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غزة، رام اهلل ــ العربي الجديد

يدخل مشروع املصالحة الفلسطينية، مرحلته 
الثانية، بدءًا من يوم الثالثاء املقبل، عندما تعقد 
حكومة الوفاق اجتماعها األول منذ سنوات، في 
التنفيذية  السلطة  مدينة غزة، استعدادًا لتسلم 
في القطاع املحاصر من قبل إسرائيل ومصر 
والــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــنــذ انــقــســام 2006. 
الثانية  الخطوة  هــي  غــزة  إلــى  الحكومة  وعـــودة 
فق عليها في القاهرة 

ُ
على جدول املراحل التي ات

املصرية،  والسلطات  حماس  حركة  قيادة  بني 

وقــد بـــدأت فــي 17 مــن الشهر الــحــالــي، بإعالن 
 الــلــجــنــة اإلداريـــــة الــتــي ســبــق أن 

ّ
»حـــمـــاس« حـــل

شكلتها إلدارة القطاع، وهي بمثابة حكومة. 
بإعالن حكومة  االثــنــني،  أمــس  الحركة  ورحبت 
األسبوعي  اجتماعها  الفلسطينية عقد  الوفاق 
ــال املــتــحــدث باسم  املــقــبــل، فــي قــطــاع غــــزة. وقــ
الــحــركــة، عــبــد اللطيف الــقــانــوع: نــرحــب بــقــدوم 
ــاق الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى غــــزة لعقد  ــوفـ حــكــومــة الـ
أعلنه  القطاع )بحسب ما  املقبل في  اجتماعها 
الفلسطينية،  الــوفــاق  بــاســم حــكــومــة  املــتــحــدث 
يوسف املحمود(، ونتمنى لها التوفيق والنجاح 

فــي الــقــيــام بــمــســؤولــيــاتــهــا«. وأضــــاف الــقــانــوع: 
ــراءات  ــ »نــتــمــنــى أن يــتــم الــتــراجــع عــن كــافــة اإلجـ
بالتزامن  غــزة  بحق  اتخاذها  تم  التي  العقابية 
مــــع وصــــــول الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الــــقــــطــــاع«. ورفــــع 
الخطوة  يكون  أن  يفترض  العقابية  اإلجـــراءات 
املحمود  وكــان  الــقــاهــرة.  اتــفــاق  الثالثة بموجب 
الله،  الحمد  رامــي  الحكومة  رئيس  أن  أعلن  قــد 
ــزة االثــنــني  والــــــوزراء »ســيــصــلــون إلـــى قــطــاع غـ
املقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة«. وقد 
لقاًء موسعًا،  عقدت »حــمــاس« في قطاع غــزة، 
الفلسطينية ونــواب املجلس  الفصائل  مع قــادة 

ــــورات مــلــف  ــطـ ــ ــلــتــبــاحــث حـــــول تـ الـــتـــشـــريـــعـــي ل
املصالحة الفلسطينية. وحضر اللقاء املغلق في 
السياسي  املكتب  رئيس  »الــكــومــودور«،  فندق 
في  الحركة  ورئــيــس  هنية،  إسماعيل  للحركة، 

قطاع غزة، يحيى السنوار. 
وفي السياق، أعلن املنسق األممي لعملية السالم 
ــط، نـــيـــكـــوالي مــيــالديــنــوف  ــ ــ فـــي الـــشـــرق األوسـ
ــع الـــرئـــيـــس مــحــمــود  )الـــــصـــــورة(، أنــــه نـــاقـــش مـ
عباس، في نيويورك، خطة البتعاث وفد أممي 
من مكتبه الخاص، إلى قطاع غزة، ملراقبة تمكني 

الحكومة من القيام بأعمالها هناك.

المصالحة الفلسطينية: الحكومة تعود إلى غزة األسبوع المقبل
الحدث

كيت بالنشيت: الجوائز ال تغريني
استطاعت الممثّلة األسترالية، كيت بالنشيت، في غضون 17 عامًا، أن تتحّول من 
مجرد فنانة جيدة إلى نجمة كبيرة تفِرش لها هوليوود البساط األحمر. ]22ـ23[

تبدو أنجيال ميركل الثالثاء  26  سبتمبر/ أيلول   2017 م  6 محرّم 1439 هـ  □  العدد 1121  السنة الرابعة
محكومة بواقع مرٍّ، 

يسمونه في ألمانيا 
تحالف جامايكا مع 

الليبراليين والخضر.
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المسيحيون 
العرب

الهجرة 
والتهجير

كيف يعيش المسيحيون 
العرب اليوم، وما هي 

قضاياهم ومشكالتهم 
وطبيعة عالقتهم 
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الدينية األخرى؟ هذا 

ما تجيب عنه »العربي 
الجديد« في سلسلة من 

الحلقات.
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أسهمت الحروب واألزمات تاريخيًا في تناقص أعداد المسيحيين في المنطقة العربية  )سافين حامد/فرانس برس(

انفصال كردسـتان
عقوبات عراقية إقليمية فورية
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سياسة

إحياء 
»دول المحور«

اعتقد البعض أن 
الضغوط ستجعل البارزاني 

يتراجع عن االستفتاء

للحديث تتمة...

عقوبات عراقية 
إقليمية فورية 

استحقاق يواجه الحصار 
والخنق في المهد

سار إقليم كردستان بمخططه إقامة استفتاء االنفصال عن العراق، رغم كل التحذيرات المحلية والدولية من 
تلويح  مع  وأنقرة،  وطهران  بغداد  من  عقابية  بإجراءات  أمس  مؤشراتها  أول  بدأ  والتي  الخطوة،  مواجهة 

األخيرة بعمل عسكري، مما يجعل الوالدة الفعلية للدولة الكردية شديدة الصعوبة

أربيل ـ محمد شيرزاد، عثمان المختار

ــل يــــــوم أمـــــــس، 25 ســبــتــمــبــر/ ــّجــ ســ
أولــى الخطوات لوالدة  أيلول 2017، 
»دولة كردستان«، مع إجراء سلطات 
اإلقليم العراقي االستفتاء على االنفصال عن 
الــعــراق، على الــرغــم مما سبقه مــن تحذيرات 
االستحقاق.  هذا  لتأجيل  ومساٍع  وتهديدات 
إال أن هــــذه الــــــوالدة أتــــت قــيــصــريــة مـــع شبه 
إجــمــاع دولــي على رفــض الخطوة، وانطالق 
الساعة  نــيــران حتى  دون  مــن  إقليمية  حــرب 
ملعاقبة اإلقليم على خطوته ودفعه للتراجع 
عنها، عبر حــصــاره وإغـــالق منافذه وضــرب 
أبــرز أركـــان اقــتــصــاده، النفط، فــي ظــل تهديد 
تــــركــــي واضـــــــح بــعــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة لــحــمــايــة 
ــــوع أول اشــتــبــاك مــســلــح بني  الــتــركــمــان، ووقـ
مليشيا »الحشد الشعبي« و»البشمركة« في 

إحـــدى الــبــلــدات فــي املــنــاطــق املــتــنــازع عليها. 
وفي ظل هذه األجواء، حاول مسؤولون أكراد 
توجيه رسائل طمأنة لجيران اإلقليم، إال أن 
الكردية  السلطات  اتخذتها  التي  اإلجــــراءات 
»االستقالل«،  لـ الخطوات  مسارعة  على  ــت 

ّ
دل

ــلـــــس أعــــلــــى  ــ ــــجـ ــع تــــشــــكــــيــــل »مـ ــ ــ ــا مـ ــ ــــوصـ خـــــصـ
لـــالســـتـــقـــالل« والـــحـــديـــث عــــن تــشــكــيــل لــجــان 
أخــرى منبثقة عنه تعمل على وضــع تصّور 
لعملة البالد الرسمية وجواز السفر واملرحلة 
االنــتــقــالــيــة. نــتــائــج هـــذا االســتــفــتــاء فــي إقليم 

كردستان العراق واملــدن التي تسيطر عليها 
الـــقـــوات الــكــرديــة ضــمــن مــا ُيــعــرف باملناطق 
املتنازع عليها، من بينها كركوك، جاءت كما 
كشفت األرقــام األولية أمس، وفق ما يشتهي 
ــم مـــســـعـــود الــــبــــارزانــــي وبـــاقـــي  ــيـ ــلـ زعـــيـــم اإلقـ
التي  املعلومات  إذ أشــارت  الكردية،  األحــزاب 
حصلت عليها »الــعــربــي الــجــديــد« مــن داخــل 
مركز العد والفرز في حي نشتمان الرئيسي 
وسط أربيل، إلى أن نسبة املصّوتني لصالح 
االنــفــصــال بلغت أكــثــر مــن 70 فــي املــائــة على 
الرغم من عدم فرز نتائج املراكز في أجزاء من 
فــي وقت  تعلن  أن  وُيتوقع  دهـــوك، وحلبجة. 
الحــق مــن مــســاء الــيــوم الــثــالثــاء نتائج أولية 
غــيــر رســمــيــة لــالســتــفــتــاء، وتـــجـــري عمليات 
الــعــد والــفــرز بــمــشــاركــة 400 قـــاٍض وحقوقي 
مـــن مــحــاكــم اإلقــلــيــم وبــمــراقــبــة مـــن منظمات 
 عــن منظمات 

ً
محلية ووســائــل إعـــالم، فــضــال

كان  وكما  إسرائيلية.  واحــدة  بينها  أجنبية 
مصدر  بحسب  التسريبات  أشـــارت  عا، 

ّ
متوق

ــل مــفــوضــيــة االســـتـــفـــتـــاء فــي  ــ مــطــلــع مــــن داخــ
)نعم(  اختارت  أن غالبية مريحة  إلــى  أربيل، 
أربيل ودهــوك  أمــس، وتفوقت  التصويت  في 
على السليمانية، فيما جــاءت زمــار وكركوك 
أواًل مقارنة مع باقي املدن املتنازع عليها في 

نينوى وصالح الدين وديالى بفارق كبير.

حصار وتهديدات
لم تتأخر بغداد ومعها دول الجوار، في بدء 
خــطــوات عقابية ضــد كــردســتــان. فقد صــّوت 
ــراءات  الــبــرملــان الــعــراقــي أمــس على حــزمــة إجـ
ــم، وقـــــــرر إلــــــــزام رئــيــس  ــيــ ــلــ عـــقـــابـــيـــة ضــــد اإلقــ
الــحــكــومــة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي بــــإعــــادة انــتــشــار 
ــيـــة فــــي املــنــاطــق  الــــقــــوات الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــراقـ
املتنازع عليها، ومنها كركوك، على ما كانت 

املوصل.  »داعـــش«  تنظيم  اجتياح  قبل  عليه 
ــاء الــعــام  ــ ــوة االدعـ ــراءات »دعــ ــ وتــضــّمــنــت اإلجــ
إلبعاد ومالحقة جميع املوظفني واملسؤولني 
الحكوميني من األكراد، الذين شاركوا ودعموا 
املناطق  النفط في  االستفتاء، وإعــادة حقول 
املتنازع عليها تحت إشراف وسيطرة وزارة 
النفطية  الشركات  ومنع  االتــحــاديــة«،  النفط 
مــن الــعــمــل فــي املــنــاطــق املــتــنــازع عليها. كما 
صّوت البرملان على »مطالبة وزارة الخارجية 
بمفاتحة الدول إلغالق قنصلياتها في إقليم 
كردستان، معتبرًا االستفتاء »غير دستوري 
ــع 78 نائبا في 

ّ
الــدســتــور«. كذلك وق بموجب 

رئيس  بــإقــالــة  تطالب  عريضة  على  الــبــرملــان 
الجمهورية فؤاد معصوم.

كــمــا كــشــف مــســؤول عــراقــي بــــارز فــي أمــانــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  مــجــلــس الــــــــوزراء، لــــ
ــدة مــع  ــ ــديـ ــ ــادي، أجــــــــرى اتـــــصـــــاالت جـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان  ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
ــي، وتــم  ــانــ ــرانــــي حــســن روحــ والـــرئـــيـــس اإليــ

االتــــفــــاق عــلــى جــمــلــة مـــن اإلجــــــــراءات تــجــاه 
كــــردســــتــــان، بـــمـــا فـــيـــهـــا مـــنـــع الـــتـــعـــامـــل مــع 
خطة  وتنفيذ  وتــجــاريــا،  اقتصاديا  اإلقــلــيــم 
للمنافذ ُيسمح خالله بمرور  إغــالق جزئي 
املــــواد الــغــذائــيــة والــطــبــيــة فــقــط. وأضــــاف أن 
الــدول  من  طلبت  العراقية  الخارجية  وزارة 
التي لها قنصليات في أربيل إغالقها، كما 
سيتم إقالة الدبلوماسيني والسفراء األكراد 
لون العراق في الخارج وشاركوا 

ّ
الذين يمث

 عــن املــنــاصــب املهمة 
ً
فــي االســتــفــتــاء فــضــال

والحساسة التي يشغلها املسؤولون األكراد 
في بغداد، مشددًا على أن بغداد تنتظر زيارة 
األميركي  الرئيس  أميركي مبعوث من  وفد 
دونالد ترامب حول األزمة ملنع تحّولها إلى 
نزاع مسلح. كذلك أمر العبادي، قوات بالده 
واإلجبار«  »التهديد  من  املواطنني  بحماية 
فــــي مـــنـــاطـــق واقــــعــــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــوات 
إقــلــيــم كــردســتــان، وفـــق بــيــان مقتضب بثه 
التلفزيون الرسمي. وفي السياق، دعا نائب 

الــرئــيــس الـــعـــراقـــي، نــــوري املــالــكــي، حكومة 
بــــــالده وحــــكــــومــــات الــــــــدول اإلقـــلـــيـــمـــيـــة إلـــى 
»فرض حصار شامل« على إقليم كردستان، 
مضيفا خالل تجمع مناهض لالستفتاء في 
بغداد، أن هذه الخطوة ستكون لها »تبعات 
عــام،  بشكل  الــعــراق  على مستقبل  خطيرة« 

واإلقليم بشكل خاص.
التي  تركيا،  األبــرز من  التحرك  كــان  إقليميا، 
»إغالق  لــّوح رئيسها رجــب طيب أردوغـــان، بـ
صنبور نفط اإلقليم الكردي شمالي العراق«، 
ــان  ـــ ــال أردوغـ ــ ــّدر عــبــر تـــركـــيـــا. وقـ ــــذي يـــصـ والــ
فــــي كــلــمــة خـــــالل مـــشـــاركـــتـــه فــــي مـــؤتـــمـــر فــي 
ــيـــوم ملن  ــنـــرى بــعــد الـ مــديــنــة إســطــنــبــول: »سـ
سيبيع اإلقــلــيــم الـــكـــردي فــي الـــعـــراق الــنــفــط؟ 
ــا نــغــلــقــه يــنــتــهــي  ــنـــدمـ ــا، وعـ ــنـ الـــصـــنـــبـــور لـــديـ
األمر«. واعتبر االستفتاء على االنفصال غير 
مـــشـــروع، وفـــي حــكــم املــلــغــي، مــن دون النظر 
ــاف: »هــو قـــرار تــفــوح منه  إلــى نتائجه. وأضــ
رائــحــة االنــتــهــازيــة«. وعـــن الــتــدابــيــر التركية 

املتوقع اتخاذها حيال اإلقليم الكردي، أشار 
أردوغــان إلى أنه حاليا ُيسمح فقط بالعبور 
إلى الجانب العراقي في املعابر الحدودية بني 
البلدين. وأضاف: »سنفصح عن تدابير أخرى 
خالل األسبوع الحالي«. وفي تهديد واضح، 
قــــال أردوغــــــــان: »كــمــا طــهــرنــا مــــدن جــرابــلــس 
ــن داعــــــش فــــي ســـوريـــة،  ــــاب مــ ــبـ ــ والـــــراعـــــي والـ
لـــن نــتــوانــى عـــن اتـــخـــاذ خـــطـــوات )مــشــابــهــة( 
ــزم األمـــــر«. كــذلــك أكــد  فـــي الـــعـــراق أيــضــا إذا لـ
أردوغــان، ونظيره الروسي فالديمير بوتني، 
خالل اتصال هاتفي جرى بينهما أمس، على 

وحدة األراضي العراقية والسورية.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أعـــلـــن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الـــتـــركـــي، مـــولـــود جـــاويـــش أوغـــلـــو، إن أنــقــرة 
ســتــقــوم بعملية عــســكــريــة عــلــى الـــفـــور، »فــي 
العراق(  )في  التركمان  حال تعرض أشقاؤنا 
العتداء فعلي«. وترافقت التحذيرات التركية 
مناوراته  أمــس  التركي  الجيش  مواصلة  مع 
العسكرية في قضاء سيلوبي بوالية شرناق 

الحدودية مع العراق، وذلك لليوم الثامن على 
ــران، وبــعــد أن أعــلــنــت إغــالق  ــ الــتــوالــي. أمـــا إيـ
مــجــالــهــا الــجــوي مــع إقــلــيــم كــردســتــان ومنع 
مرور الطائرات اآلتية من تلك املنطقة عبرها، 
األعلى  اإليــرانــي  املــرشــد  أعــلــن مستشار  فقد 
الــدول  أن  صفوي،  رحيم  العسكرية  للشؤون 
األربـــــع املــحــاذيــة لــإقــلــيــم ســتــغــلــق حــدودهــا 

معه، متوعدًا باملزيد من اإلجراءات.

أول نُذر المواجهات
ــريـــحـــات عــــديــــدة مــــن قـــــيـــــادات فــي  ــد تـــصـ ــعـ بـ
ــــدت  ــوّعـ ــ ــبــــي« تـ ــعــ ــيـــات »الــــحــــشــــد الــــشــ ــيـــشـ ــلـ مـ
عليها  املتنازع  واملــدن  كركوك  إلــى  باالنتقال 
»الــعــصــابــات  واســتــعــادتــهــا مــمــن وصــفــتــهــا بـــ
الـــتـــي ال تـــرضـــخ ألوامـــــر بــــغــــداد«، فـــي إشــــارة 
إلـــى قــــوات الــبــشــمــركــة، ُســّجــل عــصــر أول من 
ــتــل عــنــصــر من 

ُ
أمـــس مــواجــهــة مــســلــحــة، إذ ق

 
ً
البشمركة باشتباكات متقطعة لم تدم طويال
مع مليشيا »العصائب« في بلدة الطوز قرب 
كــركــوك إحــــدى الــبــلــدات املــتــنــازع عــلــيــهــا. في 
مقابل ذلك، كشف ضابط رفيع في البشمركة 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن رئــيــس  ــة، لــــ ــكــــرديــ الــ
اإلقــلــيــم اســتــدعــى املــزيــد مــن قـــوات االحتياط 
 
ً
واملـــتـــقـــاعـــديـــن مــــن قــــــوات الــبــشــمــركــة فــضــال
ــوات الــشــرطــة املحلية  عــن 50 فــي املــائــة مــن قـ
والـــــدفـــــاع املــــدنــــي، لـــلـــدفـــع بـــهـــم إلـــــى مــنــاطــق 
كركوك،  بينها  مــن  بــغــداد  مــع  متنازع عليها 
يــأتــي تحسبا مــن محاولة  ذلـــك  أن  مــوضــحــا 
الــبــرملــان باستعادة هذه  قــرار  بــغــداد  تطبيق 
املناطق والسيطرة على الحقول النفطية. أما 
عن الخطوات التالية لالستفتاء، فقد أوضح 
عــضــو مــفــوضــيــة االســتــفــتــاء فـــي كــردســتــان، 
»الـــعـــربـــي  ــرزنـــجـــي، لــــ ــبـ مــصــطــفــى مـــحـــمـــود الـ
الــجــديــد«، أن »الــخــطــوة الــثــانــيــة بــعــد إنــجــاز 
االســتــفــتــاء هــي مــصــادقــتــهــا قــضــائــيــا لتكون 
ورقــة معتمدة ســواء في التفاوض مع بغداد 
أو مع املحيط اإلقليمي والــدولــي«. وأضــاف: 
»من ناحية قانونية تم استيفاء الشرط األول 
أهــم ميثاق في  العالم ملزم بتطبيق  والــيــوم 
األمم املتحدة املقر عام 1951 وهو حق تقرير 
املصير للشعوب«، مضيفا أن »مسألة تهديد 
كــردســتــان لـــدول الــجــوار هــي نفسها الــروايــة 
منذ قــرن كــامــل«. وكــشــف عــن »تشكيل لجنة 
بــرئــاســة هــوشــيــار زيـــبـــاري لـــزيـــارة عـــدد من 
الدول من بينها الواليات املتحدة وبريطانيا 
ــعــــرض وثــيــقــة  ــتــــحــــدة لــ ــــن األمـــــــم املــ  عـ

ً
ــال فــــضــ

االستفتاء ونتائجها عليهم«.
من جهته، قــال سعيد شــقــالوي، القيادي في 
بزعامة  الكردستاني«  »الديمقراطي  الحزب 
الـــــبـــــارزانـــــي، إنـــــه »فـــــي حـــــال رفــــضــــت بـــغـــداد 
ــــوار بــاملــطــلــق مــعــنــا ورفـــضـــت نــتــائــج  فــتــح حـ
االستفتاء، فإن اإلقليم لديه خطة مرسومة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وأضـــــاف فـــي تــصــريــح لـــ
»نــتــوقــع ذلـــك جــيــدًا ونــعــتــبــر أن انـــتـــزاع حلم 
 وقد 

ً
الدولة وتحويله حقيقة لن يكون سهال

نتراجع  لــن  أننا  األهــم  لكن  بالكثير  نضحي 
ــابـــع: »يـــهـــددونـــا بــالــقــوة  حــتــى تــحــقــيــقــه«. وتـ
فمنذ  األكـــراد،  العسكرية وكأنها غريبة على 

أيام حكم العثمانيني نحن نحارب«.

صورة عن عراق ما بعد »داعش«
بشير البكر

لم تفلح كل املــحــاوالت والضغوط في ثني 
إقليم كردستان العراق عن إجراء االستفتاء 
عــلــى االنــفــصــال فــي مــوعــده املــحــدد فــي 25 
اإلجماع  مــن  الــرغــم  وعلى  سبتمبر/أيلول. 
الــعــاملــي عــلــى مــعــارضــة هـــذه الــخــطــوة، فــإن 
الـــقـــيـــادة الـــكـــرديـــة بــقــيــت عــنــد قــــرارهــــا ولــم 
التوقف عنده  تتراجع، وهــذا أمر يستدعي 
من أجل فهم األسباب الفعلية التي تقف وراء 
هذا اإلصرار. قبل كل شيء هناك مالحظتان 

رئيسيتان. األولى هي أنه كان هناك اعتقاد 
لدى الحكومة العراقية والقوى اإلقليمية أن 
الضغوط سوف تثمر في جعل رئيس إقليم 

ينتظرون 
دورهم 
للتصويت في 
أربيل أمس 
)كريس ماكغراث/
)Getty

عبد الرحمن عرابي

حصل ما توقعه علماء مادة 
االجتماع في أوروبا والواليات 

تحدة منذ سنوات، وباتت لليمني 
ُ
امل

تطرف )حزب البديل ألملانيا( 
ُ
امل

حصة من املقاعد البرملانية جنبًا 
إلى جنب مع حزب املستشارة 

أنجيال ميركل، وسط ارتفاع حدة 
الخطاب القومي في أوروبا على 

خلفية لجوء ماليني الهاربني من 
جحيم املنطقة العربية إلى القارة 

العجوز. هناك اصطدمت هواجس 
الوافدين بهواجس السكان األصليني 

الخائفني من املد الجديد، ومن تأثر 
املجتمع واالقتصاد األوروبيني سلبًا 
بتدفق املهاجرين. وزادت سياسات 

عتمدة من قبل بعض 
ُ
الدمج امل

الدول األوروبية من نقمة اليمينيني. 
وبخالف دولنا العربية، فإن صندوق 

ل منبرًا صالحًا لكل 
ّ
االقتراع ُيشك

أصحاب القضايا والرأي النتخاب 
من ُيمثلهم في البرملانات. هي لعنة 

الديمقراطية أو وجهها القبيح، 
عتدل 

ُ
الذي ُيتيح للُمتطرف كما امل

أن يصل إلى سدة القرار وينافس 
برؤيته العنصرية من هم أكثر 

انفتاحًا منه. تنقل هذه النتائج حدود 
الشرق األوسط من آسيا إلى قلب 

أوروبا التي ستتراجع فيها إنسانية 
القوانني ملصلحة النظرة الشمولية 

قّدس العرق والتفّوق على 
ُ
التي ت

ستضعفني، أسوة بدول 
ُ
حساب امل

بدع على مدى 
ُ
الشرق األوسط التي ت

السنوات في إنتاج طبقات طائفية 
وقومية ُمتصارعة على بقايا الدول. 
وقبلها بأيام خطب قادة األمم العالم 
تحدة، وغّيبوا 

ُ
من على منبر األمم امل

كل املبادئ التي قامت عليها الهيئة 
ممية من سالم وعدل وإنسانية. 

ُ
األ

وتولى الرئيس األميركي قيادة الرأي 
العام العاملي بشكل هستيري باتجاه 

الحروب. حرب نووية ضد كوريا 
الشمالية، وحرب إسقاط أنظمة في 

أميركا الجنوبية، وحرب كونية ضد 
نتج حتى 

ُ
اإلرهاب والتطرف التي لم ت

اليوم وبعد 17 عامًا على إطالقها 
إال املزيد من التطرف واإلرهاب. 

ويبقى أخطر ما في رؤية ترامب أنه 
يملك كل األدوات العسكرية الالزمة 
لتحويل التهديد إلى حرب. وإن كان 
خصمه الكوري الشمالي أقل تطورًا 
منه باملعنى العسكري، إال أن إرادة 

التحدي والقدرة على شن الحرب 
ُمشتركة بني الطرفني. ومن مفارقات 

القدر أن يمتلك مفاتيح الصواريخ 
النووية األكبر في الكوكب شخصان 

يتبادالن االتهامات بالُحمق والغباء.
تشدد في أوروبا 

ُ
وإن احتاج اليمني امل

إلى سنوات عديدة ليحوز على نسبة 
تمثيل أعلى في البرملانات تؤهله 

لتغيير السياسات العامة وهو األمر 
توقع، فإن محورًا جديدًا للدول 

ُ
امل

تطرفة بات منظورًا بني أوروبا 
ُ
امل

اليمينية وأميركا الجمهورية.  قد 
تذكر كتب التاريخ يومًا أن حصول 

حزب »البديل ألملانيا« على 89 
مقعدًا في البرملان كأحد األسباب 

غير املباشرة للحرب العاملية املقبلة، 
فاستعدوا. 

مسعود البارزاني
ال صديق دائمًا وال عدو

أربيل ـ براء الشمري

يكاد اسم مسعود مصطفى شيخ محمد 
ــبــارزانــي،  عــبــد الــســالم شــيــخ تـــاج الــديــن ال
واملواجهات  بالحروب  منذ والدتــه،  يرتبط 
املــوت  مــن  والنجاة  والــعــداوات  والتحالفات 
 إلى ما يأمل أن يكون 

ً
والتحدي... وصــوال

حــيــاة هـــادئـــة فـــي »الـــدولـــة الـــكـــرديـــة«، وإن 
ــعــراقــي فــحــســب. مسعود  كـــان بــشــقــهــا ال
البارزاني، املولود في مدينة مهاباد داخل 
إيـــران على مقربة مــن الــحــدود مــع العراق 
ــــال مــصــطــفــى  املـ والـــــــده  ــان  ــ كـ ــام 1946،  ــ عـ
البارزاني وزير دفاع جمهورية كردستان 
الــتــي ســقــطــت بــعــد والدتـــهـــا بــعــدة أشــهــر 
إثــــر هــجــوم لــلــجــيــش اإليــــرانــــي أيــــام نــظــام 
الــشــاه، مــا دعـــاه لــلــعــودة الـــى الــعــراق ومــن 
ثـــم انــتــقــل مـــع والـــــده إلـــى مــوســكــو برفقة 
قــيــادات كــرديــة أخــرى قبل أن يــعــودوا إلى 
كــردســتــان ويــتــم نفيهم مــن قــبــل الــنــظــام 
امللكي بــالــعــراق إلــى جــنــوب الــعــراق. وبعد 
انهيار امللكية في العراق عام 1958 وقيام 
الــجــمــهــوريــة، تـــم الــعــفــو عــنــهــم وإعــادتــهــم 
العراق  إلى مدينتهم اآلن )بــارزان( شمال 
وكان البارزاني آنذاك بعمر 12 عاما فقط. 
البارزاني  حياة  فــي  قليال  الــهــدوء  استمر 
حيث ســرعــان مــا انتفض األكـــراد مجددا 
بحقوق  مطالبني   1961 عـــام  بــغــداد  ضــد 
متساوية من بينها السماح بدراسة اللغة 
الــكــرديــة والــتــمــتــع بجميع االمــتــيــازات بما 
ترك  وتقاليدهم.  عــاداتــهــم  ممارسة  فيها 
الـــدراســـة وهـــو فـــي عــمــر الــســابــعــة عــشــرة 
بقيادة  الكردية  الــقــوات  بصفوف  والتحق 

ــده. يــلــقــب الـــبـــارزانـــي ابـــن الــجــبــل وهــو  ــ ــ وال
أن تطلق على  أعلى صفة تشريف يمكن 
املقاتل الكردي. شارك مع شقيقه إدريس 
البارزاني في وفد كردستان باملفاوضات 
التي جرت مع الحكومة العراقية في بغداد 
والـــتـــي انــبــثــق عــنــهــا اتــفــاقــيــة مــنــح الــحــكــم 
فـــي عـــام 1970. بعد  لــكــردســتــان  الـــذاتـــي 
اتــفــاقــيــة الــجــزائــر عـــام 1975 بـــني الــعــراق 
وإيران، عاود أكراد العراق حراكهم املسلح 

ضد بغداد. 
اســـتـــمـــر الــــحــــراك املـــســـلـــح مــــع والـــــــده املـــال 
مــصــطــفــى حــتــى عـــام 1979 حــيــث تــوفــي 
والده في الواليات املتحدة، وتولى بعد ذلك 

مــســعــود رســمــيــا مــنــصــب قـــيـــادة الــحــزب 
ــبــــارزانــــي  ــ ــح. مـــســـعـــود ال والـــــحـــــراك املـــســـلـ
ابن  كــردســتــان،  إقليم  عــامــًا(، رئيس   71(
ــارزان املــمــتــدة فــي إيــــران وتــركــيــا  ــ قبيلة بـ
ـــتـــل شــقــيــقــه إدريـــــس عــلــى يد 

ُ
والــــعــــراق، ق

الــجــيــش الــعــراقــي فــي مــعــارك عـــام 1987. 
دخـــل فــي حـــرب أهــلــيــة مــع حـــزب االتــحــاد 
بزعامة جالل الطالباني مطلع التسعينات، 
ودعــمــتــه واشــنــطــن وقــــوى غــربــيــة أخـــرى، 
الــطــالــبــانــي  بينما دعــمــت إيــــران وروســـيـــا 
حــتــى انــتــهــت الـــحـــرب عـــام 1996 بــاتــفــاق 
بــرعــايــة األمـــم املــتــحــدة فــي بــاريــس أوقــف 
القتال وتم تقاسم مناطق النفوذ بني أربيل 
)منطقة نفوذ حزب البارزاني، الديمقراطي 
نفوذ  )منطقة  والسليمانية  الكردستاني( 
االتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــكـــردســـتـــانـــي(. وقــبــل 
الرئيس  إلــى  الــبــارزانــي  ذلــك، لجأ مسعود 
ــدام حــســني، وتـــرأس  ــعــراقــي الـــراحـــل صــ ال
التقى بصدام  املستوى  رفيع  كرديا  وفــدا 
في إبريل/نيسان عام 1991 بعد »عاصفة 
الــصــحــراء«. وخـــالل االجــتــمــاع، تــم تقديم 
ــبـــارزانـــي  الـــشـــاي الـــــذي تـــــردد مــســعــود الـ
على  يقدم صــدام حسني  أن  قبل  بتناوله 
ــه بــكــوب  ــامـ ــاي الـــــذي أمـ ــوب الـــشـ تــبــديــل كــ
الراحل  العراقي  الرئيس  وكــأن  الــبــارزانــي، 
كان يريد إيصال رسالة مفادها أن كوب 
البارزاني لم يكن يحتوي على السم. عرف 
عــنــه ولـــعـــه بـــكـــرة الـــقـــدم حــتــى اآلن وحــبــه 
لـــلـــروايـــات وحـــرصـــه عــلــى املـــشـــاركـــة في 
ثمانية  لديه  الــذي  هــو  العسكرية،  الــنــدوات 
أوالد و35 حفيدًا. لم يكن لديه صديق دائم 

وال عدو دائم.

بورتريه ■ تحليل

عن  يتراجع  البارزاني،  مسعود  كردستان، 
 
ً
االستفتاء، ويقبل بعرض بديل ُيشّكل حال

الثانية  والنقطة  وأربيل.  وسطا بني بغداد 
ــل فـــي حــســابــات بــعــض األطـــــراف بــأن 

ّ
تــتــمــث

الصف الكردي غير موّحد املوقف من قضية 
االستفتاء، وأن هناك دواًل إقليمية لها قدرة 
عــلــى الــضــغــط مــن أجـــل تشكيل قـــوة كــرديــة 
مــعــارضــة لــالســتــفــتــاء، وهــــذا األمــــر ينطبق 
على إيــران التي تربطها عالقات متينة مع 
الرئيس  الــوطــنــي« بزعامة  حــزب »االتــحــاد 
الـــعـــراقـــي الــســابــق جــــالل طــالــبــانــي، ولــهــذا 
قــام قائد فيلق القدس في الحرس  الغرض 
الثوري اإليراني، قاسم سليماني، بأكثر من 

زيارة لإقليم.
شــــهــــد األســــــبــــــوع األخـــــيـــــر الــــســــابــــق لـــيـــوم 
جهة،  مــن  الضغوط  على  رهــانــا  االستفتاء 
ــردي مـــن جهة  ــكــ ــة شـــق الـــصـــف الــ ــاولـ ومـــحـ
ثــانــيــة. جـــرت مــســاومــات الــلــحــظــة األخــيــرة 
بني بغداد وأربيل، في ظل وساطات دولية، 
ولكن الطرف الكردي لم يتراجع، وفي الوقت 
ذاتـــه تــم لــعــب ورقـــة طــالــبــانــي، إذ بـــرز نجل 
السبت  يــوم  ليعلن  بافيل،  طالباني،  جــالل 
املاضي رفض االستفتاء، ولكنه تراجع عن 
الــســرب، وكان  موقفه بسرعة، وانــخــرط في 
ذلك إشارة إلى أن غالبية كردية مطلقة تقف 

في صف قرار إجراء االستفتاء.
الــــبــــارزانــــي نــفــســه فـــوجـــئ بـــالـــحـــالـــة الــتــي 
إلــى االستفتاء، ولم  ــدهــا قــراره بالذهاب 

ّ
ول

هذا  الــقــرار  يلقى  أن  تتوقع  حساباته  تكن 
التجاوب الشعبي من األكــراد قاطبة، األمر 
الذي وضعه أمام خيار وحيد بعدم العودة 
إلى الــوراء. وكان واضحا في األيــام الثالثة 
األخــيــرة أن الــشــارع الــكــردي ســبــق الــقــيــادة 
السياسي  السقف  ورفــع  بــأشــواط،  الكردية 
بــه، ولهذا لم يترك  أعلى مما كانت تطالب 
أو طــريــقــا  ــلـــمـــنـــاورة  لـ ــا أي هـــامـــش  أمـــامـــهـ

للعودة إلى الوراء. 
ــقـــارن خـــطـــاب الـــبـــارزانـــي فـــي بــدايــة  ــن يـ ومــ
الــذي  خطابه  مــع  الــحــالــي،  سبتمبر/أيلول 
تــحــّول إلـــى الــراديــكــالــيــة فــي األيــــام الثالثة 

األخيرة، يمكنه أن يفهم سر هذا االنعطاف، 
ــشـــارع الــتــقــط رســـالـــة االســتــفــتــاء  ذلــــك أن الـ
وذهب بها نحو أفق آخر هو »االستقالل«، 
وهـــذا مــا عــّبــر عــنــه الــبــارزانــي فــي مؤتمره 
ــر، حــــني نـــعـــى الـــشـــراكـــة  ــ ــيـ ــ الـــصـــحـــافـــي األخـ

والدولة االتحادية.
يــفــتــح االســتــفــتــاء الـــبـــاب بــاتــجــاه انــفــصــال 
ــر، وكــل  كــردســتــان، ولــيــس نــحــو أي أفـــق آخـ
مـــن يــخــّمــن غــيــر ذلــــك ال يـــريـــد قـــــراءة األمـــر 
والصريحة،  الواضحة  تعابيره  في  الواقع 
إال أن هذه النتيجة لن تكون أوتوماتيكية، 
تعيد  جــديــدة،  مــعــادلــة  تحقيقها  ويتطلب 
مختلفة.  بطريقة  الــعــراقــي  الــوضــع  هيكلة 
ــــردي تـــصـــرف بـــعـــفـــويـــة، ومـــن  ــكـ ــ ــــارع الـ ــــشـ الـ
منطلق أن »االستقالل« حق طبيعي لألكراد 
العراقية صيغا  الدولة  الذين جّربت معهم 
فشلت،  جميعها  ولــكــنــهــا  لــلــتــعــايــش،  عـــدة 
مــن الــحــكــم الـــذاتـــي إلـــى الـــدولـــة االتــحــاديــة، 
من  اللحظة حانت  أن  يــرون  فهم  وبالتالي 
أجل أن يقرروا مصيرهم، ويعلنوا دولتهم 
األرض  على  مــوجــودة  باتت  التي  املستقلة 

بكافة أركانها.
حسب وجــهــة نظر األكــــراد، ليس هــنــاك أي 
الصيغة  على  الــحــرص  إلــى  يدفعهم  سبب 
الحالية القائمة بينهم وبني بغداد، وسواء 
قــّصــرت بــغــداد بــالــوفــاء فــي الــتــزامــاتــهــا أو 
ــع الـــقـــائـــم مــنــذ سنة  ــإن الـــوضـ ــم تــقــصــر، فــ لـ
2003 تاريخ احتالل العراق، ومن ثم كتابة 
يناسبهم،  يعد  لم  عــام 2005،  الدستور في 
وهم يرون أن الفرصة باتت سانحة إلعالن 

دولتهم، وربما لن تتكرر.
إلــى ذلــك يــبــدو أن املرحلة األصــعــب هــي التي 
ــن تـــشـــبـــه، فــــي جــمــيــع  ــ ســتــلــي االســـتـــفـــتـــاء، ولـ
عرف 

ُ
ت كــانــت  الــتــي  السابقة  املرحلة  األحــــوال، 

بـــالـــشـــراكـــة. وإذا كـــانـــت الـــشـــراكـــة قـــد انــتــهــت 
ــارزانــــي، فــإن  ــبــ ــا أعـــلـــن الــ بــاالســتــفــتــاء وفــــق مـ
لن تكون مقتصرة فقط على  الجديدة  الفترة 
املواجهة بــني بــغــداد وأربــيــل، بــل هــي متعلقة 
بــعــراق مــا بعد »داعـــش«، األمــر الــذي يتجاوز 

الحسابات العراقية إلى اإلقليمية والدولية.

اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم )الصورة(، أن األزمة في كردستان 
بلغت ذروتها، مؤكدًا أن »بغداد ستكون الجهة التي سنتحاور معها 
بشأن تداعيات االستفتاء«. وتطرق 
يلدريم في مقابلة تلفزيونية، إلى 
وصلت  »بالفعل  قائًال  االستفتاء 
األزمة إلى نقطة الالعودة، وهي 
جديدة  تــطــورات  مرحلة  بــدايــة 
المساس  من  وحذر  جيدة«.  وغير 
شمالي  فــي  ــرى  األخـ بالعرقيات 
عن  نتغاضى  »لــن  قــائــال:  الــعــراق 
الوجود  تستهدف  خطوات  أي 

التركماني شمالي العراق«.

يلدريم: نحاور بغداد حصرًا

ستكون المرحلة األصعب 
هي التي ستلي االستفتاء 

على انفصال إقليم 
كردستان العراق، في 
مشهد يعطي فكرة 

عن صورة هذا البلد في 
مرحلة ما بعد »داعش«

احتفاالت في اإلقليم 
بإجراء االستفتاء )كريس 

)Getty/ماكغراث
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لدى البارزاني 8 أوالد و35 حفيدًا 
)أحمد ديب/فرانس برس(

انفصال كردستان

  شرق
      غرب

كوريا الشمالية: 
ترامب أعلن الحرب علينا 

اعــتــبــر وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــوري 
أن  يــــــونــــــغ-هــــــو،  ري  ــي،  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
األميركي، دونالد ترامب،  الرئيس 
»أعلن الــحــرب« على بــالده، مؤكدًا 
إلسقاط  مستعدة  يــانــغ  بيونغ  أن 
قــــاذفــــات أمــيــركــيــة حــتــى مـــن دون 
أن تــدخــل مــجــالــهــا الـــجـــوي. وقـــال  
لــلــصــحــافــيــني، أمــــس، أمــــام الــفــنــدق 
الــــذي يــقــيــم فــيــه فــي نــيــويــورك، إن 
»ترامب زعم أن قيادتنا لن تستمر 
... لــقــد أعـــلـــن الـــحـــرب على 

ً
ــال ــ ــويـ ــ طـ

بـــــالدنـــــا«. وأكــــــد أن »عـــلـــى جــمــيــع 
الدول األعضاء )في األمم املتحدة( 
والــعــالــم بــأســره أن يــتــذكــروا جيدًا 
أن الــواليــات املتحدة بــدأت بإعالن 

الحرب«.
)فرانس برس(

لقاء أردوغان 
وبوتين الخميس

الــروســي، فالديمير  الرئيس  يــزور 
الخميس  أنقرة،  )الصورة(  بوتني، 
املقبل، إلجراء محادثات مع نظيره 
ــــب طـــيـــب أردوغـــــــــان،  ــركــــي، رجــ ــتــ الــ
يــتــوقــع أن تــتــنــاول الــتــطــورات في 
كل من العراق وسورية. وأعلن كل 
مـــن الــكــرمــلــني والـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
عقب اتصال هاتفي بني الزعيمني، 
أمـــــس، أن بـــوتـــني ســيــقــوم بـــزيـــارة 
عمل تستمر يوما واحدًا إلى أنقرة 

الخميس. 
أردوغــــــــــان  أن  ــلــــني،  ــرمــ ــكــ الــ وأفــــــــــاد 
وبوتني أكدا، أمس، على أن تطبيق 
خطة إقامة »مناطق خفض التوتر« 
فــي ســوريــة ستمهد الــطــريــق أمــام 
وقف العنف والتوصل إلى تسوية 

سياسية.
)فرانس برس(

إحباط هجوم لـ»داعش« 
على الحدود العراقية 

السورية
العراقية  األمــنــيــة  الــقــوات  أحبطت 
هـــجـــومـــا لــتــنــظــيــم »داعــــــــش« عــلــى 
وقالت  السورية.  العراقية  الحدود 
خلية اإلعالم الحربي العراقية في 
العراقية تمكنت  الــقــوات  إن  بــيــان، 
للتنظيم على  هــجــوم  إحــبــاط  مــن 
الـــحـــدود فـــي مــنــطــقــة املــثــلــث الــتــي 
تربط الحدود مع الحمدانية شمال 
ــقـــوات  ــــى أن الـ ــراق، مـــشـــيـــرة إلـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــراقــيــة قــتــلــت عــــددًا مــن عناصر 

التنظيم فيما الذ الباقون بالفرار.
)قنا(

بغداد تنفذ حكم 
اإلعدام بحق 42 مدانًا

أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ 
ــدانــــني  ــــن املــ ــم اإلعــــــــــدام بــــــــ42 مـ ــكـ حـ
بتهمة »اإلرهـــاب« األحــد، في أكبر 
إعـــدام جــمــاعــي، منذ مطلع  عملية 
ــالــــي. وأكــــــــدت الــــــــوزارة  ــام الــــحــ ــعــ الــ
فــي بــيــان، أمـــس، أن »أحــكــام املنفذ 
بــهــم اإلعــــــدام كـــانـــت ضــمــن قــانــون 
مكافحة اإلرهاب، وجرائمهم كانت 
القوات  بني الخطف وقتل عناصر 
وتفجير  املسلح  والسطو  األمنية 
عبوات ناسفة وسيارات مفخخة«.
)فرانس برس(

الرئيس اللبناني 
يبدأ زيارة إلى باريس

الــتــقــى الــرئــيــس الــلــبــنــانــي، ميشال 
عـــــون، )الـــــصـــــورة(، أمــــس اإلثـــنـــني، 
ــانــــويــــل  ــــي، إيــــمــ ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ نــــظــــيــــره الـ
مــاكــرون، فــي بــاريــس، وذلـــك خالل 
ــوم بـــهـــا عـــون  ــقــ زيـــــــــارة رســـمـــيـــة يــ
إلـــــى الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وفـــي 
الــرحــلــة مـــن بـــيـــروت الــــى بـــاريـــس، 
الـــرتـــب  ــن عــــــون أن »ســـلـــســـلـــة  ــلــ أعــ
حصل  وإذا  ســتــطــبــق،  والــــرواتــــب 
بعض التأخير التقني فيها سيتم 
ــقـــرر  ــن املـ ــ اســــتــــدراكــــه الحـــــقـــــا«. ومــ
ــزور عــــون مــجــلــســي الــشــيــوخ  ــ أن يـ
والنواب ومقر الحكومة الفرنسية، 
بــاريــس، كما  الــى بلدية  باإلضافة 

يلتقي أعضاء الجالية اللبنانية.
)العربي الجديد(
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غرينبالت إلى إسرائيل 

اليوم

يصل املبعوث األميركي إلى الشرق 
ــــون غــــريــــنــــبــــات  ــــسـ ــيـ ــ األوســـــــــــــــط، جـ
)الـــــصـــــورة(، إلــــى إســـرائـــيـــل، الــيــوم 
ــاء، الســـتـــكـــمـــال مـــحـــادثـــات  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
السام بني إسرائيل والفلسطينيني. 
وذكــــــر مـــوقـــع صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت 
إن  أمــــــــس،  مـــــن  أول  أحــــــــرونــــــــوت«، 
لبحث  إسرائيل  سيزور  غرينبات 
بــدء املــفــاوضــات، الــتــي توقفت منذ 
رفــض  بــعــد   ،2014 إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
االحتال وقف االستيطان واإلفراج 

عن أسرى فلسطينيني.
)األناضول(

االحتالل يستعد 
للمصادقة على ألفي 

وحدة استيطانية
ــلــــي، أمـــس  ــيــ ــلــــن مــــســــؤول إســــرائــ أعــ
اإلسرائيلية  الــســلــطــات  أن  اإلثــنــني، 
ــــوع املـــقـــبـــل عــلــى  ــبـ ــ ــادق األسـ ــتـــصـ سـ
ــات لــــبــــنــــاء ألـــــفـــــي وحــــــدة  ــطــ ــطــ ــخــ مــ
اســـتـــيـــطـــانـــيـــة جــــديــــدة فــــي الــضــفــة 
الــغــربــيــة املــحــتــلــة. ونــقــلــت صحيفة 
ــة، عـــن  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ »هـــــــــآرتـــــــــس« اإلســ
املسؤول اإلسرائيلي قوله إن »لجنة 
التخطيط العليا في اإلدارة املدنية 
اإلســرائــيــلــيــة، ســتــصــادق عــلــى هــذه 
لــم تتم  املــخــطــطــات«. وأضــــاف »إذا 
ــذه املــخــطــطــات  ــ ــلـــى هــ ــة عـ ــادقــ املــــصــ
األسبوع املقبل، فإن املصادقة ستتم 
مباشرة بعد انتهاء عيد املظلة في 

11 أكتوبر/تشرين األول املقبل«. 
)األناضول(

... ويلوح بإخالء 
تجمع »الخان األحمر«

بإخاء  اإلسرائيلية  الحكومة  وح 
ّ
تل

من  الفلسطينية  الــعــائــات  عــشــرات 
األحــمــر«  »الــخــان  السكاني  التجمع 
شــــــــرق الـــــــقـــــــدس، مـــنـــتـــصـــف الــــعــــام 
»بــاديــة  املقبل. وقـــال رئــيــس جمعية 
القدس«، محمد الكرشان، إن عشرات 
اآلن  تعيش  التي  البدوية  العائات 
فــي تجمع »الــخــان األحــمــر«، مهددة 
بـــاإلخـــاء لــصــالــح تــوســيــع عـــدد من 
مستوطنة  خصوصًا  املستوطنات، 

»معاليه أدوميم«.
)األناضول(

مصر: سجن خالد علي 
3 أشهر

قضت محكمة جنح الدقي املصرية، 
أمس اإلثنني، بحبس املحامي خالد 
علي )الصورة( 3 أشهر وكفالة ألف 
فاضح،  فعل  ارتــكــاب  بتهمة  جنيه، 
بــعــد رفـــع يــديــه عــقــب حــكــم مصرّية 
ــر. وطــــلــــب دفـــــاع  ــيــ ــافــ ــنــ تـــــيـــــران وصــ
املــحــامــي خــالــد عــلــي مـــن املــحــكــمــة، 
خـــال الــجــلــســات املــاضــيــة، انــتــداب 
للسينما  الــعــالــي  املــعــهــد  مــن  خبير 
لفحص الصور والفيديوهات التي 
استندت إليها النيابة في القضية، 
كــمــا طــلــب تــفــريــغ كــامــيــرات مجلس 
ــــان  ــة. وكـ ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــــن يــــــوم الـ الـــــدولـــــة عـ
املــحــامــي ســمــيــر صـــبـــري، املــعــروف 
بـــوالئـــه لــلــنــظــام املـــصـــري، قـــد تــقــدم 
بــبــاغ ضــد خــالــد عــلــي، يتهمه فيه 
وطالب  بذيئة،  بعامات  بــاإلشــارة 
بــالــتــحــقــيــق مـــعـــه بــتــهــمــة اإلســــــاءة 

للدولة والقضاء.
)العربي الجديد(

األردن: سجن 3 
فلسطينيين هّربوا أسلحة 

إلى الضفة
ــة  ــ ــ ــدول ــ أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة أمـــــــــن الــ
االثنني،  أمــس  )عسكرية(،  األردنــيــة 
فلسطينيني  ثــاثــة  بسجن  أحــكــامــًا 
بــعــد إدانــتــهــم بــتــهــريــب أســلــحــة من 
ودانــت  الغربية.  الضفة  إلــى  األردن 
»تصدير  بجناية  املتهمني  املحكمة 
أســلــحــة بــقــصــد اســتــخــدامــهــا على 
وجــــه غــيــر مـــشـــروع، وبـــيـــع أســلــحــة 
غير  وجــه  على  استخدامها  بقصد 
مشروع استنادًا إلى قانون مكافحة 
اإلرهاب«. وتشير الئحة االتهام إلى 
الــقــبــض عليهم  قــبــل  املــدانــني  تمكن 
من تهريب 250 مسدسًا و40 بندقية 

إلى الضفة الغربية املحتلة.
)العربي الجديد(

باريس ـ العربي الجديد 

جدد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد 
الرحمن آل ثــانــي، أمــس االثــنــني، مــن فرنسا، 
ــا يــتــعــلــق  الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ثــــوابــــت قـــطـــر فــــي مــ
ــة املــفــتــعــلــة ضــدهــا مـــن قبل  ــ بــســبــل حـــل األزمـ
دول الحصار )السعودية، البحرين، اإلمارات 
ــر(، فــيــمــا أكــــد أن الـــرئـــيـــس األمــيــركــي  ومــــصــ
دونالد ترامب يكثف الجهود في سبيل حل 
دبــلــومــاســي لـــأزمـــة. وقــــال الـــوزيـــر الــقــطــري، 
خـــال نــــدوة فـــي بـــاريـــس لــلــمــعــهــد الــفــرنــســي 
ــه ملــس  ــ ــــس، إنـ ــقـــدت أمــ لـــلـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة عـ
»رغــبــة أكــبــر« لــدى تــرامــب لـــرأب الــصــدع عبر 
الحوار. وأضــاف »قــال بوضوح شديد إنه ال 
يريد أن يرى صراعًا بني األصدقاء. لذا فهناك 
عــزم من قبل الــواليــات املتحدة على حل هذا 
األمــر عبر الــحــوار«. وكــان أمير قطر، الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، قد التقى بترامب على 
هــامــش مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاعــات الجمعية 
العامة لأمم املتحدة، قبل أيام، وتخلل اللقاء 
أن »هناك مساعَي حالية  إلــى  إشــارة ترامب 

صالح النعامي

حــــــــذرت دراســـــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــــن مــخــاطــر 
ــران وتعاظم  بــني تركيا وإيـ الكبير  الــتــقــارب 
مــظــاهــر الــتــعــاون بــيــنــهــمــا، مــعــتــبــرة أن هــذا 
للمصالح  تهديدًا  طياته  في  يحمل  التطور 
الدراسة،  االستراتيجية إلسرائيل. وشــددت 
التي صــدرت يــوم األحــد املــاضــي عــن »مركز 
أن  اإلسرائيلي، على  القومي«  األمــن  أبحاث 
اإليراني  التركي  التقارب  خطورة  يفاقم  ما 
حــقــيــقــة أنـــه يــأتــي فـــي ظـــل تـــطـــورات سلبية 
ــرار بــاملــصــالــح  تــعــكــس تـــوجـــه أنـــقـــرة لــــإضــ
اإلســرائــيــلــيــة، ال سيما إصــــرار األتــــراك على 
تــطــويــر الــعــاقــة مــع حــركــة حــمــاس، والـــدور 
الــكــبــيــر الــــذي تــقــوم بــه الــقــيــادة الــتــركــيــة في 
ــيـــل، خــصــوصــًا في  ــرائـ الــتــحــريــض عــلــى إسـ

أعقاب أحداث األقصى األخيرة.
وأشارت الدراسة، التي أعدتها كل من رئيسة 
قــســم األبـــحـــاث األســبــق فــي جــهــاز املــوســاد، 

لــحــل األزمـــــة فـــي الـــشـــرق األوســــــط، ورأى أن 
حلها سيكون في وقت قريب جدًا«.  

فــي مـــوازاة ذلــك، استعرض وزيــر الخارجية 
افتعلت  التي  األزمــة  مسهب  بشكل  القطري، 
ــا مــــنــــذ شــهــر  ــورهــ ــطــ ضـــــد قــــطــــر ومــــــراحــــــل تــ
األدوات  عن   

ً
فضا املــاضــي،  يونيو/حزيران 

الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة واإلعــامــيــة التي 
اســتــخــدمــت فــيــهــا، قــبــل أن يــؤكــد أن الــدوحــة 
الــوصــايــة، وإن كانت  تــرفــض جميع أشــكــال 
تعتبر أن الــحــوار هــو الــحــل لــفــك اإلشــكــاالت 
تــشــارك بطريقة  الــذي جعلها  األمــر  العالقة، 
ــاءة مـــع جـــهـــود الـــوســـاطـــة الـــتـــي تــقــودهــا  ــنـ بـ
ــأن قطر  ــر بـ ــ الــكــويــت بــدعــم دولــــي. وفــيــمــا ذّك
الوساطة،  ومقترحات  املــبــادرة  مع  تجاوبت 
إلــى أن دول الحصار عملت على وضع  لفت 
السيادة، وقدمت مطالب  مبدأ  تهدد  أهــداف 

وضعت لترفض على حد وصفه.
وأشار وزير الخارجية القطري إلى أن »سبب 
األزمــة الخليجية فــرض سياسات على قطر 
تــخــالــف مــبــادئــهــا وقــيــمــهــا، وهــــو مــحــاولــة 
واضــحــة لــفــرض تغيير الــنــظــام مــن الــخــارج، 
ألنــنــا ال نــشــاطــرهــم رؤيــتــهــم املــنــغــلــقــة«. لكن 
على الرغم من ذلــك أكــد أن بــاده »ستواصل 
نـــكـــون  ولــــــن  الــــشــــعــــوب  إرادة  ــــع  مـ الـــــوقـــــوف 
صــامــتــني«. كما أشـــار إلــى اســتــمــرار الــدوحــة 
فـــي ســيــاســاتــهــا مـــن أجــــل تــســويــات سلمية 

للصراعات. 
أن  إلــى  القطري  الخارجية  لفت وزيــر  وفيما 
سيادي  حــق  الدبلوماسية  الــعــاقــات  »قــطــع 
رة 

ّ
لكل دولة«، أضاف »لكن هذه األزمة ُمسخ

للتدخل في الشؤون الداخلية للدول«.

ترى أن اإلرهاب يزدهر في األنظمة املنغلقة، 
وأنـــــه يــجــب تــحــطــيــم اإلرهـــــــاب بــكــل الــســبــل، 
عسكريًا وأيضًا من خــال وضــع رؤى لخلق 

األمل والتحول اإليجابي والتنمية.
بـــاده وبأنها  الــحــصــار بخيانة  واتــهــم دول 
»قـــامـــت بــــإجــــراءات أحـــاديـــة ضـــدنـــا، مخالفة 

الــخــبــيــرة فــي الــشــأن اإليـــرانـــي سيما شــايــن، 
والباحثة في الشأن التركي ليندا شتراوس، 
إلى أن ما يفاقم األمــور خطورة في التقارب 
ــــرة بــالــنــســبــة لــلــمــصــالــح  ــقـ ــ ــران وأنـ ــهــ بــــني طــ
أيــضــًا في  أنـــه يتجسد  اإلســرائــيــلــيــة حقيقة 
ظل وقوف كل من تركيا وإيــران ضد املحور 
إسرائيل، مشيرة بشكل  من  القريب  العربي 
خاص إلى تدهور العاقات التركية املصرية 
ووقوف تركيا وإيران بدون تردد إلى جانب 
ــدول الــعــربــيــة السنية  ــ قــطــر فــي مــواجــهــة »الـ

املعتدلة«، على حد توصيف الدراسة. 
ــقــــرار الــتــركــي  وشــــــددت الــــدراســــة عــلــى أن الــ
بـــاإلســـراع بــتــدشــني الــقــاعــدة الــعــســكــريــة في 
قطر يدلل على الجدية التي تبديها أنقرة في 
الوقوف إلى جانب الدوحة، وتعكس عزمها 
عليها. وحــذرت  الحملة  أهــداف  إفشال  على 
من أن التعاون التركي اإليراني يمثل تهديدًا 
للبيئة االستراتيجية واإلقليمية إلسرائيل، 
مــشــيــرة إلــــى أن هــــذا الـــتـــعـــاون يــتــعــاظــم في 
ظــل تــدهــور األوضــــاع فــي مــصــر. وأوضــحــت 
الدراسة أن التقارب التركي اإليراني تجسد 
ــنـــي  فــــي تـــوثـــيـــق الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري واألمـ
ــارة  ــزيــ بـــني الـــجـــانـــبـــني، مـــشـــددة عــلــى أن »الــ
الـــتـــاريـــخـــيـــة« الـــتـــي قـــــام بـــهـــا رئـــيـــس هــيــئــة 
األركان في القوات املسلحة اإليرانية محمد 
بـــاقـــري ألنـــقـــرة فـــي أغــســطــس/ آب املــاضــي، 
تحمل دالالت كبيرة. وأشارت إلى أن مظاهر 
الــتــنــســيــق الــســيــاســي واالســـتـــراتـــيـــجـــي بني 
متوقفة  باستمرار،  تتعاظم  وطــهــران  أنــقــرة 
ــادة وتــيــرة الــلــقــاءات بــني الرئيسني  عــنــد زيــ
رجــب طيب أردوغــــان وحــســن روحــانــي، إلى 

جانب تعاون كل من تركيا وإيــران وروسيا 
في التوصل التفاق خفض التوتر في سورية. 
 من إيــران وروسيا وافقتا 

ً
وأوضحت أن كا

بــإدلــب السورية  اتــفــاق أســتــانــة املتعلق  فــي 
مــن تحقيق  يمّكنها  دورًا  تــركــيــا  مــنــح  عــلــى 
مــصــالــح تــتــجــاوز مــخــاوفــهــا مــن التطلعات 
ــارت الــدراســة إلــى أن  القومية لــأكــراد. وأشــ
الــتــعــاون الــتــركــي اإليـــرانـــي يــمــّس بــخــارطــة 
في سورية، محذرة  االستراتيجية  املصالح 
ــران عــلــى تكريس  مــن أنـــه يــعــزز مــن قـــدرة إيــ

نفوذها هناك.
 ولفتت الدراسة إلى أن توثيق التعاون بني 
ــران امــتــد لــلــجــانــب االقــتــصــادي،  ــ تــركــيــا وإيـ
 مــــن طــــهــــران وأنــــقــــرة 

ً
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن كـــــا

ومــوســكــو تــوصــلــت التـــفـــاق ثــاثــي يقضي 
بــقــيــام شــركــات تــركــيــة وروســـيـــة بالتنقيب 
ــــي إيــــــــــران. وحــــــذرت  ــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فـ ــ عـ
الــتــعــاون العسكري  الــدراســة مــن أن تعاظم 
ــا يــزيــد األمـــــور تعقيدًا  ــيـ بـــني تــركــيــا وروسـ
بالنسبة إلســرائــيــل، خــصــوصــًا فــي أعــقــاب 
قرار موسكو تزويد أنقرة بمنظومة الدفاع 

الجوي األحدث في العالم »أس 400«.

 وعـــزت الـــدراســـة الــتــقــارب الــتــركــي اإليــرانــي 
إلـــى حــاجــة كــل مــن طــهــران وأنــقــرة لتوحيد 
ــراد فــي شمال  ــ الــجــهــود ملــواجــهــة تــوجــه األكـ
الــعــراق لــإعــان عــن استقالهم، إلــى جانب 
خيبة أمل تركيا من الواليات املتحدة بسبب 
مــســهــا بـــاألمـــن الـــقـــومـــي الـــتـــركـــي مـــن خــال 
اإلصـــرار على دعــم أكـــراد ســوريــة. واعتبرت 
الـــدراســـة أن نــجــاح الــــروس واإليــرانــيــني في 
إنــقــاذ نــظــام بــشــار األســـد مــن الــســقــوط دفــع 
الجديد  الواقع  التركي للتعامل مع  الرئيس 
ــة الـــكـــامـــنـــة فــي  ــاقـ ومـــحـــاولـــة اســـتـــنـــفـــاد الـــطـ
الــتــعــاون مــع طــهــران ومــوســكــو حفاظًا على 
ــــارت إلـــى أن األتـــراك  املــصــالــح الــتــركــيــة. وأشـ
معنيون بالتقارب مع إيــران من أجل إيجاد 
بــيــئــة ســيــاســيــة تــســمــح لـــقـــواتـــهـــم بــالــعــمــل 
شمال سورية ملنع األكراد من فرض حقائق 
الــــورقــــة،  وحــــســــب  األرض.  عـــلـــى  ســـيـــاســـيـــة 
 مــن اإليــرانــيــني والــــروس أدركــــوا أن 

ً
فـــإن كـــا

مهمة  تصعيب  فــي  مــهــمــًا  دورًا  أدت  تــركــيــا 
الــحــســم لــصــالــح بـــشـــار األســـــد فـــي ســوريــة 
مـــن خــــال دعــمــهــا لـــقـــوى الـــثـــورة الــســوريــة، 
ــــذي فـــاقـــم حـــاجـــة طـــهـــران ومــوســكــو  ــر الـ ــ األمـ
معها.  الــتــعــاون  تكثيف  عبر  أنــقــرة  لتحييد 
وأوضـــحـــت الـــدراســـة أن انـــطـــاق تــركــيــا من 
ساهمت  الغربية  الـــدول  بــأن  مفادها  قناعة 
ــقــــاب الـــتـــي جــرت  فـــي تــحــفــيــز مـــحـــاولـــة االنــ
فـــي تـــمـــوز/ يــولــيــو الـــعـــام املـــاضـــي، ورفـــض 
واشنطن تسليم فتح الله غولن، الذي تتهمه 
السلطات في أنقرة بالوقوف خلف املحاولة 
للتعاون  األتـــراك  عــززا من توجه  االنقابية، 

مع طهران وموسكو.

ونــفــى وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري مــزاعــم دول 
الحصار بــأن قطر تتدخل في شــؤون الــدول 
األخــرى، وقــال إن تلك الــدول هي من حاولت 
بـــكـــل الـــســـبـــل فـــــرض الــــوصــــايــــة عـــلـــى الـــقـــرار 
الحكم،  نظام  في  والتدخل  لقطر،  السياسي 
العسكرية  للقوة  باللجوء  التهديد  بل جرى 

لفرض تلك الوصاية.
وبـــــنّي وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري أنــــه لفهم 
األزمة الخليجية ال بد من فهم األدوات التي 
اســتــخــدمــتــهــا دول الــحــصــار ملــواجــهــة قــطــر، 
أهـــداف  اإلرهـــــاب لتحقيق  مــعــنــى  إذ حــرفــت 
ســيــاســيــة، مــؤكــدًا أن اســتــخــدام هـــذا الــســاح 
بـــتـــلـــك الـــطـــريـــقـــة يـــشـــكـــل خــــطــــرًا ألنـــــه يــحــول 
االهــتــمــام عــن حــرب اإلرهــــاب. وأعــلــن أن قطر 

لــلــقــوانــني الــدولــيــة، فــي مــحــاولــة منها لعزل 
قطر«.  

وأكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة أن قطر على مــا يــرام 
من الناحية االقتصادية رغم العقوبات. كما 
تطرق إلى العاقة مع إيــران، وقــال »يقولون 
إن قطر اآلن أقرب إليران. إنهم يدفعون بقطر 
صوب إيران بإجراءاتهم. إنهم يمنحون قطر 
وتــابــع  كــهــديــة«.  إقليمية  قـــوة  أي  أو  إليــــران 
»هــل هــذا هو هدفهم؟ الدفع بــدولــة.. بإحدى 
دول مجلس التعاون الخليجي صوب إيران؟ 
إنه ليس هدفًا حكيمًا«. وأشار إلى أن موقف 
قطر من األزمة السورية لم يتغير، مشيرًا إلى 
أنه »بعد ثمانية أشهر وبعد عسكرة الثورة 
)السورية( قررت قطر االنحياز لطرف. قررنا 

الوقوف إلى جانب الشعب«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، واصـــــل مـــحـــور الــحــصــار، 
الترويج  محاولة  ومــصــر،  اإلمــــارات  تحديدًا 
لــنــفــســه كـــطـــرف يــتــبــنــى مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــاب 
وتــمــويــلــه، عــبــر دعـــوة مــشــتــركــة خـــال زيـــارة 
الــفــتــاح السيسي إلى  الــرئــيــس املــصــري عبد 
أبــوظــبــي أمـــس ولــقــائــه بــولــي عــهــد أبــوظــبــي 
مــحــمــد بـــن زايـــــد آل نــهــيــان الــــــدول الــعــربــيــة 
واملجتمع الدولي إلى تكثيف جهود التصدي 
ــد الــجــانــبــان  ــاب«. وأكــ ــ ــ ملــســألــة »تــمــويــل اإلرهـ
جهود  تضافر  »أهمية  رسمي  بيان  بحسب 
املجتمع  وكــذا  كافة  الشقيقة  العربية  الـــدول 
الــدولــي فــي الــتــصــدي لــهــذه اآلفـــة )اإلرهــــاب( 
ــة فــــي مــا  عـــلـــى جــمــيــع املـــســـتـــويـــات، وخــــاصــ
اإلرهــابــيــة  الــجــمــاعــات  بــوقــف تمويل  يتعلق 
ومـــدهـــا بــالــســاح واملــقــاتــلــني وتــوفــيــر املـــاذ 

اآلمن والغطاء السياسي واإلعامي لها«.

روسيا 
تحرق إدلب

مصير غامض 
لـ»دواعش« 

الرقة

ــدة،  إلـــى ســقــوط ثــاثــة قــتــلــى مـــن عــائــلــة واحــ
ــا فـــي ريــــف جسر  كــمــا اســـتـــهـــدف عـــني الــــزرقــ
الــشــغــور وبـــلـــدة مــعــرشــوريــن ومــديــنــة خــان 
شــيــخــون، مــوقــعــًا أربــعــة قــتــلــى والــعــديــد من 
القصف  الــجــرحــى«. وأضـــاف »كما استهدف 
الغربي بعدة  إدلــب  ريــف  القنيطرة في  بلدة 
فت ثاثة قتلى وعددًا من الجرحى 

ّ
غارات، خل

ــفــــال. كما  مـــن عــائــلــة واحـــــــدة، غــالــبــيــتــهــم أطــ
أصـــيـــب الـــعـــديـــد مـــن املـــدنـــيـــني بــقــصــف على 
مــديــنــة ســراقــب ومــعــرة حــرمــة وقـــرى قيقون 
ــــني الــــزرقــــا والـــنـــهـــر األبــــيــــض فــــي الـــريـــف  وعـ
الغربي  بالريف  والعالية  وحــلــوز  الشمالي، 
لجسر الشغور، التي قتل فيها 6 مدنيني. كما 
وأطــراف  وكفرعميم  مدينة سرمني  تعرضت 
كفرنبل وكفرسجة والهبيط ومناطق أخرى 
ف أضرارًا كبيرة في 

ّ
لقصف جوي عنيف، خل

التركي،  املمتلكات«. واعتبر وزير الخارجية 
مـــولـــود جـــــاووش أوغـــلـــو، أمــــس اإلثـــنـــني، أن 
ــب الـــســـوريـــة  ــ ــ »اســــتــــهــــداف املـــدنـــيـــني فــــي إدلـ
وانهيارًا  فيها  املعلنة  للهدنة  انتهاكًا  يعني 

مسلحي التنظيم الذين يقاتلون اآلن »يمكن 
أن يكون نحو 200 مسلح من عدة جنسيات«. 
ولفتت إلى أنهم منتشرون في املناطق التي 
ال تـــزال بــيــد التنظيم »لــكــن مــن دون اتــصــال 
بينهم«، مضيفة »لم تعد لهم غرفة عمليات 
أو قيادة واحدة بعد أشهر من القتال املستمر 
والـــقـــصـــف الـــجـــوي الـــــذي دمــــر أغـــلـــب احــيــاء 

املدينة«.
ــــاص لـــدى  ــخـ ــ ــعــــوث األمــــيــــركــــي الـ ــبــ وكــــــــان املــ
الــتــحــالــف الـــدولـــي، بــريــت مــاكــغــورك، قــد أكــد 
فــي بــدايــة أغــســطــس/آب املــاضــي أنـــه يوجد 
يــزالــون  ال  التنظيم  مسلحي  مــن   2000 نحو 
مــوجــوديــن فــي مــديــنــة الــرقــة، ولــكــن مــصــادر 
ولفتت  فيه«.  »مبالغ  العدد  أن  أكــدت  محلية 
إلــى أن »عــدد مسلحي التنظيم في الرقة مع 
بــدايــة حــمــلــة اســتــعــادة املــديــنــة فــي يــونــيــو/

حزيران الفائت أقل من ذلك بكثير«.
التنظيم  إلــى أن مسلحي  املــصــادر  وأشــــارت 
الذين كانوا في الرقة، من جنسيات مختلفة، 
 
ً
كتونس، والسعودية، ومصر، والعراق، فضا

ريان محمد

ــا تــصــعــيــدهــا ضــد  ــيــ ــل روســ ــواصــ تــ
مناطق  اتفاق  الداخلة ضمن  إدلــب، 
»خـــفـــض الــتــصــعــيــد«، مــوســعــة من 
عــمــلــيــة حـــــرق وتـــدمـــيـــر طـــيـــرانـــهـــا لــلــبــلــدات 
ــة  ــمــــت »قـــــــــــوات ســــوريــ ــهــ والـــــــقـــــــرى، فـــيـــمـــا اتــ
ــــوات  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الـــطـــيـــران الــــروســــي وقـ
سيطرت  مواقع  باستهداف  السوري  النظام 
عليها في ريــف ديــر الـــزور، وهــو ما سارعت 

موسكو إلى نفيه.
علي،  السيد  عامر  الصحافي،  املصور  وقــال 
املــوجــود فــي إدلــــب، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــطـــيـــران الـــحـــربـــي الـــروســـي  ــد«، إن »الـ ــديـ ــجـ الـ
الــتــوالــي، حملته  الــســابــع على  واصـــل لليوم 
الجوية العنيفة على مدن وبلدات ريف إدلب، 
لتطاول الريف الغربي والشمالي للمحافظة، 
ــن الـــقـــتـــلـــى والــــجــــرحــــى فــي  ــد مــ ــزيــ مـــوقـــعـــًا املــ
الدانا  مدينة  استهدف  إذ  املدنيني،  صفوف 
في ريف إدلب الشمالي بعدة غارات، ما أدى 

محمد أمين

ال تـــزال االشــتــبــاكــات ســّيــدة املــوقــف 
في مدينة الرقة أبــرز معاقل تنظيم 
»داعــــــــــــش« فـــــي ســــــوريــــــة، حــــيــــث لــم 
»قــســد«،  الديمقراطية  ســوريــة  قـــوات  تتمكن 
املــدعــومــة مـــن الــتــحــالــف الـــدولـــي، مـــن فــرض 
تــزال هناك  سيطرة كاملة على املدينة، إذ ال 
جيوب مقاومة من التنظيم. في مــوازاة ذلك، 
بدأت الواليات املتحدة تبحث مع شركاء لها 
مستقبل املحافظة، إذ يعقد مؤتمر في روما 
الــيــوم الــثــاثــاء وغـــدًا األربــعــاء، لــهــذا الغرض 
لكن املعارضة السورية رفضت املشاركة فيه. 
محافظة  بمستقبل  املــتــعــلــق  الــحــديــث  وبــــدأ 
الرقة يأخذ أكثر من منحى مع اقتراب إعان 
املدينة محررة من تنظيم »داعش«، خصوصًا 
ــــود مــطــامــع  أن أطـــرافـــًا كـــرديـــة ال تــخــفــي وجـ
والغنية  األطــراف  مترامية  املحافظة  في  لها 
 عـــن موقعها 

ً
بــــاملــــوارد االقـــتـــصـــاديـــة، فــضــا

االستراتيجي في الجغرافيا السورية.
ولم تحسم املعارك بعد في مدينة الرقة، حيث 
ى من 

ّ
ال تــزال االشتباكات دائــرة بني من تبق

مسلحي تنظيم »داعش«، وبني مقاتلي قوات 
بـ  اختصارًا  املعروفة  الديمقراطية«  »سورية 
»قــســد«، والــذيــن بــاتــوا يسيطرون على أكثر 
من 90 في املائة من املدينة بعد نحو 110 أيام 
من انطاق املرحلة األخيرة من عملية »غضب 
الفرات«، الهادفة إلى استعادة السيطرة على 
املدينة. وتــدور اشتباكات في محيط امللعب 
البلدي وسط املدينة وسط أنباء عن تجميع 
ى من املدنيني داخل امللعب، 

ّ
»داعش« ملن تبق

وهو ما بات يعرض حياتهم لخطر مباشر 
يــزال  الــجــوي واملــدفــعــي. وال  القصف  نتيجة 
ــل املــديــنــة  الــتــنــظــيــم يــحــتــفــظ بــمــواقــع لـــه داخــ
خصوصًا في منطقة التوسعية شمال غربي 
املدينة، وفــي حــارة البدو، وشــارع الكهرباء، 
ــام املـــبـــادرة  ــرى، ولــكــنــه فــقــد زمــ ــ ومــنــاطــق أخـ
والــقــدرة على املــنــاورة. ويــؤكــد ناشطون أنه 
تنهي  ربما  »صفقة«  لعقد  مــحــاوالت  توجد 
سيطرة التنظيم على أهم معاقله في سورية.
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم وجـــود مــعــلــومــات من 
مــصــادر رســمــيــة، يمكن الــركــون إلــيــهــا، حول 
املــوجــوديــن  ــــش«  »داعـ تنظيم  مسلحي  عـــدد 
اآلن في الرقة، إال أن مصادر محلية أشارت، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن عدد 

ــــب إحــــدى  التـــفـــاقـــيـــة أســــتــــانــــة«. وتــعــتــبــر إدلــ
مناطق »خفض التصعيد«، املتفق عليها في 
روسية  وبضمانة   ،»6 »أســتــانــة  اجــتــمــاعــات 
إيرانية تركية، وهي رابع منطقة يتفق عليها 
بــعــد املــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة والــغــوطــة الشرقية 

وريف حمص الشمالي.
واتهمت »قــوات سورية الديمقراطية«، أمس 
ــقــــوات الـــروســـيـــة وقــــــوات الــنــظــام  ــنــــني، الــ اإلثــ
بــاســتــهــداف عناصرها فــي ريــف ديــر الـــزور. 
وهـــــذه هـــي املـــــرة الــثــانــيــة الـــتـــي تــتــهــم فيها 
باستهدافها  النظام  وقـــوات  »قــســد« روســيــا 
فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي، بــعــد إعــانــهــا 
عــن إصابة  الحالي  أيــلــول  فــي 16 سبتمبر/ 
ســتــة مــقــاتــلــني بــجــروح جــــراء قــصــف ســوري 
هذه  حينها  موسكو  ونفت  مشترك.  روســي 
الـــزور في  االتــهــامــات. وتشكل محافظة ديــر 
الــراهــن مسرحًا لسباق بــني عمليتني  الــوقــت 
عــســكــريــتــني، واحـــــدة تــقــودهــا قــــوات الــنــظــام 
السوري، بدعم روســي، في مدينة دير الزور 
وريــفــهــا الـــغـــربـــي، والــثــانــيــة تــشــنــهــا »قــــوات 
ــد(، بـــدعـــم من  ــســ ســـوريـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــ

التحالف الدولي، في الريف الشرقي.
ــقــــوات ســـوريـــة  ــة لــ ــامـ ــعـ ــادة الـ ــيــ ــقــ وذكـــــــرت »الــ
الديمقراطية«، في بيان، أنه »في الوقت الذي 
تــتــقــدم فــيــه قــواتــنــا لتحرير أهــلــنــا فــي شــرق 
الـــفـــرات، فـــي إطــــار حــمــلــة عــاصــفــة الــجــزيــرة، 
ــيــــة وقــــــــوات الـــنـــظـــام،  ــــوات الــــروســ ــقـ ــ قــــامــــت الـ

عن وجود مسلحني يحملون جنسيات بلدان 
 إلى أن عــددا كبيرا منهم 

ً
أجنبية عــدة، الفتة

تــــرك الـــرقـــة بــاتــجــاه ديــــر الـــــزور قــبــيــل فــرض 
ــنـــة، خــصــوصــًا  الـــحـــصـــار الـــكـــامـــل عــلــى املـــديـ
التنظيم. وهــؤالء تمركزوا في  القياديني في 
الـــزور الشرقي  مدينة امليادين فــي ريــف ديــر 

غــادر على  قبلهم، بشن هجوم  املدعومة من 
قــواتــنــا فـــي شــركــة كــونــيــكــو لــلــغــاز ومــحــطــة 
العزبة ومعمل النسيج باملدافع والطيران، ما 
أدى إلى استشهاد وجرح عدد من مقاتلينا، 
وال سيما أن تقدمنا يتم بالتنسيق مع قوات 
الـــدوام من  الــدولــي، وتجنبنا على  التحالف 
طرفنا الدخول في النزاعات الجانبية وهدر 
الــتــي يــجــب أن تسخر فــي محاربة  الــطــاقــات 
اإلرهــاب واإلرهابيني«. وأفــاد ناشطون بأنه 
وبدعم من طيران التحالف الدولي، سيطرت 
»قوات سورية الديمقراطية« على بلدة الكبر 

في ريف دير الزور الغربي.
إلـــى  ــة  ــيــ ــروســ الــ الـــــدفـــــاع  وزارة  وســـــارعـــــت 
»قــوات سورية  نفي اســتــهــداف طــائــراتــهــا لـــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« فـــي مــحــافــظــة ديــــر الـــــزور، 
معتبرة أنها تحرص دومًا على ضمان دقة 
باسمها،  املتحدث  وقال  الجوية.  ضرباتها 
اللواء إيغور كوناشينكوف، »يوجه طيران 
إطــار عملية  الفضائية، في  الجوية  القوات 
ــقـــوات الــســوريــة الــخــاصــة بــتــدمــيــر املـــاذ  الـ
األخير لداعش في دير الزور، ضربات دقيقة 
عــلــى مــواقــع اإلرهــابــيــني، الــتــي تــم رصــدهــا 
وتأكيد وجودها عبر قنوات عدة«. وأضاف 
أن »الغارات يتم شنها على كل نقاط إطاق 
النار، التي تقصف مواقع القوات السورية، 
والقوات اإلضافية لإرهابيني املتقدمة من 
املناطق الخلفية«. وشدد على أن »طائرات 
مسّيرة روسية وقوات االستطاع، العاملة 
فــي منطقة ديـــر الــــزور 24 ســاعــة يــومــيــًا، ال 
تسجل أي أعمال قتالية بني مسلحي قوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة والـــوحـــدات الخلفية 
إلرهــابــيــي داعـــش، وهـــذه الحقيقة واضحة 
بــشــكــل خـــــاص فــــي مـــنـــاطـــق حـــقـــول الــنــفــط 
عناصر  يخوض  حيث  باملحافظة،  والــغــاز 
داعش مواجهة شرسة ضد القوات السورية 

املتقدمة«.
أفــادت  الشرقية بريف دمــشــق،  الغوطة  وفــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأن  مـــصـــادر مــحــلــيــة لــــ
»القصف العنيف يتواصل على عدة مناطق 
من الغوطة الشرقية، منها جوبر وعني ترما 
وحــــوش الـــضـــواهـــرة والـــريـــحـــان، بــصــواريــخ 
فــيــل واملــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، إضــافــة إلـــى قصف 
مــــدفــــعــــي تــــعــــرضــــت لـــــه األحــــــيــــــاء الــســكــنــيــة 
واملـــــزارع فــي مــديــنــة دومــــا، فــي ظــل مــحــاولــة 
الريحان  النظام على جبهات  اقتحام لقوات 
وحـــوش الـــضـــواهـــرة«، مــشــيــرة إلـــى »تحليق 
مكثف لطيران االستطاع في سماء الغوطة 
الــشــرقــيــة«. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن »الــقــصــف 
طــــاول أيــضــًا مــديــنــة جــســريــن، فــي حــني قتل 
ممرض جراء استهداف قوات النظام األحياء 
بــالــرشــاشــات  كفربطنا  مــديــنــة  فــي  السكنية 
الــثــقــيــلــة«. مـــن جــانــبــه، غـــرد املــتــحــدث بــاســم 
»هيئة أركان جيش اإلسام«، حمزة بيرقدار، 
على حسابه الرسمي على »تويتر«، إن هناك 
مليشيات  من  وصاروخيًا  مدفعيًا  »تمهيدًا 
ــلــــى جــــبــــهــــات حـــــــوش الــــضــــواهــــرة  األســــــــد عــ
ومجاهدو  الشرقية،  الغوطة  فــي  والــريــحــان 
تقدمهم«،  ملحاولة  يتصدون  اإلســام  جيش 
في حني أعلن »جيش اإلســام« عن »إعطاب 
دبابة طراز تي 72 ملليشيات األسد وإصابة 
طاقمها على جبهة الريحان«. وقالت مصادر 
ــوات الـــنـــظـــام تـــهـــاجـــم »مـــواقـــع  ــ مـــوالـــيـــة إن قــ
ــي مــــــــزارع الــــريــــحــــان وحــــوش  لــلــمــســلــحــني فــ
املــزارع«،  الضواهرة، وتسيطر على عــدد من 
وأن ساح الجو التابع لها »يستهدف مواقع 
ــن فــــي ريـــف  ــي مــنــطــقــة بـــيـــت جــ املـــســـلـــحـــني فــ

دمشق الجنوبي الغربي«.
ــا« لـــأنـــبـــاء الــتــابــعــة  ــ ــانـ ــ وذكــــــــرت وكــــالــــة »سـ
جــــرحــــى ســقــطــوا  »قـــتـــيـــلـــني و5  أن  لـــلـــنـــظـــام 
ــة بــريــف  ــقــــرداحــ جــــــراء اســـتـــهـــداف مـــديـــنـــة الــ
وأضافت  الــصــاروخــيــة«.  بالقذائف  الاذقية 
أن »مــجــمــوعــات مــنــتــشــرة فــي أقــصــى الــريــف 
الـــشـــمـــالـــي لـــلـــمـــحـــافـــظـــة اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــازل 
املـــواطـــنـــني فـــي مــديــنــة الـــقـــرداحـــة بـــعـــدد من 
ــة، أســـفـــرت عـــن مقتل  ــيـ ــاروخـ ــقـــذائـــف الـــصـ الـ
القذائف  بــجــروح، وأن   5 شخصني وإصــابــة 
ــة فــي  ــاديــ تــســبــبــت أيـــضـــًا بــــوقــــوع أضـــــــرار مــ

املنازل واملمتلكات والبنى التحتية«.

التنظيم بعد  إلى أهم معاقل  والتي تحولت 
خسارة الرقة، ومعاقل أخرى في ريف حلب. 
ولم يعد أمام مسلحي تنظيم »داعش« الذين 
يقاتلون فــي الــرقــة إال ثــاثــة خــيــارات، أولها 
الـــقـــتـــال حــتــى الــلــحــظــة األخــــيــــرة فـــي املـــواقـــع 
التي ال تزال بحوزتهم، أو االستسام لقوات 
»قسد«، أو عقد صفقة تتيح لهم الخروج إلى 

دير الزور.
وتــرجــح مــصــادر محلية أن يــقــاتــل قــســم من 
مــســلــحــي الــتــنــظــيــم حـــتـــى املــــــــوت، ال ســيــمــا 
األجانب منهم، فيما يجنح مسلحو التنظيم 
أنفسهم  تسليم  إلــى  الــســوريــة  الجنسية  مــن 
كــمــا حـــدث فـــي مــديــنــة الــطــبــقــة غــربــي الــرقــة، 
مستبعدة عقد صفقة تتيح ملسلحي التنظيم 
الـــعـــبـــور إلــــى ديــــر الـــــــزور. وكـــــان الــــــروس قد 
الفائت عقد صفقة  رفضوا في يوليو/تموز 
مع التنظيم تنص على خروج مسلحيه الى 
البادية ودير الــزور، لتجنيب املدينة الدمار، 
وهددوا بقصف أي رتل يخرج من الرقة، وهو 
من  أكــثــر  بمقتل  الصفقة، وتسبب  أفــشــل  مــا 

ألف مدني بالقصف الجوي واملدفعي.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، مــــن املـــفـــتـــرض أن يــعــقــد 
مــؤتــمــر عـــن الـــرقـــة فـــي الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة 
رومـــا، الــيــوم الثاثاء وغــدًا األربــعــاء، بدعوة 
األمـــيـــركـــيـــة، ورعـــايـــة  الـــخـــارجـــيـــة  مـــن وزارة 
إيطالية. ويشارك في املؤتمر املجلس املحلي 
والــذي  الديمقراطية  ســوريــة  بــقــوات  املرتبط 
ال يحظى بثقة الشارع في الرقة، إضافة إلى 
شــخــصــيــات مــســتــقــلــة، فــيــمــا رفــــض املــجــلــس 
املــحــلــي الــتــابــع لــائــتــاف الــوطــنــي الــســوري 

املشاركة في املؤتمر.
ــابــــع  ــتــ وذكــــــــــر رئـــــيـــــس املــــجــــلــــس املــــحــــلــــي الــ
لـــائـــتـــاف، ســعــد الـــشـــويـــش، فـــي حــديــث مع 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أجــنــدة مؤتمر رومــا 
غــيــر واضــــحــــة«. وأضــــــاف »نـــحـــن ال نــشــارك 
الــى أن  في مؤتمرات ال فائدة منها«، مشيرًا 
»قسد« عرضت التفاوض حول الرقة والقرى 
الــقــريــبــة مــنــهــا. وأضــــاف »رفــضــوا الــتــفــاوض 

حول مجمل محافظة الرقة كما نطلب«.
ــذه الــــقــــوات قــالــت  ــ وأوضـــــــح الـــشـــويـــش أن هـ
وتل  الطبقة  مدينتا  فيه  بما  الــرقــة  ريــف  إن 
ــيـــض »خـــــــارج الــــتــــفــــاوض« مــــع املـــعـــارضـــة  أبـ
الـــتـــي تـــريـــد إدارة املـــحـــافـــظـــة، فــيــمــا تــحــاول 
واشــنــطــن دمـــج املــجــلــســني مــعــًا فـــي مــحــاولــة 
تشّكل  التي  املعارضة، وقسد«  بني  للتوفيق 
الوحدات الكردية عمادها الرئيسي. ورفضت 
الرقة  من محافظة  عــدة  شخصيات مستقلة 
ــي هـــذا  حـــضـــور املــــؤتــــمــــر، مـــعـــتـــبـــرة عـــقـــده فــ
وطمس  الــواقــع،  »لتغيير  مــحــاولــة  التوقيت 
ــتـــي حــصــلــت بـــالـــرقـــة، والــــدمــــار،  الـــجـــرائـــم الـ
وإعطاء شرعية للمحتل«، وفق تعبير كاتب 
ــــرت  ــمــــه. وذكـ ــر اســ ــ ــدم ذكـ ــ ــل عـ ـ

ّ
مــــن الــــرقــــة فـــض

ــد أبــنــاء  ــه مـــن املـــرجـــح تــعــيــني أحــ مـــصـــادر أنــ
املـــحـــافـــظـــة ويـــحـــمـــل الــجــنــســيــة األمـــيـــركـــيـــة، 
ويحظى بدعم من الوحدات الكردية محافظًا 

للرقة مع انتهاء املؤتمر. 
ــزب االتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ وال يـــخـــفـــي حــ
الكردي وجود مطامع له في محافظة الرقة 
ذات الغالبية العربية املطلقة، إذ يسعى إلى 
تكون  أن  إلــى  يطمح  مناطق  نطاق  توسيع 
إقــلــيــمــيــًا ذات صــبــغــة كــــرديــــة فــــي ســـوريـــة. 
ومــــن الــــواضــــح أنــــه لـــن يــتــخــلــى عـــن مــديــنــة 
تــل أبــيــض عــلــى الــحــدود الــســوريــة التركية 
كونها تربط جغرافيًا بني مناطق سيطرته 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة وفـــي ريـــف حلب 
الشمالي الشرقي خصوصًا في عني العرب. 
وقــعــت تحت سيطرته  الــتــي  الطبقة  أن  كما 
لــهــا أهــمــيــة كــبــرى كــونــهــا تــضــم ســد الــفــرات 
 عن كونها عقدة 

ً
وبحيرة كبيرة خلفه، فضا

مواصات استراتيجية.

وزير الخارجية: دول الحصار حّرفت معنى اإلرهاب لتحقيق أهداف سياسية )إيمانيول دوناند/فرانس برس(

تقترب المعارك في الرقة من نهايتها )بولنت كيلش/فرانس برس(

منزل دمر بغارة روسية في خان شيخون أول من أمس )أنس دياب/األناضول(

حذرت تركيا روسيا 
من أن مواصلتها 

استهداف المدنيين 
في إدلب السورية 

تعني انتهاكًا للهدنة 
المعلنة فيها 

وانهيارًا التفاقية 
أستانة، فيما اتهمت 

»قوات سورية 
الديمقراطية«، 
المدعومة من 

التحالف الدولي، 
الطيران الروسي 

باستهداف عناصرها 
في ريف دير الزور

على  المساعي  تتركز  السورية،  الرقة  مدينة  كامل  تحرير  اقتراب  مع 
مستقبل  بحث  عن  فضًال  ــش«،  »داع عناصر  مصير  معرفة  محاولة 

المحافظة، وهي القضايا التي تحضر في مؤتمر تستضيفه روما
قضيةالحدث

»قسد« تتهم موسكو 
باستهدافها في دير الزور

مؤتمر روما يبحث 
مستقبل المدينة بغياب 

المعارضة

رصدمتابعة

80 غارة في 
يوم واحد
نقل االئتالف الوطني 
السوري عن نشطاء 

أن الطائرات الروسية شنت 
أكثر من 80 غارة، أول من 
أمس، على بلدات وقرى 

في محافظة إدلب، 
ما أدى إلى مقتل وجرح 

أكثر من 50 مدنيًا. وتشهد 
محافظة إدلب، 

لليوم السابع على 
التوالي، تصعيدًا غير 

مسبوق من قبل طائرات 
النظام وروسيا.

روسيا ال تسجل أي 
أعمال قتالية بين »قسد« 

و»داعش«

المجلس المحلي التابع 
لالئتالف رفض المشاركة 

في مؤتمر روما

اتهمت »قسد« 
روسيا باستهداف قواتها 

في »كونيكو«

بن عبدالرحمن: يدفعوننا 
صوب إيران بإجراءاتهم، 

فهل هذا هدفهم؟

من أسباب القلق 
الوقوف ضد المحور 

العربي القريب من إسرائيل

مصادر محلية قدرت 
عدد مسلحي داعش 

بنحو 200 مسلح

استعرض وزير الخارجية 
القطري، خالل ندوة 

في باريس أمس، رؤية 
الدوحة لألزمة الخليجية 

وتعقيداتها وسبل حلها

ال تخفي إسرائيل القلق 
من التقارب بين تركيا 
وإيران في عدد من 

القضايا، خصوصًا 
في سورية، فيما 

وصفته دراسة بأنه يمثل 
تهديدًا لها
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منسق »6 أبريل« السابق من اإلفراج للحبس 3 تعديالت لالتفاق السياسي الليبي
عمرو علي الممنوع من الحرية

67
سياسة

  شرق
      غرب

األمم المتحدة: روسيا 
ارتكبت انتهاكات جسيمة 

في القرم
ــقــــوق اإلنــــســــان  ــريـــر عــــن حــ ــقـ ــهــــم تـ اتــ
أصدرته األمم املتحدة، أمس االثنني، 
خطيرة  انتهاكات  بارتكاب  روســيــا 
في شبه جزيرة القرم، التي احتلتها 

عام 2014. وقــال التقرير  إنه »جرى 
ــات خــــطــــيــــرة مــثــل  ــاكــ ــهــ ــتــ تــــوثــــيــــق انــ
ــال الـــعـــشـــوائـــي  ــقــ ــتــ االحــــتــــجــــاز واالعــ
واالختفاء القسري والتعذيب وحالة 
واحــدة على األقــل من اإلعــدام خارج 
ــانــــون«. واعـــتـــبـــر املـــفـــوض  ــقــ ــار الــ ــ إطــ
الــســامــي لــحــقــوق اإلنـــســـان، زيـــد بن 
رعد الحسني )الصورة(، في بيان أن 
»فـــرض املــواطــنــة عــلــى ســكــان أراض 
محتلة يمكن أن يعادل إجبارهم على 
يعتبرونها  لقوة  بالوالء  يدينوا  أن 
مــعــاديــة وهــو أمــر محظور بموجب 

اتفاقية جنيف الرابعة«. 
)رويترز(

طهران ترفض اتهامات 
ترامب بالتعاون مع 

بيونغ يانغ
ــنــــني، أن  ــران، أمــــس االثــ ــهــ أعــلــنــت طــ
ــيــــس األمــــيــــركــــي  ــرئــ تــــصــــريــــحــــات الــ
ــحــت إلـــى أن 

ّ
دونـــالـــد تــرامــب الــتــي مل

إيـــران تتعاون مــع كــوريــا الشمالية 
فـــــــــي مـــــــجـــــــال الــــــبــــــحــــــث وتـــــطـــــويـــــر 
ــام ال  ــهــ الـــصـــواريـــخ، »عــبــثــيــة« و«اتــ
أســــاس لــــه«. وقــــال املــتــحــدث بــاســم 
الخارجية اإليرانية، بهرام قاسمي، 
إن »األمــــر يتعلق بــعــبــث واتـــهـــام ال 
ــــاف »لــيــس هــنــاك  ــه«. وأضـ أســــاس لــ
أي صلة فــي هــذا املــجــال بــني إيــران 

وكوريا الشمالية«.
)فرانس برس(

آبي: االنتخابات لن تلهينا 
عن مواجهة كوريا 

الشمالية
قال رئيس الوزراء الياباني، شينزو 
ــرار الــدعــوة  آبـــي، أمـــس االثــنــني، إن قـ
ــكـــرة لــــن يــلــهــي  ــبـ ــى انـــتـــخـــابـــات مـ ــ إلــ
حـــكـــومـــتـــه عــــن مـــواجـــهـــة تـــهـــديـــدات 
كوريا الشمالية.  وتعهد آبي بزيادة 
يانغ  بيونغ  توقف  لم  إذا  الضغوط 
ــلـــحـــتـــهـــا الــــصــــاروخــــيــــة  تــــطــــويــــر أسـ
والــنــوويــة. وجـــاءت تصريحات آبي 
في مؤتمر صحافي أعلن فيه عزمه 
على حل البرملان يوم الخميس املقبل 

والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
)رويترز(

كوشنير استخدم بريده 
الخاص لمراسالت رسمية

قــــالــــت صـــحـــيـــفـــة »بـــولـــيـــتـــيـــكـــو« إن 
ــد  ــالـ صـــهـــر الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونـ
كوشنير  جــاريــد  مستشاره  تــرامــب، 

)الصورة( استخدم بريدًا إلكترونيًا 
خــاصــًا إلــى جــانــب حسابه الرسمي 
الرسائل  لتبادل  األبيض  البيت  في 
اإلدارة  فــــي  ــريــــن  آخــ مـــســـؤولـــني  مــــع 
األمـــيـــركـــيـــة. وقـــــال وكـــيـــل كــوشــنــيــر، 
مـــوكـــلـــه  ــل، إن  ــ ــويــ ــ لــ أبـــــــي  ــــي  ــامـ ــ ــــحـ املـ
الــتــزم قــواعــد االحــتــفــاظ بالسجالت 
الحكومية مــن طــريــق إعـــادة إرســال 
ــتــــرونــــي إلـــى  ــكــ ــبــــريــــد اإللــ ــــل الــ ــائـ ــ رسـ

حسابه الرسمي.
)رويترز(

السودان يتطلع لعالقات 
طبيعية مع واشنطن 

أعــلــن الــــســــودان، أمـــس االثـــنـــني، أنــه 
ســيــبــذل مــزيــدًا مــن الــجــهــد لتطبيع 
عــالقــاتــه بشكل كــامــل مــع الــواليــات 
املتحدة، ُبعيد إعــالن واشنطن رفع 
ــودان مــــن قـــائـــمـــة الـــــــدول الــتــي  ــ ــسـ ــ الـ
الواليات  إلــى  رعاياها  يحظر سفر 
ــرر الــرئــيــس االمــيــركــي  املــتــحــدة. وقــ
دونـــالـــد تــرامــب رفـــع اســـم الــســودان 
ــدول الــتــي يــمــنــع على  ــ مـــن قــائــمــة الـ
رعـــــايـــــاهـــــا مــــــن دخــــــــــول الــــــواليــــــات 
املــتــحــدة، أو يــتــم فـــرض قــيــود على 
هذا الدخول، وهي كوريا الشمالية 
وإيران وليبيا وسورية والصومال 

وتشاد وفنزويال واليمن.
)رويترز(

القاهرة ــ العربي الجديد

النيابة  فيها  قـــررت  الــتــي  اللحظة  نــفــس  فــي 
املصرية إخالء سبيل املنسق السابق لحركة 
شباب 6 إبريل املصرية، أصدرت قرارًا موازيًا 
ــظ عــلــيــه، وحــبــســه 15 يـــومـــًا بــعــدمــا 

ّ
بــالــتــحــف

أكــدت أن اسمه ُمــدرج على ذمة قضية أخرى 
أمـــن دولـــة واملــعــروفــة  بــرقــم 473 لسنة 2014 
إعالميًا بقضية »دعم الشرعية«، وأنه لم يتم 
املحبوس  العامني  خــالل  علي،  مــع  التحقيق 
فرج عنه 

ُ
فيهما على ذمة قضية »التظاهر« امل

منها. كان علي يستعد ألن تطأ قدماه إسفلت 
الــشــارع بعد أن قضى عامني محبوسًا على 
ذمـــة قــضــيــة »الــتــظــاهــر«، إذ أنــهــى الخميس 
املــاضــي عــقــوبــة حبسه عــامــني والــتــي قضت 
فيها محكمة جنح مستأنف املرج، بتخفيض 

الحكم من ثالث سنوات إلى سنتني.
ــة قــد  ــريــ ــــت مـــحـــكـــمـــة جـــنـــح املــــــــرج املــــصــ ــانـ ــ وكـ
فــبــرايــر/شــبــاط 2016،  أصــــدرت حكمًا فــي 29 
بــالــســجــن 3 ســنــوات لــعــمــرو عــلــي و3 آخــريــن 
ـــ 500 جــنــيــه،  ــل مــنــهــم بــ ــم كــ ــريـ ــغـ غـــيـــابـــيـــًا، وتـ
بـ  اتهامات  العامة  النيابة  بعدما وجهت لهم 
»التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، 
واالنضمام لحركة أسست على خالف أحكام 
الــقــانــون«. لكن علي لم يكن يــدرك أن النيابة 
ستتحفظ عليه على ذمة قضية ترجع لعام 
بـــل وتــقــضــي  يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــًا،  2014، ال 
بحسبه على ذمة القضية الجديدة 15 يومًا. 
وتــداولــت صحف ومــواقــع إخــبــاريــة مصرية 

تــصــريــحــات عــلــى لـــســـان مـــصـــادر مــجــهــولــة، 
قالت فيها »إن النيابة وّجهت لعلي اتهامات 
وارتــكــاب  التظاهر  على  بالتحريض  تتعلق 
أعمال عنف، وانضمام لجماعة أسست على 
خالف أحكام القانون والدستور، وهي نفس 
االتهامات التي تم حبس عمرو بسببها في 

القضية التي أنهى فيها عقوبته«.
وعــمــرو إبراهيم علي مــبــارك )32 عــامــًا( كان 
ــدارس،  يعمل مــديــر مــشــتــريــات فــي إحـــدى املــ
قبل فصله منها على خلفية عمله السياسي 
ومعارضته للنظام وانتمائه لحركة 6 إبريل 
الــتــي شــــارك فـــي تــأســيــســهــا وكــــان منسقها 
العام حتى حبسه. تم القبض على علي يوم 
في   ،2015 عــام  سبتمبر/أيلول   22 الــثــالثــاء 
حوالى الخامسة مساًء بعدما اقتحمت قوات 
ــن املـــصـــريـــة مــنــزلــه بــمــحــافــظــة املــنــوفــيــة  ــ األمـ
إلــى مكان غير معلوم، وتــم عرضه  واقتادته 
التجمع، من  املــرج داخــل محكمة  على نيابة 
دون وجود محامني معه على خالف القانون 
ــه، وظـــل مــكــان احــتــجــازه  أو حــتــى إعـــالم ذويــ
غــيــر مــعــلــوم حــتــى يـــوم 28 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
الحصول  مــن  مــحــامــون  تمكن  حينها   2015

على تصريح رسمي بزيارته.
يــومــهــا أكـــد مــحــامــون أنـــه تــم التحقيق معه 
ــاٍم بــاملــخــالــفــة  ــفـــردًا فــــي غـــيـــر وجــــــود مــــحــ ــنـ مـ
ــقــــرار األول  لــلــدســتــور والــــقــــانــــون، وصـــــدر الــ
بــحــبــســه 15 يـــومـــًا عــلــى ذمــــة الــتــحــقــيــق في 
القضية، وجــرى تجديد الحبس حتى صدر 

الحكم في فبراير/شباط 2016.

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

أطلق مندوبون عن وفدي الحوار عن مجلسي النواب والدولة الليبيني، في العاصمة 
التونسية، أمس اإلثنني، جلسات تعديل االتفاق السياسي، بحسب خارطة الطريق 
التي أعلن عنها مبعوث األمم املتحدة لدى ليبيا، غسان سالمة، في 20 سبتمبر/
النواب، عبد السالم نصية،  الحوار عن مجلس  الحالي. وأعلن رئيس لجنة  أيلول 
التعديل في ثالث  الوفدين سيحدد نقاط  الــذي سيناقش بني  األعــمــال  أن »جــدول 
مواد، وهي إعادة تشكيل املجلس الرئاسي، من رئيس ونائبني، وإلغاء املادة الثامنة 
أو تعديلها، إلى جانب معالجة شكل مشروع الدستور املقدم من قبل لجنة هيئة 
صياغة الدستور«. وأضاف نصية، لـ »العربي الجديد«، »ال أعتقد أن هناك إشكاليات 
ستعترض عمل الوفدين، باستثناء املادة الثامنة، التي يبدو أن االتجاه ينحو إلى 
تعديلها بداًل من إلغائها«، لكنه أحجم عن الحديث عن كيفية تعديلها. وتابع »على 
مدى العامني املاضيني واملادة الثامنة مجمدة، والعمل العسكري مستمر في امليدان، 
ما يعني أنها ألغيت عمليًا، لذا سيتجه العمل على إعادة صياغة املادة مجددًا بعد 
أن ألغاها الواقع«. وأشار إلى أن نتائج جلسات التعديل سيعرضها املمثلون على 

وفديهما لصياغتها بشكل نهائي قبل إقرارها وتضمينها في االتفاق السياسي.

لم تعد الحكومة تسيطر 
على مناطق تم إخراج 

الحوثيين منها

فقد ماليين األشخاص 
وظائفهم في القطاعين 

الخاص والعام

حصاد التحالف 
في اليمن

صنعاء، عدن ــ العربي الجديد

أكــمــلــت الــحــرب فــي الــيــمــن عامني 
ونــصــف الــعــام عــلــى بـــدء التدخل 
ــربـــي،  ــعـ ــكـــري لـــلـــتـــحـــالـــف الـ ــعـــسـ الـ
بــقــيــادة الــســعــوديــة واإلمـــــارات، وهــي الفترة 
التي تغير خاللها وجه البالد، وبات ذكرها 
ــة إنــســانــيــة فـــي الــعــالــم،  ــ يــرتــبــط بـــأســـوأ أزمـ
املاليني  والفقر، ووصــول  األوبئة  وبانتشار 
 عن االنقسام، الذي 

ً
إلى حافة املجاعة، فضال

أثــره البالد بني أكثر من مركز،  تمزقت على 
في وقت كان املسار السياسي بحكم املعطل، 
ــن رحـــم  ــرز مـــالمـــح مـــرحـــلـــة مــخــتــلــفــة مــ ــبــ وتــ
االخــتــالفــات الــداخــلــيــة األخـــيـــرة فــي أوســـاط 

قوى الشرعية واالنقالب.
وبــــدأ تــدخــل الــتــحــالــف بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
أســاســي معلن، هــو االستجابة  تحت هــدف 
ــا إلــى  ــهـ ــادتـ لــطــلــب الــحــكــومــة الــشــرعــيــة وإعـ
أتــبــاع جماعة  عليها  انقلب  أن  بعد  الــبــالد، 
ــلـــي عــبــدالــلــه  ــيـــني( وعـ ــه )الـــحـــوثـ ــلـ أنــــصــــار الـ
صـــالـــح، فـــي صــنــعــاء فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2014، ثم اللحاق بالرئيس عبد ربه منصور 
 .2015 آذار  مـــــــارس/  فــــي  عـــــدن  إلـــــى  هــــــادي 
ــزال املــقــر  ــ وبـــعـــد عـــامـــني ونـــصـــف الـــعـــام، ال يـ
املؤقت إلقامة الرئيس اليمني هو العاصمة 
من عودته،  الرغم  على  الــريــاض،  السعودية 
بفترات متقطعة، إلى البالد. وفي واقع األمر، 
فــقــد تــغــيــر الـــشـــيء الــكــثــيــر فـــي الــيــمــن، على 

اآلالف مــن الــضــربــات الــجــويــة، صــب خاللها 
الــقــنــابــل والــصــواريــخ عــلــى مختلف املــواقــع 
الــتــي سيطر عليها  املــفــتــرضــة واملــعــســكــرات 
ــقــــول مـــصـــادر  ــيـــون وحـــلـــفـــاؤهـــم. وتــ الـــحـــوثـ
القتلى  عــدد  إن  الجديد«،  »العربي  لـ يمنية، 
األطـــراف،  مختلف  مــن  للعسكريني،  الفعلي 
يــصــل إلــــى عـــشـــرات اآلالف، خـــالفـــًا لـــأرقـــام 
املعلن عنها لعدد القتلى بأنها أكثر من 13 

ألف قتيل، نحو نصفهم من املدنيني. 

عدن ومحيطها أوًال
واســـتـــطـــاع الــتــحــالــف، مــنــذ األشـــهـــر األولــــى 
لــحــربــه فـــي الـــيـــمـــن، أن يــحــقــق تـــقـــدمـــًا، عبر 
الــســيــطــرة عــلــى املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة في 
اليمن وإخراج الحوثيني منها، وفي مقدمتها 
»الحكومة  التي تصفها  املدينة  وهــي  عــدن، 
»الـــعـــاصـــمـــة املـــؤقـــتـــة«. وكـــان  الـــشـــرعـــيـــة«، بــــ
التحالف يقول في األشهر األولى من الحرب 
إنه يسعى إلعادة هادي وحكومته إلى عدن، 
ــــى ألهـــــداف تــدخــلــه الــعــســكــري في  كــحــد أدنـ
الــبــالد. ونــجــح بــإخــراج الــحــوثــيــني مــن عــدن 
يوليو/ تموز وأغسطس/  ومحيطها خالل 

آب 2015.

مأرب والشمال
شمااًل، دعم التحالف سيطرة قوات الشرعية 
البالد،  النفطية، وســط  مــأرب  على محافظة 
ونجح بنقل املعركة منها إلى أطراف صنعاء 
ِنهم(، وتمدد شمااًل نحو  )مديرية  الشرقية 
محافظة الجوف، وفتح جبهات في املناطق 
الحدودية مع السعودية، بما في ذلك جبهة 
إليها  تقدمت  الــتــي  مــيــدي بمحافظة حــجــة، 
ــيـــة لــلــشــرعــيــة مــــن جــهــة  قــــــوات يــمــنــيــة مـــوالـ
السعودية، وال تزال منطقة مواجهات حتى 
التحالف،  شرع  والتزامن،  وبالترافق  اليوم. 

امتداد 30 شهرًا، فإذا كان التحالف، بقيادة 
الــريــاض وأبــوظــبــي، فشل فــي الــوصــول إلى 
حسم عسكري سريع، أو تحقيق نصر يؤدي 
إلى حل سياسي خالل هذا الوقت، فإنه، في 
املــقــابــل، نجح فــي أن يــدعــم أو يصنع واقعًا 
ــــوال  ــاءت مـــعـــه أحـ ــ ــ ــبــــالد، وسـ تـــمـــزقـــت فـــيـــه الــ
اليمنيني إلــى أبعد حــد، جنبًا إلــى جنب مع 
ــقــــالب مـــن مــــآس وأزمـــــات  مـــا تــســبــب بـــه االنــ
األكبر  الحرب  إلــى  قــادت  التي  البداية  كانت 
في تاريخ البالد. وبعد عامني ونصف العام، 
يــمــكــن تــقــيــيــم عــمــل الــتــحــالــف عــلــى عـــدد من 
ــارات: عــســكــريــًا، نــفــذ الــتــحــالــف عــشــرات  املـــسـ

وبــواجــهــة قــيــادة إمــاراتــيــة، بتنفيذ عمليات 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى أبــــــرز الــــجــــزر الــيــمــنــيــة فــي 
البحر األحــمــر، أهمها مــيــون، وبــاب املندب، 
قــــر، وحنيش الــكــبــرى والــصــغــرى، ثــم قاد 

ُ
وز

عــمــلــيــات مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، أحــكــم فيها 
سيطرته على بــاب املندب، من خــالل التقدم 
ــل الــغــربــي  ــاحـ ــنـــوب إلـــــى الـــسـ مــــن جـــهـــة الـــجـ
املخا،  وميناء  مدينة  على  والسيطرة  لتعز، 
الــقــريــب مــن أهـــم موقع  ومحيطه الــســاحــلــي 

استراتيجي في اليمن، وهو باب املندب.
امــتــدت ســيــطــرة الــتــحــالــف والـــقـــوات املــوالــيــة 
الغني  الــشــرق  إلـــى  إشـــرافـــه  تــحــت  للشرعية 
االستراتيجية،  واألهمية  والنفط  باملساحة 
وفي املقدمة منه محافظة حضرموت )نحو 
ثلث مساحة اليمن( وكذلك جزيرة سقطرى، 
الــتــي تــعــد مــحــافــظــة فـــي الــتــقــســيــم اإلداري. 
ولكن املــبــرر فــي مناطق الــشــرق، حضرموت 
على نحو خاص، لم يكن سيطرة الحوثيني، 

بل كان انتشار تنظيم »القاعدة«
 في مدينة املكال، مركز محافظة حضرموت، 
املجمل،  أخــرى، مثل شبوة. في  ومحافظات 
ــاتـــت أغــلــب  ــام، بـ ــعــ فــبــعــد عـــامـــني ونـــصـــف الــ

الجوف ومــأرب شمااًل  اليمنية، من  املناطق 
ووســطــًا، إلــى ســواحــل تعز الغربية ثــم عدن 
ومحيطها جنوبًا إلى حضرموت وسقطرى 
شــرقــًا، مـــرورًا بــأهــم الــجــزر واألجــــواء واملــيــاه 
الــيــمــنــيــة، تــحــت ســيــطــرة الــتــحــالــف والــقــوات 
للشرعية،  واملــوالــيــة  معه  املتحالفة  اليمنية 
فــــي حــــني يــــواصــــل الـــحـــوثـــيـــون وأتـــبـــاعـــهـــم 
السيطرة على أغلب املحافظات ذات الكثافة 

السكانية، وفي مقدمتها صنعاء.
التحالف والشرعية بإخراج مدن غير  نجح 
على  وسيطر  الحوثيني،  سيطرة  مــن  قليلة 
الرغم  أنـــه، وعــلــى  اليمن، غير  أغــلــب مناطق 
من ذلك، لم تعد الحكومة الشرعية باملعنى 
الفعلي تسيطر وتــديــر دفــة األمـــور فــي تلك 
األقـــل. فما حصل على صعيد  املناطق على 
السيطرة، هو تصعيد قوى محلية، بعضها 
ذات طــابــع انفصالي، فــي حــني أن مــن يملك 
القرار هو التحالف، الذي تحول بنظر بعض 
املـــعـــارضـــني إلــــى »مـــحـــتـــل«، وخــصــوصــًا في 
الــجــنــوب والــــشــــرق، حــيــث تــتــولــى اإلمـــــارات 
واجـــهـــة عــمــل وحـــضـــور الــتــحــالــف، وتــواجــه 
إشكاالت، حتى مع الحكومة الشرعية، وهو 

األمر الذي ال ُيخفى على املتابعني لتطورات 
عدن في األشهر املاضية.

يمن ُمقسم
فــــي عـــــدن ومـــحـــيـــطـــهـــا، الــــتــــي تـــمـــثـــل مــركــز 

الجنوب اليمني قبل توحيد البالد في العام 
1990، بات من شبه املستحيل العثور على 
مـــســـؤول عــســكــري يــتــحــدر مـــن املــحــافــظــات 
والسيطرة  السلطة  أن  حــني  فــي  الشمالية، 
هي للتحالف ولقوى محلية تميل للدعوة 

»املجلس  حــال  هو  كما  لالنفصال،  العلنية 
أبوظبي  الــذي دعمت  الجنوبي«،  االنتقالي 
تأسيسه، فــي مــايــو/ أيــار املــاضــي، أو قوى 
أخرى، ال تؤيد االنفصال بالضرورة، لكنها 
مع االستقالل الذاتي. وفي كل األحوال، بات 
عــدة جوانب  مــن  عمليًا،   

ً
منفصال الــجــنــوب 

إلـــى تأسيس  عسكرية وحــكــومــيــة، وصــلــت 
مقرات للوزارات وغيرها، على نحو بدا كما 
لو أنه يؤسس لدولة وليس لسلطة محلية 

فحسب. 
واألمــــــر ال يــخــتــلــف كــثــيــرًا مـــع املــحــافــظــات 
الشرقية، وأهمها حضرموت التي تميل إلى 
االستقالل الذاتي، وفقًا للتقسيم الفيدرالي 
ــم، والــــذي  ــيـ ــالـ املـــقـــتـــرح لــلــبــالد إلــــى ســتــة أقـ
تتبناه الــحــكــومــة الــشــرعــيــة رســمــيــًا. ووفــقــًا 
لــلــتــقــســيــم يـــأخـــذ إقــلــيــم حــضــرمــوت نصف 
مساحة اليمن. شمااًل، تتركز القوات املوالية 
للشرعية واملدعومة من التحالف في مأرب 
وأجــزاء من الجوف، كما تنتشر في مناطق 
متفرقة من تعز وحجة، في حني ترسخت، 
عــلــى ضــــوء الـــحـــرب، ســلــطــة الــحــوثــيــني في 
عــامــني ونصف  بعد  الــبــالد  لتبدو  صنعاء، 

الـــعـــام مـــن حــــرب الـــتـــحـــالـــف، مــنــقــســمــة بني 
االنقالبيني،  وحكومة  الشرعية  حكومتني، 
وأكثر من مركز سيطرة ونفوذ عسكري بني 
صنعاء ومــأرب وعدن وحضرموت. ويبدو 
التحالف كما لو أنه يعيد ترتيب اليمن بني 
هذه املراكز، أو جنوب وشمال على األقل، مع 
الحفاظ على وصايته أو سلطته في مناطق 

السيطرة، في هذه املرحلة على األقل.

مناطق منكوبة
ــــرب الـــتـــحـــالـــف فــي  ــك، خــلــقــت حـ ــ بــــني كــــل ذلــ
الــيــمــن مــنــاطــق مــنــكــوبــة أكـــثـــر مـــن غــيــرهــا، 
فيها  تنتشر  التي  تعز،  منها  املقدمة  وفــي 
الــقــتــال، وكــذلــك منطقة  مــن جبهات  العديد 
الجوف،  فــي  ِنــهــم، شــرق صنعاء، وجبهات 
وصــــــــواًل إلـــــى املـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة، حــجــة 
وصعدة من جهة اليمن، ومناطق أخرى في 
والضالع وشبوة، حيث  البيضاء  محافظة 
»جــبــهــات املـــواجـــهـــات«، الــتــي  مـــا ُيــســمــى بـــ
سقط فيها عشرات آالف القتلى والجرحى، 
ــاول بعضها دمـــار واســـع خــلــق نــزوحــًا  وطــ
إلى الداخل في الغالب، إذ تشير أرقام األمم 
ــا بـــني مــلــيــونــني إلــــى ثــالثــة  املـــتـــحـــدة إلــــى مـ
ماليني نــازح يمني، وهو عدد يتقلص بني 

منطقة وأخرى.
بـــني كـــل مـــا ســبــق، خــلــقــت الـــحـــرب وحــصــار 
الــتــحــالــف لــلــعــديــد مــن املــنــاطــق فــي الــيــمــن، 
ــفـــوق الــــوصــــف. فــتــقــاريــر  ــة إنـــســـانـــيـــة تـ ــ أزمــ
األخــرى،  الدولية  واملنظمات  املتحدة  األمــم 
تشير إلى أن نحو 20 مليون يمني من بني 
البالد،  عــدد سكان  إجمالي  هــم  مليونًا   27
بحاجة إلــى نــوع مــن املــســاعــدات، واملاليني 
ــــؤالء عــلــى بــعــد خـــطـــوة مـــن املــجــاعــة،  مـــن هـ
ــقـــرب مــــن مـــلـــيـــون مـــوظـــف حــكــومــي،  ــا يـ ــ ومـ
ــم، لــم  ــ ــرهـ ــ يـــعـــولـــون املــــاليــــني مــــن أفــــــــراد أسـ
ــام، خصوصًا  يــتــســلــمــوا مــرتــبــاتــهــم مــنــذ عــ
وحلفائهم.  الحوثيني  سيطرة  مناطق  فــي 
وبــني كــل ذلـــك، فقد املــاليــني مــن األشــخــاص 
وظــائــفــهــم ومــصــادر دخــلــهــم فــي القطاعني 
الخاص والعام، مع إغالق أغلب املؤسسات 
والــــشــــركــــات، أو تـــضـــررهـــا، وأصـــيـــب نحو 
نصف مليون شخص باملرض جراء انتشار 
وبــــاء الــكــولــيــرا، فــيــمــا تــحــدثــت تــقــاريــر في 
الــحــوثــيــون  الــتــي يــســيــطــر  الــصــحــة،  وزارة 
عــلــيــهــا، عـــن وفــــاة نــحــو ربـــع مــلــيــون يمني 
نــتــيــجــة األوبـــئـــة واألمــــــــراض، ومــمــن كــانــوا 
بحاجة للعالج وتعذر عالجهم على النحو 

املطلوب أو عجزوا عن توفيره.
في املحصلة، يبدو اليمن بقايا بلد تعرض 
ــدأ بـــانـــقـــالب الــحــوثــيــني  ــار كــبــيــر، بــ ــ إلــــى دمـ
واملوالني لصالح وسيطرتهم على صنعاء، 
ثم توسع وأصبح األزمة اإلنسانية األسوأ 
في العالم، وفقًا لوصف املنظمات الدولية، 
وتـــعـــطـــلـــت الـــكـــثـــيـــر مــــن مـــؤســـســـات الـــبـــالد 
وقطاعاتها، أو تدمرت.  وحتى على مستوى 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــتــحــالــف والــشــرعــيــة، لم 
الدولة  يقدم األخيران نموذجًا عن حضور 
ــــل إخـــفـــاق  ــــي ظـ ــــالالت، فـ ــ ــتـ ــ ــ ــة االخـ ــالـــجـ ــعـ ومـ
الـــجـــهـــود الــســيــاســيــة بـــالـــوصـــول إلــــى حــل، 
الــصــورة،  الــيــوم. ويلخص جانبًا مــن  حتى 
الـــتـــي بـــــات بـــعـــض الــيــمــنــيــني يــــــرون فــيــهــا 
حصيلة تدخل التحالف، تصريح للناشطة 
الحائزة على جائزة »نوبل« للسالم، توكل 
كرمان، إذ قالت إن »التحالف العربي يمنع 
الرئيس هادي من العودة إلى عدن ويبقيه 
الرياض«.  في  الجبرية  اإلقامة  رهــن  عمليًا 
ــاء بــمــســمــيــاتــهــا،  ــيــ ــافــــت »ســـمـــوا األشــ وأضــ
هــذا تحالف ملنع عــودة الشرعية مــن جهة، 
والحتالل أجزاء من البالد من جهة أخرى«.

فشلت الغارات التي أعلن التحالف 
بعد 27 يومًا على بدء »عاصفة 
تحييد  في  نجحت  أنها  الحزم«، 
استولى  التي  البالستية  الصواريخ 
الجزء  الحوثيون عليها، وتدمير 
في  العسكرية،  القوة  من  األكبر 
الحوثيون  ــزال  ي ال  إذ  ــر  األم هــذا 
الصواريخ  يطلقون  وأتباعهم 
يوليو/تموز  حتى  البالستية، 
استعدادهم  وأعلنوا  الماضي، 
لقصف أبوظبي بهذه الصواريخ. 
السعودية  تــأمــيــن  كـــان  وإذا 
ــرز  أب مــن  اليمن  مــع  ــا  ــدوده ح
لتدخلها  المنطقية  األهـــداف 
المواجهات  ــإن  ف العسكري، 
االختراق  ومحاوالت  والــغــارات 
من قبل الحوثيين في المناطق 

الحدودية مستمرة حتى اليوم.

فشل تحييد 
الصواريخ البالستية

الرد على االنقالب 
بحرب ال أفق لنهايتها

يبدو اليمن بقايا بلد تعرض لدمار كبير )محمد حويس/فرانس برس(

سيتم تعديل االتفاق بحسب خارطة وضعها سالمة )عبد اهلل دوما/فرانس برس(

إلى  ينتمون  أنهم  يُعتقد  لمسلحين  بهجوم  أربعة  وأصيب  جندي  قتل 
أكد  فيما  اليمن،  شرقي  حضرموت  محافظة  في  »القاعدة«،  تنظيم 
الشرعية،  اليمنية  الحكومة  رئيس 
عزم  )الصورة(،  دغر  بن  عبيد  أحمد 
عناصر  ــاردة  ــط م على  حكومته 
تجفيف«  »على  والعمل  التنظيم 
ــاء  ــب ــة األن ــال ــرت وك ــ مــنــابــعــه. وذك
اليمنية، بنسختها التابعة للشرعية، أن 
بن دغر أشاد، خالل لقاء مع محافظ 
بالتقدم  حسين،  بكر  أبو  اللواء  أبين، 
الحكومية   الــقــوات  حققته  ــذي  ال

في محافظة أبين.

