاك 
ــة شــــعــــارا مــــن دون  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــوى الـ ــ ســ
وجـــود وعـــي ديــمــقــراطــي، وقـــوى تقدمية 
في  الديمقراطي  الفكر  تؤطر  ديمقراطية 
إطــــار مــمــارســة ســيــاســيــة يــومــيــة، بحيث 
تغّير وتغيير  إلــى مجال  الــثــورة  تتحول 
ــى.  ــي أرقــ فـــي الـــوعـــي الـــقـــائـــم بـــاتـــجـــاه وعــ
وأسفر غياب هذا األمر، في حقيقة األمر، 
تلك  تحالف  األول،  خطيرين:  أمــريــن  عــن 
االستبداد،  كــان« إلسقاط  »أي  القوى مع 
تقود  الخاطئة  فاملقدمات  وهــذا طبيعي، 
 تبني 

ّ
إلى نتائج خاطئة، إذ سبق أعاه أن

للديمقراطية كان سياسويا،  القوى  هذه 
وليس سياسيا فكريا، فاألولوية إلسقاط 
الديمقراطية  ــاء  إلرســ ولــيــس  االســتــبــداد 
في فكر هذه القوى، وهو ما اقتضى هذا 
التحالف الذي فتح الباب لتقدم املعسكر 
ــــورات،  ــثـ ــ ــيـــائـــه عـــلـــى الـ ــتـ الــــجــــهــــادي واسـ
وخـــصـــوصـــا الـــســـوريـــة مــنــهــا. والـــثـــانـــي، 
الجماهير،  وفـــق وعـــي  الــديــمــقــراطــيــة،  أن 
تكشفت عن ضيق بالديمقراطية نفسها، 
إذ تــبــني أن الــديــمــقــراطــيــة الــتــي يــريــدهــا 
هؤالء هي أن تكون أفكارهم ورؤاهــم هي 
الديمقراطية  يريد  فاإلسامي  الــســائــدة، 
األكثرية،  بيد  البلد  مفاتيح  تجعل  التي 
التي تعطيه  الديمقراطية  يريد  والكردي 
ــر، واألقــــــلــــــوي يـــريـــد  ــيــ ــق تـــقـــريـــر املــــصــ ــ حـ
ــى الــعــلــمــانــيــة، 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي تــتــبــن

بنظام  تقترن   
ً
ديمقراطية يريد  واليسار 

اقتصادي اشتراكي، فيما يريد الليبرالي 
الــســوق.. وهكذا  اقــتــصــادا يسمح بحرية 
»ديمقراطيته«،  خلف  منهم  كــل  تخندق 
ــيـــوم أن ألــف  ــؤالء حــتــى الـ ــ ــم يــفــهــم هـ إذ لـ
هذه  بكل  القبول  يعني  الديمقراطية  بــاء 
ا مـــن الــلــعــبــة الــســيــاســيــة،  الـــتـــيـــارات جــــزء
انتهاًء  اليمني اإلسامي وليس  ا من  بــدء
نــنــســى  أن  دون  ــــن  مـ الــــيــــســــار،  بـــأقـــصـــى 
ــارات االجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــبـــشـــر الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــــخـ الـ
تحميها الديمقراطية، ونعني بذلك حرية 
اإليمان أو اإللحاد، وحرية اختيار الهوية 

الجنسية وغيرها.

إلى االنقسام وإلى مرحلة الصدام الدموي 
كــــان بــســبــب غـــيـــاب هــــذا الـــتـــوافـــق، وعــلــى 
األهداف الوطنية الفلسطينية في مواجهة 
ــام، ال يمكن  ــفـــصـ ــل االنـ االحــــتــــال. فــفــي ظـ
نجاح الخيار السلمي. وفي ظل االنقسام، 
املقاومة  خيار  نجاح  املقابل  فــي  يمكن  ال 
أيضا، هذا إذا كان أي من الخيارين متاحا 

في هذه االنعطافة التاريخية.
ال تشكل املصالحة الشكلية، تحت عنوان 
»عفا الله عما سلف«، حا للمأزق القائم، 
ــذي وصـــــل إلــــيــــه طــرفــا  ــ ــ فــــي ظــــل املــــــــأزق الـ
الصراع الفلسطيني، من وصول التسوية 
السياسية مع إسرائيل إلى طريق مسدود، 
وكـــذلـــك مــــأزق خــيــار املـــقـــاومـــة، تــجــعــل ما 
يــحــتــاجــه الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي أكـــثـــر من 
إلى  السلطة  وعـــودة  الشكلية،  املصالحة 
قــطــاع غــزة لتخفيف الــحــصــار. ال شــك في 
أن انـــشـــغـــال الــفــلــســطــيــنــيــني بــأوضــاعــهــم 
الداخلية يشكل حجبًا للقضايا الصراعية 
مــع إســرائــيــل واالنــشــغــال بــالــفــتــات. ليس 
االحتال اإلسرائيلي احتااًل غير منظور، 
ــن ال يــــريــــد أن  ــ بــــل هــــو احــــتــــال عــــــــاٍر، ومــ
بــصــراعــاتــه  يشتغل  أن  ويــريــد  أواًل،  يــــراه 
ــود  ــ ــن وجـ ــ الــــداخــــلــــيــــة، ويــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
الشعب  بحق  اليومية  وجرائمه  االحتال 
الــفــلــســطــيــنــي، ال يــعــمــل ملــصــلــحــة شــعــبــه 
أن هناك  ينكر  أن  يمكن  أحــد  ال  وقضيته. 
صــراعــًا داخــلــيــًا فــي كــل مجتمع، وبــني كل 
قــــوى ســيــاســيــة وأخــــــرى مــنــافــســة. ولــكــن 
طوال الفترة السابقة على انفجار الصراع 

وبعده هو أخطر أغراض هذه العملية التي 
ســاهــم فـــي تــنــفــيــذهــا وتــرويــجــهــا مسعود 
البارزاني، وبشكل بدا فرديا والفتا لجميع 
في  اإلعامية  الباحثة  وبحسب  املــراقــبــني. 
فإن  الدليمي،  نزهت حمود  بغداد،  جامعة 
والتحريـــض  والعنـــف  الكراهيـــة  »صناعـــة 
هي أبـــرز أهداف الحرب النفســـية كأســـلوب 
إلى  يـــؤدي  املتلقني،  فـــي  مؤثـــر  اتصالـــي 
وتوجيهها،  واملشـــاعر  العقـــول  اخــتـــــــــــراق 
كســـر  إلـــى  يــهــدف  ـــــٍق،  ـــ دقــيـــ تخطيـــٍط  وفـــق 
ــر  ـــ ـــ والــتــفــكــيـــ اإلرادة  ــــــل  ــــ ــــ وشـ ــنــــويــــات،  ــعــ املــ
ـــــر  ـــ الـــعـــقـــانـــي واملـــتـــــــــــــــوازن بـــاتـــجـــاه تــدمــيـــ
واقتصاديا  سياســـيا  وتخريبهـــا  البـــاد، 
ــيـــا«. ولـــعـــل مــــا رافــــق  ــافـ ــقـ ــا وثـ ـــ ـــ واجــتــمــاعــيـــ
والحشد  العراقية  الــقــوات  دخـــول  عمليات 
الشعبي إلى كركوك صورة واضحة املعالم 
لهذه األجواء املختزنة بالعواطف السلبية، 
سواء تمثل هذا بالتعامل مع علم كل طرف، 
الــتــلــقــائــيــة أو املــتــلــفــزة  الـــخـــطـــابـــات  أم فـــي 
لــكــل طــــرف عــلــى حــــدة. قـــد تــنــتــهــي املــظــالــم 
واالســتــحــقــاقــات الــتــي تخص أي طــرف في 
الدولية  أو  الوطنية  السياسية  املــعــادالت 
الكراهية في  لكن تكريس  بــزوال أسبابها، 
نـــفـــوس األجــــيــــال املــتــعــاقــبــة يــضــع حــاجــزا 
نفسيا عميقا وخطيرا جدا ال يمكن إزالته 
بـــــأي وســـيـــلـــة كــــانــــت، وهـــــي كـــمـــا وصــفــهــا 
الفيلسوف املصري مصطفى محمود »نمو 
إلى تحت، وليست نموا إلى فوق، إنها نمو 

ى على نفسه ويأكل بعضه«.
ّ
يتغذ

)كاتب عراقي في لندن(

إلى أن يكون سببا في إعمال هذا الفصل، 
والــذي لم يسبق أن استعمل، وهــو صريح 
 

ٌ
ــه واخــتــصــاصــاتــه، لكنه غــامــض فــي دالالتــ

باتخاذ  ملــدريــد  يسمح  فهو  تفاصيله،  فــي 
 
ٌ
اإلجــراءات الضرورية إذا لم تحترم منطقة

ــزامــــات  ــتــ ــي االلــ ــ ــذاتـ ــ مــــا تــتــمــتــع بـــالـــحـــكـــم الـ
قوانني  أو  الدستور،  املنصوص عليها في 
أخــرى ذات الصلة، لكنه ال يــحــّدد ال األجــل 
املــمــكــن  املــــــدة وال طــبــيــعــة اإلجــــــــــراءات  وال 
نشاط  تعليق  شأنها  من  والتي  اتخاذها، 
الجهوي.  البرملان  وحــل  املحلية،  الحكومة 
وهذا ما يطرح صعوبة قصوى في تطبيق 
الفصل 155، األمر الذي يحتم على حكومة 
ــيـــوخ،  ــــى مـــجـــلـــس الـــشـ ــقــــدم إلــ مــــدريــــد أن تــ
على  الحاكم  الشعبي  الــحــزب  يتوفر  حيث 
اإلجــراءات  تفصل   

ً
وثيقة املطلقة،  األغلبية 

املــحــتــمــل اتـــخـــاذهـــا، واإلنـــــــذار املـــوجـــه إلــى 
اللجنة  على  ثــم  كتالونيا،  حكومة  رئــيــس 
رأيا  ترفع  أن  الذاتي  الحكم  ملناطق  العامة 
الرئيس بوتشيمون  أن  املــوضــوع، كما  في 

سيمنح أجا محّددا لتقديم أجوبته.
وفـــي مــرافــعــتــه عــن مــوقــفــه، يــراهــن راخـــوي 
كــذلــك عــلــى مــوقــف حـــزب ســـيـــودادونـــوس، 
ذي التوجه الوسطي واملناهض الستقال 
كتالونيا، وقد دعا هذا الحزب، منذ اندالع 
األزمـــــة مـــع مـــدريـــد، صـــراحـــة، إلــــى تطبيق 
الفصل 155، بما في ذلك تنظيم انتخابات 
جديدة في اإلقليم، غير أن اللجوء إلى هذه 
الــفــصــل يــطــرح أيــضــا إشــكــاال ديــمــقــراطــيــا، 
ــان الــعــهــد الــفــرنــكــوي  ــ ألنـــه يــعــيــد إلـــى األذهـ

الديكتاتوري. 
ويــنــظــر الــكــاتــب الـــعـــام الــســابــق للمجلس 
الشرفي   واملستشار  الفرنسي،  الدستوري 
للدولة الفرنسية، جون إيريك شوتل، وهو 
يعرف عن كثب األزمة التاريخية لكتالونيا، 
بقلق تجاه األزمة التاريخية التي تجتازها 
إسبانيا، فهو يرى أنه »حتى مفهوم األمة 
ا، وهــدف الشعب الكتاالني هو 

ّ
أصبح هش

الــتــخــلــص مـــن اإلرث اإلســــبــــانــــي«. ويــبــدو 
أن  هـــروب حكومة كتالونيا إلــى األمـــام ال 
يترجم مشروعا إيجابيا، بل يعكس إرادة 
استئصالية، ألن العاطفة الثقافية املتدفقة، 
واملذهبية،  التعصب  حد  إلــى  تصل  والتي 
االنفصال  الــذي يحرك مشاعر  العامل  هي 
إلى  تذهب  وقــد  الكتالونية،  املجموعة  فــي 
درجة الرغبة في التطهر مجازا من »رجس« 
االستقال  مــشــروع  اإلســبــان. فهل سيكون 
فـــي كــتــالــونــيــا ثــقــافــيــا، مـــع الــعــلــم أن اللغة 
منذ  الــرســمــيــة  الــلــغــة  أصــبــحــت  الكتالونية 
عقود؟ وهل مشروع االستقال اقتصادي، 
خصوصا أن منطقة كتالونيا تهيمن منذ 
سنوات على النشاط االقتصادي اإلسباني، 
وتساهم بحصة كبيرة في الناتج الداخلي 
أدنـــى نسبة  تــعــرف  املنطقة  أن  الــخــام، كما 

بطالة؟ 
)كاتب وإعالمي مغربي(

أبعد من المصالحة الفلسطينية

أزمة كردستان وصناعة الكراهية

كتالونيا... األزمة وصعوبات االنفصال

الديمقراطية متخيًال... 
وواقعًا

يحتاج الوضع 
الفلسطيني إلى 

إعادة بناء المشروع 
الوطني، عبر حوار 

شامل وعلني

تكريس الكراهية 
يضع حاجزًا نفسيًا 

عميقًا وخطيرًا

تهيمن كتالونيا على 
النشاط االقتصادي 
اإلسباني وتساهم 
بحصة كبيرة في 

الناتج الداخلي

آراء

معن البياري

الخليج،  لشؤون  السعودي  الدولة  وزيــر  زيــارة  في  الغزيرة  الرسائل  تضيف حزمة 
ثامر السبهان، محافظة الرقة في شمال سورية، أخيرا، مستجّدا مهما إلى متاهات 
وبالضرورة،  حكما  واملتصلة،  العويصة  السياسية،  وخرائطها  السورية  الجغرافيا 
باإلقليم، حيث الجوار هو العراق وإيران وتركيا. يزيد من أهمية الزيارة أن السبهان 
املحافظة  فــي  بــلــدة  فــي غير  الــتــي عقدها  االجــتــمــاعــات  كــان مصحوبا، فيها، وفــي 
)على ما ذاع من أخبار(، مع املبعوث األميركي الخاص للتحالف الدولي ضد تنظيم 
)داعش(، الجنرال بريت ماكغورك. وإذا كان ميسورا الوقوع على رسائل هذه الزيارة 
التي يقوم بها مسؤول سعودي إلى الرقة، فور تحريرها من احتالل تنظيم داعش 
اإلرهابي، إلى النظام في دمشق وتركيا وإيران، فإنه يبقى غير ميسور، تماما، الوقوع 
على كيفيات اشتغال العقل السياسي السعودي الراهن، كما ينبئ بها هبوط ثامر 
السبهان في مدينة بني عيسى في املحافظة السورية، وجلوِسه فيها إلى مسؤولني 
عسكريني في قوات سورية الديمقراطية )قسد( التي تتبع حزب االتحاد الديمقراطي 
)الكردي( امللتحق بحزب العمال الكردستاني، اإلرهابي في أعراف تركيا وغيرها. .. 
الــســوري، وحواشيه  امللف   في سياسة سعودية مرتقبة في 

ٌ
مة

َ
ثّمة رؤيــة محك هل 

التركية واإليرانية )والكردية(، اهتدى إليها العقل املشار إليه، بعد اختبار الحسابات 
ــٍر معني بــشــؤون الخليج )!( فــي بني عيسى  والــرهــانــات، فــجــاءت اجــتــمــاعــات وزيـ
أم أن القصة وما  الرؤية؟   على هذه 

ً
 مبنية

ً
)وغيرها(، برفقة جنرال أميركي، خطوة

فيها مجّرد اختبار موضعي، أريد منه تحّسس آثاره، قبل املضي إلى خطواٍت الحقٍة 
مبنية عليه؟ ال يستقيم، في حساباٍت أولى وتفكيٍر عابر، أن يكون السفير السعودي 
 رحاله 

ّ
السابق في بغداد، ثامر السبهان، واملوصوف بأنه مندفٌع ومتحمس، قد حط

في مضارب عشائر الّرقة، من أجل تسلم ثالثني سعوديا داعشيا تم أسرهم، على 
ما قيل. وإنما يستقيم القول، ربما وإلى حد كبير، إن الرياض إنما تبدأ، في السهم 
الذي رمته مع السبهان في الرمال السورية شماال، تمرينا أول في خياٍر سياسي، 
تنوي تجريبه، بعد أن وصل إلى قناعتها غير الخافية أن بقاء األسد رئيسا أمٌر ال 
رّد له، وليس في وسعها أن تخربش عليه، بل يمكنها التعاطي معه، وإْن بمضٍض 
أوال، وبمقادير من األريحية تاليا. وإذا كان معلقون لبنانيون مشايعون لألسد قد 
امتعضوا، في قفزة السبهان املفاجئة إلى أرٍض سوريٍة من دون تنسيق مع السلطة 
في دمشق، فإن األخيرة لم تنزعج من هــذا، بل استحسنت هذه الحركة السعودية 
 
ٌ
باتجاه حزٍب كردي صديق للنظام، وإْن كان ذا هوى انفصالي، فضال عن أنها حركة
التركية األميركية، وهذا وحده  تغضب أنقرة، في غضون توتر معلن في العالقات 
يبعث على السعادة في دمشق. وإذا صّح أن من أغراض الزيارة البحث في مسألة 
إعادة إعمار الّرقة التي دمرت نحو أربعة آالف غارة للتحالف الدولي ما بني 60% إلى 

80% من مبانيها، فبها ونعمت، وإْن يجري األمر برغبة أميركية.
أن  الرقة،  أمضاه وزيرها في  الــذي  النهار  أرادت، في سحابة  الرياض  إن  القول  أمــا 
الــخــســارات فيها  تــعــّرف طــهــران بأنها لــن تغيب عــن ســوريــة بعد اآلن، وإْن أخذتها 
إلى خيبات سياسية وميدانية معلومة، وإْن أشغلتها وقائع اليمن الحوثية الصعبة، 
إذا أرادت الرياض أن تستعد إيران لهذا األمر، فإن األخيرة، كما يبدو، ستقابل هذه 
الرسالة باكتراٍث قليل، فللميدان حساباته األخرى، في عموم الحالة السورية، وليس 
في مقطٍع عشائري سني فحسب، وألن في الصالت مع موسكو استحقاقات أعرض 
مما توهمته السعودية في الكالم الجميل الذي سمعه امللك سلمان من الرئيس بوتني، 
أنــه يرضى  الــروســي سمع من ضيفه  أيــام في الكرملني. وإذا صــّح أن الرئيس  قبل 
إيــران ســوريــة، فإنه على األرجــح كتم تعقيبا، منعت  بوجود األســد على أن تغادر 
اللياقات إفشاءه، وموجزه أن الزمن قد أجرى تضاريسه األقوى في السنوات الثالث 
قبل 

ُ
 اللذان است

ُ
املاضية، وأن الحقائق التي قامت أثقل من أن يمحوها الرحُب والسعة

بهما امللك في موسكو... ولعلها حقائق مشابهة، في الرقة وغيرها، أثقل أيضا من أن 
 اللذان احتفيا بثامر السبهان، برفقة جنراٍل أميركي، في بني 

ُ
يبدلها الرحُب والسعة

عيسى في محافظة الرقة املحّررة أخيرا من داعش في شمال سورية.

محمد أبو الغيط

كان األمل صرحًا من قضاٍء، فهوى.. بعد حشد كبير لجهود املتضامنني استعدادًا 
من  املــقــّدم  الطعن  فــي  بحكمها  مصرية،  محكمة  أعلى  النقض،  محكمة  نطق  ليوم 
الــنــاشــط عـــالء عــبــد الــفــتــاح، عــلــى حــكــم حبسه خــمــس ســنــوات فــي قضية مجلس 
القضية،  عن  تنحيها  املحكمة  أعلنت  ببساطة  انتظار طويل طويل،  وبعد  الشورى، 
بسبب »استشعار الحرج«، ما يعني نقلها إلى دائرة أخرى، وانتظارًا أطول للمجهول.
يضيف ما حدث عجيبة قضائية أخرى، فهذه الدائرة تم اختيارها لنظر القضية منذ 
عشرة أشهر، كان يمكن لقضاتها أن يستشعروا الحرج في أي مرحلة سابقة، وليس 
 عن عدم توضيح أي أسباب لهذا الحرج، فبالتأكيد ال 

ً
فقط يوم النطق بالحكم، فضال

أحد منهم على عالقة شخصيٍة بعالء أو تعّرض لتهديد منه، أو غيرها من مسّوغات 
»الحرج« املعروفة. بعيدًا عن األوراق، نحن نعرف جيدًا سبب عدم خروج عالء، وكل 
ما يحدث معه، على الرغم من أن شقيقته نفسها حصلت على عفو رئاسي من عبد 

الفتاح السيسي، بينما تجاهل بشكل تام كل املناشدات له للعفو عن عالء.
السبب أن عالء ال يتم التعامل معه شخصا بل فكرة، بنمط بطلجي الحارة املصرية 
الناشط  »التخني« فينا، هو  التخني فيكو«، وعالء كان بمثابة  الذي يصيح »هاتولي 
األكثر شهرة داخليًا وخارجيًا. لذلك، كان يجب جعله هو تحديدًا املثال الذي ُيخرس 
له حماية نسبية، فماذا سنفعل  أن  يفترض  فعلناه فيمن  ما  الرسالة: هذا  الجميع، 
مع أي شخص. ومشكلة االنسياق خلف هذا الخطاب لتصدير خطاب مقابل أنه قد 
ينجرف أيضًا إلى تحويل عالء إلى معنًى مجازي، ينسى أعداؤه، وربما بعض أفراد 
معسكره أيضًا، مع الوقت، أنه بشر عادي، وليس »سوبر عالء«. شاب مثلنا كان له 

عمل و»أكل عيش«، وله زوجة وطفل لم يره خارج السجن.
لم يكن عــالء عضوًا في أي حــزب أو حركة، كــان يكتفي بالقول »أنــا جندي مشاة 
الثورة«، وكــان يتعامل مع نفسه بهذه الصفة، ما جعله يحافظ على كتابته كل ما 
التواصل. ولهذا كان يتعّرض النتقادات من فريقه نفسه  يخطر بباله على وسائل 
على بعض ما ينشر على »تويتر« أو »فيسبوك«. وهذا ال ينفي أنه، في لحظات ما، قد 
يظهر وجهًا آخر. جندي املشاة يخترق صفوف الجنود املتشابهني، ليقف في أول 

الصف، مميزًا فريدًا مستعدًا للتضحية بنفسه قبل غيره. 
في 2012، قفز عالء إلى األمام في وجه دبابة املجلس العسكري، وعاد من الخارج 
شرعيتها،  رفــضــه  أمــامــهــا  ليعلن  العسكرية،  للمحاكمة  نفسه  ليسلم  خصيصًا 
كأنه حشر جسده داخل تروسها ليمنعها من أذى آخرين. وبعد »30 يونيو«، مرة 
أخرى، قفز إلى األمام بوجه الدبابة، عالء كتب »السيسي سفاح« بعد أحداث الحرس 

الجمهوري، قبل فض االعتصام في ميدان رابعة العدوية، وقبل أن يتراجع كثيرون.
كما كــان عــالء واحــدًا من سياسيني نادرين اهتموا بزيارة محافظات مختلفة في 
املغالطات  أكثر  إليها. ومن  انتمى  التي  الصعيد  مصر، ومنها محافظة أسيوط في 
املستفزة في قصته أنه دائمًا يظهر من يقول إن عالء »قليل األدب«، ألنه يكتب شتائم 
والغضب  الغيظ  بقدر  القائل يشعر  كــان  لو  نناقشه فقط  أن  يمكن  ما  بذيئة، وهــو 
نفسه، ألن هناك مظلومني في السجون، أما من تغضبه الشتائم أكثر من الظلم فال 
يمكن االستماع له. وهذه حيلة دفاعية نفسية معروفة، هو عاجز عن مقاومة الظلم، 
، ويشغل نفسه بأمر آخــر. ما حدث مع عالء ليس بعيدا عما 

ً
فينكر وجــوده أصــال

حدث مع عمرو علي منسق حركة 6 أبريل. قبل تنّحي هيئة محكمة عالء بيوم، قررت 
النيابة تجديد حبس عمرو علي 15 يومًا على ذمة القضية العجيبة املسماة »تحالف 

دعم الشرعية«، على الرغم من أن أغلب املتهمني بها هم خارج السجون بالفعل!
حصى من املسجونني على ذمة 

ُ
ومــا حــدث معهما هو ما يحدث يوميًا ألعــداٍد ال ت

قضايا سياسية.  بالتأكيد ال يعرف أحد وصفة سحرية إلجبار السلطة على اإلفراج 
عن املسجونني، لكن على األقل نعرف أن بإمكاننا أال نتعامل معهم باعتبارهم أرقاما 
أو معاني مجازية، كالثورة أو الصدق، فلنحافظ على »أنسنة« املسجونني حتى حني.

بيار عقيقي

بات الجميع مقتنعًا بأن موسم »داعــش« في سورية والعراق شارف على االنتهاء، 
عــنــاويــن سياسية واضــحــة، كــي ال  إلــى  فــي حــاجــٍة  الضبابية،  املقبلة،  املــرحــلــة  وأن 
تتناسخ الحروب املتفرقة وتتشّعب. أولى تلك الحروب هي االشتباكات بني البشمركة 
املعارك،  لهذه  السياسية  الطبيعة  النظر عن  العراق. وبغّض  الشعبي« في  و»الحشد 
وارتباطها باستفتاء انفصال كردستان في 25 سبتمبر/أيلول املاضي، واإلسقاطات 
الجيوبوليتيكية والتاريخية عليها، إال أن الواقع واحد: اشتباك سني ـ شيعي. وهذا 
ــح للحصول فــي أمــاكــن أخـــرى مــن الــعــراق 

ّ
الــنــوع مــن االشــتــبــاكــات الــطــوائــفــيــة مــرش

الزور ودرعا والسويداء وغيرها  العراقي ووسطه، والّرقة ودير  وسورية، كالجنوب 
في سورية.

وفي غياب أي ضابط يمنع االشتباكات »الدينية«، فإن توّسعها وانتشارها، تحديدًا 
األوســـط قطع  فالشرق  املقبلة،  املرحلة  فــي  للتصاعد  ــح 

ّ
مــرش الــعــربــي،  املــشــرق  فــي 

الــذي من املفترض أن يعتبر  التوازن  مغناطيس تتجاذب بعضها بعضا في غياب 
من »الحلول النهائية« فيه. وهذا يعني، على املدى البعيد، أمرا من اثنني: إما انتصار 
طائفة أو قومية على الجميع، مــع مــا يحمله ذلــك مــن أحــقــاد مــتــوارثــة ســتــؤدي إلى 
انتفاضة »املظلوم« الحقًا للتحّول إلى »ظالم« جديد، أو تكريس دويالٍت على أسس 
 مثاليًا، بل هو أقرب إلى االختيار بني 

ً
مذهبية وقومية. وأي من األمرين ال ُيعّد حال

السيئ واألســوأ. هذا االختيار، املعطوف على فشل معظم الجيوش العربية في أداء 
فكري  تفّسخ  إلــى  أدى  واألنظمة«،  السلطة  »حامي  ال  والقانون«  الدولة  »حامي  دور 
الشرق األوسط،  املقبلة في  املرحلة  النطاق في تبيان )أو استشراف( مالمح  واسع 
على  قدرتنا  هو  املبكي  واملضحك  جماعاته.  بني  العالقات  على صعيد  خصوصًا 
تمييز  يرافقها من  أن  يمكن  ما  »الدويلة« مع كل  اثنني، طريق  »اختيار« طريق من 
ديني وقومي وانغالق فكري، أو طريق »الدولة« بحمى جيشها الذي تمادى في صون 
السلطة وقمع الشعوب، مع ما يعنيه من قمع عقلي. »حق االختيار«، ولو كان على 

شاكلة هذين الطريقني، إال أنهما يؤديان معًا إلى الهاوية.
كيف يمكن الخروج من تلك الدّوامة، من دون أن يعني ذلك االضطرار إلى مسايرة 
خيار مفروض على املجتمع؟ تبدأ األمور بحّدها األدنى في الثورة على فكرة االنغالق 
الــذي يجب  العدو  »اآلخــر«  واعتبار  املتبادلة،  االتهامات  تكريس  ذاتها، ال على  بحّد 
ترسيخ  يتوجب  كما  مغاير.  عــرق  أو  أو طائفة  قومية  مــن  ألنــه  فقط  منه،  ص 

ّ
التخل

«، ال بقوة سالحه، وال بقوة عقيدته الدينية 
ً
 كامال

ّ
االقتناع بمبدأ أن »ال أحد يملك الحق

والسياسية، بل فقط بقوة العدالة اإلنسانية. بهذه الفكرة يمكن الوصول إلى املكان 
الـــرأس، أو  الــذي يسمح للجميع قــول ما يــشــاؤون، من دون التعّرض لرصاصٍة في 
التهامات بالتخوين، أو النبذ. وإذا كان مفهوم الثورة على االنغالق فردّيا أكثر منه 
جماعيا، فإن قضية انتشار السالح بني املجموعات الدينية والقومية، بحجة »خوفها«، 
أمر ملّح يتوجب الخالص منه. صحيح أن الخالص من املليشيات املذهبية والقومية 
في حاجة إلى سنواٍت ضوئية، لكنها تستحق املحاولة، قياسًا على املسار الدموي 
التجربة  أن  العلم  املتناسلة. مع  الــحــروب  أتــون  صه من 

ّ
األوســـط، وعــدم تخل للشرق 

اللبنانية التي تحّولت إلى نسخة مكّررة في سورية والعراق واليمن ليست التجربة 
املشّجعة التي ُيمكن أن تؤدي إلى »طائف« جديد يضمن السلم األهلي، فال سلم أهليًا 
تحت عناوين دينية وقومية، كونه الدرب األسهل للقضاء على تطّور القوانني املتعلقة 
باإلنسان وحرّيته. وهو أمر نلمسه يوميًا في لبنان، من الطبابة إلى التعليم والغذاء 
السلطة  تمكني  إلــى  الطوائفية  املحاصصات  أدت  فقد  النفايات،  وملف  واملــواصــالت 
في يد حفنٍة من رجال الدين ورجــال األعمال وأمــراء الحرب، الذين »يثابرون« على 
 عن تجهيل القوانني املدنية، القادرة على كسر القوالب الدينية 

ً
سرقة املواطنني، فضال

واملذهبية. »الثورة على االنغالق« هو كل ما نحتاجه في شرقنا.

السعودية في الّرقة »التخين فينا«

الثورة على مفهوم االنغالق
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عندما يقّرر املرء الكتابة عن امرأة سمراء، 
ال يســعه إال أن يســتدعي كل قــواه اللغويــة، 
 لفــظ 

ّ
ويفتــش بــن تجاعيــد عقلــه عــن كل

يمكن له إيراده في النص، لتعزيز قوته في 
التأثيــر، فمــا بالكــم عندمــا يكــون الحديــث 

عن فتاة سمراء من اليمن؟
املحبــط دائمــا أّن الجانب املشــرق من اليمن 
 يكون 

ً
الغارقة في التاريخ والحضارة، عادة

مغّيبــا، وهكــذا ال يبقــى أمــام العالــم إال أن 
يتحــدث فــي الجانــب الســلبي، عــن الحــرب 
واملجاعــة  واملــوت  واإلرهــاب  والكوليــرا 

والفقر.
كان الوقت ضحًى، وكانت الشمس تقترب 
من كومة سحب داكنة في السماء، ثم بدأت 
تغيب تدريجيا، حتى وصلت إلى عمق تلك 
 إال في خيطن من ضوء 

َ
السحابة، ولم تبق

يــدوران فــي األفــق، وكان الحــي شــبه مفرغ 
مــن املــاّرة، فقد اعتــادت املدينة في مثل هذا 
الوقــت أن تنــام علــى غيــر عــادة الزمــن الذي 
كانــت فيــه أحياء صنعاء تشــبه خلية نحٍل 

تدب فيها الحياة كل حن.
فــي املنعطــف الــذي يتيــح الطريق إلــى الحي 
بســطة  حيــث  صنعــاء،  قلــب  فــي  العتيــق 

حولهــا  ومــن  مغطــاة،  زالــت  مــا  خضــار 
تتجمع أكياس حشرتها الريح التي ضربت 
الحي فجرًا، ودراجة هوائية مركونة عرض 
مؤّمنــة  سلســلة  وعليهــا  مجــاور،  حائــط 
بقفــل أصفــر، انفتــح بــاب علــى مصراعيــه 
ــت مــن ورائــه فتــاة تسترشــد 

ّ
فجــأة، فتجل

تطــل  وكانــت  الوجــه،  كاشــفة  الطريــق 
تغّيــب  أن  أرادت  كأنهــا  املبهــر،  بمحياهــا 
الشــمس عنــوة، وتعلــن دخــول املســاء عبــر 
قمــٍر يتربــع فــوق قامتها املتزنــة. تبادر إلى 
خلــف  مــن  يخــرج  خافــت  صــوت  الســمع 
البــاب، ينــادي »أبــرار«. التفتــت الفتــاة التــي 
بــدا عليهــا أنهــا فــي ربيعهــا الثامــن عشــر، 
ولحركة رأسها تهدلت خصالٌت من شعر 

كان بادئا أنه ذهبي ُصبغ بالحناء ربما.
انتهــى حديــث خلــف البــاب لم يــدم أكثر من 
مثــل  مكانــي،  فــي  أتســّمر  وكنــت  دقيقــة، 
صبــيٍّ عثــر على فكٍة في الشــارع، فداســها 
يتحــن الفرصــة لدســها فــي جيبــه، أخــذت 
الفتــاة تشــد الخطــى، وكانــت تأخذ الســبيل 
رصــد  بإمكانــي  كان  حينهــا  باتجاهــي... 

التفاصيل في مالك يأخذ طريقه نحوي.
عمر الشارحي )اليمن(

أزمــة األمــة اإلســالمية كما وقف عنــد ذلك مفكرون 
ومجــددون، تكمــن فــي قضيــة الفصــل بــن مطلبــي 
جماعــة العــدل واإلحســان املغربية، فبعد االعوجاج 
األول في مسار األمة، املتمثل فيما يسميه مؤسس 
الجماعــة الراحــل، عبــد الســالم ياســن، باالنكســار 
التاريخــي، حيــث افتقــدت األمــة املنهج الحــق، القائم 
علــى الشــورى والعــدل، وحــل محله الحكــم املتوارث 
القلــوب،  وتشــتتت  العقــول،  افترقــت  فالجبــري، 
وتشعبت األقالم، فصارت األمة تجري وتأخذ من 
اليمــن واليســار كالقطــار الــذي فقــد ســيطرته فــي 
طريــٍق ال عيــش فيــه إال ألولــي املنهــج، وال حيــاة فيه 
إال لألمــم املتماســكة كالبنيــان الواحد يشــد بعضه 
بعضــا. بــدأ الــذل والهــوان في حياة األمــة، كما تبدو 
النهــار، فغــارت وتحمســت  الشــمس فــي واضحــة 
إلــى  يدعــو  فــالن  حالهــا.  علــى  واألقــالم  القلــوب 
ن 

ّ
الديــن، هاربــا مــن لّج السياســة ووحشــّيتها وعال

متحمٌس مناضل يرفع الشــعارات، ويقود الثورات، 
وقلبه فارغ من ذكر الله، ومعرفة الله، ومحبة الله.

للسياســي املناضــل أنصــار ال يعرفــون املســاجد، 
وللصوفــي املعتــزل فــي زاويتــه مريــدون ال يأبهــون 
بحال األمة، وبما تسوقها به وإليه القوى اإللحادية،  
ينتظــر أن ينبــع النصــر املبــن مــن شــطحاته، ومــن 
ســبحته الطويلة التي ال تفارقه، ونســي أو تناســى، 

أن النبــي األعظــم تشــققت قدمــاه الشــريفتان فــي 
ســاحة التنافــس مــع قــوى الكفــر، وتشــققت قدمــاه 
الشــريفتان كذلــك، وهــو قائــم يصلي، ويقــول ألمنا 
عائشــة: »أفال أكون عبدا شــكورا؟«. في ذلك الواقع، 
ممــا  ســئمنا  كتابــاٌت  ظهــرت  الحــال،  تلــك  وعلــى 
تطرحــه مــن إشــكاالٍت، مــن قبيــل: ملــاذا تقــّدم اآلخر 
فتبقــى  اآلخــر؟  وتقــدم  تأخرنــا  ملــاذا  وتأخرنــا؟ 
ن هنــاك 

ّ
كلمــات صادقــة يلقــي بهــا فــالن هنــا وعــال

صيحة في واد، وهم يدركون أن أمتنا ال تقرأ، وفي 
النهاية ال تطبق.

أبنــاء  وتوجــع  األزمــات،  تحصــي  أخــرى  وظهــرت 
األمــة بمــا تحّصلــه مــن أرقــام. دمــاء أهرقــت وأرواح 
قتلت في حروب شارســة وحمالت يشــنها األعداء 
علــى األمــة. أعــداد مؤملــة ينقلهــا كتــاٌب عــن كتــاب، 
 عــن جيــل، والدمــاء ما تزال تســيل 

ٌ
ويحفظهــا جيــل

إلــى  ينتبــه  دون  مــن  البقــاع،  كل  وفــي  الشــام  فــي 
ذلــك أحــد، وكأن الحــرب علــى أمتنــا كانــت ولــم تعد. 
أزمــة واحــدة ودمــوع غمــرة، معّبرة عن جــرح واحد، 
بينمــا يطــرح زيــد مشــروعه منطلقــا مــن خلفيتــه، 
ويعارضــه عمــرو بمشــروع آخــر ال يــرى خيــرا فــي 
غيــره، فيمــر ُعْمــر زيــد وعمــرو ويبقــى حــال األمــة 
أمر. أوضحت جماعة العدل واإلحســان اإلســالمية 
هــذا  الســالم ياســن  التــي أسســها عبــد  املغربيــة، 

الواقع، في جواب لها عن فضل وجودها إلى جانب 
هــذا  ننقــل  ومتعــّددة،  كثيــرة  إســالمية  جماعــات 
الجــواب مــن وثيقــة داخليــة )توضيحــات( للجماعة 
تقــول فيهــا: »فــي امليــدان جماعــات قليلــة تدعــو إلى 
اللــه بصــدق وإخــالص، بعــد فهــم ومــراس، وإن بــدا 
للــرأي غيــر املتفحــص أّن عددها كثير، وبعض هذه 
الجماعــات أغــرق فــي التجريد واملثالية، فانعزل عن 
املجتمــع أو كاد، ألن مشــكالت املجتمــع ال تعنيــه، 
وغايتــه حســب زعمــه أن يخلــص نفســه. وبعضهــا 
غاص في أحوال السياســة، فســخر الشــرع والدين 
مــن  باملحترفــن  اللحــاق  عــن  فقصــر  لخدمتهــا، 
السياســين، وغفــل عــن تربيــة االســالم وتعاليمــه 
)...(، نســير بعــون اللــه علــى التوفيــق بــن الجانبــن 
الجهــادي.  الحركــي  والجانــب  الربانــي،  التربــوي 
والجانبان يتداخالن ويتكامالن، ليكون خط ســير 
جهادي متزن، يترســم خطا رســول الله صلى الله 
عليــه وســلم، فنكــّون رجاال نراهم فرســانا بالنهار 
ورهبانــا بالليــل«. إنــه خلــل وثغــر مــن الثغــور التــي 
تلقــت منــه هــذه األمــة ضربــاٍت كثيــرة، حــاول عبــد 
الســالم ياســن أن يتصــّدى لهــا، فلقيــت مؤلفاتــه 
وأفــكاره حصــارا شــنيعا، بل وجماعتــه، ألن القرار 

لم يكن بعد بيد من يريد لألمة عزها القديم.
مصطفى العادل )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

محمود الريماوي

تنتقــد  الرســمية  العربيــة  املواقــف  زالــت  مــا 
فــي املناســبات ســلوك االحتــال اإلســرائيلي، 
ولكــن بوتيــرة أقــل ممــا فــي املاضــي. حتــى إن 
املواقــف التــي تنتقــد االحتــال، بســبب قلتهــا 
وتباعــد فتــرات صدورهــا، خبــر قائــم بذاتــه، 
هــذا جنبــا إلــى جنــب مــع مظاهــر تطبيــع مــع 
املشــارق  فــي  إســرائيل متناميــة هنــا وهنــاك 
رئيــس  مداخلــة  جــاءت  وعليــه،  واملغــارب. 
مجلس األمة الكويتي، مرزوق الغانم، بمنزلة 
مفاجــأة ســارة، حــن وّبــخ الوفــد اإلســرائيلي 
املشــارك في مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي، 
فــي اليــوم األخيــر النعقــاد املؤتمــر فــي ســانت 
 18( املاضــي  األربعــاء  الروســية،  بطرســبرغ 
كلمــات  أدت  لقــد  األول(.  تشــرين  أكتوبــر/ 
وفــد  دعــت  التــي  القويــة  وبنبرتهــا  التقريــع، 
االحتــال إلــى مغــادرة قاعة االجتماعــات، إلى 
خروج أعضاء هذا الوفد بالفعل، بعد أن أرتج 
عليهــم األمــر، وفقد هؤالء القدرة على التركيز 
الذهنــي »عليــك أن تحمــل حقائبك وتخرج من 
هــذه القاعــة، بعــد أن رأيــت ردة الفعــل مــن كل 
البرملانــات الشــريفة بالعالــم.. اخــرج اآلن مــن 
القاعة إن كان لديك ذرة من الكرامة.. يا محتل 
يا قتلة األطفال«. وقد جاء التصفيق الحاشد 
لكلمات الغانم من وفود عديدة تزكية ملوقفه، 
نحمــان  برئاســة  االحتــال،  وفــد  يملــك  فلــم 
الخــروج،  ســوى  العاصفــة،  هــذه  أمــام  شــاي، 

وهو يجر أذيال الخيبة والخزي.
أو  كامــي،  انتصــار  مجــرد  ليــس  حــدث  مــا 
ترديد هتاٍف حماســي، كما قد يطيب لبعض 

عبد النور بن عنتر

بعــد أربــع ســنوات مــن القتــل والرعــب، تنهــار 
»دولــة الخافــة« الهمجية، أكبر وأبشــع إمارة 
والعالــم  بــل  املنطقــة،  تاريــخ  فــي  إرهابيــة 
خــارج  بالتنظيــم  ــذف 

ُ
ق أن  فبعــد  بأســره. 

املوصل العراقية التي اتخذها عاصمة له، ها 
هــو ُيقــذف بــه اليــوم خــارج معقلــه األساســي 
الثانــي، الّرقــة الســورية. لكــن ال يعنــي ســقوط 
وأن  انهــار،  األخيــر  أن  داعــش  تنظيــم  معقــل 
املنطقــة تخلصــت منــه، بــل مــا يحــدث مجــرد 
جــوالت  مــن  حاســمة،  كانــت  وإن  جولــة، 
 
ً
محاربــة التطــرف العنيــف واإلرهــاب. فضــا
عن األسئلة اآلنية، مثل من يتولى إدارة املدن 
رد منها »داعش« في انتظار 

ُ
واملناطق التي ط

إعادة بسط الدولة مراقبتها وإدارتها عليها، 
هنــاك أســئلة مركزيــة مطروحــة، وال مبالغــة 
في القول إن مستقبل املنطقة مرهون بكيفية 

اإلجابة عليها.
يخــص الســؤال األول ماهيــة »داعــش« وكيــف 
 غيــر دولتي 

ً
أصبــح، فــي ظــرٍف قياســي، فاعا

املنطقــة متأزمــة،  فــي  مــن دول عديــدة  أقــوى 
اقتضت مواجهته تشكيل تحالف دولي األول 
مــن نوعــه فــي التاريخ، كونه تأســس ملواجهة 
فاعــل غيــر دولتــي، أقــام شــبه دولــة، مقتطعــا 
أراضي من دولتن. وهذا بحد ذاته داللة على 
أداء عســكري غيــر مســبوق. وعلــى الرغــم مــن 
املعلومات املتوفرة والتقارير االستخباراتية، 
فــإن تكويــن التنظيــم وســيطرته علــى أجــزاء 
إلــى  بحاجــة  والعــراق  ســورية  مــن  واســعة 
ومحاولــة  الظاهــرة،  لفهــم  املعمــق  البحــث 

املتفيقهــن القــول، إذ يتعّرض االحتال للنقد 
مــن على منابــر األمم املتحدة ومنظماتها في 
عواصــم العالــم، بصــورة شــبه دائمــة، ويهــزأ 
املواقــف  هــذه  مــن  دائمــٍة  املحتلــون بصفاقــٍة 
واملنظمــات  الدوليــة،  املنظمــة  تقاريــر  ومــن 
الغانــم  أضافــه  مــا  واإلنســانية.  الحقوقيــة 
هــو  أبيــب،  لتــل  الطويلــة  النقــد  إلــى سلســلة 
حــن  لاحتــال.  كامــل  باحتقــار  تحــدث  أنــه 
يتعلــق األمــر باحتــال اســتيطاني عنصــري 
ومتوحــش، يقــوم علــى إدمــان القتل والســرقة 
أن  واملوضوعــي  املنطقــي  مــن  فإنــه  والكــذب، 
هــو  وكمــا  ازدراء جليــة.  بنبــرة  النقــد  يتســم 
الشأن لدى تناول النازية أو التطهير العرقي 
عامــا(   49( والغانــم  الدينــي.  التمييــز  أو 
برملاني منتخب، وليس في موقع دبلوماسي 
بصراحــة  الحديــث  حقــه  ومــن  رســمي.  أو 
ووضــوح علــى طريقــة البرملانيــن املنتخبــن 
بانفعــال.  وحتــى  البرملانــات،  قاعــات  فــي 
بلــدا،  واملناســبة هــي مؤتمــر لبرملانــات 150 
ملمثلــي الشــعوب املنتخبــن، وهؤالء يســّمون 
فــي العــادة األشــياء بأســمائها بغيــر توريات 
ومجــازات. والغانــم بالــذات قــادم مــن  برملــان 
وتمثيــل  النيابــي،  بــاألداء  املتمــّرس  بــاده 
الــرأي العــام منذ اســتقال اإلمارة/ الدولة في 

مطلع ستينيات القرن العشرين.
موقف الغانم الذي تحدث باســم برملان باده 
املؤتمــر بطابعــه. وعلــى هامشــه  طبــع ختــام 
ســؤال  علــى  ردًا  اإلعــام  لوســائل  أفضــى 
صحافــي بشــأن وجــود تنســيٍق مــع برملانــات 
الكنيســت  ضــد  إجــراءات  التخــاذ  دوليــة 
النظــام  تعديــل  يأمــل  بأنــه  اإلســرائيلي 

تجنــب تكرارهــا باســتخاص العبر. بالطبع، 
ال جدال في أن أزمة الدولة في البلدين شكلت 
مــن  وغيــره  داعــش  لتنظيــم  خصبــة  أرضيــة 
التنظيمــات اإلرهابيــة، لكن هناك دوال أخرى، 
عانــت مــن أزمــات مشــابهة، لكنهــا لــم تعــرف 

مثل هذه التنظيمات.
الســؤال الثاني: أين يذهب وســيذهب مقاتلو 
ملعاقلهــم؟  املتتالــي  الســقوط  بعــد  »داعــش« 
إنهــا محنــة أمنيــة بــكل املقاييــس، ليــس فقــط 
لســورية والعراق، بل لدول املنطقة وألوروبا، 
املقاتلــن  مــن  هائلــة  أعــداد  لوجــود  نظــرًا 
مــن  فهنــاك  »داعــش«،  فــي صفــوف  األجانــب 
لقي حتفه في املعارك، وهناك من ســُيقتل في 
املراحــل األخيــرة مــن تحريــر الرقــة واملناطــق 
الداعشــية. لكــن مــاذا عــن البقيــة، وكــم عددهــم 
بالتحديــد. بغــض النظــر عــن تضــارب األرقام 
األجانــب  ونســبة  »داعــش«،  مقاتلــي  بشــأن 
بينهــم، فــإن جــزءًا منهــم ســيتمّكن مــن الفــرار، 
وربمــا فــر قبــل ســقوط الرقة نحــو آخر معاقل 
التنظيــم و/أو نحــو وجهــة أخــرى فــي انتظار 
مســارح  نحــو  العــراق  أو  ســورية  مغــادرة 
الجهــاد األخــرى، أو نحــو أوطانهــم األصليــة. 
عــودة  مــن  األوروبيــة  الــدول  وتتخــوف 
مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف »داعش«. 
لذا تفضل صراحة موتهم في املعارك في آخر 

معاقل التنظيم في املنطقة. 
مــن املرجــح أن يتســلل مقاتلــو »داعــش« مــن 
العــرب املحليــن )مــن ســورية والعــراق( فــي 
بســام  يخرجــوا  حتــى  املدنيــن،  أوســاط 
مــن مناطــق املعــارك. ويعــد هــذا خطــرًا أمنيا 
حقيقيــا، ألنهــم قــد يشــكلون خايــا نائمــة، 

فــورا.  ســراحهم  بإطــاق  مطالبــا  أساســها، 
ووفي تصريحات الحقة، شدد رئيس مجلس 
البرملــان  طــرد  علــى  ضــرورة  الكويتــي  األمــة 

اإلسرائيلي من االتحاد البرملاني الدولي.
ويذكــر هنــا أن االتحــاد البرملاني الدولي الذي 
أنشــئ فــي العــام 1989 يضــم ســت مجموعــات 
بينهــا  مــن  جغرافــي،  تقســيم  ذات  عمــل 
حد مواقف 

ّ
املجموعة العربية. ويفترض أن تت

أعضــاء هــذه املجموعــة،  بمــن فــي ذلك  النواب 
املصريــون واألردنيــون، باتجــاه اتخاذ موقف 
حــازم مــن برملان دولة االحتــال، فالبرملانيون 
العرب ليسوا ممثلن للحكومات، وال ناطقن 
هــم  بــل  بالتزاماتهــا،  مقيديــن  وال  باســمها، 
مجلــس  رئيــس  وكان  لشــعوبهم.  ممثلــون 
ألقــى  قــد  الطراونــة،  األردنــي، عاطــف  النــواب 
إن  فيهــا  قــال   ،137 املؤتمــر  أمــام  قويــة  كلمــة 
»غيــاب الســام عــن منطقتنــا يجعــل عناويــن 
املؤتمــر أشــبه باألحــام، فغيــاب العدالــة عــن 
االحتــال  واســتمرار  الفلســطينية  القضيــة 

كردســتان  يشــكل  أيــن  العــراق،  فــي  الســيما 
شــبه دولــة ونظــم أخيــرا اســتفتاًء لاســتقال 
عــن الدولــة العراقيــة. وبما أن القــوات الكردية 
لعبــت دورًا أساســيا فــي ميــدان املعركــة بريــا 
الدولــي،  التحالــف  قــوات  مــن  جــوي  بدعــم 
فإنهــا ســتعمل علــى الحصــول علــى مكاســب 
مجهودهــا  مقابــل  وترابيــة،  بــل  سياســية، 
الحربي ضد »داعش«. فكيف ستكون خريطة 
»داعــش«  بعــد  الجغرافيــة  وســورية  العــراق 
 – دولــة  شــبه   – قاعــدة جغرافيــة  ذات  إمــارة 
وليــس مجــرد تنظيــم إرهابــي. هكــذا تســاهم 
أزمة طارئة )داعش والحرب عليه( في تعقيد 
أزمــات بنيويــة، مختلفة الحــدة، واملتمثلة في 
املسألة الكردية في البلدين. صحيح أن القوى 
الدوليــة، وكا مــن تركيــا وإيــران )املعنيتــن 
باملســألة الكرديــة( تقــوالن بضــرورة تســوية 
الترابيــة  الوحــدة  إطــار  فــي  املســألة،  هــذه 
للدولة القائمة في العراق وسورية، لكن نعلم 
أن املصالــح تتغيــر وليســت جامــدة، ومواقف 

اليوم ليست بالضرورة مواقف الغد.
الخصبــة  التربــة  الخامــس  الســؤال  يخــص 

املســتمر  وتهديــده  بوحشــيته  اإلســرائيلي 
يجعــل  األرض  ومصــادرة  املقدســات  ألقــدس 
الحديــث عــن القيــم اإلنســانية هدرا مــن الكام 

ال طائل منه«.
وســبق لرئيــس مجلــس األمــة الكويتي أن دعا 
العربيــة  البرملانــات  أعضــاء   2015 العــام  فــي 
ــا، وبصورة عمليــة، بإنجاح  إلــى التفكيــر جدّيً
عضويــة  مــن  إســرائيل  لطــرد  عربــي  تحــّرك 
االتحــاد البرملانــي الدولي، بقوله: »ال يشــّرفنا 
فــي  العضويــة  حتــى  تشــّرفنا  وال  كعــرب، 
االتحــاد البرملانــي الدولــي، إن لــم ننجــح فــي 
تحقيــق عمــل يكــون لــه صــداه، وال يوجد عمل 
بالنسبة لنا كبرملانين وكأعضاء في االتحاد 
البرملانــي الدولــي، غيــر محاولــة طــرد الكيــان 

الصهيوني من االتحاد البرملاني الدولي«.
والبــادي أن هــذا الطمــوح الواقعــي واملشــروع 
وتنســيق  توافــق  مــن  يســتحقه  مــا  ينــل  لــم 
بقيــة  مــع  ثــم  أواًل،  البرملانيــة  املجموعــة  بــن 
الدولــي  االتحــاد  فــي  البرملانيــة  املجموعــات 
ثانيــا، ثــم مــع رئاســة املؤتمــر ثالثــا، وهــو مــا 
يســتحق مكاشــفة الرأي العام بشأنه من طرف 
التــي  الغانــم  العربيــة. ولعــل مداخلــة  الوفــود 
اســتغرقت نحو دقيقة فقط ، بما انطوت عليه 
مــن غضــب وســخط فــي وجــه وفــد الكنيســت، 
عــدم  عــن  ومؤقتــا  آنيــا  تعويضــا  جــاءت 
التقــدم إلــى األمــام فــي مشــروع تعديــل النظــام 
األساســي لاتحــاد الدولــي باتجــاه  التضمن 
ميثــاق  يخالــف  ملــن  عقوبــاٍت  فــرض  علــى 
االتحــاد )الكنيســت(، خطــوة نحــو طــرد برملان 
العنصرين الصهاينة من هذا املحفل الدولي.
)كاتب من األردن(

بالنمــو  داعــش  لتنظيــم  ســمحت  التــي 
واســعة  أجــزاء  علــى  والســيطرة  والتطــور 
البلــدان  ســيعيد  هــل  والعــراق.  ســورية  مــن 
النظــر فــي أدائهمــا ودورهما ومســؤوليتهما 
الدولــة  ســتراجع  هــل  دولتــن:  باعتبارهمــا 
أقليتهــا  مــع  تعاملهــا  طريقــة  العراقيــة 
الســنية، وهل ســتفعل الدولة السورية الشيء 
هنــا  املشــكلة  الســنية.  أغلبيتهــا  مــع  نفســه 
طائفــي،  أســاس  علــى  تقومــان  الدولتــن  أن 
وبالتالــي فإعــادة النظر في إســتراتيجيتهما 
تعني وضع بنيتهما الســلطوية والتســلطية 
على املحك... عليهما البحث عن ســبٍل جديدة 
التــي  املواتيــة  الظــروف  فــإن  وإال  للحوكمــة، 
أوجدت »داعش« ستســمح بظهور تنظيمات 

.
ً
مماثلة مستقبا

نافــل القــول إنــه مــع االنهيــار الحالــي إلمــارة 
داعش اإلرهابية، فإن املنطقة تنتقل من املهم 
إلــى األهــم، أي إلــى إعــادة اإلعمــار السياســي 
ألن  عســيرة،  مرحلــة  وهــي  واالقتصــادي، 
الظرفــي  املصلحــي  والتوافــق  التحالــف 
إّبــان الحــرب علــى »داعــش«، ســيفقدان مبــّرر 
وجودهمــا بمجــرد نهايــة الحــرب، فاألخيــرة 
قللــت مــن حــدة التوتــرات فــي مشــهد ترتيــب 
األعداء واألصدقاء، لكن بعد حسمها ستعود 
هذه التوترات إلى سابق عهدها بتعقيداتها 
هــي   

ٌ
حاســمة  

ٌ
مرحلــة إنهــا  وصعوباتهــا. 

غايــة  فــي  فيهــا  الفصــل  أن  بيــد  األخــرى، 
إليجــاد  كثيــرا  وقتــا  ويتطلــب  التعقيــد،  مــن 
أجوبــة وحلــول مســتدامة لألســئلة الخمســة 

املطروحة.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

يشــمل  بحيــث  الدولــي،  لاتحــاد  األساســي 
عقوبــات علــى كل مــن يخالــف االتحــاد، مبينــا 
»هــذا مــا نســعى إليــه وســيتحقق وفــق تكتيك 

معن إن شاء الله«.
وواقــع األمــر أن فرض عقوبات على الكنيســت 
اإلســرائيلي هــو أقــل مــا يتعــن القيــام بــه فــي 
مواجهــة هــذا البرملــان الــذي يشــّرع كل أشــكال 
والتنكيــل  األرض  ومصــادرة  العنصريــة 
العربيــة  القــدس  علــى  واالســتياء  الجماعــي 
وبقيــة األراضــي املحتلــة، عــاوة علــى اعتقــال 
التشــريعي  املجلــس  فــي  كثيريــن  أعضــاء 
قــرار  اســتنكر  وقــد  املنتخــب.  الفلســطيني 
املؤتمر الخاص بالنواب الفلسطينين رفض 
االتحــاد،  مــع  التجــاوب  اإلســرائيلي  الوفــد 
وامتناعــه عن حضور جلســة اســتماع خاصة 
بظــروف اعتقــال النــواب األســرى، علــى الرغــم 
مــن الطلبــات املتكّررة مــن اللجنة املعنية لوفد 

الكنيست بهذا الخصوص.
مــن  كل  عــن  الفــوري  باإلفــراج  القــرار  وطالــب 
البرغوثــي وأحمــد ســعدات،  مــروان  النائبــن 
وإلى حن تحقق ذلك، طالب بتحســن ظروف 
اعتقالهمــا ومنحهمــا الحق بالزيارة، وتوفير 
اإلســرائيلي  الجانــب  مــن  رســمية  معلومــاٍت 
اآلخريــن،  بالنــواب  يتعلــق  وبمــا  حولهمــا. 
اســتنكر املؤتمــر، فــي  قــراره، لجــوء إســرائيل 
مــن خــال  الفلســطينين،  النــواب  إلــى عقــاب 
ووضعهــم  واملتكــّرر  العشــوائي  اعتقالهــم 
قيــد االعتقــال اإلداري مــن دون ســند قانونــي، 
واالعتماد دائما على ما يســمى امللف الســري. 
وطالــب ســلطات االحتــال بتقديــم نســخٍة عن 
الئحــة االتهــام التــي تتم محاكمــة النواب على 

وينفــذون عمليــات إرهابيــة نوعية بن حن 
وآخــر، ليبقــوا علــى شــبح »داعــش« حاضــرًا 
الظرفــي  التحالــف  أن  املنطقــة، الســيما  فــي 
بــن مختلــف الفواعــل ضــد »داعــش«، ولكــن 
ليس لألهداف نفسها، سينتهي بالتخلص 
قاعــدة جغرافيــة  لــه  تنظيمــا  »داعــش«  مــن 
واضحة. فبمجرد حرمانه من هذه القاعدة، 
يتحول إلى تنظيم إرهابي تقليدي، يختفي 
يحــول  مــا  املجتمــع،  فــي  ويتســلل  ويتنقــل 
دون تحييــده. الســؤال الثالــث كيف ســتكون 
التحالفــات فيهــا  املنطقــة، وشــبكة  خريطــة 
بعــد حرمان »داعش« من إمارته الجغرافية. 
كل  »داعــش«  خــدم  املنطقــة،  فــي  بنشــاطه 
شــكل  حيــث  والدوليــة،  اإلقليميــة  األطــراف 
بشــكل  ســورية  فــي  قــوى  لتدخــل   

ً
ذريعــة

أو مباشــر، الســيما عســكريا،  غيــر مباشــر 
وألنظمة، هي جزئيا مســؤولة على التطّرف 
في املنطقة العربية، من التمظهر بمحاربته، 
وتقديــم نفســها دوال منخرطــة فــي مكافحــة 
اإلرهــاب بــا هــوادة، ولــدول أخــرى للحفــاظ 
املحــك،  علــى  كانــت  التــي  أنظمتهــا  علــى 
وأخــرى بلعــب دور املنــاول األمنــي لصالــح 
غيــر  محليــة،  ولقــوى  الخارجيــة،  القــوى 
فــي  لانخــراط  تحديــدًا(  )األكــراد  دولتيــة 
الحــرب على »داعش«، وتوظيفها للحصول 
غربيــة(،  )أســلحة  عســكرية  مكاســب  علــى 
علــى  للضغــط  تســتخدمها  وسياســية 

الحكومة املركزية في بغداد.
يقودنــا هــذا إلــى الســؤال الرابــع، وهــو مصير 
مــن ســورية والعــراق،  لــكل  الترابيــة  الوحــدة 
فالبلــدان يعرفــان مطالــب كرديــة انفصاليــة، 

مخاطبة الكنيست بما يليق من احتقار

ماذا بعد انهيار إمارة داعش؟

ما أضافه مرزوق 
الغانم إلى سلسلة 
النقد الطويلة لتل 

أبيب أنه تحدث باحتقار 
كامل لالحتالل

بحرمانه من قاعدة 
جغرافية يتحول 

داعش إلى تنظيم 
إرهابي تقليدي
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حرب البسوس في السويداء

منبوذون وبائسون

17

نورس عزيز

الفتــاة  مزهــر،  كاتريــن  قضيــة  زالــت  مــا 
ت في محافظة الســويداء 

َ
ِطف

ُ
القاصر التي خ

كلمــا  لغــزًا  ــل 
ّ
تمث الســوري،  الجنــوب  فــي 

ــه تعود لتتعقــد مجددًا. فبعد أن صّرح 
ُ
تفككــت خيوط

هم باعوها المرأة من الاذقية 
ّ
همــون بخطفهــا بأن

ّ
املت

تلــوا وُعرضــت جثثهــم 
ُ
جــار بأعضائهــا، ق

ّ
بقصــد االت

على العامة في أحد األماكن املشهورة في املدينة.
 مــن أعطاهم األوامر 

ّ
وكان الخاطفــون قــد اعترفــوا بأن

بخطــف الفتــاة القاصــر هــو قائــد »جمعّية البســتان«، 
الفتــاة  والــد  أصــدر  الكريــدي، وحينهــا  أنــور  املدعــو 
هيثــم مزهــر بيانــا مصــّورًا يبــّرئ فيــه أنــور الكريــدي 
ر 

ّ
ه في الوقت نفسه كان ُيحض

ّ
من اختطاف ابنته، لكن

واملصالــح  الحســابات  ــي 
ّ
ليصف اختطافــه  لعمليــة 

»جمعّيــة  فــي  معــا  عملهمــا  نتيجــة  بينهمــا  املعلقــة 
البســتان« التــي تتبــع لرجــل األعمــال الســوري رامــي 
مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار األسد.

نجــح  املحافظــة  داخــل  ناشــطن  تأكيــدات  وبحســب 
الكريــدي،  أنــور  باختطــاف  وجماعتــه  مزهــر  هيثــم 
هــو  ــه 

ّ
بأن منــه  مصــّورة  اعترافــات  علــى  والحصــول 

الــذي اختطــف الفتاة بالتنســيق مــع رئيس فرع األمن 
العســكري فــي الســويداء العميــد وفيــق ناصــر. وذكــر 
ــه كلــف الرجــال الذيــن جرت 

ّ
الكريــدي فــي اعترافاتــه أن

إلــى مســتودع  الفتــاة  باســتدراج  تصفيتهــم ســابقا، 

لألدويــة فــي وســط مدينــة الســويداء، وإبقائهــا هناك 
حتــى عودتــه مــن عملــه بعــد منتصــف الليــل، ليقــوم 
مها بعــد 

ّ
شــخصيا بنقلهــا إلــى إحــدى الفيــات ويســل

ذلــك إلــى جماعــة وفيــق ناصر بناًء علــى طلب األخير. 
 أحد األشخاص الذين ساعدوه 

ّ
واعترف الكريدي بأن

في خطف الفتاة هو من عائلة نصر )أحد األشخاص 
تلــوا ســابقا( وقــد وافق على إنجــاز املهّمة في 

ُ
الذيــن ق

مقابــل الســماح لــه بتهريــب شــحنة أدويــة بقيمــة 30 
ــّرب«. واملقصود بذلك 

َ
ألــف دوالر أميركــي باتجاه »ْمغ

درعا، بحسب املتعارف عليه محليا في السويداء.
وإدراج  الكريــدي  اعتــراف  علــى  تمــِض 24 ســاعة  لــم 
حتــى  االعترافــات،  فــي  ناصــر  وفيــق  العميــد  اســم 
ظهــرت كاتريــن مزهــر في تســجيل مصّور على إحدى 
صفحات »فيســبوك« وهي جالســة على كرســي يعود 
الســويداء اإلعاميــة«  بحســب تصريحــات »شــبكات 
الشــبكات  أرفقــت  وقــد  العســكري.  األمــن  فــرع  إلــى 
صــورًا ســابقة للكرســي نفســه، يجلــس عليــه عــدد من 
هــم اإلرهاب. وقد ظهرت كاترين لتعترف 

ُ
املعتقلــن بت

هــا خرجــت وحدهــا مــن الســويداء، وركبــت ســيارة 
ّ
بأن

جهــة إلــى دمشــق لتقابــل حبيبهــا الحمصــي 
ّ
أجــرة مت

الــذي تربطهــا بــه قصــة حــّب نشــأت من خــال تطبيق 
»واتساب« قبل خمسة شهور.

ها 
ّ
 ثقة وكأن

ّ
ت كاترين ابنة الســابعة عشــرة بكل

ّ
تحدث

 
ّ
تحفــظ عــن ظهــر قلــب ما يجــب قوله، وأصــّرت على أن

ما تزّوجت بالشــاب الذي تحّبه، 
ّ
أحدًا لم يخطفها وإن

 
ّ
 قرانهما حصل في قرية العريس ظهر الحجر وأن

ّ
وأن

حفــل الزفــاف كان ممّيــزًا. وقــد ظهر من خال تســجيل 
الفيديو خاتم الزواج واضحا في يدها باإلضافة إلى 
 مــن العريس 

ّ
الحبــر علــى إبهامهــا. بعــد ذلــك، أدلى كل

وهــو مــن عائلــة ســليمان ووالــده بالتصريــح نفســه. 
 تسجيل الفيديو، تحّركت مجموعة مسلحة 

ّ
وبعد بث

مــن مدينــة صلخــد تتبــع للكريــدي بكامــل ســاحها، 
جهــت نحــو مدينــة الســويداء لتخليــص قائدهــم 

ّ
وات

ِطــَع الطريــق عليهــم مــن قبــل 
ُ
مــن يــد عائلــة مزهــر. فق

مجموعــة مــن العقاء ومشــايخ الديــن الذين وعدوهم 
بالتفاوض مع آل مزهر إلطاق سراح الكريدي.

نجحت مساعي املشايخ والعقاء في إيقاف املجموعة 
هــم فشــلوا فــي إقنــاع آل مزهــر بإطــاق 

ّ
املســلحة، لكن

املســألة  ــدت 
ّ
تعق البســتان«.  »جمعيــة  قائــد  ســراح 

وازداد الشــقاق داخــل الجبــل ليتزامــن ذلــك مــع ظهــور 
مقاطــع فيديــو مســّجلة جديــدة لكاتريــن مزهــر أثنــاء 
حفــل عرســها، وهــي تدخــل إلى بيــت متهالك بن عدد 
قليــل مــن الحاضريــن. وقــد رّكزت الكاميــرا على زاوية 
واحــدة مــن دون أن تتحــرك، وبــدت تقنّيــة التصويــر 
قديمــة. ومــع كل مقطــع فيديو ُيعــرض لكاترين، كانت 
تزيد الخافات داخل الجبل ويزيد الهجوم والهجوم 
ب للروايــة بكاملهــا. وهــو 

ّ
املتبــادل بــن مصــّدق ومكــذ

قــّدرت  التــي  التعليقــات  مــا ظهــر واضحــا مــن خــال 
باآلالف على كل منشور يتعلق بهذا املوضوع.

حــاول شــيوخ الطائفــة مــن املحســوبن علــى النظــام 

 الخــاف فــي الســويداء ووقــف 
ّ

ــل لحــل
ّ

الســوري التدخ
كارثــة تقتــرب مــن املحافظــة، فقّرروا إرســال وفد يزور 
هــا خرجــت بإرادتهــا 

ّ
الفتــاة فــي حمــص للتأكــد مــن أن

ــه لــم يتضّمــن 
ّ
ــّكل وفــد، لكن

ُ
خطــف. وبالفعــل ش

ُ
ولــم ت

أحــدًا مــن مدينــة الســويداء، بــل اعتمــد علــى الشــيوخ 
الدروز من جرمانا وصحنايا في ريف دمشق. توّجه 
الوفد إلى مدينة حمص، والتقى الفتاة القاصر ووالد 
العريــس بحضــور أمنــي وتحــت صورة بشــار األســد. 
ُصّورت الجلسة، وأبرز ما ورد فيها على لسان الفتاة 
 مــا يهّمهــا هــو أال 

ّ
تلــوا انتهــى أمرهــم، لكــن

ُ
 الذيــن ق

ّ
أن

يصيــب العقيــد أنــور أّي مكــروه، فيما أّكدت من جديد 
ها خرجت برضاها.

ّ
أن

ــه مــن تقاليــد الــدروز املوحدين، 
ّ
تجــدر اإلشــارة إلــى أن

فــي حــال تزّوجــت أّي فتــاة مــن ابــن طائفــة أخــرى، إّمــا 
فــا يتعاطــى معهــا  أن يذبحوهــا أو يتبــّرؤوا منهــا 
أحد. لكن، بحســب ما ظهر في تســجيل الفيديو الذي 
 الشــيخ 

ّ
عرضتــه شــبكات التواصــل االجتماعــي، فــإن

الــذي كان يتكلــم معهــا في اللقاء الســابق ذكره، وضع 
فكــرة الــزواج مــن غيــر درزي جانبــا، وكان َهّمــه األول 
واألخيــر أن ينقــذ َمن أرســلوه مــن ورطة قد تجّر أقدام 
علــى  منشــور  بحســب  التهلكــة،  إلــى  الديــن  مشــايخ 

صفحة »نسور الجبل« على موقع »فيسبوك«. 
ويبقــى الســؤال الــذي يشــغل أهــل الســويداء فــي هــذه 
األيــام: هــل تكــون كاتريــن مزهر هي »البســوس« التي 

تشعل الحرب في السويداء؟ نأمل أال يحدث هذا.