مالحقة »القاعدة« وتجفيف منابعه

السعودية  تقوده  الذي  التحالف،  حرب  أدت 
بين  البلد  تمزيق  إلى  اليمن،  في  واإلمــارات، 
إذ  إنسانية،  أزمة  أسوأ  وإلى  وجنوب،  شمال 

إن نحو 20 مليون يمني، من أصل 27 مليونًا، 
والماليين  مساعدات،  إلــى  بحاجة  أصبحوا 
منهم على بعد خطوة من المجاعة. وعلى 

الرغم من أن التحالف استطاع إخراج مدن غير 
الحكومة  لكن  الحوثيين،  سيطرة  من  قليلة 
دفة  وتدير  على  تسيطر  تعد  لم  الشرعية 

وما  ــل،  األق على  المناطق  تلك  في  ــور  األم
حصل هو تصعيد قوى محلية، بعضها ذات 

طابع انفصالي
قضية

أمراض ومجاعة 
وتقسيم وبقايا بلد

تقريرمتابعةإضاءة

مرض 
نحو 

نصف 
مليون 
شخص 

جراء 
انتشار 

الكوليرا 
)محمد 
حويس/

فرانس 
برس(

الذكرى الـ55 لثورة 1962: ارتباط الماضي بالحاضر 
صنعاء ــ العربي الجديد

بالذكرى  العام،  هذا  اليمنيني،  احتفال  يأتي 
 ،1962 ــول  ــلــ أيــ ســبــتــمــبــر/   26 ــورة  ــثــ لــ الـــــــــ55 
ــــدالالت ذات طــابــع اســتــثــنــائــي، عــلــى ضــوء  بـ
الــوضــع الـــذي تمر بــه الــبــالد، والـــذي تحضر 
فـــيـــه عـــنـــاصـــر صــــــراع ال تــبــتــعــد كـــثـــيـــرًا عــمــا 
شهده اليمن منذ أكثر من نصف قرن، سواء 
عــلــى صعيد ســيــطــرة جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه« 
الــعــســكــري بقيادة  ــل 

ّ
الــتــدخ )الــحــوثــيــني(، أو 

بها  تمر  التي  الــظــروف  ومجمل  السعودية، 
فقد  الجديد«،  »العربي  لرصد  ووفقًا  البالد. 
القت ذكرى ثورة سبتمبر هذا العام استقبااًل 
اســتــثــنــائــيــًا، إذ بــــدأ ســيــاســيــون ونــاشــطــون 
وإعالميون، منذ أسابيع، حملة على مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي إلحــيــاء املــنــاســبــة من 
خــالل مــنــشــورات ومــقــاالت مختلفة، وصــواًل 
إلى إطارات خاصة باملناسبة جرى إدماجها 
ــلـــى الــــصــــور الـــشـــخـــصـــيـــة فــــي الــصــفــحــات  عـ
والحسابات الشخصية في مواقع التواصل. 
السياسيني  تــدويــنــات  مــن  الغالبية  وركــــزت 
أهمية  الــحــديــث عــن  بــالــثــورة، على  املحتفلة 
الــتــحــّول الــــذي صنعته الـــثـــورة، بــاعــتــبــارهــا 
أهــم محطة يمنية منذ أكثر من نصف قرن، 
مع ربطها بالوضع الذي آلت إليه البالد، من 

صعود وسيطرة جماعة »أنصار الله«
 )الــحــوثــيــني( عــلــى صــنــعــاء، بــوصــفــهــا بنظر 
مـــعـــارضـــيـــهـــا، الــتــجــســيــد املـــرحـــلـــي ملـــشـــروع 
»اإلمامة« الذي أطاحت به الثورة اليمنية قبل 
نصف قـــرن. كــل ذلـــك، دفــع الحوثيني ملحاولة 
الـــرد عــلــى مــوجــة االحــتــفــاء بــــ26 سبتمبر، إذ 

»الــلــجــنــة الــثــوريــة  أعــلــن رئــيــس مـــا ُيــســمــى بـــ
العليا«، محمد علي الحوثي، من على منصة 
الـــســـبـــعـــني، خـــــالل ذكـــــــرى اجـــتـــيـــاح جــمــاعــتــه 
مما  ذلــك  »إننا جمهوريون«، وغير  لصنعاء، 
النأي بنفسها عن تهمة  الجماعة  به  حاولت 
»اإلمامة«. وتكمن أهمية ذكرى ثورة الـ26 من 
حولها  يتفق  التي  الذكرى  بكونها  سبتمبر، 
الــيــمــنــيــون، حــتــى عــلــى مــســتــوى الــحــوثــيــني 
ــداد الــســيــاســي  ــتـ ــفــون بــأنــهــم االمـ

َّ
الـــذيـــن ُيــصــن

بــهــا، مثلما  االحــتــفــال  أقـــروا  فقد  لخصومها، 
مـــن املـــقـــرر أن تــشــهــد مــحــافــظــتــا تــعــز ومــــأرب 

ــفـــاالت يــقــيــمــهــا مـــنـــاصـــرو الــشــرعــيــة في  ــتـ احـ
ذكــرى الــثــورة. فيما أقــر حــزب »املؤتمر« الذي 
يترأسه الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح، 
تنظيم فعاليات في املحافظات إلحياء أعياد 
الــثــورة، وعلى وجــه خــاص، فــي محافظة إب، 

جنوبي غرب البالد.
كــمــا بـــدأ االنــقــالبــيــون احــتــفــاالتــهــم بــالــذكــرى 
ــــرص عـــلـــى تــضــمــيــنــهــا الـــعـــديـــد مــن  ــــط حـ وسـ
الرسائل السياسية والعسكرية، على غرار ما 
املعترف  االنقالبيني غير  فعل رئيس حكومة 
بها دوليًا، عبدالعزيز بن حبتور، الذي اعتبر 

من احتفاالت العام الماضي بذكرى الثورة )محمد حمود/األناضول(

أن  »الــعــدوان السعودي جــاء مــن أجــل تركيع 
وجنوبه  الــوطــن  شــمــال  فــي  اليمنيني  جميع 
وفــي شــرقــه وغــربــه«، بحسب كلمته فــي أحد 
ــة األنـــبـــاء  ــالـ ــا وكـ ــهــ ــتـــي أوردتــ ــفـــاالت والـ ــتـ االحـ
اليمنية بنسختها التابعة لالنقالبيني. وفيما 
تطرق إلى »ما ُيعانيه أبناء املحافظات والجزر 
الــيــمــنــيــة الــواقــعــة تــحــت االحـــتـــالل الــســعــودي 
ــــي، مـــن مـــمـــارســـات بــشــعــة وســحــل  ــاراتـ ــ – اإلمـ
فيها  املجتمع  شــرائــح  جميع  طـــاول  وتنكيل 
من مثقفني ومشايخ وأعيان وأفــراد مناوئني 
ــم االحــــتــــاللــــي«، لــفــت  ــ ــودهـ ــ لــســيــاســتــهــم ووجـ
إلــى أن »كــل شبر من األراضــي اليمنية سيتم 
تحريره ولن يرزح تحت وطأة املحتلني«، على 

حد وصفه.
بمثابة   ،1962 ســبــتــمــبــر  مـــن  الــــــ26  وُيــعــتــبــر 
الـــتـــحـــّول األهــــم فـــي تـــاريـــخ الــيــمــن الــحــديــث، 
منتصف الــقــرن املــاضــي، إذ أطــاحــت الــثــورة 
ــان يحكم  ــــذي كــ بــالــنــظــام اإلمـــامـــي املــلــكــي الـ
فـــي شـــمـــال الـــيـــمـــن، والــــــذي أقـــــام بــعــد رحــيــل 
الــعــثــمــانــيــني »املــمــلــكــة املــتــوكــلــيــة الــيــمــنــيــة« 
)بــني عامي 1918 و1962(. وترتبط بعهدها 
واالتهامات  للمواطنني  املعاناة  أوجه  أقسى 
املجتمع  تقسيم  الظلم وسياسات  بممارسة 
ــلـــى كــافــة  ــلـــف عـ ــتـــخـ طــبــقــيــًا والـــتـــجـــهـــيـــل والـ
املــســتــويــات. وكــــان نــظــام الــحــكــم قــائــمــًا على 
فــكــرة »اإلمـــامـــة« الــزيــديــة، الــتــي تضع الحكم 
حقًا للمنتمني إلى »آل البيت«، على أن الدولة 
اإلمامية لم تكن في اليمن، لتلك الفترة فقط، 
بل ظهرت في مراحل متقطعة على مــدى ما 
ــــرون. فـــي املــقــابــل، جـــاءت  يــقــرب مـــن عــشــرة قـ
ثــــورة الــــــ26 مـــن ســبــتــمــبــر بــانــقــالب عسكري 

مــن وســـط الــجــيــش، أطـــاح بــالــنــظــام اإلمــامــي 
به،  بــاإلطــاحــة  مــحــاوالت سابقة فشلت  بعد 
من  كانوا مدعومني  الذين  الثوار  أعلن  فيما 
مــصــر فـــي عــهــد جــمــال عــبــدالــنــاصــر، نــظــامــًا 
ــيـــام »الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة  ــقـ ــًا بـ جـــمـــهـــوريـ
ــورة حـــــرب أهــلــيــة  ــ ــثـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة«، وأعـــقـــبـــت الـ
اســتــمــرت لنحو ســبــع ســنــوات. ولجملة من 
ــاب الــســيــاســيــة والـــتـــاريـــخـــيـــة، وعــلــى  ــبــ األســ
»انقالب عسكري«، إال  الرغم من أنها بدأت بـ
أنها اكتسبت طابعًا شعبيًا وثقافيًا وفكريًا 
كنتيجة  الشعب،  فئات  من مختلف  بدعمها 
لحالة االستبداد والتخلف التي كانت سائدة 
قبل الثورة، وللخطر املحدق بها، إذ واجهت 
بعد قيامها تحديات كبيرة، مع تحّول البالد 
السعودية  بــني  إقليمي،  لــصــراع  إلــى ســاحــة 
التي دعمت فلول النظام امللكي، وبني مصر 
عبدالناصر، التي أرسلت عشرات اآلالف من 
قتل  الجمهوريني،  لدعم  اليمن  إلى  جنودها 
املــعــارك، مثلما سقط آالف  آالف منهم خــالل 

اليمنيني من الطرفني.
ثــورة سبتمبر  السياق، تتداخل روابـــط  وفــي 
ــــرة  منذ  ــدائـ ــ ــع تــــطــــورات الــيــمــن والــــحــــرب الـ مـ
الحوثيني  إذ ينظر معارضو  عامني ونصف، 
ــدادًا لــلــنــظــام  ــ ــتـ ــ إلـــيـــهـــم بــوصــفــهــم يــمــثــلــون امـ
اإلمامي الذي أطيح به عام 1962، على الرغم 
مـــن نــفــيــهــم ذلـــــك. فـــي املـــقـــابـــل، يـــربـــط آخــــرون 
في  اليمن  بما شهده  اليوم  السعودية  ل 

ّ
تدخ

ل ملحاربة الجمهوريني، 
ّ

تلك املرحلة، من تدخ
كان له إلى جانب العديد من العوامل، دور في 
العقبات التي واجهت بناء الدولة اليمنية في 

ما تلى ثورة سبتمبر وحتى اليوم.
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صنبور نفط كردستان قيد اإلغالق
أربيل ـ براء الشمري

التركي رجب طيب  الرئيس  لّوح 
أردوغان، بـ »إغالق صنبور نفط« 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، والـــذي 
يــصــدر عــبــر تــركــيــا، ردًا عــلــى تــنــظــيــم إدارة 
اإلقليم، أمس اإلثنني، استفتاء لالنفصال عن 
الــعــراق، فيما أغلقت إيــران حــدودهــا البرية 
والــجــويــة مــع اإلقــلــيــم، الــــذي ســـاد االرتــبــاك 
أسواقه وسط قلق غير مسبوق من تعرضه 
لحصار خانق من جانب السلطات العراقية 

في بغداد، وإيران وتركيا املجاورتني.
وقال أردوغــان في كلمة خالل مشاركته في 
األنــاضــول:  وكالة  وفــق  بإسطنبول،  مؤتمر 
ــن ســيــبــيــع اإلقــلــيــم  ــوم ملــ ــيــ ــرى بـــعـــد الــ ــنــ »ســ
لدينا،  الصنبور  النفط،  العراق  في  الكردي 
إلــى  األمــــر«، مــشــيــرًا  وعــنــدمــا نغلقه ينتهي 
أنه ُيسمح حاليا فقط بالعبور إلى الجانب 
البلدين.  الحدودية بني  املعابر  في  العراقي 

وأضاف: »سنفصح عن تدابير أخرى خالل 
عارضها 

ُ
الــجــاري«. وفــي خطوة ت األســبــوع 

قوى إقليمية ودولية، فتحت مراكز االقتراع 
فــي اإلقــلــيــم الــعــراقــي أبــوابــهــا صــبــاح أمــس، 
أمـــام نــحــو 5 مــاليــني نــاخــب للتصويت في 

استفتاء االنفصال عن العراق.
ــا الــبــريــة والــجــويــة  ــران حـــدودهـ ــ وأغــلــقــت إيـ
مــع إقــلــيــم كــردســتــان، وفـــق مــا أعــلــنــه بــهــرام 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  الــنــاطــق  قــاســمــي، 
ــار إلــــى أن الـــقـــرار جــاء  ــ ــــذي أشـ ــة، الـ ــيـ ــرانـ اإليـ

»بطلب من الحكومة العراقية«.
وكــانــت إيـــران قــد أعلنت مــن األحــد املاضي، 
ــل الــــرحــــالت الـــجـــويـــة نــحــو مــطــاري  وقــــف كـ
إربــيــل والــســلــيــمــانــيــة، وكــذلــك كــل الــرحــالت 
الــعــراق وتعبر  الــتــي تنطلق مــن كــردســتــان 
أجـــــــواء إيــــــــران. ويـــعـــيـــش إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
قلقًا غير مسبوق. وأكــد تجار في محافظة 
املواد  ارتفاع أسعار  اإلقليم،  إربيل عاصمة 
الــغــذائــيــة بــنــســبــة تـــتـــراوح بـــني 5% و%10 

ــــالل الـــيـــومـــني املـــاضـــيـــني، بــســبــب خــشــيــة  خـ
السكان من نشوب أزمة اقتصادية قد تطول، 

بعد إجراء االستفتاء.
ــــب ســـائـــقـــي  ــلـ ــ وأشـــــــــــار الــــتــــجــــار إلـــــــى أن أغـ
ــــني، تــم  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــنـــات مــــن األتــــــــراك واإليـ الـــشـــاحـ
توجيههم على ما يبدو بترك خط التجارة 
ــع كـــردســـتـــان مــنــذ يـــومـــني، كــمــا أن هــنــاك  مـ
إجراءات مشددة فرضتها تركيا وايران عند 
املعابر منذ مساء األحد أدت إلى ارتباك في 

انسيابية وصول البضائع لإلقليم.
ويعتمد اإلقليم على نحو 75% من البضائع 
ــيـــاجـــات الــيــومــيــة عــلــى االســـتـــيـــراد  ــتـ واالحـ
مـــن تــركــيــا وإيـــــــران، خــاصــة فـــي مـــا يتعلق 
تعتمد  كما  اليومية،  االستهالكية  بالسلع 
حــكــومــة كـــردســـتـــان الــــعــــراق عــلــى الــبــنــزيــن 
ومشتقات الوقود األخرى، التي تستوردها 
من تركيا، وهــو ما دفــع املواطنني لتخزين 
كميات كبيرة مــن املــحــروقــات أيــضــا. وقــال 
ســـامـــر الـــجـــاف، وهــــو ســـائـــق ســـيـــارة أجـــرة 

مــن إربــيــل، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن أســعــار 
البنزين ارتفعت من 450 دينارًا عراقيًا إلى 
750 دينارًا خالل 48 ساعة، مشيرا إلى أنه 
للذهاب  املحافظة  سكان  أغلب  كما  اضطر 
إلى األسواق وشراء كميات كبيرة من املواد 
الغذائية والطبية من أجل تخزينها للمرحلة 
املقبلة، بينما رفع التجار األسعار بذريعة 
إغــــالق الـــحـــدود مـــع تــركــيــا وإيـــــــران. وحـــذر 
الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــعــراقــي عــبــدالــزهــرة 
املــعــمــوري، مــن أن إغـــالق املــنــافــذ اإليــرانــيــة 
والــتــركــيــة ســتــكــون لـــه آثــــار ســلــبــيــة كــبــيــرة 
على اإلقليم، الفتا إلــى أنــه أصبح من شبه 
املؤكد أيضا أن تمضي الحكومة والبرملان 
االتحاديان في بغداد بإجراءات أكثر قسوة 
الكردية  تجاه اإلقليم كقطع التخصيصات 
التي تتجاوز 17 مليار دوالر،  املــوازنــة  من 
فضال عن زيــادة نسبة البطالة الكردية من 
الذين  األكـــراد  خــالل تسريح آالف املوظفني 

يعملون في بغداد.

القاهرة ـ العربي الجديد

كشف طارق عامر، محافظ البنك املركزي املصري، عن 
التصدير  لبنك  دوالر  مليارات   5.2 بــالده ستسدد  أن 
واالستيراد األفريقي قبل نهاية ديسمبر/ كانون األول 
املــقــبــل، بينما لــم يكشف »املـــركـــزي« مــن قــبــل عــن هــذه 

القروض والغرض منها.
وقال عامر في تصريحات لصحيفة اقتصادية محلية، 
أمس اإلثنني، إن املديونية املستحقة على مصر، لبنك 
الــتــصــديــر واالســتــيــراد األفــريــقــي بــواقــع 3.2 مــلــيــارات 
ــل، ومــلــيــاري دوالر  دوالر فــي شكل قــرض قصير األجـ

سيولة حصل عليها البنك املركزي عبر عملية إعادة 
شراء ألوراق مالية حكومية مع املصرف األفريقي، عقب 
العمالت  موقف  تعزيز  بغرض  الــصــرف  سعر  تحرير 
األجنبية لديه. وحرر البنك املركزي سعر الجنيه أمام 
الــعــمــالت األجــنــبــيــة فـــي الــثــالــث مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
ــادة سعر الفائدة  الــثــانــي 2016، ورافـــق ذلــك الــقــرار زيـ
تــزيــد فــي األشهر  أن  الــيــوم قبل  بنسبة 3% فــي نفس 
الالحقة، لتصل معدالت الزيادة حتى نهاية أغسطس/ 

آب املاضي نحو 7% لتتجاوز حاجز الـ %18.
وســـاهـــم قــــرار تــحــريــر ســعــر الـــصـــرف وزيــــــادة أســعــار 
الــفــائــدة بــشــكــل كــبــيــر، فــي زيــــادة مــشــتــريــات األجــانــب 

الخزانة  وأذون  سندات  في  املتمثلة  املصرية  للديون 
ــــالل األشــــهــــر املـــاضـــيـــة،  ــتـــي طــرحــتــهــا الـــحـــكـــومـــة، خـ الـ
في  لكنه  األجــنــبــي،  النقد  احتياطي  ارتــفــاع  وبالتالي 
الــديــون واألعــبــاء املترتبة عليها  املقابل زاد من حجم 
وتهاوي القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع غير مسبوق 
فــي مــعــدالت تضخم أســعــار املستهلكني وزيـــادة عجز 
موازنة الدولة املتفاقم باألساس. وقفز الدين الخارجي 
دوالر  مــلــيــار   73.9 إلـــى  ليصل   ،%38.4 بنسبة  ملــصــر 
مليار   53.4 مــقــابــل   2017 آذار  ــارس/  مــ بــنــهــايــة شــهــر 
دوالر فــي شهر مـــارس/ آذار مــن الــعــام املــاضــي 2016. 
واعتبر محافظ البنك املركزي أن »رد مستحقات بنك 

خفض  في  سيساهم  األفريقي،  واالستيراد  التصدير 
احتياطي  وزاد  الخارجية«.  االلتزامات  في  جــدًا  كبير 
الــبــالد مــن الــنــقــد األجــنــبــي إلـــى 36.143 مــلــيــار دوالر 
في نهاية أغسطس/ آب من 36.036 مليارًا في نهاية 
يوليو/ تموز. ويأتي سداد مصر ديون بنك التصدير 
األفريقي، ضمن ديون خارجية مستحقة  واالستيراد 
الـــســـداد خـــالل الـــربـــع األخـــيـــر مـــن 2017 بــنــحــو 8.134 
املــركــزي. وتتدافع  البنك  مليارات دوالر، وفــق محافظ 
الجهات الحكومية في مصر نحو االقتراض الخارجي، 
األمر الذي دعا خبراء اقتصاد إلى التحذير من مخاطر 

مالية كبيرة قد تشهدها البالد.

مصر تسدد ديونًا »مخفية« بقيمة 5.2 مليارات دوالر

اتفاق غاز بين قطر 
وبنغالدش

وقعت شركة »راس غاز« اململوكة 
لدولة قطر، أمس، اتفاقية لبيع 
الغاز الطبيعي املسال ملدة 15 

عامًا مع شركة بنغالدش للنفط 
والغاز واملعادن )بتروبنغال(. 

وذكر بيان صحفي صادر 
عن »راس غاز« نقلته وكالة 

»األناضول«، أن الشركة القطرية 
ستورد كميات من الغاز الطبيعي 

املسال سنويًا إلى بتروبنغال، 
ملدة 15 عامًا. ومن املقرر أن يتم 
تسليم شحنات الغاز الطبيعي 

املسال، إلى وحدة بتروبنغال 
العائمة لتخزين الغاز املسال 

وإعادته إلى حالته الغازية. 
وبموجب االتفاق، وفقا لوكالة 

»رويترز« نقال عن مسؤول من 
بنغالدش ستورد راس غاز 

1.8 مليون طن سنويا من الغاز 
الطبيعي املسال في السنوات 

الخمس األولى، وسيصل حجم 
التوريد إلى 2.5 مليون طن في 

السنوات العشر التالية.

إيران تطالب بتغييرات 
في سوق النفط

قال وزير النفط اإليراني، بيجن 
زنغنه، أمس اإلثنني، إن التزام 

منظمة البلدان املصدرة للنفط 
»أوبك« باتفاق خفض إنتاج الخام 

مقبول، لكن هناك حاجة لبعض 
التغييرات، إذا كانت الدول املنتجة 

تسعى إلى إعادة التوازن إلى 
السوق. ونقل موقع معلومات 

وزارة النفط اإليرانية على 
اإلنترنت )شانا( عن زنغنه قوله 
إنه »يجب على جميع األعضاء 

أن يلتزموا بنسبة 100% باتفاق 
خفض اإلنتاج، وثانيا ينبغي أخذ 

مستوى إنتاج نيجيريا وليبيا 
في االعتبار«. ومن جانبه، قال 
وزير الطاقة اإلماراتي، سهيل 

املزروعي، إن نسبة التزام بالده 
باالتفاق تبلغ 100%، مضيفا أن 

بالده خفضت، خالل الشهرين 
املاضيني، صادراتها بنسبة 

.%10

العراقيون األكثر شراء 
لعقارات تركيا

أظهرت بيانات إحصائية تركية، 
أن الكويتيني جاؤوا في املرتبة 

الثالثة بعد العراقيني والسعوديني، 
من حيث شراء األجانب للعقارات 

في تركيا، خالل أغسطس/آب 
.2017

وأوضحت البيانات التي أصدرتها 
مؤسسة اإلحصاء التركية، أمس 

اإلثنني، أن العراقيني تصدروا 
قائمة الترتيب بشراء 317 

عقارا، يليهم السعوديون بشراء 
198 عقارا، ثم الكويتيون بـ135 
عقارا، يليهم الروس 95 عقارا، 

واألفغان 81 عقارا. وأشارت إلى 
أن مبيعات العقارات لألجانب 

في تركيا سجلت ارتفاعا، في 
أغسطس/آب املاضي، بنسبة 

11.4%، مقارنة بالشهر نفسه 
من العام املاضي 2016، موضحة 

أن العدد اإلجمالي للمبيعات بلغ 
1684 عقارا.

أخبار

غاز إثيوبي 
للتصدير

تأمل إثيوبيا في الدخول إلى قائمة مصدري الغاز في العالم، خالل 18 شهرًا من اآلن، فيما اتخذت الدولة خطوات كبيرة نحو تنفيذ مشروعات في مجاالت 
الثروات الطبيعية والبنية التحتية، خالل السنوات املاضية. وقال وزير الدولة في وزارة املعادن والبترول والغاز الطبيعي اإلثيوبي، »كوانغ توت الم«، في 
شرت، أمس اإلثنني، إن بالده بصدد االنتهاء من تشييد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي املنتج من شرقي البالد إلى جيبوتي، 

ُ
مقابلة مع وكالة األناضول ن

ومنها إلى األسواق العاملية. وأضاف أن إثيوبيا تملك احتياطيات تقدر بنحو 4.7 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في حقول )كالوب( و)هالال( 
شرقي البالد، مشيرا إلى أن شركة »بولى جى.سى.إل. بتروليوم« الصينية ستتولى تطوير مشروعات للغاز بتكلفة تقدر بـ 1.8 مليار دوالر.

اقتصاد
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)األناضول(

ألمانيا: خبر سعيد بانقسام النازيين

أنجيال ميركل محكومة بـ»خيار جامايكا«

استفتاء كتالونيا بموعده... رغم الخناق

عّقد »االشتراكي 
الديمقراطي« مهمة 

ميركل بانتقاله للمعارضة

هامبورغ ـ ناصر السهلي

تسارع ظهور القراءات األوروبية 
واألملانية حول الشكل الذي يمكن 
أن تكون عليه خيارات املستشارة 
التحالفات  لجهة  مــيــركــل،  أنجيال  األملــانــيــة 
التي عليها نسجها للتمّكن من قيادة والية 
حــكــومــيــة رابـــعـــة يــكــون حــزبــهــا »املــســيــحــي 
ــي فــي  ــ ــاسـ ــ الـــديـــمـــقـــراطـــي« هــــو الــــركــــن األسـ
االئــتــالف الــحــاكــم. صحيح أن حــزب ميركل 
فــاز فــي االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، يــوم األحــد 
املاضي، لكن الصحيح أيضًا هو أنه أضعف 
فوز له منذ عام 1949 مع أقل من 33 في املائة 
من األصوات، في ظل اختراق تاريخي حققه 
اليمني الشعبوي املتطرف عبر حزب »البديل 
مــن أجــل أملــانــيــا«، الـــذي حصد نحو 13 في 
املائة من األصــوات و89 نائبًا للمرة األولى 
ــة. اخــــتــــراق ســـاهـــم فيه  ــازيـ ــنـ مــنــذ ســـقـــوط الـ
انــشــقــاق ضمني ألصـــوات عــديــدة مــن حزب 
ميركل وتصويتهم لحزب »البديل من أجل 
الحقيقي«، كما يسميه  »النازي  أو  أملانيا«، 
وزير الخارجية األملاني، سيغمار غابرييل. 
واجــــتــــمــــعــــت قـــــيـــــادة مـــحـــافـــظـــي »االتـــــحـــــاد 
الساعة  من  اعتبارًا  الديمقراطي«  املسيحي 
التاسعة من صباح يوم أمس، الستخالص 
األملانية  »بيلد«  صحيفة  سمته  مما  العبر 
»االنتصار الكابوسي« مليركل. وقال رئيس 
»االتـــحـــاد املــســيــحــي االجــتــمــاعــي« )الــحــزب 
الديمقراطي في منطقة  للمسيحي  الشقيق 
بــافــاريــا( هــورســت ســيــهــوفــر: »لــقــد أهملنا 
خاصرتنا اليمينية، ويتحتم علينا اآلن ردم 
الـــهـــّوة بــمــواقــف حـــازمـــة«. وكــتــبــت صحيفة 
»سودويتشه تسايتونغ«، من يسار الوسط، 
أمــس اإلثــنــني: »الــذهــول يخيم بــني صفوف 
معروفة«،  الرئيسية  واملسؤولة  املحافظني، 
في إشارة إلى ميركل وقرارها التاريخي في 
فتح حدود بلدها أمام الالجئني واملهجرين 

عام 2015.
وقرر الحزب »االشتراكي الديمقراطي« تعقيد 
ــأى االنــتــقــال  املــهــمــة أمـــام مــيــركــل، عــنــدمــا ارتــ
إلى املعارضة وعدم التحالف مع »املسيحي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« لــتــشــكــيــل حــكــومــة ائــتــالفــيــة، 
بعدما دام تحالفهما طيلة السنوات الثماني 
محدودة،  ميركل  خــيــارات  لتصبح  املاضية، 
ال بل محصورة بما يسمى في أملانيا »خيار 
جــامــايــكــا«، أي الــتــحــالــف الــثــالثــي بــني حــزب 
مــيــركــل وكـــل مــن »الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي الــحــر«، 
و»الــخــضــر«. وقــد جــاءت تسمية »جامايكا« 
الثالثة مجتمعة،  األحـــزاب  أعـــالم  إلــى  نسبة 

فتصبح قريبة من علم دولة جامايكا.
عودة الحزب »الليبرالي الحر« إلى البرملان، 
مــع 70 نــائــبــًا، عــلــى أرضــيــة انــتــقــاد سياسة 
ــن تــســهــل  ــوء، لــ ــجــ ــلــ ــرة والــ ــهـــجـ ــي الـ مـــيـــركـــل فــ
الــبــحــث عـــن تــحــالــفــات املــســتــشــارة لتشكيل 
الحزب  يفرض  أن  دون  من  ائتالفية  حكومة 
في  األملانية  السياسة  تــوّجــه  على  متغيرات 
السياسي  املشهد  في  بالتالي،  السياق.  هــذا 
ــكـــون  ــتـ ــة املــــســــتــــقــــبــــل، سـ ــ ــــومـ ــكـ ــ لـــتـــشـــكـــيـــل حـ

الــلــيــبــرالــيــني وحــــزب »الــخــضــر« فــي املــســائــل 
الــبــيــئــيــة لــتــجــد مــيــركــل نــفــســهــا أمـــــام خــيــار 
يــصــعــب فــيــه جــمــع هــــذه األطـــــــراف، مـــن دون 
أن تــكــون هــنــاك اســتــحــالــة فـــي الــبــراغــمــاتــيــة 

السياسية األملانية املعهودة.
ــام مــيــركــل، ومـــن يــطــلــق عــلــيــهــم املــراقــبــون  أمــ
تبدو  مهام  العقالنية«،  السياسية  »الطبقة 
»صداع داخلي وخارجي«. فعدا عن مسألة  كـ
تشكيل الــحــكــومــة، ثــمــة تــحــديــات تــقــف أمــام 
األحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة، وحـــتـــى فــــي مــعــســكــر 
الشقيق  البافاري  للحزب  خصوصًا  ميركل، 
ــر الـــتـــزم  ــيـ ــيـــحـــي«، فـــاألخـ »االجـــتـــمـــاعـــي املـــسـ
سياسة صارمة سابقًا بعدم توجيه انتقادات 
ــدد مـــن الــقــضــايــا  قــاســيــة بــحــق مــيــركــل فـــي عـ
التي كان من املمكن أن تؤثر أكثر على نتائج 
االنتخابات. فمطالب تشديد سياسة اللجوء 
بـــاتـــت اآلن، بــعــد نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، أكــثــر 
القيادي في »االجتماعي  وضوحًا من خالل 
املسيحي« هورست سيهوفر. وذلك أمر هام 
لهذا الحزب كونه يواجه تحديًا مباشرًا في 
انتخابات العام املقبل في بافاريا مع احتمال 
اكــتــســاح حـــزب »الــبــديــل« لــهــذه االنــتــخــابــات. 
وبتعبير وزير املواصالت عن الحزب نفسه، 

ألكسندر دوبريندت، بعيد النتائج األخيرة: 
»بات من املطلوب اآلن ردم الهوة في املواقف 
ــى تـــوّجـــه  ــ ــا يــشــيــر إلـ ــا«، مــ ــايـ ــقـــضـ مــــن تـــلـــك الـ
على  للحصول  ميركل  على  للضغط  الحزب 
عن  النظر  وبــغــض  منها.  تــنــازالت سياسية 

خيارات تشكيل الحكومة املقبلة، فإن ميركل 
تواجه مهمات ال يمكن حلها بعيدًا عن بقية 
ــــزاب واملــشــرعــني. مــن بــني هـــذه املــســائــل،  األحـ
ــقــــف الـــتـــقـــاعـــد  ــة وســ ــاديــ ــتــــصــ الـــقـــضـــايـــا االقــ
ــة لــــأيــــدي الـــعـــامـــلـــة، وخـــصـــوصـــًا  ــاجــ ــحــ والــ
وقـــت قصير  مــنــذ  أعــلــنــت  الــصــحــة  أن وزارة 
الحاجة إلى 140 ألف عامل في قطاع الرعاية 
مع حلول عام 2025، هذا إلى جانب الحاجة 
لتأمني عشرات آالف املدرسني مع تزايد نسب 
املواليد وأطفال الالجئني، والحاجة ملناقشة 
بيئية  سياسات  وتفعيل  الجديدة  التقنيات 

مختلفة عن السابق.
ــــزاب التقليدية  الـــذي واجــهــتــه األحـ الــتــحــدي 
يتعلق  املتطرف  اليمني  خطاب  فــي  األملانية 
أيـــضـــًا بـــــاألوضـــــاع الـــداخـــلـــيـــة، ولـــيـــس فــقــط 
بقضايا الهجرة. فمن بني املسائل التي لعب 
 نــصــف األملــــان 

ّ
عــلــى وتـــرهـــا هــــذا الــيــمــني، أن

يعيشون فــي مــســاكــن مــســتــأجــرة، مــع زيـــادة 
كبيرة في اإليجارات التي ترهق كاهل األملان. 
أن  القضية نقطة خــالف يمكن  عتبر هــذه 

ُ
وت

بناء  مطالب  وخصوصًا  تحالف،  أي  تفّجر 
املزيد من الوحدات السكنية.

اليوم  الــوحــيــد  الجميل  الخبر  يــكــون  وربــمــا 
بالنسبة مليركل، هو االنقسام السريع داخل 
 

ّ
حـــزب »الــبــديــل مـــن أجـــل أملـــانـــيـــا«، الــــذي حــل
الــحــزب،  قـــررت زعيمة  الــبــرملــان، إذ  ثالثًا فــي 
ــــاب مـــــن الــكــتــلــة  ــــحـ ــــسـ ــري، االنـ ــتــ ــيــ ــه بــ ــ ــراوكــ ــ فــ
الــبــرملــانــيــة لــحــزبــهــا، بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، أمــس 
لتقييم  ُعقد  االثــنــني، خــالل مؤتمر صحافي 
نتيجة االنــتــخــابــات. وقــالــت بــيــتــري، قبل أن 
تنسحب من القاعة: »أعتقد أن علينا أن نقر 
بصراحة اليوم بوجود خالف على املحتوى 
في حــزب البديل من أجــل أملانيا، وأعتقد أن 
علينا أال نسكت عن ذلك، ألن املجتمع يدعو 
لــحــوار مفتوح«. ورفــضــت اإلجــابــة عــن مزيد 
من األسئلة بما يشمل ســؤااًل عما إذا كانت 
ســتــبــقــى الــزعــيــمــة املــشــاركــة لــلــحــزب، لكنها 
قــالــت إن الـــنـــاس ســيــســمــعــون أخـــبـــارًا منها 
فــي األيـــام املقبلة. وقــال قــادة الــحــزب إنهم ال 

يعرفون سبب انسحابها من املؤتمر.

8
سياسة

حتى اآلن، يبدو استفتاء 
كتالونيا المقرّر في 

1 أكتوبر المقبل، 
واالنفصال عن إسبانيا، 

حتميًا، في ظّل صمود 
سلطات اإلقليم أمام 

ضغوط الحكومة 
المركزية في مدريد

لن تكون مهمة المستشارة األلمانية أنجيال ميركل سهلة لتشكيل ائتالف حكومي، بعد تراجع حزبها في االنتخابات، خصوصًا مع 
قرار »االشتراكي الديمقراطي« باالنتقال إلى المعارضة، ليصبح خيارها محدودًا بتحالف مكلف

نتيجة حزب ميركل هي األسوأ له منذ 1949 )أود أندرسن/فرانس برس(

بيار عقيقي

أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة عـــلـــى »األحـــــــــد املـــنـــتـــظـــر« فــي 
كتالونيا إسبانيا، الذي ُيفترض أن يقترع 
الــكــتــالــونــيــون ملصلحة االنــفــصــال عن  فــيــه 
الـــرأي، ال  إسبانيا، وفقًا آلخــر استطالعات 
املركزية في مدريد، تحاول  السلطات  تــزال 
منع حصول االستفتاء. وشّكلت خطواتها 
تعزيز  في  إضافية  األخيرة خطوة  األمنية 
ــاء  ــتـ ــفـ ــتـ ــري اسـ ــ ــجـ ــ ــــوض ســـــــــؤال »هـــــــل يـ ــمـ ــ غـ
كتالونيا في 1 أكتوبر/تشرين األول املقبل 

أم ال؟«.
بــــدأ كـــل شــــيء مـــع تـــحـــّرك مـــدريـــد بــصــورة 
ميدانية، وقيام قوات الحرس املدني )شرطة 
شــبــه عــســكــريــة(، بــاعــتــقــال 14 شــخــصــًا من 
املسؤولني  الــذاتــي،  الحكم  حكومة  أعــضــاء 
عــــن الـــجـــانـــب الــتــنــظــيــمــي والــلــوجــيــســتــي 
ــاضــــي، قــبــل  ــاء املــ ــ ــعـ ــ ــــوم األربـ لـــالســـتـــفـــتـــاء، يـ
اإلفـــــراج عــنــهــم مــؤقــتــًا يـــوم الــجــمــعــة. وجـــاء 
ــّرك قــــــوات الــــحــــرس املــــدنــــي، إثـــــر تــلــكــؤ  تــــحــ
ألفًا عن  الـــ17  شرطة كتالونيا، وعناصرها 
باالعتقال،  متعلقة  قضائية  مــذكــرة  تنفيذ 

في صورة مؤكدة لرفض الغالبية الساحقة 
ــلــــطــــات الـــحـــكـــومـــة  ــــان اإلقــــلــــيــــم ســ ــكـ ــ مـــــن سـ
املــركــزيــة. كــان مــن املتوقع أن تـــؤدي خطوة 
أو تأجيل  أو تجميد،  إلـــى وقـــف،  االعــتــقــال 
أن  اعــتــبــروا  الكتالونيني  أن  إال  االســتــفــتــاء، 
االستثناء  حالة  أعلنت  اإلسبانية  »الــدولــة 
فــي كــتــالــونــيــا، وتــعــّرضــت حــكــومــة اإلقــلــيــم 
العـــتـــداء يـــرمـــي إلــــى مــنــع شــعــب كــتــالــونــيــا 
مـــن الـــتـــصـــويـــت« كــمــا قــــال رئـــيـــس حــكــومــة 
إقــلــيــم كــتــالــونــيــا، كـــارلـــيـــس بــيــغــديــمــونــت، 
الــــذي جــــزم بــــأن االســتــفــتــاء ســيــجــري. كما 
انتخابية  تــوزيــع حــوالــي مليون بطاقة  تــّم 
فــي اإلقــلــيــم، حسبما أعــلــن رئــيــس الــرابــطــة 
للثقافة  »أومنيم«  النقاط  لسباق  الثقافية 
واللغة الكتالونية، خوردي كويزارت، الذي 
أضاف أنه »تّم تسليم أوراق االنتخاب إلى 
الناخبني الذين يحق لهم اإلدالء بأصواتهم 
في برشلونة ومــدن أخــرى ومجتمعات في 
كــتــالــونــيــا«. وســبــق للشرطة اإلســبــانــيــة أن 
صــــادرت نــحــو 10 مــاليــني ورقـــة اقــتــراع في 

األيام القليلة املاضية.
الــشــرطــة اإلســبــانــيــة، بــاتــت »قـــوة احــتــالل«، 
الكتالونيني.  مــن  الساحقة  الغالبية  بـــرأي 
املواطنات،  إحــدى  قالت  السياق،  هــذا  وفــي 
ــا خــيــمــيــنــيــز: »نــشــعــر أنـــنـــا مــحــتــلــون  ــوريـ نـ
بـــقـــوات الــشــرطــة اإلســبــانــيــة. نــتــظــاهــر منذ 
عــشــر ســنــوات ولـــن نــتــوقــف اآلن عــنــدمــا لم 
 ســـوى أســبــوع واحــــد. علينا املضي 

َّ
يــتــبــق

قدمًا حتى النهاية«. وكان قد وصل ما بني 
ثالثة آالف وأربعة آالف شرطي من مختلف 
تنظيم  ملنع  كتالونيا،  إلــى  إسبانيا  أرجـــاء 
اإلسباني  الداخلية  وزيــر  وكــان  االستفتاء. 
ــلــــغ مــســتــشــار  ــيـــو ثــــويــــدو أبــ ــاثـ ــنـ خـــــــوان إغـ
الكتالونية  الحكومة  فــي  األمــنــيــة  الــشــؤون 
خواكيم فــوم، بــقــرار مــدريــد إرســـال وحــدات 
مــن قــــوات األمــــن إلـــى اإلقــلــيــم لــحــفــظ األمـــن، 

وأنها »ستتحرك في حال إجراء االستفتاء«.
الـــخـــطـــوات »الــعــســكــريــة« مـــن مـــدريـــد تــبــدو 
إمكانية  من  رعبها  على  قياسًا  »مفهومة« 
اســتــقــالل كــتــالــونــيــا، خــصــوصــًا أن رئــيــس 
إقليم الباسك، إينيو أوركــولــو، دعــا األحــد، 
إلى »االعتراف بسكان  الحكومة اإلسبانية 
بإجراء  لهم  والسماح  والباسك  كاتالونيا 
ــق نــمــوذجــي  ــ اســـتـــفـــتـــاء تـــقـــريـــر املـــصـــيـــر وفـ
العالم  »فــي نظر  اسكتلندا وكيبيك«. وقــال 
ــيـــة هــــي جـــــزء مــن  ــبـــانـ كـــلـــه، الـــحـــكـــومـــة اإلسـ
املشكلة وليس من الــحــل«. مع ذلــك ال يبدو 
الــتــصــويــت، مع  اإلقــلــيــم سيوقف عملية  أن 
ــــداد الــتــجــّمــعــات املــطــالــبــة بــإجــراء  تـــزايـــد أعـ
كتالونيا،  أنــحــاء  مختلف  فــي  االســتــفــتــاء، 
ــارمـــي  ــم، كـ ــيــ ــلــ ــيــــس بــــرملــــان اإلقــ وإعــــــــالن رئــ
فــوركــاديــل، فــي بــرشــلــونــة، نهاية األســبــوع 
املاضي، أن االنفصاليني »يجب أن يقاوموا 

استفزازات الحكومة املركزية«. 
ــــخ إمــكــانــيــة إجـــــراء االســتــفــتــاء في  ــا رّسـ ومــ
موعده، حتى اآلن، هو إعالن نادي برشلونة، 
ــقــــالل كـــتـــالـــونـــيـــا،  ــتــ الـــــرمـــــز الــــريــــاضــــي الســ
األســـبـــوع املـــاضـــي، أن »الـــنـــادي يــبــقــى وفيًا 
ــن األمـــــة،  ــاريـــخـــي بــــالــــدفــــاع عــ ــتـ اللــــتــــزامــــه الـ
والديمقراطية، وحرية التعبير وحق تقرير 
املصير«. وكّرس ذلك، خالل املباراة األخيرة 
ــى اإلســـبـــانـــي،  ــ ــ ــة األولـ ــدرجــ لــــه فــــي دوري الــ
بفريق  أن تجمعه  الـــصـــدف،  شــــاءت  والــتــي 
كــتــالــونــي آخــــر، وهــــو نــــادي جـــيـــرونـــا. ومــع 
الغناء  الفريقني  بــدأ جــمــهــورا  الــلــقــاء  بــدايــة 
الدقيقة 17  أنه في  دعمًا لالنفصال، وحتى 
أن ينشد  اللقاء، كان مقررًا  والثانية 14 من 
إحــراز  أن  إال  االســتــقــالل،  الجمهوران نشيد 
ــالــــذات، جعلهما  هــــدف فـــي هــــذه الــدقــيــقــة بــ
)الــدقــيــقــة 17  يحجمان عــن ذلـــك. تعني تلك 
والثانية 14(، تاريخًا قاسيًا لكتالونيا، ففي 

عام 1714 خسر اإلقليم استقالله. 

املستشارة مضطرة للذهاب نحو املفاوضات 
مـــع »الـــخـــضـــر« والـــلـــيـــبـــرالـــيـــني. بــيــد أن هــذا 
الـــخـــيـــار دونـــــه عــقــبــات كـــثـــيـــرة، لــعــل أهــمــهــا 
تــنــافــر بــرامــجــي وفـــكـــري بـــني »الــخــضــر« من 
جهة والليبراليني )في اف دي بي( من جهة 
ثــانــيــة، ثـــم مـــع املــحــافــظــني فـــي حـــزب ميركل 
ــبـــافـــاري الــشــقــيــق، »االجــتــمــاعــي  والـــحـــزب الـ
أن تلك األحــزاب  الرغم من  املسيحي«. وعلى 
ــزاب مــؤيــدة ألملــانــيــا األوروبـــيـــة، ثمة  هــي أحــ
عقبات تقف أمــام تشكيل هذا االئتالف على 
ــواقــــف الــســيــاســيــة  ــتــــالف فــــي املــ قــــاعــــدة االخــ
لهذه األحزاب في الشؤون املتعلقة باليورو، 
والــنــقــد املــوّحــد والــالجــئــني والــبــيــئــة/ املــنــاخ 
ودولــة  والخصخصة  الضريبية  والسياسة 
الرعاية والرفاهية. ويكفي التفكير في تنافر 

متابعة

■ لن نقبل بتقطيع بلدنا العزيز إلى قطع متناثرة و#لن_نعترف_بنتائج_
االستفتاء #العراق

■ #كردستان، الوطن املوعود، مطّوقة من الجهات الثالث، تركيا، إيران، 
العراق. بأي دولة يحلمون وما هي مقومات حياتها؟!

■ دعم الحق الفلسطيني ال يستقيم من دون دعم الحق الكردي، ما تعرض 
له الكرد من كل األنظمة التي حكمتهم ال يقل فداحة عما تعرض له 

الفلسطينيون #كردستان

■ نحن ضحايا فكر مبعثر، واألسوأ أننا ال نتعلم من تجارب اآلخرين، طبعا 
هذا السيناريو كان متوقعا في العراق، الهدف القادم سورية وتركيا بال شك

■ #26_سبتمبر ميالد وطن لن تلغيه أي كذبه في شكل ثورة مضادة #اليمن

■ #26_سبتمبر ثورة شعبية ضد العنصرية والطائفية

■ حبس منسق حركة #6ابريل #عمرو_علي 15 يوما في قضية مفبركة، وتم 
اإلفراج عن كل من فيها، رغم كيدية االتهام

■ املدنيون ضاقوا ذرعًا بداعش، لكن ال يجب أن يموتوا أثناء محاولة 
تحريرهم منه #الرقة

■ #السلسلة رتب والرواتب صار فيها مثل الكهرباء بلبنان اجت السلسلة.. 
راحت السلسلة

■ #السلسلة 6 سنوات يكذبون على املوظفني وترتفع األسعار وتنخفض 
قيمة الرواتب وما زالوا يكذبون. كفاكم كذبًا واستخفافًا باملوظفني.

■ ليفكر الوطني في األجيال القادمة، أما السياسي فيفكر في االنتخابات 
القادمة  #قالوا_الجدود #algerie #سرقوا_الخزينة_وقالوا. 

■ قرر حزب العمال البريطاني أن ال يكون موضوع بريكست من بني 
املواضيع الثمانية التي سيجري التصويت عليها في مؤتمره. كيف يعقل 
أن تكون حزبًا رئيسيًا في البالد وتتجاهل القضية رقم واحد التي تشغل 

الرأي العام؟

مقابلة  في  أوغــلــو،  ــاووش  ج مولود  التركي،  الخارجية  ــر  وزي قــال 
تطبيع  تجاه  خطوتين  »ستتخذ  تركيا  إن  اإلثنين،  أمس  تلفزيونية، 
العالقات مع ألمانيا إذا اتخذت األخيرة خطوة« واحدة، وذلك تعليقًا 
على فوز حزب المستشارة األلمانية أنجيال ميركل بوالية حكومية رابعة 
أن  واعتبر  عاد  التركي  الوزير  لكن  األحد.  يوم  جرت  التي  االنتخابات  بعد 
على ألمانيا »أن تتعلم من أخطائها«، وذلك في رده على سؤال حول 

األزمة المستمرة بين البلدين.

مبادرة تركية للتهدئة
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اقتصاد

الرباط ـ مصطفى قماس

يتطلع رجـــال األعــمــال فــي املغرب 
ــلـــى تــســهــيــات  ــى الــــحــــصــــول عـ ــ إلــ
املالية  الضغوط  تخفف  ضريبية 
عــلــيــهــم، مـــقـــابـــل املـــســـاهـــمـــة فــــي خـــلـــق فـــرص 
الــعــمــل الــجــديــدة الــتــي تــحــتــاجــهــا الــحــكــومــة 
بـــشـــدة لــخــفــض نــســبــة الــبــطــالــة فـــي الـــبـــاد، 
خاصة  مقلقة،  مستويات  إلــى  وصلت  حيث 
يطرح  أن  وينتظر  والخريجني.  الشباب  بني 
ــال األعــمــال الـــذي يطلق عليه في  اتــحــاد رجـ
املـــغـــرب »االتــــحــــاد الـــعـــام ملـــقـــاوالت املـــغـــرب«، 
ويمثل رجال األعمال، تفاصيل مطالبه أمام 
وزارة االقــتــصــاد واملــالــيــة فــي األيــــام املقبلة، 
بــعــد اجــتــمــاع عــقــد يـــوم االثــنــني املــاضــي مع 

رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
ويــــســــعــــى االتــــــحــــــاد إلـــــــى إقـــــنـــــاع الـــحـــكـــومـــة 
أن  الـــذي ينتظر  املـــوازنـــة،  بتضمني مــشــروع 
يـــعـــرض عــلــى الـــبـــرملـــان فـــي أواخـــــر أكــتــوبــر/
تلبي  جبائية،  تــدابــيــر  املــقــبــل،  األول  تشرين 

تــطــلــعــاتــه، فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــضــريــبــة على 
الــشــركــات والــقــيــمــة املــضــافــة. ويـــدافـــع رجــال 
األعمال عن اعتماد نظام تصاعدي للضريبة 
املــوارد  الــدخــل، حتى تتمكن من توفير  على 
استثماراتها.  إنجاز  لها  تخول  التي  املالية 
ويتطلعون كذلك إلى أن تعمد الحكومة إلى 
مــنــح الـــشـــركـــات الـــتـــي تــنــجــز اســتــثــمــاراتــهــا، 

تخفيضًا في الضريبة كحافز.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ويـــقـــول مــصــدر مــطــلــع لـــ
أن االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب، سيطلب 
التي  الجديدة  الشركات  إعفاء  الحكومة  من 
تــدخــل الــســوق ألول مـــرة مــن الــضــريــبــة على 
الشركات ملــدة ثاثة أعـــوام، مقابل الــتــزام كل 
واحــدة منها بتوفير فرصتي عمل. ويتوقع 
االتـــحـــاد ملـــقـــاوالت املـــغـــرب، إقـــنـــاع الــحــكــومــة 
بــأن تفعيل هــذه الخطة سيفضي، إلــى خلق 
250 ألف فرصة عمل على مدى ثاثة أعوام، 
حسب ذات املصدر. وكان االتحاد قد وجه هذا 
املطلب لحكومة عبد اإلله بنكيران في العام 
املاضي، إال أنه لم يتم تضمينه في مشروع 
ــة، الــتــي تــأخــر الــتــصــويــت عليها إلــى  املـــوازنـ

حني استام حكومة سعد الدين العثماني.
ويــتــطــلــع رجـــــال األعــــمــــال، حــســب املـــصـــدر، 
ــامـــني،  ــنـــذ عـ ــة اتــــخــــذت مـ ــى تـــطـــويـــر خـــطـ ــ إلــ
إعفاًء من  الحديثة اإلنشاء  الشركات  تمنح 
العامة  والضريبة  االجتماعية  املساهمات 
على الــدخــل فــي حــدود خمسة مــن األجـــراء، 
دون أن يتجاوز دخلهم ألف دوالر. وينتظر 

أن يسعى االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب، 
إلى رفع عدد املوظفني الذين يعطون الشركة 
الحق في اإلعفاء من الضرائب االجتماعية 
والضريبة على الدخل إلى عشرة. ويتوقع 
املصدر أن يخفف ذلــك اإلعفاء الضغط عن 
الشركات الجديدة، ما يشجعها على توفير 
البطالة  محاصرة  فــي  تساعد  عمل،  فــرص 

في املغرب.
ويــرى أن التخفيف من األعباء عن الشركات 
ــال  ــ ــد جـــســـور الـــثـــقـــة بــــني الـــحـــكـــومـــة ورجـ ــ ومـ
ــال، فـــي ظـــل انـــتـــعـــاش االقـــتـــصـــاد لــدى  ــمــ األعــ
البلدان األوروبية الشريكة للمغرب، يمكن أن 

يعطي دفعة قوية لاقتصاد الوطني.
ويشير إلى أن أحد مداخل محاصرة البطالة، 
يتمثل في تسهيل خلق الشركات في املغرب، 
حــيــث يــعــتــبــر أن عـــددهـــا غــيــر كــــاف لــتــوفــيــر 
فرص العمل املطلوبة، غير أنه يؤكد على أن 
اإلداريــة  القيود  ذلك يبقى مرتبطًا بتخفيف 
ــادي املــغــربــي،  ــتـــصـ ــقـــول االقـ والــجــبــائــيــة. ويـ
البطالة  مسألة  معالجة  إن  الشيكر،  محمد 
إجـــراءات  عبر  تــأتــي  أن  يفترض  والتشغيل، 

دقيقة وآنية، وال تترك للمدى البعيد.
ــن  ــديــ ــد الــ ــعــ ــــس الــــحــــكــــومــــة، ســ ــيـ ــ ــر رئـ ــبـ ــتـ ــعـ يـ
برنامجه بخفض  فــي  وعــد  الــذي  العثماني، 
معدل البطالة، أنه يجب خلق 200 ألف فرصة 
املحلي  االقتصاد  ولــم يخلق  العام.  عمل في 
ألــــف فـــرصـــة عــمــل في  حــتــى اآلن، ســــوى 74 
الربع الثاني من العام الجاري، مقابل طلبات 
عمل جــديــدة مقدمة مــن 33 ألــف شخص، ما 

رفع عدد العاطلني إلى 1.31 مليون مغربي.
ووصـــل مــعــدل البطالة فــي الــربــع الثاني من 
الـــصـــادرة  الــبــيــانــات  وفــــق   %9.3 إلــــى   2017
عـــن املـــنـــدوبـــيـــة الــســامــيــة لــلــتــخــطــيــط مطلع 

أغسطس/ آب املاضي.  
ويرى مراقبون أن التحدي يتمثل في ضمان 
معدل  تحقيق  أجل  من  االستثمارات  فعالية 

ــقـــد الـــعـــربـــي الـــســـعـــودي  ــنـ قـــــــررت مـــؤســـســـة الـ
ــقـــاف نـــشـــاط الــتــحــويــات املــالــيــة  ــا«، إيـ ــامــ »ســ
ــبـــرى فــــي املــمــلــكــة،  ــثـــاث شــــركــــات صــــرافــــة كـ لـ
مبررة ذلك بعدم التزامها بعدد من املتطلبات 
النظامية والــرقــابــيــة، دون اإلفــصــاح عــن هذه 
املتطلبات. وقالت املؤسسة، التي تقوم بمهام 
املركزي، في بيان نشرته على موقعها  البنك 
اإللكتروني، أمس اإلثنني، إن الشركات الثاث 
العمودي وشــركــاه«،  هي »سعيد محمد علي 
وأوالده«،  الــــزامــــل  عـــبـــدالـــلـــه  الـــعـــزيـــز  و»عــــبــــد 

و»أبناء محمد منير حلواني«.
إيقاف نشاط  ولــم تكشف املؤسسة عن سبب 
الـــشـــركـــات الـــثـــاث واكــتــفــت بـــالـــقـــول، إن قـــرار 
ــات تــحــويــل األمـــــــوال مـــن جــانــب  ــدمـ ــقـــاف خـ إيـ
الــشــركــات، يــأتــي اســتــنــادًا للصاحيات  هـــذه 
ــد املــنــظــمــة  ــواعــ ــقــ ــا بـــمـــوجـــب الــ ــنـــوحـــة لـــهـ املـــمـ
ملــزاولــة أعــمــال الــصــرافــة. وأشــــارت إلــى أنــه لن 
ثبوت  بعد  إال  الخدمات،  بعودة  السماح  يتم 
تصحيح الشركات ألوضاعها والتزامها التام 
حــال  وفـــي  والــرقــابــيــة،  النظامية  باملتطلبات 
عدم قيام الشركات بتصحيح أوضاعها فإنها 
ســوف تتخذ إجـــراءات نظامية إضافية، دون 

أن تكشف عنها. وتصنف شركات »العمودي« 
و»الــــزامــــل« و»حـــلـــوانـــي« ضــمــن الــفــئــة األولـــى 
التي  السعودية،  في  الصرافة  )أ( من شركات 
تــضــم أربــــع شــركــات فــقــط، والــتــي تــســمــح لها 
مؤسسة النقد العربي بنشاط تحويل األموال 
داخل وخــارج اململكة، بجانب خدمات تبديل 
ــراء الــعــمــات األجــنــبــيــة،  ــ الــعــمــات، وبــيــع وشـ
وبـــيـــع وشــــــراء الــشــيــكــات الــســيــاحــيــة وشــــراء 
الــشــيــكــات املـــصـــرفـــيـــة. وتـــعـــد شـــركـــة »مــحــمــد 
لها  املسموح  الوحيدة  وأوالده«،  يعا  حسن 
حاليًا بتحويل األموال داخل وخارج اململكة، 
النقد  مؤسسة  تضعه  الـــذي  التصنيف  وفــق 
واطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي الـــجـــديـــد«.  وتظهر 
تعمل  48 شركة صــرافــة  أن  املؤسسة  بيانات 

لــيــس مسموحًا  الــثــانــيــة )ب(، لكنه  الــفــئــة  فــي 
تقديم  مــن حقها  بينما  ــوال،  األمــ تحويل  لها 
العمات  بتبديل  املتعلقة  األخـــرى  الــخــدمــات 
ــيــــة وبـــيـــع  ــبــ ــنــ وبــــيــــع وشــــــــــراء الــــعــــمــــات األجــ
الشيكات  السياحية وشــراء  الشيكات  وشــراء 
املصرفية فــقــط.    مــن ناحية أخـــرى، أظهرت 
وثــيــقــة صــــادرة مــن أحـــد الــبــنــوك، الــتــي جــرى 
تعيينها من جانب السعودية لترتيب عمليات 
االقتراض الخارجي، أن اململكة فوضت بنوكًا 
املستثمرين  اللقاءات مع  لترتيب سلسلة من 
الــراغــبــني فــي شــراء الــديــون، وذلــك قبيل طرح 
ــي مـــزمـــع لـــســـنـــدات بــــآجــــال تــــتــــراوح بــني  ــ دولــ
خمس سنوات ونصف السنة و30 سنة، دون 

أن تذكر قيمتها، وفق رويترز، أمس.
وتتوسع السعودية في االقتراض، لسد العجز 
فـــي إيــــراداتــــهــــا، خـــاصـــة بــعــد تـــهـــاوي أســعــار 
الــنــفــط إلـــى أكــثــر مــن الــنــصــف، مــنــذ منتصف 
2014. وتهاوى االحتياطي العام للمملكة، إلى 
 ،2017 يــولــيــو/تــمــوز  فــي  مــلــيــار دوالر   164.6
مقابل 346.6 مليار دوالر في ديسمبر/كانون 

األول 2014، وذلك وفق البيانات الرسمية.
)العربي الجديد(

كشفت مصادر مطلعة أن سلطات الحوثيني 
والــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
تــعــتــزم رفــــع ضــريــبــتــي املــبــيــعــات والـــدخـــل، 
ــراء تــعــديــات عــلــى الــقــوانــني  ــ مـــن خــــال إجــ
الــضــريــبــيــة، بـــهـــدف زيــــــادة املـــــــوارد املــالــيــة 
لــتــمــويــل الــحــرب املــســتــمــرة فــي الــيــمــن، منذ 

نحو عامني ونصف العام.
الـــــجـــــديـــــد«، أن ســـلـــطـــات  ــــي  ــــربـ ــعـ ــ وعــــلــــم »الـ
ــالــــح تــــــدرس رفـــــع ضــريــبــة  الـــحـــوثـــيـــني وصــ
الــدخــل عــلــى رواتــــب مــوظــفــي الــدولــة بنحو 
ابـــتـــداء مـــن شهر  الــضــعــف، لــتــصــبــح %30، 
مـــايـــو/أيـــار املــقــبــل، بـــدال مـــن نــســبــة الـــــ%15 
ــا. وال تـــدفـــع ســلــطــات  ــيـ ــالـ ــمـــول بـــهـــا حـ ــعـ املـ
الحوثيني وصالح باألساس الرواتب لنحو 
مليون موظف حكومي في العاصمة صنعاء 
منذ  لسيطرتهم،  الخاضعة  املناطق  وبقية 

أكتوبر/تشرين األول 2016.
وأضـــافـــت املـــصـــادر أنـــه جـــار أيــضــا دراســـة 
من  السيارات  املبيعات على  زيــادة ضريبة 
5% إلى 15%، مما سيرفع عائدات الضريبة 
ــى 6 مـــلـــيـــارات  ــ عـــلـــى مــبــيــعــات املـــركـــبـــات إلـ
مــشــيــرة  دوالر(،  مــلــيــون   16( ســنــويــا  ريــــال 
األول  أكتوبر/تشرين  أنــه سيتم مطلع  إلــى 
املقبل تطبيق زيــادة ضريبية على خدمات 
االتصاالت واإلنترنت. وكان صالح شعبان، 

وزير املالية في حكومة صنعاء املشكلة من 
يوم  كشف  قــد  وصــالــح،  الحوثيني  تحالف 
ــــوزارة لرفع  األربـــعـــاء املــاضــي، عــن تــوجــه الـ
ضــريــبــة املــبــيــعــات عــلــى اتـــصـــاالت الــهــاتــف 
الــنــقــال والـــدولـــي إلـــى 22% بـــدال مـــن %10، 
وخدمات الهاتف الثابت واإلنترنت من %5 
إلى 10%، وضريبة املبيعات على السجائر 
املــحــلــيــة واملــــســــتــــوردة والـــتـــبـــغ إلــــى %120 
بــدال مــن 90%. وتــأثــرت سلطات الحوثيني 

وصـــالـــح، بــقــرار الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــه 
منصور هادي، في سبتمبر/أيلول املاضي، 
اليمني  املـــركـــزي  الــرئــيــس للبنك  املــقــر  نــقــل 
العاصمة  إلــى  صنعاء  مــن  عملياته  وإدارة 
ــبــــاد(، حــيــث مقر  املــؤقــتــة عــــدن )جـــنـــوب الــ
ــادر تــمــويــل  ــة. لـــكـــن ال تــــــزال مــــصــ ــكـــومـ الـــحـ
ــيـــني تــــتــــدفــــق، وتــــتــــنــــوع بــــني فـــرض  الـــحـــوثـ
السوداء،  السوق  الضرائب والسيطرة على 
الــتــي انــتــشــرت فــي ربـــوع الــبــاد، وتــعــد من 
أهــم مــواردهــم املالية، باإلضافة إلــى مــوارد 
الدولة  مؤسسات  على  بسيطرتها  رسمية 
اليمنية، وتحكمها في منافذ بحرية وبرية، 

ما منحها مزيدًا من القوة والنفوذ.
وقال طارق عبدالرشيد، الخبير االقتصادي 
ــــادة  ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن زيـ ــعـ ـــ »الـ الــيــمــنــي لــ
والدخل،  املبيعات  على  الضريبية  الرسوم 
أن املؤشرات  يعد توجها إجباريا، السيما 
في  من قصور  يعانون  الحوثيني  أن  تؤكد 

مواردهم املالية.
ومن جانبه، أكد فكري عبد الواحد، الخبير 
الــيــمــنــي فـــي املــالــيــة الـــعـــامـــة، أن املــســتــهــلــك 
لـــخـــدمـــات االتــــصــــاالت واإلنـــتـــرنـــت هـــو من 
ــا الــشــركــات  ســيــتــضــرر بــشــكــل أســـاســـي، أمــ

فستضاعف أرباحها.
)العربي الجديد(

تسهيالت 
مقابل التشغيل

رفع الضرائب يزيد أعباء المواطنين )عبدالرحمن 
عبداهلل/فرانس برس(

إيقاف تحويالت 3 شركات صرافة كبرى

الحوثيون يرفعون الضرائب لتدبير األموال

رجال األعمال يساومون حكومة 
المغرب على الضرائب

إنقاذ بنكين كبيرين 
من اإلفالس وقلق 

من اتساع األزمة

يسعى رجال األعمال 
المغاربة للحصول على 

تخفيضات ضريبية 
ودفع الحكومة إلجراء 

تعديل في قانون العمل 
لصالحهم، مقابل 

مساعدة الدولة في 
خلق فرص عمل 
جديدة في البالد

السعودية مال وسياسة

اليمن

%44
ــالع أجـــراه  ــط ــت ــر اس ــه أظ
»مركز عموم روسيا لدراسة 
الرأي العام« مؤخرا، أن %44 
آراؤهــم  المستطلعة  من 
احــتــمــال  ــبــعــدون  ــســت ي ال 
نشوب أزمة مصرفية خالل 
ثالثة، ورأى %29  أو  عامين 
منهم أن خسارة المدخرات 

»واردة إلى حد كبير«

تحقيق

رئيس الحكومة أكد 
ضرورة توفير 200 ألف 

فرصة عمل سنويا

توقعات بتجاوز حصة 
الدولة في القطاع 

المصرفي %70

430 مليار دوالر حجم 
الودائع بالمصارف بنهاية 

أغسطس

مطالبة الشركات 
الثالث بتصويب أوضاعها 

النظامية والرقابية

موسكو ـ رامي القليوبي

الروسي  املصرفي  القطاع  واجــه 
عــــلــــى مــــــــدى األشــــــهــــــر األخـــــيـــــرة 
بــدءًا من  الصدمات  مجموعة من 
»يــوغــرا«  تعثر مــصــارف خاصة كبرى مثل 
البالغ عــدد عمائه مــا ال يقل عــن 400 ألف 
عــمــيــل، ووصــــوال إلـــى تــحــرك الــبــنــك املــركــزي 
ــاذ مـــصـــرفـــي »أوتـــكـــريـــتـــيـــه«  ــ ــقـ ــ ــن أجــــــل إنـ ــ مـ
و»بــيــنــبــنــك« الــكــبــيــريــن عـــن طــريــق الــدخــول 
ــذه الــصــدمــات  ــارت هــ ــ ــ فـــي رأســمــالــهــمــا، وأثـ
قلق املودعني. وبعد تعثر وإلغاء تراخيص 
نــحــو 290 مــصــرفــًا روســيــًا مــنــذ عـــام 2013، 
وضــع املــركــزي الــروســي آلية جــديــدة إلنقاذ 
ــبــــرى عــــن طــــريــــق الـــــدخـــــول فــي  مــــصــــارف كــ
ــم الـــقـــطـــاع  ــ ــدوق دعــ ــ ــنـ ــ ــبـــر »صـ رأســـمـــالـــهـــا عـ
املــصــرفــي«. وأصــبــح مــصــرفــا »أوتــكــريــتــيــه« 
ائــتــمــانــيــتــني  و»بــيــنــبــنــك« أول مــؤســســتــني 
املركزي  املصرف  من  دعما  تطلبان  كبريني 
في إطار هذه اآللية. و»أوتكريتيه« هو أكبر 
مجموعة مالية خاصة في روسيا وخامس 
بــدء مشكاته،  قبل  الباد  في  أكبر مصرف 
كما يعد »بينبنك« املصرف الثاني عشر في 

روسيا من حيث قيمة األصول.
مصرف  فــي  التحليل  إدارة  رئيس  ويتوقع 
»نـــورديـــا«، دمــيــتــري فــيــديــنــكــوف، أن تكون 
اآللــيــة الــجــديــدة إلنــقــاذ املـــصـــارف املتعثرة 
ــرار عــمــلــهــا با  ــمـ ــتـ فـــعـــالـــة، ألنـــهـــا تــتــيــح اسـ

انقطاع ودون املساس بودائع العماء.
»الــعــربــي  ويـــقـــول فــيــديــنــكــوف فـــي حــديــثــه لـــ
ــة، كـــانـــت  ــقــ ــابــ ــد«: »فــــــي املـــــــــرات الــــســ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
هــنــاك حــــاالت فــشــل املـــصـــارف الــخــاصــة في 
والــوفــاء  املتعثرة  الــبــنــوك  االســتــحــواذ على 
بــالــتــزامــاتــهــا، ولــكــن املــصــرف املــركــزي لديه 

إمكانيات تسمح بذلك با شك«.
وحول تداعيات تعثر مصارف خاصة كبرى 
على ثقة املودعني، يضيف: »إذا كان العماء 
ــــر ذلــــك ســلــبــا على 

ّ
خـــســـروا مــدخــراتــهــم، ألث

ثقتهم، ولكن الوضع من وجهة نظر العميل 
يتحسن بعد دخول البنك املركزي في رأس 
املال، كما أن استقرار املنظومة املالية يزداد 
الروسي  املالي  الخبير  ويذّكر  عــام«.  بشكل 

بــــأن عـــمـــاء »أوتـــكـــريـــتـــيـــه« مـــن األشـــخـــاص 
لسحب  هــرعــوا  واالعــتــبــاريــني،  الطبيعيني 
ودائعهم وسط غموض الرؤية حول مصير 
الــبــنــك، ولـــكـــن إدارة املـــصـــرف أعــلــنــت أنــهــم 
استأنفوا اإليداعات بعد سيطرة »املركزي« 

على الوضع.
وعـــــــلـــــــى مـــــــــــدى أشـــــــهـــــــر الــــــصــــــيــــــف، واجــــــــه 
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــن  »أوتــــكــــريــــتــــيــــه« مــــوجــــة غـ
سحوبات الودائع بلغت أكثر من 660 مليار 
خــال  دوالر(  مــلــيــار   11.5 )حــــوالــــي  روبـــــل 
وسط  وأغــســطــس/آب  يوليو/تموز  شهري 
مالية  مواجهته مشكات  عــن  أنــبــاء  تـــداول 

ونقص السيولة.
االعــتــبــاريــني في  وبلغت حصة األشــخــاص 
الشركات  لكون   ،%70 مــن  أكثر  السحوبات 
هي الخاسر األكبر عند تعثر املصارف في 
ظــل الــنــظــام املــصــرفــي الــروســي الـــذي يؤمن 
تــلــقــائــيــًا ودائــــــع األفـــــــراد فــقــط وفــــي حـــدود 
1.4 مــلــيــون روبـــل )حــوالــي 24 ألـــف دوالر(، 
بــيــنــمــا لـــن تــســتــرد الـــشـــركـــات ودائـــعـــهـــا إال 
الــبــنــك وســـط غياب  ــراءات تصفية  ــ بــعــد إجــ

وفي  كاملة.  عليها  للحصول  ضمانات  أي 
»بينبنك«  ــه  واجـ الـــجـــاري،  سبتمبر/أيلول 
هو اآلخر موجة من سحوبات العماء بلغت 
56 مليار روبــل )حــوالــي مليار دوالر(، قبل 
أن يعلن الــبــنــك املــركــزي الــروســي قــبــل أيــام 
ــراره االســتــحــواذ عــلــى الــبــنــك ليصبح  عــن قــ
فــيــه مــع اســتــمــرار عمله  مستثمرا رئــيــســيــا 

بشكل طبيعي. وبذلك يعتبر عجز »بينبنك« 
»أوتكريتيه«  لــدى مجموعة  منه  كثيرا  أقــل 
الــروســي نحو تريليون  التي ضــخ املــركــزي 
روبــــل )أكــثــر مــن 17 مــلــيــار دوالر( مــن أجــل 
إنقاذها نظرا لدورها الحيوي في املنظومة 
ــبــــاد وارتــــبــــاطــــهــــا بـــصـــنـــاديـــق  ــلــ املــــالــــيــــة لــ

معاشات التقاعد وقطاع التأمني.

زيادة حصة الدولة
أثــــــــارت مــــوجــــة تـــعـــثـــر املـــــصـــــارف الـــخـــاصـــة 
املاضية تساؤالت  السنوات  الروسية خال 
حـــــول اســـتـــمـــرار زيـــــــادة حـــصـــة الــــدولــــة فــي 
خال  ازدادت  الــتــي  التجزئة  صيرفة  قــطــاع 
عــام 2016 مــن 58% إلــى 62% وســط انتقال 
الــعــمــاء إلـــى أكــبــر مــصــارف الــقــطــاع الــعــام، 

وفي مقدمتها »سبيربنك« و»في تي بي«.
ــراء مـــصـــرفـــيـــون أن تــتــجــاوز  ــبــ ــوقـــع خــ ــتـ ويـ
حصة الدولة في القطاع املصرفي 70% بعد 

االستحواذ على »أوتكريتيه« و»بينبنك«.
ــا، نــــائــــبــــة رئـــيـــس  ــ ــــوفـ ــــوسـ ــا نـ ــنــ ــريــ وتــــــــرى إيــ
أن  املصرفية،  للتصنيفات  »أكــرا«  مجموعة 

زيــــادة حــصــة الـــدولـــة فــي الــقــطــاع املــصــرفــي 
تــأتــي نــتــيــجــة إلجـــــــراءات اضـــطـــراريـــة يــقــوم 
بها البنك املركزي ملنع تحقق املخاطر على 

املنظومة املصرفية بأسرها.
ــديــــد«:  »الــــعــــربــــي الــــجــ ــا لـــــ ــول نــــوســــوفــ ــ ــقـ ــ وتـ
»بالفعل، تؤدي األحداث الجارية إلى زيادة 
حصة الــدولــة، إال أنــنــا نعتبر هــذه الــزيــادة 
ــة لــلــبــنــك  ــ ــراريـ ــ ــــطـ نــتــيــجــة لــــــإجــــــراءات االضـ
املــركــزي الــروســي بــعــد تأسيسه »صــنــدوق 
املخاطر  املصرفي« ملنع تحقق  القطاع  دعم 
بسبب مشكات  كثيرا  ســتــزداد  كانت  التي 

مصارف كبرى مثل أوتكريتيه وبينبنك«.
وحول األسباب التي أوصلت مصارف كبرى 
إلى حافة الهاوية، تضيف: »جــاءت مشكلة 
ــرد نــتــيــجــة ألســالــيــب  نـــقـــص الـــســـيـــولـــة مـــجـ
أعـــمـــال فــاشــلــة لــبــعــض املــــصــــارف، وكــانــت 
و»بينبنك«  و»أوتكريتيه«  »يوغرا«  أوضاع 

تتدهور منذ بضع سنوات«.
وتضرب املحللة املالية الروسية أمثلة على 
ــارف، قــائــلــة:   ــذه املــــصــ ــاء ومـــشـــكـــات هــ أخـــطـ
»كان »يوغرا« يستخدم ودائع العماء ملنح 
قروض ألطراف لهم صلة بمساهمي البنك، 
ــان »أوتـــكـــريـــتـــيـــه« يــمــنــح قـــروضـــًا  ــ بــيــنــمــا كـ
لـــشـــركـــات غـــيـــر مــســتــقــرة مـــالـــيـــا فــــي مــجــال 
البناء والعقارات. أما »بينبنك«، فإلى جانب 
قروضه املتعثرة، فحصل على حصة كبيرة 
»إم دي إم بنك« بعد  من األصــول السلبية لـــ

االستحواذ عليه عام 2016«.
املـــقـــتـــرضـــني  وفــــــــاء  ســـــــوء  »أدى  ــع:  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ وتـ
بالتزاماتهم إلى تكّون أجواء إعامية سلبية 
حول هذه املصارف وتوجه العماء لسحب 

ودائعهم وتفاقم مشكلة نقص السيولة«.
املـــركـــزي  عـــــام 2017، ســـحـــب  ــة  ــدايــ بــ ومـــنـــذ 
الـــروســـي تــراخــيــص 36 مــصــرفــا، بــمــا فيها 
مــصــارف كبرى مثل »يــوغــرا« و»تـــات فوند 
بــنــك« )جــمــهــوريــة تــتــارســتــان( الــلــذيــن كانا 
يأتيان في املرتبتني الـ29 والـ42 على التوالي 

على قائمة أكبر املصارف الروسية.
واعتبر املصرف املركزي أن الخطة املقترحة 
لاستحواذ على »يوغرا« غير مجدية، لتبدأ 
التعويضات  الــودائــع بصرف  تأمني  وكــالــة 

للعماء في نهاية يوليو/تموز املاضي.
وبــحــســب مـــالـــك أكـــبـــر حــصــة فـــي »يـــوغـــرا«، 
ألــيــكــســي خـــوتـــني، فــــإن األمـــيـــر الـــســـعـــودي، 
الوليد بن طال، أعرب عن استعداده للدخول 
في رأس مال البنك في حال استئناف عمله. 
الروسية،  املصارف  تفاقم مشكات  ووســط 
ــراه »مــركــز عموم  أظــهــر اســتــطــاع لــلــرأي أجـ
روسيا لدراسة الرأي العام« مؤخرا، أن %44 
من املستطلعة آراؤهم ال يستبعدون احتمال 

نشوب أزمة مصرفية خال عامني أو ثاثة. 
أزمـــة  ــــدالع  انـ احــتــمــال  أن  مــنــهــم  ورأى %29 
ــر املــــــصــــــارف وخــــســــارة  ــثـ ــعـ مـــتـــمـــثـــلـــة فـــــي تـ
املدخرات »وارد إلى حد كبير«، بينما توقع 
15% أن األزمة »ستحدث على األرجح أو قد 

حدثت بالفعل«.
ــراد  ــ األفــ مـــجـــمـــوع ودائـــــــع  ازداد  ـــك،  ـــ ذل ــع  ــ ومـ
باملصارف الروسية بنسبة 5% خال األشهر 
ليبلغ  الـــجـــاري،  الــعــام  مــن  األولــــى  الثمانية 
مليار   430 )حـــوالـــي  روبــــل  تــريــلــيــون   24.8
الروسي في  دوالر(، مع استمرار االقتصاد 
تكّيفه مع الصدمتني الخارجيتني املتمثلتني 
في تدني أسعار النفط والعقوبات الغربية 

على خلفية الوضع في أوكرانيا. تعثر مصارف 
روسيا

تشهد السوق المصرفية الروسية ارتفاعًا في حاالت التعثر بين البنوك وتعرض المدخرين لضياع 
أموالهم، ما اضطر البنك المركزي إلى التدخل، إال أن التوقعات تشير إلى اتساع األزمة لتمتد إلى 

كيانات جديدة، بعد أن طاولت أكثر من 290 مصرفا خالل نحو 4 سنوات
ارتفاع االحتياطيات الدولية

ارتفعت احتياطيات روسيا الدولية لتصل إلى 420.1 مليار دوالر، 
في الرابع من أغسطس/ آب املاضي، وفق بيانات صادرة عن البنك 
األولى  للمرة  دوالر  مليار  الـ 420  بذلك حاجز  املركزي، متجاوزة 
منذ نهاية عــام 2014. واالحــتــيــاطــيــات الــدولــيــة عــبــارة عــن أصــول 
والحكومة  املركزي  املصرف  لدى  موجودة  السيولة  عالية  أجنبية 
الــذهــب، والنقد األجــنــبــي، وحــقــوق السحب  الــروســيــة، وتتألف مــن 

الخاصة، واالحتياطي في صندوق النقد الدولي. 
وكـــانـــت االحــتــيــاطــيــات قـــد أنــهــت عـــام 2013 عــنــد مــســتــوى 510 

مليارات دوالر، لكنها تراجعت إثر الهبوط الحاد في أسعار النفط 
الــواليــات  منذ منتصف 2014 وكــذلــك فــرض عقوبات مــن جــانــب 
املتحدة واالتــحــاد األوروبـــي بسبب األزمــة األوكــرانــيــة على خلفية 
انفصال شبه جزيرة القرم وانضمامها إلى روسيا في الربع األول 
من 2014. وسبق أن بلغت االحتياطيات الدولية أعلى مستوى لها 
ب 2008، عندما وصلت إلى 598 مليار 

َ
في أوائل شهر أغسطس/ا

دوالر. وتراهن موسكو على عودة أسعار النفط للصعود عامليا من 
أجل تعزيز اإليرادات.

نــمــو اقــتــصــادي، يــســاعــد عــلــى تــوفــيــر فــرص 
ــال األعـــمـــال إلــى  ــ عــمــل جـــديـــدة. ويــتــطــلــع رجـ
مــراجــعــة الــقــوانــني الــتــي تــحــكــم الــعــاقــة بني 
ــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا في  املـــوظـــف واملــــخــــدم والـ
ــن أجــــل إدخــــال  ــغـــرب »مــــدونــــة الـــشـــغـــل«، مـ املـ
ــل، حــــيــــث يـــجـــري  ــمــ ــعــ ــوق الــ ــ ــ املــــــرونــــــة فـــــي سـ
القيود التي يــرون أنها تحول  التخفيف من 

دون تسريح العمال ألي سبب من األسباب. 
ويــعــتــبــر مــيــلــودي مــوخــاريــق، األمــــني الــعــام، 
ــغـــربـــي لــلــشــغــل، أن »الــحــكــومــة  ــاد املـ لـــاتـــحـ
تريد مراجعة مدونة الشغل )قانون العمل(، 
الــعــمــال، رغــم أنها مــتــوازنــة وتحفظ  لتكبيل 

حقوق العمال والشركات بشكلها الحالي«.
غــيــر أن مـــصـــدرًا حــكــومــيــًا، يــــري أن إصـــاح 

املدونة من شأنه أن يساعد على خلق فرص 
عــمــل أكـــثـــر، حــيــث ســتــصــبــح الـــشـــركـــات أقــل 
العمال والتي تؤثر  النزاعات مع  تخوفًا من 
االتــحــادات  تؤكد  بينما  استثماراتهم.  على 
الــعــمــالــيــة أن ســبــب املــشــاكــل الــتــي تظهر في 
ــــون أصـــحـــابـــهـــا ال  ــــى كـ الــــشــــركــــات، مــــردهــــا إلـ

يحترمون قانون العمل.

شركة خدمات هاتفية 
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بالعمل القومي. وكان يرى ثالث مشكالت يريد 
فــيــهــا، وهــــي: مصالحة  ــل 

ّ
يــتــدخ أو  ــهــا، 

ّ
يــحــل أن 

الرئيس السوري حافظ األسد بالرئيس العراقي 
صــدام حسني ، والــتــقــرب إلــى أبــو عــّمــار ليجعل 
منه أكثر ليونة وفهًما لعملية السالم، وإرجاع 

مصر إلى الحظيرة العربية. 
ــفــُت معظم األحـــيـــان بنقل 

ّ
وفـــي تــلــك األثـــنـــاء، ُكــل

رســـائـــل مـــن جـــاللـــة املـــلـــك إلــــى الــرئــيــس حسني 
ــع إلــــى جـــاللـــة املــلــك  ــ ــقـــاهـــرة، وأرجــ ــبـــارك فـــي الـ مـ
بإجابات الرئيس مبارك عن رسائله، وكانت تلك 
الحركة للتمهيد إلعادة مصر للحظيرة العربية. 
وكان يستقبلني في املطار املرحوم أسامة الباز، 
قـــابـــل 

ُ
ــى الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، أل ويــصــحــبــنــي إلــ

وآخــذ  رســالــة سيدنا،  وأعطيه  مــبــارك،  الرئيس 

منه جــواًبــا، ثــّم ُيرجعني الباز إلــى املــطــار. وفي 
الغداء في فندق هليوبوليس،  يوم، دعاني إلى 
وشاركنا فيه ثالثة من سفراء وزارة الخارجية. 
الغداء عن  وكعادتي كأردني، كان حديثي على 
لها،  نــفــعــل  أن  الــغــربــيــة، ومــــاذا يمكننا  الــضــفــة 

وكيف نستعيدها. 
 املسألة صعبة بسبب 

ّ
ب أحد السفراء بأن

ّ
ثّم عق

قــــرار الــقــمــة الــعــربــيــة فــي الـــربـــاط فــي عـــام 1974 
ال شرعًيا ووحيًدا 

ّ
تسمية منظمة التحرير ممث

قاله  مــا  تــذّكــرت  ساعتها  الفلسطيني.  للشعب 
 كيسنجر 

ّ
إن لــلــمــتــحــّدث  فــقــلــُت  كــيــســنــجــر،  لـــي 

 املسؤول عن هذا القرار هو الرئيس 
ّ
أخبرني أن

أنور السادات. استغرب السفراء الثالثة ما قلت، 
ا، 

ً
 أســامــة الــبــاز صامت

ّ
ــا لــه، وظــل

ً
وأظــهــروا رفــض

ا هدأوا، 
ّ
تارًكا لهم أن يتحّدثوا كما يشاؤون، ثّم مل

قال لهم: »ما تحّدث به عدنان صحيح. صاحب 
بآخر،  أو  بشكل  وباعها،  كيسنجر،  هــو  الفكرة 
إلى إسماعيل فهمي الذي اعتمدها وباعها إلى 
الزعماء  ببعض  اتصل  الــذي  الــســادات  الرئيس 
العرب، ووافقوا عليها، وكان منهم امللك الحسن 

الثاني«.
صــدق كيسنجر وكــذب في الوقت نفسه؛ صدق 
 السادات هو الذي رفع الفكرة، وعمل على 

ّ
في أن

ــه ال عالقة 
ّ
أن ه كــذب فــي 

ّ
الــعــرب لها، لكن اعتماد 

لــه بــهــا، فيما هــو صــاحــب الــفــكــرة. وأروي هــذه 
ريك كيف كانت الدبلوماسية 

ُ
ها ت

ّ
القصة هنا ألن

العربية، هل هي غبية أو منحطة؟ هل هي ذكية؟ 
لقد تــوّرطــت فــي ورطـــة، وهــي ال تعرف مــا الــذي 
إلــّي، حني   تقارير كانت تأتي 

ّ
أن تفعله. وأتذّكر 

الوحدات  الالجئني في مخيمّي   
ّ
أن كنُت وزيـــًرا، 

عوا الحلوى بعد قرار قمة الرباط. 
ّ
والحسني وز

اجتماعاٌت  الــربــاط،  مؤتمر  بعد  األردن،  فــي  ُعــقــدت   ■
ــل 

ّ
ــأّن منظمة الــتــحــريــر هــي املــمــث ــار قــــراره بــ لــنــقــاش آثــ

كتبت  وقـــد  الفلسطيني.  للشعب  والــوحــيــد  الــشــرعــي 

ك بدأت 
ّ
في يومياتك، في وقت مبكر بعد عام 1974، أن

تشعر بالغربة في داخل النظام.
ـــه ال يــوجــد وعــي للمعنى األكــبــر. إذا 

ّ
الحــظــُت أن

كنت تريد الوحدة وتستفيد من الوحدة أساًسا 
ك في ذلك تحمي 

ّ
عليك أن تفهم أمًرا واحًدا، هو أن

املــفــهــوم  فــلــســطــني وتــحــمــي األردن، وهـــــذا هـــو 
ك 

ّ
أن الــوحــدة، بمعنى  العربي، وهــذا هو مفهوم 

لتدافع عن فلسطني،  اآلخــر،  بقوتك مع  تتمّسك 
ــم يـــحـــدث مع  ــي لـ ــلـــدك. هــــذا الـــوعـ وتــــدافــــع عـــن بـ
األسف، وهذا ما جعلني أضطرب، وأرى أنا مع 
مــن، وأدافـــع عــمــن، ومــن أجــل مـــاذا، وإذا كــان كل 
خذ قرار الرباط، 

ُ
واحد يفّكر ماذا يعمل بعد ما ات

امللك حسني   
ّ
لكن ؟ 

ً
مثال الفلسطينيني  نترك  هل 

ُسئل مــرة في زيــارة لقيادة الجيش من ضابط 
الفلسطينيني؟«.  بالضباط  نعمل  »مـــاذا  كبير: 
 الفلسطينيني كما 

ّ
فأجابه امللك -رحمه الله- بأن

ــم، وال تــغــيــيــر عــلــى وضــعــهــم، هـــم ضــبــاط في  هـ
 هذا سؤال 

ّ
الجيش ومواطنون أردنيون. وقال إن

 لــديــه، 
ً
غــيــر مــســمــوح بـــه. كــانــت األمــــور واضـــحـــة

وكان األكثر فهًما لها.
كـــان املــلــك حــســني قــد اســتــقــبــل وفــــًدا مــن الضفة 
ــــه تــحــّدث عن 

ّ
الــغــربــيــة قــبــل قــمــة الـــربـــاط. كــمــا أن

الفلسطينية«   - األردنــيــة  »القضية  اسمه  شــيء 
فــي خطبته فــي قــمــة الــجــزائــر الــتــي سبقت قمة 
لــقــيــت نــيــابــة عــنــه )لـــم يــشــارك في 

ُ
الـــربـــاط، وقـــد أ

مّكن أهلنا في غرب 
ُ
نا سن

ّ
القمة(. وقال فيها: »إن

الـــذي  املــســتــقــبــل  يـــخـــتـــاروا ألنــفــســهــم  أن  األردن 
يــريــدون، ونــظــام الحكم الـــذي يــرتــضــون« )بعد 

التحرير وليس قبله(.
 تدخلك، 

ّ
كانت هذه محاولة طمأنٍة ألبو عّمار، بأن

يا سيد أبــو عــّمــار، يلخبطك ]يــربــُكــك[. وأنــتــم، يا 
وا، 

ّ
تستقل أن  تــحــبــون  كنتم  إذا  فلسطني،  شــعــب 

، ودعونا نثبتكم، ولنا 
ً

رجع األرض أوال
ُ
دعونا ن

ا 
ً
ا وجريئ

ً
في ذلك سابقة. وكان امللك حسني صادق

الكالم. وعلى أساسه، عملنا في األردن،  في هذا 
املتحدة،  العربية  اململكة  1972، مشروع  عــام  في 
يرحمه  عّمار،  وأبــو  الفلسطينيني  لطمأنة  وكــان 
 األمور بهذه البساطة، 

ّ
 أن

ّ
الله ويغفر له، الذي ظن

ه أول ما ُيدعى إلى املحكمة، وُيحضر شهوًدا 
ّ
أي إن

ه 
ّ
ل الفلسطينيني، يأخذ فلسطني، غير أن

ّ
ه ممث

ّ
أن

 العدو ال يريد أن يترك فلسطني.
ّ
لم يدرك أن

هم 
ّ
أن وهــو  الفلسطينيني،  عند  واســع  هاجس  هناك   ■

ــلــوا أنــفــســهــم بــأنــفــســهــم، وال يــريــدون 
ّ
يـــريـــدون أن يــمــث

عتبر 
ُ
ت التحرير  ومنظمة  لهم. 

ّ
يمث أن  غــيــره  أو  األردن 

كان  الفلسطينيني  لــدى  ع 
ّ
التطل هــذا  لهم.  وطنًيا  ا 

ً
كيان

مشروًعا، وكانت له شعبيته بني أوساط الفلسطينيني 
التحّسب  ملــاذا  ولبنان،  وفلسطني وســوريــة  األردن  في 

األردني منه؟
لم نتحّسب منه. كان شاغلنا هو احتالل الضفة 
كبير  بشكل  وشاغلنا  فيها،  هــم  ومــن  الغربية 
ــذا الــحــّس بــســلــوٍك  ي هـ

ّ
ـــغـــذ

ُ
الــالجــئــون. فــلــمــاذا ن

لذلك،  كــان يهلكنا.  بــمــواقــف معّينة. هــذا  مــعــنّي 
قــدر اإلمــكــان، وقمنا في  ف منه 

ّ
حاولنا أن نخف

ــام 1972 بـــمـــشـــروع املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، لــنــقــول  عــ
ولــنــقــول ملنظمة  هــنــا،  ذكــرتــه  مــا  للفلسطينيني 
التحرير إذا أعدنا الضفة الغربية نقيم فدرالية 
ونحن  بــهــا،  أنفسكم  تحكمون  وبــيــنــكــم،  بيننا 
نحكم أنفسنا. ومن رفضوا هذه الصيغة ثالثة: 

أبو عّمار، وغولدا مائير، وأنور السادات.

■ ربــمــا جـــاء الــهــوى املــصــري عــنــد يــاســر عــرفــات من 
املــلــك فـــاروق رغبة  لــدى مــصــر، منذ  ـــه ليس 

ّ
أن معرفته 

بالنطق باسم فلسطني، ليست كالسوريني وكاألردن، ال 
ع مصري للحديث باسم فلسطني أو احتواء 

ّ
يوجد تطل

الفلسطينيني. لم تكن هناك ورقة فلسطينية في الجيب 
املصري؛ ولذلك، كان عرفات يرتاح في مصر، وال يرتاح 

في األردن، وال يرتاح في الشام.
 
ّ
لــيــس األســــاس هــكــذا. كـــان أبـــو عــّمــار يعتقد أن

 أكثر 
ً
 مؤثرة

ً
حجم مصر الدولي يجعل منها قوة

 الرئيس أنور السادات 
ّ
من األردن، لكنه نسي أن

ما كان معنًيا بحاله في 
ّ
لم يكن يسأل عنه، وإن

ا رفض مشروع اململكة 
ّ
مصر وبثقته بنفسه. ومل

ــان يــقــصــد أن ُيــطــمــئــن أبــو  الــعــربــيــة املــتــحــدة كــ
ه هو لن ينساه، فيما هو ناسيه، وقد 

ّ
عّمار، بأن

انبسط ]فرح[ أبو عّمار بذلك، من دون أن يلتفت 
في  إسرائيل  وزراء  رئيسة  تقوله  كانت  مــا  إلــى 
ما يتحّدث عن الالعبني 

ّ
حينه، غولدا مائير، وإن

 املحتل هو 
ّ
الــوحــيــديــن على املــســرح، ونــســي أن

عمالق على املسرح.
في ضوء ذلك، من أجل أن ُيقنع الرئيس السادات 
ــه مــن يحميه، قــطــع عالقته 

ّ
أبـــو عــّمــار أكــثــر بــأن

مع األردن في عام 1972، واستمرت االتصاالت 
 حــتــى حــــرب تــشــريــن األول/ أكــتــوبــر 

ً
مــقــطــوعــة

1973، وبذلك كثر الالعبون، واملثل العربي يقول 
 كثرة الطباخني تحرق الطبخة«.

ّ
»إن

■ يـــرد فــي يــومــيــاتــك أّن الـــســـادات كـــان يخطط إلبــعــاد 
بــإبــعــاد  لــديــه  كــــان  قــــــراًرا  إّن  أي  املـــعـــركـــة،  عـــن  األردن 
الشأن  فــي   

ّ
بالحل لينفرد  الــســام،  مؤتمر  عــن  األردن 

الفلسطيني، هل هذا صحيح؟
صحيح، على األقل كان وزير الخارجية املصري، 
الـــوزراء  رئــيــس  على  م 

ّ
ُيسل ال  فهمي،  إسماعيل 

األردني.

 عن حافظ األسد قوله إّن كل سياسي في العالم 
ُ

■ تنقل
 اسماعيل فهمي 

ّ
هناك من يكرهه، وهناك من يحبه، إال

الكل يكرهه.
ال أعرف، لم أتعامل معه، كنُت وزير إعالم وهو 

وزير خارجية. ولذلك معلوماتي إعالمية.

■ اقترح وزير الدفاع السوري، مصطفى طاس، خطة 
الجمسي  الغني  الدفاع املصري، عبد  حرب على وزير 
يهمنا ال   ســيــنــاء، ال 

ّ
إال يهمنا  »نــحــن ال  أجـــابـــه:  الــــذي 

القدس وال الضفة الغربية«. ما تفسيرك؟
كل واحد صار يريد بلده.
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إعــــان  ــكـــرة  فـ ــام 1972  ــ عـ فــــي  ــــرحــــت 
ُ
ط  ■

االتحاد الوطني في األردن، كصيغة للعاقة 
مع الفلسطينيني.

ــي إحــــــــدى أفـــــكـــــار وصــــفــــي الــــتــــل فــي  ــ ــ نــــعــــم، وهـ
امتصاص ما حدث في عام 1970، وهي تنشئ 
ا، أو شبه حزب، من فلسطينيني وأردنيني، 

ً
كيان

ــد، وكــنــُت مــن كــتــب نـــّص تأسيسه،  كشعب واحــ
وأصبحُت األمني العام له بعد مصطفى دودين، 

يعني األمني العام للحزب، وامللك رئيسه.

■ كان هناك رفض فلسطيني شعبي للفكرة.
ــان هـــنـــاك رفــــض فــصــائــلــي في  غــيــر صــحــيــح. كــ

منظمة التحرير. 

■ تقول في يومياتك إّن الفلسطينيني كانوا، بعد ظهور 
ل آمالهم، أّما امللك حسني 

ّ
جمال عبد الناصر، يرونه يمث

ل مصالحهم. هل هذا دقيق؟
ّ
فيمث

املثقفة،  الفلسطينيني  أوســــاط  فــي  دقــيــق  نــعــم، 
خصوًصا. 

بـــأيـــام،   1973 أكــتــوبــر  األول/  تــشــريــن  حــــرب  قــبــل   ■
شــاركــت فــي لــقــاءات املــلــك حسني فــي اإلســكــنــدريــة مع 
الــســادات  والقيادة املصرية، كيف كانت  أنــور  الرئيس 
أجواء اللقاءات؟ ما الذي قاله السادات للملك فيها؟ هل 

عرف األردن في تلك املباحثات أّن الحرب ستقع؟
كــنــُت ورئــيــس الـــــوزراء زيـــد الــرفــاعــي مــع جاللة 
ــنــا لــم ندخل 

ّ
املــلــك حــســني فــي تــلــك الـــزيـــارة. لــكــن

السادات،  مع  املغلقة  محادثاته  في جلسة  معه 
ـــا جــالــســني مع 

ّ
جــلــس االثـــنـــان رأًســـــا لـــــرأس. كـــن

ومدنيني.  عسكريني  املصري،  للرئيس  مرافقني 
انتهى الــلــقــاء وعــدنــا إلــى عــّمــان. وفــي الــطــائــرة، 
الـــوزراء الرفاعي جاللة امللك:  ســأل دولــة رئيس 
»مـــاذا كــان يريد الــســادات، وهــو الــذي طلبنا؟«. 
مؤكدة  معلومات  لديهم   

ّ
أن »أبلغني  امللك:  قــال 

عّد لذلك. 
ُ
ها ت

ّ
 إسرائيل ستهاجم سورية، وأن

ّ
بأن

ومــــن نــاحــيــة عــســكــريــة قـــد تــســتــخــدم إســرائــيــل 
أراضــي أردنية في عبورها إلى جنوب سورية، 
ولحماية  االحتمال  لهذا  نتهيأ  أن  ي 

ّ
من وطلب 

أنفسنا وأرضنا«. 
ــا، وقــعــت  ــمـ بــعــد بــضــعــة أيــــــام، أو أســـبـــوعـــني ربـ
 إســرائــيــل كــانــت 

ّ
ــا نــعــرفــه أن

ّ
الـــحـــرب. كـــل مـــا كــن

 الــذي حــدث هو ليس 
ّ
ستضرب سورية، غير أن

، سياسًيا، 
ً

كـــر لــســّيــدنــا. اضــطــربــنــا قــلــيــال
ُ
كــمــا ذ

 دولــتــني مــمــن حــاربــنــا معهم 
ّ
وارتــبــكــنــا، ذلـــك أن

الــتــي  إســـرائـــيـــل  اآلن  يـــقـــاتـــلـــون   1967 ــام  ــ عـ فــــي 
احــتــلــت أراضــيــنــا الســـتـــرداد أراضـــيـــهـــم، ونــحــن 
غ بهذا األمر 

ّ
بل

ُ
نا لم ن

ّ
لسنا في هذه الحرب؛ ألن

كــي نــســتــعــد، فــكــيــف ســنــبــدو أمــــام الـــنـــاس، أمــام 
أهالينا، أمام الذين في الضفة الغربية. ما معنى 
 مصر تحارب السترجاع أراضيها، وسورية 

ّ
أن

نحارب  ال  ونحن  أراضيها،  السترجاع  تحارب 
السترجاع أراضينا؟ 

كانت تلك مشكلة حقيقية أربكتنا. وبالطبع، في 
مثل هذه الحاالت تظهر نظرياٌت متعّددة، رأي 
 من عندنا، ورأي 

ً
كان يرى أن نقاتل ونفتح جبهة

ر من ذلك. وكنُت من جماعة »حذاِر من 
ّ
آخر يحذ

نا نعي ما تريده 
ّ
ذلــك«، فعمقنا ضعيف، كما أن

ب 
ّ
ل

ُ
، وق

ً
إسرائيل. استمر هذا املوقف املرتبك قليال

األمـــر عــلــى وجــوهــه، يــومــني أو ثــالثــة، ثـــّم خــرج 
نا سنقاتل مع سورية، لكن 

ّ
جاللة امللك بفكرة أن

لن نفتح جبهة عندنا، فقاتلنا. 

■ هل كانت هذه رغبة امللك أم رغبة السوريني؟  
ــلــــك. لــــم يــطــلــب الــــســــوريــــون وال  ــبـــة املــ ــانـــت رغـ كـ
املصريون أن ندخل معهم الحرب، في بدايتها، 
عندما  معهم،  نقف  أن  أرادوا  ــا 

ً
الحــق ــهــم 

ّ
أن غير 

ضعفوا.

■ ملاذا لم يطلبوا مشاركة األردن؟
ا بعد وقت من بداية املعارك. ال أعرف 

ّ
طلبوا من

ــنــا دخــلــنــا الــحــرب مــع ســوريــة. وفــي 
ّ
ملــــاذا، ثـــّم إن

اليومني األولني من مشاركتنا سقط من قواتنا 
شهداء، وخسرنا معداٍت عسكرية، مثل أي قوة 
السورية. وجــاءت بعدنا  األراضـــي  مقاتلة على 
قواٌت عراقية، حيث صارت سورية بحاجة أكثر 
إلى إسناد عسكري، كما جاءت قواٌت سعودية، 
 ســوريــة صـــارت تــتــراجــع فــي الجبهة. وكــان 

ّ
ألن

نا شاركنا معها في القتال، حيث ساعد 
ّ
جيًدا أن

هــذا فــي إيــقــاف الــتــقــّدم اإلســرائــيــلــي فــي منطقة 
معينة. 

املصرية  الطلبات  بني  تناقٌض  يومياتك  في  ُياحظ   ■
ق بموضوع 

ّ
السورية من األردن في ما يتعل والطلبات 

الحرب. لم تكن الطلبات السورية في املسار نفسه، وفي 
الوتيرة نفسها. كل يوم يأتي طلب سوري يختلف عن 
طلب اليوم الذي سبقه، ويختلف عن الطلبات املصرية. 
ها حرٌب واحدة، وقيل 

ّ
مع األسف، هذا صحيح. إن

ــهــا لــم تــكــن كــذلــك، فعندما 
ّ
بــقــيــادة واحـــــدة، لــكــن

وقــعــت الــحــرب، مــضــت بــأشــكــاٍل مختلفة، جــرى 
التراجع املصري ثّم التراجع السوري. 

ــا عــــاد الــتــفــكــيــر واحــــــــًدا، صــــار كـــل منهما  ثــــّم مـ
قناة  املــصــريــون  عبر  نفسه،  يحمي  كيف  يفّكر 
السويس، ثّم جاء الدعم األميركي لإلسرائيليني، 
الــدفــرســوار. وتــراجــعــت القوات  ثــّم حدثت ثغرة 
السورية، بعد أن كان الدفاع عندهم في البداية 
بدأوا  ثّم  إلى مراحل متقّدمة،  ا، ووصلوا 

ً
ممتاز

يتراجعون. 
يفّكر  منهما   

ً
كــال الجهتني جعل  مــن  والــتــراجــع 

 هـــذا ال 
ّ
بنفسه، وهـــذا مــن طبيعة األشـــيـــاء. لــكــن

 ُينّسق بعضهما مع بعض 
ّ

يعني بالضرورة أال
ك 

ّ
ا أمًرا مشترًكا. وعندما تفّكر وحدك، فإن

ً
أحيان

 هذا من 
ّ
بالتأكيد تريد أن تنقذ نفسك، وأعتقد أن

والسورية  املصرية  الطلبات  تناقضات  أسباب 
من األردن.

■ بحسب يومياتك، استدعى الرئيس السوري، حافظ 
السفير  أكــتــوبــر،  األول/  تــشــريــن  يـــوم 8  فـــي   ، ــد  األســ
مــنــه تحرير  املــلــك، يطلب  إلـــى   

ً
لينقل رســـالـــة األردنـــــي، 

الضفة الغربية. ثّم بعث امللك رسالة إلى األسد، بحسب 
السورية  للقيادتني  ا ضمنًيا 

ً
تعنيف تتضمن  قرأنا،  ما 

أّن  يعني  ا. 
ً
مسبق األردن  مع  التنسيق  لعدم  واملصرية 

هـــذا الــطــلــب الــســوري الــغــريــب غــّيــر مــجــرى الــحــوار مع 

األردن، هــل لــديــك تفصيل حــول هــذا األمـــر؟ هــل كنت 
لًعا على هذا؟ 

ّ
مط

لًعا عليه. والرسالة ُكتبت في قيادة 
ّ
نعم كنُت مط

ها ُكتبت بغضب، والسبب، 
ّ
الجيش. وما أعرفه أن

ــــك تــريــد مهاجمة 
ّ
بــبــســاطــة، أنـــت لـــم تــقــل لـــي إن

 إســــرائــــيــــل ســتــهــاجــم 
ّ
ــل، وقـــلـــت لــــي إن ــيــ ــرائــ إســ

ــا آخــــر، واآلن 
ً
ــــك أخــبــرتــنــي شــيــئ

ّ
ســـوريـــة، أي إن

ي أن أضرب. 
ّ
تطلب من

■ كيف تفّسر هذا؟
ــهــم كــانــوا صــادقــني فــي طلب تحريك 

ّ
أتــصــّور أن

ــا لــســنــا  ــنــ ــ
ّ
ــهــم نـــســـوا أن

ّ
ــة، لــكــن ــ ــيــ ــ الــجــبــهــة األردنــ

وليست  حـــرٌب  وهـــذه  كلها،  للحركة  مستعّدين 
لعبة. وهــذا هو أســاس غضب جاللة امللك. بعد 
ذلك، صاروا يجتهدون، حتى صار اضطراٌب في 
الخارجية  السورية نفسها. وكان وزير  الحركة 
الـــســـوري، عــبــد الــحــلــيــم خــــدام ، يــقــابــل الــســفــراء 
فـــي دمـــشـــق يــحــكــي لــهــم أمــــــــوًرا، ثــــّم نــســمــع من 
اإلذاعة السورية ما ال عالقة له بما يقوله خّدام، 
أساًسا  يعود  ما  األردنـــي،  السفير  به  ويخبرنا 
إلــى تــراجــع الــســوريــني. وكـــان املــلــك على اتصال 
لدينا   

ّ
أن ذلــك  واملــصــريــة،  السورية  بالقيادتني، 

قوات تقاتل، والعملية ليست سهلة. 

■ بعد هذا بأعوام، دافعت عن امللك، بعد اتهام صحفي 
ـــه ســـــّرب نــبــأ حــــرب 1973 إلــــى إســـرائـــيـــل. ما 

ّ
لـــه بـــأن

تفصيات ذلك، وما هي الحقيقة؟
على   1998 عــام  في  قلتها. ظهرُت  كما  الحقيقة 
شاشة MBC التي أذاعــت هذا األمر في برنامج 
الــذي تتحّدثون عنه؟ ما  وثائقي. وقلُت لهم ما 
أعــرفــه هــو مــا قــالــه املــلــك حــســني بــعــد ســاعــٍة من 
خروجنا من مكتب الرئيس أنور السادات، ومن 
 
ّ
غــيــر املــعــقــول أن يــحــدث الــعــكــس. لــكــن، يــبــدو أن

 أحبت هذا التشنيع على امللك. ما 
ً
جهاٍت معينة

 دولــة رئيس الـــوزراء زيــد الرفاعي 
ّ
أعرفه هو أن

ســأل جــاللــة املــلــك: »مـــاذا يــريــد منك الــســادات؟«. 
ا ِسوى أن يخبرني 

ً
ي شيئ

ّ
ه ال يريد من

ّ
فقال: »إن

لهجوم على سورية،  ُيعّدون  اإلسرائيليني   
ّ
بــأن

وقد يستخدمون األراضــي األردنية في الشمال 
جـــــًوا، وأنــــت مــطــلــوٌب مــنــك، يـــا جــاللــة املـــلـــك، أن 
ــواٍت فـــي الــشــمــال، لــتــمــنــع هــذا  ــ تــتــكــّرم وتــضــع قـ

التدخل اإلسرائيلي املحتمل«. 

■ حـــرب عـــام 1967 قــامــت ألّن مــعــلــومــات كــانــت لــدى 
تتهيأ  أّن قوات إسرائيلية  الناصر  الرئيس جمال عبد 
للعدوان على سورية. بعيًدا عن هذا األمــر، ملاذا أخفق 

تحقيق فّك ارتباط الجبهة األردنية؟      
ارتباط، وكذلك   مصر كانت تطالب بفّك 

ّ
أن كما 

ا نطالب بفّك ارتباط؛ 
ّ
نا في األردن كن

ّ
سورية، فإن

فنحن دولة محاربة، وموجودون على األراضي 
ــهــا 

ّ
الـــســـوريـــة. رفــضــت إســـرائـــيـــل، لــقــنــاعــتــهــا بــأن

لن تعطي الضفة الغربية ألحــد، وهــذا جــزء من 
تخطيطها االستراتيجي. 

■ أملحت في يومياتك إلى أّن وزير الخارجية األميركي 
في ذلك الوقت، هنري كيسنجر، كان السبب، واتهمته 
ه كان وراء قرار مؤتمر القمة العربية في الرباط في 

ّ
بأن

ل 
ّ
عام 1974، أّن منظمة التحرير الفلسطينية هي املمث

الــذي  األمــــر  الفلسطيني،  للشعب  والــوحــيــد  الــشــرعــي 
فــّك االرتــبــاط  لتنّصل إســرائــيــل مــن  استخدمه مــبــرًرا 
ـــا 

ً
»أرض أصبحت  الغربية  الضفة  باعتبار  األردن،  مــع 

متنازًعا عليها«. بعد كل هذه األعوام، هل ما زلت على 
هذا الرأي؟

ما مــّر الــزمــن زادت قناعتي، 
ّ
جــًدا جــًدا جـــًدا، وكل

الــذي انبسط منه  وزاد غضبي على ذلــك القرار 
]ُسّر به[ أبو عّمار، رحمه الله، وطلب من الشّبان 
عوا الحلويات بعد صدور 

ّ
من املخيمات أن يوز

عون حلوياٍت 
ّ
هم يوز

ّ
القرار، من دون أن يعرفوا أن

على موتهم الذي هو قرار الرباط اعتبار منظمة 
ـــل الـــشـــرعـــي الـــوحـــيـــد لــلــشــعــب 

ّ
الـــتـــحـــريـــر املـــمـــث

الــذي جعل كيسنجر،  الــقــرار  الفلسطيني، وهــو 
الدبلوماسي[،  ]ذكــائــه  الدبلوماسية  بشطارته 
أرٍض محتلة،  الغربية من  الضفة  يحّول قضية 
كما نّص على ذلك قرار مجلس األمن 242  الذي 
نشتغل على أساسه من أجل السالم، إلى أرٍض 
التحرير.  منظمة  فيها  تطالب  عليها،  مــتــنــازٍع 
وبعدها فــوًرا بــدأت ترتيباٌت في األمــم املتحدة 
عطى املنظمة صفة مراقب من أجل 

ُ
من أجل أن ت

الكالم. أرض متنازع عليها يصبح لها معنى.

ــهــم 
ّ
أن أو  الفلسطينيني،  بــاســم  يــنــطــق  األردن  ــان  أكــ  ■

ينطقون باسم أنفسهم، فإّن الضفة الغربية محتلة عند 
م على 

ّ
ا. نحن نتكل

ً
إسرائيل التي ال تريد أن تعطي شيئ

وليس  أنفسهم،  الفلسطينيون  ل 
ّ
يمث بــأن  ق 

ّ
يتعل قــراٍر 

ظ على هذا؟ 
ّ
األردن، ملاذا التحف

منظمة  تــقــول  حينما  ــح،  واضــ منطق  ظ 
ّ
للتحف

للشعب  الوحيد  الشرعي  ل 
ّ
املمث ــهــا 

ّ
إن التحرير 

 هذه املنظمة هي 
ّ
الفلسطيني فذلك ُيلحق به أن

التي تقّرر في شأن األرض الفلسطينية، وليس 
ق 

ّ
يتعل  242 األمـــن  مجلس  قـــرار  بينما  األردن، 

 األردن هو من 
ّ
بـــاألردن ومصر وســوريــة، أي إن

عليه أن يسترجع األرض، فاألرض الفلسطينية 
لت منه وليس من أحٍد آخر. 

ُ
احت

املستشار  الباز،  أسامة  القاهرة مع  لك في  لقاء  ■ في 
مــبــارك،  األســبــق حسني  املــصــري  للرئيس  السياسي 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ـــي  فـ رفـــيـــعـــني  مـــوظـــفـــني  بـــحـــضـــور 
املصريني، أشرت إلى حوار لك مع كيسنجر، واتهامك 

ه كان وراء قرار الرباط. 
ّ
له بأن

نــعــم، احــتــّج بعض أولــئــك املــوظــفــني، عندما قلُت 
 كيسنجر قال لي في عام 1983، أي بعد أعوام 

ّ
إن

 الرئيس 
ّ
من خروجه من الخارجية األميركية، إن

أنور السادات كان صاحب فكرة منظمة التحرير 
 شرعًيا للشعب الفلسطيني. حينها صّحح 

ً
ال

ّ
ممث

 كيسنجر همس بالفكرة 
ّ
أسامة الباز ذلك، وقال إن

في أذن وزير الخارجية املصري، إسماعيل فهمي 
الذي بدوره همس بها في أذن السادات.

■ ملاذا اعتمد السادات هذا املوقف برأيك؟ 
 الــعــرب 

ّ
اتـــي لــلــفــتــرة املــاضــيــة أن أعــتــقــد مــن قـــراء

متماسك،  جمعي  بمفهوم   1967 حـــرب  دخــلــوا 
كــان يكّررها   

ً
أذكــر جملة انتهت بهزيمتنا،  ــا 

ّ
ومل

 عبد الناصر 
ّ
دائًما املرحوم امللك حسني، وهي أن

قال له: »يا جاللة امللك، بأي طريقٍة كانت )انتبه 
الضفة  تسترجع  أن  بإمكانك  كــان  إذا  للتعبير( 
 عبد 

ّ
 عــلــى أن

ّ
ــدل ــ ــذا يـ ــ الــغــربــيــة ال تــنــتــظــر«. وهـ

ا، 
ً
 إسرائيل لن تعطيه شيئ

ّ
الناصر كان واعًيا أن

 عنده حدسا بذلك. ولذلك قال للملك: »بأي 
ّ
أو أن

طريقٍة كانت استرجعها ال تنتظرني، ال تنتظر 
موافقتي، وال تنتظر أن نذهب أنا وأنت من أجل 

سالم مشترك«.
مــع الـــوقـــت، عــنــدمــا تــوّرطــنــا فــي عملية الــســالم 
وحضر  املتحدة،  األمــم  أرادتــهــا  التي  بالطريقة 
إلينا في عام 1967 مندوب األمم املتحدة، غونار 
يارنغ، كان يذهب إلى إسرائيل فيسمع هناك ما 
تترتب،  كانت   

ً
لعبة  

ّ
أن ا. وواضـــٌح 

ّ
من ال يسمعه 

ركنا في األردن وحدنا، وهذا 
ُ
ها لم تنجح. ت

ّ
لكن

ترك وحدك من دون وسيط 
ُ
كان مقصوًدا، فأن ت

ــّدم مـــا فـــي ذهـــنـــك، وتــفــّكــر  ــقــ ــ
ُ
دولـــــي مــعــنــاه أن ت

بمصلحتك، ما ُيلغي العمل الجماعي، وهذا ما 
حدث، كل من األردن وسورية ومصر صار يفّكر 
بنفسه، كيف يسترجع أرضــه، ووحـــده. وطبًعا 
ظهر لكل واحٍد وسطاء، وهناك كثيرون تبرعوا 

للقيام بذلك. 
ــه املـــســـؤول  ــ ـ

ّ
ــم مـــع كــيــســنــجــر أن

ّ
مـــا جــعــلــنــي أتــكــل

ني، كوزير إعالم لألردن، كنُت أسمع منذ عام 
ّ
وأن

1974 حتى حديثي هذا معه في عام 1983، مّمن 
يتحّدثون إلّي من وزراء خارجية لدول أجنبية، 
أو صــحــافــيــني  غـــربـــيـــة،  ــانــــات  ــرملــ بــ أعــــضــــاء  أو 

عدنان أبو عودة
]4/ في السيرة واليوميات ]

يصدر قريبا عن المركز العربي لألبحاث 
عدنان  »يوميات  السياسات  ودراســة 
أبو عودة .. 1970- 1988«. ويشتمل في صفحاته 
األولى على مقابلة مع الوزير والدبلوماسي األردني، 

اليوميات،  هذه  عليه  تشتمل  ال  ما  على  تضيء 
وتتضمن إجاباته عن أسئلة عن طفولته، دراسته، 
بيئته العائلية التي نشأ فيها، انتماءاته الحزبية، من 
حزب التحرير اإلسالمي إلى الحزب الشيوعي، عمله 

العامة،  المخابرات  بجهاز  التحاقه  الخليج،  في 
تــطــّورت،  وكيف  حسين  بالملك  عالقته  بــدايــات 
وعالقته المميّزة مع رئيس الوزراء األسبق وصفي 
التل، وتفصيالت أخرى عن وقائع تالية تتابعت في 

مواقع  وفي  الخاصة،  السياسية  تجربته  محطات 
الملكي،  الديوان  رئاسة  في  توالها،  ومسؤوليات 
للبالط، ومستشاًرا مقربًا من  ووزيًرا لإلعالم، ووزيًرا 

الملك، وغيرها. وفيما يلي الحلقة الثالثة:

حسني مبارك مستقبال عدنان أبو عودة في القاهرة

االتحاد الوطني في األردن في 1972 من 
أفكار وصفي التل في امتصاص ما حدث في 

عام 1970، وكتبت نّص تأسيسه

لم يطلب السوريون وال المصريون أن ندخل 
معهم الحرب في 1973 والحقا أرادونا أن 

نقف معهم عندما ضعفوا

أبلغت كيسنجر في 1983 بأنه أوحى بقرار 
قمة الرباط في 1974 منظمة التحرير ممثال 

للفلسطينيين فصرخ: هذا غير ممكن

وزع الفلسطينيون الحلوى في المخيمات 
بعد قرار قمة الرباط عن منظمة التحرير من 

دون أن يعرفوا أنه موتهم

كان عبد الناصر واعيا أّن إسرائيل لن تعطيه 
شيًئا، أو أّن عنده حدسا بذلك. ولذلك قال 
للملك: بأي طريقة كانت استرجع الضفة 

الغربية، ال تنتظرني

رفض خالد الحسن السالم علي في حفل 
استقبال في لندن عام 1975 »ألن يدي 

ملوثتان بدماء الشعب الفلسطيني«

كتاب 

■ شهدت العاقات األردنية الفلسطينية مرحلة توتر شديد، بعد 
ك ذكرت في يومياتك 

ّ
حوادث أيلول/ سبتمبر 1970، إلى درجة أن

 ، الحسن  خالد  »فتح«،  التحرير وحركة  منظمة  في  القيادي  أّن 
اتهمك بأّن يديك ملوثتان بدماء الشعب الفلسطيني. 

نعم، كان ذلك في حفل استقبال نظمته السفارة اللبنانية 
فــي لــنــدن لــلــوفــود الــعــربــيــة فــي مــؤتــمــر لــلــدول األعــضــاء 
م 

ّ
سل

ُ
أ البرملان الدولي في عام 1975، وجئُت  في منظمة 

ــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ّ
عــلــى خــالــد الــحــســن الــــذي كـــان يــمــث

السفارة مثل ما  املؤتمر، وموجود في  الفلسطينية في 
م على يٍد ملوثة بالدم. 

ّ
ه ال ُيسل

ّ
أنا موجود، فقال إن

وراحت األيام وجاءت األيام، وخرج أبو عّمار من لبنان، 
وأقامت منظمة التحرير في تونس. وباشر امللك حسني 
الخطوة القومية الثالثة التي تحّدثت عنها، أي التقّرب 
من أبــو عّمار في عــام 1984. في تلك األثــنــاء، صرنا أنا 
-  نشتغل  الــلــه  - يرحمه  السعيد(  )أبـــو  الحسن  وخــالــد 
األردن  بني  فبراير  اتفاق شباط/  وأنجزنا  بعضنا،  مع 

ومنظمة التحرير. الدنيا هكذا.
آملتني طبًعا عبارة خالد الحسن تلك لي. وما آملني كثيًرا 

 كان في صفي في مرحلة املدرسة الثانوية، 
ٌ

ا صديق
ً

أيض
بالفدائيني  والتحق  محامًيا،  وصــار  الحقوق  درس  ثــّم 

الفلسطينيني. 
وكـــان معهم فــي األردن، بينما كــنــُت أنــا فــي املــخــابــرات، 
وهو مع من سنحبسهم. كان مركزه، باعتباره تونسي 
ا نلتقي هناك في السفارة التونسية، وهو 

ّ
الجنسية، كن

 - الكلمة  النابلسي، رجل فاضل بمعنى  تيسير شوكت 
 إلى الفقراء 

ً
رحمه الله - كان كريًما، وكــان يرسل أمــواال

ا مًعا ونحن شباب في »حزب التحرير«، 
ّ
في نابلس. كن

ا في صف مختلف، وقد زعلُت 
ّ
 من

ٌّ
وفي ما بعد صار كل

ــه 
ّ
]حـــزنـــُت[ كــثــيــًرا بــســبــب هـــذه الــحــالــة. ومـــن املــفــارقــة أن

وخالد الحسن كانا تحريريني.

ـــك فــي املــخــابــرات 
ّ
■ ُيــشــاع فــي أوســـاط املــقــاومــة الفلسطينية أن

األردنــيــة َمــن حققت مــع القيادي فــي حركة »فــتــح« محمد داود 
ا عندك 

ً
عودة )أبو داود(، وأّن الشخص الذي وشى به كان موظف

في وزارة اإلعام.
ال، ليس لي عالقة بالتحقيق ابتداًء، فقد كنُت قد تركُت 

املخابرات في تلك املرحلة. كان موظف في وزارة اإلعالم 
مه. وقد أخبرني بهذا، ثّم 

ّ
هو من وشى بأبو داود وسل

بوه.
ّ
خطفوا هذا املوظف وأخذوه إلى ليبيا وعذ

ولــم تشارك  كلها،  داود  أبــو  بقضية  أي عاقة  ا، 
ً
إذ لــك،  ليس   ■

في الحوارات، وكانت هناك وجهة نظر بالعفو عنه، ووجهة نظر 
بإعدامه.

كـــنـــُت بــعــيــًدا عـــن هــــذا املــــوضــــوع. حــصــل هــــذا بــعــد عــام 
ولدى  السلطة،  لــدى  ا 

ً
معروف أصبحُت  قد  وكنُت   .1970

عّمان،  يـــزورون  الذين  األجــانــب  واإلعالميني  املسؤولني 
ــان هــنــاك نـــوع مــن الــتــوجــيــه فــي الـــديـــوان املــلــكــي بــأن  وكـ
ــلـــك حـــســـني يـــثـــق بــي  ــان ســـيـــدنـــا جـــاللـــة املـ ــ أقـــابـــلـــهـــم. وكــ

وبقدراتي على الحديث مع األجانب. 
وبذلك بدأت حياتي تنتقل من مثل شؤون أبو داود إلى 
محاورة السفير الفالني ورئيس الوزراء الفالني وهكذا. 
ــذه الــشــخــصــيــات،  ــار مـــن مــهــمــاتــي الــتــعــامــل مـــع هــ ــ وصـ
خصوًصا بعد قرار قمة الرباط تمثيل منظمة التحرير 

الشعب الفلسطيني.

ال عالقة لي بالتحقيق مع أبو داود

أجـــانـــب، عــنــدمــا أطــــرح قــضــيــة الــضــفــة الــغــربــيــة 
االرتباط عسكرًيا  فّك  في  واسترجاعها وحقنا 
د 

ّ
ُيعق الــربــاط  قــرار   

ّ
أن مع إسرائيل، كنُت أسمع 

األمور. 

ا، على قناعة بأّن كيسنجر وراء إقناع العرب 
ً
■ كنت، إذ

 
ً

ا
ّ
بأن يعملوا من أجل إصدار قرار منظمة التحرير ممث

شرعًيا ووحيًدا للشعب الفلسطيني، هل هو من أبلغك 
بهذا؟

ال، جــرى حــوار بيني وبينه فــي عــام 1983. عقد 
الرئيس األميركي السابق، جيمي كارتر، في ذلك 
العام، في مركز كارتر في أتالنتا، مؤتمًرا من أجل 
السالم، حضره ممثلو إسرائيل ومصر وسورية 
األمــيــر  األردن، وهـــو  ــل 

ّ
مــمــث مــع  وكــنــُت  واألردن. 

الحسن. وكان وزير الخارجية السوري السابق، 
ل سورية، وكــان أسامة الباز 

ّ
فــاروق الشرع، يمث

ل مــصــر. وفــي طــريــق عــودتــنــا، عــّرجــنــا على 
ّ
ممث

نــيــويــورك، واستقبل األمــيــر الحسن فــي جناحه 
فــي الــفــنــدق، هــنــري كيسنجر، وتــكــّرم عــلــّي بــأن 
أبقى معه وجلست. وطــرح في الحوار موضوع 
كيسنجر  فكان  السلمي،   

ّ
والحل الغربية  الضفة 

ب ويشير لألمير إلى قرار قمة الرباط، وهو 
ّ
ُيعق

مــا كنُت أسمعه طــوال تلك األعـــوام، منذ صــدور 
نلتقيهم.  الــذيــن  الغربيني  مــن   ،1974 فــي  الــقــرار 
ــا، ومــثــقــفــني  ــنــ ــ

ّ
ــُت لــكــيــســنــجــر: »إن ــلـ فــتــدخــلــُت، وقـ

وسياسيني كثيرين في الشرق األوســط، نعتقد 
ك أنت الذي أوحيت بهذا القرار«.

ّ
أن

■ ماذا كان جوابه؟ 
صرخ: »هذا غير ممكن، أنا ال أفعل ذلك«. سكتُّ 
ــا ســألــتــه عـــن املـــســـؤول عـــن ذلــك  ــ

ّ
حــتــى يـــهـــدأ. ومل

السابق،  املصري  الرئيس  ه 
ّ
بأن أجابني  الــقــرار، 

ــًرا في  أنــور الــســادات. وفــي عــام 1984، كنُت وزيـ
عنده،  امللك حسني  طلبني جاللة  ثــّم  الحكومة، 
فـــأصـــبـــحـــُت وزيــــــر بــــــالط، وكــــــان آنـــــــذاك مــهــتــًمــا 

كيسنجر أوحى بقرار 
قمة الرباط منظمة 

التحرير ممثال شرعيا 
وحيدا للشعب 

الفلسطيني
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يحيى شقير

قــبــل إيـــضـــاح أثــــر األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة على 
باملعايير  التذكير  يحُسن  التعبير،  حرية 
ــة لـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــقـــيـــيـــدات  ــيــ الــــدولــ
املشروعة عليها، ومنها أن حريتا التعبير 
والصحافة من حقوق اإلنسان. وقد تؤديان 
التزاحم مع  التنازع أو  إلــى قيام حالة من 
ــــرى، وعــنــدهــا يــؤخــذ بــأنــه عند  حــقــوق أخـ
ــوازن الــقــانــون بني  ــ تـــعـــارض مــصــلــحــتــني يـ
حــقــني، يــهــدر أحــدهــمــا صــيــانــة لــآخــر، أي 
للحق األجدر بالرعاية. وهناك املثال الذي 
طــرحــتــه املــحــكــمــة الــعــلــيــا األمـــيـــركـــيـــة: هل 
أن يصرخ أحدهم في  تعتبر حرية تعبير 
املسرح بوجود حريق، مع أنه يعرف أنه ال 
يوجد حريق، فيتدافع الناس إلى الخارج 

فيموت أحدهم؟ 
مــن أهــم املعايير الــدولــيــة الــتــي تـــوازن بني 
مــتــى تــبــدأ حــريــة التعبير ومــتــى يــجــب أن 
تتوقف بل والعقاب عليها، ما نصت عليه 
املادة 19 من العهد الدولي للحقوق املدنية 
ــان الـــحـــق فــي  والـــســـيـــاســـيـــة، أن لـــكـــل إنــــســ
حريته  الحق  هــذا  ويشمل  التعبير.  حرية 
فـــي الــتــمــاس مــخــتــلــف ضــــروب املــعــلــومــات 
واألفـــكـــار، وتــلــقــيــهــا ونــقــلــهــا إلـــى اآلخــريــن 
دونــمــا اعــتــبــار لــلــحــدود، ســـواء عــلــى شكل 
مــكــتــوب أو مــطــبــوع أو فـــي قــالــب فــنــي أو 
بــأيــة وســيــلــة أخـــرى يــخــتــارهــا. وتستتبع 
ــــات  ــبـ ــ ــقــــة واجـ ــابــ مــــمــــارســــة الــــحــــقــــوق الــــســ
ومــســؤولــيــات خــاصــة. وعــلــى ذلــــك، يجوز 

سمير صالحة

العراق في  إقليم كردستان  أكــراد  ُيستفتى 
فلماذا  واالنفصال،  البالد  تفكيك  موضوع 
تغضب تركيا أكثر من العراقيني أنفسهم، 
وتــســتــعــد التـــخـــاذ خـــطـــوات الـــــرد املــبــاشــر 
على الصعد كافة؟ ملاذا يعقد مجلس األمن 
الــقــومــي الــتــركــي اجــتــمــاعــا طـــارئـــا يعقبه 
اجتماع استثنائي ملجلس الوزراء التركي، 
يعلن قبوله لتوصيات املجلس األمني، ردا 
على خطوة رئيس إقليم كردستان العراق، 

مسعود البارزاني، التصعيدية؟
من خدع اآلخر، بعد غزل وإشادات وزيارات 
التركي  الرئيس  تقارب ودعــم وتعاون بني 
رجــب طيب أردوغـــان والــبــارزانــي، كــادت أن 
الورقة  املراهنني على تحريك  ورقــة  تحرق 
الكردية في املنطقة؟ ما الذي دفع أردوغان 
ــــني تـــقـــعـــون فــــي مــشــكــلــة  ــدة »حـ ــحـ لـــيـــقـــول بـ
تــأتــون وتــطــرقــون بــابــنــا، وتحصلون على 
لكنكم تسلكون طريقكم  الــدعــم،  أنـــواع  كــل 
الــــخــــاص، عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــــــر بــتــقــســيــم 
ــراق؟«. هـــي حــتــمــا خــطــوة أبــعــد مـــن أن  ــعــ الــ
والــظــروف  لــأجــواء  استغالل  تكون مجرد 
لم تسنح منذ قرن  التي  املؤاتية  اإلقليمية 
الــبــارزانــي، باحتراف،  املنطقة. لعب  ألكــراد 
ورقــــة تــنــظــيــم داعــــش ووجــــــوده فـــي شــمــال 
نفوذه نحو كركوك،  رقعة  ليوسع  الــعــراق، 
تــحــت شــعــار طـــرد اإلرهـــابـــيـــني، وهـــو يريد 
أن يدخل التاريخ الكردي املعاصر منتقما 
لـــــوالـــــده، املـــــال مـــصـــطـــفـــى، الـــــــذي فـــشـــل فــي 
وضـــع أســـس الـــدولـــة، وتحقيق حــلــم أكـــراد 
املــنــطــقــة، بــعــدمــا ســقــط ضحية املــســاومــات 
أيضا  تركيا  لكن  اإلقليمي،  والتحاصص 
بــالــغــت فـــي الــتــمــدد واالنـــتـــشـــار الــســيــاســي 
والعسكري واالستراتيجي خارج حدودها. 
ــا. لــم  ــ ــيــ ــ ــ ــبـــت كـــثـــيـــريـــن إقـــلـــيـــمـــيـــا ودول أغـــضـ
تستسلم لسيناريو 15 يوليو/ تموز 2016، 
وتحريك ورقة محاولة االنقالب العسكري 
فــي مــســاء ذلــك الــيــوم. تــحــّدت إســرائــيــل في 
غــــزة، وتــتــدخــل فــي الــخــلــيــج، نــقــطــة تقاطع 
املـــصـــالـــح األكـــثـــر تــشــابــكــا، وتـــصـــّعـــد أمـــام 
املــنــابــر األمــمــيــة ضــد الجميع فــي ميانمار 

عبد الحميد اجماهيري

ــم املـــتـــحـــدة مــــن عــــاداتــــهــــا،   أي   ــ ــــرت األمــ ــيَّ غــ
 عادات اكتسبتها منذ تأسيسها، وأعلنت 
لالستقالل ،  استفتاء  إجـــراء  قـــرار  رفضها 
بالغ   املوقف  العراق .  ويبدو   في   كردستان 
 األهــمــيــة،   بــقــدر مــا هــو   غير مــألــوف،   حتى 
ال نـــقـــول   غــيــر مـــســـبـــوق ،  فــقــد تــعــلــمــنــا من 
كــل حــولــيــات الــســيــاســة الــدولــيــة أن األمــم 
املتحدة  انبنت على أنقاض عصبة األمــم،  
املصير  تقرير  مــبــدأ  أســـاس تعزيز   وعــلــى 

واالستقالالت الوطنية منذ العام 1946.
ولــــــم   يـــســـبـــق أن عـــــارضـــــت ،  بـــمـــثـــل الـــقـــوة 
واإلجـــمـــاع    الــحــالــيــني، اســتــفــتــاء مـــا،   بقدر 
ــلــــول،   الــــحــ ــا تـــضـــعـــه أول  ــ ــمـ ــ ــانــــت دائـ ــا كــ ــ مـ
 الـــتـــوازن لــفــائــدة أطــروحــات 

ّ
 عــنــدمــا   يــخــتــل

كانت  ولــو   استقاللية، حتى  أو  انفصالية 
مـــجـــرد نـــزعـــات هــويــاتــيــة مــنــكــمــشــة على 
ــدة،  بــعــد الــحــرب  ــيـ ذاتــــهــــا ، فــالــحــالــة الـــوحـ
الـــبـــاردة ، تــجــســدت    فـــي    جــزيــرة   الــقــرم  مع 
ــارس/  ــا فــالديــمــيــر بـــوتـــني ، فــفــي   مــ ــيـ روسـ
آذار 2014، صادقت الجمعية العامة لأمم 
ــرار   مــتــمــيــز، تــجــلــى فـــي   ــ املـــتـــحـــدة    عـــلـــى قــ
 رفضها إجــراء استفتاء في  هذه الجزيرة ، 
بروسيا  لالرتباط  أوكرانيا،  عن   استقالال 
القيصر الــجــديــد . وتــأســس مــبــدأ الــرفــض 
البالد  عليه  تــوافــق  لــم  االستفتاء  أن  على 
ــا (، وعــلــيــه،  هـــو  يفتقد  ــيـ ــرانـ األصــلــيــة )أوكـ
ــه أثــــر على  أليــــة مـــصـــداقـــيـــة، ولــــن   يـــكـــون لـ
تغيير وضـــع الــجــمــهــوريــة .  ودعــــت الـــدول 
الخاصة   واملؤسسات  واملنظمات   الدولية 
ــتــــراف بــهــا، أو الــقــيــام بــأيــة   إلــــى عــــدم االعــ
معامالت قد   تفهم على أساس أنه   اعتراف 

بالكيان الجديد . 
مــــن املــــفــــارقــــات أن الـــــعـــــراق،   عـــنـــدمـــا ضــم 
الــعــام 1990 ،   ورفــض املجتمع  الكويت  فــي 
الحرب  الالتاريخي ،  قامت  الدولي   تهوره 
ــقـــرم،   ــيـــا عــنــدمــا ضــمــت الـ ــا روسـ عــلــيــه، أمــ
و رفــضــت األمـــم املــتــحــدة إجــراءهــا هـــذا، لم 
عليها ،   وتــلــك   مقدمة وال شك   الــحــرب   تقم 
واملقبلة.   الحالية  الكبرى  التحوالت   لفهم 
ويكون مفيدا دوما  أن نبحث في   مفارقات 
الكيان األممي :  ومن ذلك  طرح السؤال:  كيف  
باالستقالل    الــخــاصــة  الئحته  على   يضع 
  