مجتمع
 التلوث البيئي يتســبب ســنويا في ضحايا أكثر من ضحايا جميع الحروب، 

ّ
أشــارت دراســة إلى أن

 واملاريا 
ّ

وأكثــر مــن ضحايــا التدخــن واملجاعــات والكــوارث الطبيعية، ومــن ضحايا اإليدز والســل
 ست حاالت وفاة في سن مبكرة عامليا لعام 2015 -أي نحو تسعة ماين 

ّ
مجتمعة. فواحدة من كل

شــخص- قتلوا بأمراض متعلقة بالتلوث البيئي، وفقا للدراســة التي نشــرتها مجلة »ذا النســيت« 
 التكلفــة املاليــة الناجمــة عــن الوفيــات بســبب التلــوث بلغــت نحــو 4.6 

ّ
الطبيــة. وذكــرت الدراســة أن

)أسوشييتد برس( تريليونات دوالر أميركي في العام نفسه.  

صحــي  إرشــاد  دورات  العالــم،   
ّ

كل مــن  جــددًا  وافديــن  تســتضيف  التــي  الســويد  بلديــات  ــم 
ّ
تنظ

واجتماعي لهؤالء الذين يطرحون أسئلة حول نظام الحياة في الباد والسكن والتعليم والصحة 
والعمل والديمقراطية واملساواة، وكذلك تربية األطفال والحقوق والواجبات. والبرنامج الذي كان 
ن وثاثن 

َ
ــي 100 بنــاًء علــى احتياجــات الوافدين الجدد ويشــمل اثن

ّ
ــي 60 ســاعة، ُيطــّور ليغط

ّ
يغط

موضوعــا، فــي مقّدمتهــا الصحــة النفســية بعــد رحلــة اللجــوء وما ســبقها من أهــواٍل وحروب. وهو 
)راديو السويد(  وافد جديد.  

ّ
 البلديات منذ عام 2010، وُيَعّد حقا لكل

ّ
ملزم لكل

100 ساعة حول المجتمع للوافدين الجدد إلى السويدالتلوث يقتل أكثر من الحروب والمجاعات واإليدز

نحــو 340 ألــف طفــل مــن أقلّيــة الروهينغــا املســلمة 
الذيــن فــّروا مــن ميانمــار، هــم فــي حالــة بائســة فــي 
مــا  إلــى  ويفتقــرون  بنغــالدش،  داخــل  مخّيمــات 
صحيــة  ورعايــة  نظيفــة  وميــاه  طعــام  مــن  يكفــي 
فيمــا يعانــون مــن أمــراض وصدمــات نفســية. هــذا 
مــا جــاء فــي تقريــر أصدرتــه منظمــة األمــم املتحــدة 
عنــوان  تحــت  الجمعــة  أمــس  )يونيســف(  للطفولــة 
»منبــوذون وبائســون«. أضــاف التقرير أّن نحو 12 

ألــف طفــل آخريــن ينضّمــون أســبوعيا إلــى هــؤالء، 
هربا من العنف أو الجوع في ميانمار، وهم ما زالوا 
يشــعرون بالصدمة بســبب الفظائع التي شهدوها. 
ونّبــه التقريــر إلــى أّن نحــو 20 فــي املائــة مــن أطفــال 
 أعمارهــم عــن خمســة أعــوام 

ّ
الروهينغــا الذيــن تقــل

يعانون من سوء تغذية حاد.
ســايمون إنغــرام املســؤول فــي منظمــة »يونيســف« 
هو الذي وضع التقرير بعد زيارة مخّيمات الالجئن 

فــي حديــث صحافــّي  فــي بنغــالدش، وقــد صــّرح 
ُمهَملــون  هــم 

ّ
بأن يشــعرون  األطفــال  »هــؤالء  بــأّن 

مســاعدة«.  أو  دعــم  علــى  للحصــول  وســيلة  وبــال 
ولفــت إلــى أّن »األطفــال وأســرهم ال يملكــون ســوى 
األغطيــة البالســتيكية التــي تحميهــم مــن األمطــار 
التــي تحــّول مخيمات الالجئن العشــوائية إلى بحر 
مــن الطــن«. أضــاف أّن »ثّمــة نقصــا كبيــرًا فــي مياه 
املخيمــات  داخــل  امليــاه  ودورات  النظيفــة  الشــرب 

أّن »ليــس  إلــى  الفوضويــة«، مشــيرًا  واملســتوطنات 
مــن املســتغرب أن يــروا فــي هذا املــكان جحيما على 

األرض«.
وعّبــر إنغــرام عن أســفه ألّن هــذا الوضع »لن ينتهي 
قريبــا وال علــى املــدى القصيــر«، مشــددًا فــي الوقــت 
م  قدَّ

ُ
 الحدود مفتوحة وت

ّ
نفســه على »أهمّية أّن تظل

الحماية لألطفال«.
)قنا(
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ما زال الطفل حسن 
صغيرًا، إال أنه أصّر 

على مساعدة 
والده في العمل 
ألنه صديقه، من 
دون أن يؤثر ذلك 

على دراسته، وقد 
أسر قلوب الغزيين 

على كورنيش 
البحر

»147« خط ساخن ألطفال الكويت
سعي إلى الحّد من االعتداءات الجسدية والمعنوية واللفظية والجنسية

1819
مجتمع

غزة ـ يامن سلمان

ــات الــــصــــبــــاح األولـــــــــى،  ــ ــاعــ ــ ــــي ســ فــ
للذهاب  ويستعد  حسن  يستيقظ 
ويمرح  يحبها  التي  مدرسته  إلــى 
فــيــهــا مـــع أصـــدقـــائـــه، ثـــم يـــعـــود إلــــى مــنــزلــه 
لتناول وجبة الغداء والدراسة. هذا ال يعني 
لم ينته  إن نهاره  إذ  أنــه سينام بعد قليل، 
بـــعـــد، وعــلــيــه تــجــهــيــز نــفــســه لــيــتــحــّول إلــى 
»الطفل الغارسون )النادل(« على كورنيش 
الــبــحــر. يـــرتـــدي قــمــيــصــا أبــيــض الـــلـــون مع 
ويبدأ  أســـود،  وبنطال  ربــطــة عنق صغيرة 
عمله عصرًا ويعود إلى بيته عند منتصف 

الليل. 
حـــن بــــدأ الـــعـــمـــل، أصـــــّر حــســن )11 عــامــا( 
 مــمــّيــزًا عــلــى كورنيش 

ً
عــلــى أن يــكــون طــفــا

منطقة السودانية شمال قطاع غزة. يرتدي 
ــادل، ويــســاعــد والــــده الــــذي يملك  ــنـ ثــيــاب الـ
كــشــكــا يــبــيــع فــيــه املـــشـــروبـــات والــشــطــائــر. 

المجتمع ليس مدينة 
فاضلة، لذا ال بّد من تنفيذ 

قوانين صارمة

كثيرون ينادونه 
»باش مهندس« ألنه 

يريد أن يصير مهندسًا 
معماريًا حين يكبر

حين بدأ يعمل، ظّن 
أّن جميع الذين يعملون 

على كورنيش البحر 
يرتدون ثياب الندل

الشراء منه  الزبائن  ل عــدد كبير من 
ّ

ويفض
والجلوس على مقربة من كشك والده، علما 
البحر  الشاطئ مليء باألكشاك. ويعّد   

ّ
بــأن

ــس الــوحــيــد 
ّ
وجـــهـــة لــلــغــزّيــن كـــونـــه املــتــنــف

لديهم.
أبــو عبيد )42 عاما(  عمل والــد حسن علي 
ــّدادًا ألكثر مــن 15 عــامــا، حــن كــان يسكن  حـ
تدّر  لم تعد  املهنة   

ّ
لكن الشاطئ.  في مخيم 

عــلــيــه املــــال مــنــذ بـــدء الــحــصــار اإلســرائــيــلــي 
ــــزة. بــالــتــالــي، لـــم يــتــمــّكــن من  عــلــى قـــطـــاع غـ
االستمرار في عمله، وبدأ يفكر في بديل إذ 
ال فائدة من االنتظار. فّكر في افتتاح كشك، 

وهذا ما حصل قبل نحو أربع سنوات.
لــدى حسن ثــاث شقيقات، وتجمعه عاقة 
قوية مع والــده، الــذي يعّده صديقه وليس 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــه. يـــقـــول الــــوالــــد لـ ــنـ ابـ
ه يرغب في ذلك بشدة. 

ّ
»حسن يساعدني ألن

اختار أن يرافقني بداًل من اللعب في الشارع، 
املــدرســة«.  فــي  مــع زمــائــه  باللعب  ليكتفي 
ه »عرف بأزمتنا االقتصادية في 

ّ
يضيف أن

. ذلك اليوم قبل 
ً
البيت، وأراد أن يصير رجا

خمس ســنــوات، حــن سألني ملـــاذا ليس له 
شقيق، قررت أن أصير صديقه. وهو اليوم 

يلتزم بهذه الصداقة«.
يــومــيــا، يــحــصــل والــــد حــســن مـــن عــمــلــه في 
عـــشـــرة دوالرات، وهــو  نــحــو  عــلــى  الــكــشــك 
مبلغ ال يكفي األسرة التي تعيش في منزل 
بــاإليــجــار عــلــى مــقــربــة مــن مخيم الــشــاطــئ. 
يضيف والد حسن: »أشفق على جيل حسن 
بسبب هذه الظروف الصعبة التي نعيشها 
وال  مجهول،  مصيرهم  معنا.  ويعيشونها 
أمـــل يعيشون عــلــيــه. بــالــكــاد يــلــعــبــون، ومــا 
من أماكن ترفيهية. من الطبيعي أن يشعر 

الجميع بأن أطفالنا كبار منذ طفولتهم«.
ويــلــفــت والـــــد حــســن إلــــى أن عــمــل ابـــنـــه لم 
ر على دراســتــه، موضحا أنــه بــات أكثر 

ّ
يؤث

وعيا، هو الــذي يحرص على االختاط مع 
الزبائن، الذين يتحدثون إليه عن خبراتهم 
في الحياة. في بعض األحيان، يخبرهم عن 
دروســــه ويــســاعــدونــه فــيــهــا. يحصل حسن 
على مــعــدل جيد جـــدًا. وفــي الــعــام املــاضــي، 
حصل على مــعــّدل 85 فــي املــائــة. فــي الوقت 
الحالي، يّدخر املال الذي يعطيه إياه والده، 
إذ يــنــوي شـــراء هــاتــف نــقــال خـــال األشــهــر 

املقبلة.
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أحـــب  يـــقـــول حــســن لـ
ــه يــحــّبــنــي، ولـــيـــس له  ــدي ألنــ ــ مـــســـاعـــدة والــ
أشقاء يساعدونه. في الوقت نفسه، أحرص 
على إتمام واجباتي املدرسية التي تستغرق 
نحو ساعتن تقريبا. أما الدروس الصعبة، 
مــثــل الــعــلــوم، فأعطيها وقــتــا إضــافــيــا يــوم 

العطلة«.
يرتديها، يوضح حسن  التي  االثياب  وعــن 

 أن 
ّ
أنه عرفها من األفام. حن بدأ العمل، ظن

جميع الذين يعملون على كورنيش البحر 
يرتدون ثياب الــنــادل، رغــم أن والــده أخبره 
أنه ما من داع لها. إال أن إصــرار حسن دفع 
ــده إلـــى شــرائــهــا لـــه. الـــيـــوم، يطلق عليه  والــ
الــجــمــيــع لــقــب »الــــغــــارســــون«، وهــــو يشعر 

بالسعادة حن يتحدثون إليه.
يخجل حــســن مــن أن يـــراه أحـــد مــن زمــائــه 
العمل، ألنهم سيظنونه  املــدرســة خــال  في 
بائعا متسواًل، وهو يخشى أن يجرحه أحد 
بأي كلمة، خصوصا أن ال أحد من زمائه أو 

أصدقائه في فصله يعمل. 
عــلــى  يـــبـــيـــع  رآه وهـــــو  ــا  ــ ــدّرسـ ــ مـ أن  ويــــذكــــر 
إلى  التالي أحضره  اليوم  الكورنيش، وفي 
غرفة املدّرسن، وسأله عن تفاصيل حياته 
ألنه تلميذ متفّوق في الفصل. بعدها، هنأه 
على خياره، مشيرًا إلى أن تجربته قد تكون 

مثااًل يحتذى به. 
الزبائن ال يحبون  أن بعض  يضيف حسن 
شــرب الــقــهــوة أو الــشــاي، إال أنــه يحضرها 
ألنه  مهندس«  »بــاش  كثيرون  يناديه  لهم. 
يريد أن يصير مهندسا معماريا حن يكبر. 
ويشير إلى أنه متفّوق في مادة الرياضيات 

التي يحبها كثيرًا.
تجدر اإلشارة إلى أنه بحسب تقرير للجهاز 
املركزي لإلحصاء الفلسطيني، الصادر في 
ــــع حــقــوق  إبــريــل/نــيــســان املـــاضـــي، عـــن واقـ
الطفل الفلسطيني في عام 2016، فقد بلغت 
نــســبــة األطـــفـــال الــعــامــلــن )مـــا بـــن 10 و14 
عاما( 1.7 في املائة في عام 2016، في وقت 
كانت فيه 2.1 في املائة في عام 2012. وتزيد 
الضفة  النسبة في قطاع غــزة باملقارنة مع 
العمرية  الفئة  أما  املائة.  0.5 في  بـ  الغربية 
ما بن 15 و17 عاما، فقد بلغت 7.8 في املائة 
في عام 2016، في حن كانت 7.7 في املائة 

في عام 2012. 

األطفال الكويتيون، كما 
أطفال العالم، عرضة 

العتداءات تختلف 
طبيعتها. من هنا، كانت 

إجراءات عّدة للحّد من 
ذلك، ولعّل الخط الساخن 

رقم 147 في الكويت 
واحد منها

الكويت ـ خالد الخالدي

املــعــتــدون عــلــى أطــفــال الــكــويــت، جــســديــا أو 
معنويا أو لفظيا أو جنسيا، ليسوا في مأمن 
من الحساب والعقاب، بعد حزمة اإلجراءات 
ـــخـــذتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 

ّ
الـــتـــي ات

املتزايد  العنف  مــن  التقليل  بهدف  البرملان 
ضّد األطفال داخل البيت وخارجه.

وكــانــت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة قــد تــقــّدمــت في 
عام 2015 بقانون يهدف إلى حماية الطفل، 
ــاع. ونــــّص  ــمــ ــاإلجــ صــــــادق عــلــيــه الــــبــــرملــــان بــ
القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق 
املعتدين  األســـرة  أفـــراد  معاقبة  على  الطفل 
على األطفال بالضرب، ونّص كذلك على عدم 
استغال الطفل في أعمال ال تناسبه، وعدم 
موافقة سفره من دون إذن ولــّي أمــره، وعدم 
منعه عن رؤية أحد والَديه في حال طاقهما.

ــة فــــي إنـــشـــاء  ــكـــومـ بـــعـــد ذلـــــــك، شــــرَعــــت الـــحـ
اإلدارات الخاصة بالطفل وعلى رأسها إدارة 
حماية الطفل التابعة لوزارة الصحة، والتي 
رقــم 147،  الساخن  الخط  أشهر  قبل  أطلقت 
اعــتــداء على األطــفــال.  أّي حالة  للتبليغ عــن 
 اإلدارة تملك صاحية تبليغ وزارة 

ّ
ُيذكر أن

تتخذان  ــن 
َ
الــلــت الــشــؤون  الــداخــلــيــة ووزارة 

إجراءات قاسية ضّد املعتدين.
تقول مديرة اإلدارة، الدكتورة منى الخواري، 
بعة 

ّ
 »ثــّمــة آلــّيــة مت

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

لــوزارة  التابعة  الطفل  إدارة حماية  من قبل 
الــداخــلــيــة،  مـــع وزارة  بــالــتــنــســيــق  الــصــحــة 
نــتــحــقــق مـــن خــالــهــا مـــن صــّحــة املــعــلــومــات 
إدارة حماية  أحـــد ضــّبــاط  يــتــحــّرك  أن  قــبــل 
املــكــان  إلــــى  الـــداخـــلـــيـــة  فـــي وزارة  األحـــــــداث 
 

ّ
بحق الازمة  اإلجـــراءات  ذ 

ّ
وُينف إليه  املشار 

حماية  إدارة  »فـــرق   
ّ
أن تضيف  املــعــتــديــن«. 

رئيسي  كــل مستشفى  فــي  مــوجــودة  الطفل 
ــخــذهــا 

ّ
مـــن مــســتــشــفــيــات الـــكـــويـــت، الـــتـــي نــت

الــكــشــف عــنــهــا والــتــحــقــيــق فــيــهــا بــعــد إقـــرار 
قــانــون الــطــفــل، بينما مــا زال عـــدد الــحــاالت 
 املــتــوّرطــن في 

ّ
الــســابــقــة مــجــهــواًل. ُيــذكــر أن

لون إلى النيابة العامة  حوادث االعتداء ُيحوَّ
التي ترفع قضّية عليهم في املحكمة وتلزم 
إدارة  بمراجعة  معتدية،  كــانــت  إذا  األســــرة، 
الــرعــايــة األســـريـــة فـــي وزارة الـــشـــؤون الــتــي 

تخضع الوالَدين والطفل لجلسات توعوية.
ــيــــاق نـــفـــســـه، تـــشـــيـــر املــتــخــصــصــة  ــــي الــــســ فـ
ــدى املــــــــدارس االبـــتـــدائـــيـــة  ــ الــنــفــســيــة فــــي إحــ
فـــي مــنــطــقــة الـــجـــهـــراء، نــــورة الـــشـــمـــري، إلــى 
ــهــم كــانــوا يسّجلون فــي املــدرســة »حــاالت 

ّ
أن

كــثــيــرة ألطـــفـــال اعـــتـــدي عــلــيــهــم فـــي املـــنـــزل. 
ــا نــجــد أنــفــســنــا كــفــريــق نــفــســّي مكّبلن 

ّ
وكــن

للمخفر  التبليغ   
ّ
إن إذ  الحكومي،  بالروتن 

يــعــنــي مــشــكــلــة لــلــطــفــل ومــشــكــلــة لــلــمــدرســة 
غ من دون أّي رادع للمعتدي. 

ّ
ومشكلة للمبل

قــادريــن على  الطفل، بتنا  ه ومــع قانون 
ّ
لكن

إيصال الطفل إلى أيٍد أمينة تحميه وتأخذ 
»الـــعـــربـــي  ــــه«. وتـــضـــيـــف الـــشـــمـــري لــــ

ّ
ــه حــــق لــ

الجديد«: »ونحن نعمد إلى توعية األطفال 
حول حقوقهم وبالتأكيد حول استقاليتهم 
رقــم  عليهم  ع 

ّ
ونــــوز الشخصية،  وكــرامــتــهــم 

الخط الساخن في حال تعّرضوا إلى اعتداء. 
وهذا األمر يترك أثرًا جيدًا في نفوسهم«.

مــن جــهــتــه، يــشــدد الــبــاحــث االجــتــمــاعــي في 
»الــعــربــي  جــامــعــة الـــكـــويـــت، خــلــيــل خـــالـــد، لـــ
ــلـــى »ضــــــــــرورة عــــــدم تــصــويــر  الــــجــــديــــد«، عـ
ه مدينة فاضلة. فمع انتشار 

ّ
املجتمع على أن

وكــثــرة  الــشــبــاب  بــن  الكيميائية  ــّدرات  املـــخـ
حــاالت الـــزواج املبكر ألشــخــاص ال تتجاوز 
اعــتــداءات  ل  الثامنة عــشــرة، تسجَّ أعــمــارهــم 
ــال مـــن هـــــؤالء اآلبــــــاء أو  ــفــ كــثــيــرة عــلــى األطــ
األمهات الشباب. لذا ال بّد من تنفيذ القوانن 
األطفال،  على  باالعتداء  الخاصة  الصارمة 
 »اعــــتــــراضــــات 

ّ
عـــلـــى هـــــــــؤالء«. ويـــضـــيـــف أن

ها 
ّ
أن قبيل  مــن  الطفل،  قــوانــن  على  ُسّجلت 

 الضرب قد يكون 
ّ
تشّجعهم على التمّرد وأن

 هــــؤالء املــعــتــرضــن ليسوا 
ّ
مــفــيــدًا لــهــم. لــكــن

الــطــفــل   ضـــــرب 
ّ
أن لـــيـــعـــرفـــوا  مــتــخــصــصــن 

يــســّبــب أضـــــرارًا نــفــســيــة مـــدّمـــرة عــلــى املـــدى 
 
ّ
فقده شخصيته واتزانه. كذلك فإن

ُ
البعيد ت

طبيعة املجتمع ما قبل 70 عاما في البادية 
والقرى تغّيرت عن طبيعة املجتمع املتّمدن 

اليوم وتركيبته«.
بالنسبة إلى الخبير القانوني، عبد العزيز 
ــل ثـــورة 

ّ
ــانـــون الــطــفــل يــمــث  »قـ

ّ
عــطــا لــلــه، فــــإن

 
ّ
قــانــونــيــة واجــتــمــاعــيــة فـــي الـــكـــويـــت إذ إن
إدارة حماية الطفل تملك الصاحيات التي 
تخّولها تحويل الشكاوى، التي تردها عبر 
الخط الساخن، مباشرة إلى وزارة الداخلية 
الحفاظ  تخّولها  كذلك  املعتدين،  ملحاسبة 
على سرّية الــبــاغ، وهــو أمــر لم يكن ممكنا 

في السابق«.

أطباء  من  ف طواقم 
ّ
تتأل لنا، حيث  كمقّرات 

ومــــمــــّرضــــن ومـــتـــخـــصـــصـــن اجـــتـــمـــاعـــيـــن 
ومعالجن وضابط أمن من إدارة األحداث«. 
بعها 

ّ
وتشّدد الخواري على »السرية التي نت

غن، الذين يكونون 
ّ
في كل تعاماتنا مع املبل

ــال املــعــتــدى  ــفــ ــان هـــم األطــ ــيــ فـــي بــعــض األحــ
عليهم، وفي بعض األحيان يكونون مارة أو 

جيرانا مثلما حدث في حاالت عّدة«.
ــاالت االعـــــتـــــداء عـــلـــى الــطــفــل  ــ ــ ــان عـــــدد حـ ــ ــ وكـ
غ عنها قد وصل في السجات 

ّ
املسّجلة واملبل

الرسمية إلى أكثر من 300 حالة سنويا، جرى 

بطاقة هوية

حسن 
الغارسون

طفل فلسطيني أصرّ 
على مساعدة والده قبل 

أن يصير مهندسًا

فقر وعشوائيات ونفايات ومياه مجار

حّي مذبح في صنعاء

من الصعب جدًا 
القيام بأّي إصالحات في 

الظروف الراهنة

صنعاء ـ العربي الجديد

فــي حـــّي مــذبــح الــواقــع فــي مــديــريــة مــعــن في 
صـــنـــعـــاء، يــنــتــشــر الـــبـــنـــاء الــعــشــوائــي وتــكــثــر 
األسر اليمنية الفقيرة. وخال الفترة األخيرة، 
تراكمت النفايات فــي ذلــك الــحــّي، األمــر الــذي 
انــتــشــار األمــــراض، فــي مقّدمتها  يتسبب فــي 
الـــكـــولـــيـــرا، وســــط إهـــمـــال مـــن قــبــل الــســلــطــات 

املحلية.
ظـــــــروف مــعــيــشــيــة صـــعـــبـــة يــعــيــشــهــا ســكــان 
الــذي يفتقر إلى أدنــى مقّومات الحياة  الحّي 
املكّومة واملــجــاري  القمامة  األســاســيــة، وســط 
الطافحة في الشوارع. ويقف هؤالء من نساء 
 في طوابير لساعات 

ّ
وأطفال وكبار في السن

عّدة، بهدف الحصول على بضعة ليترات من 
املياه من أحد الصهاريج.

محمد يــحــيــى، مــن ســكــان حـــّي مــذبــح، يشكو 
 »حــّيــنــا يفتقر 

ّ
أن مـــن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ

إلـــى الــخــدمــات األســاســيــة، بينما تــنــشــر فيه 
األمـــــــراض بــســبــب تـــراكـــم الــقــمــامــة وفــيــضــان 
املجاري في ظل غياب للجهات املعنية، األمر 
ــي الــكــولــيــرا هـــنـــا«. ويشير 

ّ
ــذي يــفــاقــم تــفــش الــ

فــي مختلف مناطق  األحـــيـــاء   
ّ
أن إلـــى  يــحــيــى 

صنعاء أفضل حااًل من الحّي الذي يسكن فيه، 
ه »بؤرة للكوليرا نظرًا إلى التدهور 

ّ
مؤكدًا أن

الكارثي في الوضَعن البيئي والصحي، األمر 
الذي يجعلنا وأبناءنا أكثر عرضة لإلصابة 
ــذا الــحــّي هــو من   »هـ

ّ
ــاألمـــراض«. يضيف أن بـ

 
ّ
لكن الــحــرب،  قبل  كانت مهملة  التي  األحــيــاء 
الوضع في الباد أخيرًا زاد من معاناتنا. أّما 
ر 

ّ
املجلس املحلي فا يقوم بواجباته وال يوف

لنا احتياجاتنا«.
الرحمن أحمد، وهو  من جهته، يتحّدث عبد 
مــن ســكــان الــحــّي كــذلــك، بــمــرارة عــن إصابته 
ــيـــرا بــســبــب  ــكـــولـ ــه بـــمـــرض الـ ــالـ ــفـ ــع أحـــــد أطـ مــ
تدهور األوضاع البيئية والصحية في الحّي 
وانعدام الخدمات الصحية الحكومية، فيقول 
املعنّين  »املسؤولن   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

بـــشـــؤون الــنــظــافــة ال يــهــتــمــون بــالــتــداعــيــات 
الــصــحــيــة واإلنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
القمامة  انتشار  يربطون  ما  وكثيرًا  السكان، 
النظافة  لــعــّمــال  التشغيلية  الــنــفــقــات  بــغــيــاب 
ــهــا فــي النهاية 

ّ
ــفــات. لــكــن

ّ
ووســـائـــل رفـــع املــخــل

ــاب، وهــي  ــبــ كـــارثـــة عــلــيــنــا، مــهــمــا كـــانـــت األســ
 لحظة«.

ّ
تقتلنا في كل

ـــــــه لــجــأ 
ّ
إلــــــى ذلـــــــك، يـــخـــبـــر شــــــرف الــــريــــمــــي أن

إلــــى الــبــنــاء الــعــشــوائــي مــضــطــرًا، بــعــد شـــراء 
لــلــهــروب مــن تكاليف  الــحــّي  فــي  قطعة أرض 
ألسرته،  متواضع  سكن  ولتأمن  اإليــجــارات 
»االستعجال   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ ويقول 

في البناء جاء بسبب خوفي من نهب أرضي، 
ــر إمــكــانــيــات للبناء 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن عـــدم تــوف

مناسبة  صحية  بيئة  يضمن  الـــذي  السليم 
لــســاكــنــيــه«. يــضــيــف الــريــمــي: »تــعــّرضــت أنــا 
ــراد أســـرتـــي ألضـــــرار صــحــيــة وبــيــئــيــة لم  ــ وأفــ
نــعــرفــهــا إال بــعــد سكننا فــي الـــحـــّي. الــســكــان 
هنا بمعظمهم تحت خط الفقر وخارج نطاق 
تغطية املؤسسات الصحية والتعليمة، وفي 
 
ّ
بــيــئــة غــيــر صــحــّيــة لــلــعــيــش«. ويــلــفــت إلـــى أن

يستحدثونها  حفر  على  يعتمدون  »األهالي 
بــالــقــرب مــن مــنــازلــهــم، بسبب غــيــاب شبكات 
 تــلــك الــحــفــر تــمــتــلــئ وتــطــفــح 

ّ
املــــجــــاري. لـــكـــن

ــرق الــــشــــوارع بــمــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي،  ــغـ ـ
ُ
وت

ونتيجة ذلك تتفاقم املآسي وتتوالد األحزان، 
فــيــمــا تــحــصــد األمــــــراض أرواح كــثــيــريــن من 
يــزداد   »األمـــر 

ّ
أن الــريــمــي  قاطنيها«. ويــتــابــع 

ســوءًا عند هطول األمطار، إذ ينتشر الذباب 
والبعوض بطريقة مخيفة. فاملياه امللّوثة في 

ي جانَبي الطريق«.
ّ
كل مكان والنفايات تغط

فــي الــســيــاق، تــقــول عــزيــزة األصــبــحــي، وهــي 
»الـــعـــربـــي  مـــتـــطـــّوعـــة فــــي املــــجــــال الـــصـــحـــي، لــــ
ــع هــنــا ســيــئ جــــدًا، مع   »الـــوضـ

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

االنــــتــــشــــار الــــواســــع فــــي إصــــابــــات الــكــولــيــرا 
وحاالت اإلسهال األخرى واألمراض الجلدية. 
هنا، يعاني السكان من الفقر املدقع ويفتقرون 

وكثيرة  البشرية،  الحياة  مقومات  أدنــى  إلــى 
هي األسر التي ال تجد قوت يومها«. وتشير 
ــهــا تــعــمــل مــن ضــمــن فريق 

ّ
األصــبــحــي إلـــى أن

تطّوعي تابع لوحدة طوارئ املياه في صنعاء 
مدعوم من قبل منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونيسف( في مجال توعية األسر في منطقة 
معينة، ومنها حّي مذبح، حول كيفّية الوقاية 
ــهــم يعمدون 

ّ
مــن عـــدوى الــكــولــيــرا. وتــشــرح أن

وتعقيم  بالكلور  املــيــاه  مــصــادر  »تعقيم  إلــى 
ــرة فــي الـــشـــوارع، 

ّ
املــيــاه فــي الــخــزانــات املــتــوف

ــيــــاه وصــاحــيــتــهــا لـــلـــشـــرب«.  لــلــتــأكــد مــــن املــ
ــرورة االلــتــفــات  ــ وتـــشـــّدد األصــبــحــي عــلــى »ضـ
إلى سكان هذه املناطق وأهلها قبل أن تتفاقم 
مــعــانــاتــهــم وتــخــرج عــن الــســيــطــرة. فــأوضــاع 

األطفال والنساء هنا شديدة البؤس«.
ويـــقـــّر مــصــدر مـــســـؤول فـــي الــســلــطــة املحلية 
 الــوضــع 

ّ
فــي مــديــريــة مــعــن فــي صــنــعــاء، بـــأن

فـــي املــنــاطــق الــعــشــوائــيــة ومــنــهــا حـــّي مــذبــح 
ــات  ــدمــ ــخــ ــال الــ ــ ــجـ ــ ــي مـ ــ ــور كـــبـــيـــر فــ ــ ــدهــ ــ ــي تــ ــ فــ
ــــزداد صعوبة  األســـاســـيـــة، »وحـــيـــاة الـــنـــاس تـ
واملياه  واملسكن  الغذاء  إلى  افتقارهم  نتيجة 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن والــنــظــافــة«. يضيف لـــ
الـــوضـــع لـــم يــعــد بــيــدهــم كــســلــطــة، فــالــحــرب 
قــضــت عــلــى أّي فــرصــة لــإلصــاح والــصــيــانــة 
املسؤول  املصدر  ويشرح  الحالي.  الوقت  في 
 املجالس املحلية أصبحت في حكم 

ّ
نفسه أن

ــر أّي إمــكــانــيــات ملــواجــهــة 
ّ
ــلــة لــعــدم تــوف

ّ
املــعــط

احتياجات األحياء واملناطق التي تعاني من 
املشاكل وتحتاج إلى معالجة. ويقول جازما: 
»من الصعب جدًا علينا في هذه الظروف فعل 

أّي شيء«.

ملــواجــهــة أزمـــة املــنــاخ الــعــاملــّيــة، تبرز 
ــــى تــغــيــيــر فــــي نـــمـــط حــيــاة  ــة إلـ حـــاجـ
ــا أولـــــئـــــك الــــذيــــن  الــــبــــشــــر، خــــصــــوصــ
ويمكن  الغنّية.  البلدان  في  يعيشون 
اتــخــاذ خــطــوة على الــفــور فــي الوقت 
الحالي، للحّد من األذى الذي يسببه 
الــنــاس لــأم األرض، وذلـــك مــن خال 
تناول كميات أقل من اللحوم، واتباع 
النباتات،  على  يعتمد  غــذائــي  نــظــام 
كــمــا كتبت أســـتـــاذة االقــتــصــاد كليو 
ــــي مـــجـــلـــة »ســـايـــكـــولـــوجـــي  بـــــــــراون فـ

توداي«. 
خيار قد يكون من األمــور األساسية 
والفعالة التي يمكننا القيام بها، ألن 
الغذاء الذي ننتجه ونستهلكه يساهم 
في تدمير النظام اإليكولوجي، الذي 

نعتمد عليه للعيش. 
ــتـــحـــدة نــحــو  ــات املـ ــ ــواليـ ــ تــســتــخــدم الـ
ــا لــــلــــزراعــــة. ولـــســـوء  ــهـ ــيـ نـــصـــف أراضـ
ــذه  ــ الـــــــحـــــــظ، تــــســــتــــخــــدم غــــالــــبــــيــــة هـ
ــي لتربية املــاشــيــة عــلــى غــرار  األراضــ
لــــزراعــــة  أو  الـــخـــنـــازيـــر والـــــــدواجـــــــن، 
املاشية.  تستهلكها  التي  املحاصيل 
أكــثــر مــن 90 مليون  كــذلــك، يستخدم 
فدان من األراضي الزراعية الصالحة 
إلنــتــاج الـــذرة، بهدف إطــعــام املاشية 
بشكل أساسي. كما أن عددًا كبيرًا من 
غابات األمازون تستخدم لزراعة فول 
الصويا، و80 في املائة منها تتحول 

إلى علف للماشية.
مبيدات  اللحوم  شــركــات  وتستخدم 

ــيــــة، وكــــائــــنــــات  ــائــ ــيــ ــمــ ــيــ وأســـــــمـــــــدة كــ
مـــعـــّدلـــة وراثـــــيـــــا، عـــــدا عــــن املــعــامــلــة 
الــزراعــة  للحيوانات.  اإلنسانية  غير 
واملياه  التربة  على  تؤثر  الصناعية 
ــنــــاك مــشــكــلــة  والــــغــــاف الــــجــــوي. وهــ
ق بهدر أكثر من ثاثن 

ّ
رئيسية تتعل

لذلك،  املنتجة.  األغــذيــة  املائة من  في 
يمكننا وضع الطعام الصالح لأكل 

في الثاجة.
وفي ظل وجود 7.6 مليارات شخص 
عــلــى وجـــه األرض، فـــإن الــطــلــب على 
يــزداد باستمرار. ومن السهل  الغذاء 
ــالــــخــــوف ونــــــــرى أنــــــه ال  أن نـــشـــعـــر بــ
يمكننا  لكن  فــرقــا.  أن نحدث  يمكننا 
ــغــــذائــــي والـــنـــظـــم  تــغــيــيــر نـــظـــامـــنـــا الــ
كــمــا  األرض  ومــــســــاعــــدة  ــة  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
نقلل  أن  ينبعي  وال  أنفسنا.  نساعد 

من سلطة أصواتنا.
شخص واحـــد يمكن أن يــحــدث فرقا 
كــبــيــرًا مـــن خـــال تـــنـــاول كــمــيــات أقــل 
ــــى نــظــام  ــقــــال إلـ ــتــ مــــن الـــلـــحـــوم، واالنــ
مقارنة  الــنــبــات.  على  يعتمد  غــذائــي 
البقر  لحم  يتطلب  الــفــاصــولــيــاء،  مــع 
أراضي أكثر بـ 20 مرة، عدا عن تسببه 
فــــي إنــــتــــاج غــــــــازات دفـــيـــئـــة. كـــمـــا أن 
استبدال استهاك اللحوم بالنباتات 
يحد من استخدام األراضي الزراعية 
كــعــلــف لــلــمــاشــيــة، ويــقــلــل مـــن نسبة 
الــجــوع، ويــقــدم غـــذاء صحيا لسكان 

األرض.
)ربى أبو عمو(

ليتوقف البشر 
عن تناول اللحوم

أسئلة3
إلى

■ ما مدى خطورة الخصومات القبلية؟

كما  باستمرار،  وإصابتهم  املواطنن  قتل  في  تتسبب  ها 
ّ
أن لخطورتها  يكفي 

حصل أخيرًا في املواجهات العنيفة بن قبيلتن في مديرية جاني خيل بإقليم 
بكتيا. كــذلــك، قــتــل شــخــص فــي عـــداء قبلي فــي جـــال أبـــاد شــرقــي الــبــاد. من 
 القبائل في الجنوب تذهب إلى أبعد الحدود في العداء. بالتالي، 

ّ
املعروف أن

هي تتسبب في ترك كثير من الشباب التعليم ألجل مواصلة الخصومات مع 
اآلخرين باشتراكهم في عمليات حربية. كذلك، تدمر حياة الكثير من النساء 
 الصلح يجري عادة باملصاهرة بن األسر املتخاصمة، فتجبر الفتاة على 

ّ
ألن

الزواج من هذه القبيلة أو تلك.