ً
 األقاليم أو املناطق التي   يصنفها مطالبة
 بــاالســتــقــالل،   فــي   الــوقــت الـــذي  تــرفــض فيه 
هــي  )  األقــالــيــم واملــنــاطــق ( مــا تــريــده األمــم 
املتحدة !  فلقد وضعت األمم املتحدة الئحة 
الــــدول الــتــي   تــريــدهــا أن تــجــّرب وجــودهــا 

سامر خير أحمد

زرُت الــصــني أكــثــر مــن عشر مـــرات. يلفتني 
قوية وغنية  ذات حكومة  بــالد  أنها  دائــمــا 
وعاملة، لشعب يمضي نحو التطور ومزيد 

من التقدم، ولم يبلغه بعد.
الحكومي  التخطيط  ذات  الــبــالد،  تــلــك  فــي 
ـــف الــحــكــومــة 

ّ
ــادرات الــحــكــومــيــة، تـــوظ ــبــ واملــ

ــن أجــــــل تـــنـــمـــيـــة املـــجـــتـــمـــع، أي  ــ الـــثـــقـــافـــة مـ
بما  أكثر مدنية وتحضرًا،  ليصير سلوكه 
املنشود.  املستقبل  متطلبات  مــع  ينسجم 
وقد سمعُت مّرة من مدير املسرح الوطني 
باعتباره  املــســرح  دور  يفهم  أنــه  الصيني، 
قــيــمــهــم  وتـــطـــويـــر  ــــاس،  ــنـ ــ الـ لــتــثــقــيــف  أداة 
السلوكية، معتبرًا أن املجتمعات األوروبية 
الذي  املسرح  لكنه  املسرح؛  بفضل  تطورت 
يعرف كيف يصل إلى الناس، ويؤثر فعليا 
في سلوكهم. لفتني في ذلك الحديث يومها 
ــرا بكني  إرجــاعــه كثيرًا مــن الفضل إلــى أوبـ
في تثقيف املجتمع الصيني وتعليمه، قبل 
عــشــرات الــســنــني، حــني كــانــت الــصــني دولــة 
تـــزال، ولــم يكن ممكنا لصينيني  مــا  فقيرة 
املــدرســة، فكان  إلــى  الــذهــاب  كثيرين حتى 

على األوبرا أن تعلمهم بداًل من املدارس. 
منذ ذلك الحديث، أتيح لي أن أحضر عدة 
عـــروض ألوبـــرا بــكــني، بعضها فــي مسارح 
فخمة وبعضها اآلخر في مسارح شعبية، 
ــال مـــســـرحـــيـــة تــجــمــع الــتــمــثــيــل  ــمــ وهـــــي أعــ
ــــص الــتــقــلــيــدي؛  ــرقـ ــ ــاء والـــشـــعـــر والـ ــنــ ــغــ والــ
وتحكي عادة قصصا من الحياة اليومية، 
وقــعــت أحــداثــهــا قــبــل مــئــات الــســنــني. أوبـــرا 
بــكــني عــمــرهــا أكــثــر مــن مــائــة عــــام، تــؤديــهــا 
وأزيائها  أشكالها  في  محددة  شخصيات 
ومـــكـــيـــاجـــهـــا، لــكــنــهــا تـــــــروي، فــــي كــــل مــــرة، 
قصة مختلفة، وقد باتت ذات مكانة عاملية 
مرموقة في الفن املسرحي التقليدي، كونها 
ــّددة،  ــحــ تـــنـــطـــوي عـــلـــى رمــــــوز مـــســـرحـــيـــة مــ
بالديكور  تتعلق  ثــابــت،  معنى  منها  لــكــل 
واألزيــاء وحركات املمثلني، بحيث ال يمكن 
للمشاهد أن يفهم العرض املسرحي ما لم 
 
ً
يتمكن من »ثقافة أوبرا بكني«، فيفهم مثال
رمزية عدد املمثلني املوجودين في املشهد، 
ورمزية املكان الــذي يوجد فيه الكرسي أو 
الــطــاولــة، ومــا إلــى ذلــك مــن رمــوز مسرحية 

ثابتة.
الديكور  ببساطة  بكني  أوبـــرا  تمّيزت  وقــد 
ــادة مـــا يــتــكــون من  ــ املــســتــخــدم فــيــهــا؛ إذ عـ
طاولة واحدة وكرسيني، وبعض اإلضافات 

إخضاعها لبعض القيود، شريطة أن تكون 
هـــذه الــقــيــود مــحــددة بــنــص الــقــانــون، وأن 
تــكــون ضـــروريـــة الحـــتـــرام حــقــوق اآلخــريــن 
أو  الــقــومــي  األمـــن  أو سمعتهم، ولــحــمــايــة 
اآلداب  أو  العامة  الصحة  أو  الــعــام  النظام 
ــدول  ــ الـــعـــامـــة. وتــــوجــــب املـــــــادة 20 عـــلـــى الـ
ر بالقانون أية دعوة إلى 

ُ
األطراف أن تحظ

الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، 
تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو 

العنف.
ليست  التعبير  حــريــة  أن  يــتــضــح  وهـــكـــذا، 
»واجــبــات ومسؤوليات  وأن هناك  مطلقة، 
تــجــاه اآلخــريــن.  البشر  خــاصــة« على بني 
ــك، يـــجـــوز فــــرض تــقــيــيــدات على  ــ وعـــلـــى ذلـ
حرية التعبير، بشرط إخضاعها ملا ُيعرف 
 )Three part test( بالفحص الثالثي األجزاء
املستخلص مــن نــص املـــادة 19 مــن العهد، 
ــد بــعــيــد بـــنـــص املـــــادة  والـــشـــبـــيـــهـــة إلـــــى حــ
الــعــاشــرة مــن االتفاقية األوروبــيــة لحقوق 
اإلنسان. وكانت املحكمة األوروبية لحقوق 
اإلنسان تــوازن بني مبدأين متنافسني في 
إلــى أن تقييد  ــى، ثــم انتقلت  املــرحــلــة األولــ
حرية التعبير يجب أن يكون ضمن أضيق 

.)Narrowly construed( التفسيرات
ــا إلــى  ــمـ ــوقـــت الـــــذي نـــدعـــو فــيــه دائـ وفــــي الـ
الصحافة،  التعبير وحــريــة  حــريــة  احــتــرام 
ــرار  فــإنــنــا وبـــالـــقـــوة نــفــســهــا نـــدعـــو إلــــى إقــ
قوانني تعاقب على أية دعوة إلى الكراهية 
الدينية، تشكل  أو  العنصرية،  أو  القومية، 
ــداوة أو  ــ ــعـ ــ تــحــريــضــا عـــلـــى الــتــمــيــيــز أو الـ

الكامل للفرد، وهما عنصران أساسيان من 
عناصر أي مجتمع. ويشكالن حجر الزاوية 
لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية. 
ا باعتبار 

ً
ا وثيق

ً
وترتبط حرية الرأي ارتباط

أن حرية التعبير تتيح األداة لتبادل اآلراء 
ــا«. وتـــشـــمـــل حـــريـــة الــــفــــرد فــي  وتــــطــــويــــرهــ
التعبير عن رأيه بالضرورة حريته في عدم 

التعبير عن رأيه. 
وتنص الفقرة الثالثة على شروط محددة، 
وال تجيز فرض قيود إال إذا كانت تخضع 
لــهــذه الـــشـــروط: فيجب أن تــكــون »مــحــّددة 
إال ألحـــد  ــــفــــَرض 

ُ
ت ــون«، وأال  ــانــ ــقــ الــ بـــنـــص 

الــــواردة فــي الفقرة 3؛ وأن تكون  األســبــاب 

مــتــالئــمــة مـــع اخـــتـــبـــارات صـــارمـــة تتعلق 
ــنـــاســـب.. ال فـــي الــقــانــون  ــتـ بـــالـــضـــرورة والـ
الــذي يحدد إطــار القيود وحــده، بل أيضا 
ــة  فــي تطبيقه مــن جــانــب السلطات اإلداريـ

والقضائية.
ــثــــاق الـــعـــربـــي  ــيــ ــن املــ ــ ــنــــص املـــــــــادة 32 مـ وتــ
لــحــقــوق اإلنـــســـان )تــــم اعـــتـــمـــاده فـــي خــتــام 
العام 2004(،  العربية في تونس في  القمة 
عـــلـــى أن هـــــذا املـــيـــثـــاق يـــضـــمـــن الــــحــــق فــي 
اإلعـــــالم وحـــريـــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر، وكــذلــك 
الحق في استقاء األنباء واألفكار وتلقيها 
بــأي وسيلة، ودونما  إلــى اآلخرين  ونقلها 
هذه  وتمارس  الجغرافية.  للحدود  اعتبار 
الـــحـــقـــوق والـــحـــريـــات فـــي إطـــــار املــقــومــات 
األساسية للمجتمع، وال تخضع إال للقيود 
الــتــي يفرضها احــتــرام حــقــوق اآلخــريــن أو 
سمعتهم أو حماية األمن الوطني أو النظام 

العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. 
وتــأســيــســا عــلــى مـــا ســـبـــق، وبــالــنــظــر في 
الــتــقــيــيــدات املــقــبــولــة عــلــى حــريــة التعبير، 
للقانون  مــا  فــرض مخالفة شخص  وعلى 
ــإن فـــرض  ــ ــنــــاع(، فـ ــتــ )بـــقـــيـــامـــه بــعــمــل أو امــ
عــقــوبــة عــلــيــه يــجــب أن يــتــفــق مـــع مــبــدأي 
الــــضــــرورة والــتــنــاســبــيــة. وعــلــى ذلــــك، فــإن 
فــرض دولـــة مــا السجن مــن 3 ســنــوات إلى 
الـــــدوالرات  الــغــرامــة بــــآالف  15 ســنــة و/أو 
على شــخــٍص يتعاطف مــع دولـــة أخـــرى ال 
يتفق مــع هــذيــن املــبــدأيــن. أضـــف إلـــى ذلــك 
أن الــنــص عــلــى هــــذه الــعــقــوبــات الــقــاســيــة 
بما   ،)chilling effect( اآلخــريــن  على  يؤثر 

التعبير. وطلب بعض  عن حرية  يلجمهم 
الــــــدول مـــن الــصــحــافــيــني الـــذيـــن يــحــمــلــون 
جنسيتها االستقالة وترك العمل بوسائل 
إعـــــالم دولـــــة أخـــــرى تــحــت طــائــلــة الــعــقــاب 
يــتــعــدى الــتــقــيــيــدات املــقــبــولــة الــتــي تنص 
حكومات  وطلب  الــدولــيــة.  املواثيق  عليها 
بعض الدول من فنادق في أراضيها حذف 
جــمــيــع الـــقـــنـــوات الــتــابــعــة لــشــبــكــة قــنــوات 
الــبــث الفضائي داخــل  الــجــزيــرة مــن قائمة 
الغرف، وعقاب املخالفني بغرامات باهظة، 
وإلغاء ترخيص املنشأة الفندقية املخالفة، 
املــعــلــومــات املنصوص  يــخــالــف حــق تلقي 
عــلــيــهــا فـــي املــــــادة 19 مـــن الــعــهــد الـــدولـــي 

واملادة 32 من امليثاق العربي.
حــتــى وأنــــا أكــتــب هـــذا التعليق عــن حرية 
الــتــعــبــيــر، كــنــت مــجــبــرًا عــلــى فــــرض رقــابــة 
ــة عــلــى نــفــســي، حــتــى ال يــتــم تفسير  ــيـ ذاتـ
ــا، قد  ة لـــدولـــٍة مــ ــه إســـــاء مـــا أكــتــبــه عــلــى أنــ
في  للمرور  املصادفة  أو  الفرصة  تقودني 
للمحاكمة  وأكــون معّرضا  أحد مطاراتها، 
واملـــرمـــطـــة، وربـــمـــا الــتــوقــيــف والــحــبــس أو 

السجن.
أثــرت  الخليجية  األزمــــة  أن  يــتــبــني  وهــكــذا 
سلبا على حرية التعبير في دول الخليج 
 مـــن مشكالت 

ً
ــال الــعــربــي الــتــي تــعــانــي أصــ

في هذا املجال، وتقع في ترتيب متدٍن في 
الــســنــويــة، مثل  مــؤشــرات حــريــة الصحافة 
مؤشرات »مراسلون بال حدود« الفرنسية 

و»بيت الحرية« األميركي.
)صحافي أردني وخبير في قوانني اإلعالم(

دفـــاعـــا عـــن الـــروهـــيـــنـــغـــا، األقـــلـــيـــة املــســلــمــة 
املــنــســيــة.. حـــان وقـــت إيــقــافــهــا عــنــد حــدهــا، 
وليس هناك أفضل من تحريك األحجار في 
زاوية شمال العراق هذه املرة. تستعد أنقرة، 
مــن مؤسسات  مــا شيدته  كــل  لتهديم  إذن، 
وأبنية ومنشآت استراتيجية في أربيل في 
عشرات  وتجميد  املاضية،  القليلة  األعــوام 
من العقود واملشاريع املشتركة التي راهنت 
كــردي،  تركي  تواصل  لتكون جسر  عليها، 

يساهم في تأجيل حلم الدولة.
وقد دعت عواصم عربية وغربية أربيل إلى 
التراجع عن قرارها أو إرجائه، لكنها كانت، 
في غالبيتها، دعوات كالمية شكلية، ربما 
يهم بعض أصحابها عدم تراجع مسعود 
الــبــارزانــي عــمــا يــقــول، ألنـــه بــذلــك يصطاد 
أغصان  فــوق  الجالسة  التركية  العصافير 

شجرة املنطقة.
سخرية القدر أن نصل إلى قناعة أن إيران 
وحــدهــا مــن يستطيع أن يــخــرج أنــقــرة من 
ورطــتــهــا، ويــفــّك أزمــتــهــا، فهل تقدم لتركيا 
ــذه الـــخـــدمـــة؟ هــــل بــحــثــت زيـــــــارة رئــيــس  ــ هـ
األركــــــان اإليــــرانــــي، مــحــمــد بـــاقـــري، ألنــقــرة 
أخيرا، احتماال من هذا النوع؟ كيف ستفعل 
إيـــران ذلــك؟ ومــا هــو الثمن الــذي ستطالب 
أنــقــرة بـــه؟ هــل إقــنــاع طــهــران لــبــغــداد مثال 
بالتدخل العسكري املباشر في إقليم شمال 
املطروحة؟  االحتماالت  بني  الــعــراق خطوة 
هــل تستطيع حــكــومــة حــيــدر الــعــبــادي في 
بغداد مواجهة غضب واشنطن وتل أبيب، 
ــنـــدن، بسبب  ــاريـــس ولـ وربـــمـــا مــوســكــو وبـ

إقدامها على خطوة من هذا النوع؟
بــمــقــدور أنــقــرة أن تــقــول إنـــه شـــأن عــراقــي، 
وتسرع في بناء مزيد من الجدران العازلة 
مــع دول الــجــوار. مــا يخيفها أن يــرتــد هذا 
التدبير عليها، وتتحول األلواح اإلسمنتية 
العمالقة إلى أحجار تسد طريق التواصل 
مـــع شــعــوب املــنــطــقــة ودولـــهـــا الحـــقـــا. إنــهــا 
ــرارا أحــاديــا  ــ تـــكـــّرر دائـــمـــا أنــهــا ســتــواجــه قـ
مـــن هـــذا الـــنـــوع بــكــل مـــا تــمــلــكــه مـــن قـــدرات 
وإمكانات، ألنها خطوة غير شرعية وغير 
دســتــوريــة بــاتــجــاه فـــرض حــالــة سياسية 
ــــوع، مــن  ــنـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة جــــديــــدة مــــن هـــــذا الـ

عــبــر االســتــقــالل بتقرير املــصــيــر فــي   سنة  
6491. وعلى الرغم من كل الحروب الباردة 
والحارة،   ما زالت الالئحة األممية محافظة 

على  » سكانها «  االنفصاليني .
املهتمة،   نجد  للمواقع    وبمراجعة بسيطة 
أنها تضم منطقة  طوكلو   في   نيوزيالندا،  
 عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذه الــجــزيــرة رفضت 
 !  كتب 

َ
ــرتـــني االســـتـــقـــالل عــبــر االســتــفــتــاء   مـ

فييلد ،  الصحافي   الــنــيــوزيــالنــدي،   مايكل 
األمــــــم   ــي   ســـنـــة  4002،   تــــريــــد  ــ فـ ــرا  ــ ــاخـ ــ سـ
 تخليص العالم من آخر بقايا االستعمار،  
وهــــي    تــمــلــك    لــذلــك   الئــحــة مــن 16  منطقة 
استقاللها ،  ترفض  كلها  في   العالم،   تكاد 
وهو ما   يفهم منه أن نيوزيالندا تريد من 
األمم املتحدة أن تكف عن  »دفع طوكلو إلى 
االستقالل «.  وال تقف املفارقة عند املنطقة 
املــذكــورة،   بــل تضم    أيضا  النيوزيالندية 
من   بأزيد  صوتوا  ) السكان  املالوين   جــزر 
 89 ٪   بــالــبــقــاء ضــمــن الــنــفــوذ الــبــريــطــانــي  
الفرنسية ،  الــبــحــار (   وبولينيزيا  وراء   مــا 
فــي   1974،  ثم  اسمها   والــتــي   سبق سحب 
عادت مجددا، ما أثار   غضب باريس بشكل 

مستفز .
 والسؤال هو: ما الذي   حدث أو لم   يحدث، 
حــتــى تــغــيــرت األمـــم املــتــحــدة مــن اإلصـــرار 
عـــلـــى تـــقـــريـــر املـــصـــيـــر والـــتـــشـــجـــيـــع عــلــى 
طبيعة  وتغيير  رفضها  إلــى  االستقالالت  
ــقــــد    بـــنـــى مـــجـــلـــس األمــــن  مــــقــــاربــــاتــــهــــا؟  لــ
الــــدولــــي ،  وهــــو اآلمـــــر بــتــصــريــف املـــواقـــف 
األمـــمـــيـــة،   وبـــدونـــه ال   يــمــكــن الــحــديــث عن 
قــراراٍت جدية ،    معارضته االستفتاء على 
اإلستقالل في  إقليم كردستان العراق على 
ثالثة مستويات كبرى :  اعتبار  أن من شأن 
 الخطوة زعزعة االستقرار،  واملس بـ » سيادة 
ــه «،  ال  ــ ــيـ ــ ــه وســـالمـــة أراضـ ــدتــ ــراق ووحــ ــعــ الــ
سيما وأن    قرار االستفتاء حول االستقالل  
خطوة أحــاديــة الــجــانــب  ،   أي   مــن الحكومة 
الــكــرديــة فـــي   االقــلــيــم وحـــدهـــا .  االســتــفــتــاء  
» مـــقـــرر فـــي   وقــــت ال تـــــزال فــيــه الــعــمــلــيــات 
ضــد تنظيم   داعـــش   جــاريــة،   والــتــي   تـــؤدي  
 القوات الكردية فيها دورا رئيسيا «.  إجراء 
االستفتاء   يهدد  بـ »إعاقة الجهود الرامية 
ــــودة طــوعــيــة وآمـــنـــة ألكـــثـــر من  لــضــمــان عـ

ثالثة ماليني نازح والجئ «  إلى ديارهم . 
 وفي   املقابل، قدم مجلس األمن،   ومن ورائه 
ــا للمعضلة  ــيـ مــقــابــال دولـ املـــتـــحـــدة  األمـــــم 
الكردية، ضمن النظام السياسي   العراقي ، 
وضمن وحدته الترابية ..  وذلك عبر الدعوة  
 إلــــى  »حـــلـــول تــوافــقــيــة   يــدعــمــهــا املــجــتــمــع 

الــتــجــمــيــلــيــة فــــي الـــخـــلـــفـــيـــة، فـــيـــمـــا يــجــري 
الــتــركــيــز بـــداًل مــن تفاصيل الــديــكــور، على 
تــفــاصــيــل مــالبــس املــمــثــلــني واملــكــيــاج الــذي 
يــســتــخــدمــونــه، فــيــكــون مــبــالــغــا فــيــه وكثير 
األلوان. بالطبع، تعود بساطة الديكور إلى 
نشوء هذا الفن في ظروف من الفقر والندرة، 
أمــا الــيــوم، وقــد حافظت هــذه األوبــــرا على 
مــبــدأ بــســاطــة الــديــكــور، فــإنــهــا استعاضت 
عنها بتفاصيل السينوغرافيا، مستخدمة 
فيها كل جديد في عالم التكنولوجيا. إنها 
الــصــني الــجــديــدة والــغــنــيــة: شــكــل تقليدي، 

ومضمون طافح بالجديد!
اللغة التي  ما هو أكثر مدعاة للدهشة، أن 
لغة صينية  هــي  األوبــــرا  هــذه  تستخدمها 
لــم تعد دارجـــة في  قديمة )ربــمــا فصيحة( 
االســـتـــخـــدام حــالــيــا، ويــفــهــمــهــا كــبــار الــســن 
هــذا  لــكــن  الــشــبــاب،  يفهمها معظم  ال  فيما 
ال يــمــنــع مـــن أن يــدخــل الـــعـــرض املــســرحــي 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، حــيــث تحظى 
أوبــــــرا بــكــني بــشــعــبــيــة بــالــغــة فـــي الــصــني، 
ــــالن عن  فــيــمــتــلــئ املـــســـرح تــمــامــا عــنــد اإلعــ
عـــرض جـــديـــد، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــتــذاكــر 

تباع بأسعار مرتفعة نسبيا.
وعلى الرغم من أن الصني الغنية والجديدة، 
ذات الــعــمــق الــثــقــافــي، زاوجــــت بــني نموها 
بالثقافة،  الــكــبــيــر، واالهــتــمــام  االقــتــصــادي 
ــروا فــي  ــ ــــصــ ــم قــ ــ ــهـ ــ ــبـــر الــــصــــيــــنــــيــــون أنـ ــتـ يـــعـ
املــوضــوع الثقافي خــالل الــعــقــود األخــيــرة، 
فلم يكن تطوره موازيا لإلنجازات الكبيرة 
في املجال االقتصادي. هكذا يجري حاليا 
الثقافية  والخطط  االستراتيجيات  تطوير 
فـــي الـــصـــني، جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع تــجــديــد 
البنى التحتية للثقافة، وتطوير املنتجات 
تقّدم  الصني  أن  الثقافية نفسها، ما يعني 
لصالح  الثقافة  توظيف  فــي  جــديــدًا  مــثــااًل 
التنمية. نحن في العالم العربي في حاجة 
ماسة لالستفادة مما فعله الغرب والشرق 
في توظيف الثقافة من أجل تنمية اإلنسان 
ومــفــاهــيــمــه وســـلـــوكـــه. لـــيـــس مـــفـــيـــدًا أن ال 
تــكــون الــثــقــافــة فــي خــدمــة تنمية اإلنــســان، 
التقدم  نحو  تتطلع  املجتمعات  كــانــت  إذا 
ر. »الثقافة من أجل التنمية«، هذا 

ّ
والتحض

ما يفهمه العالم ويفعله، ما دام ثمة تطلع 
الثقافة«  أجــل  من  و»الثقافة  التنمية.  نحو 
بــعــد أن تــنــتــقــل املــجــتــمــعــات مـــن الــتــخــلــف 
ــر، ال قــبــل ذلــــك. والــثــقــافــة قبل 

ّ
إلـــى الــتــحــض

السياسة في كل الحاالت!
)كاتب من األردن(

التحريض  أن  تاريخيا  واملــعــروف  العنف. 
على الكراهية القائم على التمييز بأنواعه 
 لتبرير الــعــنــف ضــد فئة 

ً
قــد يــكــون مــقــدمــة

ــد يــشــكــل جــريــمــة  مــعــيــنــة مـــن الـــســـكـــان، وقــ
ــتـــي أصـــبـــحـــت تــخــضــع  ضــــد اإلنـــســـانـــيـــة الـ
للمحاكمة لدى املحكمة الجنائية الدولية، 
مرتكبيها،  محاكمة  فــي  الــدولــة  فشلت  إذا 
ــرارات  ــ أو تــحــايــلــت لــتــبــرئــتــهــم. وهــــنــــاك قــ
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة الــخــاصــة 
ــدا، واملــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــخــاصــة  ــ ــروانـ ــ بـ

بيوغسالفيا سابقا توضح معنى ذلك. 
 General(  34 رقـــم  الــعــام  التعليق  ويعتبر 
comment( أطول تعليق عام للجنة حقوق 
ــان املــعــنــيــة بـــالـــرقـــابـــة عــلــى تطبيق  اإلنــــســ
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية. 
للجنة حقوق  الجلسة 102  فــي  وقــد صــدر 
جنيف،  فـــي   )2011/  7/  29-11( اإلنـــســـان 
ليحل محل التعليق العام السابق رقم 10. 
إقليمية لخبراء  لــقــاءات  وصــدر بعد ثالثة 
ــا الــالتــيــنــيــة  ــركــ ــيــ ــقــــدت فــــي أوروبـــــــــا وأمــ عــ
وآســيــا؛ وقــدم كاتب املــقــال، في لقاء عقدته 
املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان في 
تايلند، مداخلة عن كيفية تحقيق التوازن 
بني املادتني 19 عن حرية التعبير و20 من 
العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية 
ــة دعــــــوة لــلــكــراهــيــة الــقــومــيــة  ــ عــــن حـــظـــر أيـ
الــديــنــيــة تــشــكــل تحريضا  والــعــنــصــريــة أو 
العنف. وجــاء  أو  الــعــداوة  أو  التمييز  على 
في التعليق أن »حرية الرأي وحرية التعبير 
شـــرطـــان ال غــنــى عــنــهــمــا لــتــحــقــيــق الــنــمــو 

دون طــرحــهــا ومــنــاقــشــتــهــا وقــبــولــهــا من 
مــا يقلق  الــعــراقــي.  جميع شــرائــح املجتمع 
أنــقــرة أيضا قــوة أكـــراد ســوريــة التي تنمو 
وتتسع في الشمال والشرق تحت الحماية 
إجابته  املعروفة  الــســؤال  وهنا  األميركية. 
مسبقا: هل هناك احتمال وجود تفاهمات 
رباعية بني تركيا وإيران وسورية والعراق، 
وهـــي دول االنــتــشــار الـــكـــردي املــكــثــف على 
لــوأد الحلم  خطة عسكرية جاهزة للتدخل 
الكردي في مهده، وخصوصا أنها تعترض 

وترفض وتهدد؟
ــرة أن انـــفـــصـــال  ــ ــقـ ــ ــي أنـ ــ ــن يــــــرى فـ ــ هــــنــــاك مـ
ــــؤدي إلــــى خــســائــر تــركــيــة  ــد يـ كـــردســـتـــان قـ
ــادي، وأن  ــتــــصــ كـــبـــيـــرة عـــلـــى املـــســـتـــوى االقــ
أنـــقـــرة ســتــفــقــد طــريــق صـــادراتـــهـــا املــبــاشــر 
نحو العراق، وعبره إلى الخليج، فما الذي 
ستختاره؟ االستمرار في فتح األبواب على 
اإلقليم،  أمــام  واقتصاديا  تجاريا  وسعها 
والتمسك بمصالحها التجارية مع حكومة 
الــبــارزانــي، وضــمــانــة تصدير نفط كركوك 
عــبــر أراضــيــهــا، وبــالــتــالــي إغــضــاب بــغــداد 
على حــســاب إرضـــاء أربــيــل، كما فعلت في 
ــيــــرة، أم الــعــمــل عــلــى إنــقــاذ  الـــســـنـــوات األخــ
وحـــــدة الــــعــــراق عــبــر الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
مــع الــحــكــومــة املــركــزيــة فــي بـــغـــداد؟ أو هي 
ستسقط فــي مــصــيــدة أربــيــل وبــغــداد على 
السواء، وتترك وحيدة في ساحة املواجهة؟
)كاتب وأستاذ جامعي تركي(

الـــدولـــي «،   وبــالــتــالــي   تــدويــل الــحــل عــوض 
ــر بــكــل مــا   ــ تـــدويـــل املــشــكــلــة، كــمــا كــــان األمـ
نوع  بالعراق سابقا . وبذلك هناك   يتعلق 
من التفسير في   القضية مرتبط    باللعبة 
الكبرى املجّددة في   املنطقة . فليس العراق 
الكردية،   والخوف   وحده معنيا  بالقضية 
واضــح لدى الــدول من لعبة الدومينو في  
 املنطقة ، والــتــي   قــد تنسف أربــع دول على 
ــل فـــي   املــنــطــقــة :  تــركــيــا،   إيـــــران،   الــعــراق  األقــ

وسورية.
وال شك أن ذلك سيشكل إعادة بناء خارطة 
جديدة للشرق األوسط،   تعود فيها اإلثنية 
ــــدول،   وهـــو مـــا قـــد   يــذّكــرنــا   أســــاس بــنــاء الــ
الــذي   »ســايــكــس بيكو «  جــديــدة ، غير أن  بـــ
 يمكن أن نحتفظ به من تاريخية التقسيم 
التوزيع  أن  بيكو «  هو  » سايكس  ومنطق  
الترابي   الذي   جاءت به كان باتفاق دولي ، 
وبناء على موازين القوة في   وقتها. وتقول 
التاريخ إن  »اتفاقية سايكس بيكو  أوراق 
عـــام  1916  كــانــت اتــفــاقــا وتــفــاهــًمــا ســرًيــا 
بــني فــرنــســا واملــمــلــكــة املــتــحــدة، بمصادقة 
مــن اإلمــبــراطــوريــة الــروســيــة، على اقتسام 
ــــني فــرنــســا  ــــالل الـــخـــصـــيـــب بـ ــهـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـ
وبــريــطــانــيــا، لتحديد مــنــاطــق الــنــفــوذ فــي  
 غرب آسيا، بعد تهاوي   الدولة العثمانية،  
 املــســيــطــرة عــلــى هـــذه املــنــطــقــة،   فــي   الــحــرب 

العاملية األولى«.
الـــيـــوم ال تــمــلــك   بــريــطــانــيــا الــنــفــوذ نــفــســه،  
 وربما فوضه التاريخ ألميركا، وال لفرنسا 
الــنــفــوذ نــفــســه . وفـــي   املــقــابــل، هــنــاك ثــالث 
في   عليها  القفز  األقـــل   ال   يمكن  على  دول 
العثمانية   أي   توافق دولــي :  اإلمبراطورية 
لــم تعد رجال  الحديثة  تركيا  فــي   شخص 
مــريــضــا   يــمــكــن تفتيته بــــدون كــارثــة على 
املنطقة .  وإيران   ليست الدولة   غير املبالية 
بيكو «  وقتها،  التي   لم تشملها  »سايكس 
جيو-استراتيجي   للغرب،  كخزان  وتركت 
ليفعل بــه مــا   يــشــاء فــي   تــوازنــات املنطقة . 
ــتــــداب روســـــي   واضـــــح،   وســــوريــــة  تــحــت انــ
   صــــراعٍ   يحصل فــيــه اتــفــاق  

َ
 صـــارت مــيــدان

االقــل ، على مستويني من مستويات  على 
تــبــريــرات املــجــلــس األمــمــي   لــقــرار الــرفــض : 
املهاجرين   وعـــودة  التطرف   هما    محاربة 

 إذا ما حصل    تفّكك الدول…املعنية ! 
هــــل   يـــكـــشـــف الــــرفــــض األمــــمــــي   الســـتـــقـــالل 
كــردســتــان الــعــراق  أن   الــوقــت لــم   يحن بعد 
أوسطية  الشرق  الجغرافية  تدبير  إلعــادة 
بــمــا   يــخــدم الــســيــاســة الـــجـــديـــدة؟ الــســؤال 
امتحان تاريخي،   قد   يكون جوابه إيرانيا  
 تــركــيــا   روســـيـــا،   لــكــن  لــيــس فــي   الــعــرب مــن  
 يستطيع أن   يرفع تحديه إلى حد الساعة ! 
)كاتب مغربي(

األزمة الخليجية... أثر سالب على حرية التــعبير

أنقرة بعد االستفتاء الكردي

هل يعطل  استفتاء  كردستان   
 العراق »سايكس بيكو «  الجديدة؟

الثقافة والتنمية... 
المثال الصيني

التحريض على 
الكراهية القائم على 

التمييز بأنواعه قد 
يكون مقدمًة لتبرير 

العنف ضد فئة 
من السكان

ال يمكن ألنقرة أن 
تتحرك بمفردها 

في ملف االستفتاء 
الكردي في العراق

التوزيع الترابي 
الذي جاءت به 

» سايكس بيكو « كان 
باتفاق دولي ، وبناء 

على موازين القوة 
في   وقتها

آراء

صالح الدين الجورشي

الــلــواء خليفة حفتر موفقا  به فريق حراسة  قــام  الــذي  املسلح  لم يكن االستعراض 
في زيارته أخيرا إلى تونس. وخالفا ملا خططت له دائرة اإلعالم املوالية له، أثار بث 
الشريط القصير عنها تساؤالت ومخاوف لدى األوساط التونسية، إذ سبق للرئيس 
صدام حسني أن نزل بثقله األمني في مطار تونس قرطاج للمشاركة في فعاليات 
القوي في تلك  الرجل  الرئيس بورقيبة اعترض على ذلــك، ومنع  العربية، لكن  القمة 
املرحلة من أن يكون مصحوبا بهيلمانه وصولجانه، مؤكدا له أن تونس دولــة ذات 

سيادة، تتحمل مسؤولية حماية ضيوفها بدون  املساس باألعراف الدولية.
أدرك حفتر، أخيرا، أن تونس تعتبر من بني األطراف التي يمكن أن تشارك في دعم 
التسوية السياسية بني الليبيني، إذ سبق له أن اعتبر التونسيني »شعبا جائعا«، إيحاء 
منه بأن تونس طامعة في الثروة النفطية الليبية، وأن هذا العامل محّدد لسياستها 
الخارجية ولعالقتها بجارتها. وقد كان ذلك تصريحا مفعما باإلساءة واالستفزاز.

ال تبنى الدبلوماسية الجادة على املشاعر وردود األفعال، وإنما تستند على املصالح 
القرار فيها  والقواسم املشتركة. لهذا تعتبر ليبيا بلدا جــارا، والتعاون مع أصحاب 
خيار استراتيجي، بقطع النظر عن هويتهم وأساليبهم في إدارة الشأن العام، ومن 
دون النظر إلى الطريقة التي وصلوا بها إلى السلطة أو سياساتهم في التعامل مع 
التونسيني، وأن يكونوا  مواطنيهم. املهم أن يكونوا مستعدين للتعامل مع نظرائهم 
البلد  التونسي، وأن يراعوا سيادة  الشأن  التدخل في  جادين في االمتناع كليا عن 
ومصالحها الحيوية. اختلف الوضع في ليبيا اآلن مقارنة بما كان عليه بعد نجاح 
االنتفاضة ومقتل العقيد القذافي. رحبت تونس بنتائج االنتخابات األولى التي نظمت 
في ليبيا، واعتمد الجميع نتائجها. لكن عندما حصل االنقسام الكبير بني شرق البلد 
وغربها، ارتبكت الدبلوماسية التونسية، حتى أنها عمدت إلى فتح مكتبني للخارجية، 
الرعايا  أصبح  فشلت، حيث  محاوالتها  لكن  وطــبــرق.  طرابلس  ترضي  أن  عساها 

التونسيون مستهدفني بشكل مباشر من مليشيات الجانبني العديدة.
أدت املتغيرات امليدانية واإلقليمية إلى صعود نجم اللواء حفتر الذي نجح عسكريا 
في إخضاع مساحة مهمة من الجغرافيا الليبية لنفوذه، كما أسهم، من جهة أخرى، 
والــقــاعــدة. وازدادت  داعــش  عــديــدة كانت تحت سيطرة تنظيمي  مــواقــع  فــي تحرير 
سلطته املعنوية والسياسية، بفضل دعم القاهرة وأبوظبي، إلى جانب نوع من الرعاية 
التي أصبح يتمتع بها  من موسكو. وهكذا نجح حفتر في فك العزلة عنه، وأصبح، 
من املنظور الدولي، أحد الالعبني الرئيسيني داخل ليبيا، ولم يعد باإلمكان تجاهله 
أو محاولة شطبه. وهو ما فهمه األميركان واألوروبيون. وكان استقباله في باريس 
التي أصبح  الهامة والدالة على املكانة املحورية  الفرنسي من املؤشرات  الرئيس  من 
يتمتع بها الرجل، ما سمح له بتمرير بعض شروطه، مستثمرا، بشكل جيد، تعدد 
الضعيف  السياسي  األداء  إلى جانب  له،  املنافس  املعسكر  الدائرة داخل  الصراعات 

لسلطة فايز السراج ومن معه، ومن هذه الشروط تعديل اتفاق الصخيرات.
في ظل هذا السياق اإلقليمي والدولي الجديد، وتفاعال مع مساعي املبعوث األممي 
الجديد، غسان سالمة، نحو محاولة جمع مختلف األطــراف حــول حــوار جديد قد 
الرغم من تشكيك  يؤدي إلى تسوية سياسية متكافئة ومدعومة من الجميع، على 
بعد فشل  التسوية أصبحت ضــروريــة  املــســاعــي،  هــذه  نــجــاح  احتمال  فــي  كثيرين 
السالح في إنهاء األزمــة، وإخــراج البالد من أجــواء الحرب األهلية. وهو الهدف الذي 
تريد أن تساهم تونس في تحقيقه في أسرع وقت، نظرا ألنه من شروط حماية أمنها 

القومي.
كانت زيارة حفتر إلى تونس قصيرة، وربما أداها اضطرارا أكثر من كونها اختيارا، 
لكنه في كل األحــوال لم يكن من مصلحته أن يقفز على هذا البلد الذي، على الرغم 
الليبيني، وتنظر  التي يتنفس من خاللها مئات آالف  الرئة  من تعثراته، فإنه يشكل 

إليه النخب الليبية بنظرة إعجاب ملا يتمتع به من حرياٍت عالية وخدمات أساسية.

باسل طلوزي

أيــام تعيشها  كــان يمكن أن يكون صباًحا قمعّيا عــادًيــا، على غــرار مــا سبقه مــن 
ردهات القصر، كلما استيقظ الرئيس، وبدأت مراسيم االستبداد تتوالى، غير أن ذلك 
الصباح، تحديًدا، شهد مفاجأة ألجمت بطانة القصر، حني وقعت أعينهم على ذلك 
الذيل النابت بغتة من الرئيس، وهو يتجول في القصر... كان يشبه ذيل الكلب تماًما.
والغريب، أن الرئيس لم ير الذيل، ولم يشعر به، فوقع املحيطون به في حيرٍة من أمرهم، 
إذ لم يجرؤ أحد منهم على إبــالغ الرئيس بأمر الذيل الجديد؛ ألنهم كانوا يعرفون 
أي مشنقٍة سيعلق عليها من يغامر بهذه الحماقة. وبعد طول حيرة، قــّررت بطانة 

الرئيس عقد اجتماع سري للتداول بشأن معضلة الذيل التي وقعت على نافوخهم.
بالطبع، كــان أول قــرار حــاز اإلجــمــاع، ضــرورة بقاء الرئيس مغّيًبا عن ذيله، كي ال 
تقع الكارثة. لكن إلى متى، فالقصر مكتظ باملرايا. وبعد تفكير عميق، توصل وزير 
الرئيس  إقــنــاع  مــفــاده   

ّ
إلــى حــل القصر، وهــو يضرب عينيه بقبضته،  فــي  الحيطان 

بضرورة إزالة املرايا، بذريعة اكتشاف علمي جديد مفاده أن املرايا تسبب »الضعف 
الجنسي«، وال ريب أن الرئيس سيستبّد به الفزع من هذا االكتشاف الذي يمّس أحد 

أهم أنشطته الرئاسية على اإلطالق.
انتقل املجتمعون، بعد ذلك، إلى معضلٍة أخرى: ماذا لو عكست أحذية الرئيس اللماعة 
صورة الذيل؟ وهنا تدخل وزير أحذية الرئيس، وهو يضرب حذاءه بقبضتيه: »الحل 
بسيط، سأقنع فخامته بطراز جديد من األحذية الفرنسية غير اللماعة، وسأبلغه أن 
الرئيس األميركي نفسه بات يستخدمها، نظًرا لجودتها، وبما أنه متّيم بأميركا، فأنا 

واثق أنه لن يمانع، ولكم أن تثقوا بخبرتي الطويلة في التعامل مع أحذية فخامته«.
ارتاح املجتمعون القتراح وزير األحذية، غير أن املعضلة لم تنته، خصوًصا عندما 
سأل أحدهم: »لكن، ماذا نفعل بزوار فخامته، من الرؤساء األجانب، إذا قّرر أحدهم 

أن يحضر بغتة للقاء الرئيس، فنحن ال سيطرة لنا عليهم؟«.
وزيـــر حفالت  نهض  أن  لــوال  املشكلة،  هــذه  عند  باملجتمعني  يستبّد  اإلحــبــاط  كــاد 
فالحل  عليكم،  »ال  بقبضتيه:  وجهه  على  يضرب  وهــو  ه، 

َ
رفاهيت املكلف  الــرئــيــس، 

حقوق  بحماية  املسكون  املبجل،  رئيسنا  أن  العالم،  زعماء  لجميع  سأبرق  عندي. 
ر العالم 

ّ
ا منه معها، قرر أن يزرع ذيل كلب على مؤخرته، كي يذك

ً
الحيوانات، وتعاطف

كله بهذه الحقوق املنتهكة«.
ا لهذا املقترح الذي لم يخطر على بال أحدهم، وشعروا أن 

ً
صفق املجتمعون استحسان

املعضلة في طريقها إلى الحل، غير أن أحد املجتمعني املاكرين، الطامح للوصول إلى 
مرتبة وزير، نطق بعبارٍة أعادت الوجوم إلى وجوه الجميع، حني قال: »كل مقترحاتكم 
سديدة، أيها القوم، لكنكم لم تفكروا باملشكلة األهم، وهي الشعب، من يضمن لكم أن 
ا إذا رأى ذيل الرئيس 

ً
ال يجرؤ أحد من أفراده، خصوًصا املعارضني، أن يبقى صامت

في إحدى خطبه، وأنتم تعلمون كم يحب فخامته الخطب العصماء؟.. لكن ال تبتئسوا 
لدي الحل بشرط واحد..«.

تعلقت أعني املجتمعني وحناجرهم باملتحدث، كمن ينتظر قراًرا متأخًرا بانتشاله من 
الجحيم، في حني ابتسم »املنقذ«، وقال: »الشرط أن يتم تعييني وزيًرا لذيل الرئيس، 

على اعتبار أنني وجدت الحل األصعب ملعضلة الذيل«. 
تنفس املجتمعون الصعداء بال ترّدد، فقد كان الثمن يستحق هذه املجازفة التي يبدو 
أنها ستنتشلهم من محنة الذيل. ضرب وزير الذيل الجديد مؤخرته بقبضتيه، وقال: 
الرئيس، يقضي بإلزام املواطنني كلهم، بزرع ذيل  »سنصدر مرسوًما بالخفية عن 
كلب على مؤخراتهم، تحت طائلة اإلعدام، وبذريعة أن الرئيس نفسه سبقهم إلى ذلك، 

وعندها لن يثير ذيل الرئيس استغرابهم«. 
أيد املجتمعون االقتراح بشدة، وتم األمر سريًعا، وأصبح لكل مواطن ذيله الخاص.

أما الزعيم الذي فوجئ بتلك الذيول النابتة على مؤخرات شعبه، في أثناء تجواله، فقد 
راح يقهقه، وهو يردد ساخًرا: »كنت أعلم، من زمان، أنني أحكم شعًبا من الكالب«.

فاطمة ياسين

يعقد في األمم املتحدة موسم سنوي ثابت، تتبعثر فيه السياسة على شكل بالونات 
خطابية، ويمكن للرؤساء والدبلوماسيني أن يقفوا تحت األضواء املباشرة لضمان 
ـــَع الرئيس  أكــبــر كميٍة مــن كــامــيــرات اإلعـــالم املسلطة على مــخــارج حــروفــهــم.. َوسَّ
األميركي، دونالد ترامب، وجوده في الفضاء اإلعالمي، عبر خطاب ذي لهجة مختلفة 
قال ألول مرة من رئيس أميركي، لكنه 

ُ
 ت

ً
عما هو متداول، واستخدم مفرداٍت وجمال

مارس حقا تكفله له األمم املتحدة على منبر أممي خالص، دأب رؤساء كثيرون على 
استخدامه، إلبراز ما يرغبون في قوله مباشرة، أو شرح مواقفهم الغريبة، أو حتى 
مجرد الوقوف هناك للفت األنظار، متقمصني أدوار نجوم السينما، كان من أبرزهم 
وألقى  نفسه،  املنبر  على  وقــف  الــذي  كاسترو  فيديل  الكوبي  الرئيس  السابق  فــي 
ونائَبه.  األميركي  الرئيس  فيه  الساعة، شتم  أربــع ساعات ونصف  استمر  خطابا 
وألقى معمر القذافي خطابا أقصر من خطاب كاسترو، لكنه كان مشحونا بالدراما 
عندما أخرج ميثاق األمم املتحدة ومزقه على املنبر، والجدير ذكره أن القذافي نصب 

خيمته في ذلك العام في الحديقة الخلفية ألحد فنادق دونالد ترامب.
جاء خطاب ترامب هذا العام انفعاليا وهجوميا، وحّدد هدفني من ثالثة، كان جورج 
بــوش االبـــن قــد حــّددهــا مــراكــز شــريــرة على مستوى الــعــالــم، وبــعــد إســقــاط بغداد 
وإيــران،  الشمالية  كوريا  التصعيد ضد  لترامب  بقي  املعروفة  األميركية  بالطريقة 
الواليات املتحدة بإطالق  حيث تستفز كوريا الشمالية كل جيرانها املتحالفني مع 
الشامل،  التدميري  املحتوى  ذات  القنابل  تفجير  أو  لسمائها،  العابرة  الــصــواريــخ 
املحرمة دوليا، مع ظهور استعراضي للرئيس الكوري الشمالي، وهو يضحك بملء 
الزعيم الكوري  الترابط بحسٍّ كوميدي عال، وسّمى  شدقيه. استوحى ترامب هذا 
رجل الصواريخ، وهي تسمية تليق بمغّرد »تويتري« عريق، لكن ترامب هدد بمحو 
كوريا الشمالية عن وجه األرض، إن اضطر للدفاع عن أميركا، أو أحد حلفائها من 
املــزاح، فالرجل هو  التهديد على محمل  أن يؤخذ  الكورية. ال يجب  خطر األسلحة 
رئيس أميركا التي تمتلك أكبر قوة تدميرية على وجه األرض، لكن الرئيس األميركي 
يدرك أكثر من غيره استحالة تنفيذ أمٍر من هذا النوع، حتى لو أقدم الرئيس الكوري 

الشمالي على تنفيذ أيٍّ من تهديداته.
وفي حديثه عن إيــران، قال ترامب إن عليها أن توقف دعم اإلرهــاب، وتتوقف عن 
التي وقعها الرئيس  التدخل في شؤون جيرانها، ثم هاجم بشكل خاص املعاهدة 
أسوأ  واعتبرها  الكبرى معها،  الــدول  أوباما، وخمس من  بــاراك  السابق،  األميركي 
األفكار  هــذه  تــرامــب  يستخدم  بعينه.  طرفا  تخدم  وأنــهــا  توقيعها،  يمكن  معاهدة 
دائما عند الحديث عن إيران. ولكن، بما أن املناسبة هي الوقوف تحت بصر العالم 
وسمعه، فإنه اعتنى أكثر بعباراته وطريقة إخراج الصورة التي يريدها إليران، فقال 
وكأنه يحّدث صديقا حميما: »بصراحة، هذه املعاهدة هي األكثر إحراجا للواليات 
املتحدة«. لم يتحدث ترامب عن بديٍل يمكن أن يحل محل املعاهدة، وهو بالطبع لن 
يستطيع التخلي عنها، ألن شركاءه األوروبيني يرغبون باستمرارها، وهي مرتبطة 
بقرار ملجلس األمن، وهو يدرك أيضا أن إلغاءها من طرف واحد إعالن حرب. لذلك 

يمكن اعتبار حديثه عن املعاهدة مخصصا إلثبات تمايزه عن أوباما وحسب.
إلــى جــانــب إيـــران وكــوريــا، ذكــر الــرئــيــس تــرامــب األمـــم املــتــحــدة بــخــطــورة األسلحة 
الكيميائية وبشار األسد الذي يستخدمها ضد شعبه، ويبدو أنه استخدم مهاجمة 
ر العالم، وربما يقصد كوريا وإيران، بأنه شن هجوما صاروخيا على 

ّ
األسد ليذك

ذي  خــطــاٍب  سياق  فــي  الكيميائية،  األسلحة  أطلقت  التي  السورية  الجوية  القاعدة 
صبغة عسكرية عالي النبرة، ومنخفض املفعول واقعيا. 

واحــدًا،  املتحدة  األمــم  منبر  على  من  ألقيت  التي  االعتيادية  غير  الخطابات  ازدادت 
وبقيت مشكالت العالم على حالها، فقد ردت كوريا على ترامب بأن خطابه »نباح 
كالب«، أما إيران فكانت أكثر نشاطا عندما أطلقت صاروخا يصل إلى مدى ألفي 

كيلومتر، ولم ينته موسم إلقاء الخطابات في األمم املتحدة بعد.

أخيرًا... حفتر في تونس شعب الكالب

ترامب في األمم المتحدة
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ــة« لــم تعد  ــرامـ ال يــخــفــى عــلــى املــغــاربــة أّن كــلــمــة »كـ
تستعمل فــي خــطــب الــجــمــعــة، وال فــي األعـــيـــاد، وال 
فــي املــــدارس وال فــي اإلدارة، بــل حتى فــي الــحــاالت 
الــتــي يــشــار إلــيــهــا، وال يقصد منها ســوى  الـــنـــادرة 
إقناع املتلقي املغربي أّن كرامته محفوظة في الكتاب 
الــبــاب، مــادام  والسنة،  وال داعــي لالجتهاد في هــذا 
أّن الله أخبرنا بقيمة الكرامة البشرية من فوق سبع 
ــاوات، وكــذلــك فــعــل الــدســتــور وتــفــعــل الــقــوانــن  ــمـ سـ
الداخلية والخارجية. لكن في املقابل هناك  واللوائح 
»الــكــرامــة«،  كلمة  السياسين  مــن  مــفــرط  استعمال 

سواء في خطبهم أو برامجهم.
وسياسيًا، يعّد مفهوم الكرامة البشرية من املفاهيم 
الــقــلــيــلــة الــتــي تـــّوحـــد الــيــمــن والـــيـــســـار، واإلســـالمـــي 
والــعــلــمــانــي، واملـــؤمـــن والـــكـــافـــر، لــكــونــهــا تــمــثــل، في 
نظرهم جميعًا، جوهر الحقوق والحريات األساسية 
نــتــائــج هــــذا االتـــحـــاد  أّن  بـــاإلنـــســـان. إال  الــلــصــيــقــة 
تختلف من مجتمع إلى آخــر، حسب طبيعة النظام 
السياسي الذي يقود املجتمع والدولة، وهي بذلك ال 
الــحــكــام واملــحــكــومــن إال فــي مجتمع ونظام  تــّوحــد 
الكرامة  الدفاع عن تلك  ديمقراطين. وإذا كان عبء 
، ثم على الدولة ثانيًا، فإّن 

ً
يقع على الفرد نفسه أوال

تخفيض فاتورة االستبداد غالبًا ما يمّر عبر تجميل 
األفــراد والجماعات. أصبح  التنازل عنها في عيون 
املجتمع املغربي متسامحًا مع مشاهد اإلهانة، إلى 

درجة مقلقة، وال يمكن القول إّن هذا التطبيع املفتعل 
ال يــحــمــل بــصــمــات الـــفـــاعـــل الـــعـــمـــومـــي، بــاخــتــالف 
درجاته ومقامه. ولم يجد هذا األخير، يومًا، حرجًا 
في سحب العجزة واألرامـــل واألطــفــال واألشخاص 
املــوجــوديــن فــي وضــعــيــة إعــاقــة وضــحــايــا الــكــوارث 
الجود  العمومية، إلى حفالت  الطبيعية والسياسات 
يــوم أو يومن، أمام  تــّوزع فيها مؤونة  التي  والــكــرم 
الغفيرة.  الجماهير  وتصفيقات  املصورين،  عدسة 
اإللحاح، سيكولوجية  تحت ضغط  لدينا،  أصبحت 
املتسّول، منذ أصبحنا نتسّول كل شيء. فاملرشح 
والحزب يتسّوالن األصــوات، والناخب يتسّول املال 
والزردة، واملوظف يتسّول الترقية، والجمعية تتسّول 
الــدعــم، والــطــالــب يــتــســّول الــنــقــطــة، وجــمــاهــيــر الــكــرة 
الوطن  وأبطال  واملباريات،  الحافالت  تذاكر  تتسّول 
يــتــســّولــون املـــأذونـــيـــات ورخــــص الــنــقــل، وضــحــايــاه 
زعيم  وحتى  والتطبيب،  الــعــالج  تكاليف  يتسّولون 

الحزب الفائز في االنتخابات يتسّول املسؤولية.
لها  مفترضا  كــان  عمومية،  سياسات  تحولت  لقد 
خرج املواطن من هشاشته إلى وضٍع أكثر أمنا 

ُ
أن ت

واستقرارا، حفاظا على كرامته، إلى برامج للتسول 
األفقي والعمودي، وأنشأت لنا مؤسسات ذات بنايات 
شاسعة وأطر عليا وسيارات فارهة، مهمتهم، جمع 

التبرعات وإعادة توزيعها على الفقراء.
توفيق سلمون )المغرب(

بــن  ــــرب  ــــحـ الـ ــام 1975  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ اشـــتـــعـــلـــت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وقــــســــم مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، 
ــر  ــورت حـــتـــى شــمــلــت الـــقـــســـم اآلخــ ــطــ ــم تــ ثــ
مــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الــــذيــــن أســــمــــوا أنــفــســهــم، 
آنــــذاك، الــحــركــة الــوطــنــيــة الــلــبــنــانــيــة، وانــضــم 
هـــؤالء، بسبب أهــدافــهــم املــحــقــة، إلــى جانب 
ــــدوان فلسفة  ــار عـ ــة آثــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن، إلزالـ
يوسف الحويك: نموت خلف صخورنا وال 

نتحد مع دمشق.
فــي املــضــاعــفــات الــنــاتــجــة عــن تــلــك الــحــرب، 
كـــان ال بــد مــن قـــوة منظمة ضــابــطــة إيــقــاع 
آنـــذاك، بسورية  والــتــي تمثلت،  الــحــرب،  تلك 
التي باتت تتسّمى، منذ ذلك الوقت، سورية 
ــد. وكـــان لــســوريــة األســـد تــلــك الفضل  األســ
فــــي كـــبـــح جــــمــــاح املــــتــــصــــارعــــن، مــعــســكــر 
لبنانين من  الفلسطينين ومن واالهــم من 
اآلخرين  اللبنانين  دفــع  في  بعيدًا  االنــدفــاع 
طردا نحو ما أسَمْوه »املحاكاة الحضارية« 
ــل الــســوريــون 

ّ
مــع إســرائــيــل. وبــالــتــالــي، شــك

نواة القوة الجاذبة ملفاصل الكيان اللبناني، 
واملانعة له من التشظي والتشرذم.

 بالسياسة 
ُ

وعلى الرغم من أحابيل ما ُيْعرف
الدولية التي أطالت أمَد هذه الحرب، من خالل 
الفرنسية،  ثم  اإلسرائيلية،  النجدة  تدخالت 

 بحرب التحرير، 
َ

مع ميشيل عون، وما ُعِرف
الذهبية  األســـد وجــد فرصته  أّن حــافــظ  إال 
فــي صناعة نــصــره/ مــجــده الشخصي في 
اجــتــيــاح الـــعـــراق الــكــويــت الـــذي أتـــاح لــه عقد 
صــفــقــة مــع األمــيــركــيــن، كــّرســت حــضــوره 
أبــديــًا هــنــاك. لكن األميركين  ــَوّهــَمــه 

َ
ت الـــذي 

الخاصة،  أجندتهم  لهم  كان  واإلسرائيلين 
إلى تأجيلها ولو إلى حن.  ــّروا 

ُ
والتي اضــط

أّن اإلســرائــيــلــيــن  نــتــذكــر  أن  عــلــيــنــا  وهـــنـــا 
الــرد  إلــى منع أنفسهم مــن  ــّروا أيضا 

ُ
اضــط

االستفزازية.  على صواريخ صــدام حسن 
آنذاك، وفي العام 1980، أي بعد أشهر قليلة 
 بثورة الخميني، كان 

َ
من انتصار ما ُعــِرف

ــّد  فــتــكــًا وبــصــيــرة  ــ هــنــاك رجـــل أعــتــى وأشــ
ُيْدعى  بيكو،  واملسيو  املستر سايكس  ِمــْن 
بــرنــارد لــويــس الـــذي قـــّدم مــشــروع خريطة 
الكونغرس  اعتمدها  العربي،  للعالم  جديدة 

األميركي وثيقة رسمية .
وفــي وقـــٍت كــان لــصــوص حــافــظ األســـد في 
لعموم  وإكــراهــًا  ونهبًا  يعيثون سلبًا  لبنان 
الــلــبــنــانــيــن فــي كــل مــا لــه عــالقــة بــالــعــروبــة، 
ُمــتــَوّهــمــن كــّمــًا ِمـــَن الهبل الـــذي لــن ينضب 
ــْه، كــانــت تــلــك الــوثــيــقــة/ الــخــريــطــة تمد 

ُ
َمــعــيــن

ــيــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
ّ
ــَمــط

َ
 ت

ُ
قــرونــهــا وتـــبـــدأ

لــلــمــفــكــر إدوارد  املـــوضـــوعـــي  املــنــطــق  أنــــف 
يلعب دور  أن  لنفسه  ارتــضــى  الــذي  سعيد 
اإلمام الغزالي في مقابل برنارد لويس الذي 
لبس لبوس بطرس الناسك في أحدث حملة 
لويس  فــإن منطق خريطة  صليبية جديدة، 
هو الذي ساد ويسود حاليا، في حن دخل 
يحتاج  الغبار،  مــن  كــمٍّ  تحت  إدوارد  منطق 
قــومــًا آخـــريـــن، غــيــرنــا، وربـــمـــا  حــقــبــة غير 

حقبتنا إلزاحته.
وعلى الرغم من اعترافنا بأّن خارطة برنارد 
لويس ليست وليدة إبــداع عبقري من بنات 
له  نقّر  نا 

ّ
أن إال  البروفيسور،  أفكار حضرة 

بقدرته على قراءة سيرورة الواقع كما يقع .
املعتمدة رسميا  الخريطة  تلك  تقول  أخيرًا، 
مــن الــكــونــغــرس بتقسيم الــعــراق إلــى ثالث 
أربــع،  إلــى  التنفيذ، وســوريــة  دول، وجـــاري 
إلـــى  واألردن  أيــــضــــا،  الــتــنــفــيــذ  ــاري  ــ جــ مــــع 
العائلية  القمعية  ظل  في  والسعودية  اثنتن 
املــســتــشــرســة إلــــى أربــــــع، ومـــصـــر فـــي ظل 
في  والجزائر   اثنتن،  إلى  االنقالبي  النظام 
ظــل الــركــود اآلســـن إلـــى اثــنــتــن، وليبيا في 
ظل بؤرتها إلى اثنتن أيضًا، والسودان إلى 

اثنتن، وقد تم التنفيذ.
عدنان سقول )سورية(

فضاء مفتوح

آراء

نزار كريكش

طرح مبعوث األمم املتحدة إلى ليبيا، غسان 
إعــادة االستقرار إلى  سالمة، مقترحه بشأن 
الصخيرات،  اتــفــاق  تعديل  مسار  عبر  ليبيا 
وبــــالــــتــــوازي الـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــــع الــلــمــســات 
ــن ثــــم االنـــتـــخـــابـــات  ــ األخــــيــــرة لـــلـــدســـتـــور، ومـ
املقترح في  التشريعية والرئاسية. جاء هذا 
سياق انتقال األزمة الليبية من حرٍب داخليٍة 
إلى حرٍب بالوكالة، لعبت فيها دول إقليمية 
بالسالح  األطـــراف  بعض  بدعم  الوكيل  دور 
التابع  الــخــبــراء  بــن تقرير  والــطــائــرات، كما 
لــأمــم املـــتـــحـــدة، ثـــم بــــدأ االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
يــنــهــار، ومــعــه زيـــادة مــؤشــرات فشل الــدولــة، 
ــيـــار الـــنـــظـــام الــصــحــي،  ــهـ جـــــراء الــــنــــزوح، وانـ
 عــن نــقــص السيولة 

ً
وهــجــرة الــعــقــول، فــضــال

وانــخــفــاض قــيــمــة الــديــنــار الــلــيــبــي، وانــعــدام 
األمن في بعض املناطق وحصار أخرى. 