■ هل تستفيد الجماعات المسلحة من الخصومات القبلية؟

 أبناء األسر املتخاصمة ينتسبون إلى 
ّ
 تأكيد، بل هي املستفيد األول ألن

ّ
بكل

الجماعات املسلحة، كي يحموا أنفسهم، وكي يلحقوا بأعدائهم أكبر قدر من 
بــل تواصل  الخصومات،  الجماعات الحــتــواء  تلك  بــذلــك، ال تسعى  الــخــســارة. 

إشعال فتيل الحرب.

■ هل الحكومة لعبت دورها؟ وما الحلول المقترحة؟

الحكومات املتعاقبة مشغولة بملفات أخرى أهمها امللف األمني على مستوى 
الباد واالقتصادي. بالتالي، هي لم تبذل جهودًا كبيرة الحتواء الخصومات 
املدني. كذلك،  اإلعــام  وعبر املجتمع  إثارتها في وسائل  القبلية، بالرغم من 
 الحكومة ليست لديها إرادة قوية للقضاء على تلك 

ّ
ال بّد من اإلشــارة إلى أن

القبائل  تثقيف  في  فهو  الحل  أمــا  السوفياتي حتى.  الغزو  قبل  الخصومات، 
وليس استخدامها وقود حرب عبر أطراف الصراع األفغاني. الجهل يؤدي إلى 

هذا االستخدام في أوساط أبناء تلك القبائل.

ثمة أسباب كثيرة وراء الحروب المتواصلة التي تشهدها 
أفغانستان منذ عقود، والتي دمرت جميع القطاعات. 
الحروب،  تلك  أسباب  أبرز  من  القبلية  الخصومات  باتت 
خصوصًا في المناطق النائية التي أضحت فيها األعراف 
»العربي  إلى  عنه  يتحدث  ما  هذا  قوة.  أكثر  القبلية 

الجديد« أحد وجهاء القبائل علي صبري محبي

علي 
محبي

إعداد صبغة اهلل صابر

احفظ الرقم 
جيدًا... 

147 )العربي 
الجديد(
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)محمد الحجار(

شخص واحد يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا )توماس سامسون/ فرانس برس(صغار مهّمشون ونفايات )العربي الجديد(
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فالشمجتمع

صامد رغم تجريف االحتالل والتوسع السكاني

بلح غزة
تصوير: محمد الحجار

مع بدايات شهر أكتوبر/ 
تشرين األول من كل عام 

يتجّهز املزارعون الغزّيون 
ملوسم البلح والرطب، الذي يبدأ 

قطافه بعد أول تساقط للمطر، والذي 
ُيعد من املواسم املهمة في قطاع غزة، 

رابة الخمسة 
ُ
حيث يقوم بتشغيل ق

آالف عامل، وُينتج سنويًا ما يزيد 
عن خمسة عشر ألف طن، ُيصّدر جزء 
منها للضفة الغربية، والجزء األكبر 

يذهب لالستهالك املحلي في القطاع. 
وُيقّدر عدد أشجار النخيل بحوالي 

عة بني محافظات 
ّ
153 ألف شجرة، موز

القطاع ويترّكز معظمها في وسط 
القطاع في »دير البلح«.

ُينتج القطاع أنواعًا مختلفة من 
البلح، منها البلح األصفر والبلح 

األحمر والبلح الحّياني وبنت عيش 
والِبرحي والزهدي. ويعتبر البلح 

الحّياني األكثر انتشارًا في القطاع، 
 املناخ مناسب لزراعته ونمّوه. 

ّ
ألن

 املزارعون البلح في العديد 
ّ

ويستغل
من الصناعات، كالعجوة والقهوة 

عة من نواة البلح والتمر وعسل 
ّ
املصن

رّبى وغيرها. وتستخدم 
ُ
التمر وامل

أدوات بدائية في عملية القطاف 
كالساللم والحبال والحاويات 

الصغيرة والفؤوس.
ورغم عمليات التجريف الذي قام بها 
االحتالل في السنوات املاضية والتي 

طاولت اآلالف من أشجار البلح، ورغم 
التوّسع السكاني في قطاع غزة والذي 

كان على حساب عشرات الدونمات 
من األراضي الزراعية، ما زال البلح 

ُيعد من أهم املواسم واملحاصيل في 
قطاع غزة.

الحبل وسيلة التسلّقيجمعها

سعيد بالموسم

صورة للذكرى

موسم وفير

بانتظار الزبون
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MEDIA

الحمالت النسوية: االحتجاج في العصر الرقمي

»تويتر« في خدمة الشرطة؟

ماجدولين الشموري

ميالنــو،  أليســا  األميركيــة،  املمثلــة  أطلقــت 
الوســم، يــوم األحــد فــي 15 أكتوبر/تشــرين 
األول، ودعــت النســاء إلــى مشــاركة قصــص 
التحــرش الجنســي واالعتــداء واالغتصــاب، 
لتســليط الضــوء علــى معاناتهــن، وذلك بعد 
انفجــار فضيحــة املنتــج األميركــي الشــهير، 
واتهامــه  فــي هوليــوود،  وينســتني،  هارفــي 
مــن قبــل أكثــر مــن أربعــني امــرأة بالتحــرش 
صحيفــة  أن  علمــًا  الجنســي،  واالعتــداء 
»نيويــورك تايمــز« ومجلــة »ذا نيــو يوركــر« 
األميركيتني كشفتا عن هذه االدعاءات أواًل.

لكن التضامن النسوي على مواقع التواصل 
فــي  وخاصــة  مســتجدًا،  ليــس  االجتماعــي 
العالــم العربــي، حيث أطلقت النســاء حمالت 
قضاياهــن  علــى  لإلضــاءة  ســابقًا،  عــدة 
النســاء،  أطلقــت  تونــس،  فــي  ومطالبهــن. 
عنوانهــا  حملــة  املاضــي،  الشــهر  نهايــة 
ملواجهــة  »#املتحرش_ميركبش_معانــا«، 
فــي  العموميــة  النقــل  فــي وســائل  التحــرش 
البــالد، علمــًا أن 53.5 فــي املائــة مــن أصــل 3 
آالف امــرأة مــن أنحــاء تونس كافــة يتعرضن 
للعنــف فــي األماكــن العامــة، خاصــة وســائل 
لـــ »مركــز البحــوث والدراســات  النقــل، وفقــًا 
والتوثيــق واإلعــالم حــول املــرأة فــي تونس«. 
ولم يقتصر التفاعل على تونس، إذ شاركت 
مغــردات مــن دول عربيــة أخــرى فــي الحملــة، 
لإلضــاءة علــى تجاربهــن فــي وســائل النقــل 

العامة، وخاصة مصر.
النســاء املصريات شــاركن بكثافة عبر وســم 
عــن  بشــعة  قصصــًا  ونشــرن  »#أنا_أيضــا«، 
حجــم مــا يتعرضــن لــه فــي الشــارع واملنــزل 
الحملــة  هــذه  أن  والالفــت  العمــل.  ومــكان 
العاملية تزامنت مع إطالق وكالة »تومســون 
هــي  القاهــرة  أن  أفــادت  دراســة  رويتــرز« 
واســتندت  النســاء،  علــى  األخطــر  املدينــة 
جريــت بــني األول مــن 

ُ
نتائــج الدراســة التــي أ

يونيو/حزيران و28 يوليو/تموز املاضيني، 
مــن  املــرأة  فــي قضايــا  380 خبيــرًا  آراء  إلــى 
أكاديميني وعاملني صحيني ومنظمات غير 
اع السياســات ومتخصصني 

ّ
حكوميــة وصن

فــي 19  التنميــة والخدمــة االجتماعيــة،  فــي 
مدينــة ضخمــة. وتركــزت املحــاور علــى مــدى 
ومــن  الجنســي،  العنــف  مــن  النســاء  حمايــة 
وإمكانيــة  الضــارة،  الثقافيــة  املمارســات 

منوعات
ترامب 

والدعاية 
الروسية

واشنطن ـ العربي الجديد

الرئيــس  فــي حملــة  بــارزة  شــاركت شــخصيات 
األميركــي، دونالــد ترامــب، بينهــم مديــرة الحملــة، 
واملســؤول الرقمــي، ونجــل ترامــب، دونالــد ترامب 
قبــل  مــن  جونيــور، تغريــدات موجهــة ومدفوعــة 
الحكومــة الروســية، خــال االنتخابــات الرئاســية 
عــام 2016. وكشــف موقــع »دايلــي بيســت« عــن 

الكرملــن،  مــن   Ten_GOP@ حســاب  تشــغيل 
الحســاب  اإلنترنــت«.  أبحــاث  »وكالــة  عــن طريــق 
ّســس في 10 نوفمبر/تشــرين الثاني عام 2015، 

ُ
أ

وجــذب أكثــر مــن مائــة ألف متابع، قبــل إقفاله، في 
أغسطس/آب املاضي. هذه التغريدات توفر الدليل 
األول علــى تعزيــز عــدد مــن أعضــاء حملــة ترامب 
الدعاية الروسية على مواقع التواصل االجتماعي، 
خــال االنتخابــات الرئاســية عــام 2016. وأشــار 

ترامــب  حملــة  مديــرة  أن  إلــى  بيســت«  »دايلــي 
حينهــا، كيليــان كونواي، أعادت نشــر تغريدة من 
الحســاب. وقبــل 3 أســابيع مــن االنتخابــات، أعــاد 
املديــر الرقمــي فــي حملــة ترامــب، بــراد باســكال، 
تغريــد منشــور مــن الحســاب نفســه. كمــا تابــع 
نجــل ترامــب، دونالــد ترامــب جونيــور، الحســاب، 

إلى حن إغاقه، وأعاد نشر 3 تغريدات.
مستشار األمن القومي السابق في إدارة ترامب، 

مايكل فلن، أعاد نشر تغريدة من الحساب. وقام 
ابنــه، مايــكل فلن جونيور، بإعادة نشــر تغريدات 
واملستشــار  مــرة.   34 الروســي  الحســاب  مــن 
الســابق فــي حملــة ترامــب، روجــر ســتون، نشــر 

تغريدات من الحساب 3 مرات في 2017.
فــي  الحســاب  نشــط  املاضــي،  مــارس/آذار  وفــي 
نشــر وثائــق »ويكيليكــس« املســربة مــن »وكالــة 

االستخبارات املركزية األميركية«.

الجيــدة  الصحيــة  الرعايــة  علــى  حصولهــن 
وســم  أطلقــن  وقــد  والتعليــم.  والتمويــل 
فــي  »#أول_محاوله_تحرش_كان_عمــري«، 
مايو/أيار املاضي، وشاركن عبره تجربتهن 

مع التحرش في املجتمع املصري.
عــدة،  حمــالت  النســاء  نظمــت  لبنــان،  فــي 
بينهــا  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  عبــر 

 » ب غتصــا ال ا _ بيغطي _ ما _ بيض أل ا # «
بإلغــاء  للمطالبــة  و»#إلغاء_املــادة522«، 
»املــادة 522« مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي 
التي تعفي املغتصب من املالحقة القانونية، 
في حال تزوج ضحيته. وأطلقن سابقًا حملة 
التحــرش  حــول  للتوعيــة  »#مش_بســيطة« 
الجنســي. ولــم تغــب نســاء فلســطني عن هذه 

»#أســماؤنا_ وســم  أطلقــن  إذ  الحمــالت، 
ليســت_عورة«، فــي أغســطس/آب عــام 2016، 
فــي  مســتخدمة  شــعارات  اســتبدلت  بعدمــا 
االنتخابــات أســماء املرشــحات بكلمــة »أخت 
باألحــرف  االكتفــاء  أو  فــالن«،  »أم  أو  فــالن« 

األولى من أسمائهن.
فــي اململكــة العربيــة الســعودية تبــرز قضايا 
التواصــل  مواقــع  علــى  بكثافــة  النســاء 
إلــى  الســعوديات  لجــأت  إذ  االجتماعــي، 
واملطالبــة  أصواتهــن  لرفــع  »تويتــر«  موقــع 
بحقوقهن، وبينها الحق في قيادة السيارة، 
بالســماح  أخيــرًا  صــدر  قــرارًا  أن  العلــم  مــع 
قيــادة  رخصــة  علــى  بالحصــول  للنســاء 
 .2018 يونيو/حزيــران  شــهر  مــن  اعتبــارًا 
حمــالت النســاء هنــاك لم تقتصــر على قيادة 
الرجــال  بإســقاط واليــة  إذ طالــن  الســيارة، 
»#ســعوديات_نطالب_ عبــر  النســاء،  علــى 
و»#أنا_متضررة_مــن_ بإســقاط_الوالية« 

ولي_األمــر«، وطالــن بحريــة اللبــاس أيضــًا، 
عبر وسم »#النقاب_اليمثلني«. 

هــذه  حــول   
ً
فعــال الحقيقــي  الجــدل  لكــن 

التحــركات النســوية علــى املوقــع يركــز علــى 
 
ً
مــدى جدواهــا وقدرتهــا علــى التأثيــر فعــال

علــى أرض الواقــع، وتتبايــن اآلراء إزاء هــذا 
األمر. بعد املســيرات النســائية في العاصمة 
يناير/كانــون  فــي  واشــنطن،  األميركيــة 
الثانــي املاضــي، اعتبــرت الكاتبــة فــي مجلــة 
»وايرد« األميركية، إيسي البوسكي، أن هذه 
االحتجاجــات »واســعة االنتشــار ومتنوعــة، 
عليهــا:  ولــدت  التــي  املنصــة  مثــل  تمامــًا 
فيســبوك«، معتبــرة املوقــع الــذي يضــّم أكثــر 
 في 

ً
مــن مليار مســتخدم حــول العالم »مذهال

حجمــه ونوعيتــه«. كمــا وصفــت »فيســبوك« 
فــي  دوره  علــى  وأكــدت  العالــم«،  »ســاحة  بـــ 

تنظيم النساء وتشجيعهن على التظاهر.
جامعــة  فــي  املســاعدة  البروفيســورة  أن  إال 
»يــال«، مولــي كروكت، نشــرت دراســة جديدة 
موضوعهــا »الغضــب األخالقــي فــي العصــر 
الرقمــي«، وأشــارت إلــى أن التقنيــات الرقمية 
عــن  تعبيرنــا  طريقــة  تغيــر  قــد  الجديــدة 
الغضــب، وتقلــل مــن أفعالنــا للتغييــر علــى 
أرض الواقــع، معتبــرة أن الشــعور بالغضــب 
ال يعــد كونــه مســايرة لـــ »املوضــة«، مــن دون 
مــا  بــل  شــيء،  بــأي   

ً
فعــال املســتخدم  شــعور 

و»ســمعته«  باملشــاركة  رغبتــه  هــو  يدفعــه 
على املوقع. 

هل تساعد الحمالت 
اإللكترونية الحركات 

النسوية أم تقوضها؟

الكمبيوتر يسبق 
الشرطة في اكتشاف 

أعمال الشغب

محمد كريم

وتحديــدًا  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
معلوماتيــًا  مصــدرًا  تشــكل  قــد  »تويتــر«، 
حــول  واألمــن  الشــرطة  ألجهــزة  مفيــدًا 
العالــم، عند مواجهة االحتجاجات وأعمال 
التخريــب والشــغل، وفــق مــا أكدت دراســات 
أعمــال  حــول  بيانــات  علــى  ركــزت  جديــدة 
لنــدن،  البريطانيــة  العاصمــة  فــي  الشــغب 

عام 2011. 
كليــة  مــن  باحثــون  أجــراه  تحليــل  وكشــف 
علــوم الحاســوب واملعلوماتيــة، في جامعة 
املتحــدة(،  )اململكــة  ويلــز  فــي  »كارديــف«، 
عــن قــدرة نظم الحواســيب علــى أن تفحص 
تلقائيــًا منصــة »تويتــر«، وأن تكشــف عــن 
حوادث خطيرة أيضًا، مثل اقتحام املحالت 
التجاريــة وإيقــاف الســيارات، قبــل أن تصل 
دائــرة  إلــى  الحــوادث  هــذه  حــول  التقاريــر 
الشــرطة. كمــا يمكــن لتلك النظــم أن تصنف 
املتوقــع،  الشــغب  أماكــن  عــن  املعلومــات 
هــذه  وتأتــي  الشــباب.  تجمعــات  ومواقــع 
الدراســة بعــد توقعــات كثيــرة بــأن الشــرطة 
البريطانية ســتواجه أحداثًا مشــابهة لتلك 
التي وقعت في السنوات املاضية. وأشارت 
التوقعــات إلــى أن الشــرطة ســتواجه تحديًا 
حقيقيــًا ملعالجــة الشــغب، بعــد تخفيضــات 

امليزانية.
مجلــة  فــي  املنشــورة  الدراســة  وبينــت 
 ،Transactions on Internet Technology
برامــج  أن   ،2017 عــام  تمــوز  يوليــو/  فــي 
أحــداث  عــن  تكشــف  أن  يمكــن  الكمبيوتــر 
معرفــة  مــن  ســاعة  قبــل  االضطرابــات 
دقائــق.  قبــل  وأحيانــًا  بهــا،  املســؤولني 
الشــرطة  ضبــاط  أن  الباحثــون  ورأى 
يمكنهــم االســتفادة من هــذه النظم وإجراء 

ملواجهــة  أفضــل  بطريقــة  االســتعدادات 
أحــداث الشــغب. وقــال املؤلــف املشــارك فــي 
الدراســة والبروفســور في »كارديف«، بيت 
الســابق  فــي  اســتخدمنا  »لقــد  بورنــاب: 
تكنولوجيــا التعلــم اآللي واللغة الطبيعية 
علــى بيانــات تويتر لفهم أفضل لالنحراف 
الروايــات  انتشــار  مثــل  اإلنترنــت،  عبــر 
اإلنترنــت«.  علــى  والكراهيــة  العدائيــة 
البحــث  هــذا  فــي  أنــه  بورنــاب  وأضــاف 

تبــني أن وســائل اإلعــالم االجتماعيــة علــى 
اإلنترنــت أصبحت املكان املناســب لإلبالغ 
اليوميــة،  األحــداث  مــن  املالحظــات  عــن 
وبينهــا االضطــراب االجتماعــي والنشــاط 

اإلجرامي على األرض. 
لــن تحــل مطلقــًا محــل  النظــم  هــذه  ولكــن 
األرض،  علــى  للشــرطة  التقليديــة  املــوارد 
أن  يمكــن  البحــث  هــذا  أن  تثبــت  ولكنهــا 
مــن جمــع املعلومــات االســتخبارية  يزيــد 

التكنولوجيــات  مــن  واالســتفادة  القائمــة 
الجديــدة لدعــم أســاليب الشــرطة وجعلهــا 

أكثر رسوخًا.
ويتطلــع العلمــاء باســتمرار إلى مســاحات 
مــن  اســتخالصها  يتــم  التــي  البيانــات 
مواقــع »تويتــر« و»فيســبوك« و»يوتيوب« 
فــي  األحــداث  اكتشــاف  فــي  ملســاعدتهم 
الوقــت الفعلــي لوقوعهــا، وقد قــدرت أعداد 
وســائل التواصل االجتماعــي بحوالي 2.5 
البيانــات  واســتخدمت  مســتخدم،  مليــار 
التــي ينتجهــا هــؤالء املســتخدمون للتنبؤ 
بأمــور حــول االنتخابــات وإيــرادات األفــالم 
وحتــى مراكــز الــزالزل.  وفــي هذه الدراســة، 
مليــون   1.6 بتحليــل  البحــث  فريــق  قــام 
 2011 عــام  باضطرابــات  تتعلــق  تغريــدة 
فــي إنكلتــرا، والتــي بــدأت بوصفهــا حدثــًا 
معــزواًل فــي توتنهــام فــي 6 أغســطس/ آب، 
ولكن سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء 
لنــدن ومــدن أخرى في إنكلتــرا، ما أدى إلى 
خلفــت  حيــث  املمتلــكات،  وتدميــر  النهــب 
مســتويات مــن العنــف لــم تشــهدها البــالد 

ألكثر من 30 عامًا. 
التعلــم  خوارزميــات  أن  النتائــج  وأظهــرت 
الشــرطة،  مصــادر  مــن  أســرع  كانــت  اآللــي 
وعندمــا تلقــت الشــرطة التقارير األولى عن 
االضطرابــات التــي حدثت في إنفيلد، أظهر 
الباحثــون أن نظامهــم كان يمكــن أن يكــون 
قــد التقــط هــذه املعلومات مــن »تويتر« قبل 
حوالــي 1 ســاعة و23 دقيقــة مــن الشــرطة. 
العلــوم االجتماعيــة  واملعــروف أن مختبــر 
يديــره  الــذي  »كارديــف«،  جامعــة  فــي 
بورنــاب، لديــه شــراكة مســتمرة مــع دائــرة 
شــرطة العاصمــة البريطانيــة التــي تهــدف 
إلــى اســتخدام وســائل اإلعــالم االجتماعيــة 

لصالح األمن والشرطة.

تعاني نساء العالم العربي من مشاكل عدة )خالد دسوقي/فرانس برس(

مواقع التواصل االجتماعي مصادر مهمة للشرطة )ألبرتو بيزالي/نورفوتو(

وصلــت أصــداء الحملة العالمية #MeToo إلى العالم العربي، واجتاح الوســم مواقع التواصل االجتماعي، بعدما غردت النســاء عبره، 
وأطلقن وسَمين يحاكيانه باللغة العربية: »#أنا_أيضا« و»أنا_كمان«، للحديث عن تجاربهن مع التحرش واالعتداء الجنسي
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التلفزيوني »كوكو شانيل«  الفيلم  ما يرويه 
)إنـــتـــاج فــرنــســي بــريــطــانــي إيــطــالــي مــشــتــرك، 
 ،)1956( دوغــــاي  كريستيان  للكندي   )2008
الذي يستعيد سيرة غابرييل بونور شانيل 
بداياتها  منذ   )Gabrielle Bonheur Chasnel(
 ،)1883 آب  أغــســطــس/   19  ،Saumur )مــوالــيــد 
فندق  في  لرحيلها،  السابقة  اللحظات  حتى 
»ريــــتــــز« الـــبـــاريـــســـي، فـــي 10 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الــثــانــي 1971. فــالــفــيــلــم يــبــدأ فـــي مــرحــلــة ما 

إلى  الحنن  انتابها  من شيخوختها، عندما 
ماضيها وذكرياتها، ما دفعها إلى استعادة 
فــصــوٍل كثيرة مــن تلك الــســيــرة، الــتــي تمتلئ 
بــقــصــص يــتــداخــل فــيــهــا الــشــخــصــي بــالــعــام، 
الخاصة  والحياة  والصداقة  الحب  كعاقات 
فــي بــاريــس مطلع الــقــرن املــاضــي، وكــأنــمــاط 
ــــت تصنعها  الـــتـــي راحـ ــتــــكــــارات  الــعــمــل واالبــ
 مـــا ُيـــعـــرف الحـــقـــا بـ 

ً
شــيــئــا فــشــيــئــا، ُمـــحـــِدثـــة

ــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي ُصــنــع  »ثـــــــورة األزيــــــــــاء«، الـ

نديم جرجوره

أعـــوام مــديــدة مـــّرت على االنــقــاب 
الفرنسية،  صنعته  الـــذي  الفعلي 
ــنــــاعــــة  كــــــوكــــــو شــــــانــــــيــــــل، فــــــــي صــ
األلبسة وتصاميمها وأشكالها، لكن النتائج 
والــتــأثــيــرات الــخــاّصــة بــهــذا االنــقــاب ال تــزال 
حاضرة ـ بطريقة أو بأخرى ـ في عالٍم يمزج 
الــفــن البصري )األلــــوان، الــخــطــوط، األحــجــام، 
ــضــافــة إلـــى الـــزّي 

ُ
الــتــقــطــيــع، اإلكـــســـســـوارات امل

ــارة  ــجــ ــتــ األصــــــلــــــي، إلـــــــــــــخ...( بـــالـــصـــنـــاعـــة والــ
واالجــتــمــاع وأنــمــاط الــعــيــش، ويــضــع النساء 

تحديدًا في واجهة املشهد الجمالّي.
الــــواضــــح للصنيع  الــتــأثــيــر  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة 
الـــــذي أنـــجـــزتـــه شــانــيــل فـــي الـــربـــع األول من 
الـــقـــرن الـــــ 20، هـــنـــاك ســيــرتــهــا الـــتـــي أذهــلــت 
ـــمـــة، الــــتــــي بـــــــدأت عــمــلــهــا  ـــصـــمِّ

ُ
كـــثـــيـــريـــن. فـــامل

داٍر  فــي  املهنة  هــذه  ركــائــز  اكتسبت  كخّياطة 
 لم 

ْ
لــأيــتــام، تــأتــي مــن أصــــول مــتــواضــعــة، إذ

والــديــن  مــع  مــريــحــة،  الطفولية  تــكــن حياتها 
ل معها من مدينة 

ّ
أمضيا حياتهما في التنق

إلـــــى أخــــــــرى، مــــا أفـــقـــدهـــا اســــتــــقــــرارًا وراحـــــة 
هذا  د.  

َّ
ومعق عمٍر صعٍب  في  إليهما  تحتاج 

تناول العرض ثيمة 
الماء كعنصر راهن في 

الصراعات السياسية

من أصول متواضعة
إلى عالم الشهرة 
واالنقالبات الفنية

اشتهر الفيلم 
 بالتجديد الشديد على 

مستوى الصورة

2223
منوعات

لــلــمــرأة الحديثة. فــي »كوكو  نــمــوذج عــصــري 
الــــذي أّدت األمــيــركــيــة شيرلي  ـ  شــانــيــل« هـــذا 
الــعــجــوز،  فــيــه دور شــانــيــل   )1934( مــاكــايــن 
الــســلــوفــاكــيــة )حــامــلــة الجنسية  أن  فـــي حـــن 
أّدت   )1974( بــوبــولــوفــا  بـــاربـــورا  اإليــطــالــيــة( 
يتابع  ـ  والعمل  الشباب  مرحلتي  فــي  دورهـــا 
املــهــتــّم وقــائــع دقــيــقــة مــن ســيــرتــهــا الحياتية 
ومــســارهــا املــهــنــّي. فبعد وفـــاة والــدتــهــا، قــّرر 
األب خوض تجربة جديدة في حياته، فاختار 

املــتــحــّدة األمــيــركــيــة كحّيز جغرافي  الــواليــات 
وفضاء حياتي لتحقيق رغبته تلك، ما جعله 
 شيء، وُيلحق ابنته غابرييل ـ 

ّ
ى عن كل

ّ
يتخل

التي تحمل اسما وسطيا يعني، بالفرنسية، 
األصــلــي  االســــم  بينما   ،)Bonheur( الــســعــادة 
ُيكتب  بينما  بالعربية،  ُيلفظ شانيل  للعائلة 
بالفرنسية على النحو التالي Chasnel، قبل أن 
 Chanel يتحّول إلى االسم املعروف لها، وهو
الخياطة،  مبادئ  فيها  ى 

ّ
تتلق لأيتام،  بــدار  ـ 

فــتــنــجــذب إلـــى هـــذا الــعــمــل الـــيـــدوي، مـــن دون 
صبح 

ُ
أن تتخّيل أنها، بعد أعــوام عديدة، ست

صانعة االنقاب الثوري في عالم األزياء. 
للفرنسية   )2009( قــبــل شــانــيــل«  »كــوكــو  فــي 
 ،)1959 لـــوكـــســـمـــبـــور،  )مـــوالـــيـــد  فـــونـــتـــان  آن 
يتابع املهتّم بعض تلك الوقائع، في املرحلة 
السابقة لشهرتها. فالعنوان انعكاٌس للحبكة 
ــــروي تــفــاصــيــل كــثــيــرة من  ــة، الـــتـــي تـ ــيـ ــدرامـ الـ
ــصــبــح مـــا أصــبــحــت عليه، 

ُ
حــيــاتــهــا قــبــل أن ت

 ُيـــرّكـــز عــلــى ســيــرة كــوكــو قــبــل أن تــتــحــّول 
ْ
إذ

أساسا،  مــعــقــودة،  تلك  والحبكة  شانيل.  إلــى 
ــري: كــيــف أمـــكـــن لــشــاّبــة  عــلــى تـــســـاؤل جــــوهــ
ــول  ـــدعـــى غــابــريــيــل، الــعــصــامــيــة ذات األصــ

ُ
ت

الخارجة  الشخصية  وصــاحــبــة  املــتــواضــعــة، 
 مــألــوٍف فــي تــلــك الحقبة مــن تــاريــخ 

ّ
عــلــى كـــل

ــصــبــح كــوكــو شــانــيــل، 
ُ
فــرنــســا والـــعـــالـــم، أن ت

د مفهوما  »رمز« النجاح والحرية، الذي ُيجسِّ
عصريا للمرأة الحديثة؟

 L’Irreguliere بــعــنــوان  كـــتـــاٍب  إلـــى  اســتــنــادًا 
)»غير املنتظمة«، كترجمة حرفية( للفرنسية 
آن  ـ 2016(، ترسم  ـ رو )1920  إدمــونــد شــارل 
 )1976( تـــوتـــو  أودري  املــمــثــلــة  مـــع  ـ  فــونــتــان 
في واحــٍد من أدوارهــا الجميلة ـ معالم امرأة 
ومامح عالٍم ولوحاٍت طبيعية عن تحّوالت 
ــبـــّدالت فــي االجــتــمــاع والــثــقــافــة والــفــنــون،  وتـ
 شــيء في 

ّ
كما فــي العاقات والنظرة إلــى كــل

يوميات الناس. لكن، رغم جمالياته املختلفة، 
والــتــرشــيــحــات  للممثلة،  الــبــديــع  والــحــضــور 
ــدة لــــجــــوائــــز فـــرنـــســـيـــة وبـــريـــطـــانـــيـــة  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــار« هــولــيــوود  ــكــ وأمــيــركــيــة عـــديـــدة، كــــ »أوســ
الفرنسية،  و»ســيــزار«  البريطانية  و»بــافــتــا« 
الحصول  مــن  الفيلم  مــن فئة، تمّكن  أكثر  فــي 
على جــائــزة »ســيــزار« واحـــدة فــي فئة أفضل 
كــاتــريــن لوتيّرييه  الــفــرنــســيــة  نــالــتــهــا  ــاء،  ــ أزيـ
)1942(، التي نالتـ  في الوقت نفسهـ  ترشيحا 

لـ »أوسكار« الفئة نفسها.
ــتـــار  ــا عـــنـــهـــمـــا، اخـ فــــي إطــــــــاٍر مـــخـــتـــلـــٍف تـــمـــامـ
الفرنسي هولندي األصــل يان كونان )1964( 
ـ فــي »كــوكــو شــانــيــل وإيـــغـــور ْســتــرافــنــســكــي« 
 محّددًا من سيرة كوكو شانيل، 

ً
)2009( ـ فصا

إيغور  الروسّي،  باملوسيقّي  ل بعاقتها 
ّ
يتمث

 ،)1971 ـ   1882( ْسترافنسكي  فيودوروفيتش 
ــى فـــرنـــســـا.  ــ ــيـــاســـي إلــ ــه الـــسـ ــتــــرة لـــجـــوئـ فــــي فــ
وشانيل«،  »كوكو  كتاب  عن  ُمقتبس  والفيلم 
لإنكليزي كريس غرينهالغ )1963(، الصادر 
 ،

ٌ
ــام 2002، ومــــعــــروض عــ اإلنــكــلــيــزيــة  بــالــلــغــة 

للمرة األولــى، في ختام الــدورة الـ 62 )13 ـ 24 
« السينمائّي 

ّ
مايو/ أيار 2009( ملهرجان »كان

الدولّي.
بـــاريـــس  ــانــــت  كــ و1920،   1910 ــامــــي  عــ ــــن  بـ
الحديثة  بــاالبــتــكــارات  ومــصــدومــة  مندهشة 
مة، الشاّبة حينها، كوكو شانيل، التي  للُمصمِّ
اثنتن:  بمسألتن  بكلّيتها  منشغلة  كــانــت 
مهنتها، وحــّبــهــا الــكــبــيــر لــاعــب الــــ »بــولــو«، 
 ،)1919 ـ   1881( كــاِبــل  إدوارد  آرثــر  اإلنكليزي 
م إيغور  املعروف باسم بوي كاِبل. حينها، قدَّ
عمله املوسيقّي »تتويج الربيع« )1913(، من 
دون أن يــحــظــى بــنــجــاح جــمــاهــيــري ونــقــدي 
الفت لانتباه. والفيلم يتابع هذين املسارين، 
بْسترافنسكي، وتنشأ  تلتقي شانيل  أن  قبل 
عاقة صداقة بينهما، إلى درجة أنها تفتح له 
ولعائلته أبواب منزلها في »غارش«، قبل أن 

يواسيها بوفاة حبيبها بوي كابل.