ظهر هذا الفشل بوضوح في ظاهرة الهجرة 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة، ووصــــــــل مــــعــــدل الـــهـــجـــرة 
خـــالل ســتــة أشــهــر فــي هـــذه الــســنــة إلـــى مائة 
ألــــف، وتــشــيــر تــقــاريــر إلــــى وجــــود مسلحن 
مــــن تــنــظــيــم الــــدولــــة اإلســـالمـــيـــة بــــن هــــؤالء 
املهاجرين، يصل إلى آالف. وبغض النظر عن 
هــذا الــرقــم وصحته، إال أن الـــدول األوروبــيــة 
واالتحاد األوروبي بدآ يشعران بقلق حقيقي 

تجاه ما يحدث في ليبيا. 
حــاولــت كــل دولـــة أن تضع حــلــواًل ملــا يحدث 
مباشر  بشكل  إيطاليا  وتعاملت  ليبيا.  فــي 
الهجرة.  ظاهرة  ملحاربة  الكتائب  بعض  مع 
تـــوجـــهـــت فـــرنـــســـا إلـــــى دعـــــم خــلــيــفــة حــفــتــر، 

والء سعيد السامرائي

انــتــخــب دونـــالـــد تـــرامـــب لــرئــاســة الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة ضـــد هـــيـــالري كــلــيــنــتــون مــرشــحــة 
املــؤســســة الــتــقــلــيــديــة األمــيــركــيــة، وقــيــل في 
»الجميع ما عدا  االنتخابية  الحمالت  أثناء 
هيالري. وكانت حملة ترامب تدعو إلى بناء 
أميركا قوية، والتي القــت صــدى كبيرا لدى 
البيض.  لــدى  وخصوصا  الوسطى،  الطبقة 
الــبــنــى  تـــحـــديـــث  ــي  فــ رغـــبـــتـــه  ــرامــــب  تــ ورّدد 
العمل،  بتوفير  البطالة،  ومحاربة  التحتية، 
ــة إلــى  ــاربـ ــهـ ــركـــات الــعــمــالقــة الـ وإعـــــــادة الـــشـ
الواليات  البلد، وغلق حــدود  االستثمار في 

املتحدة على الهجرة. 
مــن  دوالر  ــار  ــيــ ــلــ مــ ــة  ــائــ ــمــ بــ عـــــودتـــــه  ــد  ــ ــعـ ــ وبـ
الــســعــوديــة، تــحــدث فــرحــا لــأمــيــركــيــن عن 
ــن أجـــــل إعـــــادة  ــاريـــع حـــمـــلـــتـــه، مــ تــنــفــيــذ مـــشـ
ــا الـــجـــديـــدة الـــتـــي يــطــمــح لــهــا.  ــيـــركـ بـــنـــاء أمـ
وتــلــقــى الــعــالــم خــطــابــه هـــذا عــلــى أنـــه انكفاء 
أمــيــركــي، بــعــد حــــروب تــدمــيــريــة فــي الــعــراق 
وأفــغــانــســتــان، أفــلــســت الــخــزيــنــة األمــيــركــيــة 
وأضرت دوال كثيرة، أولها أوروبية، كما قال 
هوبير  الــســابــق،  الفرنسي  الخارجية  وزيـــر 
فــيــدريــن. لكن يــبــدو أن تــرامــب، وعــلــى خطى 
سلفه باراك أوباما، لم يصمد أمام املؤسسة 
ـــت عن  ــ الــعــســكــريــة – الــصــنــاعــيــة الـــتـــي أزاحـ
ترغب  ال  الذين  ووزراءه  مستشاريه  طريقه 
بــانــون ومايك  بــوجــودهــم معه، مثل ستيف 
فلن وغيرهما، ما حدا بالصحافي األميركي، 
ســتــيــفــن كــنــزر مـــن صــحــيــفــة بــوســن كــلــوب، 

وااللتقاء برئيس املجلس الرئاسي، وحاولت 
الـــتـــوغـــل فـــي الـــجـــنـــوب، وإقــــامــــة قـــواعـــد لكي 
تراقب الحدود الجنوبية، لضمان مصالحها 
في الطرق املوصلة إلى فرنسا، سواء من أجل 
اليورانيوم، أو الحفاظ على طرق اإلمداد من 
ذلــك نفوذها  الــخــام ملصانعها، وقــبــل  املـــواد 
التاريخي في أفريقيا. حاولت بريطانيا كذلك 
عــبــر وزيـــر خــارجــيــتــهــا، بــوريــس جــونــســون، 
االتصال باألطراف الليبية، وكشفت صحيفة 
»ديـــلـــي مــيــل« عـــن عــمــلــيــات ســريــة لــأجــهــزة 
ــي لــيــبــيــا. نــحــن هــنــا أمـــــام ضــيــاع  األمـــنـــيـــة فـ
استراتيجي لقضية تــزداد خطورة كل يوم.. 
بمقاربة  يفكر  بــدأ بعضهم  هــنــا،  العمل؟  مــا 
تــوحــيــد االستراتيجيا  أخــــرى، هــي ضــــرورة 
الــروســي ينتظر، وكــان  فــالــدب  ليبيا،  تــجــاه 
هــذا في اجتماع لندن أخــيــرا، ودعيت الــدول 
الــتــي يــمــكــن أن تــخــرق هـــذه االســتــراتــيــجــيــا، 
مصر واإلمــارات، واتفق الجميع على املضي 
في حل تضعه األمم املتحدة باتفاق الجميع، 
املتحدة،  لــأمــم  العامة  الجمعية  واجتمعت 
وعرض األمن العام إمكانيه الحل في ليبيا، 
وكونها أولوية، وجــاء مقترح غسان سالمة 
املالحظ أنه يهدف إلى إيجاد حل سريع لكل 
األطــــــراف، وأنـــنـــا عــلــى مـــشـــارف نــهــايــة حــرب 
أهلية، يمكن لصدمتها أن تضعنا أمام حلول 
ــد. ويــنــطــلــق  ــ تــضــع الــجــمــيــع فـــي ســـيـــاق واحــ
ــار الــدســتــوري إلجـــراء  الــحــل مــن تــوفــيــر اإلطــ
االنـــتـــخـــابـــات. أي أن الــحــل هـــو االنــتــخــابــات 
الـــتـــي ســـتـــأتـــي بـــرئـــيـــس وبــــرملــــان جـــديـــديـــن، 
وهكذا نخرج من انقسام السلطة. وكان البند 
الوطنية.  املصالحة  هو  مقترحه  في  األخير 

ــم االنـــقـــالب الــعــســكــري على  ــــالق اســ إلــــى إطـ
الرباعي، جون كيلي والجنرال ماتيس وريك 
تيلرسون ومجموعة مهمة ومعروفه أخرى 
في وكالة االستخبارات والقضاء والداخلية، 
البيت األبيض الجديد  إلبعاد رجــال رئيس 
من حوله، ووضعه على »الطريق الصحيح«. 
العمومية  الجمعية  فــي  تــرامــب  ومــا خطاب 
لــأمــم املـــتـــحـــدة، أخـــيـــرا، إال دلــيــل عــلــى هــذا 
األميركي  العسكري  الــتــدخــل  نحو  الــتــحــول 
التي تحدث  البناء  من جديد، وطــي صفحة 
عــنــهــا فـــي الـــفـــتـــرة االنـــتـــخـــابـــيـــة، فــلــم يكتف 
ترامب بتكرار خطاب جورج بوش »من ليس 
الهجومية،  على طريقته  فهو ضدنا«  معنا 
لكنه ظهر أكثر عنفا يصرخ ويعلن نيته عن 
بالكامل، في سابقٍة  الشمالية  تدمير كوريا 
من على منصة األمم املتحدة، وفي مناسبة 
مــعــروفــة بــخــطــابــات مــتــزنــة، يلقيها رؤســـاء 
الدول يستعرضون فيها آراءهم بما يحدث 
فـــي الـــعـــالـــم، مــتــأمــلــن حـــل املــشــكــالت بــطــرق 
ــيـــس بـــالـــحـــروب  ســلــمــيــة وبـــمـــفـــاوضـــات، ولـ

والتدمير.
الطريقة  الــدول بهذه  أن يكون ردع  ال يمكن 
ــفـــزازيـــة والــتــهــجــمــيــة الـــتـــي تـــبـــدو من  ــتـ االسـ
ــــب، وبــــــــرزت عـــلـــى املـــــأ فــي  ــرامـ ــ شــخــصــيــة تـ
خـــطـــابـــه غـــيـــر املــــكــــتــــوب، وفـــــي تــصــريــحــاتــه 
السابقة ومداخالته التلفزيونية وتغريداته 
عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي املثيرة 
الــرئــيــس  انــتــخــابــه. وال يكتفي  لــلــجــدل مــنــذ 
ــتـــحـــدة، لكنه  تـــرامـــب بــخــطــابــه فـــي األمـــــم املـ
إلى  موجهة  تهديدية  تغريدات  في  مستمر 

املحافل.  كل  في  والخضراء  الحمراء  البسط 
الــدراســات،  االنتخابات، فهي حسب  أمــا عن 
ومنها ما نشرته مؤسسة روتليدج في كتاب 
ــى الــحــريــة«  ملــجــمــوعــة بــاحــثــن »الـــطـــريـــق إلــ
)2013(، ال يمكن أن تكون وحدها من عوامل 
املمارسة  يعزز  وإنما  الديمقراطي،  التحول 
الدولة، بمعنى  الديمقراطية بناء مؤسسات 
ــك الــتــحــول وبـــنـــاء الــدولــة  أن الــعــالقــة بـــن ذلـ
يــأخــذ شــكــال  سيئا، وهـــذا يعني أن العالقة 
مـــبـــاشـــرة بـــن االنـــتـــخـــابـــات والـــتـــحـــول نحو 

االستقرار.  
ومن املمكن أن نظن أن اجتماع لجنة الحوار 
النواب  ومجلس  للدولة  األعلى  املجلس  من 
ــد يــضــع حــدًا  ــو اجـــتـــمـــاع قـ بـــشـــأن االتــــفــــاق هـ
للصراع على السلطة، وهذا يعني أن املقترح 
قد جاء على العقدة األساسية في ليبيا، وهي 
واالنتخابات  الدستور  ببناء  وأنــه  السلطة، 
قـــد قــفــلــنــا املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، ويـــأتـــي بعد 
ــات. هــــذا مــمــكــن، لكن  ــسـ ــن املـــؤسـ الـــحـــديـــث عـ

الــتــي اقــتــرفــت جــرائــم حـــرب، دانــهــا الــقــانــون 
املتحدة،  الواليات  نفسه. تصرفت  األميركي 
فــــي عـــهـــد جــــــورج بــــــوش، بــقــطــبــيــة واحــــــدة، 
ــــدول الــعــالــم األخــــرى  ــقـــدرة لـ ــــود مـ لـــعـــدم وجـ
لم يعد  ذلــك  لكن  على مواجهتها في 1991، 
اليوم. ففي فترة وجيزة، استعملت  ممكننا 
أكثر  )الفيتو(  النقض  حق  والصن  روسيا 
من خمس مرات، لتواجها الواليات املتحدة 
قــرارات  األمـــن، وتمنعا مشاريع  فــي مجلس 
طرحتها الـــواليـــات املــتــحــدة بــشــأن ســوريــة، 
ــتـــصـــادي،  ــل الـــصـــن صـــعـــودهـــا االقـ وتــــواصــ
لتزيح الواليات املتحدة من مرتبة االقتصاد 
األول واألقـــوى فــي الــعــالــم، مــا ينهي، بشكل 
للواليات  الــواحــدة  القطبية  ونــهــائــي،  كــامــل 
املـــتـــحـــدة فــــي الــهــيــمــنــة، والـــتـــحـــكـــم بـــشـــؤون 
العالم، والتدخل في إسقاط الدول واألنظمة، 

ورسم خرائط جديدة للعالم. 
ــن اإلرهـــــــــاب اإلســـالمـــي  ــب عــ ــرامــ أمـــــا كـــــالم تــ
أيــام،  أيضا يتناقض مع ما فعله، قبل  فهو 

وكيف  االنتخابات،  بعد  ما  يبن  لم  املقترح 
يمكن ضمان عدم عودة األمور إلى ما كانت 
عليه، كأن يرفض بعضهم، بإيعاز من الدول 
تــتــعــارض  أن  أو  ــابـــات،  ــتـــخـ االنـ الـــخـــارجـــيـــة، 
مــصــالــح هـــذه الــــدول مــع الــنــظــام الـــذي يصل 
أدوات  بتحريك  يبدأ  أن  فيقّرر  السلطة،  إلــى 
النزاع، أو أن يقول لنا املقترح كيف سيتعامل 
مع األزمات الخانقة التي تعيشها البالد في 
ــوعــــودة، أي مـــع اكــتــمــال املـــدة  تــلــك الــســنــة املــ

املقترحة لنهاية األزمة. 
يقول الواقع إن األمم املتحدة تتجاوز قضايا 
أســـاســـيـــة، هـــي الــســيــاق الــحــقــيــقــي لــلــصــراع، 
ــورة  ــطــ وهــــــو فـــشـــل مــــؤســــســــات الـــــدولـــــة وخــ
الــوضــع االقــتــصــادي والــقــانــونــي للبلد، وأن 
ديناميات اقتصاد الحرب لن تنتهي بمجرد 

إجراء انتخابات أو صياغة دستور.
يـــنـــجـــح، إذا مــا  ــة أن  لـــغـــســـان ســـالمـ ويـــمـــكـــن 
ذهـــب إلـــى أبــعــد مـــن االنـــتـــخـــابـــات، فــفــي علم 
مخططات  وضـــع  عــلــى  الــقــدرة  املستقبليات 
أكـــبـــر زمـــنـــا قـــد تــضــع حـــلـــواًل لــقــضــايــا آنــيــة 
وعــاجــلــة، وربــمــا سيجعل هـــذا األمــــر الـــدول 
التي تعنى بالشأن الليبي أمام تحّدي العمل 
الـــجـــدي مـــع لــيــبــيــا. ويــقــتــرح بــعــضــهــم خطة 
مـــارشـــال، وهـــي بــنــاء مــؤســســات لــيــبــيــا، كما 
فعلت الـــواليـــات املــتــحــدة مــع أوروبـــــا.. لــم ال؟ 
عندما يبدأ الحديث عن املال، يمكنكم الحكم 
عــلــى جــديــة املــشــاركــة والــرغــبــة فــي الــوصــول 
التكاليف،  عّمن سيدفع  فتش  الــحــلــول..  إلــى 
ــادة االســـتـــقـــرار أم  ــ لــتــعــرف هـــل مـــا يــحــدث إعـ

تدوير لأزمة؟
)كاتب ليبي(

 2001 أيلول  11 سبتمبر/  أحــداث  بمناسبة 
في نيويورك، إذ منع  أعضاء طاقمه من أي 
ذكــر »إلســالمــيــن« بــهــذه املــنــاســبــة، علما أن 
لترامب تصريحا مصورا عقب تلك األحداث 
لقناة نيويورك، في التاسعة مساء، يقول فيه 
الــطــائــرات سبب  تــكــون  إن مــن املستحيل أن 
هــذه الــتــفــجــيــرات. قــال تــرامــب، وهــو الخبير 
بالبناء، »ماديا يستحيل أن تدمر طائرتان 

برجي التجارة العاملين، ثم البرج الثالث«.
ــيــــركــــي، فــــي خــطــابــه،  واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس األمــ
االتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيــــــــران، أســــــوأ اتـــفـــاق 
قامت بــه الــواليــات املتحدة. لكن ســرعــان ما 
لــالتــحــاد  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  ممثلة  رّدت 
قائلة  عليه  موغريني،  فيديريكا  األوروبـــي، 
إن عـــدة دول وقــعــت هـــذا االتــفــاق مــع إيـــران، 
وهـــي ال تــريــد إعــــادة الــنــظــر فــيــه. ألن الـــدول 
ــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا أملــانــيــا، تــرفــض  ــيــ األوروبــ
أحــاديــة تــرامــب، وتــرفــض حربا جــديــدة مثل 
حــــرب الــــعــــراق، تـــقـــّررهـــا الــــواليــــات املــتــحــدة 
وفقا ملصالحها، من دون أن تعبأ باملصالح 
ــة الـــتـــي تـــأثـــرت مــنــذ غــــزو الـــعـــراق  ــ ــيـ ــ األوروبـ

بشكل مباشر وسيئ. 
يعكس خطاب ترامب في األمم املتحدة تبنيه 
الـــخـــطـــاب الـــحـــربـــي لــلــمــؤســســة الــصــنــاعــيــة 
املتحمس  الــكــونــغــرس  وغالبية  العسكرية، 
لـــرئـــيـــس الــــــــــــوزراء اإلســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــن 
نتنياهو، ولهوس خطط حزبه في املنطقة، 
للوبي  العسكرية  املصالح  مع  وتقاطعاتها 

الصناعي األميركي.
)كاتبة عراقية في باريس(

سالمة  غسان  عرضه  الــذي  الوطني  املؤتمر 
في مقترحه محاولة لتوسيع دائرة املشاركة 
توافقية  قاعدة  وإيجاد  السياسي،  الحل  في 
املقترح  الــبــنــاء عليها إلنــجــاح  أوســـع، يمكن 

األممي. 
الـــســـؤال اآلن: هــل هــنــاك مــقــاربــة جــديــدة في 
عـــرض غــســان ســالمــة؟ بــالــطــبــع الــرجــل جــزء 
ــم املــتــحــدة الــتــي ينتقدها  مـــن مــنــظــومــة األمــ
بــاحــثــون وأكـــاديـــمـــيـــون بــإهــمــال الــســيــاقــات 
الوصفة  هــذه  أن  بمعنى  للدولة،  التاريخية 
الــســيــاســيــة ال تــخــتــلــف كــثــيــرًا عـــن وصــفــات 
ــقـــد الـــــدولـــــي والــــبــــنــــك الــــدولــــي  ــنـ صــــنــــدوق الـ
القروض  مقابل  العملة  وتعويم  )الخصصة 
ــق مــعــايــيــر  ــ ــاد وفــ ــتــــصــ وإعــــــــــادة هــيــكــلــة االقــ
املتخصص  ويؤكد  الــدولــي(.  النقد  صندوق 
فـــي قــضــايــا الــــحــــروب األهـــلـــيـــة والـــنـــزاعـــات، 
إدوار نيومان، في كتبه على ضــرورة تغيير 

املقاربة لأمم املتحدة. 
ــم  كــــان غـــســـان ســـالمـــة فـــي كــلــمــاتــه أمـــــام األمـ
ــدرك  ــ ــره، فـــهـــو يـ ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ ــدة مـــخـــتـــلـــفـــا عـ ــتــــحــ املــ
أهـــمـــيـــة الـــبـــنـــاء املـــؤســـســـي وســـيـــلـــة لــضــمــان 
ــرار الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة، بــمــعــنــى أن  ــمـ ــتـ اسـ
ــــالل االســـتـــقـــرار يــقــتــضــي ثــــالث خـــطـــوات،  إحـ
نــهــايــة الـــحـــرب وبـــنـــاء مــؤســســات الـــدولـــة ثم 
ضمان استمرار هذه املؤسسات في تحقيق 
الــســالم واالســتــقــرار والــتــنــمــيــة؛ لــكــن املقترح 
االنتخابات  على  يرتكز  يقدمه سالمة  الــذي 
والدستور، وهي نهايات غير مضمونة، فقد 
كان لدى ليبيا دستور وضع بإشراف األمم 
املتحدة، ولأسف انقلب معمر القذافي عليه، 
وبــاركــت األمـــم املتحدة الــقــذافــي، وفــرشــت له 

بالسحق  تــتــوعــده  الشمالية،  كــوريــا  رئــيــس 
وقتل شعبه وتجويعه، ما جعل األمن العام 
يطلب  غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة،  لأمم 
الكالمية  املواجهات   عن 

ّ
الكف الرئيسن  من 

العنيفة والعودة إلى املفاوضات.
واســتــهــدف تــرامــب أيــضــا، فــي خــطــابــه أمــام 
الجمعية الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، مــا ســّمــاه 
اإلرهـــــــــــاب اإلســــــالمــــــي ومـــــــالذاتـــــــه، والــــــــدول 
الــتــي تــدعــمــه، قــائــال إنـــه »ســيــوقــف اإلرهـــاب 
له أن يمزق  اإلسالمي املتطّرف، ولن يسمح 
شــعــبــنــا، ويــمــزقــوا الــعــالــم بــرمــتــه. علينا أن 
ــــالذات لـــإرهـــابـــيـــن وخــطــطــهــم  ــ نــمــنــع أي مـ
الــشــريــرة، علينا أن نطردهم مــن دولــنــا،  آن 
األوان أن نكشف ونحاسب الدول التي تدعم 
املجموعات اإلرهابية وتمولها، مثل القاعدة 
األبــريــاء.  الله وطالبان ممن يقتلون  وحــزب 
الــواليــات املــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا يعملون معا 
فــي الــشــرق األوســـط إليــقــاف اإلرهـــاب، ومنع 
أي مالذات آمنة يستعملونها لبدء هجماٍت 

على كل الشعوب«.  
ــذا، فـــي تصنيفه  ــ يــنــطــبــق خـــطـــاب تـــرامـــب هـ
الدول املارقة، أول ما ينطبق، على الواليات 
ــتــــي شــنــت  ــيــــة نـــفـــســـهـــا الــ ــيــــركــ ــتــــحــــدة األمــ املــ
من  غــيــر شــرعــيــة، بصناعة مجموعة  حــربــا 
ــة الــقــانــون  ــزت الـــعـــراق خـــارقـ ــ األكــــاذيــــب، وغـ
الــــدولــــي، وقــــــــرارات األمـــــم املـــتـــحـــدة، ورفـــض 
غــالــبــيــة دول الــعــالــم هـــذه الـــحـــرب الــكــارثــيــة 
لــيــس فــقــط عــلــى الــــعــــراق وشـــعـــبـــه، بـــل على 
الــعــالــم وأمــنــه واســـتـــقـــراره. وهـــي مــن جلبت 
معها 200 ألف مرتزق وشركة »بالك ووتر« 

هل ينجح غسان سالمة في ليبيا؟
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استوكهولم ـ العربي الجديد

يــخــرجــون مــن مــكــان عملهم ويــنــظــرون إلى 
ـــفـــي مصلحة 

ّ
الـــخـــلـــف. هــــذا هـــو حــــال مـــوظ

األمن  مسؤولة  بحسب  السويدّية،  الهجرة 
فــيــهــا، هيلينا لــيــز، خـــالل حــديــثــهــا عــن »ســــوء بيئة 
ــضــح من 

ّ
العمل مــع طالبي الــلــجــوء« فــي بــلــدهــا. ويــت

ــفــن فــي مصلحة الــهــجــرة وجــود 
ّ
ظـــروف عــمــل املــوظ

زة وغــيــرهــا« وفقا 
ّ
»تــهــديــدات بالقتل وعـــبـــارات مــقــز

فــي«.  تــي  »إس  الرسمية  للقناة  الــتــي صــّرحــت  لليز، 
 »الـــزيـــادة فــي عـــدد طــالــبــي الــلــجــوء دفعت 

ّ
وتــقــول إن

املــســؤولــن إلـــى رفـــض بــعــض الــطــلــبــات، مــا أدى إلــى 
تـــهـــديـــد مـــوظـــفـــن فــــي مــجــلــس الـــهـــجـــرة بـــالـــقـــتـــل، أو 

تعّرضهم إلى مضايقات«.
ومــــع بـــدايـــة عــــام 2015، شــــــّددت الـــســـويـــد الــقــوانــن 
قة بمنح اللجوء، ورفضت اآلالف، ما أشاع جوًا 

ّ
املتعل

جوء على قائمة 
ّ
محبطا بن عدد كبير من طالبي الل

ــظــهــر األرقـــــام الـــصـــادرة عـــن »مصلحة 
ُ
االنـــتـــظـــار. وت

الــتــهــديــدات واملضايقات.  ــادة فــي نسبة  الــهــجــرة« زيـ
أيلول  الــفــتــرة مــا بــن األّول مــن سبتمبر/  وســّجــلــت 
في عام 2015 و31 أغسطس/ آب في عام 2016، نحو 
ألفي حادثة في مصلحة الهجرة، بينها 279 تهديدًا 
ــادرًا عــن طــالــبــي الــلــجــوء بــحــق مــوظــفــي مصلحة  صــ
الهجرة، و27 تهديدًا بحق املوظفن من آخرين، و237 

ف كمضايقات بحق املوظفن. 
ّ
حادثة تصن

ــام الـــصـــادرة فــي عـــام 2016 إلـــى زيـــادة  ــ ــشــيــر األرقـ
ُ
وت

 موظفي 
ّ

كبيرة في نسبة التحّرش واالعتداءات بحق
ويجري  معها.  املتعاونة  والــوكــاالت  الهجرة  مكتب 
الحديث عن وسائل عدة، من بينها وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي، إضـــافـــة إلـــى مــكــاملــات هــاتــفــيــة صامتة 
خارج ساعات العمل. وتكشف مديرة قسم التواصل 
الصحافي في مصلحة الهجرة، هنا دافيدسون، أنه 
الــحــوادث على أســاس خطورتها،  »يــجــري تصنيف 
أن هدفها  يــبــدو  الــتــي  الساخنة  تلك  أخــص  وبشكل 
إلى  وقــد وصلت  الــخــوف،  لنشر  والتحرش  التهديد 

618 حالة مضايقة وتحّرش«. 
 حــدة 

ّ
ــل ــ ــــرى، ال يـــبـــدو الـــعـــام الــحــالــي أقـ مـــن جـــهـــٍة أخــ

 »الخوف 
ّ
أن السابقن. ويتبّن  العامن  باملقارنة مع 

يــدفــع املــوظــفــن لــاللــتــفــات إلــــى الــخــلــف حــتــى داخـــل 
املكاتب، خشية أن يكون أحدهم يختبئ في مكان ما، 
ما  بحسب  ومبطنة«،  مباشرة  تــهــديــدات  تلقي  بعد 
ينقل تلفزيون السويد »إس تي في« عن ليز. وشهدت 
يوليو/  مــن  األول  بــن  مــا  الصيف، خصوصا  أشهر 
تــهــديــدًا   25 املـــاضـــيـــن،  آب  أغـــســـطـــس/  و31  ــمـــوز  تـ
خــطــيــرًا بــحــق املــوظــفــن. كــذلــك، شــهــدت هـــذه الــفــتــرة 
الــلــجــوء بستة موظفن  اتــصــااًل مــبــاشــرًا مــن طالبي 
في بيوتهم، وكان لـ 12 حادثة »نتائج نفسية كبيرة 

فن«. 
ّ
بحق املوظ

ويـــشـــيـــر املــــديــــر اإلقـــلـــيـــمـــي ملــكــتــب اســـتـــوكـــهـــولـــم فــي 
»يجري  أنــه  إلــى  رودان،  ماغنوس  الهجرة،  مصلحة 
إبـــــالغ الـــشـــرطـــة بــــالــــحــــوادث. وفــــي بــعــض األحـــيـــان، 
املحلية لإبالغ  الشرطة  املوظف نفسه مع  يتواصل 

نا نحن، كمصلحة هجرة، من يتابع 
ّ
عن الحوادث. لكن

هذه القضايا مع الشرطة«. 
ــى »زيـــــــادة مــلــحــوظــة في  مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر لــيــز إلــ
ــل  ــائـ ــريــــق وسـ ــــن طــ ــفــــن عـ ــ

ّ
ــوظ  املــ

ّ
ــق ــديــــدات بــــحــ ــهــ ــتــ الــ

التواصل االجتماعي، أو من خالل اتصاالت هاتفية 
 بعض طالبي اللجوء يبحثون عن 

ّ
ليلية«. ويظهر أن

فن املسؤولن عن ملفاتهم على وسائل 
ّ
أسماء املوظ

كأصدقاء،  قبولهم  ويطلبون  االجتماعي،  التواصل 
ــي الــثــقــافــة  ــ ويـــبـــعـــثـــون إلـــيـــهـــم بـــرســـائـــل خــــاصــــة. وفـ
التهديدات  ؤخذ 

ُ
ت السويدية واإلسكندنافية عموما، 

نة للموظفن، ولو إيحاء، أو العبارات العدوانية، 
ّ
املبط

على محمل الجد، وتعّد »تهديدًا«. 
ظ بعبارات معينة، أو 

ّ
وفي بعض األحيان، يؤدي التلف

استخدام نبرة ما اعتاد عليها الشخص في مجتمعه 
األصلي، إلى تصنيفه في خانة التهديد أيضا، وقد 
قّدم شكاوى بحق 

ُ
يصل األمر إلى الشرطة. وكثيرًا ما ت

هم »يمازحون املوظفن«. 
ّ
وا أن

ّ
الجئن ومهاجرين ظن

وشهدت السويد صدمة إثر مقتل سويدية من أصل 
لبناني تــدعــى ألــكــســنــدرا بــيــار مــزهــر )22 عــامــا( في 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي فــي عـــام 2016،  بــعــد طعنها 
في مكان عملها في معسكر لالجئن القاصرين. في 
هذا السياق، باتت التهديدات تؤخذ جديا في املراكز 

التابعة ملصلحة الهجرة واللجوء السويدي.
فيها توخي 

ّ
إلى ذلك، طلبت مصلحة الهجرة من موظ

ال  »حتى  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  الحذر 
يــصــبــحــوا عــرضــة لــلــتــهــديــد، وبــالــتــالــي ينبغي عــدم 

التواصل مع طالبي اللجوء«. ويعزو املدير اإلقليمي 
فــي مصلحة الــهــجــرة، أغــنــوس روديـــن، هــذه الــزيــادة 
فــي اإلبــــالغ عــن الــعــنــف والــتــهــديــد إلـــى زيــــادة أعـــداد 
املوظفن »بعد قدوم أعداد هائلة من طالبي اللجوء 
خالل العامن املاضين«. وتذكر مصلحة الهجرة أن 
»مؤشر تهديد املوظفن هو األعلى منذ عام 2013، إذ 

ف«.  
ّ
 مائة موظ

ّ
كانت نسبة التهديدات 1.2 لكل

وزادت املــضــايــقــات فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا بــمــعــّدل 13 
فـــي عــــام 2016.  ــائـــة  املـ فـــي  إلــــى 2.7  ضــعــفــا مـــن 0.2 
وتقول مسؤولة املكتب الصحافي في املصلحة، هنا 
الــحــوادث واألخــطــاء يصّب  دافيدسون، إن »تسجيل 
فن«. وبحسب 

ّ
في مصلحة تحسن بيئة عمل املوظ

األرقام الصادرة منذ صيف عام 2015 وحتى صيف 
العام املاضي، يتبّن أن املصلحة سجلت 65 تصرفا 
طالبو  ورفــض  أمنّيا،   

ً
تدخال استدعى  تهديدًا  حمل 

الــلــجــوء مـــغـــادرة املــكــاتــب بــعــدمــا طــلــب مــنــهــم ذلـــك، 
املكاتب  فــي  عنيفا  62 شــجــارًا  إلـــى تسجيل  إضــافــة 
مجهول  تخريبا  و60  أنفسهم،  الــلــجــوء  طالبي  بــن 
بأنفسهم  األذى  بإلحاق  37 شخصا  وقيام  املــصــدر، 
بهدف التأثير على املوظفن السويدين، إضافة إلى 
24 اعتداء جسدّيا على املوظفن، و22 حادثة تشغيل 
إنذارات كاذبة بوجود حرائق أو حاالت طوارئ، و19 
تظاهرة طارئة وفورية في مكاتب املصلحة من قبل 
طالبي اللجوء، إضافة إلى افتعال 19 حريقا. كذلك، 
أقدم 18 طالب لجوء على محاولة االنتحار. من هنا، 

يشعر املوظفون بأن عليهم توخي الحذر. 

مجتمع
ه   دعــوة سوف توجَّ

ّ
قال رئيس بعثة االتحاد األوروبــي إلى تركيا، السفير كريستيان بيرغر، إن

إلى دول االتحاد األوروبي لالجتماع من أجل مناقشة تسديد الدفعة الثانية من املبلغ الذي تعّهد 
الالجئن  لرعاية شــؤون  عــام 2018،  نهاية  قبل  التركية  الحكومة  إلــى  بدفعه  األوروبـــي  االتــحــاد 
 
ّ
الــســوريــن املقيمن على أراضــيــهــا. وأوضـــح بيرغر فــي تصريح ملــراســل وكــالــة »األنـــاضـــول« أن
ذها 

ّ
املشاريع التعليمية والصحية التي تستهدف هؤالء الالجئن هي من أهّم املشاريع التي تنف

)األناضول( تركيا واالتحاد األوروبي معا. 

نجح علماء في تطوير نوع جديد من األجسام املضادة قادر على مهاجمة 99 في املائة من سالالت 
الفيروس املسبب لنقص املناعة املكتسبة، اإليــدز. وقد أجريت االختبارات على 24 قــردًا حصلت 
ل أّي إصابة بعد حقنها  سجَّ

ُ
على املضاد الثالثي املطّور، فاستطاعت كلها التصدي لإيدز ولم ت

بالفيروس. ومن املتوقع أن تبدأ التجارب على البشر في العام املقبل، للوقوف على قدرة العالج 
 الجسم البشري يواجه صعوبة في محاربة اإليدز، 

ّ
الجديد على منع العدوى أو العالج. ُيذكر أن

)قنا( نظرًا إلى قدرة الفيروس الفائقة على التطّور وتغيير شكله. 

تطوير مضادات تقضي على 99% من سالالت اإليدزدفعة ثانية لدعم الالجئين السوريين في تركيا

ــي الـــــصـــــورة، الــبــلــد  تــجــهــل الـــطـــفـــلـــة الــــســــوريــــة فــ
تكبر،  عندما  الــذي ستحمل جنسيته  األوروبـــي 
 أم ال. هي سعيدة 

ً
وإن كــان ذلــك سيحصل فعال

في  ولعائلتها،  لــهــا  إيــطــالــيــا  باستقبال  فحسب 
مبادرة نادرة تحمي بعض املهاجرين من مصير 
ـــوارب الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط، في  املـــوت فــي قـ
ــــي.  ــي االتـــحـــاد األوروبـ رحــلــة هــروبــهــم إلـــى أراضــ

اإلنسانية  االحتياجات   
ّ

كل أقــوى من  فالسياسة 
 ما قدمته، 

ّ
في هذا العالم، وأوروبا بالرغم من كل

ال تشذ عن القاعدة.
ُيــظــهــر تــقــريــر ملــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة أّن االتــحــاد 
األوروبــــــــي بـــدولـــه ومـــؤســـســـاتـــه فــشــل فـــي الـــوفـــاء 
توزيع  بإعادة  التي قطعها على نفسه  بااللتزامات 
ــتـــواجـــدون فـــي الــيــونــان  ــــف طـــالـــب لـــجـــوء، يـ 160 أل

ــدول خـــالل عــامــن. وكــانــت  ــ وإيــطــالــيــا عــلــى بــاقــي ال
املفوضية قد قررت عام 2015 إعــادة توزيع العدد 
املذكور خالل مدة عامن يفترض أن تنتهي اليوم 
الثالثاء بحسب وكالة »آكي« لكّن »االتحاد األوروبي 
 في إعادة توزيع 28.7 في املائة منهم«.

ّ
لم ينجح إال

تشير املــنــظــمــة إلـــى أّن مــالــطــا وفــنــلــنــدا وإيــرلــنــدا 
هــي الــبــلــدان الــتــي اســتــضــافــت الــعــدد األكــبــر من 

ــادة تــوزيــعــهــم. وال يأخذ  األشــخــاص املــطــلــوب إعـ
األشخاص  الحسبان  في  التوزيع  إعــادة  برنامج 
أخــرى وحصلوا  أوروبية  بلدان  إلى  الذين دخلوا 
على حق اللجوء فيها، باعتبار أّن هدفه كان في 
اليونان وإيطاليا،  األساس تخفيف الضغط على 
بسبب  للضغط  تعرضتا  اللتان  الــدولــتــان  وهما 
تدفق أعداد هائلة من طالبي اللجوء واملهاجرين.
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بالطبع  الرابع.  امليالدي  القرن  في  املسيحية 
عــرفــت تــلــك املــرحــلــة ومـــا تبعها انــشــقــاق في 
الكنيسة، وعقدت العديد من املجامع من أجل 
رأب الصدع بني مكوناتها، وهو ما لم يتحقق 
إلــى اآلن، وصــواًل إلــى قيام كنيستني شرقية 
 منهما قراءته للكتاب املقدس 

ّ
وغربية، ولكل

السيد  نــوع طبيعة  مــن  األســاســيــة  والعقائد 
املـــســـيـــح اإلنـــســـانـــيـــة واأللــــوهــــيــــة والـــطـــقـــوس 
الكنسية وجملة الالهوت وما يرتبط به من 

علوم كنسية.
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى ظــهــور  املـــرحـــلـــة  إذًا، عـــرفـــت 
اإلســــالم هـــذا االنــشــطــار الــــذي أطــــاح بــوحــدة 
الكنيسة واملؤمنني بها. لكن هذا لم يقد إلى 
زعزعة الثقل املسيحي السياسي واملجتمعي 
العقائد  التي ورثــت  الراجح  ووزن املسيحية 
على  أجنحتها  طــاملــا بسطت  الــتــي  الــوثــنــيــة 
هـــذه الـــربـــوع. قـــد يــفــســر هـــذا الـــوضـــع ســرعــة 
انـــتـــصـــار الـــفـــاتـــحـــني الــــعــــرب املــســلــمــني عــلــى 
اإلمبراطورية البيزنطية وخصمها التاريخي 
 في 

ّ
 اإلسالم ظل

ّ
اإلمبراطورية الفارسية. لكن

غضون املرحلة التي عرفت الدولتني األموية 
والعباسية في أطوارها املختلفة دين األقلية 
احتفظت  بينما  واملهيمنة،  الفاتحة  العربية 
 األقــطــار الــتــي طاولتها 

ّ
قبائل كــبــرى فــي كــل

الــفــتــوحــات بــديــانــاتــهــا املــســيــحــيــة وغــيــرهــا 
ما  الفاتحني  ومواثيق  عهود  على  وحصلت 
وشعائرهم  عباداتهم  ممارسة  للناس  أتــاح 
الـــديـــنـــيـــة وإقــــامــــة الـــصـــلـــوات فــــي كــنــائــســهــم 
املسيحية.  للتعاليم  تبعًا  القضاء  وممارسة 
 الـــوجـــود املــســيــحــي وبــالــنــظــر إلــى 

ّ
ال شـــك أن

العمق الحضاري الذي يتمتع به كان بمثابة 
حاجة ماسة للعرب املسلمني في شتى أنواع 
الــعــلــوم واملــعــارف واألنــشــطــة، إذ كــان العرب 
فــي تلك املــراحــل املــبــكــرة ومــا زالـــوا متأثرين 
بالبداوة والبنية القبلية، بينما ُبنية الدولة 
ومبدأ العمران أو االجتماع البشري على حد 
وصف إبن خلدون يتطلب الكثير من العلوم 
واملـــهـــارات الــتــي كــان لــلــوجــود املسيحي باع 

طويل فيها.

حمالت صليبية
في عصر الدويالت التي رافقت انحالل الدولة 
الــعــبــاســيــة تـــعـــرض الــكــثــيــر مـــن املــســيــحــيــني 
الدينية  الــرحــابــة  وتقلصت  املــتــقــطــع،  للقمع 
يد  على  األوائــــل  الفاتحون  بها  تعامل  الــتــي 
قادة وأمراء وملوك كان همهم تكديس األموال 
املحسوبني عليهم  لبذخهم ولتوزيعها على 
ــم وســلــطــانــهــم،  ــهـ واملـــتـــحـــلـــقـــني حـــــول عـــروشـ
ونال املسيحيون الكثير من صنوف التمييز 

ومصادرة األموال والثروات، وهو ما لم ينج 
منه األثرياء والتجار املسلمون على أي حال. 
 ذلــك حــدث فــي فــتــرات عــارضــة كانت 

ّ
املهم أن

بعدها تعود األمور إلى سيرتها األولى بعد 
رحيل الحكام املستبدين هؤالء.

 الــحــدث املــحــوري األخــطــر الـــذي شهدته 
ّ
لــكــن

الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى يــبــقــى دون مـــنـــازع في 
مـــا خـــص الــــوجــــود املــســيــحــي هـــي الـــحـــروب 
الــصــلــيــبــيــة، أو حــمــالت الــفــرنــجــة كــمــا أطــلــق 
ــة املــــــؤرخــــــون الـــــعـــــرب، رافـــعـــني  ــدقــ عـــلـــيـــهـــا بــ
عــنــهــا ســـمـــة الـــصـــلـــيـــب الــــــذي يـــعـــرفـــونـــه مــن 
ــتــــي عــــاشــــت فــــي كــنــف  ــــالل الـــجـــمـــاعـــات الــ خــ
ــزءًا مـــن نسيج  ــ الـــــدول اإلســـالمـــيـــة وكـــانـــت جـ
ــقـــرى واألصـــنـــاف أو املــهــن وحــركــة  املــــدن والـ
األســـــــواق. الـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة الــتــي رفــعــت 
بتعريض  فقط  تكتف  لــم  شــعــارهــا  الصليب 
هذا الوجود ملذابح انتقامية وحمالت إبادة 
عــلــى أيـــــدي هـــــؤالء الــــغــــزاة، بـــل زعـــزعـــت من 
التماسك االجتماعي العربي في الدول التي 
استهدفتها الحمالت، وهي ممتدة باملناسبة 
شرقًا  القسطنطينية  حتى  غربًا  تونس  مــن 

وما بينهما من مدن وعمران.

السلطنة 
الدولة العثمانية التي ورثت املمالك الصغيرة 
والدول الضعيفة وكدولة إمبراطورية ضمت 
الكثير من األقليات اإلثنية والدينية على حد 
سواء. وقد استوعبت الكثيرين بفعل التأثر 
التقليدية.  اإلســالمــيــة  التاريخية  بالتجربة 
سبق  ملــا  يخضعون  املسيحيون  ظــل  وعليه 
وخـــضـــعـــوا لـــه مـــن تــمــيــيــز نــســبــي يــعــبــر عن 
نفسه في النظام امللي الحقًا، وفلسفة السلطة 
ورســومــهــا عــلــى نــحــو اإلجـــمـــال بــاعــتــبــارهــا 
 مــثــل هــذا 

ّ
ســلــطــة إســالمــيــة. ومـــن املــعــلــوم أن

ــقـــرون  ــوال الـ ــ ــالـــه طــ الــــوضــــع اســـتـــمـــر عـــلـــى حـ
األولـــى مــن عهد هــذه اإلمــبــراطــوريــة. وبفعل 
ثمرة  إلــى  الــدولــة  تلك  تحولت  شيخوختها 
دانية للقطاف من جانب العالم الغربي الذي 
أوغل في ثورته الصناعية، وبات في حاجة 
قصوى إلى أسواق لتصريف منتجاته وأيٍد 
استراتيجية.  أولــيــة ومـــواقـــع  ــواد  عــامــلــة ومــ
وبالنظر إلى تخلفها في مجاالت املؤسسات 
الــدســتــوريــة والــتــعــلــيــم والــجــيــش ومختلف 
الــبــالد،  وإدارة  والـــزراعـــة  والتصنيع  الــعــلــوم 
باملسألة  تختصر  العثمانية  الـــدولـــة  بــاتــت 
ــل أوروبــــــــا املـــريـــض،  ــ الـــشـــرقـــيـــة بـــمـــا هــــي رجـ
الــذي لــم يعد لديه الــقــدرة على رفــض قائمة 
ملى عليه من 

ُ
املطالب -الشروط التي كانت ت

ممثلة  التقليدية  األوروبـــي  االستعمار  دول 

زهير هواري

األوصـــــــــــــــــاف الــــــتــــــي تــــــــتــــــــردد فـــي 
ــنـــدوات  األبـــحـــاث واملـــؤتـــمـــرات والـ
الــتــي تــعــقــد فـــي بــعــض الــعــواصــم 
ــة بـــمـــا فــيــهــا الــفــاتــيــكــان  ــيـ ــاملـ ــعـ الـــعـــربـــيـــة والـ
الــوجــود املسيحي في  إلــى مسألة  وتــتــطــرق 
املعلن«  »املــوت  العربية تتراوح بني:  املنطقة 
و»التراجع« و»الرحيل« و»الهجرة الجماعية 
 
َ
تقود جميعا القسرية« وغيرها من عبارات 
إلـــى املــعــنــى نــفــســه، بــمــا هـــي حــالــة مـــن شبه 
االضمحالل للوجود املسيحي على الصعيد 
املــجــتــمــعــي فـــي املــنــطــقــة. مـــا يـــدفـــع الــبــعــض 
إلـــى رفـــع الــصــوت فــي مــطــالــبــة قــــادة وحــكــام 
الــتــي من  الــظــاهــرة  إلـــى هـــذه  للتنبه  املنطقة 
ــأن اســـتـــمـــرارهـــا أن تـــقـــود إلــــى وأد حــريــة  شــ
الديني  والتنوع  التعددية  وإلغاء  املعتقدات 
ــــذي طـــاملـــا عــاشــتــه  والـــعـــقـــائـــدي والــثــقــافــي الـ
التي شهدت  والـــدول  العربية عمومًا،  الــدول 
التي  األنــواع  وتشهد اضطرابًا سياسيًا من 
والعراق وسورية  ولبنان  تشهدها فلسطني 

ومصر، واألردن إلى حٍد ما، خصوصًا.
ــــروز  ــع بـ ــ الــــكــــثــــيــــرون يــــربــــطــــون هــــــذا املـــــــآل مـ
الدينية  التنظيمات  وانتشار  نشوء  ظــاهــرة 
والـــتـــكـــفـــيـــريـــة ومـــمـــارســـتـــهـــا اإلرهـــــــــاب نــحــو 
املغايرين عقائديًا لها من مسيحيني وصابئة 
ــراع املــذهــبــي  ــديــــني، نــاهــيــك عـــن الــــصــ ــزيــ وأيــ
السني الشيعي الــذي يحتدم في العديد من 
املناخات  مــن  والـــذي يغذي ويتغذى  الـــدول، 
التي تعيشها املنطقة منذ ما ال يقل عن عدة 
عقود، إن لم نقل أكثر، ربطًا بهزيمة املشروع 
الــقــومــي الــعــربــي فــي حـــرب الــعــام 1967 على 
اإلسالمية  الــثــورة  وانتصار  التحديد،  وجــه 
اإليـــرانـــيـــة ومـــحـــاوالت تــصــديــرهــا، والــحــرب 
الثانية  الخليج  وحــرب  اإليرانية   - العراقية 
ــــالل األمـــيـــركـــي  ــتـ ــ وصــــــــواًل إلـــــى مـــفـــصـــل االحـ
للعراق في العام 2003 وما تاله من مذهبيات 

باتت تهدد بتفكيك الكيانات القائمة.

مذاهب
 دولة من الدول 

ّ
قبل البدء برصد أوضــاع كل

ــد مــــن مــقــدمــة   عـــلـــى حـــــدة ال بــ
ّ

املـــــذكـــــورة كـــــل
تــاريــخــيــة حـــول الـــوجـــود املــســيــحــي فــي هــذه 
املــنــطــقــة، فـــاملـــعـــروف أن هــــذا الـــوجـــود يــعــود 
إلـــى مــا قــبــل ظــهــور اإلســـــالم، أي أنـــه يرتبط 
ــا عــانــتــه  ــ ــيـــح واملـــســـيـــحـــيـــة ومــ ــهـــور املـــسـ بـــظـ
الــكــنــيــســة واملـــؤمـــنـــون بــتــعــالــيــمــه وتــالمــذتــه 
اآلباء والرهبان املؤسسون من قمع ومطاردة 
إلى  الرومانية  اإلمبراطورية  أن تتحول  قبل 

محنة طارئة 
أم اختفاء قسري؟

مّر المسيحيون العرب خالل تاريخهم الممتد أكثر من ألفي عام بأزمات وجودية 
تتجدد  هجرتهم  أخرى.  مناطق  باتجاه  الفرار  إلى  منهم  كثيرًا  دفعت  عدة، 

اليوم ويشهد عليها تناقص أعدادهم المستمر في المشرق

األزمات في ليبيا ال 
تنتهي، فمع كّل يوم 

جديد أزمة جديدة، 
لكّن المتفق عليه بين 

الليبيين أّن أسبابها كلّها 
تعود إلى الحروب الجارية 

منذ سنوات. العنوسة 
بين الفتيات الليبيات 

واحدة من هذه األزمات 
المرتبطة

العنوسة وجه غير معلن للحرب في ليبيا

عرفت المرحلة 
السابقة لظهور اإلسالم 

انشطارًا أطاح بوحدة 
الكنيسة

حافظ المسيحيون 
على حضورهم في 

مختلف القطاعات

يدفع كّل ليبي يريد الزواج 
من ليبية مبلغ 37 دوالرًا 

أميركيًا

اآلالم التي تعكسها 
أحاديث بعض الفتيات 

تكشف عن معاناة كبيرة

1819
مجتمع

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

ــاع مــعــدالتــهــا بـــني الــفــتــيــات  ــفــ الــعــنــوســة وارتــ
ليبيا، وقد  فــي  للحرب  املخفية  الــوجــوه  أحــد 
ساهمت تقاليد املجتمع املحافظ في تغييبها 
عــن األنــظــار. كــذلــك، تخلو الــســاحــات العلمية 
عن  بالكشف  تضطلع  دراســـة  أّي  مــن  نفسها 
هــــذه األزمــــــة. وبــاســتــثــنــاء إشـــــارة فـــي دراســــة 
لـــأكـــاديـــمـــي األردنـــــــي إســمــاعــيــل الــــزيــــود عن 
الــعــنــوســة فـــي الــعــالــم الــعــربــي أصـــدرهـــا عــام 
2010 لم يتطرق أّي باحث أو جهة متخصصة 
اإلعالمية  الــتــقــاريــر  ليبيا.  فــي  العنوسة  إلــى 
ــة الــزيــود  غالبًا مــا تستقي أرقــامــهــا مــن دراسـ
تلك، وتصل فيها نسبة العنوسة إلى 30 في 

املائة من اإلناث أي 300 ألف عانس تقريبًا.
 الحرب املستمرة التي راح ضحيتها آالف 

ّ
لكن

السنوات املاضية ضاعفت  الشبان على مدار 
 تأكيد هذه النسبة في أعقاب عام 2010. 

ّ
بكل

ــرارات مــســؤولــي ســلــطــات ليبيا  ــ قــ  
ّ
ويـــبـــدو أن

الجدد بإنشاء »صندوق دعم الــزواج« يعكس 

إلــى تفاقم هــذه الظاهرة، ولــو بشكل  تنبههم 
غير مباشر.

ــامـــج الـــلـــيـــبـــي لـــإدمـــاج  ــبـــرنـ بــحــســب مـــديـــر الـ
والــتــنــمــيــة بـــــوزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة في 
البرغثي  إبراهيم  السابقة،  املؤقتة  الحكومة 
 الحكومة أصدرت عام 2012 قرارًا رسميًا 

ّ
فإن

مالية  بذمة  للبرنامج  تابع  صندوق  بإنشاء 
 األمــــــــوال الـــتـــي صـــرفـــت لــــه لــم 

ّ
مــســتــقــلــة، لـــكـــن

تتجاوز بضعة آالف فقط. 
ــــي الــــجــــديــــد«:  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــثــــي لـ ــبــــرغــ ــــول الــ ــقـ ــ يـ
ــان  ــنــــدوق بـــقـــي حـــبـــرًا عـــلـــى ورق وكــ »الــــصــ
الــحــد مــن تنامي  فــي  مــن املمكن أن يساهم 
العنوسة« التي ال تملك الوزارة حتى اليوم 
ــهــا كــمــا يــقــول. 

ّ
 لــحــل

ً
 لــهــا وال ســبــال

ً
تــمــويــال

يضيف: »كان قرار إنشاء الصندوق ولوائحه 
كــارثــيــًا، فــقــد اشــتــرطــت تــلــك الــلــوائــح حتى 
عــلــى الــجــهــات األهــلــيــة الــخــيــريــة التنسيق 
معه، وبذلك حّد من نشاط الخّيرين في هذا 
املــجــال بسبب توقف الــصــنــدوق عــن العمل 
أّي  أمـــام  عقبة  وتشريعاته  قوانينه  وبــقــاء 

ساٍع للخير«.
 حكومة البرملان أضافت تشريعًا 

ّ
يشار إلى أن

جــديــدًا إلـــى الــصــنــدوق تــمــثــل فــي ضــــرورة أن 
 ليبي يريد الزواج من ليبية 50 دينارًا 

ّ
يدفع كل

يريد  ليبي   
ّ

وكـــل أمــيــركــيــًا(،  دوالرًا   37( ليبيًا 

 2014 عـــام  نــهــايــة  ليبيا  فــجــر  قــتــال عملية 
لــيــصــل خــبــر وفــاتــه بــعــد ثــالثــة أيــــام. تقول 
ساملة: »انقلبت آمال ثورة فبراير إلى ذكرى 
حزينة لــدّي فقد كان من املقرر أن نتزوج«. 
بــأســى عن  تعبر عــن حزنها وهــي تتحدث 
فقدانها األمــل فــي الـــزواج: »تــقــدم بــي السن 
ومن الصعب أن يتقدم لخطبتي من يعوض 
عــلــّي ذكـــرى ابـــن عــمــي الـــذي كــانــت يكبرني 
بسنة واحدة، ومنذ الصغر اتفقت األسرتان 
 حــزنــهــا 

ّ
ــــى أن عـــلـــى تـــزويـــجـــنـــا« مـــشـــيـــرة إلـ

لو تزوجها غيره سيكون  مضاعف فحتى 
األمر صعبًا على األسرتني.

ــوام الــســبــعــة املــاضــيــة  ــ مــــرت لــيــبــيــا خــــالل األعــ
التحرير عام  بــحــروب ضـــروس، فمن حـــروب 
2011 إلى حروب مدينة أوباري عام 2013، إلى 
حرب فجر ليبيا نهاية عام 2014 التي تلتها 
حرب عملية الشروق مطلع عام 2014، ليصل 
اللواء  أطلقها  التي  الكرامة  عملية  إلــى  األمــر 
املتقاعد خليفة حفتر في شرق البالد منتصف 
العام نفسه والتي لم تضع أوزارها بعد. آالف 

الشبان راحــوا ضحية هــذه الــحــروب، وتشير 
اب. 

ّ
الــعــز من  أغلبهم   

ّ
أن إلــى  التقديرات  بعض 

وبالرغم من ذلك، فقد تضافرت أسباب أخرى 
الــظــروف  أبــرزهــا  الفتيات،  لتزيد مــن مــعــانــاة 
فكثير  كبير،  بشكل  تــدهــورت  التي  املعيشية 
من الشبان تعسر عليه الحصول على مأوى 
لــيــتــزوج فــيــه وربـــمـــا اضـــطـــره ذلـــك بــعــد طــول 

انتظار إلى ترك خطيبته.
مــن بنغازي  عــامــًا(   40( زكــيــة سليمان  تــؤكــد 
تــمــامــًا عن  ــــه عــاجــز 

ّ
أن  خطيبها صــارحــهــا 

ّ
أن

املستقبلية  ألسرته  العيش  مصاريف  توفير 
 عن توفير سكن إذا ما عزم على إتمام 

ً
فضال

الـــقـــرار بعد  ــزواج: »أبــلــغــنــي خطيبي بــهــذا  ــ الــ
ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن خــطــبــتــنــا وبــعــدمــا عجز 
ه رفض 

ّ
عن الحصول على وظيفة«. تضيف أن

املنفذ  تعتبر  التي  املليشيات  إلــى  االنــضــمــام 
راتـــب شــهــري بعدما  الــوحــيــد للحصول على 
أبــواب التوظيف الرسمية في الجهات  أقفلت 
 ســنــهــا الــحــالــي 

ّ
الــحــكــومــيــة، وتــلــفــت إلــــى أن

يفقدها األمل في تكوين أسرة.

الزواج من أجنبية 5000 دينار )3700 دوالر(، 
أما األجنبي الــذي يريد الــزواج بليبية فعليه 
دوالر(«.   3200( ديــنــار   3000 مــبــلــغ  يــدفــع  أن 
 الحكومة عللت قرارها 

ّ
أن البرغثي إلى  يلفت 

 هــــذه الــضــريــبــة هـــي لــتــمــويــل الــصــنــدوق 
ّ
بــــأن

وإعادة إحيائه.
ــــب الـــرســـمـــي  ــانـ ــ ــــجـ ــدات الـ ــيــ ــقــ ــعــ ــدًا عــــــن تــ ــيــ ــعــ بــ
والسياسيني املشغولني بالحروب واملناصب، 
ــــث بــعــض  ــاديـ ــ الـــتـــي تــعــكــســهــا أحـ  اآلالم 

ّ
فــــــإن

الــفــتــيــات تــكــشــف عـــن مـــعـــانـــاة كـــبـــيـــرة. أحـــالم 
موسى )37 عــامــًا( مــا زالــت تأمل فــي خبر قد 
يــرجــع إلــيــهــا زوجــهــا املــفــقــود مــنــذ عـــام 2012. 
 زوجها الذي عقد 

ّ
تقول أحالم من مصراته إن

ليشارك  ذهــب   2012 عــام  مطلع  عليها  قــرانــه 
ه 

ّ
الثوار في تحرير مناطق بجنوب ليبيا لكن

لــم يــعــد بــعــد، فسجلته الـــدوائـــر الــرســمــيــة في 
 رفــاقــه لــم يــؤكــدوا 

ّ
عــــداد املــفــقــوديــن. تــؤكــد أن

وفاته أو بقاءه على قيد الحياة.
أما ساملة جنني )35 عامًا( من طرابلس فقد 
انضم خطيبها وهو ابن عمها إلى جبهات 

بفرنسا وبريطانيا وأملانيا والنمسا وصواًل 
إلى روسيا القيصرية.

ــراق األوروبــــــي  ــتـ ــان لـــالخـ ــوانـ ــنـ كــــان هـــنـــاك عـ
للدولة العثمانية أولهما هو حرية التجارة، 
بعدما  املسيحية  األقــلــيــات  حماية  والــثــانــي 
املستشري  الفساد  إلــى  السلطة  ضعف  أدى 
الــضــرائــب واإلتــــــاوات وعمليات  ومــضــاعــفــة 
البلص )ضرائب تفرض ملناسبات مختلفة( 
وتزعزع األمن وبروز التعديات التي طاولت 
مكونات  من  غيرهم  طاولت  كما  املسيحيني 
عقيدة  أبناء  ة 

ّ
الُسن فيهم  بمن  اإلمبراطورية 

الباب العالي.
امللل  نــظــام  بـــات  وبــعــدمــا  العثمانية  الـــدولـــة 
املــعــتــمــد فــيــهــا خــــارج الــعــصــر، اضـــطـــرت في 
منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر إلـــى الــشــروع 
الخطوات اإلصالحية تحت وطــأة  إقـــرار  فــي 
ــا الــضــغــوط  ــهــ ثـــالثـــة عــــوامــــل مــجــتــمــعــة: أولــ
الـــتـــي مـــارســـتـــهـــا عــلــيــهــا الـــــــدول األوروبــــيــــة 
املواقف  تناقضات  باتت تعيش على  بعدما 
ــة، وتــقــلــصــت رقـــعـــة هــيــمــنــة الـــدولـــة  ــيــ الــــدولــ
الــهــزائــم  بفعل  هيبتها  وتـــداعـــت  العثمانية 
من جبهة  أكثر  على  بجيوشها  لحقت  التي 
ومـــيـــدان. الــثــانــي يــتــمــثــل فـــي الــتــحــدي الـــذي 
مصر  فــي  بــاشــا  علي  محمد  تجربة  أطلقته 
والشام ومشاريعها التحديثية على أنقاض 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة املــتــرهــلــة وبــلــغ حــدود 
تــهــديــدهــا كــيــانــهــا نــفــســه فـــي عــقــر داره. أمــا 
الــثــالــث فــكــان بــــروز الــتــوجــهــات اإلصــالحــيــة 
أنفسهم  السلطنة  متنوري  مــن  العديد  لــدى 
 اإلصالح 

ّ
الذين باتوا حاسمني تقريبًا في أن

ال مفر منه إذا شاءت هذه الدولة البقاء على 
حيز الوجود.

انهيار وانتداب
وهـــكـــذا تــكــرســت فـــي الــخــطــوط الــهــمــايــونــيــة 
ــاواة بني  مـــبـــادئ الــتــمــثــيــل الــســيــاســي واملــــســ
رعـــايـــا الــســلــطــنــة بــصــرف الــنــظــر عـــن مللهم 
أبـــواب املؤسسات  مــا يعني فتح  وأعــراقــهــم، 

ــــام  ــة أمـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــســـيـــاســـيـــة واإلداريـــــــــــــة والـ
املجتمع  منها  يتكون  التي  الفئات  مختلف 
 
ً
العثماني بمن فيهم املسيحيون، وهي أصال

لم تكن مقفلة كما يظن كثيرون. 
 هــــذا الــتــطــور اإليـــجـــابـــي مــزقــتــه عمليًا 

ّ
لــكــن

واالقتصادية  السياسية  الدولية  التدخالت 
 أجـــزاء السلطنة 

ّ
الــتــي بــاتــت جــّوانــيــة فــي كــل

ــورات، بينما  ــثــ ــروز الــفــن والــ مـــا أدى إلـــى بــ
ــل الــســلــطــة  ــ كـــانـــت الـــقـــوى الــرجــعــيــة مـــن داخـ
تدير الدسائس لتدمير هذا املنجز، وتحميل 
إلــى األقليات،  مسؤولية مــآل اإلمــبــراطــوريــة 
مـــاكـــيـــنـــة  فـــــي  أدوات  ــــرد  ــــجـ مـ ــا  ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ
التدخالت  لعبت  وهكذا  الغربية.  التدخالت 
والـــــتـــــأزم  ــيـــة  ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ الـ واإلدارة  الــــغــــربــــيــــة 
االقــتــصــادي واالجتماعي أدوارهـــا فــي قيام 
املجازر في أجــزاء عــدة من اإلمبراطورية، ال 
سيما فــي جــبــل لــبــنــان وامــتــدت إلـــى دمشق 
تعمر  لم  بالطبع  و1860.   1840 العامني  في 
الصيغ التي تم ابتداعها إلدارة هذه املناطق 
 فقد 

ً
)الــقــائــمــقــامــيــتــان واملــتــصــرفــيــة( طــويــال

أعلنت مدافع الحرب العاملية األولــى هزيمة 
ــيـــات الـــتـــرقـــيـــع الـــعـــثـــمـــانـــيـــة وســقــطــت  ــلـ عـــمـ
ثم  بيكو   - اتفاقية سايكس  املنطقة ضحية 
االنــتــدابــني الــفــرنــســي والــبــريــطــانــي. ومعها 
وبعدها برزت مشاريع الكيانات في منطقة 
الكبير، وعد  لبنان  دولـــة  الــشــام خــصــوصــًا: 
بــلــفــور بــدولــة يــهــوديــة عــلــى أرض فلسطني 
كـــيـــانـــات  ــع  ــاريــ ــشــ ومــ األردن  ــرق  ــ شــ ودولــــــــة 
سنية، درزية، علوية في سورية. ضمن هذه 
أفــراد األقليات  التطورات املدوية كان وضع 
املــســيــحــيــة مــمــتــازًا عــلــى الــصــعــد الــقــانــونــيــة 
 احتكاكهم 

ّ
واالقتصادية واالجتماعية، إذ إن

املبكر من خالل املدارس التبشيرية مع دول 
الـــغـــرب مــّكــنــهــم مـــن الــحــصــول عــلــى وكـــاالت 
ــة لـــلـــمـــصـــانـــع األوروبــــــــيــــــــة، كـــمـــا أن  ــاريــ تــــجــ
بــارزة في  علومهم جعلتهم يشغلون مراكز 
واإلنكليزية  والفرنسية  العثمانية  العهود 
وفــــي املــجــتــمــعــات املــحــلــيــة عــلــى حـــد ســــواء.

إسرائيل
لم تطل مرحلة االنتداب األوروبي إذ لم تصل 
إلى ربع القرن من الزمن، وبرزت العديد من 
الــكــيــانــات الــوطــنــيــة إلـــى الـــوجـــود مــن خــالل 
االســـتـــقـــالالت الـــتـــي لــعــب املــســيــحــيــون كما 
املسلمون دورًا رائــدًا في انتزاعها من خالل 
ــخــبــهــم الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، مـــا اضــطــر 

ُ
ن

ــتـــني املــنــتــدبــتــني فــرنــســا وبــريــطــانــيــا  الـــدولـ
العربية.  املنطقة  عــن  إجــالء جيوشهما  إلــى 
الــحــدث املــحــوري الــثــانــي واألبــــرز تمثل في 
ـــة إســـرائـــيـــل بــعــيــد نــهــايــة الــحــرب  قـــيـــام دولــ
العاملية الثانية، وهو حدث سيشحن املنطقة 
بالصراعات منذ العام 1917 مرورًا بمحطات 
بناء ركائز املشروع الصهيوني، ثم تأسيس 
الدولة العبرية وصواًل إلى حدث النكبة، وما 
نجم عنها من أحداث انقالبية في العديد من 
الدول العربية، أدت إلى القضاء على الحياة 
الدستورية والبرملانية، والتأثير الفادح على 
منظومة الحياة الديمقراطية بمنوعاتها من 
تمركز  لصالح  ونــقــابــات،  وأحــــزاب  صحافة 
السلطة في املؤسسة العسكرية بفعل املقولة 
ــة فـــي حــيــنــه أواًل الــقــائــلــة بــتــحــريــر  ــرائـــجـ الـ
فلسطني املنكوبة، وثانيًا املنادية بعد العام 
1967 بإزالة آثار العدوان عن سورية ومصر 
واألردن، وبناًء عليه دّوى شعار: »ال صوت 

يعلو فوق صوت املعركة«.
ــافــــظ  ــي حــ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ فـــــــي صـــــخـــــب املــــــــشــــــــروع ال
املــســيــحــيــون عــلــى حـــضـــورهـــم فـــي مختلف 
القطاعات وال سيما االقتصادية والتربوية 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
ــهــم لــم يــكــونــوا فــي بــعــض الـــدول 

ّ
صــحــيــح أن

ــهــم 
ّ
أن إاّل  الــســلــطــة،  فـــي  وازن  حـــضـــور  ذوي 

كـــانـــوا مــمــثــلــني فـــي مــخــتــلــف مـــراتـــبـــهـــا، من 
الحكومات،  إلــى  الباقية  النيابية  املــجــالــس 
غــيــر  بـــمـــواقـــع  الـــعـــامـــة  اإلدارات  عــــن   

ً
فـــضـــال

القول  رئيسية. ومن دون إطالة شرح يمكن 
بالتحرير  وعــدت  التي  العسكرية  القوى   

ّ
إن

والــتــنــمــيــة والــتــقــدم وقــيــام الـــدولـــة الحديثة 

تهاوت تحت مطرقة الضربات اإلسرائيلية، 
ــارات اإلســــالم  ــيـ مـــا فــتــح املـــجـــال أمــــام نــمــو تـ
الليبرالية  التيارات  حساب  على  السياسي 
والعلمانية اليسارية على حد ســواء، ومعه 
بدأت رحلة التراجع املسيحي الجلي. يكمن 
جــذر هــذا كله في تلك املقولة التي روج لها 
الستعادة  الوحيد  املمر   

ّ
أن من  اإلسالميون 

العربية أمجادها حاضرًا ليس سوى  األمــة 
العودة إلى أصول ومنابع اإلسالم الحنيف 
ــه الـــخـــلـــفـــاء الــــــراشــــــدون، وبـــذلـــك  كـــمـــا مــــارســ
الهزيمة والتخلف  الــخــروج من مــأزق  يمكن 
جــارت  وبــالــطــبــع  الــغــربــي.  للعالم  والتبعية 
الــعــديــد مــن األنــظــمــة هـــذا الــتــوجــه مــن خــالل 
والعلمانية  الدولتية  املسحات  عن  التراجع 
 اإلسالم هو 

ّ
في دساتيرها لصالح القول إن

 اإلسالم 
ّ
مصدر التشريع مستبدلة القول إن

التي شاعت في  التشريع،  أحــد مصادر  هو 
عصر النهضة.

ملــا نعيشه اآلن من   هــذه مجرد مقدمات 
ّ

كــل
ــداد املسيحيني في  لـــوزن ودور وأعــ ضــمــور 
الــصــورة  ارتــســمــت  فكيف  الــعــربــيــة،  املنطقة 

بعد تدقيق هذه اللوحة البانورامية؟
)باحث وأستاذ جامعي(  

ملف

الجزائر ـ  عثمان لحياني

قــبــل أيــــام مـــن بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي في 
التالميذ يحلمون  الجزائر، كان بعض 
ــم مــــن بـــــــادر إلـــى  ــهـ ــنـ بـــــ »الـــــــعـــــــودة«. ومـ
الـــتـــواصـــل مـــع عــــدد مـــن املــــدرســــني، في 
إشـــارة إلــى مــدى حماسهم، إال أن هذه 
 9( . ويقول وليد 

ً
تــدم طويال لم  الفرحة 

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــان  ســـنـــوات( لـ
والتنافس  املدرسة  إلى  بالعودة  يحلم 
ــدم بــاكــتــظــاظ  ــ ــه ُصــ ــ ــ

ّ
 أن

ّ
ــه، إال ــالئــ مــــع زمــ

ــو الـــذي  ــه، وهــ ــيـ ــذي انــتــقــل إلـ ــ  الـ
ّ

الـــصـــف
انــتــقــل مـــن حـــّي كـــان يــقــطــنــه فـــي وســط 
العاصمة الجزائرية في إطار الترحيل، 
إلى حي جديد. واليوم، هو مضطر إلى 
الــــدراســــة بــعــيــدًا عـــن مــدرســتــه األولــــى، 
الواقع«. وتقول والدته  والقبول باألمر 
 »في الصف 44 تلميذا، فكيف يمكن 

ّ
إن

للتالميذ استيعاب الدروس؟«. لم يختر 
هـــذا الــطــفــل االنــتــقــال إلـــى مــكــان جــديــد، 
ــال مــــن الــحــي  ــقـ ــتـ لـــكـــن فـــــرض عــلــيــه االنـ
العشوائي الذي كان يسكنه، في انتظار 

االنتهاء من بناء مدارس جديدة.
 سلبيًا في عدد 

ً
ويبقى االكتظاظ عامال

ــدارس. ويـــقـــول بــعــض الــتــالمــيــذ  مـــن املـــــ
 املــشــكــلــة التي 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

ــود أكــــثــــر مــن  ــ ــ يـــعـــانـــون مـــنـــهـــا هــــي وجـ
أربــعــني تلميذا فــي الــصــف الــواحــد، ما 
 املــــدرس يــحــتــاج إلـــى أربــعــني 

ّ
يــعــنــي أن

ــيـــل املــــثــــال،  ــبـ دقــــيــــقــــة لــــلــــشــــرح عــــلــــى سـ
ــــرى لــإجــابــة على  وأربـــعـــني دقــيــقــة أخـ
أكثر  أو  إضافية  دقيقة  و40  أسئلتهم، 
لــالســتــمــاع إلــــى أفـــكـــار الـــتـــالمـــيـــذ. إذًا، 
املــشــكــلــة الـــيـــوم هـــي نــوعــيــة مـــا يتلقاه 

التلميذ في صفوف مكتظة. 

تراجع المستوى
فـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول مـــدّرســـة مـــادة 
غرب  فــي  ثانوية  فــي  الطبيعّية  العلوم 
 »االكــتــظــاظ 

ّ
الــجــزائــر، ســـارة غــربــي، إن

املعرفي«،  املضمون  تــرّدي  أسباب  أحد 
مضيفة أن هذا األمر يؤدي إلى مشاكل 
أخـــــرى، مــنــهــا عــــدم قــــدرة املـــــدرس على 
تقديم أفضل ما لديه. وتوضح أنه »في 
حــال تــجــاوز عــدد التالميذ فــي الصف 
الــعــشــريــن، فــهــذا يعني اســتــنــفــاد طاقة 
األســـتـــاذ. ومـــع الــوقــت، لــن يـــؤدي عمله 

كما يجب«. 
مـــن جــهــتــه، يــــرى مـــــدرس الــريــاضــيــات 
املــتــوّســط، ريــاض  فــي مــرحــلــة التعليم 
بـــن عــبــد الـــرحـــمـــان، أن »االكـــتـــظـــاظ في 
ــام مــــن شـــأنـــه إنــــهــــاك املــــدرســــني،  ــســ األقــ
املهمة  أداء  عــلــيــهــم  يــصــعــب  وبــالــتــالــي 
بـــكـــفـــاءة عـــالـــيـــة، وتــقــيــيــم مــســتــوى كل 

تلميذ«.  
ه عادة 

ّ
ويلفت عدد من املدّرسني إلى أن

ما يتأثر التالميذ املتفوقون باالكتظاظ 
فــي الــصــفــوف. أحـــد هــــؤالء هــو مــدرس 
الــفــلــســفــة، ســعــد الــديــن مـــهـــداوي، الــذي 
يعمل فــي الــتــدريــس منذ أكــثــر مــن ربع 
قــــــــرن، فـــــي إحــــــــدى الــــثــــانــــويــــات وســــط 
الجزائر. ويقول إن االكتظاظ ال يساعد 
التالميذ املتفوقني، الذين يضيعون في 

جو كهذا.  
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــطـــالـــب عــــــدد مــن  ــ فـ
األســـــاتـــــذة املــــســــؤولــــني عـــلـــى مــســتــوى 
مديريات التربية في الجزائر، االهتمام 
بالتالميذ املتفوقني أو النوابغ، وإعداد 
أقــســام خــاصــة لــهــم، حتى يتمكنوا من 
مــتــابــعــتــهــم بــشــكــل جــيــد وتــوجــيــهــهــم، 
خـــصـــوصـــًا أن مـــســـتـــوى بـــعـــض هــــؤالء 

فــي الصفوف.  االكــتــظــاظ  تــراجــع بفعل 
ــد مـــــدرس الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، أمــني  ــ ــؤّك ويــ
زكري، لـ »العربي الجديد«، أن التالميذ 
يحتاجون إلى وسائل تواصل تمكنهم 
مـــن الــــخــــروج مـــن قــوقــعــتــهــم، وتــفــعــيــل 
عملية االتصال بينهم وبني أساتذتهم. 
الـــوطـــنـــيـــة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــــت  ــــصـ وأحـ
الــجــزائــريــة وجــــود أكــثــر مـــن 9 مــاليــني 
تلميذ على مستوى 27 ألف مدرسة في 
املــراحــل. وتــرى جمعّية أولياء  مختلف 
»ليس بسيطًا«،  الرقم  أن هذا  التالميذ 
تربوي  مخطط  إلــى  التالميذ  ويحتاج 
لتعليمهم، في إشارة إلى أن غياب هذا 
املخطط هو أحد أسباب االكتظاظ في 

الصفوف. 

في انتظار التدشين 
تقول وزيرة التربية، نورية بن غبريط، 
إن عـــددًا مــن املـــدارس فــي طــور اإلنــجــاز 
فـــي األحـــيـــاء الــســكــنــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

ــــالت بــعــد  ــائـ ــ ــعـ ــ ــلـــت عـــــشـــــرات الـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ترحيلهم من األحياء العشوائية، وهو 
مـــا يــفــســر ســبــب االكـــتـــظـــاظ، عــلــى حد 
نقابية  فــإن أصواتًا  املقابل،  في  قولها. 
الحجج  التربية ترفض هــذه  في قطاع 
التربية  عــمــال  نقابة  منها  »الــواهــيــة«، 
الــوطــنــيــة، الـــتـــي عـــرضـــت مــشــاكــل عــدة 
إلى  وتلفت  القطاع.  هــذا  فيها  يتخبط 
أن »عـــــدم تــوفــيــر الــــشــــروط األســاســيــة 
ويؤثر  التعليم،  أجـــواء  يعكر  لــلــدراســة 

سلبًا على نفسية التالميذ«.
ــبــــراء فــــي قــطــاع  ويــــشــــدد عـــــدد مــــن الــــخــ
ــريـــحـــات مـــتـــفـــرقـــة لـــ  الـــتـــربـــيـــة، فــــي تـــصـ
»العربي الجديد«، على أن املشكلة األكبر 
تمكن في االكتظاظ في الصفوف، الفتني 
إلـــى أن االكــتــظــاظ يــشــكــل صــعــوبــة لــدى 
األساتذة للتعرف على قدرات التالميذ، 
مــا يجعلهم فــي حاجة إلــى وقــت طويل 
للتعرف على التالميذ، وإعطائهم كامل 

املنهاج، واالستماع إليهم.

اكتظاظ في مدارس الجزائر

إنه وقت اللعب )أحمد كمال(

في الصف )أحمد كمال(

في انتظار عريس 
قد ال يأتي )فرانس 

برس(

اضمحالل للحضور المسيحي )علي جاد اهلل/ األناضول(

بات االكتظاظ مشكلة 
كبيرة في عدد من 

مدارس الجزائر. ويرفض 
المدرسون هذا 

الواقع، الذي قد يؤثر 
على مستوى التعليم 

في البالد
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المسيحيون العرب

كيف يعيش المسيحيون العرب اليوم وما هي القضايا التي تواجههم؟ 
هذا ما تحاول »العربي الجديد« اإلجابة عنه في هذا الملف

1

هجرة 
المسيحيين



قضايا

المركز العربي لألبحاث       
ودراسة السياسات

شــهــدت املــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة 
األميركية لحل األزمة الخليجية 
ــــي غـــضـــون  ــًرا فــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ تـــــســـــارًعـــــا كـ
األســبــوعــن املــاضــيــن. وكــان أبــرز مــا فيها 
الرئيس األمــيــركــي، دونــالــد ترامب،  دخــول 
ي  على خط األزمة مباشرًة، وذلك عبر لقاَء
الشيخ  الكويت  أمير  أحدهما مع  قمة عقد 
الــصــبــاح، فــي واشنطن في  صباح األحــمــد 
أمير  مــع  ــر  وآخـ  ،2017 سبتمبر  أيــلــول/   7
قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، في 
ــتـــاســـع عـــشـــر مــــن الــشــهــر  نـــيـــويـــورك فــــي الـ
نــفــســه، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الجمعية 

العمومية لألمم املتحدة. 
ويــمــثــل دخــــول تـــرامـــب وســيــًطــا عــلــى خط 
األزمة وحصار قطر تطوًرا الفًتا لالنتباه؛ 
ــيـــة  ــع املـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـ ــطــ ــذ قــ ــنــ ذلـــــــك أنـــــــــه، مــ
والبحرين،  العربية  واإلمـــارات  السعودية 
ــع قــطــر،  إضــــافــــًة إلـــــى مـــصـــر، عـــالقـــاتـــهـــا مــ
ــران/  ــزيــ وفــــــرض حـــصـــار عــلــيــهــا فــــي 5 حــ
يونيو املاضي، أخذ البيت األبيض موقًفا 
ا إلى دول الحصار، في مقابل موقف 

ً
منحاز

ــا اتــخــذتــه وزارتــــــا الــخــارجــيــة  ــ أكـــثـــر تــــوازًن
والدفاع األميركيتان. 

تغير في الموقف األميركي؟ 
ــرة تــــرامــــب نـــحـــو قــطــر  ــبـ ــدا الــتــغــيــر فــــي نـ ــ بـ
واضًحا في اللقاء الذي جمعه بأمير دولة 
قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي في 
نيويورك؛ إذ بدأ باإلشادة باألمير، واصًفا 
الــعــالقــة بــيــنــهــمــا بــــ »الـــصـــداقـــة الــطــويــلــة«. 
ثــم تــطــّرق مــبــاشــرًة إلــى األزمـــة الخليجية، 
بحيث أكد أنه يحاول حّلها، قائاًل: »أعتقد 
أنــنــا ســنــحــلــهــا، ولــــدّي شــعــور قـــوي بأنها 
ســتــجــد طــريــقــهــا إلـــى الــحــل ســريــًعــا جـــًدا«. 
وذهب ترامب إلى أبعد من ذلك، عندما أكد 
الــقــطــريــة ليست   - الــعــالقــات األمــيــركــيــة   

ّ
أن

إنها  بــل  الخليجية،  ــة  األزمـ فــي  مــحــصــورة 
أخــرى  وقضايا  املتبادلة  »الــتــجــارة  تشمل 
كــثــيــرة. ونــحــن لــديــنــا عــالقــات مــمــتــازة ]...[ 
)قمة  السعودية  في  لقائنا  منذ  خصوًصا 
الرياض في أيار/ مايو املاضي(، الذي كان 

لقاء مهًما جًدا«.
وأكد الشيخ تميم من جهته »قوة« العالقات 
ــة - الـــقـــطـــريـــة و»تـــاريـــخـــيـــتـــهـــا«،  ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
والتعاون  التجارة  مجاالت  في  خصوًصا 
الــعــســكــري واألمـــنـــي. كــمــا أكـــد أهــمــيــة قمة 
 قــطــر هـــي أول دولـــة 

ّ
ــأن الـــريـــاض، مـــذّكـــًرا بــ

وّقعت مع الواليات املتحدة مذكرة ملكافحة 
اإلرهاب. 

وكانت قطر قد وّقعت املذكرة املشار إليها 
خــــالل زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، 
ريــكــس تــيــلــرســون، الــدوحــة فــي 12 تــمــوز/ 
يــولــيــو املـــاضـــي. وفــــي مـــا يــتــعــلــق بــاألزمــة 
ترامب  الرئيس  األمــيــر  خاطب  الخليجية، 
لدينا  الرئيس،  قلت، سيادة  »مثلما  قائاًل: 
مــشــكــلــة مــع جــيــرانــنــا، وتــدّخــلــك سيساعد 
ــاًل لــهــذه األزمــــة.  كــثــيــًرا، ونــأمــل أن نــجــد حـ
لقد قلنا دوًما إننا منفتحون على الحوار، 
وسنبقى كــذلــك«. وقــد أكــد تــرامــب، في هذا 
ــه ســيــبــذل شــخــصــًيــا جــهــًدا  ــ ــاع، أّنـ ــمـ ــتـ االجـ

لجمع األطراف على طاولة الحوار.
وكـــــان تـــرامـــب بــــدأ يــعــطــي مــــؤشــــراٍت عــلــى 
ــقـــاء الــقــمــة  تـــغـــّيـــر مـــوقـــفـــه مـــن األزمــــــة فـــي لـ
صباح  الشيخ  الكويت  بأمير  جمعه  الــذي 
األحمد، في واشنطن؛ إذ شّدد، في املؤتمر 
على  القمة  أعقب  الــذي  املشترك  الصحافي 
أن »قطر والسعودية واإلمارات والبحرين 
ومـــصـــر شـــركـــاء أســـاســـيـــون« فـــي مــحــاربــة 
أنجع  جهدنا  »سيكون  وأضـــاف  اإلرهــــاب. 
ــــدول الــخــلــيــج  ــان مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ إذا كــ
الــعــربــيــة مـــوحـــًدا«. بــل مــضــى تــرامــب أبعد 
ــداده لـــلـــتـــدخـــل  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــــالن اســ ــإعــ ــ ــن ذلـــــــك بــ ــ مــ
والوساطة بن قطر ودول الحصار، معرًبا 
اتفاق  إلــى  التوصل  بإمكانية  اعتقاده  عن 
سريًعا. وقال: »إذا تسّنت لي املساعدة في 
والسعودية  ــارات  واإلمــ بــن قطر  الــتــوســط 
على األخص، فإنني سأكون مستعًدا لفعل 
ذلك، وأعتقد أنه سيكون لديكم اتفاق على 
نحو سريع للغاية«، غير أنه عاد، في أثناء 
املــؤتــمــر الــصــحــافــي، خــــالل فــقــرة األســئــلــة 
واألجــوبــة، إلــى القول »ابــتــدأت هــذه األزمــة 

بــســبــب وجـــــود تـــمـــويـــل ضـــخـــم مــــن جــانــب 
بعض الدول لإلرهاب. وإذا لم يتوقفوا عن 
تــمــويــل اإلرهــــاب فــال أريــدهــم أن يــتــوحــدوا 
من جديد«، في إشارة إلى مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية. 

غياب عقيدة أميركية واضحة 
لدى  إجماع  محل  تمّثل  التي  القضايا  من 
 هــذه 

ّ
املــراقــبــن لــســيــاســات إدارة تــرامــب أن

اإلدارة مــا زالـــت لــم تــطــور عــقــيــدة واضــحــة 
فــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، وال يتضح هــذا 
بــل يــصــّح في  فــقــط،  ــة الخليجية  فــي األزمــ
مثل  الدولية؛  وامللفات  القضايا  أكثر  شأن 
األزمــــــة مـــع كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، ومـــوضـــوع 
السورية،  واألزمــة  اإليــرانــي،  النووي  امللف 
هذه  غياب  في  الرئيس  والسبب  وغيرها. 

العقيدة هو ترامب نفسه. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أشـــار تــقــريــر لصحيفة 
ــطـــن بــــوســــت، نـــشـــر فــــي 20 أيـــلـــول/  ــنـ واشـ
ســـبـــتـــمـــبـــر، أي بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــــن لــقــاء 
ــة قــطــر، إلـــى تــصــاعــد  تـــرامـــب مـــع أمــيــر دولــ
حــدة الــخــالف بــن الــبــيــت األبــيــض ووزارة 
األزمة  مع  التعامل  كيفية  حول  الخارجية 
البيت   

ّ
فـــإن الــتــقــريــر،  وبــحــســب  الخليجية. 

من  وتــرامــب شخصًيا، غاضبان  األبــيــض، 
تــيــلــرســون، بيع  الــخــارجــيــة،  تعطيل وزيـــر 
أســلــحــة بــعــشــرات املــلــيــارات مــن الــــدوالرات 
لــدول خليجية، بما فــي ذلــك أكــثــر مــن مئة 
للسعودية  الــدوالرات  مليارات من  وعشرة 
كان أعلن عنها خالل زيارة ترامب اململكة 

في أيار/ مايو املاضي. وبحسب مسؤولن 
 

ّ
ــوا لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، فــــــإن ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ أمــــيــــركــــيــــن تـ
من  الخارجية  ووزارة  تيلرسون  حسابات 
يعطي  ذلـــك   

ّ
أن األســلــحــة  مــبــيــعــات  تعطيل 

الــواليــات املــتــحــدة مــيــزة أفــضــل لتكون في 
وضٍع يؤهلها للضغط على أطراف األزمة 
 

ّ
لــحــّلــهــا، فـــي حـــن يـــرى الــبــيــت األبـــيـــض أن

الضغط  فــي  فــّعــااًل  ليس  املبيعات  تعطيل 
على السعودية. 

الخارجية  الــعــالقــات  لجنة  رئــيــس  ويــؤيــد 
ــلـــس الــــشــــيــــوخ األمـــــيـــــركـــــي، بــــوب  فـــــي مـــجـ
ــان قد  ــو كــ كـــوركـــر، مـــوقـــف تــيــلــرســون، وهــ
عــطــل إرســــال مــزيــد مــن شــحــنــات األســلــحــة 
لــلــحــلــفــاء األمــيــركــيــن فـــي الــخــلــيــج أواخــــر 
حـــزيـــران/ يــونــيــو املـــاضـــي إلـــى أن يــجــدوا 
بينهم.  الخالفات  لحل  دبلوماسية  طريًقا 
ويــوضــح تــقــريــر »واشــنــطــن بــوســت« مــدى 
الـــتـــضـــارب فـــي مـــواقـــف إدارة تــرامــب  عــــدم 
مــــن األزمــــــة الــخــلــيــجــيــة، وذلـــــك بــنــقــلــه عــن 
مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة 
قـــولـــه إن تـــيـــلـــرســـون بــــــادر إلـــــى االتـــصـــال 
بوزراء خارجية دول خليجية زارها صهر 
ــد كـــوشـــنـــر،  ــاريــ الـــرئـــيـــس ومـــســـتـــشـــاره، جــ
الشهر املاضي، ليتأكد أّنه لم يوصل إليهم 
رسائل متضاربة عن املوقف األميركي من 

األزمة.    

ما الذي تغير في تفكير ترامب؟
ــدأت  ــادر إعـــالمـــيـــة مــخــتــلــفــة، بــ ــا ملــــصــ ــ ــًق وفــ
مواءمات تطرأ على مقاربة ترامب لألزمة 
الــخــلــيــجــيــة، املــنــحــازة إلـــى دول الــحــصــار، 
وذلــك بعد تــحــذيــرات مــن وزيــر خارجيته، 
ماتيس،  دفاعه، جيمس  ووزير  تيلرسون، 
ــي، أتـــــــش. أر.  ــومــ ــقــ ومــــســــتــــشــــاره لــــألمــــن الــ
الــنــزاع تفيد  أمــد  ماكماستر، مــن أن إطــالــة 
إيــــــــــران، وتـــشـــتـــت جـــهـــد الـــضـــغـــط عــلــيــهــا. 
ــة مــع كــوريــا  إضــافــًة إلــى ذلـــك، جـــاءت األزمـ
على  الــضــغــوط  حجم  مــن  لتزيد  الشمالية 
تـــرامـــب الــــذي بــــدا فـــي غــنــى عـــن فــتــح أزمـــة 
وزارتــي   

ّ
أن والحقيقة  الخليج.  في  جديدة 

ــــاع ســاهــمــتــا مــســاهــمــًة  ــــدفـ الـــخـــارجـــيـــة والـ
فعالة في تزويد ترامب بمعلومات وتقديم 
صــــورة أكــثــر شــمــواًل لــلــوضــع فــي الخليج 

مما سمعه من قادة اإلمارات والسعودية.
ــا الــشــمــالــيــة،  ــع كـــوريـ ــة مـ ــ ــد تـــكـــون األزمــ وقــ
ــران بــســبــب  ــ ــع إيــ ــة مـ ــ ــــدالع أزمـ واحـــتـــمـــال انــ
مـــوقـــف تـــرامـــب الـــرافـــض اتـــفـــاق الــبــرنــامــج 
زت 

ّ
الـــنـــووي، مــن الــعــوامــل املــهــمــة الــتــي عـــز

ميله الراهن إلى الضغط على دول الحصار 
الخليجية لحل األزمة مع قطر عبر الحوار، 
ــاءت مــســاعــي تـــرامـــب لــتــرتــيــب  ــ مـــن هــنــا جـ
اتـــصـــال هـــاتـــفـــي، يــــوم الــجــمــعــة 8 أيـــلـــول/ 
سبتمبر، بن أمير دولة قطر الشيخ تميم 
السعودي،  العهد  وولــي  ثاني  آل  بــن حمد 
األمير محمد بن سلمان، اتفقا خالله على 
الــعــمــل عــلــى حـــل الـــخـــالفـــات بــيــنــهــمــا على 
تراجعت،  السعودية   

ّ
أن إال  الحوار،  طاولة 

ملقيًة  تلك  تعهداتها  عن  نفسه،  اليوم  في 
باللوم على قطر، ومطالبًة إياها باالمتثال 
التي وضعتها دول  الثالثة عشر  للشروط 

الحصار. 
وقــد ذهبت وســائــل إعــالم غربية أبعد من 
أميركين  مــســؤوَلــْن  عــن  نقلها  عــبــر  ذلـــك، 
لكبح  شخصًيا  تــدّخــل  تــرامــب  أن   

ْ
ُمطِلَعن

بعمل  للقيام  إمـــاراتـــي   - ســعــودي  مخطط 
ــا مــن  عـــســـكـــري ضــــد قـــطـــر، مــــحــــذًرا إيـــاهـــمـ
 أي 

ّ
ــًدا أن ــؤكــ ــك، ومــ ــ ــدام عــلــى ذلـ ــ ــ مــغــّبــة اإلقـ

عــمــل عــســكــري ســيــكــون مـــن شـــأنـــه تــعــزيــز 
وضـــع إيــــران فــي مــنــطــقــة الــشــرق األوســــط. 
ــفـــى، خـــالل   تــــرامــــب نـ

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن وعـ

لــقــائــه مـــع األمـــيـــر تــمــيــم، صــحــة الــتــقــريــر، 
 تـــصـــريـــحـــات األمــــيــــر الـــصـــبـــاح حـــول 

ّ
فــــــإن

النجاح في تجنب عمل عسكري في األزمة 
 دول الحصار 

ّ
الخليجية ترّجح احتمال أن

عسكري  بعمل  القيام  في  الفعل  في  فكرت 
ضـــد قــطــر، لــكــنــهــا تــراجــعــت جــــّراء الــرفــض 
األمـــيـــركـــي، واملـــوقـــفـــن الــتــركــي واإليـــرانـــي 
الضاغطن، واألهم من ذلك نجاح قطر في 
تعرية موقف دول الحصار وااللتفاف على 

حصارهم.  

خالصة
ــع تــــطــــورات مـــوقـــف الــرئــيــس  ــ ــوّق ــا زال تــ مــ
مع  الخليجية صعًبا،  األزمة  من  األميركي 
القول  يمكن  لكن،  تقّلبه تجاهها.  استمرار 
لــــــــإلدارة األمــيــركــيــة  الـــرســـمـــي  املــــوقــــف   

ّ
إن

ــرورة  ــدأ يـــتـــوافـــق أكـــثـــر فـــي ضــ مــجــتــمــعــة بــ
ــاء األزمـــــــــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، ووضـــــــع حـــٍد  ــ ــهـ ــ إنـ
لحصار قطر. فاستمرار األزمة يفيد إيران، 
ما  وهــذا  منها،  اإلقليمية  املواقف  ويشتت 
أّنها في  تــرامــب، خصوًصا  إدارة  تريده  ال 
إيــران، بحسب ما ظهر  التصعيد مع  وارد 
من خطاب ترامب الذي ألقاه أخيًرا في األمم 
 استمرار األزمة الخليجية 

ّ
املتحدة. كما أن

يـــهـــّدد بــتــفــكــيــك واحـــــد مـــن أهــــم الــتــكــتــالت 
ــلــــواليــــات املـــتـــحـــدة  اإلقـــلـــيـــمـــيـــة الـــحـــلـــيـــفـــة لــ
فــي املــنــطــقــة والــــذي ال يـــزال مــتــمــاســًكــا، أي 
مــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة. 
 هذه األزمة تهدد الحرب 

ّ
أضف إلى ذلك أن

األمــيــركــيــة عــلــى اإلرهــــاب، وهــو مــا ال يفتأ 
ــذرون مــنــه.  ــحــ ــيـــون يــ ــيـــركـ املــــســــؤولــــون األمـ
فضاًل عن ذلك، يبدو »البنتاغون« قلًقا من 
احتمال تأثر عملياته العسكرية في الشرق 
ــة الــخــلــيــجــيــة، خــصــوصــا  األوســــــط بــــاألزمــ
عسكرية  قــاعــدة  أكــبــر  تستضيف  قــطــر   

ّ
أن

الــشــرق األوســـط، وهــي قاعدة  أميركية فــي 
الــعــديــد الــجــويــة الــتــي تــضــم نــحــو 11000 
جندي أميركي، وتحتضن مركز العمليات 
األميركية الجوية املشتركة ملهمات القيادة 
الــقــوة الــجــويــة األميركية  والــســيــطــرة عــلــى 
فــي الــعــراق وســوريــة وأفــغــانــســتــان، فضاًل 
عن 18 دولة أخــرى. كما تعّد القاعدة مقًرا 
مــتــقــدًمــا لــلــقــوة الــجــويــة لــلــقــيــادة الوسطى 
ــيــــة، ومــــركــــز الـــعـــمـــلـــيـــات الـــجـــويـــة  ــيــــركــ األمــ
والفضائية املشترك، وغيرها من الوحدات 

الجوية األميركية. 
ــون،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ويـــــتـــــخـــــوف املــــــســــــؤولــــــون األمـ
 هــذه 

ّ
الـــدفـــاع، مــن أن خــصــوًصــا فــي وزارة 

الــواليــات  الــتــي تحصل عليها  االمــتــيــازات 
املتحدة في قطر ربما تكون مهددة في حال 
اســتــمــرت حــمــلــة الــتــصــعــيــد الــدبــلــومــاســي 
ــال اســـتـــمـــرار تــصــريــحــات  ــ ــــي حـ مـــعـــهـــا، وفـ

ترامب غير املنضبطة تجاهها. 
أن  تريد  ال  الحكم  أن مؤسسة  يبدو  لــذلــك، 
تــبــقــى رهــيــنــة طــريــقــة الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
الحالي في اتخاذ املواقف وإدارة السياسة 
الــخــارجــيــة، فــنــجــدهــا تــتــدخــل فـــي كـــل مــرة 
التدخل  لضبط األمــور. ولكن، يحصل هذا 
في أغلب األحيان بعد وقــوع الضرر، على 
الرغم من أهميته؛ لذلك من املهم أن يحصل 
الــتــغــيــيــر عـــلـــى مـــســـتـــوى تــفــكــيــر الــرئــيــس 

ترامب وسلوكه السياسي والدبلوماسي.

مؤسسة الحكم لن تبقى رهينة طريقته في اتخاذ المواقف

الموقف األميركي 
من األزمة الخليجية 

هل من جديد؟

بدأ الموقف الرسمي 
لإلدارة األميركية 

مجتمعة يتوافق أكثر 
في ضرورة إنهاء األزمة 

الخليجية

األزمة تهدد الحرب 
األميركية على 

اإلرهاب، وهو ما ال يفتأ 
المسؤولون األميركيون 

يحذرون منه

جاءت األزمة مع كوريا 
الشمالية لتزيد من حجم 

الضغوط على ترامب

صــار ممكنا تلمــس بعض التغير في موقف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، بشــأن األزمة الخليجية وحصار دولة قطر، فبعد 
انحيــازه لــدول الحصار، صار أكثر توازنا، ما يعكس تأثير ا من وزارتي الخارجيــة والدفاع عليه، غير أنه من الصعب توقع تطورات 

هذا الموقف. هنا تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات في هذا الموضوع

ترامب... ما زال صعبا توقع تطورات موقفه من األزمة الخليجية، 19 /9 /2017 )فرانس برس(

يبدو »البنتاغون« )وزارة الدفاع األميركية( قلًقا من احتمال تأثر عملياته 
قطر  أّن  خصوصا  الخليجية،  باألزمة  األوســط  الشرق  في  العسكرية 
وهي  األوســط،  الشرق  في  أميركية  عسكرية  قاعدة  أكبر  تستضيف 
قاعدة العديد الجوية التي تضم نحو 11000 جندي أميركي، وتحتضن 
مركز العمليات األميركية الجوية المشتركة لمهمات القيادة والسيطرة 
العراق وسورية وأفغانستان، فضًلا  األميركية في  الجوية  القوة  على 

عن 18 دولة أخرى.

قاعدة العديد
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التلفزيون المصري تحت سيطرة »الرقابة اإلدارية«
القاهرة ـ العربي الجديد

علم »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــادر داخــل 
التلفزيون املصري، ومصادر أخرى داخل 
هيئة الرقابة اإلدارية، أن ضباطًا وموظفن 
ــــن الــــرقــــابــــة اإلداريـــــــــــة يـــــوجـــــدون بــشــكــل  مـ
ــل مــبــنــى الــتــلــفــزيــون املــصــري  ــ مــكــثــف داخـ
»مـــاســـبـــيـــرو«، ويـــراقـــبـــون عـــن كــثــب كـــل ما 
يحدث داخل املبنى، وذلك بحجة أن املبنى 
يضم أعضاء في جماعة اإلخوان املسلمن.

ــن داخـــــل »مــاســبــيــرو«  وأكــــــدت املــــصــــادر مـ
والتي رفضت الكشف عن أسمائها، أن هناك 
اإلداريــــة لتصفية  الــرقــابــة  مــن هيئة  خطة 
اتحاد اإلذاعة والتلفزيون )اململوك للدولة( 
 
ّ
أن املــصــادر  بطريقة تدريجّية. وأوضــحــت 

ي إدارة 
ّ
هيئة الرقابة اإلدارية ستقوم بتول

الــقــنــاة األولــــى كــمــرحــلــة أولــــى مــن الــخــطــة، 
عــلــى أن تــســتــبــعــد بــعــض الــعــامــلــن فيها 

بحجة انتمائهم السياسي.
وأكـــــدت مـــصـــادر مـــن داخــــل هــيــئــة الــرقــابــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــهــيــئــة  اإلداريـــــــة لــــ
تــخــطــط لــنــقــل الــقــنــاة األولــــى خــــارج مبنى 
اإلنــتــاج  مدينة  مــن  وتشغيلها  ماسبيرو، 
اإلعالمي، على أن يتم التعاقد مع مذيعن 
ــارج »مــاســبــيــرو«. وأوضــحــت  ــدد مـــن خــ جـ
املـــصـــادر أن مـــن لــديــه رغــبــة مـــن الــعــامــلــن 
ــقـــدامـــى فـــي الـــقـــنـــاة األولــــــى بــالــعــمــل مع  الـ
الــتــقــدم  عــلــيــه  ســـيـــكـــون  الـــجـــديـــدة  اإلدارة 

للوظيفة مثله مثل أي شخص جديد.
وأكد مصدر من اتحاد اإلذاعة والتلفزيون 
ــد« أن خـــطـــة تــصــفــيــة  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ ـــ لــ
الرئيس عبد  بــدأت مــع وصــول  التلفزيون 
الفتاح السيسي إلى الحكم، وال سيما بعد 
األزمات املتوالية التي شهدها »ماسبيرو« 
ــاد الــــســــيــــســــي، وتـــــراكـــــم  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ا مــــــن انـ بـــــــــــدًء
املــديــونــيــات عــلــى الــقــطــاع والـــتـــي وصــلــت 
 إلذاعــــة 

ً
لــنــحــو 23 مــلــيــار جــنــيــه، وصــــــوال

ــار حـــــــواًرا قــديــًمــا  ــبــ مـــســـؤولـــي قـــطـــاع األخــ
للسيسي منذ عام مع محطة أميركية على 

أنه حوار حديث.
وقـــــــال املــــصــــدر الـــــــذي رفـــــض الـــكـــشـــف عــن 
اســمــه إن هــنــاك اعــتــراضــات واســعــة داخــل 
»مــاســبــيــرو« عــلــى الــخــطــة الـــجـــديـــدة، وإن 
العديد من األصوات داخل القطاع وخارجه، 
تؤكد ضــرورة إعــادة هيكلة ماسبيرو من 
القطاع  فــي  العاملن  عــن  االســتــغــنــاء  دون 
الــذي تم تشييده في عهد الرئيس الراحل 
»الحديث  أن  الناصر. وأضــاف  جمال عبد 
أمر  ماسبيرو  عن  االستغناء  إمكانية  عن 
غـــيـــر مــنــطــقــي عـــلـــى اإلطــــــــــالق«، مــوضــًحــا 
ــة والــتــلــفــزيــون هــو الجهة  أن اتــحــاد اإلذاعــ
تــعــتــمــد عليها  أن  يــمــكــن  الـــتـــي  ــيـــدة  الـــوحـ
مد 

َ
ُيعت الدولة في توصيل أي رسالة ألنــه 

كــقــطــاع عـــام ويــقــدم خــدمــة عــامــة، وهـــو ما 
يقوم به التلفزيون املصري.

وشــــــهــــــد قــــــطــــــاع الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون الــــرســــمــــي 
ــيـــرو« الـــعـــديـــد مــــن األزمــــــــات خـــالل  ــبـ »مـــاسـ
ــرة املـــاضـــيـــة، كــــان أبــرزهــا  ــيـ الـــســـنـــوات األخـ
انــتــقــاد عـــزة الــحــنــاوي املــذيــعــة فـــي الــقــنــاة 
الـــثـــالـــثـــة الـــرئـــيـــس الــســيــســي عـــلـــى الـــهـــواء 
مباشرة، وهو ما اعتبرته األجهزة األمنية 
ــن ســـيـــاق األعـــــــــراف اإلعـــالمـــيـــة  ــا عــ ــ ــــروًجـ خـ
ر  عبِّ

ُ
املتبعة في التلفزيون املصري كونه امل

عن صوت النظام، وهو ما عّرضها لإليقاف 
ــتـــهـــا لــلــنــيــابــة اإلداريـــــــة  ــالـ عــــن الـــعـــمـــل وإحـ

للتحقيق معها في العديد من الوقائع.
املــوقــف املالي  وحسب تقارير صــدرت عــن 
»ماسبيرو«،  والتلفزيون  اإلذاعـــة  التــحــاد 
فقد كشف قرار ربط موازنة الهيئة القومية 
التــحــاد اإلذاعــــة والــتــلــفــزيــون لــلــعــام املــالــي 
2015 /2016، عن ارتفاع إجمالي الخسائر 
ــام املــالــي  ــعـ ــدرة فـــي الـ ــقــ ــ

ُ
الـــعـــامـــة لــلــهــيــئــة امل

إلـــى 4.14 مــلــيــارات جــنــيــه مقابل  الــجــديــد 
جملة  وبلغت  السابق،  العام  مليارات   3.6
قدرة 2.1 مليار جنيه من إجمالي 

ُ
األجور امل

فــيــمــا  ــيــــارات جـــنـــيـــه،  ــلــ مــ مــــصــــروفــــات 5.9 
الــهــيــئــة نــحــو 11.55 مليار  بــلــغــت مـــوازنـــة 
املركزي  الجهاز  تقرير  أظهر  بينما  جنيه. 
للمحاسبات عن الحساب الختامي التحاد 

املــالــيــة 2013  ــة والــتــلــفــزيــون، للسنة  اإلذاعــ
االتــحــاد حتى  أن إجمالي خسائر   ،2014/
يــونــيــو/حــزيــران 2015، بلغ مــا يــزيــد على 
32 مــلــيــار جــنــيــه، بــعــدمــا كـــان قـــد بــلــغ في 
العام املالي 2014 /2015، نحو 4 مليارات 
ــيـــار جـــنـــيـــه. وأشـــــــار الــتــقــريــر  ــلـ ونـــصـــف املـ
إلـــى تــزايــد الــخــســائــر والــعــجــز فــي مــوازنــة 
االتـــحـــاد، نتيجة اعــتــمــاده عــلــى الــقــروض 
في تمويل مشروعاته، وعجزه عن السداد 
ــفـــوائـــد، إضـــافـــة إلــى  مـــا أدى إلــــى تـــراكـــم الـ

ــاد فـــي االعــتــمــاد عــلــى نــظــام  تــوســع االتـــحـ
الــقــادرة  الــكــوادر  املنتج املنفذ، رغــم تــوافــر 
عــلــى الــقــيــام بــهــذه املــهــمــة، وضــعــف قــدرتــه 
الــتــنــافــســيــة وعــــــدم الـــكـــفـــاءة فــــي تــســويــق 
ــعــه فــي اســتــئــجــار املــعــدات،  أعــمــالــه وتــوسُّ
ا 

ً
وكــذلــك الــتــوســع فــي صــرف املــكــافــآت وفق

لالئحة األجور الجديدة.
الكتلة  وأوضحت دراســة تقدم بها رئيس 
البرملانية لحزب الحركة الوطنية املصرية 
ووكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب 

ــــدراوي، بــعــنــوان »اإلعـــالم  الــنــائــب محمد بـ
أن عدد  لــه ومــا عليه«  مــا  للدولة  الرسمي 
ألف  ـــ43  الـ قــرابــة  بلغ  بماسبيرو  العاملن 
موظف حتى نهاية عام 2011، وبعد قيام 
ثـــورة 25 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي تــم إيــقــاف 
أن عدد  إلــى  املبنى، مشيًرا  التعيينات في 
املعاش  إلــى  الخروج  العمالة تراجع جــراء 
اآلن  العاملن  عــدد  بلغ  حتى  والتسويات 
ــم هــذا  مـــا يــقــرب مـــن 33 ألـــف مـــوظـــف، ورغــ
ف 

ِّ
ا ُيكل

ً
التراجع اآلن إال أنه يعد رقًما مخيف

ــافـــآت مــالــيــة  ــكـ ــة رواتــــــب ومــنــحــًا ومـ الــــدولــ
شهرية ضخمة.

وأضــاف بــدراوي أن عدد ُمقدمي ومذيعي 
الــبــرامــج يــقــدر بــــــ2643، يــخــدمــون 23 قناة 
تــلــيــفــزيــونــيــة. وأكــــد أن املــبــنــى يــعــانــي من 
كــاهــلــه، حيث  للبنوك وأعــبــاء تثقل  ديـــون 
االستثمار  لبنك   

ً
مثال ديــونــه  نسبة  بلغت 

القومي مبلغ 23 مليار جنيه، بينما بلغت 
خسائر املبنى مبلغ 4.1 مليارات جنيه في 

موازنة العام املالي 2015 / 2016.
اإلداريــة  الرقابة  هيئة  إلــى  السيسي  وعِهد 
بــالــعــديــد مــن املــهــام الــتــي تـــجـــاوزت دورهـــا 
الــطــبــيــعــي الــــذي حــــدده لــهــا الـــقـــانـــون، وهــو 
الرقابة على أجهزة الدولة اإلداريــة وتقديم 
تـــقـــاريـــر عـــن ذلــــك إلــــى األجــــهــــزة املــخــتــصــة. 
حــيــث تــقــوم الــهــيــئــة الــتــي يــديــرهــا صــديــق 
الــرئــيــس الــســيــســي وخـــريـــج ُدفــعــتــه الــلــواء 
محمد محمد عرفان جمال الدين، بالعديد 
ا من استيراد اللحوم واملواد  من األمور بدًء
الغذائية وبيعها للمواطنن مروًرا بضبط 
إلى   

ً
املتهمن بالفساد والــرشــوة، ووصـــوال

اإلنتاج الفني من أفالم تسجيلية وغير ذلك.
الــســيــســي  ــروف أن مـــصـــطـــفـــى  ــ ــعــ ــ املــ ومــــــن 
يعمل  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  نجل 
ضــابــطــا بــرتــبــة مـــقـــدم فـــي هــيــئــة الــرقــابــة 
اإلدارية، التي يرّوج لها في وسائل اإلعالم 
املصرية، باعتبارها أكثر الجهات الرقابية 
واألمنية نشاطا في محاربة الفساد، وهو 
ما اعتبره مراقبون »تلميعا« لصورة نجل 

السيسي بطريقة غير مباشرة.
وخــــــالل الـــكـــلـــمـــة الـــتـــي ألـــقـــاهـــا بــمــنــاســبــة 
االحتفال باملولد النبوي الشريف، املاضي، 
وّجــــــه الــســيــســي الــتــحــيــة لــهــيــئــة الـــرقـــابـــة 
في  الكبيرة  بمجهوداتها  وأشــاد  ــة  اإلداريـ
كــشــف الــكــثــيــر مـــن الــقــضــايــا خـــالل الــفــتــرة 
الحالية، نافيا قيامه بمحاباة أقاربه عبر 
تــعــيــيــنــهــم فـــي مــنــاصــب رفــيــعــة بـــالـــدولـــة، 
وأقسم عدة مرات بالله أنه ال يحابي أحدا 

وال حتى أبناءه في وظائفهم العامة.
وحسب القانون فإن هيئة الرقابة اإلدارية 
العمل  في  القصور  أسباب  بتحّري  مكلفة 
واإلنــتــاج، بما فــي ذلــك الكشف عــن عيوب 
النظم اإلدارية والفنية واملالية التي تعرقل 
الــســيــر املنتظم لــألجــهــزة الــعــامــة واقــتــراح 
القوانن  تنفيذ  ومتابعة  تالفيها.  وسائل 
والــتــأكــد أن الـــقـــرارات والــلــوائــح واألنــظــمــة 
ــيـــة لــتــحــقــيــق الـــغـــرض مــنــهــا.  الـــســـاريـــة وافـ
ــة واملــالــيــة  ــ والــكــشــف عــن املــخــالــفــات اإلداريـ
والجرائم الجنائية التي تقع من املواطنن 
أثــــنــــاء مـــبـــاشـــراتـــهـــم لـــواجـــبـــات وظــائــفــهــم 
ــبـــط مــا  والـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــع وقـــوعـــهـــا وضـ
االستعانة  ذلــك  يقع منها ولها في سبيل 
ــم مــــــن رجــــــال  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــة وغـ ــ ــــرطـ ــــشـ بــــــرجــــــال الـ
كما  الــخــبــرة.  وذوي  القضائية  الضبطية 
التنفيذي  الــرئــيــس  بــتــزويــد  أنــهــا تختص 
ــافـــظـــن بـــأيـــة مــعــلــومــات  والـــــــــــوزراء واملـــحـ
يــطــلــبــونــهــا منها  ــات  ــ أو دراســ بــيــانــات  أو 
وبــــأي عــمــل إضـــافـــي آخــــر يــعــهــد بـــه إلــيــهــا 
الرقابة  وتــرفــع  التنفيذي.  املجلس  رئيس 
ودراساتها  وأبحاثها  تحرياتها  اإلداريـــة 
ومقترحاتها إلى رئيس املجلس التنفيذي 

التخاذ ما يراه بشأنها.
أنشطة  ليشمل  الهيئة  دور  امتد  ومــؤخــًرا 
إعـــالمـــيـــة وفـــنـــيـــة، كــمــا أكـــــدت مـــصـــادر من 
ــد«. وقـــالـــت  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ ــا لـــــ ــهــ ــلــ داخــ
بإنتاج  مــؤخــًرا  قــامــت  الهيئة  إن  املــصــادر 
مع  بــالــتــعــاون  التسجيلية  األفــــالم  بــعــض 
األسبق  والتلفزيون  اإلذاعــة  اتحاد  رئيس 

اإلعالمي عبد اللطيف املناوي.

السيطرة على هيئة 
الرقابة تحكم قبضة 
السيسي على اإلعالم

ينتشر ضباط من هيئة الرقابة اإلدارية داخل »ماسبيرو« في إطار خّطة تصفية اتحاد اإلذاعة والتلفزيون التي تتضّمن 
استبعاد بعض العاملين فيه بحجة عدائهم للسيسي

تــســيــطــر هــيــئــة الــرقــابــة اإلداريــــــة الــتــي يــرأســهــا صــديــق 
السيسي ويعمل فيها نجله مصطفى، على التليفزيون 
املصري، وبذلك يكون الرئيس املصري قد أحكم قبضته 
والرسمية في  الخاصة  اإلعــام  تماًما على كل وسائل 
مصر، من خال أجهزته األمنية واملتمثلة في املخابرات 
العامة، والتي تملك اآلن مجموعة قنوات »النهار« و«أون 
تي في« وصحيفة »اليوم السابع« وموقع »البوابة نيوز«.

كما أعلنت مجموعة »تواصل« التابعة لشركة »فالكون« 
الــتــي يــديــرهــا وكــيــل املــخــابــرات الحربية الــســابــق، خالد 
الشريف، وشركة سيغما لإلعام املالكة لقناة »الحياة«، 
الثاثاء، توقيع اتفاقية إطارية تستحوذ بموجبها شركة 
»تـــواصـــل« عــلــى شــبــكــة قــنــوات الــحــيــاة الــفــضــائــيــة »فــي 
أضخم صفقة يشهدها اإلعام املصري خال السنوات 
األخيرة«، بحسب وصف البيان الصادر عن الشركتني.

قنوات  مجموعة  لشراء  طريقها  في  املصرية  واملخابرات 

تملك  كما  بهجت.  أحمد  األعــمــال  لرجل  اململوكة  ــم«  »دريـ
التي  إم ســـي«  قــنــوات »دي  الــحــربــيــة مجموعة  املــخــابــرات 
انطلقت في منتصف يناير/كانون الثاني املاضي، واململوكة 
لرجل األعمال املصري، طارق إسماعيل، بدعم خفي من 
املخابرات الحربية املصرية، بحسب ما يشاع في الشارع 
اإلعامي املصري؛ إذ يشارك في تمويل تلك القنوات ياسر 
سليم، ضابط املخابرات السابق، والذي يملك موقع »دوت 

مصر« مع رجل األعمال أحمد أبوهشيمة.
ا 

ً
وأبوهشيمة -أو مجموعة إعام املصريني- يملك أيض

صحف »اليوم السابع«، إضافة إلى مجموعة قنوات »أون 
»دوت مصر«  وموقع  النهار،  قناة  في  وأسهم  فــي«  تي 
وجريدة »صوت األمة«. وتواردت أنباء مؤخًرا عن شرائه 
صحيفة »األسبوع« لرئيس تحريرها الصحافي املوالي 
لــلــنــظــام، مصطفى بــكــري. كــمــا تملك املــخــابــرات إذاعـــة 

»الراديو 90 90« وبعض وسائل اإلعام األخرى.

قبضة محكمة

MEDIA
منوعات

انتشر وسم #سرقوا_الخزينه_تغريد
وقالوا، عبر مواقع التواصل 

االجتماعي في الجزائر، للتعبير عن 
الغضب من السلطات، وجاء ذلك 

عقب تزايد األخبار حول إجراءات 
التقشف وتراجع العملة مع بداية 

الموسم االجتماعي الجديد، ما ينذر 
بموسم صعب على الجزائريين.

في فضيحة إعالمية جديدة 
للقنوات المصرية، أطلّت مذيعة 
على قناة »الحدث« لتتحدث عن 

قدرتها هي ومخرج البرنامج على 
تغيير مسار إعصار، بناًء على طلب 

من مقيمة عربية في والية فلوريدا، 
وحّولته إلى خليج المكسيك، مما أثار 

سخرية رواد مواقع التواصل.

يستمر الجدل في السعودية بعد 
احتفاالت اليوم الوطني، بسبب 

الحفالت في الشوارع والموسيقى 
الصاخبة، ما اعتبرها مغردون 
»دخيلًة« على البالد. وأطلق 

مغردون وسم »#الشعب_يريد_
عوده_الهييه«، مطالبين بعودة هيئة 

األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كتجسيد حرفّي للوسم الداعي 
إلى المناسبة، استقبل اآلالف من 

المواطنين القطريين والمقيمين، 
األحد، على كورنيش الدوحة، أمير 

قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
إثر عودته من نيويورك. وعاد 

وسم »#كل_قطر_تستقبل_تميم« 
لتصّدر األكثر تداوًال في البالد.

من تظاهرة سابقة أمام ماسبيرو )خالد دسوقي/فرانس برس(
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وصف رجب رفع 
علم المثلية بأنّه »خروج 

عن كل التقاليد«

لم تتجاوز ميزانية 
إنتاج »مشروع الساحرة 

بلير« 60 ألف دوالر

جورج كلوني فنان 
ذكي ورجل يتمتع بآراء 

سياسيّة واضحة

2223
منوعات

كيت  األسترالية،  لة 
ّ
املمث اشتهرت 

العاملي،  الصعيد  على  بالنشيت، 
عقب مشاركتها في سلسلة األفالم 
الــنــاجــحــة »ســيــد الــحــلــقــات« الــتــي تكملها 

أفالم »هوبيت«. 
وقد بدأت في الظهور قبل حوالى 17 سنة، 
جــاكــســون،  بيتر  عليها  ــــراف  اإلشـ ويــتــولــى 
ــــن مـــجـــرد  األمـــــــر الـــــــذي حـــــــّول بـــالنـــشـــيـــت مـ
تــفــِرش لها  إلــى نجمة كبيرة  فنانة جــيــدة، 
هـــولـــيـــوود الـــبـــســـاط األحــــمــــر، وتــــدفــــع لــهــا 
ماليني الــدوالرات لقاء توليها بطولة أفالم 
ــا »إنــــديــــانــــا جـــونـــز وســـر  ــرزهــ أمـــيـــركـــيـــة، أبــ

ذلــك بسنوات،  وقــبــل  الــبــلــوريــة«.  الجمجمة 
ــادرت أســتــرالــيــا إلــى  كــانــت بــالنــشــيــت قــد غــ
ــرح، لــتــتــعــلــم الـــدرامـــا  لـــنـــدن، عــاصــمــة املــــســ
واإللـــقـــاء بـــإشـــراف أســـاتـــذة فــرقــة شكسبير 
املــلــكــيــة: وســـرعـــان مـــا حــصــلــت عــلــى أدوار 
البطولة  أن يأتيها دور  الخشبة، قبل  فــوق 
في فيلم »إليزابيث« املقتبس عن مسرحية 
تروي حياة امللكة إليزابيث في القرن الثامن 
عــشــر، أخـــرجـــه الــهــنــدي املــقــيــم فـــي إنــكــلــتــرا 

شيكار كابور. 
بالنشيت  فــإن  الشخصي،  الصعيد  وعــلــى 
)48 ســـنـــة( مــتــزوجــة مـــن املـــؤلـــف واملـــخـــرج 

ــون،  ــ ــتـ ــ ــــي األســــــتــــــرالــــــي، أنـــــــــــدرو أبـ ــــرحـ ــــسـ املـ
ولــهــا مــنــه ثــالثــة صــبــيــان إضــافــة الـــى ابنة 
ــُع بـــالنـــشـــيـــت فــــي الـــفـــتـــرة  ــمـ ــلـ ــنـــي.  تـ ــبـ ــتـ ــالـ بـ
الــحــالــيــة فــــوق الـــشـــاشـــة، فــيــمــا ال يــقــل عن 
ثالثة أفالم هي »أغنية ألغنية« للسينمائي 
ماليك،  تــيــرنــس  األصــــل،  لبناني  األمــيــركــي 
و»ثــور  روزفــلــدت،  لجوليان  و»مانيفستو« 
3: راغـــنـــاروك« لتايكا وايــتــيــتــي. وقــد زارت 
باريس لتروج للعملني األخيرين فالتقتها 

»العربي الجديد« وحاورتها.

السينمائي  إدارة  تــحــت  تــجــربــتــك  عــن  حــدثــيــنــا   ■

لبناني األصل، تيرنس ماليك، في شأن فيلم »أغنية 
ألغنية«؟

لم أكن أعرف أي شيء في شأن أصله وفصله، 
إلى  ينتمون  األميركيني  جميع  أن  خصوصًا 
جــــذور أجــنــبــيــة مــتــنــوعــة، لــكــن هـــذه املعلومة 
تعاطيه مع  بــأســلــوب  يتعلق  مــا  فــي  تنيرني 
اآلخــر وبــالــدفء الشرقي املميز الــذي الحظته 
فــي تصرفاته. أمــا فــي مــا يخص فيلمه، فهو 
شاعري قوي يهز الكيان ويعتمد على تمثيل 
ــارا ونــاتــالــي  جــمــاعــي، أتــقــاســمــه مـــع رونــــي مــ
بورتمان في ما يخص الجانب النسائي منه، 
وأؤدي دور امرأة تعيش مأساة عاطفية حادة.

■ وماذا عن »مانيفستو«؟
سينمائية  تجربة  عــن  عــبــارة  »مانيفستو« 
غــريــبــة الــشــكــل بــــدأت قــبــل ثـــالث ســنــوات في 
صـــــــورة مـــســـرحـــيـــة قـــدمـــنـــاهـــا أنـــــا واملــــخــــرج 
ــلـــدت فــي عــواصــم عــــدة، منها  جــولــيــان روزفـ
بــاريــس ولــنــدن، وتتلخص فــي كــونــي أتنكر 
فـــي مـــا ال يــقــل عـــن 100 شــخــصــيــة نــســائــيــة 
ــار واملـــســـتـــويـــات  ــ ــمــ ــ ورجــــالــــيــــة مـــــن كـــــل األعــ
وِحكم  فلسفية  عــبــارات  ســاردة  االجتماعية، 
نبعت فــي األســـاس مــن أفـــواه وأقـــالم عباقرة 
من األدب العاملي. لقد جاء هذا الدور بمثابة 
فوق  كممثلة،  لــي  بالنسبة  استثنائي  تحد 

الخشبة ثم أمام الكاميرا. وأعترف بأن الفيلم 
ليس أبــدًا مــن الــنــوع السهل، وأنــه سيتطلب 
استيعاب  قبل  التركيز  املتفرجني بعض  من 
مغزى الحكاية بالتحديد، إال أنهم فيما بعد 
إطالقًا،  يتركوها  فلن  القصة  فــي  دخــلــوا  إذا 

وهذا ما أتمناه من كل قلبي.

ــاروك« تــؤديــن  ــنــ ■ فـــي الــفــيــلــم الــثــالــث »ثــــور 3: رغــ
الــقــضــاء على  إلــى  شخصية ملكة شــرســة تسعى 
الــبــطــل األســــطــــوري »ثـــــــور«، ونــــــراك هــنــا فـــي لــون 
املــذكــوريــن سالفًا،  بالعملني  لــه  ال عالقة  سينمائي 

فأي فيلم تفضلني؟
ربــمــا الــثــالــث، وأقـــصـــد »ثـــــور«، وأعـــنـــي على 
صــعــيــد الــتــســلــيــة بــمــا أنـــنـــي قــضــيــت بعض 
ــوقـــت املــمــتــع جــــدًا مـــرتـــديـــة ثــيــابــًا تــنــكــريــة  الـ
حتى أظهر على شكل إلهة املوت، وهي أكثر 
مــن مــجــرد ملكة شــرســة، مثلما تــقــول، ومــن 
يقرأ  أو  الفيلم  منتج  يسمعني  أال  األفــضــل 
كالمي هذا ألنه يعتبر فيلمه في غاية الجدية 
ـ خصوصًا أنه أنفق عليه املاليني، بل ماليني 
املاليني من الـــدوالرات. أنــا أديــت شخصيتي 
أدواري  التي تخص  نفسها  املهنية  بــالــروح 
األخرى، لكنني قضيت فترة مسلية في أثناء 
الــتــصــويــر، أكــثــر مــمــا هــي الــحــال فــي األفـــالم 

األخرى، وهذا كل ما في األمر.

السينمائي  اللون  إلى مشاهدة هذا  ■ وهل تميلني 
كمتفرجة؟

ــه فــــي نـــظـــري يـــخـــاطـــب الــصــغــار  ــ ــدًا، ألنـ ــ ــ ال أبـ
وبالتالي تجد العائالت نفسها مرغمة على 
اصـــطـــحـــاب األطــــفــــال إلــــى مــشــاهــدتــهــا، وأنـــا 
فعلت ذلــك مع كل من ولــدّي، وأشكر السماء 
على أنهما كبرا، بينما ال تزال الصغيرة في 

عمر ال يسمح لها بارتياد صاالت السينما.

■ وهل يشاهد ابناك أفالم والدتهما؟
أجل، لكن كل أفالمي ال تثير اهتمامهما.

■ تقاسمِت بطولة »األملاني الطيب« مع النجم جورج 
كــلــونــي، كــمــا أديــــت بــطــولــة فيلمه كــمــخــرج »رجـــال 

املباني األثرية«، فما رأيك فيه؟

كلوني رجل وسيم يذّكرني بكالرك غيبل أو 
ه 

ّ
بغاري غرانت من حيث املظهر واألناقة. ثم إن

فنان ذكي، وأيضًا رجل يتمتع بآراء سياسية 
واضحة، وال يخشى التصريح بها علنًا وال 
املــشــاركــة فــي أعــمــال فنية ذات لــون سياسي 
محدد. فهو يستخدم شعبيته وأرباح أفالمه 
الــتــجــاريــة واألعـــمـــال الــدعــائــيــة الــتــي يــشــارك 
ــاج األفــــــالم الــتــي  ــتـ ــل تــمــويــل إنـ فــيــهــا مـــن أجــ
يــحــب أن يــخــرجــهــا بــنــفــســه، والـــتـــي تــتــنــاول 
أو  التاريخية  أو  السياسية  املواضيع  دائمًا 
األثــريــة«  املباني  »رجـــال  وفيلم  االجتماعية. 
الذين  للنازيني  أنا فيه يتعّرض  الــذي مثلت 
سرقوا الكنوز املنتمية إلى التراث في الدول 
ــرب الــعــاملــيــة  ــحـ ــاء الـ ــنـ ــي أثـ الـــتـــي احــتــلــوهــا فـ
الثانية. وغير ذلك، فأنا وجدت كلوني كتومًا 
إلى حد كبير، يفضل التركيز على عمله في 
كل األوقــات والبقاء وحــده، لكن دون تجاهل 
أبــســط قــواعــد الـــذوق مــع غــيــره، فهو تصرف 
معي مثل »الجنتلمان«، إال أنه لم يدخل معي 
ــة أو خـــارجـــة عن  إطـــالقـــًا فـــي مــنــاقــشــات وديــ

اإلطار املهني بطريقة أو بأخرى. 

■ أنـــت فــائــزة بــجــائــزة أوســـكـــار أفــضــل ممثلة في 
»بــلــو جاسمني«  فيلم  فــي  دورك  عــن  الــعــام 2014، 
لــلــســيــنــمــائــي وودي آلـــــن، فــمــا تــعــلــيــقــك عــلــى هــذا 

املوضوع؟
لــســت مــولــعــة بــالــجــوائــز وال بــكــل مـــا يحيط 
بها من مراسم، كما ال أرغب في أن أظهر في 
فاألوسكار  للجميل،  الناكرة  الفنانة  صــورة 
عـــبـــارة عـــن شــــرف عــظــيــم ألي مــمــثــلــة، وأنـــا 
سعيدة لكوني حزته، إال أنني كنت أفضل أن 
أتسلمه في بيتي بداًل من الذهاب إلى حفلة 
توزيع الجوائز في هوليوود والصعود فوق 

م التمثال. 
ّ
خشبة املسرح لتسل

■ ترددِت إلى املغرب لتصوير فيلم »بابل« مع براد 
بيت، فما ذكرياتك عن هذا البلد؟

لــم أذهـــب إلــى املــغــرب فــي رحــلــة سياحية بل 
من أجل العمل، مثلما تعرف. وبالتالي لم أزر 
املنطقة إال في شكل طفيف في خــالل أوقــات 
فراغي القليلة. لكنني أستطيع القول بأنني 
أعــجــبــت بــاملــنــاظــر الــطــبــيــعــيــة الــخــالبــة الــتــي 
رأيــتــهــا، فــنــحــن صـــورنـــا فـــي مــنــاطــق جبلية 
عــجــبــت خــصــوصــًا بــأهــل البلد، 

ُ
رائــعــة، كــمــا أ

وذلك أن العدد األكبر من أفراد الفريق التقني 
الفيلم املصورة في املغرب  بــأجــزاء   الخاص 
كان يتكون من مغاربة، األمر الذي سمح لي 
بمجاورة الرجال والنساء واكتشاف ثقافتهم 
وطباعهم وكرمهم، وأيضًا وجباتهم الشهية.

محمد جابر

عــلــى الــرغــم مــن الــكــم الكبير مــن أفـــالم الــرعــب 
الــتــي يــتــم إنــتــاجــهــا ســنــويــًا، إال أنــهــا نوعية 
ســيــنــمــائــيــة ال تــرتــبــط عــــادة بـــصـــدارة شــبــاك 
القياسية. ربــمــا ألن أغلب  أو األرقـــام  الــتــذاكــر 
اإلنـــتـــاجـــات تــكــون بــكــلــفــة بــســيــطــة، وتــصــنــف 
أحيانًا كدرجة ثانية. ولهذا السبب، فإن فيلم 
The Exorcist احتل صدارة أعلى أفالم الرعب 
حصدًا لإليرادات ملدة 43 عامًا كاملة، قبل أن 
يزيحه هــذا األســبــوع فقط فيلم IT. وفــي هذا 
التاريخية  الرعب  النص، نتناول أنجح أفالم 
في هوليوود، واألسباب التي جعلتها تتميز 

على عشرات اإلنتاجات األخرى.

IT عام 2017 
ــة شــهــيــرة لستيفن  ــ اقــتــبــاس الــفــيــلــم عـــن روايـ
ــه لــلــفــيــلــم الــتــلــفــزيــونــي، الـــذي  كــيــنــج، وإعــــادتــ
يحمل نفس االسم، والذي نال شعبية جارفة 
الــتــســعــيــنــيــات، ومعالجته  فــي أمــيــركــا خـــالل 
الــــجــــديــــدة ألحـــــد أشــــهــــر شـــخـــصـــيـــات الـــرعـــب 
»املهرج بيني وايز« في السينما واألدب، تلك 
ــبـــاب جــعــلــت الــفــيــلــم مــنــتــظــرًا مــنــذ بــدايــة  األسـ

.2017

Get Out عام 2017
كان Get Out مفاجأة سينمائية غير متوقعة 
ــارس/ آذار  ــ ــ ــــدر فــــي مـ ــــالق حــــني صـ ــ عـــلـــى اإلطـ
املاضي. إذ يعد الفيلم األول ملخرجه جوردان 
بيلي )وهو ممثل كوميديا هزلية باألساس!(، 
ويقود فيه مجموعة من نجوم الصف الثاني، 
فــي قــصــة تــبــدو لــلــوهــلــة األولــــى تقليدية عن 
العالقة بني فتى أسود البشرة وفتاة بيضاء، 
وال شيء مثيرا على اإلطالق. ولكن، مع عرضه 
ــة«  ــالــ ــأ الــجــمــيــع بــــدرجــــة »األصــ تـــجـــاريـــًا فـــاجـ
املدهشة  أحــداثــه، واملنعرجات  طــوال  الــنــادرة 

التي يأخذها طوال الوقت.

Paranormal Activity
عام 2009

تمامًا مثل »مشروع الساحرة بلير«، لعب هذا 
الحقيقة،  مــن  الــرمــاديــة  املــســاحــة  عــلــى  الفيلم 
وادعــى مخرجه في أسابيع عرضه األولــى أن 
أحداثه التي تعرض من خالل كاميرا مراقبة 
مــنــزلــيــة، هـــي أحـــــداث جــــرت بــالــفــعــل ولــيــســت 
تمثيلية، ليحقق نجاحًا عريضًا قبل الكشف 

قطعًا عن أنه فيلم درامي.

The Exorcist عام 1973
أخرج، ويليام فريديكن، هذا الفيلم بعد عامني 

مــوافــقــة األمــــن الـــعـــام فـــي مــصــر، مــضــيــفــًا أن 
الحريات  النقابة تكبت  أن  »البعض قد يرى 
بهذا القرار، لكن ال يصح إال الصحيح، فنحن 
بلد شرقي ال ينبغي أبدًا أن يرفع علم املثلية 

الجنسية على أرضه«.
»الخروج عن كل التقاليد  ووصف ما حدث بـ
واألعــــــــراف«، واعـــتـــبـــره »فــنــًا شــــــاذًا«. وأعــــرب 
رجـــب عــن انــدهــاشــه مــن ســمــاح األمــــن الــعــام 
في مصر بدخول الفرقة إليها. وكان شخص 
من الحضور قد رفــع علم املثلية خــالل حفل 
»مشروع ليلى« في القاهرة، مساء الجمعة  لـ

املاضي، ما أحدث جداًل في مصر.
في املقابل، رحبت صفحة »رينبو إيجيبت«، 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تثير حفالت »مشروع ليلى« دوًما مجموعة 
ــال عـــلـــى صـــفـــحـــات مـــواقـــع  ــ ــعـ ــ مــــن ردود األفـ
التواصل االجتماعي وفي أوساط املتابعني. 
ثــّمــة نــقــد جـــدي يـــوّجـــه إلـــى املـــشـــروع بسبب 
ســوّيــتــه الــفــنــّيــة وطبيعة األغـــانـــي. لــكــن، يتّم 
التضييق ومنع حفالت الفرقة بسبب أشياء 
أخــــــرى، مــنــهــا رهـــــاب املــثــلــيــة املــنــتــشــر ليس 
فقط في العالم العربي، وإنما في بقية دول 
ــذا مـــا حــصــل فـــي مـــصـــر. إذ دان  ــ الـــعـــالـــم، وهـ
وكيل نقابة املهن املوسيقية في مصر، رضا 
رجــــب، مـــا حـــدث خـــالل حــفــل فــرقــة »مــشــروع 
الخامس  التجمع  حــي  فــي  اللبنانية،  ليلى« 
أيــام، عندما رفــع شخص من  بالقاهرة، قبل 
الــحــضــور علم »الــريــنــبــو«، أي شــعــار املثلية 

الجنسية.