بيروت ـ العربي الجديد

بـــدءًا مــن 22 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 2017، 
وملّدة 4 أيام متتالية، ُيعرض الفيلم الجديد 
فاليري  للفرنسية  د.(   60( »األرز والفوالذ« 
ــان )إنـــــتـــــاج نــــــدى طــــــــّراف مــــن »دارك  ــنـــسـ فـ
 A الفرنسية  الشركة  مع  بالتعاون  سايد«، 
»متروبوليس«  في صالة سينما   ،)ProPos

)األشرفية(.
والــفــيــلــم ـ الــــذي يــكــشــف أحـــد مــــآزق الــحــيــاة 
ــل بــهــدم األبنية 

ّ
املــديــنــيــة فــي لــبــنــان، املــتــمــث

ــف 
ّ
الــتــراثــيــة فـــي عــاصــمــتــه تــحــديــدًا ـ يــتــوق

لهذه  واالجتماعي  اإلنساني  الُبعدين  عند 
ــة، »بـــتـــصـــويـــر يـــومـــيـــات قــاطــنــيــهــا  ــألـ ــــ ــسـ املـ
وحــيــاتــهــم، وإبــــراز نــمــط الــعــاقــات القائمة 
بـــيـــنـــهـــم«، وذلــــــــك عـــبـــر مـــتـــابـــعـــة تــفــاصــيــل 
اليومية لسّكان مبنى قديم، ينضّم  الحياة 
إلــــى الئـــحـــة املــبــانــي الــتــقــلــيــديــة، الــصــامــدة 
للمشهد  والحديد  الباطون  »اجتياح  أمــام 

العمراني في املدينة«.
كما أنه يصّور مشاهد »صبحيات« القهوة، 

الـــحـــروب الــقــائــمــة، ويــطــرح عــلــى أنـــه سيكون 
مــوضــوع الــحــرب الــعــاملــيــة الــجــديــدة، بحسب 
املــفــكــر بــراهــمــا شــيــانــي. الـــكـــوارث اإلنسانية 
الـــتـــي تـــحـــول فــيــهــا املـــــاء مـــن مـــصـــدر لــلــحــيــاة 
الغرقى ممن يركبون  فــأعــداد  للقتل.  أداة  إلــى 
الــبــحــر آمــلــن بــالــوصــول إلـــى بــر آمـــن تــتــزايــد، 
وبشكل خاص في السنوات األخيرة. الكوارث 
واسعة  مناطق  على  انهالت  الــتــي  الطبيعية 
عــلــى شــكــل أعـــاصـــيـــر وطـــوفـــانـــات كــــان فيها 
املـــاء نقمة. األمـــر الــثــانــي هــو الــتــأثــر بالحركة 
املستقبلية فــي املــوضــة، فــكــارل الـــذي أوضــح 
في إحدى املقابات أن نهاية الستينيات عنت 
بدء املرح في املوضة، تأثر في عرضه األخير 
بمجموعة باكو رابــان في نهاية الستينيات، 
ــبـــطـــت ارتـــبـــاطـــا وثـــيـــقـــا بــالــســيــاق  ــتــــي ارتـ والــ
الطابية  الــحــركــات  بــدء  مــع  آنـــذاك  السياسي 
والــتــمــرد، وشــهــدت تــحــوالت سياسية. رابــان 
النايلون  آنــذاك وطــرح  أفضل  حلم بمستقبل 
كـــمـــادة أســاســيــة فـــي مــجــمــوعــتــه، تــعــبــيــرًا عن 
دار شانيل،  تماما كما فعل مصمم  املستقبل 
ولـــكـــن مـــن دون الــتــطــرق لــلــســيــاق الــســيــاســي 

وكعنصر قريب للماء.
مقولة رابان السياسية غير املباشرة، قابلتها 
رســـالـــة واضـــحـــة خــــال أســـبـــوع املـــوضـــة في 

باريس ـ كنده يوسف

ــدام مــكــســوة  ــأقـ ــة الــخــشــبــيــة بـ ــيـ يــطــرقــن األرضـ
بــنــايــلــون. تــرتــجــف أقــمــشــة »الــتــويــد« مــتــأثــرة 
التصميم.  هيئة  مظهرة  فتتمايل  بحركتهن، 
املــنــبــعــثــة مــن ستة  املــيــاه  قــطــرات  ال تمنعهن 
ــن املـــضـــي حــتــى  ــان، مــ ــ ــكـ ــ ــاوط املـ ــحــ شــــــاالت تــ
نهاية املنصة، فاملعاطف والقبعات والحقائب 
صنعت أيضا من النايلون لدرء رؤوسهن من 
الرذاذ السائل. عندما تنهي إحداهن طريقها، 
تــعــود إلــى داخـــل الجبل املــصــنــوع خصيصا. 
املــكــان واضــحــة. بحيرة نبتت  فتبدو صـــورة 
شاهقة  جــبــال  خشبية،  عــرض  منصة  فوقها 
ــاوط بفيئها  وشــــــاالت وأشــــجــــار عــالــيــة تـــحـ
الناظر. هــذا ليس عاملا خياليا فحسب،  أعــن 
ــه عـــــرض مــجــمــوعــة كـــوكـــو شـــانـــيـــل لــربــيــع  ــ إنـ
مصمم  ليغيرفيلد،  كــارل   .2018 عــام  وصيف 
دار شانيل، أوضح أن الثيمة املائية هي الرمز 
األســاســي الــذي قــاد املجموعة والــعــرض، »إن 
رذاذ املاء منعش«، قال املصمم مجيبا إحدى 
بــســؤال  أكــمــلــت مقابلتها  الــتــي  الــصــحــافــيــات 

معا إذا كان للعرض خلفية سياسية؟
ملــعــرفــة اإلجـــابـــة عــن ســــؤال الــصــحــافــيــة، وعــن 
إمكانية فصل العرض عن السياق السياسي، 
ال بــد مــن الــبــحــث فــي أربـــع عــنــاصــر أســاســيــة. 
ــان، عـــرض  ــ ــكـ ــ الــــزمــــان واملـ األول هــــو عـــنـــصـــرا 
شــانــيــل كـــان فــي خــتــام أســبــوع املـــوضـــة، بعد 
أن أدلى الجميع بما ومن تأثروا. العرض في 
وادي جورج  من  واملستوحى  رويـــال«  »باليه 
دو فيردون مع إضافات أخرى اختارها كارل، 
يأتي في خضم تحوالت سياسية شكلت فيها 
ثيمة املـــاء مــيــزة أســاســيــة، كــالــصــراع الحالي 
عــلــى مـــصـــادر املــــــاء، وهــــو ســبــب مـــن أســبــاب 

ــا مــن  ــ ــواهـ ــ ــداء املـــشـــتـــركـــة، وسـ ــ ــغـ ــ ووالئــــــــم الـ
لحظات حياة هؤالء السّكان، في ذاك املبنى، 
يــبــدون أشبه بعائلة كبيرة، ال مجّرد  وهــم 

جيران.
ويــــطــــرح الــفــيــلــم قــضــيــة األبـــنـــيـــة الــتــراثــيــة 
والتقليدية، من زاوية الحجر، كما من زاوية 
التي  والِقَيم  االجتماعية  البشر وعاقاتهم 
تندثر شيئا  وقيم  وهــي عاقات  تجمعهم، 
املباني  ــهــَدم فيها هــذه 

ُ
ت فشيئا، فــي مدينة 

 السماء 
ً
لترتفع مكانها أبراج فخمة، حاجبة

ــادر عــــن صــانــعــي  ــ ــيـــان صــ ــقـــل بـ واألفــــــــق. ونـ
الــفــيــلــم مــا قــالــتــه املــخــرجــة فــنــســان عــنــه، إذ 
اعتبرته »قّصة أسلوب حياة يختفي يوما 
هويتها«،  تتغير  مدينة  وقــّصــة  يـــوم،  بعد 
 أن »تلك املباني، التي تحمل ذاكرة 

ً
مضيفة

ر  دمَّ
ُ
شعب بكامله، تتعّرض للهدم، ومعها ت

ها 
َ
أيضا العاقات االجتماعية، وَيلوح مكان

مستقبل من الباطون والحديد«.
ــا املــنــتــجــة نـــدى طـــــّراف، فــتــرى أن الفيلم  أمـ
ـ الكاميرا على جــرح محو  »يــضــع اإلصــبــع 
أرادوا  صـــانـــعـــيـــه  أن   

ً
مـــعـــتـــبـــرة ــرة«،  ــذاكـــــ الـــــ

على  الحفاظ  معركة  في  عبره،  »املساهمة، 
الذاكرة والهوية، وتوفير أداة إضافية لها«، 
 ـ فــي الــوقــت نفسه ـ إلـــى أن »إنــقــاذ 

ً
مــشــيــرة

التاريخ  وإنقاذ  للتاريخ،  إنقاذ  هو  الحجر 
هو توفير فرصة ملستقبل أفضل«.

ليس  والــــفــــوالذ«  »األرز  أن  ــّراف  ــ طـ أضـــافـــت 
ــَور أرشــيــفــّيــة  ــ »وثــائــقــيــا تــحــقــيــقــيــا، مـــع ُصــ
ــــل »مـــجـــمـــوعـــة  ــــع خــــــبــــــراء«، بـ ومــــقــــابــــات مـ
ــــن حـــــيـــــاٍة، ومـــرافـــعـــة  لـــحـــظـــات ومـــــراحـــــل مـ
إيــاه   

ً
الــواقــع«، واصــفــة شاعرّية ترتكز على 

رًا«. ُيذكر أن 
ّ
بكونه »وثائقيا شاعريا ومؤث

سينمائية  مــهــرجــانــات  فــي  ُيــشــارك  الفيلم 

وغيرها.  وطنجة،  وسيدني  مونتريال  في 
كما أنه اختير للمشاركة في املعرض الذي 
يــقــيــمــه مــتــحــف »مــاكــســي« الــشــهــيــر لفنون 
القرن الـ 21 في روما، بدءًا من 15 نوفمبر/ 
ص دورته  تشرين الثاني 2017، الذي ُيخصِّ
هذا العام لبيروت. وشهد لبنان منذ انتهاء 

 رسميا 
ً
الــحــرب األهــلــيــة عــام 1990، تــعــامــا

»غير مسؤول« مع األبنية األثرية والتراثية. 
وهو انعكس في إعادة إعمار بيروت، حيث 
ــدة، عــــن َرْمـــــــش بــعــض  ــ كــشــفــت مــنــظــمــات عــ
البحر.   اآلثـــار وطــمــرهــا بعد طمر قسم مــن 
إلــــى جـــانـــب هــــدم عــــدد مـــن األبــنــيــة األثـــريـــة 

مكانها  ألثرياء يشيدون  العقارات  وبيعها 
فيها  الشقق  تباع  ضخمة،  سكنية  أبــراجــا 

بماين الدوالرات. 
الــثــقــافــة  قـــــــرارات مـــن وزارة  ورغـــــم صـــــدور 
فها وفق 

ّ
تعتبر بعض األبنية تراثية وتصن

هذا املعيار تّم هدم قسم منها.

باريس، قدمتها عدة دور أبرزها دار »ديور« 
ماريا  األول. واختارت  العرض  احتكرت  التي 
أن تطبع  »ديـــور«،  غراتسيا كيوري، مصممة 
عــلــى »تـــي شــيــرتــات« مــجــمــوعــتــهــا، عــنــوانــن 
ــِبـــرا ســيــاســيــن بــحــســب مجلة  ـ

ُ
ــت عــريــضــن اعـ

 
ّ
»فوغ«. األول يفضي بأنه على الجميع أن يكن

النساء  تدعيم  فكرة  يدعم  والثاني  نسويات 
الــعــامــات فــي الــفــن فــي وقــتــنــا الــحــالــي.  فيرا 
أيضا عرضت حالة اإلضطهاد وأهمية  وانــغ 
الــتــحــرر الــفــنــي فـــي ســـيـــاق اجــتــمــاعــي ســيــئ، 
استلهمتها  والــتــي  األخــيــرة  مجموعتها  فــي 
مــن  روايـــة ملــارغــريــت أتـــوود بعنوان »حكاية 
الــــخــــادمــــة«. أســـبـــوع املـــوضـــة افــتــتــح بــعــرض 
جماهيري في شارع الشامب ليزيه للوريال، 
واســتــقــبــل عـــارضـــات مـــن مــخــتــلــف األحـــجـــام. 
ــــى ألســـبـــوع املـــوضـــة تــمــحــورت  الــرســالــة األولـ
حــول مــوضــوع  املــوضــة للجميع مــن الــشــارع 
وإليه، وأن الجمال ليس حكرًا على مجموعة 
ــــدة مـــن الــبــشــر، وبــالــتــالــي املـــقـــوالت الــتــي  واحـ
تهم  هــي قضايا  التعبير عنها  املــوضــة  تريد 
الــجــمــيــع. املــصــمــم، شــايــن أولــيــفــر، قـــال معلقا 
عــلــى أســـبـــوع املـــوضـــة فـــي بـــاريـــس، لـــم نــطــرح 
عن  تحدث  الجميع  أن  إال  للمشكات،  حــلــواًل 
هذا األمر، ُمشيرًا إلى الثيمات السياسية التي 

طرحت خال أسبوع املوضة.
ــيــــاء كــوكــو  ــرة، هــــي إعـــــــادة إحــ ــ ــيـ ــ الــنــقــطــة األخـ
لشانيل،  بالترويج  بــدأت  التي  الـــدار  شانيل، 
وفــيــمــا بــعــد لــكــوكــو شــانــيــل، أطــلــقــت حملتها 
املسؤول  األخيرة باسم غابريال، كما أوضــح 
الـــذي أضــاف  الــــدار، بــرونــو بافلوفسكي،  عــن 
»الــغــارديــان«، بــأن اإللهام األصلي هو املــرأة  لـــ
الحقيقية قبل أن تصبح كوكو وهي غابريال 

رمزًا للحرية ومقاومة السائد. 

وثائقّي »األرز والفوالذ«: جرح محو الذاكرةشانيل... سياق سياسي لمجموعة صيف وربيع 2018
ألربعة أيام يستمرّ عرض 
وثائقي »األرز والفوالذ« 

في صالة سينما 
»متروبوليس« في بيروت. 

يتناول الشريط هدم 
األبنية األثرية في 
العاصمة اللبنانية

 

محمد جابر

ــزاء الــثــانــيــة  ــ ــ ــا مـــع األجـ ــمـ هـــنـــاك مــشــكــلــة تـــحـــدث دائـ
الــتــي لــم يــكــن مخططا لــهــا، والــتــي أنــتــجــت نتيجة 
نــجــاح كبير لــجــزٍء أول، وهــي أن شــركــة اإلنــتــاج أو 
الــتــي أدت  الصناع يــحــاولــون تتبع نفس األســبــاب 
منها  واإلكثار  األصلي،  بالعمل  الجمهور  الرتباط 
القبول  فــي تحقيق نفس  الجديد، رغبة  الــجــزء  فــي 
النهائية  النتيجة  تكون  مــا   

ً
وعـــادة والجماهيرية، 

ُمحبطة، ألن التقليد، حتى لو كان من عملك السابق، 
يفتقد دائما للدهشة. ذلك تحديدًا هو ما حدث مع 
يتتبع  الــذي   ،Kingsman: The Golden Circle فيلم 
أثر وأسباب فرادة الجزء األول الذي ُعرض في عام 
2014، ويزيد من كل األشياء التي أحبها الجمهور 
حينها، ولكن مع عرضه في دور السينما لم يحقق 

نصف النجاح النقدي أو الجماهيري. 
الجزء الجديد يبدأ وقد صار البطل »إجــزي« أكبر 
في  واملخابراتية  القتالية  قــدراتــه  نمت  ثقة،  وأكثر 
املــنــظــمــة الــســريــة »كــيــنــجــزمــان« الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
تــحــاول الــحــفــاظ على الــبــشــريــة، ولــكــن املشكلة هي 
تملك مخططا  التي  »بــوبــي«،  املــلــيــارديــرة  مواجهة 
الــبــشــر، وكـــي تحقق مسعاها  لقتل مــايــن  مــرعــبــا 
الــقــادرة  »كــيــنــجــزمــان«  بالفعل منظمة  تــدمــر  فــهــي 
الحياة  قــيــِد  على  يبقى  يعد  ولــم  مواجهتها،  على 
إال بطل الفيلم »إجزي« والعميل »ميرلن«، واللذان 
تدعى  شبيهة  أميركية  ملنظمة  بدورهما  ينضمان 

»ســتــاتــزمــان« مــن أجـــل مــواجــهــة »بـــوبـــي« وإيــقــاف 
الــفــرادة  الــجــزء األول  مسعاها.  أحــب الجمهور فــي 
الشديدة؛ سواء في القصة املقتبسة عن كتاب مصور 
ملارك ميلر، والتي تخلق أجواًء جديدة للمخابرات 
وصفها الكثيرون بأنها »جيمس بوند« في القرن 
الــحــادي والــعــشــريــن، مــع دمــج واٍع وذكـــي ملبالغات 
الشرير  وطبيعة  شكل  مثل  املميزة،  »كوميكس«  الـ
بــدوره صامويل ل.جاكسون  قــام  الــذي  »فالنتاين« 

واألجواء التي يخلقها. 
وكــــذلــــك اشـــتـــهـــر الــفــيــلــم بــالــتــجــديــد الـــشـــديـــد عــلــى 
الحركة،  تنفيذ مشاهد  الــصــورة، وطريقة  مستوى 
والتي وصل بعضها لدرجة عالية جدًا من الشعبية 
أشــهــر مشهد  الكنيسة،  تــحــديــدًا مشهد  والــصــيــت، 
حركة في 2014، واستخدام حركة الكاميرا املجنونة 
والــلــقــطــة الـــواحـــدة والـــدمـــاء املــتــنــاثــرة. فــي املــقــابــل، 
الجديد،  الجزء  في  والكبيرة  الضخمة  املشكلة  فإن 
ــو نــاجــح  ــا هـ ــل مـ ــاج كـ ــتـ ــاود الـــصـــنـــاع إنـ ــعـ هـــي أن يـ
فـــي الـــجـــزء الـــســـابـــق. فـــبـــداًل مـــن »فــالــنــتــايــن« هــنــاك 

»بوبي«، كاهما غني جدًا، بمساحة من االضطراب 
على  للسيطرة  يهدف  ملخطط  والسعي  والــجــنــون، 
ــــؤدي لــقــتــل مــــايــــن، كـــاهـــمـــا يــمــلــك  ــيـ ــ ــر، وسـ ــبـــشـ الـ
وله  وكاريكاتيريا  وغريبا  قويا  مساعد/مساعدة 
حضور في لحظاٍت كثيرة. وبداًل من منظمة سرية 
هذه  أميركا  في  منظمة سرية  هناك  بريطانيا  في 
املرة، مع محاولة، ناجحة في بعض األحيان، لخلق 
كوميديا نابعة من التناقض بن أساليب الجانبن 
ومـــن مــحــاولــة »إجـــــزي« اكــتــشــاف كيفية الــتــعــامــل، 
ــان يـــحـــاول فـــي الـــجـــزء األول فــهــم مــاهــيــة  مــثــلــمــا كــ

وطريقة عمل املنظمة األصلية.  
في  األول  الــجــزء  نــجــاح  لــعــوامــل  التقليد  ويستمر 
ــاء  ــ كـــل تــفــاصــيــل وســـيـــاقـــات الـــصـــورة وشـــكـــل األزيـ
والــحــركــة وابــتــداع أسلحة غــريــبــة، وصـــواًل لتكرار 
تــقــديــم أســـلـــوب مــشــهــد الــكــنــيــســة فـــي الـــجـــزء األول 
لـــ3 مــرات هنا! لينسى ماثيو فــون، أو يتناسى، أن 
كان مفاجأته وجنونه  املشهد وقتها  سبب نجاح 
واالتساق الشديد بن حركة الكاميرا وبن الفكرة 
املــؤســســة لــلــمــشــهــد فـــي كــــوِن عـــشـــرات األشــخــاص 
ــدأوا في  ــ فـــقـــدوا عــقــولــهــم داخــــل كــنــيــســة مــغــلــقــة وبــ
»فالنتاين« فعله  االقتتال، كنموذج أيضا ملا يمكن لـ
بساحه، ولكن حن يحدث ذلك هنا 3 مــرات، دون 
وأسلوبا سبق  كونها طريقة  إال  حــدود  أو  منطق 
لها أن نالت شهرة وأعجبت الجمهور، فإن الفيلم 
يفقد سحره وبريقه األصلي ويتحول الجزء الثاني 

إلى مجرد نسخة غير متقنة. 

فنانة األزياء التي صنعت المرأة الحديثة

من الفيلم )الشركة المنتجة(

مخرج الفيلم 
ماثيو فون 
)Getty(

)Getty( كارل ليغيرفيلد مصمم دار شانيل

أودري توتو في »كوكو قبل شانيل« آلن فونتان )فيسبوك(

مة األزياء الفرنسية،  أفالم مختلفة قّدمت فصوًال ومقتطفات وحاالت كثيرة من سيرة ُمصمِّ
كوكو شانيل، بأساليب متنّوعة، لمقاربة المرأة والفنانة والمبدعة في حاالتها وانفعاالتها

كوكو شانيل

كينغسمان 2: الدائرة الذهبية

فنون وكوكتيل
سينما

فيلم

عرضأزياء

تتميز األفالم الثالثة، التي 
تناولت السيرتين الحياتية 
والمهنية لكوكو شانيل، 

باختالفها السينمائي 
والدرامي والجمالي، في 

خياراتها الحكائية المتعلقة 
بصاحبة االنقالب الثوري 

في صناعة األزياء النسائية، 
بدايات القرن الـ20. وهذا 

يؤدي الى رسم صورة شبه 
كاملة عنها، في مراحل 

وحاالت وابتكارات مختلفة، 
يمكن الركون إليها في 

إعادة قراءة هاتين 
السيرتين، من خالل السينما.

مشاهد مختلفة 
لحكاية واحدة
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على  مقتصرًا  أن ظل  بعد  األغلفة،  تصميم 
الفنانني التشكيليني لعقود طويلة.

لــكــن هــــذا الــتــطــور واكـــبـــه انــتــشــار لــظــاهــرة 
سرقة بعض مصممي األغلفة، لتصميمات 
ورسومات وصور من على شبكة اإلنترنت، 
أو من ملصقات األفالم، أو من أغلفة الكتب 
األجنبية. وال يكاد يمّر شهر دون أن ُيوّجه 
إتهام لدار نشر بسرقة تصميم أحد الكتب، 
السرقات،  رغــم سهولة معرفة وكشف هــذه 
ــدام مــــحــــركــــات الــبــحــث  ــخــ ــتــ ــريــــق اســ عــــن طــ

الرقمية.
واحـــدة مــن أحــدث هــذه الــســرقــات؛ تعرضت 
ــة الــشــابــة  ــريـ لـــهـــا فـــنـــانـــة الـــغـــرافـــيـــتـــي املـــصـ
إيــنــاس عـــوض، حــني فوجئت بــوجــود أحد 
رسوماتها على غالف كتاب »شجرة، وطن، 
دين .. رسائل واحد مصري« للشاعر وليد 
عـــالء الـــديـــن، وتــصــمــيــم الــغــالف لــلــجــزائــري 

خالد بزوم.
»الـــعـــربـــي  ــا لــــ ــهـ ــثـ تــــقــــول إيـــــنـــــاس فـــــي حـــديـ
الــجــديــد«: »الـــصـــورة املـــوجـــودة عــلــى غــالف 
ــــاب، واحــــــــــدة مـــــن الـــــرســـــومـــــات الـــتـــي  ــتـ ــ ــكـ ــ الـ
صــّمــمــتــهــا، أثـــنـــاء مــشــاركــتــي فـــي مــشــروع 
ــتـــي لــتــمــكــني املــــــــرأة بــــعــــنــــوان »ســـت  ــيـ ــرافـ غـ
ــّمــــان بـــــــــاألردن، وفــوجــئــت  الـــحـــيـــطـــة« فــــي عــ
ــاهـــدت غــــالف الـــكـــتـــاب، ووجــــدت  عــنــدمــا شـ
الــرســمــة مـــع بــعــض الــتــعــديــالت الــبــســيــطــة، 

دون اإلشـــارة مطلقًا لكون هــذه اللوحة من 
تواصلت  أنها  إلــى  إيناس  شير 

ُ
ت أعمالي«. 

ــتـــاب، وبـــــــدوره تـــواصـــل مع  ــكـ مـــع مـــؤلـــف الـ
مصمم الغالف خالد بزوم، الذي قدم اعتذارًا 
ونــــشــــره عـــلـــى صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة عــلــى 
فيسبوك، موضحًا أنه أخذ فكرة التصميم 
من صورة مجهولة شاهدها على اإلنترنت، 
ولم يكن يعرف أنها أحد رسومات الفنانة 

إيناس عوض.
قبلت إيناس االعتذار مع وعد بذكر اسمها 
فـــي الــطــبــعــات الـــقـــادمـــة لــلــكــتــاب، لــكــنــهــا لم 
مـــادي، مــن استغالل  تحصل على أي عائد 
عــمــلــهــا الــفــنــي؛ »أنــــا عــاشــقــة لــلــفــن قــبــل كل 
شــيء، ولــم أفــّكــر فــي الجانب املـــادي حينما 
علمت بسرقة التصميم، كل ما كان يشغلني 
ــنـــوي، ومـــحـــاولـــة  ــعـ ـــي املـ

ّ
ــق ــادة حـ ــعـ ــتـ هــــو اسـ

مــواجــهــة ظـــاهـــرة الـــســـرقـــة« تـــقـــول إيـــنـــاس، 
بينما تبتسم موضحة أن حلمها الرئيسي 
ــو اســــتــــعــــادة جـــــدران  كـــفـــنـــانـــة غـــرافـــيـــتـــي هــ

الشوارع من جديد بعد أن تم تأميمها.
الكاتب ومصّمم األغلفة املصري أحمد مراد، 
واحــــد مــن أبــــرز الــشــخــصــيــات الــتــي اتهمت 
بسرقة العديد من تصميمات وأفكار أغلفة 
مـــراد على  الــتــي »صــّمــمــهــا«، يعتمد  الكتب 
اقتباس معظم أغلفته من ملصقات األفالم 
ــور مـــن على  األجــنــبــيــة، أو بــاســتــخــدام صــ
شــبــكــة اإلنــتــرنــت دون الــحــصــول عــلــى حق 

استخدامها أو اإلشارة ملصدرها.
املخلوع  للرئيس  مــصــورًا  الـــذي عمل  مـــراد 
مـــبـــارك، يملك حــرفــيــة عــالــيــة فــي اســتــخــدام 
بــرامــج الــغــرافــيــك، وقـــد ســاعــدتــه كــثــيــرًا في 
عمله، في ظل انتقال صناعة أغلفة الكتب من 
التشكيليني،  الفنانني  أعمال  االعتماد على 
الــصــور والتصميمات  إلـــى االعــتــمــاد عــلــى 

القاهرة ـ إسالم أنور

شــهــدت صــنــاعــة أغــلــفــة الــكــتــب في 
مــصــر تـــطـــورًا الفـــتـــًا فـــي الــســنــوات 
العشر األخيرة، سواء على مستوى 
التصميم أو فــي جـــودة الــطــبــاعــة. وتــصــّدر 
ومصممو  والكاريكاتير  الغرافيتي  فنانو 
الــغــرافــيــك ومــصــورو الــفــوتــوغــرافــيــا مشهد 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــال املـــخـــرج املـــســـرحـــي الــتــونــســي  ــمـ تـــتـــرّكـــز أعـ
ظافر غريسة في الفترة األخيرة على حقوق 
والــعــربــي، حيث  التونسي  اإلنــســان  يفتقدها 
قّدم عرضني هذا العام يتناوالن واقع السجن، 
في  األدوار  كامل  السجناء  أّدى  أحدهما  فــي 
أي  السجني،  املواطن  مقولة  لتثبيت  محاولة 
أن السجني يبقى مواطنًا حتى وهو مسلوب 

الحرية«.
»القربان« عنوان عمله األخير الذي ُعرض في 
»دار الثقافة ابن رشيق« في العاصمة تونس، 
أكــثــر مــن عــرض منتصف  فــي  ليعاد تقديمه 
ــيـــاق انـــخـــراط  الـــشـــهـــر املـــقـــبـــل، ويــــأتــــي فــــي سـ
املخرج في العمل العام من أجل إلغاء عقوبة 
عاملي  يــوم  إللغائها  ُيخّصص  التي  اإلعـــدام، 
 عام.

ّ
في العاشر من تشرين األول/ أكتوبر كل

يختار صاحب »فوضى« عام 2071 )قلب رقم 
التي  املسرحية،  زمنًا ألحــداث  الحالي(  العام 

ــدور فـــي ســجــن الــنــســاء فـــي مــديــنــة مــنــوبــة،  تــ
ابتدأت فيه التحقيقات في شكاوى التعذيب 
املمنهج داخله السنة املاضية، عبر طرح رؤية 
استشرافية للواقع التونسي في ذلك التاريخ، 
إذ يتقّرر حينها االحتفال بيوم وطني إلنزال 

عقوبة اإلعدام بداًل من إلغائها.
»ثـــــالث ســجــيــنــات تــتــقــّدمــن قـــربـــانـــًا فـــي هــذا 
ن أنــفــســهــن كــمــا لـــو كـــان يــوم 

ّ
الـــيـــوم، ويـــّجـــهـــز

زفافهن، ليتّم نقلهن في موكب احتفالي إلى 
ــذ فيهن 

ّ
ســاحــة الــحــكــومــة فــي الــقــصــبــة، لــيــنــف

حكم القتل لغسل ذنوب املجتمع تجاه الدولة، 
الدراما والفكاهة«،  في قالب مسرحي يجمع 

»العربي الجديد«. يقول غريسة في حديثه لـ
ــاحــــب »املـــــتـــــاهـــــة«: »رغـــــــم عـــدم  ويـــضـــيـــف صــ
تطبيق عقوبة اإلعــدام منذ عام 1992، فإن ال 
السلطة  أرادت  إنــزالــهــا متى  مــن  يمنع  شــيء 
ذلــك، في ظل عــدم استقرار سياسي، حيث ال 
لكن  الحكم بها  الحالية تجيز  القوانني  تــزال 
املــحــكــومــني بـــاملـــوت يــســجــنــون حــالــيــًا مــدى 
الحياة«. لم تتغّير األحوال مع إقرار الدستور 

ِحرفية السرقة 
وندرة اإلبداع

»القربان« عنوان عمل 
ظافر غريسة األخير الذي 
يُعرض في تونس، يأتي 

في سياق انخراط المخرج 
في العمل العام من أجل 

إلغاء حكم اإلعدام

دخل مصممو 
الغرافيك ومصورو 

الفوتوغرافيا وغيرهم، 
مشهد تصميم األغلفة 

في العقد األخير، 
لكن بعضهم أدخل 

معه جهود اآلخرين 
ونسبها لنفسه، في 

فضاء بصري يراوح بين 
التكرار واالنتحال

في كتابه »الَحضارة 
اإلسالمية« )1909(، 

يراجع المفكر المصري 
أحمد زكي   التاريخ 

اإلسالمي بمنهج 
عمراني ال يخلط بين 

اإلسالم الروحي وبين 
ثقافته المادية

قربان ظافر غريسة زيارة إلى المواطن السجين

أحمد زكي استعادة موضوعية لتطّور ثقافتنا

أغلفة الكتب انتحاالت جيل 
المصّممين الجدد

التكنولوجيا والمصممون 
الشباب حلوا مكان 

الفنان التشكيلي

ينتقد العمل 
تقديم اإلعدام كما لو 

أنه غسل لذنوب المجتمع 
تجاه الدولة

عمل يدخل ضمن 
تصور »ِعلماني« للتاريخ 

دون التصريح بذلك

ازدهار صناعة األغلفة 
تواكبه ظاهرة 

التصميمات المسروقة

قد ال تختلف سرقات تصاميم أغلفة 
عن  كثيرًا  نموذجًا(،  )الصورة  الكتب 
السرقات األدبية واألكاديمية، من حيث 
أنها أوًال سرقات لحقوق المؤلف في 
تعريفه العام، وثانيًا ألنها جزئية ضمن 
السلّم  ارتقاء  يحّب  »ثقافي«  مشهد 
الصغير، و»اإلنجاز« بأقل جهد ممكن. 
الالفت في كل هذا هو غياب إمكانية 
الردع القانوني، ليبقى العقاب الوحيد 
الــذي  يتلقاه هــؤالء هــو  قــد  الــذي 
ال  ما  ربما  وهــو  سمعتهم،  يطاول 

يعني هذه العينة كثيرًا.

سرقات موازية

2425
ثقافة

مشهد

مسرحية

صدر قديمًا

فعاليات

الــتــي تــطــّورهــا بــرامــج الــغــرافــيــك، ومــن أبــرز 
أغلفة الكتب التي اتهم مراد بسرقتها غالف 
روايــــة »تــراجــيــم« لــلــكــاتــبــة فــاطــمــة الــزهــراء 
 Der Duft الرياض، املأخوذ من غالف كتاب
des Blutes، وغالف رواية »آخر أيام األرض« 
لخالد املهدي، وقد صدرت الرواية بغالفني 
شهيرين:  فيلمني  ملصقي  عــن  منسوخني 
 The Hills Have و   Conan the Barbarian

.Eyes
يعود تاريخ تصميم أغلفة الكتب في مصر 
العشرين، وقــد شهدت  القرن  إلــى منتصف 
فترة الستينيات ازدهارًا كبيرًا، تحول معه 
الغالف إلى لوحة فنية، بعد أن كان مجرد 
بــطــاقــة ورقــيــة تحمل اســـم املــؤلــف وعــنــوان 
األغلفة وقتها  الكتاب. شاركت في صناعة 
أسماء بارزة من الفنانني التشكيليني، مثل 
الــفــنــان جــمــال قــطــب مصمم أغــلــفــة روايـــات 
ــان عــبــد الـــقـــدوس  ــســ نــجــيــب مــحــفــوظ وإحــ
التوني  إدريــــس، والــفــنــان حلمي  ويــوســف 
بــعــاملــه الـــزخـــرفـــي املــبــهــج، والـــفـــنـــان محيي 

التونسي الجديد عام 2014، فالفصل الثاني 
الحياة  في  »الحق  أن  على  ينّص  والعشرون 
مـــقـــّدس، ال يــجــوز املــســاس بــه إال فــي حــاالت 
قـــصـــوى يــضــبــطــهــا الــــقــــانــــون«، مـــا يــعــنــي أن 
اإلعدام ال يزال جزاًء يمكن اللجوء إليه في أية 

لحظة، بحسب غريسة.
تعتمد »الـــقـــربـــان« عــلــى شــواهــد مــن الــواقــع، 
ــن تـــونـــســـي حـــكـــم عــلــيــه  ــواطــ ومـــنـــهـــا قـــصـــة مــ
باإلعدام سنة 2004 بتهمة القتل العمد، لكن 
ــام 2012  ــة جـــديـــدة ظــهــرت فـــي الــقــضــيــة عـ أدلــ
تؤّكد براءته، غير أنه لم تجر إلى اليوم إعادة 
الــســجــن وكــان  فــي  يقبع  يـــزال  محاكمته، وال 
مــن املــمــكــن أن ُيــعــدم فــي أي لــحــظــٍة لــو قـــّررت 

السلطات ذلك.
ق، هكذا يبني 

ّ
سجناء ينتظرون موتًا قد يتحق

غــريــســة عــمــلــه الــــذي يــمــزج الــعــبــث والــقــســوة 
ُيحكم  الشخصيات  أن  فيفترض  بالسخرية، 
في  بلة 

ُ
ق مثل  تافهة  ألســبــاب  بــاملــوت  عليها 

الــشــارع الــعــام، فــي إشـــارة إلــى قضية مماثلة 
أثـــيـــرت مــنــذ أســـابـــيـــع فـــي تـــونـــس وأصـــــدرت 
املحكمة على »الجناة« حكمًا بالسجن ألربعة 
إلى تّوجه  العرض  أشهر ونصف، كما يلفت 
ــام تــدريــجــيــًا،   عـ

ّ
ــل رســمــي بتقليل الــقــرابــني كـ

وهي مقولة رائجة لدى البلدان التي ترفض 
إلغاء اإلعدام.

 من مريم صوفي 
ّ

كــل أداء  العمل من  أن  ُيذكر 
وضـــحـــى حــــرز الـــلـــه ونــفــيــســة بــــودالــــي، علمًا 
بــأن غريسة يستعد لعمل قــادم حــول العنف 
ضد النساء، وسُيعرض في الثامن من آذار/ 

مارس املقبل بمناسبة اليوم العاملي للمرأة.

ــاد واعــــتــــمــــاده عـــلـــى مــوتــيــفــات  ــّبـ ــلـ الــــديــــن الـ
ورموز بصرية من الحياة اليومية املعيشة.

لكن العقود التالية شهدت تراجعًا حاّدًا في 
جـــودة األغــلــفــة، فــي ظــل تــراجــع عـــام للشأن 
الــثــقــافــي. لــكــن مــع بــدايــة األلــفــيــة الــجــديــدة، 
ــات،  ــروايـ والــنــجــاح الــشــعــبــي لــلــعــديــد مـــن الـ
وظهور عشرات دور النشر الجديدة، عادت 
صناعة األغلفة لصدارة املشهد، وأصبحت 
ــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مــصــمــمــي  ــ ــــصـ تـــعـــتـــمـــد بـ
الغرافيك ورسامي الكاريكاتير والغرافيتي، 

وليس الفنانني التشكيليني فقط.
حــــول هــــذا الــتــغــيــيــر ُيــشــيــر الــنــاشــر محمد 
البعلي مدير »دار صفصافة للنشر« إلى أن 
الغرافيك  مصممي  مع  تتعاون  النشر  دور 
لــســبــبــني: األول ألن أجـــورهـــم  الــشــبــاب  مـــن 
أقــــل مـــن الــفــنــانــني الــتــشــكــيــلــيــني، والــثــانــي 
ألنــهــم أكــثــر مــرونــة ويــمــكــن الــتــفــاهــم معهم 
حـــول تــعــديــل الــغــالف، كــمــا أن الــتــعــاون مع 
رســـامـــي الــكــاريــكــاتــيــر والــغــرافــيــتــي يجلب 
دعاية للكتاب، ألنهم موجودون بقوة على 

صفحات التواصل االجتماعي.
مــن جــانــبــه يــقــول الــفــنــان ومــصــمــم األغــلــفــة 
أحمد سالم: »الكثير من دور النشر لم تعد 
تتعامل مع صناعة األغلفة بجدية، وقامت 
ــيـــس لــهــم  ــمـــاح بــــدخــــول أشــــخــــاص لـ ــالـــسـ بـ
رخص  بحجة  األغلفة،  تصميم  بفن  عالقة 
أغلفة  نجد  أصبحنا  وبالتالي  أســعــارهــم، 
كتب في غاية الـــرداءة، وأغلفة أخــرى ليس 

لها عالقة بمحتوى الكتاب«.
الناشرين يبحثون عن أي  ويضيف: »بعض 
صــورة للغالف بــدون النظر لقيمتها الفنية، 
رضي صــورة الغالف الكاتب، الذي 

ُ
املهم أن ت

وبالتالي  بالكامل،  الكتاب  ثمن  بــدفــع  يــقــوم 
تكون النتيجة النهائية منتجًا ثقافيًا رديئًا«.

تصويب

محمد عالوة حاجي

ُيؤِنُسني األصدقاء املبتسمون
املــتــفــائــلــون واملـــتـــشـــائـــمـــون. فــُهــم 

أصدقائي أيضًا
ِة 

ّ
أصحاُب النصوص الطويلة، اململ

أحيانًا
ــة اخــتــال  أو الــقــصــيــرِة إلـــى درجــ

املعنى
الشاعراُت الجميات

ــًا،  ــدات أيــــضــ ــ ــ ــّي ــ ــجــ ــ ــ ــرات ال ــ ــاعــ ــ ــشــ ــ ــ ال
العاِبسون.

أصحاُب املواقف الجاّدة والحاّدة.
وأصحاب النكات البذيئة

ــُحـــهـــم  ــيـ ــابـ الــــــذيــــــن تـــــضـــــيء مـــصـ
الخضراء آناء الليل وأطراف النهار
كـــأنـــهـــم غـــيـــر مــعــنــّيــن بــمــعــاهــدة 

كيوتو
 صــامــتــًا إذ أجــوس 

ُّ
ومـــع أنـــي أظـــل

بن الجدران
ــاتـــي مــثــل  ــابـ ــي إعـــجـ ــــف فــ

ّ
وأتــــقــــش

عجوٍز اسكتلندي،
أنكز األصدقاء با تماطل

حن يستغيثون.
رسل التعازي للذين يفقدون

ُ
أ

قريبًا أو حيوانًا أليفًا.
والتهاني للمتزّوجن حديثًا

وألولــئــك الذين تــزّوجــوا في نهاية 
الصيف، أي حن كنُت غائبًا
أقصد حن كان النت غائبًا.

واسي األزواج املنفصلن حديثًا
ُ
أ

على  للمقِبلن  نــصــائــحــي  ل 
ُ
ــذ ــ وأبـ

االنفصال
قّدم خدماتي في الغرف املغلقة

ُ
أ

إذ ال أريد أن أجعل من مشاعري 
 عاّمة.

ً
وتجاربي قضّية

في ساعات الدوام، وعلى السرير
ـــن وثــمــانــمــائــة وأربــعــن 

َ
ــــب ألـــف ـ

ُ
أرق

رجــــــــــا وامــــــــــــــــرأة وطــــــفــــــا وُهـــــــم 
يصرخون

يضحكون، ينشجون
ــــم  ــــدون وُهـ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــــبــــهــــم وهــــــم يـ

ُ
أرق

يتناقصون.
تزال  ال  هم 

ُ
ونظرات عينّي،  غمض 

ُ
أ

تحّدق فّي.

مقاومة عقوبة الموت بالعبث

الحضارة اإلسالمية قراءة بمنهج ُعمراني

يُعرض يوم الثالثاء 24  من الشهر الجاري عند السادسة مساًء، الفيلم األلماني-الفرنسي 
فرانتز )2016( لمخرجه فرانسوا أوزون، في »مؤسسة عبد الحميد شومان« بعّمان. 
يدور الفيلم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حين تلتقي شابة ألمانية مات خطيبها 

في فرنسا، برجل فرنسي غامض يزور قبره ويضع عليه الورود.

الباحثين  أمام  التقديم  باب  اإلنساني«  االجتماع  في  للدراسات  مغارب  »مركز  فتح 
الثانية من »جامعة مغارب«، والتي ستعقد طيلة  الدورة  والطلبة، للمشاركة في 
أولويات  أيام 3 و4 و5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بمدينة الرباط، في موضوع: 

اإلصالح بين السياسي والثقافي.

ينظم »المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات« ندوة في المجمع الثقافي بـ»معهد 
المسيحيون  عنوان:  تحت  األحد،  وغدًا  السبت  اليوم  العليا«،  للدراسات  الدوحة 
العرب في المشرق العربي الكبير: عوامل البقاء، والهجرة، والتهجير. يشارك في 
الندوة نحو عشرين باحثًا من سورية ولبنان ومصر واألردن وفلسطين والعراق، ومن 

مختلف تخصصات العلوم السياسية واالجتماعية.

يُعرض يوم السبت 28 تشرين األول/ أكتوبر عند الخامسة مساًء، الفيلم اإليراني انفصال 
القاهرة. يحكي  الثقافي« في  أصغر فرهادي، في »مركز جسور  للمخرج   )2011(
الفيلم قصة طالق بين زوجين من الطبقة الوسطى، وعبرهما قصة التغيرات التي 

يمر بها المجتمع اإليراني بفئاته وشرائحه االجتماعية.

C

نجم الدين خلف اهلل

ــارة«، بــاملــعــنــى  ــَحــــضــ ُيـــعـــد مــصــطــلــح »الــ
ـــدات املــعــجــم الثقافي 

َّ
املــعــاصــر، مــن ُمـــول

ــبــتــكــر فـــي بـــدايـــة الـــقـــرن املـــاضـــي. فقد 
ُ
امل

 
ُ

تـــجـــاوز داللـــتـــه األصــلــيــة الـــتـــي تــنــهــض
ــبـــداوة فـــي األوســـــاط  ــلـ  لـ

ً
ــابـــال ــقـ ضـــــّدًا ومـ

ــــن  ــذيـ ــ الــــــصــــــحــــــراويــــــة. ومـــــــــن أوائـــــــــــــل الـ
استخدموه بهذا املعنى األنثروبولوجي 
ــحــيــل عــلــى جــمــلــة الــوســائــل 

ُ
ـــســـع، امل

ّ
املـــت

الــثــقــافــيــة الـــتـــي يــصــوغــهــا مــجــتــمــٌع ما 
الــذهــنــي والــعــمــرانــي،  امـــتـــداده  لتحقيق 
املفكر املصري أحمد زكي )1934-1867(. 
فقد أطلق هذا املفهوم مضيفًا إيــاه إلى 
»اإلســـــالم«، ال بــوصــفــه ديــنــًا، بــل نظامًا 
من املؤسسات والقيم واملنجزات املادية 
الصاعد  العربي،  املجتمع  ظمت 

َ
ن التي 

املسعى،  هــذا  وبفضل  »الجاهلية«.  مــن 
ى له أن يفصل بني الديني والدنيوي 

َّ
تأت

فــي درس تــاريــخ »اإلســـــالم«، ألنـــه أدرج 
أعــمــالــه - مــنــذ الـــبـــدايـــة - ضــمــن تــصــور 
»ِعلماني« للتاريخ، ولكن دون التصريح 
بهذا االسم، بهدف استعادة موضوعية 
ــة، مــــن غــيــر  ــيــ لـــتـــطـــور الـــثـــقـــافـــة اإلســــالمــ
اعتبارها تعبيرًا عقديًا أو شعائريًا عن 
الضمير الديني. يقول في مقدمة كتابه: 
َما أذكره من 

َّ
»وأنا إن ذكرُت اإلسالَم، فإن

، ال ديني«، ومن  حيث هو نظاٌم عمرانيٌّ
»العمران«  مفهوم  اقتبس  أنــه  الــواضــح 
ابــن خــلــدون )1406-1332(،  أدبــيــات  مــن 
أِب الــســوســيــولــوجــيــا املــعــاصــرة. وكــان 
ــذا املــنــهــج الــعــمــرانــي في  ــرات هــ ــمـ مـــن ثـ
»الَحضارة  التراث، كتاٌب عنوانه:  درس 
اإلسالمية«، يتألف من تسع مقاالٍت، تقع 
وكــان   .1909 84 صفحة، طبع سنة  فــي 
- فــي األصـــل - سلسلة مــن املــحــاضــرات، 
ألقاها »شيخ العروبة« )لقب أحمد زكي( 
على طالب الجامعة املصرية الذين قارب 
عدُدهم الخمسمائة، ضمن حراٍك ثقافي 
أطلقه أحمد لطفي السيد )1963-1872( 
إلعادة قراءة التاريخ دون تمجيٍد. وفي 
املــؤرخ  تــطــرق  الخمسة،  الكتاب  فــصــول 
إلـــى »أحــــوال األمـــة الــعــربــيــة بــعــد ظهور 
اإلســــــالم«، كــمــا تـــوّســـع فـــي وصـــف هــذه 
وتناول  الجاهلية،  الحقبة  في  األحـــوال 
مبحثي: »دولــة الــروم« و»دولــة الفرس« 
الــلــتــني زالـــتـــا بــظــهــور هـــذا الـــديـــن، وهــو 
بني  للعالقة  أفضل  فهٍم  على  مــا ساعد 

وفـــي هـــذا اإلطــــار فــّســر آيـــات الــجــهــاد ال 
بكونها دعـــواٍت إلــى إكـــراه الــنــاس على 
الدخول في هذا الدين؛ فهذا يتنافى، في 
رأيــه، مع مبادئه األخالقية، بل بكونها 
دعوة واضحة لحفظ الدولة والذّب عن 
حوزتها. كما امتاز هذا الكتاب بتركيزه 
على تأريخ الكتابة والتدوين، كجزء من 
التحليلية  والرؤية  التاريخية  العملية 
للواقع التي تقطع مع الثقافة الشفوية. 
وقـــد اقــتــضــى هـــذا الــتــصــّور املــوضــوعــي 
تطوير الكتابة باللغة العربية املعاصرة، 

وتـــحـــديـــث آلـــيـــاتـــهـــا املـــفـــهـــومـــيـــة وحــتــى 
ــادرة على  ــ أدواتـــهـــا اإلمـــالئـــيـــة، لــتــكــون قـ
املبتكرة،  التاريخية  املــنــاهــج  اســتــخــدام 
الــتــي لــم يعهدها الــعــرب، ضــمــن الــرؤيــة 
للتاريخ. وهــكــذا، ســاهــم أحمد  املــقــّدســة 
العلمي  التحقيق  لــغــة  تــطــويــر  فــي  زكـــي 
ــارك املــســتــشــرقــني املــنــهــج  ــ ــ ــراث، وشـ ــتـ ــلـ لـ
ــن تــمــحــيــٍص  الـــفـــيـــلـــولـــوجـــي بـــمـــا فـــيـــه مــ
للوقائع ومقارناٍت بني املتون والروايات، 
عنها،  الــنــظــريــات  واســتــعــراض ملختلف 
الســيــمــا وأنــــه كـــان يــتــقــن لــغــاٍت أجنبية 
الــدراســات  عــدة، ومنها ترجم كثيرًا مــن 
التاريخية واعتمدها في تطبيق منهجه 

الذي يعد »تجديديًا« آنذاك. 

هذه الدول الثالث بعيدًا عن التفسيرات 
الغيبية. 

ــار اإلســــــــالم  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــب انـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ وتـــــــنـــــــاول الـ
والــــحــــروب الـــتـــي تــبــعــتــه، واهـــتـــدى فيه 
إلى تفسيرات أصيلة عن ازدهار الدولة 
األمــوّيــة التي شهدت حــضــارة اإلســالم، 

ها، أولى تجلياتها الثقافية. 
ّ
في ظل

وأما املنهج الذي اعتمده الكتاب فيقوم 
املعطيات  الخلط بني  أساسًا على عــدم 
الروحية التي يتضمنها اإلسالم، وبني 
بتأثير من  التي شيدت  املــاديــة  الثقافة 
برت التعبير الدنيوي 

ُ
هذه الديانة، واعت

عنها. كما اعتمد على إحياء كتب التراث 
ــهــا متاحًا 

ّ
ومــخــطــوطــاتــه، ولـــم يــكــن جــل

ــفــــادة مــنــهــا بــكــثــيــر من  ــتــ آنـــــــذاك، واالســ
املبالغات.  ورفـــض  والــتــحــّري،  الحيطة 
الدينية وتعليلها  املبادئ  فهم  وحــاول 
على ضوء نظرية الدولة، أي الرغبة في 
قوي.  واقتصادي  سياسي  كيان  إقامة 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



في جمهورية »المساواة« مطلب العدالة مستمر منذ 1961، بعد 
قمع الشرطة وإغراق المئات من الجزائريين. الجرح في باريس لم يضمد  

منذ 56 سنة، ولم يكل أهالي الضحايا والنشطاء عن طلب االعتذار

مذبحة جسر 
سان ـ ميشيل

عرب فرنسا يحيون الذكرى ويطالبون باالعتذار

العصابات تهدد مهاجري الدنمارك

باريس ـ محمد المزديوي

مــن  املئــات  يتجمــع  ســنة  ككل 
والفرنســيني،  والعــرب  الجزائريــني 
على جســر سان-ميشــيل، لتذكر هذه 
املناســبة األليمــة مــن تاريــخ الوجــود العربــي 
نفســه،  الفرنســي  التاريــخ  ومــن  فرنســا،  فــي 
نضــاالت  مــن  تحقيقــه  تــّم  مــا  واســتعراض 
لالعتــراف  الفرنســية  الدولــة  دفــع  أجــل  مــن 
ثــم  كاملــة،  الحقيقــة  وإظهــار  بجريمتهــا، 
االعتــذار للضحايــا وأهاليهــم. وألن الجاليــة 
مــن  مهمومــة  تــزال  مــا  فرنســا  فــي  العربيــة 
شــعور غالبيتهــا بتناقــض شــعارات املواطنة 
وممارســاتها علــى أرض الواقــع، تجد نفســها 
فــي دوامــة املطلــب لتطبيــق قوانــني جمهورية 

العدالة واملواطنة عليها.
الثالثــاء  يــوم  حضــرت،  وغيــره  ذلــك  وألجــل 
املاضــي، 17 أكتوبر/تشــرين األول 2017، إلــى 
حقوقيــة  جمعيــات  املواطنــني،  مئــات  جانــب 
إنســانية، منهــا جمعية »مــراب« )الحركة ضد 
العنصريــة ومــن أجل الصداقة بني الشــعوب(، 
ضــد  األول  أكتوبر/تشــرين   17« وجمعيــة 
النسيان« و»رابطة حقوق اإلنسان«، التي أكد 
ممثلهــا فــي هذا التجمع أن الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون لــم َيــُردَّ بعــُد علــى الرســالة 
مــن  إليــه مجموعــة  التــي وجهتهــا  املفتوحــة 
الجمعيات الحاضرة، دوما، في مثل املناسبة. 

فرنسا: عدالة انتقائية
رســالة »رابطــة حقوق اإلنســان« كانت طالبت 
ــا  ممَّ شــجاعة  مواقــف  باتخــاذ  ماكــرون  قــد 
الرئيــس األســبق  مــا فعلــه  غــرار  جــرى، علــى 
 ،1995 يوليو/تمــوز   16 يــوم  شــيراك،  جــاك 
حــني اعتــرف بمســؤولية الدولة الفرنســية عن 
ترحيــل وإفنــاء مــا يقــرب مــن 76 ألــف يهــودي، 
الرئاســي  للمرشــح  ســبق  أنــه  خصوصــا 
لــه  زيــارة  أثنــاء  وّجــه،  أن  ماكــرون  إيمانويــل 
لالســتعمار  الذعــة  انتقــادات  الجزائــر،  فــي 
الفرنســي فــي الجزائــر، ووصفه بأنــه »جريمة 

ضد اإلنسانية«.
ــَدف أو املفارقــات أنــه غيــر بعيــد عــن  ومــن الصُّ
املتجمهريــن علــى جســر ســان- ميشــيل، الــذي 
إغــراق  شــهد  والــذي  الســني،  نهــر  علــى  د  ــيِّ

ُ
ش

مئــات مــن املتظاهريــن الجزائريني، إما هروبا 
من الشرطة أو ألن أفرادا من الشرطة ألقوا بهم 
صــب 

ُ
فــي النهــر، تنتصــب لوحــة تشــير إلــى »ن

ترحيل اليهود«. فبينما فرنسا تهرع إلرضاء 
أصــوات  مــن  عــددا  األقــل  اليهوديــة،  الجاليــة 
ذوي األصــول العربيــة املســلمة، تراهــا تتلــكأ 
وفــق ساســة وناشــطني عــرب وفرنســيني فــي 
النظر بعني االعتذار عن جرائم واضحة بحق 
هــؤالء الذيــن تســبب عنــف الشــرطة الفرنســية 

بموتهم وترك أهاليهم يعانون طيلة عقود.
كلماتهــم،  ألقــوا  الذيــن  معظــم  عّبــر  وقــد 
وقــرارات  فتــات 

َ
ِلل انتظارهــم  عــن  باملناســبة، 

الدولــة  ممثلــي  قبــل  مــن  وصعبــة  مهمــة 

الفرنســية، تفتــح الطريــق أمــام تطبيــع كامــل 
وهــي  وفرنســا،  الجزائــر  بــني  للعالقــات 
قــرارات تســّمي املســميات بأســمائها، وتضــع 
ال  إذ  الرســمي،  اإلنــكار  مــن  ســنة   56 لـــ  حــّدًا 
فتــح  غيــاب  ظــل  فــي  الرســمية،  الروايــة  تــزال 
لألرشــيفات، تتحــدث عــن عشــرات، فقــط، مــن 
القتلــى )الغرقــى(، كمــا تتحــدث عــن اســتفزاز 
جبهــة  خلفهــم  ومــن  املتظاهريــن،  قبــل  مــن 
التحريــر الوطنــي الجزائريــة، ألفــراد الشــرطة 

الفرنسيني. 

جالية عربية تستهجن االزدواجية
مــن  الكثيــر  عنــه  يختلــف  ال  موقــف  وهــو 
عــن  ســألناهم  الذيــن  الحاضريــن  املواطنــني 
الهــدف مــن هــذا الحضــور. حمــادي، 72 ســنة، 
يتســاءل، فــي بــراءة: »ملــاذا تعانــد الحكومــات 
أحــد  ال  الحقيقــة؟  قــول  رفــض  الفرنســية 
وتعــرف  ماليــة.  تعويضــات  عــن  يتحــدث 
الحكومات الفرنســية أن اإلقدام على مثل هذا 
القــرار سُيســهل الطريــق أمــام انبثــاق شــراكة 
عاب 

ُ
اقتصادية كاملة بني البلدين، يسيل لها ل

أّم   حكومــات فرنســا املتعاقبــة«.. العجــوز 
ّ

كل
محمد، التي أحاطت جسدها وجسد حفيدها 
بالعلم الوطني الجزائري، قالت إنها حضرت 
وا 

َ
ض

َ
هذا التجمع »إجالاًل لكل الشهداء الذين ق

دفاعًا عن استقالل الجزائر..«، ومن أجل »حث 
الحكومة الفرنسية على االعتراف بحقيقة ما 
جرى يوم 17 أكتوبر/تشــرين األول 1961 وما 
بعده، ألن جرائم الشــرطة الفرنســية اســتمرت 

بعد ذلك ولم تتوقف..« 
»الكيــل بمكيالــني أو أكثــر«، كان رأي العديــد 
ملــاذا تعتــرف  الشــباب الحاضريــن، »وإاّل  مــن 
كل  فــي  املتعاقبــة  الفرنســية  الحكومــات 
مناســبة بــكل مــا ارتكــب فــي حــق اليهــود فــي 
فرنســا، وآخرها كانت دعوة الرئيس ماكرون 
نتنياهــو  إســرائيل  حكومــة  لرئيــس  نفســه 
حــدث  تذّكــر  فــي  للمشــاركة  فرنســا  لزيــارة 
وال  فرنســيون،  يهــود  لــه  تعــرض  تاريخــي 
تفعل شــيئا تجاه الجزائريني الذين تعرضوا 
مــراد،  ملجــازر وإبــادات عديــدة؟!«، كمــا يقــول 

وهو محام شاب. 
ورجــل  الناشــط  حضــور  التجمــع  وشــهد 
نــكاز،  رشــيد  الجزائــري،  واملعــارض  األعمــال 
للطبقــة  بفضحــه  مؤخــرا  اشــتهر  والــذي 
نظــره.  فــي  الفاســدة  الجزائريــة،  السياســية 
وقــد شــدد نــكاز علــى أن »ال أحــد فــي الطبقــة 
السياســية الحاليــة فــي الجزائــر يريــد فــرض 
جــرى.  بمــا  لالعتــراف  فرنســا  علــى  ضغــوط 
ليــس فقــط فــي مــا يخــص جرائــم 17 أكتوبــر/

تشــرين األول، وإنمــا أيضــا فــي قضايــا أخرى 
كثيــرة«، ويضيــف بــأن »البلــد لم يســتقل بعد، 

والفساد يعشعش في كل مكان«.

قتل فرنسا مواطنيها
لنــا  يقــول  وقــع،  ممــا  أخــرى  جوانــب  ملعرفــة 
املــؤرخ، يوســف بوســوماح، الــذي ال يفــّوت أي 
مناســبة: »قــد ال يختلــف أحــٌد علــى مــا قيــل، 
املســؤوليات  تحديــد  مــن  التجمــع،  هــذا  فــي 
ومــن االنتظــارات. نحــن متفقــون. ولكنــي أرى 
حقيقتــني  يتجاهلــون  ســبقوني  مــن  كل  أن 
اثنتــني: حقيقــة أن فرنســا لــم تقتــل ســنة 1961 
زعمــت مختلــف  كمــا  أو مســلمني،  جزائريــني 
وســائل اإلعــالم الفرنســية، حينهــا. بــل قتلــت 
الجزائريــني حينهــا  فرنســيني، ألن  مواطنــني 
كانوا يعتبرون فرنسيني. وهذه البربرية غير 
مســبوقة، ألن هتلــر قتــل اليهــود باعتبارهــم 
الفرنســية  الشــرطة  لكــن  أملــان،  أجانــب وغيــر 
بلــد حقــوق اإلنســان قتلــت مواطنيهــا..«  فــي 
والغريــب، يضيــف يوســف بوســوماح: »كيــف 
أن هــذه الحقيقــة غابــت عــن كثير مــن املراقبني 

واملؤرخني«. 
املــؤرخ  يراهــا  التــي  الثانيــة،  والنقطــة 
فــي  تتمثــل  الذكــرى،  هــذه  فــي  بوســوماح 
املوقف املخزي لليســار الفرنســي، حينها. »لم 
يكــن موقفــا جديــرا باالحتــرام. والشــيوعيون 
أغلقــوا حدائــق مقراتهم حتــى ال يلتجئ إليها 
قبــل  الشــرطة  قــوات  تطاردهــم  جزائريــون 
أن تلقــي بهــم فــي النهــر«، ثــم »بعــد ذلــك تجــد 
الرقابــة  بســلطة  التخــاذل  موقــف  يبــرر  مــن 

الحكومية«... 
إن   

ً
قائــال معنــا  لقــاءه  بوســوماح  ويختــم 

الجزائريــون  لهــا  تعــرض  التــي  »الجريمــة 
املقاييــس«،  بــكل  مروعــة،  كانــت  باريــس  فــي 
وإن »الحقيقــة، التــي يخشــاها كثيــرون، حــني 
ســتظهر، وال بــد لهــا مــن أن تظهــر، ســتفاجئ 

الكثيرين وتنزع عنهم ورقة التوت«.
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ليس من مناســبة أكثر رمزية تعيشــها الجالية العربية في فرنســا، توازي اســتذكار ما حدث، 
قبل 56 سنة. تذكّر جريمة دولة ارتكبتها الدولة الفرنسية ضد متظاهرين سلميني، جزائريني 
في غالبيتهم القصوى، أتوا للتظاهر في شوارع باريس، في أجمل مالبسهم، من أجل املطالبة 
باملســاواة والعدالــة واملطالبــة باســتقالل الجزائــر، فــي وقــت عرفــت فيــه مفاوضــات إيفيــان، بــني 
را. فعالوة على 

ّ
جبهــة التحريــر الوطنــي الجزائرية وفرنســا، التــي بدأت 20 مايو/أيار 1961، تعث

مــا عانــاه الجزائريــون فــي ظــل احتالل فرنســي في بلدهم، ومحاوالت إحالل شــعب مســتوطن 
 منهــم، وجــد هــؤالء الذيــن أقامــوا علــى أرض الجمهوريــة، وخصوصــا فــي باريــس، نظامــا 

ً
بــدال

بوليســيا يناقــض شــعارات الحريــة واإلخــاء واملســاوة، فــكان ثمنــا باهظــا مضافــا إلــى أثمــان 
دفعتها الجاليات املقيمة على مدى عقود.

جرح غائر

مــن  املتفائلــني،  مــن  الكثيــر 
مؤرخــني وعلماء اجتماع، يرون 
أن اندماج العرب في املجتمعات 
الغربيــة، فــي الطريــق الصحيح، 
ذلــك.  علــى  األدلــة  ويقدمــون 
فالساســة الغربيــون املنصفون، 
عــدا اليمني املتطــرف، يمتدحون 
مــن  الســاحقة  األغلبيــة  احتــرام 
الغــرب  فــي  واملســلمني  العــرب 
للقانــون، ويشــيدون بوطنيتهــا 
وفــي  التنميــة  فــي  وبدورهــا 

العيش املشترك. 
كمــا تجــد من يشــير، بجــذل، إلى 
كل الوجــوه السياســية الشــابة، 
مــن أصــول عربيــة، التــي تقتحــم 
األوروبــي  البلــد  هــذا  برملــان 
التلفزيــون،  وشاشــات  ذاك،  أو 
الجديــدة  الوجــوه  كل  وإلــى 
تســتوطن  التــي  الباحثــني  مــن 
مراكــز البحــث، وإلــى كل الكتــاب 
يشــّيدون  الذيــن  والفنانــني، 
ويــرى  خياالتهــم،  مــن  عوالــم 
أنهــا تؤســس ملــا ســيكون عليــه 
إلــى  يحتــاج  الــذي  املســتقبل، 
إذن  نحــن  لتشــييده.  أبنائــه  كل 
فــي الطريــق الصحيــح. يبشــرنا 
هــؤالء الباحثــون، وعلى رأســهم 
املؤرخ والديموغرافي إيمانويل 
تــود، الــذي يذهــب بعيــدا، حــني 
املســلمني  العــرب  »إن  يكتــب: 
أكثــر اندماجــًا فــي املجتمــع مــن 

كثيرين من منتقديهم«.
الفرنســي،  املواطــن  َيُعــد  لــم 
أرمنيــة  أو  إيطاليــة  أصــول  مــن 
حــني  إليــه،  ــر 

َ
ُينظ غيرهمــا،  أو 

يرتكــب جنحــة، باعتبــار األصــل 
فــردًا  باعتبــاره  بــل  والجــذور، 
ومواطنًا، ال أكثر. خالفا للنظرة 
ط علــى العربي، حيث 

َّ
ســل

ُ
التــي ت

لديهــم  العــرب  كل  وكأن  يبــدو 
َكبــه أحد 

َ
مســؤولية عــن ذنــب ارت

ينصحنــا  منهــم.  املنحدريــن 
وبعــض  الباحثــون،  هــؤالء 
الوزيــر  ومنهــم  السياســيني، 
النــغ،  جــاك  للثقافــة،  الســابق 
َمســاُر االندماج الذي 

َ
بالصبــر، ف

مــر به اإليطاليون وآخرون، قبل 
أن يتحقق، كان مؤملا وطويال.

محمد...

احترام 
النجاح

كوبنهاغن ـ العربي الجديد

كلمــا ســمع ســكان الضواحــي فــي كوبنهاغــن 
صدى طلقات نارية وضع أغلب املهاجرين، في 
كل البلــد، أيديهــم علــى قلوبهــم مــن نتائج هذا 
الفعــل، الــذي اتســع منــذ صيــف العــام الحالــي. 
الطلقــات »غيــر الطائشــة«، أصابت أخيًرا ســت 
منهــا جســد صبــي مســلم، ولد وكبر فــي البلد، 
يبلغ من العمر 16 سنة، مساء االثنني املاضي، 
علــى »حــدود ضاحيتــي نوربــرو وأســتربرو«، 
 17 الثالثــاء  صبــاح  الشــرطة  بيــان  بحســب 

أكتوبر/تشرين األول.
بحثــت الشــرطة الدنماركيــة، التــي فرضت منذ 
شــهر رمضــان املاضــي سياســة صارمــة عبــر 
مجموعــات  علــى  جســدي  وتفتيــش  دوريــات 
فــي  تعيــش  مهاجــرة  أصــول  مــن  شــبابية 
بهــذا  صبــي   لقتــل  دافــع  أي  عــن  الضواحــي، 

بــني العصابــات تجــاوز  33 مــرة خالل األشــهر  
املاضية. في الحاالت السابقة كان الشاب الذي 
أفــراد عصابــات »ملجــرد  يصــاب بطلقــات مــن 
أنــه يرتــدي ثيابــا تشــبه ثيــاب أفــراد عصابــات 
أخرى مختلفة مع مطلقي النار على السيطرة 

الجغرافية«، وفقا للبيانات األمنية.
 فــي حالــة هــذا الصبــي، فإنــه »لــم يكــن يرتــدي 
مــا يثيــر الشــبهة«، وعليــه اســتبعدت الشــرطة 
يــوم الخميــس فرضيــة »القتل خطــأ«، »فاألدلة 
النــار كانــوا  أن مطلقــي  إلــى  الجنائيــة تشــير 
مــا  وجهــه،  ورأوا  الصبــي  مــن  جــدا  قريبــني 
يعنــي أننــا أمــام عمليــة إعــدام ميدانــي«، وفقــا 
لبيانهــا. شــهود عيــان مــن التجمــع الســكني، 
»العربي  مــن أصــل عربي ودنماركي، يقولون لـ
»كانــت  النــار  إطــالق  أصــوات  بــأن  الجديــد« 
حوالــي 8 وظننــا أنهــا مفرقعــات، حيــث يبــدأ 
بعض الشــبان باســتخدامها قبل أعياد امليالد 

العــدد مــن الطلقــات.  تخــرج الســلطات ســريعا 
فــي  ســوابقه  يشــبه  ال  بســيط،  باســتنتاج 
الحاالت التي أصيب فيها أكثر من 17 مواطنا 
»طلقــات الصدفــة« فهــذا  الصبــي »قتــل أمــام  بـ
مدخــل العمــارة التــي يقطــن فيها مــع أهله ولم 
يكــن ســوى صبــي عــادي، ال عالقة لــه باألعمال 

الجنائية أو العصابات«.
العاصمــة  شــرطة  لــدى  واملحيــر  املثيــر 
التاســعة  عنــد  عائــدا  »كان  أنــه  كوبنهاغــن 
مــن مســاء االثنــني مــن تدريــب علــى الكــرة مــع 
األصدقــاء فــي مدرســة غيــر بعيــدة، وبوصوله 
إلــى باحــة مدخــل العمــارة تبعــه مــا يعتقــد 3 
اشــخاص، أعمارهم بني 15 و20 ســنة ويبدون 
بلياقــة بدنيــة عاليــة«. وبحســب شــهود عيــان، 
أصــوات  الســكان  وســمع  بوجهــه،  صرخــوا 
بالدمــاء  مضرجــا  الشــاب  ُوجــد  طلقــات«.   8
وتوفــي فــي عــني املــكان.  مسلســل إطــالق النــار 

بشــهرين، لكن لألســف تبني بأنه جرى اغتيال 
هانســن  أريــك  يذكــر  مــا  علــى  بــريء«،  طفــل 
ويخشــى  املنطقــة.  فــي  ســيميك  ومصطفــى 
كوبنهاغــن  ضواحــي  تحــول  مــن  كثيــرون 
ماملــو  فــي  عليــه  هــي  بمــا  شــبيهة  حالــة  إلــى 
إطــالق  بــات  الســويديتني حيــث  وغيتوبــورغ 

النار مشهدًا يوميًا.
الســكان العــرب فــي منطقــة نوربــرو يشــعرون 
بصدمــة وخــوف »مــن جــرأة أفــراد العصابات، 
التهديــد  علــى  ومســلمون،  عــرب  وأغلبهــم 
إلســكات النــاس وإطــالق النــار بهــذا الشــكل«. 
الجــاري  »النقــاش  فــإن  ملصطفــى  بالنســبة 
وخصوصــا  الدنمــارك،  بقوانــني  للتشــدد 
خفــض ســن املالحقــة القانونيــة والســجن إلى 
ســن 14 ســنة، وترحيــل دائــم لــكل مــن يتــورط 
هــذه  مثــل  تمنحهــا  الجنائيــة،  األعمــال  فــي 

االرتكابات دفعة جديدة«. 

العرب في فرنسا 
يستذكرون المذبحة  

بمطالب العدالة 
واالعتذار )العربي الجديد(

جاليات
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رياضة

أنهى السائق 
اإلسباني الشهير، 
فيرناندو 
ألونسو، الجدل 
المثار حول 
إمكانية رحيله 
عن فريق 
مكالرين بنهاية 
الموسم الجاري، 
ليعلن التمديد 
لعام جديد، 
وذلك بعد اتخاذ 
اإلدارة قرارا 
بإنهاء التعاون 
مع هوندا في 
مجال المحركات، 
بسبب كثرة 
المشاكل التي 
أثرت على أداء 
سائقي الفريق 
على مدار أكثر 
اإلسباني ينهي الجدل ويمدد حتى 2018 )سعيد خان/فرانس برس(من موسمين.

ألونسو باٍق في »مكالرين«

أعلن االتحاد اآلسيوي لكرة القدم أن مباراة 
كوريا الشمالية وماليزيا ضمن تصفيات كأس 

آسيا 2019 التي تأجلت ثالث مرات بسبب األزمة 
الدبلوماسية بني البلدين، ستقام على أرض 
محايدة. وكتب االتحاد القاري في بيان »قرر 

االتحاد إقامة املباراة على أرض محايدة في تشرين 
الثاني/نوفمبر«. وتأجلت املباراة بعد توتر العالقة 

بني البلدين، إثر اغتيال األخ غير الشقيق لزعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ أون في ماليزيا.

قال املدرب لويز فيليبي سكوالري الفائز مع 
البرازيل بكأس العالم لكرة القدم إنه سيرحل عن 
نادي قوانغتشو ايفرغراند بعد نحو ثالثة أعوام 

في تدريب الفريق. وكان املدرب البالغ من العمر 68 
عاما يرتبط بتعاقد مع النادي الصيني حتى نهاية 

نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه رفض التجديد. وفاز 
سكوالري بلقبني للدوري الصيني وبلقب لكأس 

الصني ولقبني لكأس السوبر املحلية ولقب دوري 
أبطال آسيا منذ انضمامه إلى النادي في 2015.

أكد األرجنتيني خيرمان بيزيال أن هدف 
بالده في كل مرة في كأس العالم هو التتويج، 

مؤكدًا عزمه العمل بقوة من أجل الدخول في 
قائمة املدرب خورخي سامباولي. واعترف بأن 

الحصول على بطاقة التأهل ملونديال روسيا 
شكل »ضغطا كبيرا وتوترا« على الالعبني. 
وأضاف »في كل مرة تذهب فيها األرجنتني 

للمونديال يكون هدفها التتويج به، هنا 
يعتقدون بإمكانية الوصول للنهائي«.

مباراتا كوريا الشمالية 
وماليزيا على أرض 

محايدة

لويز فيليبي سكوالري 
يترك قوانغتشو 

ايفرغراند الصيني

خيرمان بيزيال: 
التتويج بكأس العالم 

هدف األرجنتين
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رياضة

اإليقاف على كل الرياضات 
الكويتية وحرمان نجوم 

من تمثيل بالدهم في 
األولمبياد والمونديال

أبطال  لقب  مــن  يقترب  الكوستاريكي  سانتوس 
الكونكاكاف

التتويج بلقب دوري  الكوستاريكي من  اقترب فريق سانتوس دي جوابيليس 
أبطال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي )كونكاكاف(، بعد فوزه على 
أوليمبيا الهندوري في ذهاب نهائي البطولة. وشهدت املباراة التي أقيمت أمس 
نجح  بينما  األرض،  ألوليمبيا صاحب  للفريقني خاصة  قليلة  فرصا  الجمعة، 
سانتوس في الفوز بفضل هدف حمل توقيع ويلمر أزوفيفا )61(. أقيم اللقاء 
العقوبة  بسبب  بــدون جمهور،  هــنــدوراس  في  األوليمبي  العاصمة  ملعب  على 
الذي  الشغب  بسبب  بال جمهور  مباريات  بخوض ست  أوليمبيا  على  املوقعة 

حدث خالل مواجهة الفريق أمام أليانزا السلفادوري في البطولة نفسها.

بالميراس يحل ثالثًا في الدوري البرازيلي
تراجع سانتوس إلى املركز الرابع بالدوري البرازيلي لكرة القدم، بعد تعادله أمام 
مضيفه سبورت ريسيفه بهدف لكل منهما في ختام الجولة التاسعة والعشرين 
الرابعة  الدقيقة  بالتهديف في  بــادر سانتوس  املباراة  البطولة. وخــالل  من عمر 
عبر ريكاردو أوليفيرا، واستمر تقدم الزوار إلى أن أدرك خوسيه روجيريو هدف 
برصيد  الرابع  املركز  إلى  سانتوس  يتراجع  النتيجة  وبهذه  لسبورت.  التعادل 
الثالث، بينما يحل  50 نقطة بفارق األهــداف عن جريميو الوصيف وبامليراس 
سبورت في املركز الـ13 بـ35 نقطة. وصعد بامليراس ليحل ثالثا بفوزه بهدفني 

دون رد على بونتي بريتا )صاحب املركز الـ17 برصيد 32 نقطة(.

أتالنتا يتصدر مجموعته األوروبية وليون يالحقه
حافظ أتالنتا اإليطالي على صدارة املجموعة الخامسة في الدوري األوروبي بعد 
فوزه على أبولون ليماسول القبرصي 3-1، بينما فاز ليون على إيفرتون 1-2، 
في ثالث جوالت املجموعة الخامسة من الــدوري األوروبــي. ففي املباراة األولى 
أتالنتا كل من  أهــداف  أقيمت على ملعبه تشيتا ديــل تريكولوري، سجل  التي 
جوسيب إيليتش )11( وأندريا بيتانيا )64( وريمو فرويلر )66(، بينما أحرز 

للضيف القبرصي هدفه أندريه شيمبري )59(.

التعادل يخيم على مواجهات المجموعة السادسة
انتهت مباراتا الجولة الثالثة من املجموعة السادسة في الدوري األوروبي بنفس 
التعادل اإليجابي بهدف، بني كل من زلني التشيكي وكوبنهاغن  النتيجة وهي 
الدنماركي، وشيريف تيراسبول املولدوفي ولوكوموتيف موسكو الروسي. ففي 
عن  بالتسجيل  البادئ  هو  الروسي  الضيف  كــان  ولوكوموتيف،  لقاء شيريف 
طريق العبه أنطون ميرانشوك )17(، قبل أن ينجح زيجوي باديبانجا في إدراك 

التعادل ألصحاب األرض )31(.

آيك أثينا يفرض التعادل السلبي على ميالن
الفريق  مع  السلبي  بتعادله  ميالن  من  ثمينة  نقطة  اليوناني  أثينا  آيــك  اقتنص 
األوروبــي.  بــالــدوري  الرابعة  املجموعة  داره ضمن منافسات  اإليطالي في عقر 
واستمر آيك بهذا التعادل في املركز الثاني بخمس نقاط على بعد نقطتني من 
دور  فــي  األول  انــتــصــاره  الــكــرواتــي  رييكا  للمجموعة. وحقق  املتصدر  املــيــالن 
للمركز  بنتيجة 1-3 ليصعد  املجموعات على حساب مضيفه استوريا فيينا 

الثالث بثالث نقاط، في حني تجمد رصيد الفريق النمساوي عند نقطة واحدة.

لودجورتيس يفوز على براغا
الثالثة بالدوري األوروبــي لكرة  البلغاري صــدارة املجموعة  انتزع لودجورتيس 
القدم بفوزه خارج الديار على سبورتنيغ براغا البرتغالي بهدفني نظيفني. أحرز 
كوسمني موتي الهدف األول للضيوف في الدقيقة 25 وسجل مدافع براغا راؤول 
الهدف الثاني في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 56. وبذلك رفع لودجورتيس 
رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة وعلى بعد نقطة من براغا الثاني، في حني 

احتل هوفنهايم األملاني املركز الثالث بثالث نقاط.

ــلـــن مــــســــؤول حـــكـــومـــي كـــويـــتـــي الــخــمــيــس  أعـ
والرياضة  الشباب  ولجنة  الحكومة  توصل 
إلـــى مـــشـــروع قـــانـــون ريـــاضـــي جــديــد »يــفــي« 
لرفع  يمهد  أن  في   

ً
آمــال الدولية،  باملتطلبات 

اإليـــقـــاف املـــفـــروض عــلــى الــبــالد مــنــذ عــامــني. 
ــرضــــت هـــيـــئـــات ريـــاضـــيـــة مــنــهــا الــلــجــنــة  وفــ
ــاد الــــدولــــي لــكــرة  ــحــ األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة واالتــ
الــقــدم )فــيــفــا(، عقوبة اإليــقــاف بحق الكويت 
منذ تشرين األول/اكتوبر 2015، على خلفية 

التدخل السياسي.
وفي مطلع 2017، طلبت الكويت رفع اإليقاف 
مــتــعــهــدة بــتــعــديــل الـــقـــوانـــني، إال أن الــلــجــنــة 
األوملـــبـــيـــة رفـــضـــت الــطــلــب واشـــتـــرطـــت قــيــام 
الــكــويــت بــخــطــوات عــــدة، فـــي مــقــدمــهــا جعل 
الـــقـــوانـــني الــريــاضــيــة مــتــوافــقــة مـــع املــعــايــيــر 
ــع اإليــــقــــاف.  ــ ــبـــحـــث فــــي رفــ ــبـــل الـ الــــدولــــيــــة، قـ
والصناعة  الــتــجــارة  وزيـــر  أعــلــن  والخميس، 
الشباب بالوكالة خالد  الدولة لشؤون  وزير 
إلــى  الــحــكــومــة الكويتية  الـــروضـــان »تــوصــل 
توافق مع لجنة الشباب والرياضة البرملانية 

أكد مدرب املنتخب الجزائري لكرة القدم رابح 
ماجر أنه سيستدعي أفضل الالعبني املحليني 
أو الذين يشاركون في بطوالت أجنبية، راغبًا 
في أن يكونوا »محاربني« على أرض امللعب، 
وذلــك غــداة عودته إلى قيادة الجهاز الفني لـ 

»ثعالب الصحراء«.
وقـــال مــاجــر، فــي مؤتمر صــحــافــي، »املنتخب 
الوطني يعاني من مشكلة نفسية، والالعبون 
ــم.  ــهـ ــراجـــع أدائـ ــى تـ ــا أدى إلــ ــقـــدوا الـــثـــقـــة«، مـ فـ
ــبـــني يـــبـــذلـــون أقـــصـــى مــا  وأضـــــــاف »أريـــــــد العـ
ــار مـــحـــاربـــني  ــتـ ــنـــخـ ــدان. سـ ــ ــ ــيـ ــ ــ عــــنــــدهــــم فـــــي املـ
ــداث  إحـ »دون  مـــن  لــكــن  الـــوطـــنـــي«،  للمنتخب 
تغييرات جذرية على املجموعة« خالل املباراة 
املقبلة أمام نيجيريا، في الجولة األخيرة من 
التصفيات األفريقية املؤهلة إلى كأس العالم 
2018 في روسيا. وردًا على سؤال عن استبعاد 
العبني جزائريني بارزين عن التشكيلة، أمثال 
رياض محرز وإسالم سليماني )العبا ليستر 
)شالكه  طالب  بــن  ونبيل  اإلنكليزي(،  سيتي 
األملــــانــــي( خــــالل الــفــتــرة املـــاضـــيـــة، قــــال مــاجــر 
إن ذلـــك: »كـــان مــع املـــدرب الــســابــق )اإلســبــانــي 

ــانـــون الـــريـــاضـــة الـــجـــديـــد الـــــذي يفي  حــــول قـ
بمتطلبات املواثيق الدولية وال يتعارض مع 
دســتــور دولـــة الــكــويــت وقــوانــيــنــهــا«، بحسب 

وكالة األنباء الرسمية )كونا(.
وأوضح الروضان في تصريحاته التي تلت 
اجتماعًا مع اللجنة، أن مشروع القانون هو 
»نــتــاج جــهــود 4 أشــهــر مــع االتـــحـــاد الــدولــي 
لــكــرة الـــقـــدم«، وأن الــحــكــومــة »تــوصــلــت إلــى 
اتــفــاق مــع الفيفا على مــشــروع قــانــون بشأن 
الرياضة يتوافق مع امليثاق الدولي وينسجم 
فــي الــوقــت نفسه مــع دســتــور دولـــة الكويت 
وســيــادتــهــا وقــوانــيــنــهــا ويــحــافــظ عــلــى املــال 
الــعــام«. وشـــدد على أنــه »لــديــنــا مــا يثبت أن 
االتحاد الدولي ليس لديه أي مالحظات على 
القانون وهو ما أطلعنا عليه أعضاء اللجنة«. 
وشــكــر الـــروضـــان »الــوســيــط الــقــطــري« الــذي 
تمكن من »إزالة الفجوة بني الطرف الكويتي 
واالتحاد الدولي نفسه«، من دون أن يكشف 
ــانـــت الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة والــفــيــفــا  هــويــتــه. وكـ

لــوكــاس ألــكــاراز( وهــو مــن املــاضــي«، مضيفًا: 
»ال يجب أن نكون ناكرين للجميل« ألن العبني 

كهؤالء »قدموا الكثير للمنتخب«.
ــان االتـــحـــاد الـــجـــزائـــري قـــد أعــلــن األربـــعـــاء  وكــ
مــدربــًا خلفًا  الــــ58 عامًا  تعيني ماجر صاحب 
لإلسباني لوكاس ألكاراز الذي أقيل األسبوع 
املـــاضـــي بــعــد فــشــلــه فـــي قـــيـــادة املــنــتــخــب إلــى 

مونديال 2018. 
وبــــات مــاجــر الــــذي ســبــق لــه تــدريــب الــجــزائــر 
مــرتــني ســابــقــًا، خــامــس مــــدرب للمنتخب في 
ثــالثــة أعــــوام. وكــشــف الــنــجــم الــدولــي السابق 
إلــى نهائيات كأس  »الــتــأهــل  عــقــده يشمل  أن 
فيها«،  النهائي  نصف  وبــلــوغ   2019 أفريقيا 
وفي حال النجاح سيتم تمديد التعاون »إلى 
التصفيات املؤهلة لكأس العالم 2022«. ووعد 
مـــاجـــر »بــتــحــضــيــر مــنــتــخــب قــــوي لــنــهــائــيــات 

كأس أفريقيا«.
وتــولــى الــالعــب الــســابــق لــبــورتــو الــبــرتــغــالــي 
الصحراء« بني 1994 و1995،  »ثعالب  تدريب 
إثــر خالفات  وأقــيــل على  وبــني 2000 و2002، 
مع الرئيس السابق لالتحاد الجزائري محمد 
أصــبــح  املــــاضــــي،  أيــــار/مــــايــــو  وفــــي  راوراوة. 
مستشارًا للرئيس الجديد خير الدين زطشي.

ويعد ماجر مــن أبــرز النجوم فــي تــاريــخ كرة 
ــقــــدم الــــجــــزائــــريــــة، وخــــــاض 87 مــــبــــاراة مــع  الــ
املنتخب بني 1978 و1992، وشارك في كأسي 
لقب  إلــى  املنتخب  وقــاد  1982 و1986،  العالم 

كأس األمم األفريقية 1990.
وســيــعــاون مــاجــر فــي مــهــامــه املــــدرب السابق 

حــددا مطلع هــذه السنة، ثالثة شــروط لرفع 
القوانني  اإليقاف، هي »إنهاء مسار مراجعة 
الكويت  الرياضية في  الهيئات  املطبقة على 
وجعلها متوافقة كليًا« مع املعايير الدولية، 
الكويتية  األوملــبــيــة  باللجنة  الــعــمــل  ــادة  وإعــ
ــم حــلــهــا )فـــــي 2016(،  تــ الـــتـــي  واالتــــــحــــــادات 
تـــم تعيينها من  مـــوازيـــة  ــل أي هــيــئــات  و»حــ
الدعاوى  وسحب  الكويتية«،  السلطات  قبل 
الــدولــيــة.  الهيئات  ضــد  الكويتية  القانونية 
الروضان في تصريحاته الخميس  وأوضح 
الثالثة لرفع  الــشــروط  »تــم اآلن تطبيق أحــد 
ــان«، مــشــيــرًا إلـــى أن  ــرطـ اإليـــقـــاف ويــتــبــقــى شـ
الــحــكــومــة أبـــــدت مـــرونـــة فـــي مــســألــة سحب 
القضايا في حال رفع اإليقاف. وشدد على أن 
الحكومة ال تتدخل في انتخابات الجمعيات 
إلى  أو األندية، مشيرًا  العمومية لالتحادات 
أن الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد »يــعــطــي االســتــقــاللــيــة 
الوزير  واعتبر  الرياضية«.  لألندية  الكاملة 
الـــكـــويـــتـــي أن بـــــــالده تـــســـيـــر »فــــــي خـــطـــوات 
مـــدروســـة وثـــابـــتـــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن مــشــروع 
والبشرى  والفرحة  الغيث  أول  »هــو  القانون 

الكبرى )ستكون( برفع اإليقاف«.
ــــي الـــكـــويـــت  ويـــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن األزمـــــــــة فـ
ه أفراد في األسرة 

ُ
تخفي صراع نفوٍذ أطراف

ــــرم  ــة وســــيــــاســــيــــون بـــــــــــارزون. وحـ ــمـ ــاكـ ــحـ الـ
اإليقاف الرياضيني الكويتيني من رفع علم 
بــالدهــم فــي أوملــبــيــاد ريـــو، أو املــشــاركــة في 
مسابقات عدة أبرزها تصفيات كأس العالم 

لكرة القدم 2018.

لــلــمــنــتــخــب الــوطــنــي مـــزيـــان إيــغــيــل والــالعــب 
السابق جمال مناد. ولــم يتول ماجر  الدولي 
ــادي الـــريـــان  ــ مــهــمــة تـــدريـــبـــيـــة مـــنـــذ قـــيـــادتـــه نــ
فــي مــوســم 2005-2006. وعــلــى رغــم  الــقــطــري 
ــعــــودة مــــــدرب وطـــنـــي لـــإلشـــراف  الـــتـــرحـــيـــب بــ

ــــى تـــعـــيـــني مــــاجــــر بــعــض  ــنـــتـــخـــب، القــ ــلـــى املـ عـ
االنتقادات الصحافية وعلى وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي، لــكــونــه غــائــبــًا عــن الــتــدريــب منذ 

فترة طويلة.
واشــتــهــر مــاجــر بــهــدفــه بــكــعــب الـــقـــدم، والـــذي 

لقب  بــإحــراز  البرتغالي  بــورتــو  لناديه  سمح 
كـــأس أبــطــال األنــديــة األوروبـــيـــة عــلــى حساب 
بايرن ميونيخ في 1987. وأدخله هذا الهدف 
تاريخ كرة القدم، ونال في العام نفسه جائزة 

أفضل العب أفريقي.
وكانت الجماهير الجزائرية تحلم باملشاركة 
ــأس الـــعـــالـــم املــقــبــلــة فـــي روســــيــــا، وذلـــك  فـــي كــ
بــعــدمــا قـــدم منتخب األفــنــاك مــســتــوًى مميزًا 
فــي مــونــديــال 2014، حــني تــجــاوز عــقــبــة دور 
بقيادة  أملــانــيــا  ــه منتخب  املــجــمــوعــات، وواجــ
املــــدرب يــواخــيــم لـــوف، واســتــطــاع أن يحرجه 
ويقوده إلى أشواٍط إضافية، مما دفع الجميع 
لــم يكن يتوقع أن  لــه، لكن أحـــدًا  القبعة  لــرفــع 
رحيل  بعد  ذلــك، خاصة  بعد  املنتخب  ينهار 
املدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش، الذي 
شكل أحد أسباب هذا التألق إلى جانب أسماء 

في املنتخب الجزائري.
ويــعــتــبــر غــيــاب املــنــتــخــب الــجــزائــري عــن أبــرز 
املنافسات العاملية أمرًا مستغربًا، خاصة أنه 
ومؤثرين  مميزين  العــبــني  صفوفه  فــي  يضم 
فــي كــبــرى األنـــديـــة األوروبــــيــــة، وعــلــى رأســهــم 
رياض محرز العب نادي ليستر سيتي والذي 
املمتاز  الـــدوري اإلنكليزي  قــد حقق لقب  كــان 
في املوسم ما قبل املاضي مع فريقه واختير 
حــيــنــهــا أفـــضـــل العـــــب فــــي املـــســـابـــقـــة بــســبــب 
مــســتــواه الــــرائــــع، إضـــافـــة لـــفـــوزي غــــالم العــب 
نادي نابولي اإليطالي، والذي يشارك بصفة 

أساسية تحت قيادة املدرب ماوريتسيو.
)فرانس برس، العربي الجديد(

ماجر: أريد محاربين في منتخب الجزائرالكويت تأمل رفع اإليقاف الدولي بقانون رياضي جديد
تسعى الكويت إلنهاء 

األزمة مع الفيفا واللجنة 
األولمبية من أجل عودة 

النشاط الرياضي على 
الصعيد العالمي

بعد تسلمه تدريب 
المنتخب الجزائري، يكشف 

رابح ماجر عن خططه 
للمرحلة المقبلة

)Getty/فهيد الديحاني ُحرم من رفع علم بالده وعاد بذهبية الرماية )سام غرينوود

اتحاد العاصمة قدم أداء جيدا قاريا رغم المعاناة محليا )فرانس برس(

الفتح يسعى لإلطاحة بالمرشح األول للقب )فاضل سنا/فرانس برس(

نجم الكرة الجزائرية سابقًا والذي شارك في أكثر من مونديال )فاروق بطيشة/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــرة مــن  ــ ــيـ ــ بـــعـــد الـــجـــولـــة قـــبـــل األخـ
لنهائيات  األفــريــقــيــة  التصفيات 
كـــأس الــعــالــم، والــتــي أســفــرت عن 
واقتراب  ونيجيريا  مصر  منتخبي  صعود 
تونس واملغرب، تعود عجلة بطولتي األندية 
لــــلــــدوران مــــرة أخـــــرى، وتـــقـــام الـــيـــوم الــســبــت 
مباراتان بواقع واحدة في إياب نصف نهائي 
دوري أبطال أفريقيا بني الــوداد البيضاوي 
ــة الــــجــــزائــــري،  ــمـ ــعـــاصـ املــــغــــربــــي واتـــــحـــــاد الـ
وواحدة في الكونفدرالية األفريقية في الدور 
نفسه بني الفتح الرباطي املغربي ومازيمبي 
الكونغولي حامل اللقب، وتقام املباراتان في 

الوداد 
واتحاد الجزائر

نحو النهائي وسط أزمات محلية

أفريقيا  أبطال  دوري  لقب  انحصار  العرب  ضمن 
بين أحد ممثليهم، ولكن هذا لم يقلل من حدة 
الصراع على البطولة المؤهلة إلى كأس العالم 
لألندية، وسيحاول كل من الوداد واتحاد الجزائر 
تضميد جروحهما بانتصار قاري وتأهل للنهائي

تقرير

املــغــرب، بما يــرفــع حــظــوظ صاحبي األرض 
بالبطولتني،  النهائي  الــدور  إلى  التأهل  في 
خاصة أن مباراتي الذهاب لم تكونا ثقيلتني 
على الفريقني، إذ تعادل الوداد خارج أرضه 
مع اتحاد العاصمة بدون أهداف، فيما خسر 
الفتح الرباطي بهدف دون رد أمام مازيمبي. 

ــال  ــطـ األبـ نـــهـــائـــي دوري  نـــصـــف  ويــســتــكــمــل 
غــدا األحــد بــمــبــاراة األهــلــي املــصــري والنجم 
الــســاحــلــي الـــتـــونـــســـي. وفــــي الــكــونــفــدرالــيــة 
األفـــريـــقـــيـــة يــلــتــقــي األفـــريـــقـــي الــتــونــســي مع 
سوبرسبورت يونايتد بطل جنوب أفريقيا.

ــــى صـــعـــيـــد مــــــبــــــاراة الــــــــــــوداد وضـــيـــفـــه  ــلـ ــ وعـ
الــجــزائــري بملعب محمد  الــعــاصــمــة  اتــحــاد 
الــخــامــس بـــالـــدار الــبــيــضــاء، والـــتـــي يــديــرهــا 
نفدت  فقد  ديــديــو،  مــاالنــغ  السنغالي  الحكم 
خـــالل 24 ســاعــة 40 ألـــف تــذكــرة تــم طرحها 
يكفيه  الـــذي  املــغــربــي  للفريق  الــدعــم  لتوفير 
املغربي  الــفــريــق  بــأيــة نتيجة. ودخـــل  الــفــوز 
من  بــالــرغــم  الــربــاط  بمدينة  مغلقا  معسكرا 
البيضاء، حيث  بالدار  االستعداد  اعتاد  أنه 
قرر الحسني عموتة املدير الفني أن يعسكر 
بــالــربــاط هـــروبـــا مـــن ضــغــط الــجــمــهــور بعد 
الــعــرش بالخسارة  خـــروج الفريق مــن كــأس 
2/1 أمـــام فــريــق نهضة بــركــان الـــذي تأسس 
عام 1971، وهو ما وضع الفريق من العبني 
وأعضاء جهاز فني تحت ضغوط جماهيرية 

كبيرة.
واحتوت إدارة النادي تمرد الالعبني بسبب 
عــــدم الــحــصــول عــلــى مــســتــحــقــاتــهــم املــالــيــة، 
مــؤكــدة أنــه تــم صــرف مكافآت إضافية بعد 
النهائي، وتم رصد مكافآت  التأهل لنصف 
ــدور  ــ ــى الـ ــ ــة الـــصـــعـــود إلـ ــالـ تــحــفــيــزيــة فــــي حـ
النهائي. وقال الحسني عموتة، املدير الفني 
لفريق الوداد البيضاوي، إن الفريق يتعرض 
وتنال  الفريق  ال شــك تضر  لحملة مغرضة 
مـــن تــركــيــز الــالعــبــني قــبــل املــــبــــاراة املــرتــقــبــة 
أمــام الفريق الــجــزائــري. وأضــاف »هناك من 
ينال مني شخصيا ويروج لوجود خالفات 
بيني وبــني عــدد مــن الالعبني. أؤكــد أن هذا 
األمـــر غــيــر صــحــيــح. يــقــولــون إنــنــي ســأرحــل 
ــنــــادي فـــي حــــال فــشــلــي فـــي الــتــتــويــج  عـــن الــ
الكالم غير  أفريقيا، هذا  بلقب دوري أبطال 
مــنــاســب اآلن. كــل مــا أســتــطــيــع أن أقــولــه إن 
األمور جيدة وإيجابية في الفريق. عالقتي 
بالالعبني على أعلى مستوى، وأنا أثق فيهم 
كثيرا. هل نسى من يروج لهذه األكاذيب أن 
وجود الفريق في نصف نهائي دوري أبطال 
أفريقيا في حد ذاته نتيجة طيبة ومرضية؟ 
كــيــف يــتــجــاهــلــون هــــذا بــالــرغــم مـــن أنــنــا لم 
نــتــعــاقــد مــع العــبــني مــمــيــزيــن فــي املــيــركــاتــو 
الــصــيــفــي حــتــى الـــالعـــب الــنــيــجــيــري شيبو 
الــــذي كـــان قــريــبــا مـــن الــتــوقــيــع مــعــنــا رفــض 
الــخــضــوع الخــتــبــارات، ولــم تنجح الصفقة. 
وأقــول لهؤالء إن خسارة مباراة أو الخروج 

الفتح الرباطي يدخل 
اختبارًا صعبًا أمام مازيمبي 

في إياب نصف النهائي

الفوز بأي نتيجة يؤهل الوداد لنهائي األبطال )رياض كرامدي/فرانس برس(

من بطولة ليست نهاية املطاف. ادعموا هذا 
الفريق، وتفاءلوا مثلي بقدرة الالعبني على 
العاصمة بنجاح.  اتحاد  أمام  املهمة  إنجاز 
األمر ليس فرصة أخيرة بالنسبة لي، فاملهم 

هو مصلحة الفريق«.
ــــط حـــالـــة مــن  ــاراة وسـ ــ ــبـ ــ ويــــدخــــل الــــــــوداد املـ
استرد  أن  بعد  املغربية  الــكــرة  فــي  الــتــفــاؤل 
أســود األطلس آمــال الصعود إلــى نهائيات 
فـــي روســـيـــا 2018، وحــقــقــوا  الـــعـــالـــم  كــــأس 
الصادر  العاملي  التصنيف  في  كبيرة  قفزة 
عـــن االتــــحــــاد الــــدولــــي »فـــيـــفـــا« لـــهـــذا الــشــهــر 
بــصــعــودهــم لــلــمــرتــبــة الــــ 48 عــاملــيــا، بعدما 

انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق. ولم تكن 
االستعدادات في فريق اتحاد الجزائر بأقل 
منه في الوداد املغربي، وأعلنت إدارة النادي 
تجديد الثقة في الجهاز الفني الذي يقوده 
املرتقبة  املـــبـــاراة  قــبــل  بـــوت  بـــول  البلجيكي 
نتيجة  بأية  الفوز  فيها  الفريق  يكفي  التي 
النادي  التعادل اإليجابي. وأعلنت إدارة  أو 
تكذب  أنها  الرسمي  املــوقــع  بيان نشره  فــي 
كــل األخــبــار الــتــي تناقلتها وســائــل اإلعــالم 
ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بخصوص 
الفني  اتصاالت مع مدربني لخالفة الجهاز 
في  ثقتها  كامل  أنها تضع  الحالي، مؤكدة 

تـــواجـــدوا الــشــهــر املــاضــي فــي املــركــز الــــ 56، 
وهــي املــرة األولــى منذ سنوات طويلة التي 
يــحــتــل فــيــهــا مــرتــبــة بـــني أول 50 مــنــتــخــبــا. 
وتأهل الوداد املغربي لنصف النهائي بعد 
أن أطــاح بحامل اللقب صن داونــز الجنوب 
أفــريــقــي بــركــالت الــتــرجــيــح 3/4 بــعــد تــبــادل 
ــا بــنــتــيــجــة  ــ ــابـ ــ الـــفـــريـــقـــني الــــفــــوز ذهــــابــــا وإيـ
الــعــاصــمــة  اتــــحــــاد  رد. وصـــعـــد  دون  ــــدف  هـ
ــدور نــصــف الــنــهــائــي بعد  الــجــزائــري إلـــى الــ
ــع فـــيـــروفـــيـــارو بـــطـــل مــوزمــبــيــق  ــه مــ ــادلـ ــعـ تـ
بــدون أهــداف في مباراة اإليــاب بالدور ربع 
الــذهــاب فــي موزمبيق  لــقــاء  النهائي. وكـــان 

املدربني بول بوت وعبد القادر يعيش. وقال 
للفريق  الــفــنــي  املــديــر  بـــوت  بـــول  البلجيكي 
الـــجـــزائـــري إنــــه يــثــق فـــي إمـــكـــانـــات العــبــيــه 
وقـــدرتـــهـــم عـــلـــى تـــعـــويـــض نــتــيــجــة مـــبـــاراة 
الذهاب على ملعبهم، مشيرًا إلى أنه كمدرب 
تخطى موقفا أصعب من ذلك أثناء تجربته 
مع منتخب بوركينافاسو. وتابع بول بوت 
»عــنــد الــالعــبــني مــن الــخــبــرة مــا يمكنهم من 
حتى  أو  والــفــوز  ملعبهم  خـــارج  التسجيل 
الــتــعــادل اإليــجــابــي، وهــو مــا يكفي للتأهل. 
الـــتـــعـــادل الــســلــبــي فـــي الــــذهــــاب لـــه ظـــروفـــه، 
ــيـــوم مـــاري  وأولــــهــــا الــحــكــم الــكــامــيــرونــي ألـ

الــــذي حـــرم فــريــقــي مــن ركــلــتــي جــــزاء وســوء 
أرضية امللعب التي حالت دون األداء الجيد 

لالعبني«.
يتطلع  الــكــونــفــدرالــيــة  بطولة  وعــلــى صعيد 
فــريــق الــفــتــح الـــربـــاطـــي املــغــربــي إلــــى الــــدور 
النهائي من خالل اإلطاحة بفريق مازيمبي 
بالرباط  الحسن  مــوالي  بملعب  الكونغولي 
الــــوداد أطــاحــا بحاملي  ليكون مــع مــواطــنــه 
الــلــقــب فـــي الــبــطــولــتــني، وهــــي مــهــمــة ليست 
باملستحيلة في ظل خسارته بهدف دون رد 
أرضــه  التعويض على  على  وقــدرتــه  ذهــابــا 

ووسط جماهيره.
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حسين غازي

ــلـــى الــصــعــيــد  يــنــتــظــر الـــجـــمـــيـــع عـ
أبـــطـــال  دوري  مـــبـــاريـــات  الـــعـــربـــي 
قسمًا  لكن  والكونفدرالية  أفريقيا 
آخر كبيرًا يتطلع للقاءات الدوريات األوروبية 
التي ستكون مشتعلة هي األخرى وعلى أعلى 
لتحقيق  الــكــبــيــرة  األنــديــة  مــســتــوى، وتتطلع 
للعودة  األخــرى  فيما تسعى  إيجابية  نتائج 
إلــــى الــســكــة الــصــحــيــحــة بــعــدمــا تــعــثــرت في 

الجولة املاضية.

قمة في الكالتشيو
الــدوري اإليطالي ملتابعة قمة  يستعد عشاق 
مهمة في الجولة التاسعة من املسابقة، وذلك 
نــظــيــره إنتر  نــابــولــي  نــــادي  حــني يستضيف 

على ملعب »سان باولو« التاريخي.
ويعلم الجميع أن مهمة أبناء املدرب لوتشانو 
لــن تــكــون سهلة أمـــام العــبــي املدير  سباليتي 
الــفــنــي لـــنـــادي نـــابـــولـــي مـــاوريـــســـيـــو ســــاري، 
الــــــذي قـــــدم مــــبــــاراة مـــمـــيـــزة أمــــــام مــانــشــســتــر 
ــا  ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي فـــي دوري أبـــطـــال أوروبــ
وخــســر بــهــدفــني لــواحــد عــلــى مــلــعــب االتــحــاد 
ليتلقى إشادة من املدرب اإلسباني جوسيب 
غـــوارديـــوال الـــذي اعــتــرف أن الــخــصــم كـــان من 

منافسة في 
الدوريات األوروبية

إذ  االنتصار  لتحقيق  الممتاز  اإلنكليزي  الدوري  في  الكبيرة  األندية  تسعى 
تنتظرها مباريات صعبة، في المقابل يترقب متابعو الدوري اإليطالي القمة 
الكبيرة التي تجمع نادي نابولي بنظيره إنتر على ملعب »سان باولو«، في 

المقابل يواجه فالنسيا نظيره إشبيلية في الليغا

3031
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تقرير

أصــعــب الــفــرق الــتــي واجــهــهــا خـــالل مسيرته 
كــان أيضًا األفــضــل بحسب  التدريبية وربــمــا 
رأيه. ولم يتعرض إنتر ونابولي ألي خسارة 
إذ يمتلك األخير 24 نقطة في  اللحظة،  حتى 
الـــصـــدارة مــن ثــمــانــيــة انــتــصــارات فيما يأتي 
ـــ22 نــقــطــة بــعــدمــا فــاز  ــ ــراتـــزوري خــلــفــه بـ ــيـ ــنـ الـ
التقليدي  أمــام غريمه  لــقــاءات آخرها  بسبعة 
ميالن بديربي الغضب على ملعب سان سيرو 
لــقــاٍء واحــد،  تــعــادل خــالل  بنتيجة 3-2، فيما 
وبالتالي فإنه أمام فرصة اعتالء الصدارة في 
الفريقان مستوى  حــال هــزم خصمه.  ويــقــدم 
األفضل  هو  فنابولي  للغاية،  عاليًا  هجوميًا 
حــتــى الــلــحــظــة بـــــ26 هــدفــًا وخــلــفــه يوفنتوس 
والتسيو بـ21 هدفًا، في املقابل يعتبر االثنان 
األفــضــل عــلــى الــصــعــيــد الــدفــاعــي إذ لــم تهتز 
فإن  وبالتالي  مـــرات،  ســوى خمس  شباكهما 
املــهــمــة ســتــكــون أمــامــهــمــا صــعــبــة، بــالــرغــم من 

امتالكهما عناصر قاردة على صناعة الفارق، 
ومــن دون شــك على دفــاع أصــحــاب األرض أن 
يــكــون حـــذرًا مــن املــهــاجــم األرجــنــتــيــنــي وقــائــد 
نادي إنتر ميالن، ماورو إيكاردي، الذي يقود 
فــريــقــه حــتــى الــلــحــظــة بــنــجــاح وقــــد اســتــطــاع 

خالل ديربي ميالنو تسجيل هاتريك.
ويــتــســلــح نــابــولــي إضــافــة لــقــوتــه فــي الــوســط 
واعــــتــــمــــاده عـــلـــى تــــبــــادل الــــكــــرات عـــلـــى عـــامـــٍل 
تـــاريـــخـــي بـــمـــواجـــهـــة الـــســـاعـــي لـــلـــعـــودة إلـــى 
ــــدوري،  ــيــــة والــظــفــر بــلــقــب الـ الــواجــهــة األوروبــ
وإنهاء عقدة ملعب »سان باولو« التي تالزمه 

منذ موسم 1998-1997.
في ذلك املوسم انتصر إنتر بهدفني دون مقابل 
عــلــى نـــابـــولـــي، حــيــنــهــا هــبــط فـــريـــق الــجــنــوب 
اإليـــطـــالـــي لـــلـــدرجـــة الــثــانــيــة وبـــقـــي مــوســمــني 
فيها، ليعود بعدها إلى دوري األضــواء، ففاز 
بهدٍف  جماهيره  بــني   2001-2000 مــوســم  فــي 
الثانية  دون مقابل، لكنه عاد وسقط للدرجة 
بعدما احــتــل املــركــز السابع عــشــر. بعد عــودة 
نــابــولــي إلـــى »الــســيــريــا أ« خـــاض الــكــثــيــر من 
املباريات أمام إنتر على ملعب »سان باولو«، 
ففاز الفريق امللقب بالـ »بارتينوبي« في سبع 
لــقــاءات، ليبقى  مناسبات وتــعــادل فــي ثــالثــة 
إنتر غير قادٍر على االنتصار هناك ألكثر من 
العقدة  انتهاء  الجميع  ينتظر  وبذلك  عقدين، 

أو استمرارها ربما.

متابعة التألق والتعويض
ثالثة  املمتاز تخوض  اإلنكليزي  الـــدوري  فــي 
مع  مــبــاريــات  اللقب  على  تقاتل  كبيرة  أنــديــة 
أندية متوسطة يقدم بعضها مستوى مميزًا، 
في البداية يسعى نادي تشيلسي املتعثر في 
الــجــولــة املــاضــيــة إلـــى اســتــعــادة تـــوازنـــه حني 
الصعب جــدًا هذا  واتــفــورد  نـــادي  يستضيف 

املوسم على أرضه »ستامفورد بريدج«.
الــذي خسر فــي ثــالث مناسبات  وكــان البلوز 
هـــذا املـــوســـم ويــحــتــل املـــركـــز الــخــامــس حاليًا 
برصيد 13 نقطة قد خسر في الجولة املاضية 
لواحد  بهدفني  بــاالس  كريستال  نظيره  أمــام 
على  فــإن  وبالتالي  نقطة،   13 رصــيــده  ليبقى 
ــالـــي أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي  ــطـ ــدرب اإليـ ــ ــ ــبـــي املـ العـ
املــســار وإال  استعادة زمــام األمـــور وتصحيح 
فإن فرصة املحافظة على لقب الدوري ستضيع 
خاصة أن الخصم في املباراة واتفورد يحتل 
املـــركـــز الـــرابـــع بــرصــيــد 15 نــقــطــة، وهـــو الـــذي 
انتصر أربع مرات وتعادل في ثالث مناسبات 
وخــســر مــرة فــقــط. مــن جــانــب آخــر يستضيف 
بقيادة غوارديوال  مانشستر سيتي  املتصدر 
بيرنلي  نظيره  الــرائــعــة  الهجومية  وكتيبته 
ــــذي بـــــدوره يــعــيــش فـــتـــرة طــيــبــة فـــي الــوقــت  الـ
الحالي باحتالله املركز الخامس مناصفة مع 
تشيلسي وأرســنــال برصيد 13 نقطة، ويقدم 
السيتي حتى اللحظة أداء هجوميا على أعلى 
مستوى وبالتالي فإن فرص فوزه على ملعب 
االتحاد تبدو كبيرة خاصة أنه يمتلك العبني 

تشيلسي يسعى
للعودة إلى االنتصارات من 

جديد في الدوري

فيدرير يبعث برسالة تهنئة لنادال
بعث السويسري روجيه فيدرير، املصنف الثاني 
نــادال،  رافــائــيــل  لإلسباني  فيديو  برسالة  عامليا، 
السنة  مــرور  على  لتهنئته  عامليا،  األول  املصنف 
مذكرا  للتنس،  أكاديميته  تأسيس  لذكرى  األولــى 
بــأن كليهما خــالل حفل االفتتاح لم يتخيال  إيــاه 
تقديم مثل »هذا املوسم الطيب للغاية في 2017«. 
نـــادال على  وأشـــار فيدرير خــالل الفيديو »أهــنــئ 
الـــذكـــرى الــســنــويــة األولــــى لــتــأســيــس أكــاديــمــيــتــه«. 
وأضاف »أعلم أنك وعائلتك بذلتم جهدا كبيرا من 
أجل أن يكون هذا املشروع ممكنا، حتى بات أحد 
أفضل األكاديميات في العالم. سعيد بمشاركتي 
إللهامي  دعــوة جديدة  وأنتظر  املناسبة،  هــذه  في 
ومتابعة كيف تتطور األكاديمية«. من جانبه، رد 
نــادال في فيديو آخــر يشكر خالله فيدرير على 
حضوره حفل االفتتاح، وأكد له أن األكاديمية »مفتوحة لعائلتك وأطفالك وللجميع«. وأكد 
وأهمية  االفتتاح،  في  على حضورك  الكافي  بالقدر  يمكنني شكرك  ال  أنــه  »أعلم  مازحا 
حضورك بالنسبة لي ولعائلتي. ما ال أضمنه لك هو أنك ستستمر على نفس املستوى 

الجيد بعد املجيء إلى هنا، وإذا فعلت، فلن أدعوك مجددا«. 

يويفا يفتح تحقيقًا في أحداث مباراة أبويل وبوروسيا 
فتح االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« تحقيقا ضد كل من أبويل نيقوسيا القبرصي 
وبــوروســيــا دورتــمــونــد األملـــانـــي، بــعــد األحــــداث الــتــي شــهــدهــا لــقــاؤهــمــا فــي ثــالــث جــوالت 
التحقيق  فتح  اإليجابي )1-1(. وجــاء  بالتعادل  وانتهى  األبطال  بــدوري  الثامنة  املجموعة 
ضد الناديني بسبب األحداث التي صاحبت املباراة التي أقيمت في قبرص وشهدت إشعال 
األلعاب النارية وإلقاء أجسام داخل أرض امللعب وسوء التنظيم بجانب جلوس الجماهير 
في غير األماكن املخصصة لهم. وستدرس لجنة االنضباط باالتحاد ملف القضية يوم 

16 نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. 

مارادونا يدعو للتظاهر بسبب اختفاء ناشط سياسي
قال أسطورة كرة القدم األرجنتينية دييغو أرماندو 
مــــارادونــــا، إنــــه يــجــب عــلــى الــشــعــب األرجــنــتــيــنــي 
»مظاهرة عظيمة«  »الخروج إلى الشارع« والقيام بـ
بسبب قضية الناشط سانتياغو مالدوندو، الذي 
مظاهرة  فــي  مشاركته  منذ  عليه  الــعــثــور  يتم  لــم 
ضد قمع الشرطة في أول أغسطس/ آب املاضي. 
وكتب مارادونا على صفحته بموقع )فيسبوك(: 
الشعب يجب  األرجنتني منومة.  تبدو  أن  »يؤملني 
أن يــخــرج لــلــشــارع ويـــقـــوم بــمــظــاهــرة عــظــيــمــة. ال 
يمكن أن نعود إلى السنوات التي كانوا يخطفوننا 
ويقتلوننا فــيــهــا، وال أحـــد كـــان يــجــرؤ عــلــى قــول 
شيء«. وعثر، الثالثاء املاضي، على جثة قرب نهر 
شابوت، على بعد 300 متر من موقع مظاهرة للسكان األصليني، ويعتقد أنها ملالدوندو، 

وتحقق السلطات في قضيته على أنها »اختفاء قسري«.

إشبيلية يعين خابي جيريرو في إدارته الرياضية
أعلن نادي إشبيلية تعيني الالعب املعتزل واملدرب، خابي جيريرو، في إدارته الرياضية.

وأوضح النادي في بيان على موقعه اإللكتروني، أن جيريرو )40 عاما( »سيكون حلقة 
الوصل بني النادي والفريق األول«. وكان خابي جيريرو قد تأهل في صفوف ناشئي ريال 
مدريد ولعب في عدة أندية، منها سيلتا فيغو والس باملاس. خاض جيريرو 195 مباراة 
في دوري الدرجة األولى سجل فيها 48 هدفا، و126 لقاء في الدرجة الثانية سجل خاللها 

36 هدفا. واعتزل جيريرو بني صفوف الس باملاس عام 2013.

دجيني داكومان: كرة القدم أنقذت أسرتي
خالل أشهر قليلة استطاع دجيني داكومان، العب منتخب توغو، أن يثبت نفسه في قلب 
دفاع خيتافي وأن يحظى بكامل ثقة مدربه خوسيه بــورداالس. ورغم وصوله للعب في 
إلى  ليذهب  القطار  بالتواضع ويستخدم  األولــى اإلسباني، يتحلى دجيني  الدرجة  دوري 
التدريبات، وال سيما أن جزءا كبيرا مما يكسبه يخصصه ألسرته. وفي مقابلة مع »إفي«، 
روى دجيني أن الطريق إلى أوروبــا لم يكن سهال بل مليئا بالجهد والعمل، كما أوضح 
كيف أصبحت كرة القدم الوسيلة التي يساعد بها أسرته. وأوضح دجيني أن كرة القدم 
 »أسرتي كبيرة. فعائلتي هي أصدقائي وأبي وأمي كما أنني متزوج 

ً
تساعد أسرته، قائال

ولدي طفل. في أفريقيا نحب العيش سويا وأنا ألعب مع أصدقائي منذ الصغر واآلن هم ال 
يعملون فهناك مشكالت، لذا أساعد الكثير من األشخاص بما أربحه وسأربحه من كرة 

القدم.. ألعب ملساعدة اآلخرين وإنقاذ أسرتي«.

أملانيا مرة واحدة في موسم 1970-1971، وحصد لقب 
دوري أبطال أوروبا في موسم 1973-1974 على حساب 
ــادي أتلتيكو مــدريــد بــأربــعــة أهــــداف دون مــقــابــل على  نـ
أمـــام 23 ألف  ملعب »هيسيل ســتــاديــوم« فــي بــروكــســل 
متفرج بفضل كل من أولي هونيس وغيرد مولر اللذين 
سجال األهداف األربعة. قرر بعدها النجم األملاني خوض 
 رحاله 

ّ
بـــالده، فــحــط تجربة جــديــدة فــي مسيرته خـــارج 

الــذي لعب  في إسبانيا وتحديدًا مع نــادي ريــال مــدريــد، 
لقاء   84 أهــداف في  ثالثة مواسم سجل خاللها عشرة 
وحقق أكثر من لقب، أولها لقب الدوري اإلسباني مرتني 
وكذلك كأس امللك على حساب أتلتيكو مدريد بعد انتهاء 
املواجهة من  حسم 

ُ
ت أن  أهــداف قبل  بــدون  بينهما  اللقاء 

خالل ركــالت الجزاء 4-3. في سنة 1977 رحل برايتنر 
لقاء وسجل  فلعب 30  برونشويخ  أينتراخت  نــادي  إلــى 

عشرة أهداف، ليعود بعدها إلى بايرن ميونخ سنة 1978 
فحقق لقب الدوري مرتني ووصل لنهائي دوري األبطال 

وخسره ليعتزل بذلك سنة 1983.
للشباب  أملانيا  ملنتخب  برايتنر  لعب  الدولي  الصعيد  على 
بني عامي 1968 حتى 1970 وسجل هدفًا واحــدًا في 16 
لقاء، قبل أن يعود ويمثل املنتخب األملاني تحت 23 عامًا، 
أمــا على صعيد املنتخب األول فقد شــارك في 48 مباراة 
وسجل عشرة أهــداف من 1971 حتى 1982، وتوج بلقب 
اليورو سنة 1972 بفوزه على االتحاد السوفييتي بنتيجة 
3-0، ليعود ويحقق لقب كأس العالم سنة 1974 بعد الفوز 
على منتخب هولندا بهدفني لواحد، حينها افتتح نيسكينز 
مولر  ليعود  الكفة  برايتنر  يــعــادل  أن  قبل  التسجيل  بــاب 

ويسجل هدف الفوز.
)العربي الجديد(

املميزين خالل  الالعبني  مــن  الكثير  األملــانــيــة  الــكــرة  قدمت 
النجم السابق بول  تاريخها في كافة املراكز، وأحد هؤالء 

برايتنر الذي لعب للعديد من األندية في القارة األوروبية.
ــلـــول 1951 فـــي مــديــنــة  ــد بــرايــتــنــر يــــوم 5 ســبــتــمــبــر/ أيـ ــ ول
كولبيمور في أملانيا ويبلغ من العمر حاليًا 66 عامًا، وشغل 

خالل مسيرته مركز الظهير األيسر وخط الوسط.
بدأ الالعب األملاني ممارسة كرة القدم عام 1957 في فريق 
مدينته املحلي كولبيرمور للفئات العمرية وهناك لعب حتى 
الــذي  فرايالسينغ  فــريــق  إلــى  بعدها  ليرحل   ،1961 سنة 

استمر معه حتى عام 1970.
بدأت مسيرة برايتنر االحترافية في سنة 1970 مع فريق 
بايرن ميونخ فلعب له ألربــع سنوات، شــارك خاللها في 
لقب  هــدفــًا، فحقق بصحبته  مــبــاريــات وسجل 17   109
الدوري املحلي في ثالث مناسبات. كما توج بلقب كأس 

بول برايتنر

على هامش الحدث

العٌب ألماني سابق 
دافع عن ألوان 

أندية عديدة أبرزها 
بايرن ميونخ وريال 

مدريد وتوج 
بلقب دوري أبطال 

أوروبا

إنتر يسعى لخطف 
الصدارة من نادي نابولي 
)Getty/إيميليو أندريولي(

حامل لقب الدوري اإلسبان

االنتصارات حين  إلى العودة من جديد إلى سكة  يسعى نادي برشلونة 
يستضيف نادي مالقا في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري اإلسباني 
أمام  الماضية  الجولة  في  تعادل  قد  كان  الذي  وهو  القدم،  لكرة 
إرنستو  المدرب  يقدم  وربما  األخير،  أرض  على  الصعب  مدريد  أتلتيكو 
إرهاق  الذي يعاني من  ليونيل ميسي  األرجنتيني  إراحة  فالفيردي على 
إشبيلية  نظيره  فالنسيا  يلتقي  آخر  جانب  من  األخيرة.  الفترة  في  مفرط 

في قمة كبيرة بين فريقين مميزين.

برشلونة والعودة لالنتصارات

وجه رياضي

أساسيني مميزين جدًا وكذلك دكة بدالء قوية 
قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة.

استطاع  فــقــد  يــونــايــتــد  نـــادي مانشستر  أمـــا 
املاضية  الــجــولــة  فــي  ثمينة  نقطة  أن يخطف 
ــة عــلــى  ــيـ ــراهـ ــكـ ــي الـ ــربــ ــي ديــ أمــــــام لـــيـــفـــربـــول فــ
لتحقيق  يسعى  وهـــو  رود«،  »أنــفــيــلــد  ملعب 
فوزه السابع والبقاء على مقربة من السيتي 
الذي تفصله عن نقطتني، وينتظر الشياطني 

إقـــالـــة املـــــدرب اإليـــطـــالـــي كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي 
اعتزاله  العائد عن  ووصــول يوب هاينكس 
ملساعدة الفريق الــذي قــاده لسنوات طويلة 
وحقق معه ألقابًا تاريخية، الفريق البافاري 
صاحب الوصافة برصيد 17 نقطة سيواجه 
الــذي يحتل مــركــزًا متأخرًا  نــادي هامبورغ 
فــي الــتــرتــيــب ويــعــانــي مــنــذ ســنــوات للبقاء 
الدرجة األولــى. ويطمح بايرن لتحقيق  في 

مورينيو  جــوزيــه  البرتغالي  ومــدربــه  الحمر 
تعثر الغريم األول في املدينة من أجل خطف 
الصدارة في حال الفوز على نادي هادرسفيلد 
الــذي بدأ املوسم بشكل جيد قبل أن يتعرض 

لهزيمتني بعد ذلك.

فرصة اعتالء الصدارة األلمانية
تــحــّســن مــســتــوى نـــادي بــايــرن مــيــونــخ منذ 

ــادي  ــن نـ ــثـــالث وانـــتـــظـــار هـــديـــة مـ الـــنـــقـــاط الـ
ــفــــورت الـــــــذي ســـيـــواجـــه  ــكــ ــرانــ آيـــنـــتـــراخـــت فــ
نـــادي بــروســيــا دورتــمــونــد متصدر ترتيب 
البطولة، وبالتالي فإن اللقاء سيكون مهمًا 
يسعى  البافاري  الفريق  أن  خاصة  للغاية، 
الــذي  املحلي  الــــدوري  لقب  على  للمحافظة 
ســيــطــر عــلــيــه فـــي الــســنــوات األخـــيـــرة وبـــات 

الرقم األول من دون منازع.

قضت إحدى محاكم الدرجة الثانية في البرازيل بتغريم النجم نيمار دا سيلفا دفع نحو 
»سوء نية« من خالل مماطلته محاولة  1.2 مليون دوالر أميركي، وذلك بسبب تعامله بـ

تعطيل مسار قضية متهمًا فيها بالتهرب الضريبي.
وكشفت مصادر قضائية أن العقوبة لم تقتصر فقط على نجم »السيليساو«، ولكنها 
امتدت أيضًا لتشمل ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ووالده وثالثًا من الشركات 
التي يديرها الالعب. وأقرت إحدى املحاكم هناك العقوبة ضمن القضية التي اتخذ خاللها 

القضاء في البلد الالتيني قرارًا بتجميد نحو 62.2 مليون دوالر من أمالكه.

صورة في خبر

نيمار والضرائب
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رشا عمران

التواصل  مــواقــع  ــام على  األيـ هــذه  هــنــاك حملة عاملية 
االجــتــمــاعــي، تــضــامــنــا مــع الــنــســاء الــلــواتــي تعّرضن 
الحملة  الجنسي خــال حياتهن،  واالعــتــداء  للتحرش 
اتضح  وكــمــا   .)Me –too( أيــضــا  أنـــا  عــنــوان:  تحمل 
على موقعي تويتر وفيسبوك، حققت الحملة رواجا 
العالم،  مذها، ليس عربيا فقط، وإنما على مستوى 
والهويات  األعمار  من مختلف  نساء  فيها  وشاركت 
أيضا  الــافــت  وكــان  والعرقية.  والوطنية  االجتماعية 
ــدد كــبــيــر مـــن الـــرجـــال فـــي الــحــمــلــة، ولــم  مــشــاركــة عــ
تــكــتــف املـــشـــاركـــات واملــــشــــاركــــون بـــوضـــع هــاشــتــاغ 
الحملة دليا على املشاركة، بل كتبت كثيرات منهن 
حوادث االعتداء الجنسي التي تعّرضن لها، سواء في 
طفولتهن، أو في مراحل حياتهن كلها.  املدهش في 
القصص التي سردت، أو التي استطعت متابعتها أو 
سمعت عنها، أن التحّرش واالعتداءات الجنسية تكاد 
والجيران  العائلة  األقـــارب،  بالذكور  محصورة  تكون 
واألصــدقــاء. أو في العمل، املــديــرون واملــســؤولــون في 
مؤسسٍة ما. وفي هاتني الحالتني، النساء والبنات، هن 
العرضة لاعتداء أكثر من الشبان أو األوالد، حيث ثمة 
سلطة ما، اجتماعية ودينية واقتصادية، تبيح للذكر 

املعتدي أن يقوم بفعلته، وهو يعرف أنه سوف ينجو 
من العقاب، وإن عوقب فسيكون عقابه مخففا، ففي 
اعتداء املحارم لن يتجرأ أحد على الحديث عما حصل، 
بــل ربــمــا سيحصل نـــوٌع مــن الــتــواطــؤ عــلــى الصمت 
ــة أمـــام  ــتــجــاهــل، خــشــيــة انــهــيــار املــنــظــومــة األســـريـ وال
املجتمع من جهة. ومن جهة ثانية، الخضوع للسلطة 
ما  فعل  لها  يحق  التي  السلطة  العائلة،  في  الذكورية 

تشاء باألنثى، زوجة كانت أم أختا أم ابنة.
ــوم، حــدثــتــنــي صــديــقــة تــعــمــل مـــرشـــدة نفسية  ذات يــ
هاربة من  نفسيا،  منهارة  فتاة  دولــة عربية، عن  في 
أن  الفتاة  أخبرتها  للمساعدة.  إليها  ولجأت  منزلها، 
شقيقها األكبر يجبرها على معاشرته يوميا، وهي 
ال تعرف ماذا تفعل! وعندمل استدعت املرشدة والدي 
األب  وأن  يــحــدث،  مــا  يعرفان  بأنهما  الــفــتــاة، فوجئت 
بّرر صمته بالتالي: الولد يحتاج للجنس، وال نريده أن 
يفعل ذلك خارج البيت، و»جحا أولى بلحم ثوره«. هل 
الفتيات  به  تحدثت  مما  يتضح  فريدة؟  الحكاية  هــذه 
في الحملة إياها أن اعتداءات املحارم في بادنا العربية  
الصمت عنها من  وأن  اجتماعيا،  تكون سياقا  تكاد 
النساء  االعــتــداءات ضد  أيضا  ومثله  نفسه،  السياق 
والــفــتــيــات فــي مــراكــز الــعــمــل والــوظــيــفــة والــجــامــعــات، 
وكل ما يشبه ذلك. وفي حاالت مثل هذه، وهي كثيرة 

قــد تقضي على  نــافــذٍة  املــعــتــدي بسلطٍة  جـــدا، يتمتع 
للسلطة  وألن  اعــتــراضــهــا،  حــال  فــي  البنت  مستقبل 
عاقات متشابكة، فإن حديث املعتدى عليها لن يأتي 
أو  بالعمل  واالستمرار  الصمت  نتيجة، فتفضل  بأي 
التعليم، وهي تشعر بغضب شديد وكراهية توجهها 
نــحــو ذاتـــهـــا. هــل مــن املــفــيــد هــنــا أيــضــا الــحــديــث عن 
تحدث  والتي  الجنسية ألسباب سياسية،  االعتداءات 
فــي حــاالت  أو  األنــظــمــة، ومــا يشبهها،  فــي معتقات 
الحروب األهلية وغير األهلية؟ في السنة األولى للثورة 
السورية، سمعت من معتقلني ومعتقات كانوا قد قد 
اعتقلوا ألشهر لدى النظام، عن حاالت اعتداء جنسي، 
عليهم  املــعــتــدى  بتحويل  كفيلة  جماعي  واغــتــصــاب 

إلــى وحـــوش، سيمر أيضا هــذا بــا حــســاب، كما كل 
االعتداءات الجنسية في بادنا، االجتماعية والعائلية 

والوظيفية والسياسية.
ــتــــداء ضـــد الــنــســاء لــيــس فــقــط جنسيا  عــلــى أن االعــ
وجسديا، ثّمة في السلوك املوجه ضد النساء اعتداء 
الجسدي،  االعــتــداء  تأثيره خطرا عن  يقل  ال  نفسي، 
ــرأة وجـــســـدهـــا مــعــايــيــر  ــ فــمــثــا أن يــصــبــح لــشــكــل املــ
خـــاصـــة، تــجــاريــة، ويــتــم تــصــنــيــف األنـــوثـــة وفـــق هــذه 
املعايير، واعتبار املرأة ذات املقاسات الكبيرة أقل أنوثة 
مــن غــيــرهــا، وقـــول هــذا لها صــراحــة، واعــتــبــارهــا أقل 
حظا في الحب والزواج والوظيفة واملناصب، وهو ما ال 
يطبق على الرجال إال فيما ندر، أليس في هذا اعتداء 
السيئ  األثــر  الجسدي، ويترك  االعتداء  نفسي يشبه 

نفسه لدى املستهدفة؟
التعامل االستعائي في مجتمعاتنا  أليس أيضا في 
مــع املـــرأة، فقيرة الــحــال املـــادي، وحرمانها مــن حرية 
اجتماعية، تتمتع بها ميسورة الحال، ما يمكن وصفه 
االعــتــداءات  الحديث عن  أيضا. يحتاج  اعــتــداًء نفسيا 
إلــى جهد ووقــت وزمــن طويل،  املمارسة ضد النساء 
السياسة  تشريعات  في  هو  لها  األول  املنبع  أن  غير 
البدء  النساء.  واشتباكهما معا ضد شريحة  والدين 

من هناك، ال من مكان آخر.

أنا أيضًا تعّرضت لالعتداء

وأخيرًا

يحتاج الحديث عن االعتداءات 
الممارسة ضد النساء إلى جهد 

ووقت وزمن طويل
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

قهوة اإلخوة قاسم
»صندوقة« تتمسك بالتراث في مدينة غزة

غزة ـ عالء الحلو

قاسم  يوسف  الفلسطيني  ُيــقــِدم 
)35 عامًا(، من مدينة غزة، القهوة 
لـــزبـــائـــنـــه بـــطـــريـــقـــة مــخــتــلــفــة، إذ 
يحمل صينية مزينة باألواني النحاسية 
ــِقـــَدم والـــتـــراث،  الــقــديــمــة، تــعــبــق بــرائــحــة الـ
يطوف بها أزقة وممرات سوق الذهب في 
منطقة غــزة الــقــديــمــة، شــرقــي املــديــنــة، في 

القطاع الذي ال يزال محاصرًا.
مـــــزُج الــعــمــل فـــي مــنــطــقــة تـــراثـــيـــة، أثـــريـــة، 
القهوة،  لتقديم  نحاسية  أوان  باستخدام 
حمل طابعًا مختلفًا عن تقديم املشروبات 
ــاب  ــحــ أصــ ــه  ــ ــالـ ــ خـ ـــن  ــ مـ أراد   الــــســــاخــــنــــة، 
ــم، تــــــرك بــصــمــتــهــم  ــ ــاسـ ــ مـــقـــهـــى اإلخـــــــــوة قـ
ــة الـــتـــراث  ــرائـــحـ الـــخـــاصـــة، الـــتـــي تـــفـــوح بـ
وجدرانه  املكان،  أثرية  تعززها  والتاريخ، 
الـــطـــيـــنـــيـــة، املـــزيـــنـــة بـــالـــقـــبـــاب، واملـــعـــمـــار 

الهندسي القديم.
ويــخــتــص عــمــل اإلخــــوة فــي ســـوق الــذهــب 
ــًا بــاســم  ــيـ األثـــــــــري، أو مــــا يــــعــــرف تـــاريـــخـ
»القيسارية«، وهو عبارة عن ممر ضيق، 
ــرات، ويــحــمــل  ــمــ تـــتـــفـــرع مـــنـــه مــجــمــوعــة مــ
ويتزين  القديم،  الهندسي  الطابع  بــنــاؤه 
ــواس والــقــبــاب، ويقع  ــ بــمــجــمــوعــة مــن األقـ

ال يمكن المرور بالقيسارية دون تذوق قهوتهم )عبدالحكيم أبو رياش(

 إلــــى الـــشـــمـــال مـــن غــــزة الـــقـــديـــمـــة، لـــتـــداول 
ــــع وصــــنــــاعــــة كـــــل أصـــــنـــــاف الــــذهــــب  ــيـ ــ وبـ

واألحجار الكريمة.
»العربي الجديد«،  ويقول يوسف قاسم، لـ
إن والده عمل في هذه املهنة قبل 40 عامًا، 
ــة« صــغــيــرة  ــنــــدوقــ ــارة عــــن »صــ ــبــ وكــــــان عــ
يصنع فيها القهوة واملشروبات الساخنة 
ــال الــــتــــجــــاريــــة ولـــلـــبـــاعـــة  ــ ــــحـ ــــاب املـ ــــحـ ألصـ
الــجــائــلــن، كــذلــك لبعض الــزبــائــن واملـــارة 
في سوق القيسارية التاريخي. ويضيف: 
إخوتي  برفقة  أذهـــب  كنت  الصغر،  »مــنــذ 
ــدي، إلــــى أن تــعــمــلــنــا طــريــقــتــه في  ــ مـــع والــ
تجهيز القهوة، وترتيب األواني، وطريقة 
تنسيقها، واستمر العمل حتى اآلن، بعد 
ــــاص بــنــا،  أن قــمــنــا بــاســتــئــجــار مـــحـــل خـ
توفير  مــن  نتمكن  حــتــى  الــعــمــل،  لتطوير 

طلبات الزبائن بشكل أكبر وأسرع«.
بـــــاألوانـــــي  الــــقــــهــــوة  ــم  ــقــــديــ تــ ويـــــقـــــول إن 
الــنــحــاســيــة يــحــمــل طــابــعــًا مــخــتــلــفــًا لــدى 
الــزبــائــن عــن اســتــخــدام األوانــــي املطبخية 
ــل األوانـــــــــــي  ــ ــكــ ــ الـــــــعـــــــاديـــــــة، مــــضــــيــــفــــًا: »شــ
الــنــحــاســيــة، والــــذي يحمل طــابــعــًا قديمًا، 
يفتح شهية الــزبــائــن لــشــرب الــقــهــوة، إلى 
املحال  ألصحاب  الثابتة  الطلبات  جانب 
التجارية«. يوسف بدا مرتاحًا في حديثه 

مع »العربي الجديد«، ويوضح أن العمل 
ممتع على الرغم من التعب، إذ إن توزيع 
الطلبات يتطلب جهدًا إضافيًا، إلى جانب 
»ال  مــضــيــفــًا:  األدوات،  وتــجــهــيــز  تحضير 
شـــك أن األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة الــســيــئــة 
الــتــي يــمــر بــهــا املـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي في 
قطاع غزة أثرت على عملنا، ولم يعد مثل 
السابق، لكننا ال زلنا متمسكن به، حتى 

أصبح جزءًا منا«.
ــم )40 عــــامــــًا(، فــيــوضــح  ــاسـ ــا قـ ــا زكــــريــ ــ أمـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــكــرة اســتــخــدام  لـــ
أوان نــحــاســيــة فــي الــعــمــل بـــدأت حــن زار 
بهذا  القهوة  تقديم  والــده مصر، وشاهد 
باستخدامها  البدء  إلــى  دفعه  ما  الشكل، 

مع مطلع التسعينيات.
ويوضح زكريا أنهم أصبحوا يستخدمون 
هـــذه األدوات وهـــو مـــا بـــات يــمــيــزهــم عن 
غـــيـــرهـــم، حــيــث يـــهـــوى الـــزبـــائـــن رؤيــتــهــا، 

بسبب النكهة الخاصة املرتبطة بها.
ويـــتـــابـــع: »بــــــدأت الــعــمــل مـــع والــــــدي منذ 
بداية حياتي، حيث كنت أذهب ملساعدته 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــــــــدوام املـــــدرســـــي، إلـــــى أن 
أتــقــنــت الــعــمــل وتــجــهــيــز الـــشـــاي، الــقــهــوة، 
الزعتر،  الزنجبيل،  اليانسون،  الزهورات، 
الــحــلــبــة، الــبــابــونــج، وبــعــض املــشــروبــات 

الشتوية، مثل السحلب، والقينر«. ويشير 
قـــاســـم إلــــى أن عــمــلــهــم يـــبـــدأ مـــن الــســاعــة 
ــاعـــات املـــســـاء،  الــثــامــنــة صــبــاحــًا حــتــى سـ
مضيفًا: »نقدم القهوة بنكهة خاصة بنا، 
الــتــزمــنــا بــهــا مــنــذ 30 عـــامـــًا، وهــــي قــهــوة 
الــهــيــل«، مضيفًا:  مــن  فيها نسبة  ســــوداء 
ــاء  ــع )تــلــقــيــمــة( الــقــهــوة فـــي اإلنـ »يــتــم وضـ
 النحاسي والــذي ال يتسع ســوى لفنجان 
واحد، ومن ثم تعبأ باملاء الساخن، ويتم 
غــلــيــهــا، وتــقــديــمــهــا لـــلـــزبـــون، إلــــى جــانــب 

الفنجان الفارغ«.
الشاب محمود قاسم )19 عامًا(، وهو ابن 
شقيق يوسف، كان يتجهز لتوصيل طلب 
القهوة، ويقول إنــه كــان يرافق جــده وهو 
فــي االبــتــدائــيــة، إذ كـــان يــلــحــظ مـــدى حب 
جده ملهنته، ما زاد من تعلقه بها، مضيفًا: 
ــلــــبــــات، لــكــنــنــي  »يـــتـــعـــبـــنـــي تـــوصـــيـــل الــــطــ

أصبحت معتادًا على األمر«.
وُيــقــســم اإلخـــــوة الــعــمــل بــيــنــهــم، إذ يــقــوم 
زكــــريــــا بــتــجــهــيــز املــــــاء املـــغـــلـــي والـــقـــهـــوة 
ــــوزع يـــوســـف الــقــهــوة  واألوانــــــــي، بــيــنــمــا يـ
عـــلـــى أصــــحــــاب املــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة داخــــل 
ســوق الذهب، ويــوزع محمود القهوة في 
ــقـــوم عبد  ــاورة لـــلـــســـوق، ويـ ــجــ املــنــطــقــة املــ
الــلــه بــتــوزيــعــهــا فـــي شــــارع عــمــر املــخــتــار 

الرئيسي.
وبـــــات اإلخــــــوة قـــاســـم عـــامـــة مــمــيــزة في 
الــســوق األثـــري الــقــديــم لــغــزة، وبـــات املــارة 
في  يفضلون شــرب قهوتهم على شربها 
أمـــاكـــن أخــــرى وبــســطــات أعــــدت فـــي وقــت 
الحق، وصار لهم اسم وعمل مرتبط بهم 
رغم كثرة من دخل على خط العمل نفسه، 
لكن بأدوات عادية معتادة ال تلقى اهتمام 

الزبائن في تلك املنطقة.

تقدم »الصندوقة« 
الصغيرة منذ 40 عامًا 

القهوة واملشروبات 
الساخنة ألصحاب 

املحال التجارية وللباعة 
الجائلني وللزبائن.

■ ■ ■
فكرة استخدام أوان 

نحاسية بدأت حني زار 
األب مصر، وشاهد 
تقديم القهوة بهذا 

الشكل، ما دفعه إلى 
البدء باستخدامها مع 

مطلع التسعينيات.

■ ■ ■
اإلخوة قاسم عامة 

مميزة في سوق 
قيسارية األثري، وبات 
املارة يفضلون شرب 
قهوتهم على شربها 

في أماكن أخرى.

باختصار

تأثرا بالنمط التقليدي في تقديم المشروبات الساخنة في مقاهي القاهرة القديمة بأوان نحاسية، نقلت أسرة غزية التجربة 
إلى سوق القيسارية لبيع المصوغات والذهب في غزة، مع إضافة خدمة التوصيل

هوامش