ال يجب رفع علم المثلية الجنسية
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــحـــات لــــ ــ وقــــــــال رضــــــــا، فـ
الجديد«، إن النقابة قررت وقف كل الحفالت 
ــد من  »مـــشـــروع لـــيـــلـــى«، لــكــن ال بـ ـــ الـــقـــادمـــة لـ

ــان مــســاحــة  ــ ــار. وكــ ــكــ ــاألوســ ــوزه بــ ــ فـــقـــط مــــن فــ
جــــديــــدة لــلــتــجــريــب الــســيــنــمــائــي، ومـــحـــاولـــة 
الــبــحــث عـــن ســبــل جـــديـــدة للتعبير والـــســـرد. 
ولم يصدق أحد حينها درجة اإلتقان وجرعة 
لدرجة  ت هنا، 

ّ
خ

ُ
التي ض االستثنائية  الرعب 

إصابة بعض املشاهدين في قاعات السينما 
وقـــت عــرضــه بــصــدمــات قــلــبــيــة. الحـــقـــًا، رشــح 
الفيلم لـ10 جوائز أوسكار ونال جائزتني عن 

الــصــوت والــســيــنــاريــو، فــي أعــلــى تــكــريــم فني 
يناله فيلم رعب في تاريخ السينما.

The Blair Witch
Project عام 1999

لم تتجاوز  التي  إنتاجه  قياسًا على ميزانية 
الـــ60 ألف دوالر؛ فإن فيلم »مشروع الساحرة 
بــلــيــر« مــن أنــجــح أفـــالم الــتــاريــخ، إذ جــلــب 10 
آالف دوالر مقابل كل دوالر ُصرف عليه. ابتدع 
الفيلم لعبة »املــادة املصورة املكتشفة«، حيث 
لثالثة  الحقيقية  الشرائط  يعرض  أنــه  يّدعي 
طلبة ذهبوا إلى الغابة من أجل تصوير فيلم 

عن ساحرة ذات سيرة شعبية.

Interview with 
the Vampire عام 1994

مـــن الـــنـــادر جــــدًا أن يـــكـــون بــطــل فــيــلــم الــرعــب 

هــــو نـــجـــم جـــمـــاهـــيـــري، ولــــكــــن املـــــخـــــرج، نــيــل 
جـــــوردن، اســتــطــاع هــنــا إقـــنـــاع اثــنــني مـــن أملــع 
نجوم هوليوود )توم كروز الذي كان بالفعل 
املمثل األنجح حينها، وبراد بيت الذي كانت 
في  يمثال  أن  بــقــوة(  مــتــصــاعــدة  جماهيريته 
هذا الفيلم أدوار مصاصي دماء، وجاء الرهان 

في محله.

The Conjuring عام 2013
لم يراهن املخرج، جيمس وان، في هذا الفيلم، 
الرعب،  لسينما  الكالسيكية  القواعد  على  إال 
والتي تم نسيانها من فرط اإلغراق في الدماء 
هنا  يسرد  السطحية،  والحبكات  والــوحــوش 
)وبتأثر بأفالم السبعينيات مثل  Exorcist و

Omen وغيرها( قصة البيت املسكون بأرواح 
الكنيسة  اثــنــان مــن  العائلة، ويــحــاول  تــطــارد 

مساعدتهم.

ــتـــمـــة بـــمـــجـــتـــمـــع امِلـــثـــلـــيـــني فــي  ــنـــظـــمـــة املـــهـ املـ
مــصــر بـــذلـــك، وكــتــبــت عــلــى صــفــحــتــهــا على 
ــا من 

ّ
فيسبوك: »ربــمــا كــان يــخــاف الكثير مــن

الشكر  كل  هنا،  بأننا  والتصريح  العلم  رفــع 
لــكــل مـــن رفـــعـــوا عــلــمــنــا، عــلــم فــخــر مجتمع 
الشجعان  لهؤالء  الشكر  كل  )املثليني(،  امليم 
والــشــجــاعــات فــي حفل مــشــروع ليلى، شكًرا 
بهذا  عــارمــة  بــفــرحــة  نشعر  جميًعا  لجعلنا 
االنتصار الصغير، دعونا ننم اليوم سعداء 

بهذه اللحظة«.

استفزاز مشاعر العامة 
وفــــي حـــزيـــران/يـــونـــيـــو املــــاضــــي، قـــــّرر وزيـــر 
إقامة  الزعبي، منع  األردنــي، غالب  الداخلية 
حفل غنائي لفرقة »مشروع ليلى« كان مزمعًا 
إحياؤه في العاصمة األردنية، بحجة احتواء 
كــلــمــات أغـــانـــي الــفــرقــة عــلــى فـــقـــرات »تستفز 
مــشــاعــر الــعــامــة«. وقــــال الــزعــبــي وقــتــهــا، في 
 »هذا 

ّ
ة، إن تصريحات نشرتها صحف رسميَّ

الــقــرار جــاء نظرًا ملــا يقام فــي هــذا الحفل من 
فقرات تستفز مشاعر العامة، باإلضافة إلى 

ردات الفعل الغاضبة من املواطنني عليه«.

تضييق على حفالت »مشروع ليلى« 

الذكرى الثالثة لرحيل 
خالد صالح

أنجح أفالم الرعب

فنون وكوكتيل

قضيّة

مقابلة

سينمانجوم

الــذي قدم  القدير خالد صالح،  الفنان املصري  الثالثة لرحيل  الذكرى  مــرت أمــس 
أعــمــاال للسينما والــتــلــيــفــزيــون ال تــنــســى، وأثــــرت وفــاتــه بشكل كبير فــي زمــالئــه 

وأصدقائه بالوسط الفني.
الـــذي شاركها  خــالــد  عــن  تحدثت  بكت حينما  طــافــش  نسرين  الــســوريــة  الفنانة 
برنامج »بوضوح«  قائلة في  تذكرت موقفًا معه  األعــمــال، حيث  أحــد  في بطولة 
لإلعالمي عمرو الليثي، إنها حينما كانت تصور أحد املشاهد برفقته في بيروت 
الـــذي كــان يــرتــديــه، ولكنها نسيت أن  وشــعــرت بــبــرودة شــديــدة أعطاها الجاكت 
تعيده له وسافرت وهو في حقيبتها، فاعتذرت منه، وبعد رحيله شاهدت الجاكت 
أنــه سيغادر  كــان يعلم  أنــه يبدو أن خالد  فــي خــزانــة مالبسها.. فبكت، موضحة 
الدنيا، وكشفت أنه علمها دعاًء دينيًا، إذ كان يقول اللهم اجعلني األول واألتقى 

في عملي.
أيضًا، بعد ظهور صورة  البرامج  أحــد  في  التونسية، هند صبري،  الفنانة  بكت 
لصديقها خالد صالح الذي كانت تعتبره واحدًا من عائلتها، فقالت إنها لم تتعلم 
منه بل تعلمت معه، ألن االثنني تألقا فنيًا في فيلم »أحلى األوقات«. وكان العمل 
من أهم أعمالهما السينمائية، وظلت ثنائية إبراهيم ويسرية محفورة في قلوب 
الجمهور وأذهانهم. وشارك االثنان كذلك تليفزيونيا في مسلسل »بعد الفراق«، 
وحقق العمل نجاحًا كبيرًا. لم يتمالك الفنان باسم سمرة نفسه وأجهش بالبكاء 
حينما تحدث عن الفنان الراحل في أحد البرامج، إذ شاركه من قبل في مسلسل 
كــانــت بينهما، ووصــفــه باإلنسان  هــنــاك منافسة شريفة  أن  ــحــًا 

ّ
مــوض »الـــريـــان«، 

الصادق املحبوب. وقد أحيا الفنان خالد الصاوي اليوم ذكرى رحيل صديق عمره 
خالد صالح، ونشر صورة تجمعهما عبر موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، 
: »في ذكراه العطرة نسأل الله العلي القدير أن يرحم شريك رحلة 

ً
وعلق عليها قائال

وفي في 25 
ُ
العمر واألخ الذي لم تلده أمي املرحوم الحبيب«. وكان خالد صالح قد ت

من شهر سبتمبر/ أيلول عام 2014 بعد إجرائه عملية قلب مفتوح.
)مروة...(

أثناء زيارتها باريس للترويج لعمليها األخيرين، وهما »مانيفستو« لجوليان روزفلدت، و»ثور 3: 
راغناروك« لتايكا وايتيتي، التقت »العربي الجديد« مع الممثلة األستراليّة، كيت بالنشت، وأجرت 

معها الحوار التالي، حول تجربتها في »أغنية ألغنية«، وعملها مع جورج كلوني في فيلم 
»األلماني الطيب«، ووجودها في المغرب أثناء تصويرها فيلم »بابل« مع براد بيت

»كارما« ينطلق اليوم 
بعد غياب عن األعمال السينمائية، 
انــضــّم املمثل مــاجــد املــصــري، إلى 
أســـــــرة فـــيـــلـــم »كــــــارمــــــا«، إذ يــلــعــب 
ــل أعــــمــــال. ومـــن  ــ املــــصــــري دور رجـ
املقرر أن يعقد مخرج الفيلم، خالد 
يــوســف، مــؤتــمــرًا صــحــافــيــًا، الــيــوم 
الثالثاء، لإلعالن عن أسماء أبطال 
ــة إلــــى الــحــديــث  ــافـ الــفــيــلــم، بـــاإلضـ
ــــى الـــســـاحـــة الــفــنــيــة  عــــن عــــودتــــه إلـ
ــــوات وانـــشـــغـــالـــه  ــنـ ــ ــيــــاب سـ ــد غــ ــعـ بـ
بطولة  »كــارمــا«  فيلم  بالسياسة. 
عـــمـــرو ســعــد وغــــــادة عــبــد الـــــرازق 
وخـــالـــد الــــصــــاوي وزيـــنـــة ومــاجــد 

املصري وإخراج خالد يوسف.

اليسا تنتقد فيروز
أعـــــادت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة الــيــســا 
ــد أصـــدقـــائـــهـــا  ــ نـــشـــر تـــغـــريـــدة الحــ
ينتقد فيها االلبوم الجديد للسيدة 

فـــيـــروز ، وعــنــوانــه »بــبــالــي« الـــذي 
املتابعني  لكن   ، يــومــني  قبل  صــدر 
ردوا  الــيــســا  نفسها  عــلــى صفحة 
متحدثني  مستفزة  بطريقة  عليها 
عــن نــشــاز الــيــســا املغنية والــهــدف 
من وراء ما أسموه بالهجوم على 

السيدة فيروز.

عمرو يوسف صعيدي
كــشــف الــفــنــان عــمــرو يـــوســـف، عن 
ـــل مـــفـــاجـــأة 

ّ
ــنـــي ســـيـــمـــث ــــروع فـ ــــشـ مـ

ــم الــــــدرامــــــا املــــصــــريــــة. إذ  ــالــ ــــي عــ فـ
ة األولى مع املخرج  سيتعاون للمرَّ
عمرو سالمة، مخرج فيلم »الشيخ 
جاكسون« في مسلسل من تأليف 
ــي ابــن  ــ ــاب، وإنــــتــــاج رامـ ــ مــحــمــد ديــ
الفنان عـــادل إمـــام. وتـــدور أحــداثــه 
ــــي املــــرة  فــــي أجـــــــواء الـــصـــعـــيـــد، وهـ
الــتــي يــتــحــّدث فيها عمرو  األولــــى 
املتوقع  ومن  الصعيدية.  باللهجة 
املسلسل ضمن موسم  ُيــعــرض  أن 

رمضان الدرامي 2018.

آيتن تدعم الفيشاوي 

نشرت املمثلة املصرية آينت عامر، 
ــا أحـــمـــد  ــهـ ــلـ ــيـ فــــيــــديــــو لــــهــــا مـــــع زمـ
الخاص  حسابها  عبر  الفيشاوي، 
ــر، بــــعــــد تـــقـــديـــم  ــتــ ــويــ فـــــي مــــوقــــع تــ
الفيشاوي اعتذارًا عما بدر منه في 
افتتاح الدورة األولى من مهرجان 
الجونة السينمائي، كدعوة لقبول 

اعتذار الفيشاوي.

سيلينا غوميز 
لم تشف بعد

بــعــدمــا خــضــعــت الــنــجــمــة سيلينا 
قدمتها  كلية  زرع  لعملية  غوميز 
لــهــا صــديــقــتــهــا فــرانــســيــا رايـــســـا، 
نقل موقع »تي إم زي« عن أطبائها 
عملية  إلــى  ستحتاج  إنــهــا  قولهم 
ثانية بعد مــرور 15 عامًا. وكتبت 
ــن املـــــوضـــــوع، وقـــالـــت:  ســيــلــيــنــا عــ
إلى عملية  أحتاج  أنني  »اكتشفت 
كلية بسبب إصابتي بمرض  زرع 
الــــــذئــــــبــــــة«، وأضــــــــافــــــــت: »أتـــــشـــــوق 

اختبرته  ما  قريبًا  ألتشاطر معكم 
خالل األشهر األخيرة«.

ــر أن الــنــجــمــة غــومــيــز كــانــت  وُيـــذكـ
قــد نــشــرت عــبــر حسابها الــخــاص 
ــــورة  ــرام، صـ ــغــ ــتــ ــســ ــع أنــ ــوقــ عـــلـــى مــ
السرير  ظــهــرت فيها مــمــددة عــلــى 
في املستشفى، وبقربها صديقتها 
التي أعلنت أنها تبرعت لها بكلية.

أخبار

)Getty( »قام براد بيت بأداء دور البطولة في »مقابلة مع مصاص دماء

»مشروع 
)Getty( »ليلى

خالد صالح )فيسبوك(
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أفالمي ال تثير 
اهتمام طفلّي 

والجوائز 
ال تغريني

كيت 
بالنشيت

)Getty( »أمضيُت وقتًا ممتعًا عند تصوير فيلم »ثور 3: رغناروك

)Getty( أؤّدي في »أغنية ألغنية« دور امرأٍة تعيش مأساة عاطفية

)Getty( لست مولعة بالجوائز وال بكل ما يحيط بها من مراسم



نشر »رأس املــال«، فلوال النقد العميق الذي 
إيجاد  كــان باإلمكان  ملــا  الكتاب  هــذا  طرحه 
أرضـــيـــة لــفــهــم خـــارطـــة الــنــظــام الــــذي يحكم 

العالم. 
ــؤال مــفــتــوح حــول  ــ ــك، ظـــل يـــوجـــد سـ ــ ــم ذلـ رغــ
صــلــة نــقــد رأس املــــال بــالــواقــع، وخــصــوصــا 
مع حدوث متغيرات تاريخية أهّمها انهيار 
في  ل 

ّ
تتمث املفارقة  أن  غير  الشرقية.  الكتلة 

»رأس املــال« حيث استفاد  تزايد االهتمام بـــ
ــلــــومــــاتــــي، ولـــكـــن  ــن تــــوســــع االطـــــــــاع املــــعــ ــ مـ
بــالــتــأكــيــد مـــع اتـــضـــاح مــــدى جــشــع الــنــمــط 
منذ خمسة  العالم  يحكم  الــذي  االقتصادي 
قرون، وإنتاجه القائم على ما يشبه عبودية 

عابرة للشعوب والطبقات والحدود.
ــتـــي كــّرســهــا  ــتـــم مــــاركــــس فــــي ســـنـــواتـــه الـ اهـ
لتقديم فهم منطقي للرأسمالية بالتحوالت 
ــمــــعــــات لـــتـــقـــريـــر  ــتــ الـــــتـــــي ســـتـــمـــر بــــهــــا املــــجــ
بمعزل  الرأسمالية  بفهم  وليس  مصيرها، 
بتنظيرات  ويــرى مؤمنون  الكفاح.  هــذا  عــن 
ماركس بأن التهديدات الكبرى ضد الطبيعة 
ــاواة تــتــطــّور  ــ ــســ ــ ــات واملــ ــريــ ــحــ ــة والــ ــدالــ ــعــ والــ
ــي املـــجـــتـــمـــعـــات الـــرأســـمـــالـــيـــة.  ــــح فــ

ّ
وتــــتــــوض

رغــم أنــهــم يــأخــذون عليه عــدم تنبؤه كثيرًا 
بصراعات قد تنجم بني أشكال مختلفة من 

الرأسمالية، وهو ما ظهر الحقا.
مــاركــس بكثير  فئة ظلت تنظر ألفــكــار  لكن 
مــن الــحــيــطــة، إذ يـــرون أنـــه ال يمكن اعتماد 
ــقـــي الــــــحــــــاد: رأســــمــــالــــيــــون  ــبـ ــطـ تـــقـــســـيـــمـــه الـ
وعّمال.  ويرى هؤالء بأن املجتمعات طبقية 
بالفعل ولكنها تحتوي على أكثر من طبقة 
وبالتالي  مــتــعــددة،  فــئــات  تــوجــد  وضمنها 
ــقـــط بــني  ــة الـــــصـــــراع لـــيـــســـت فـ ــيـ ــامـ ــنـ ــإن ديـ ــ فــ

ني. 
ّ
ل

َ
ستغ

ُ
ني وامل

ّ
املستِغل

كذلك تؤخذ مسافة من أفكار ماركس كلما 
ق األمر بقطِعّيته بأن كل شيء محكوم 

ّ
تعل

باالقتصاد، وهو ما يهّمش مجاالت كثيرة 
بما يعتمل فيها من أفكار وحجج وثقافات 
وتـــّيـــارات وغـــايـــات ونـــزعـــات ومـــيـــوالت. كل 
هذه االنتقادات لم تمنع العمل من املحافظة 
ذلك  مناصروه  يــرّد  ما  وغالبا  بريقه،  على 
إلــى أسباب عــديــدة؛ أّولــهــا أن قــارئ الكتاب 
يستطيع أن يلمس بأنه يدور حول العصر 
ــن الـــعـــصـــر الــــذي  ــّدث عــ ــحـ ــتـ ــالـــي كـــمـــا يـ ــحـ الـ
في  للرأسمالية  ماركس  فتحليل  فيه.  كتب 
واملنطقية  األساسية  االجتماعية  عاقاتها 
ال يسري فقط على واقع القرن التاسع عشر 
بل  البريطانية  الصناعية  الــرأســمــالــيــة  أو 
يمتد إلى ما هو أبعد خصوصا أن تغلغل 
رأس املــال في حياة الناس لم يكن في ذلك 
الــيــوم، وبالتالي فــإن »رأس  الوقت كما هو 
املــال« هو أكثر أهمية اليوم مما كــان عليه 

في 1867.
الليبرالية الجديدة إال  اليوم  ثانيا، ال تذكر 
وتقرن بحجم الجشع والجحيم الذي تسّببه 
لشعوب األرض قاطبة، وهذا »الجحيم« من 
النقاط التي تناولها ماركس في زمانه وقّدم 
فترته وواقع  الفترتني،  فكلتا  توقعات عنه. 
االقتصادية  األزمــات  بتكثف  تمّيزتا  اليوم، 
ومــحــاوالت فــرض الــعــوملــة، وانــتــفــاخ لقطاع 

املال وعدوانية تجاه الحركة العمالية.
ــــزال شــيــوعــيــة مـــاركـــس الــثــوريــة  ثــالــثــا، ال تـ
ــار لــــدى  ــ ــيـ ــ ــــل خـ ــــضـ ــريـــن أفـ ــيـ ــثـ ــكـ ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
post-( ــة«  ــيــ ــالــ ــمــ الــــرأســ بـــعـــد  »مـــجـــتـــمـــعـــات 

هـــؤالء  يــتــفــق  حــيــث   )capitalist societies
مــع مــاركــس فــي أن تـــأزم الــواقــع الرأسمالي 
سيقود إلى نهاية هذه األيديولوجيا، وهي 
مرحلة يتوقع الكاتب بيتر دروكر )في كتابه 
»مــجــتــمــع مــا بــعــد الــراســمــالــيــة«، 1993( أن 

ناصر السهلي

تــمــّر هـــذه األيـــــام 150 ســنــة على 
كــتــاب  مــــن  الــــجــــزء األول  صــــــدور 
»رأس املال« )Das Kapital( لكارل 
الــجــزء،  هـــذا  اعــتــبــر   .)1883-1818( مــاركــس 
تــقــّدمــا  الـــعـــمـــل األكــــثــــر  فــــي 1867،  ــادر  الــــصــ
فـــي فــهــم الــتــركــيــبــة الــقــائــمــة القــتــصــاديــات 
املجتمعات ووسائل وعاقات اإلنتاج فيها. 
يان، 

ّ
وبعد رحيل ماركس، صدر الجزآن املتبق

عامي 1885 و1894، واألخير حّرره فريدريك 
إنغلز.

على مدى عقود، قلما خلت رفوف املكتبات 
الــكــبــيــرة حــــول الـــعـــالـــم مـــن تــلــك املـــجـــلـــدات، 
واألمر نفسه نجده في العالم، وقد ساهمت 
ترجمات »دار التقدم« في موسكو بانتشار 

واسع لكتاب »رأس املال« عربيا. 
ــان الـــــقـــــّراء، ســــــواء مــتــفــقــني أو مــخــتــلــفــني  كـــ
مـــع مـــواقـــف مـــاركـــس الــســيــاســيــة، يــجــدون 
 لفهم آلــيــات الــســيــاســات 

ً
فــي الــعــمــل مــدخــا

ــتـــراف  ــذا االعـ االقـــتـــصـــاديـــة لــلــرأســمــالــيــة. هــ
يترّسخ أكثر فأكثر مع مرور 150 عاما على 

الرا عبود

الــعــربــيــة أن تخلو من  فــي حــني تــكــاد املكتبة 
أدبيات وضعها باحثون عرب حول ما يطلق 
عليه علماء االجتماع اليوم »الثورة الرابعة«، 
الغربية عموما بمؤلفات  اإلصـــدارات  تزدحم 
تــتــنــاول املــوضــوع مــن نـــواح سوسيولوجية 

وسياسية وثقافية.
ومــن أبــرز هــذه اإلصـــدارات العمل الــذي قّدمه 
أستاذ الفلسفة واألخاق اإليطالي لوتشيانو 
فلوريدي عام 2014 بعنوان »الثورة الرابعة.. 
كيف يعيد الغاف املعلوماتي تشكيل الواقع 
ــانــــي«، وقــــد صـــــدرت تــرجــمــتــه حــديــثــا  اإلنــــســ
ضمن سلسلة »عالم املعرفة« الكويتية، والتي 

أنجزها املترجم لؤي عبد املجيد السيد.
بعد  يأتي  نوعي  تفسير  الرابعة هي  الــثــورة 
الــذات،  لفهم  خدمت 

ُ
ثـــورات سابقة است ثــاث 

ل 
ّ
تتمث إذ  لها؛  تعريفه  في  الكاتب  يقول  كما 

ــثــــورة األولــــــى فـــي مـــحـــاولـــة كــوبــرنــيــكــوس  الــ
ــــون ثــم  ــكـ ــ ــز الـ ــركــ ــا مــ ــنــ ــا نـــفـــتـــرض أنــ ــ

ّ
ــن ــــني كــ حـ

على  أجبرنا  مما  كــذلــك،  لسنا  أننا  اكتشفنا 
إلــى أنفسنا ومــحــاولــة اإلجــابــة  ــادة النظر  إعـ
ــؤال مـــن نــحــن، ومـــن نحن  مـــن جــديــد عــلــى ســ
ــم جــــــاءت مــحــاولــة  ــــون. ثــ ــكـ ــ بــالــنــســبــة إلـــــى الـ
ــن لــإجــابــة عــلــى الـــســـؤال، تلتها ثــورة  ــ دارويـ
ــذات؛ حــني اكتشفنا أن ما  ــ الـ فــرويــد فــي فــهــم 
أكــثــر بكثير مما  فــي عقولنا ووعينا  يــحــدث 
الرابعة  الــثــورة  ثــم ظهر مصطلح  نــظــن،  كنا 
ــان أول مـــن تــنــاولــه آالن تــيــويــنــغ، والـــذي  وكــ
رأى أنــه ال بد من إعــادة النظر باستمرار في 

ساخر من 
نهاية التاريخ

رغم أن كثيرين تنبّؤوا بدفن فكر ماركس مع القرن العشرين، إال أن االهتمام بعمله 
األبرز »رأس المال« بعد 150 عامًا من صدروه يظهر العكس. فأن تعيش األفكار التي 

وردت قبل قرن ونصف أمر شبيه بضربة قاضية لمراهنات الرأسماليين على فكرة »نهاية 
التاريخ« التي أطلقت بعد سقوط جدار برلين، كتبشير بهزيمة بدائل الرأسمالية

بترجمة كتاب »الثورة 
الرابعة« للمفكر اإليطالي 

لوتشيانو فلوريدي، 
تستدرك المكتبة العربية 
فراغًا يقابله ازدحام في 

اإلنتاجات الغربية حول 
هذا المفهوم

الثورة الرابعة  من نحن بعد محاولة فرويد

رأس المال 
150 عامًا في تقويض االستغالل

ترجمة 
المتوّفر

قد يشعر القارئ بأن 
»رأس المال« يدور حول 

العصر الحالي

فشل الرأسمالية 
الحديثة يعيد األنظار 

مجّددًا إلى ماركس

الماركسي  الفكر  إلى  العودة  تنطلق 
راهنة  إشكاليات  من  اليوم  العالم  في 
كترّهل الخطاب السياسي ومسائل البيئة 
وخصوصًا  التكنولوجيا،  وتعقيدات 
ال  لألسف،  المتالحقة.  االقتصاد  أزمــات 
رهين  العربي  العالم  في  ماركس  يــزال 
على  الحكم  يجري  القديمة،  قراءته 
فكره بأفكار ُمسبقة ومسقطة، ليظل 
متعّصبون،  مناصرون  محبسيه:  رهين 
أو مناهضون مكّفرون. وضع ال يمكن 
انطالقًا  لقراءته  هادئ  ركن  إيجاد  فيه 

من قضايانا.

ركن هادئ لقراءة ماركس
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ثقافة

فّواز حداد

عتمد منهجية مضمونة في قراءة الرواية، يمكن االطمئنان 
ُ
حتى اآلن، لم ت

التحكيم، بالتالي ال يجوز إصــدار أحكام  إليها، هذا ما تشكو منه لجان 
نهائية على جنس أدبي مهما نضج، ما دام في طور التشكل. لكن األدب 
ليس في حالة تشكل وال تطّور، بل في توسع وبحث، مواكبة الحياة تنحو 
إلى عدم استقرار األدب، فهو ال يسبقها، بل يسعى إلى إدراك ما يعصف 
فيها من غليان واضطرابات وقلق ونشدان للسعادة. أما االستقرار، مهما 

طال فهو موقوت، في مرحلة انتقالية ال تنتهي، إال لتتجدد.
في الرسالة التي رفض املدير األدبي ملنشورات أولندوف الكتاب األول »في 
ملارسيل  املفقود«  الزمن  »البحث عن  الضخمة  الرواية  جانب ســوان« من 
: ال أفهم كيف يكتب رجل ثالثني صفحة في وصف 

ً
بروست، علق قائال

به من جديد على فراشه، قبل أن يستطيع النوم. 
ّ
به، ثم تقل

ّ
كيفية تقل

ب بطله على 
ّ
ال أظن أن لدى بروست القدرة على اإلتيان بمعجزة وصف تقل

الفراش بهذا العدد من الصفحات، إال إذا كان يكتب ما يتداعى في ذهن 
بطله من تداعيات وذكريات. في الحقيقة، لم يستعجله املدير األدبي وحده 
في االنتقال إلى املوقف التالي، بل الكثير من القراء أيضًا، فالرواية بالنسبة 
الــوقــت، ال يزيد  إليهم عبارة عن مــواقــف، وكــل موقف يستغرق قــدرًا من 
بعضها عن بضع كلمات. لم يأخذوا باالعتبار أن موقف »ما قبل النوم«، 
به على الفراش. تأثير بروست امتد إلى تغيير 

ّ
كان في تداعياته ال في تقل

، أن روايته لم تسبر عصره فقط، بل العالم 
ً
عادات القراءة أيضًا. واملهم فعال

الجّواني النفسي الفردي.
ال يوجد كاتب سبق زمانه، بل يوجد كاتب استوعب ما اختلج واضطرم 
 ما يحتاجه 

ّ
في الذات والواقع، ورأى ما أخفق غيره في رؤيته، واستشف

للتعبير عنه، فلم تسعفه األدوات املتعارف عليها. من هنا تنبعث الرغبة 
يدفع  مــا  واالنــســداد.  والــقــصــور  اإلحــبــاط  التجربة، يعززها  فــي  الجامحة 
الكاتب إلــى إيــجــاد حــلــول ألزمـــة إبــداعــيــة بــات يعيشها. قــد تــكــون البداية 
لتكريس تيار جديد، لن يالقي االستحسان، لكن بعد حني سيجد صداه. 
وما  زمانه،  ابــن  فالكاتب  متأخرين،  أو  اد مبكرين 

ّ
النق به  اعترف  وســواء 

أضافه أصبح مادة استعمالية لألدب. 
إلــى  األدب وإرســـالـــه  تقييم  مــهــمــاتــه  أبـــرز  مــن  أن  يعتقد  الــنــقــد  كـــان  وإذا 
املستقبل أو إلى النسيان، فقد يصيب ويخطئ؛ أحيانًا أخطاؤه مكلفة، وال 
تسامح معها، إن دلت على شيء، فعلى قصوره في التعرف على أعمال 
مفتاحية. ومثال سانت بوف، واحد من أكبر نقاد فرنسا في مقاله »عشر 
سنوات في األدب« وتعليقه على صاحب »الكوميديا اإلنسانية«: إن بلزاك 

سينتهي كما بدأ بمائة كتاب لن يقرأها أحد. كان خطأ فاحشًا.
قرأ حتى اآلن، ولهذا داللة؛ إذا كان الكاتب أمينًا 

ُ
ما زالت كوميديا بلزاك ت

لعصره، يجد طريقه إلى األزمنة القادمة. 

الكاتب وزمانه

استعادة

إصدارات

تشهدها البشرية خال العقدين القادمني.
ــــؤالء، فــشــلــت، حتى  فــالــرأســمــالــيــة، بــنــظــر هـ
وهـــي بــا مــنــافــس فــي ظــل انــهــيــار األنــظــمــة 
االشــتــراكــيــة، فــي إعـــان انــتــصــارهــا وتقديم 
العدالة والرفاهية والحريات بشكل معقول 
ومتساو بني الناس، بل على العكس تعّمقت 
هــؤالء  وينظر  وتــعــددت.  وتفاقمت  أزماتها 
إلــــى إمــكــانــيــة انـــتـــصـــار الــرأســمــالــيــة كــنــوع 
مـــن الـــطـــوبـــاويـــة، ويـــتـــخـــذون مـــن الــتــغــيــرات 
 كافيا على عدوانية ووهم أن 

ً
املناخية دليا

تبقى الرأسمالية خيارًا مستقبليا للخروج 
من األزمات البشرية.

املــــــــال«،  »رأس  كــــتــــاب  فـــــي  أهـــمـــيـــة  األكـــــثـــــر 
ــرء شيوعيا  ولــيــس بــالــضــرورة أن يــكــون املـ
ــك، هـــو تــبــشــيــره  ــ أو مــاركــســيــا لــيــكــتــشــف ذلـ
تشترط  حـــرة  مجتمعات  خــلــق  عملية  بـــأن 
مـــواجـــهـــة شـــامـــلـــة مــــع الــــســــوق واســـتـــغـــال 
العمالة والخصخصة وهيمنة الحكومات. 

هكذا يبدو جليا أن شرائح واسعة من مثقفي 
العالم مقتنعون بأن ما جاء في »رأس املال« 
 لــاعــتــمــاد 

ً
ال يــــــزال، بــعــد 150 عـــامـــا، قـــابـــا

النظري والتطبيقي، كما ال تزال فئة تعتقد 

دورنا كقادرين على الفعل في املجتمع تبعا 
حولنا.  مــن  الكبرى  التكنولوجية  للتغيرات 
يذهب فــلــوريــدي فــي كتابه هــذا إلــى التفكير 
واملعلومات  االتــصــاالت  تكنولوجيا  أثــر  فــي 
الــتــطــورات فــي هذا  على عاملنا، ويصف آخــر 
الكتاب بأن  املجال، ومــدى تأثيرها. ويجادل 
هذه التكنولوجيا أصبحت قوة بيئية تخلق 

واقعنا من جديد وتغّير فيه باستمرار.
ــاتـــب يــســتــكــشــف قـــــوة حــضــور  ــكـ وإن كـــــان الـ
بشكل  واملــعــلــومــات  االتـــصـــاالت  تكنولوجيا 
ــيـــم والــــبــــحــــث الــعــلــمــي  ــلـ ــتـــعـ أســـــاســـــي فـــــي الـ
والــتــفــاعــل االجــتــمــاعــي وصــــواًل إلـــى الــحــرب، 
فإن سؤال الكتاب الفلسفي واملتضمن في كل 
فصل فيه هو سؤال حول من نحن اليوم؟ وما 

دورنا في هذا التحّول الكبير؟
التكنولوجي  االنــفــجــار  أن هـــذا  املــؤلــف  يـــرى 
إنسانية جوهرية  أسئلة  إجاباتنا عن  يغّير 
الحياة  بــني  الــحــدود  كــهــذه، وبينما تتاشى 
»أونــــايــــن« و»أوفــــايــــن«، ونــصــبــح محاطني 
شــيــئــا فــشــيــئــا بــأجــهــزة ذكـــيـــة، نــجــد أنــفــســنــا 
ـــي فـــي جـــو املــعــلــومــات 

ّ
فـــي حـــالـــة انــــدمــــاج كـــل

ــل االجـــتـــمـــاعـــي. فــيــتــحــكــم الــعــالــم  ــواصــ ــتــ والــ
االفــتــراضــي بــالــطــريــقــة الــتــي نعيش بــهــا من 
الـــتـــســـوق والـــعـــاقـــات الــعــائــلــيــة والــعــاطــفــيــة 

والعمل وصواًل إلى السياسة والحرب.
يشار إلى أن الكاتب هو أحد أبرز املشتغلني 
ــدر لـــه في  ــذا الــحــقــل املـــعـــرفـــي، وقــــد صــ فـــي هــ
ــلــــومــــات: مــقــدمــة  الـــســـيـــاق نــفــســه كـــتـــب »املــــعــ
املعلومات«  و»فلسفة   )2010( جـــدًا«  قصيرة 

)2011( و»أخاق املعلومات« )2013(.

الرأسمالية،  انهيار  بشأن  تنبؤاته  بصحة 
تحت وطأة التناقضات الكامنة فيها. وحني 
أتــت األزمــــات االقــتــصــاديــة بــدايــة مــن 2008، 
عــرفــت هــذه الــتــوّجــهــات مــزيــدًا مــن التوّسع، 
ما يجعل من األلفية الجديدة فضاء توّسع 
جديدًا لكارل ماركس بعد أن اعتقد كثيرون 

أن فكره قد دفن في القرن العشرين.
في اليابان، ذهبت دور النشر، بالتزامن مع 
تلك األزمة، إلى إعادة نشر ما جاء في »رأس 
املــال«، بل إن »دار نشر الشرق« في طوكيو 
ــقـــات فــــي كــــتــــاب رســــوم  ــلـ ــلـــى حـ ــه عـ ــ ــدرتـ ــ أصـ
كـــاريـــكـــاتـــوريـــة كـــي تــســّهــل فــهــم مــحــتــويــات 

مجلداته.
ــيــــس مــــنــــفــــردًا فــي  ــيــــني لــ ــانــ ــابــ ــيــ اهــــتــــمــــام الــ
مــجــتــمــعــات الــرأســمــالــيــة املـــتـــقـــّدمـــة. فــاألمــر 
ــه فـــي أملــانــيــا الـــتـــي كــتــب بــلــغــتــهــا، وفــي  ــ ذاتـ
دول الــشــمــال األخــــــرى، والـــتـــي تــظــهــر فيها 
االجتماعيني  مثل  الجديد،  اليسار  تــيــارات 
الــديــمــقــراطــيــني كــبــدائــل عـــن االشــتــراكــيــني، 
وهـــــــؤالء يـــتـــزايـــد اهــتــمــامــهــم بـــطـــرح الــفــكــر 
ــة فــي  ــ ــوملـ ــ ــعـ ــ املـــــاركـــــســـــي حــــــــول األزمـــــــــــــات املـ
املـــجـــتـــمـــعـــات فـــيـــصـــوغـــون مــنــهــا خــطــابــهــم 

الـــســـيـــاســـي. يــمــكــن تــســجــيــل هــــذا االهــتــمــام 
أيضا في صفوف الجيل الشاب في أوروبا، 
ــلــــى املـــســـتـــوى األكــــاديــــمــــي أيــــضــــا، وقـــد  وعــ
الصحافة توجهات متزايدة إلعادة  رصدت 
قـــــراءة »رأس املـــــال« كــمــدخــل لــفــهــم ظــواهــر 
الـــتـــأزم املــجــتــمــعــي، االقــتــصــادي-الــســيــاســي. 
وبالرغم من أن مجتمعات الشمال األوروبي 
تعتبر مــجــتــمــعــات رفــاهــيــة ورخــــاء وعــدالــة 
بــدأت تظهر  أزمـــات كثيرة  أن  إال  اجتماعي، 
بما في ذلك الفقر والبطالة واختال التوازن 
بــني مــاك الــثــروات، املــركــزة فــي أيـــدي نسبة 
ــــور تــدفــع  تــصــل أحــيــانــا إلــــى 4 %، وهــــي أمـ
الجيل، وليس بالضرورة على أساس  بهذا 
قـــراءة »رأس املــال«  إلــى  أنــه ماركسي الفكر، 
كــمــرجــع أســـاس الســتــيــعــاب الـــواقـــع وجعله 

قاعدة لوضع بدائل للمستقبل.
أن تعيش األفكار التي وردت في كتاب صدر 
منذ 150 عاما تبدو ضربة قاضية ملراهنات 
الــرأســمــالــيــني عــلــى فــكــرة »نــهــايــة الــتــاريــخ«، 
الزهو  حالة  ضمن  أطلقت  التي  الفكرة  تلك 
ــــت مـــحـــاولـــة  ــانـ ــ ــــني، وكـ ــرلـ ــ بـــســـقـــوط جــــــــدار بـ

للتبشير بهزيمة كل بدائل الرأسمالية.

إطاللة تصويب

شوقي بن حسن

في سنة 2000، صدرت بالعربية 
ــان الـــشـــيـــوعـــي«  ــيــ ــبــ ــ »ال ـــ ــ تـــرجـــمـــة ل
ــنـــشـــورات  ــز، مـ ــلــ ــغــ )مـــــاركـــــس وإنــ
شريح،  محمود  وضعها  الجمل( 
»خطبة  بـ سّماها  مقّدمة  ضّمنها 
املترجم« ينظر فيها خلفه؛ إلى من 
فيعّد  »البيان«،  تعريب  إلى  سبقه 
بكداش  خالد  ترجمات:  ثــالث  لنا 
)1933(، ووضاح شرارة )1972(، 
كما   ،)1975( األخضر  والعفيف 
يــذكــر أنـــه تــوجــد تــرجــمــات أخــرى 
ســـمـــع عـــنـــهـــا مــــن بــيــنــهــا واحـــــدة 
وضعها جورج طرابيشي. يلفتنا 
شريح إلــى جــودة هــذه الترجمات 
القدرة  أو  األسلوب  مستوى  على 
املــعــانــي، وهــي مالحظة  على نقل 
إذا ربطناها بمشروع اإلقدام على 
: ملاذا 

ً
ترجمة جديدة تفرز تساؤال

طبعًا،  النص؟  نفس  ترجمة  نعيد 
الشيوعي«  »الــبــيــان  وضـــع  يمكن 
ــتــي  مــــن الـــنـــصـــوص املـــرجـــعـــيـــة ال
ــتــــحــــنّي مــع  ــا وتــ ــ ــهـ ــ ــراءاتـ ــ ــّدد قـ ــعــ ــتــ تــ
الــزمــن، ولــكــن هــل يمكننا تصّور 
ــــوفــــرة فـــي تــرجــمــة كــتــاب  نــفــس ال
ــم يــكــن صاحبه  ــو ل إلـــى الــعــربــيــة ل
ــن الـــــدورة  ــاركـــس جـــــزءًا مـ مــثــل مـ
الــســيــاســيــة الــعــربــيــة، خــصــوصــًا 
حــني نــعــرف بــطء جــهــاز الترجمة 
الـــعـــربـــي؟ الــــيــــوم، تـــبـــدو مــيــاديــن 
مؤلفات  ولــيــس  بــرّمــتــهــا،  معرفية 
فقط، غائبة عن العربية؛ وال سبيل 
مللء هذه الفراغات سوى الترجمة. 
التعريب؟  ملــاذا تتأخر عملية  لكن 
ــنـــاك  هـ ــن  ــكــ يــ ــم  ــ ــ ل إذا  ــة،  ــاطــ ــســ ــبــ بــ
ــمــا نــتــحــّرك 

ّ
»اســتــثــمــار« قــريــب قــل

صــــوب املـــعـــرفـــة. بـــعـــبـــارة أخــــرى، 
لعبور املضيق ينبغي إنتاج منطق 
مــع إشكاليات  اشــتــبــاكــات جــديــد 
العالم غير محاولة توفير خدمات 
بهدف  أو  الــداخــل  في  أيديولوجية 

ملء الفراغات األكاديمية.

عاشت ثورة أكتوبر 1917 هو عنوان الكتاب الذي صدر مؤخرًا عن »دار الفارابي« للمفكر عالم بقيادة االفتراضي
منظور  من  البولشيفية  للثورة  استعادة  الكتاب  يمثل  أمين.  سمير  المصري  االقتصادي 
في  راديكالية  الثورات  أكثر  إحدى  كونها  زاوية  من  العام،  هذا  مئويتها  بمناسبة  عربي 

التاريخ وأعمقها تأثيرًا في العالم ومنها البالد العربية.

يضم كتاب في إصالح المجال الديني مجموعة من البحوث والمناقشات التي تضّمنتها 
ندوة تحمل نفس العنوان نظمها »مركز دراسات الوحدة العربية« بالتعاون مع »المعهد 
زياد حافظ، وعزيز العظمة، وصالح سالم،  السويدي باإلسكندرية«. شارك في الكتاب: 

ومحمود حلمي عبد الوهاب، وعبد اإلله بلقريز، وجيه قانصو، ويوحنا عقيقي.

القومية«، صدرت مؤخرًا طبعة جديدة من  الكتب والوثائق  لدار  العامة  »الهيئة  عن 
بركات.  علي  لـ  السياسية  الحركة  الزراعية في مصر وأثره على  الملكية  تطّور  كتاب 
تنّقل  الوثائق  يدرس من خالل  إلى 1914 وفيها  بين 1813  الزمنية  بالفترة  المؤلف  يهتم 
الملكيات في مصر بين مالك منحدرين من المماليك، ذوي األصول التركية والبلقانية إلى 

أعيان من أصول مصرية وأثر ذلك في بناء طبقة سياسية وطنية.

للباحثة  الحديث  اإلسالمي  الفكر  في  لردة  لكتاب  الفرنسية  الترجمة  مؤخرًا  صدرت 
التونسية آمال القرامي. ترجمة أعّدها محمد صالح بربوش ونشرتها مؤسسة »نيرفانا«. 
يقّدم البحث مسحًا نقديًا لقراءات مفّكرين إسالميين معاصرين لمسألة الردة مثل محمد 

أركون وأبو يعرب المرزوقي وعبد المجيد الشرفي.

تمثال لماركس 
في مدينة 

شمنيتز، جنوب 
ألمانيا
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يدفع تجار فلسطينيون رشاوى إلى سماسرة محليين في مقابل الحصول على تصاريح إلنجاز معامالت تجارية تمر عبر 
كيان االحتالل، في ظل تشجيع من تل أبيب للظاهرة متجاوزة إدارات السلطة الفلسطينية في رام اهلل

تنسيق مدني يتجاوز 
السلطة الفلسطينية

سماسرة 
التصاريح

 رام اهلل ــ سائد نجم 
غزة ــ محمد الجمل

إبراهيم  الثالثيني محمد  يتفاخر 
ــواد الــغــذائــيــة فـــي مدينة  ــ تــاجــر املـ
ســلــفــيــت شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
أمام نظرائه، بعالقاته املتميزة مع سمسار من 
املحتلة، يستصدر  القدس  بلدة حزما شرقي 
ــاريـــح دخــــــول إلـــــى األراضــــــي  مــــن خـــاللـــه تـــصـ
املحتلة عام 48 إلنجاز معامالته التجارية، في 
لكل  أميركا(  دوالرا   426( 1500 شيكل  مقابل 
تصريح من »فئة تجار« بعد أن مل اإلجراءات 
ــداره عـــبـــر غـــرفـــة صــنــاعــة  ــتــــصــ الـــطـــويـــلـــة الســ
وتــــجــــارة مــحــافــظــة رام الـــلـــه والـــبـــيـــرة والــتــي 
إليها بطلب للحصول على  أن تقدم  له  سبق 
العامة  الهيئة  إلــى  بــدورهــا  ورفعته  تصريح 
الوطنية  للسلطة  الــتــابــعــة  املــدنــيــة  لــلــشــؤون 
مع  جهتها  مــن  تتواصل  والــتــي  الفلسطينية 
مديرية التنسيق واالرتباط في اإلدارة املدنية 
اإلسرائيلية )االرتباط اإلسرائيلي(، في دورة 
العمل تستغرق قرابة الشهر، من أجل أن  من 
الرفض أو ربما  أو  يحصل على رد باملوافقة 
ال يــأتــيــه الـــرد مــطــلــقــا، فــي حــن ال تــزيــد فترة 
نهايته على  أسبوع يحصل في  انتظاره عن 

تصريحه عبر السمسار.

البحث عن تصريح 
قبل عام 2014 كانت جميع أنواع التصاريح 
الـــالزمـــة لــتــجــار فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ــزة تـــصـــدر عـــبـــر الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــشــؤون  ــ غـ
مع  بالتواصل  املخولة  الفلسطينية  املدنية 
الـــجـــانـــب »اإلســـرائـــيـــلـــي« بـــنـــاء عــلــى املــلــحــق 
ما  املوقعة  أوســلــو  باتفاقية  الــخــاص  املــدنــي 
االحــتــالل  ــة  ــ ودولـ الفلسطينية  الــســلــطــة  بـــن 
مـــن عــــام 1993، في  فـــي 13 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
ــــور مـــع نــهــايــة عـــام 2014،  حـــن اخــتــلــفــت األمـ
»إذ رصدت الهيئة التفاف تجار فلسطينين 
على إجراءاتها عبر الحصول على التصاريح  
ــلــــي« أو  ــيــ ــرائــ مـــبـــاشـــرة مــــن »االرتــــــبــــــاط اإلســ
ــرة، بـــحـــســـب إفــــــــــــادة  مـــديـــر  ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ــر الـ ــبــ عــ

الفلسطينية ثالث مرات بطلب الحصول على 
تصريح لكن »االرتــبــاط اإلســرائــيــلــي« رفضه 
ــثـــالث، مـــا دعــــاه إلــى  دون ســبــب فـــي املـــــرات الـ
الجنسية  عــربــي يحمل  إلــى سمسار  الــلــجــوء 
اإلســرائــيــلــيــة دفــــع لـــه 20 ألــــف شــيــكــل )5687 
تــصــريــح  عــلــى  مــقــابــلــهــا  فـــي  دوالرا(، حــصــل 
تـــاجـــر ملــــدة شـــهـــر  بــعــد 3 أيــــــام، اســتــغــلــه في 
تخليص بضاعته من املعلبات املستوردة من 
الــصــن بــعــد أن ظــلــت عــالــقــة لشهر فــي ميناء 

أسدود اإلسرائيلي.
والنوع الثاني من الرشاوى بحسب التاجرين 
ــم، يــتــقــاســمــهــا  ــيـ ــراهـ رامـــــي زيــــــدان ومــحــمــد إبـ
ــهــــودي،  الــــتــــاجــــر الــفــلــســطــيــنــي مــــع شــــريــــك يــ
الــجــهــات »اإلســرائــيــلــيــة« املخولة  إلــى  يتوجه 
قيمة  الــتــاجــران  ويتقاسم  التصريح  بــإصــدار 
الرشوة التي تدفع لتلك الجهات حسب درجة 
استفادة كل منهما، بينما ظهر نوع جديد من 
التصاريح التجارية في عام 2016، يستصدره 
مـــقـــاولـــون إســرائــيــلــيــون، لــحــرفــيــن مـــن غـــزة، 
يــعــمــلــون فـــي قــطــاع الــبــنــاء، بــحــســب مـــا أكـــده 
مــصــدر مطلع فــي هيئة الــشــؤون املــدنــيــة في 
غير مخول  لكونه  )رفـــض كشف هويته  غــزة 
بالحديث(، ويطابق ما قاله املصدر ما رصده 
معد التحقيق في غزة على معبر بيت حانون 
قـــــدوم  فلسطينين  الــقــطــاع، إذ وثـــق  شــمــال 
من الداخل املحتل، يعملون في مجال البناء، 
من بينهم سامي عبد الحميد، والــذي يمتلك 
تصريح تاجر، حصل عليه بمساعدة مقاول 

إسرائيلي، يحتاجه للعمل معه.
وثمة نوع ثالث من رشاوى التصاريح، ظهر 
حديثا ووصل حد اإلعــالن في الصحف، عبر 
مــكــاتــب عــلــنــيــة يـــديـــرهـــا إســـرائـــيـــلـــيـــون، على 
إعــالن نشرته صحيفة فلسطينية روج  غــرار 
واملعامالت  األعمال  لتنسيق  »مكتب  الفتتاح 
فــي الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة، سلطة الــجــمــارك 
واملـــوانـــئ وجــمــيــع الـــدوائـــر الــحــكــومــيــة« كما 
جاء باإلعالن الذي وضع املعلن به رقم هاتفه 

واعدا بخدمة سرية وأمينة.
تواصل معد التحقيق في الضفة الغربية، مع 
قائال  بسليمان،  نفسه  عــرف  الـــذي  السمسار 
إنه يعمل مخلصا جمركيا بمكتب للبضائع 
التي تصل  إلى املوانئ »اإلسرائيلية«. وأبدى 
سليمان رفضه بداية األمر إلنجاز التصاريح، 
ــه عــمــل صــعــب تصل  ــاد وتــراجــع قــائــال »إنـ وعـ
كــلــفــتــه إلــــى أكــثــر مـــن 30 ألــــف شــيــكــل، يــدفــعــه 
إلـــى أشــخــاص يــعــمــلــون فــي جــهــات حكومية 
إســرائــيــلــيــة«، مــبــديــا اســتــعــداده لــلــتــعــاون في 
هذا األمــر، بعد لقاء مع املتصل في مدينة تل 

أبيب، يتم خالله االتفاق على التفاصيل.

اتهامات وردود
يــتــهــم تـــجـــار فــلــســطــيــنــيــون الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
طلبات  بإهمال  الفلسطينية  املدنية  للشؤون 
تـــصـــاريـــحـــهـــم، وعــــــــدم إرســــالــــهــــا لـــالرتـــبـــاط 
اإلســرائــيــلــي مـــا يــدفــعــهــم، لــلــتــعــامــل مــبــاشــرة 
معه عبر السماسرة،  من بينهم مجدي ناصر 
الذي يعمل في تجارة مواد البناء وأبو محمد 
مستورد للقرطاسية في الضفة الغربية، لكن 
الشؤون  فــي  واإلعـــالم  العامة  العالقات  مدير 
التجار  اتــهــامــات  ينفي  الفلسطينية،  املدنية 
إذ ال يردون  محمال اإلسرائيلين املسؤولية، 

على بعض التصاريح.
الــذيــن  الفلسطينين  الــتــجــار  نــســبــة  وبــلــغــت 
ــلـــي عـــلـــى طــلــبــات  ــيـ ــرائـ ــرد الـــجـــانـــب اإلسـ ــ لــــم يـ
تصاريحهم منذ بداية العام 15% توازي 1125 
للطلبات  الكلي  الــعــدد  إجمالي  مــن  تصريحًا 
املــقــدمــة حــتــى نــهــايــة أغـــســـطـــس/آب املــاضــي، 

ــمـــوع مــــوافــــقــــات الـــتـــصـــاريـــح  فـــيـــمـــا بـــلـــغ مـــجـ
املمنوحة من سلطة االحتالل إلى سكان قطاع 
غزة عبر معبر بيت حانون 12746 تصريحا 
في  لــلــمــواطــنــن  تــصــريــحــا  و21285  لــلــتــجــار 
التصاريح  موافقات  بلغت  بينما   ،2016 عــام 
لــلــمــواطــنــن مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــاري حتى 
املــاضــي 5642 تصريحا  أغــســطــس  نــهــايــة آب 
لــلــتــجــار، كما  تــصــريــحــا  لــلــمــواطــنــن، و2841 
بلغ عدد معامالت استصدار »التصاريح« في 
الضفة 42.570 تصريحا للمواطنن، و25.492 
للتجارا خالل عام 2016، وتمت املوافقة خالل 
 5.035 عـــلـــى   ،2017 ــــام  عـ مــــن  األول  الـــنـــصـــف 
تــصــريــحــا  و2.532  لـــلـــمـــواطـــنـــن،  تـــصـــريـــحـــا 
للتجار، وهو ما يظهر تراجع عدد التصاريح 
املمنوحة من الهيئة في النصف األول من عام 
العام  فــي  الفترة  بـــذات  عــام 2017 مقارنة  فــي 
التحقيق عبر  املــاضــي، بحسب ما وثقه معد 
لــلــشــؤون  الــعــامــة  املــوقــع اإللــكــتــرونــي للهيئة 
املمنوحة  الــتــصــاريــح  عـــدد  زاد  فيما  املــدنــيــة، 
عبر سماسرة ووسطاء، بحسب ما أكده وكيل 

وزارة العمل ناصر قطامي ووليد وهدان.

تطبيع ممنهج
يسعى االحتالل منذ عامن إلى تجاوز هيئة 
الشؤون املدنية، عبر إقامة عالقات تطبيعية 
مع التجار الفلسطينين، وخلق جسم مواز، 
عــبــر مــكــاتــب االرتــــبــــاط أو الـــســـمـــاســـرة، كما 
يقول وليد وهــدان، وهــو ما يتم عبر تغييب 
ـــادة  الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــضـــفـــة، وإعــ
ــا كـــانـــت عــلــيــه قـــبـــل عـــــام 1994،  األوضــــــــاع ملــ
عــبــر تطبيع الــعــالقــات الــتــجــاريــة بــن سكان 
فــي اإلدارة املدنية  الضفة وضــبــاط االرتــبــاط 
هيئة  على  املــرور  دون  مباشرة،  اإلسرائيلية 
الشؤون املدنية بحسب ما رصده عدنان أبو 
عامر رئيس قسم العلوم السياسية واإلعالم 
بــجــامــعــة األمــــة فـــي غــــزة وهــــو مـــا وافـــقـــه فيه 
نــائــب عميد  إبــراهــيــم حبيب  األمــنــي  الخبير 
الخبيران في  غــزة، ويــؤكــد  فــي  الشرطة  كلية 
الـــشـــؤون اإلســرائــيــلــيــة أن صــفــحــة »املــنــســق« 
ــرال يــــــــؤاف مــــــردخــــــاي رئــــيــــس مــكــتــب  ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ
آلية  تعد  املناطق،  في  اإلسرائيلية  الحكومة 
مــا يدخل  الفلسطينين وهـــو  مــع  لــلــتــواصــل 
ــن أفــيــغــدور لــيــبــرمــان  ــر األمــ ضــمــن خــطــة وزيــ
الغربية؛  الضفة  مــدن وقــرى  الــجــديــدة، تجاه 
والــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـــبـــاشـــرة بــن 
الصهاينة والفلسطينين عبر اإلدارة املدنية 
يــوآف  برئاسة  اإلســرائــيــلــي  للجيش  التابعة 
مـــردخـــاي وفــــق مـــا كــشــفــتــه الــقــنــاة الــعــاشــرة 
»اإلسرائيلية« في يوليو/تموز من عام 2016.

وتــقــســم خــطــة لــيــبــرمــان الــضــفــة الــغــربــيــة إلــى 
بالساخنة  ويقصد  وبــــاردة،  ساخنة  مناطق 
تلك التي يخرج منها منفذو عمليات فدائية، 
وتـــتـــم مـــعـــاقـــبـــة ســـكـــانـــهـــا وفـــقـــا لــســيــاســيــات 
ــــالق والــعــقــاب الــجــمــاعــي، كــمــا يــقــول أبــو  اإلغـ
الــبــاردة هي  عــامــر، ويكمل حبيب أن املناطق 
الــهــادئــة أمــنــيــًا، والــتــي ستشهد حــريــة حركة، 

وتسهيالت اقتصادية.
ووفق القناة العاشرة اإلسرائيلية فإن  منّسق 
أعـــمـــال الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة يــحــرص على 
الـــتـــواصـــل مـــع شــخــصــيــات فــلــســطــيــنــيــة وفــقــا 
التواصل  أكد على  الــذي  ليبرمان  لتوجيهات 
مـــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن مــــبــــاشــــرة ولــــيــــس عــبــر 
يعتبره  مــا  وهــو  السلطة،  رئــاســة  »املقاطعة« 
األمن العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام 
الصالحي تجاوزا للسلطة، في مناورة تهدف 
إلى استعادة دور اإلدارة املدنية في السيطرة 

املباشرة على الضفة.

الشؤون  في هيئة  واإلعــالم  العامة  العالقات 
وتتنوع  وهــــدان.  ولــيــد  الفلسطينية  املــدنــيــة 
للتجار،  تــلــك املخصصة  بــن  مــا  الــتــصــاريــح 
وأخرى للعمال، والعالج، وتصاريح »جدار« 
ــدار، بحيث  ــقـــرى الـــتـــي شــطــرهــا الــــجــ ــل الـ ألهــ
يتنقلون من خاللها عبر بوابات، وتصاريح 
»احتياجات شخصية« مثل األعراس وزيارة 
ــاريـــح  ــــن الـــــدرجـــــة األولــــــــــى، وتـــصـ األقــــــــــارب مـ
»BMG« املخصصة لرجال األعمال، وأفضلها 
في الضفة تصريح يطلق عليه »00« ويعني 
ــروج عــبــر الــحــواجــز غير  ســاعــات دخـــول وخــ
محددة، بعكس باقي األنــواع التي يتم فيها 
تــقــيــيــد صـــاحـــب الــتــصــريــح بــســاعــات دخـــول 
وخــــروج تــبــدأ مــن 8 صــبــاحــا حــتــى 4 مــســاء، 
وال تزيد املدة الزمنية، لتصاريح غزة عن 90 
يــومــا، بينما تصل فــي الضفة إلــى عـــام، كما 

»العربي الجديد«. شرح وهدان لـ
الفلسطينية  املــدنــيــة  الــشــؤون  وتــصــدر هيئة 
مجانية،  بــصــورة  أشكالها  بكافة  التصاريح 
الضفة  فــي  التجارية  الــغــرف  تتقاضى  بينما 
الغربية رسوما رمزية ال تزيد عن 10 دنانير 
كــل طلب  مقابل  أميركيا«  دوالرا   14« أردنــيــة 
تصريح يقدمه التجار اليها إذ تتولى إرساله 
إلـــــى الــهــيــئــة واســــتــــالم الــــــرد مـــنـــهـــا، بــحــســب 
في  التصاريح  قسم  مسؤولة  أحمد  ياسمن 

الغرفة التجارية برام الله والبيرة.

التصاريح في مقابل الرشاوى
التجار  يخترق سماسرة إسرائيليون وعــرب 
» تجار«  الفلسطينين عبر إصــدار تصاريح 
مــخــتــلــفــة األنـــــــواع، أو تــخــلــيــص جــمــركــي في 
املـــوانـــئ اإلســرائــيــلــيــة فـــي مــقــابــل الـــرشـــاوى، 
ــــى 3 أنــــــــواع ويـــحـــدد  ــاوى إلــ ــ ــــرشــ وتـــنـــقـــســـم الــ
الدفع والتي  الرشوة وطريقة  السمسار قيمة 
دوالرا(   426( شــيــكــل   1500 بـــن  مـــا  تـــتـــراوح 
نــوع  بــحــســب  دوالر(   8500( شــيــكــل  و30000 
ــلــــوب، وفــــقــــا ملــــا وثــــقــــه مــعــدا  الـــتـــصـــريـــح املــــطــ
الــتــحــقــيــق عــبــر إفــــــادات 10 تــجــار مـــن بينهم 
ــواد غـــذائـــيـــة مــــن شــمــال  ــ ــر مــ ــالـــد عـــمـــر تـــاجـ خـ
الضفة، والذي تقدم عبر هيئة الشؤون املدنية 

انخفاض عدد 
تصاريح التجار في 

النصف األول من عام 
2017 مقارنة بـ 2016

منسق االحتالل في 
الضفة يشجع التجار 

على التواصل مع 
إدارته مباشرة

الثالثاء 26  سبتمبر/ أيلول   2017 م  6 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1121  السنة الرابعة
Tuesday 26 September 2017

تجار ينتظرون على معبر بيت حانون في غزة )العربي الجديد(
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رياضة

توج األملاني، بيتر جويوفتشك، املصنف الـ95 
عاملّيًا، اليوم، ببطولة ميتز للتنس بعد الفوز على 
الفرنسي بنوا بيير. وتوج جويوفتشك بأول لقب 

في مسيرته بعد الفوز على بيير بمجموعتن دون 
رد بواقع )7 - 5( و)6 - 2(، وتمكن الالعب األملاني 

من تحقيق هذا اإلنجاز، علمًا بأنه وصل للنهائي 
بعد أن بدأ البطولة من األدوار التمهيدية. وفاز 
جويوفتشك على بيير املصنف الـ41 عاملّيًا بعد 

مباراة استغرقت 67 دقيقة.

تقرر إيقاف النشاط الكروي في أورغواي، بعد 
االعتداء على حكمة الراية وأحد أعضاء التحكيم 
أثناء مباراة في إحدى الدرجات الدنيا في البلد 

الالتيني. ووفقًا ملا قالته الصحافة الرياضية 
املحلية فإن الحادث وقع أثناء مباراة بن فريقي 

بالتينسي وباسانييز في فئة تحت 19 عامًا، 
وأصدرت الجمعية األورغوايانية لحكام كرة 
القدم بيانًا أعلنت فيه تعليق أنشطتها بكل 

مسابقات الكرة املحلية.

سيغيب املدافع األملاني لفريق يوفنتوس، 
بينيديكت هوفيديس، عن املالعب ألربعة أسابيع 

ملعاناته من إصابة عضلية، وفقًا ملا أعلن ناديه 
اإليطالي على موقعه اإللكتروني. وتعرض أللم 

عضلي يوم الجمعة املاضي خالل التدريبات، 
وبذلك سيغيب املدافع األملاني عن 3 مباريات 
في الدوري أمام أتالنتا والتسيو وأودينيزي، 

ومباراتن بدوري أبطال أوروبا أمام أوملبياكوس 
اليوناني وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

بيتر جويوفتشك
يتوج ببطولة 

ميتز للتنس

تعليق النشاط الكروي 
في أورغواي 

العتداء على الحكم

غياب مدافع يوفنتوس 
هوفيديس 

أربعة أسابيع لإلصابة

كشفت صحيفة 
»الباييس« 
االسبانية 
عن أن رئيس 
فريق باريس 
سان جيرمان 
الفرنسي عرض 
مبلغًا ماليًّا 
على المهاجم، 
إديسون 
كافاني، مقابل 
التخلي عن 
ركالت الجزاء 
لمصلحة نيمار،  
واألخير رفض 
في اجتماع 
كبير انتهى 
بخروج البرازيلي 
غاضبًا. وأشارت 
الصحيفة إلى أن 
كافاني رفض 
التنازل لنيمار 
مقابل مليون 
يورو، وهو 
المبلغ الذي 
سيكون ثابتًا 
على راتبه مع 
نهاية الموسم.

)Getty/كافاني متمسك بركالت الجزاء )فرانك فيفي

كافاني يرفض التنازل
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رياضة

نادال صفق لفيدرر 
وشجعه بحرارة في 

مشهد فريد بعالم التنس

باير ليفركوزن يقسو على هامبورغ بثالثية
الـــدوري  مــن  الثالثة  بالجولة  هــامــبــورغ  الــيــوم على ضيفه  ليفركوزن  بــايــر  فــاز 
أريــنــا. وجــاءت  بــاي  الــتــي احتضنها ملعب  املــبــاراة  األملــانــي بثالثية نظيفة فــي 
ثالثية أصحاب األرض عن طريق كيفني فوالند )د.20( و)د.83( ولوكاس أالريو 
)د.23(. وبهذا الفوز، الثاني لباير ليفركوزن في املسابقة، رفع رصيده إلى سبع 
نقاط في املركز العاشر. من جانبه تجمد رصيد هامبورغ عند ست نقاط في 

املرتبة الـ15 بعدما مني بخسارته الرابعة على التوالي.

برايتون يوقف انتصارات نيوكاسل
حقق برايتون اليوم ثاني انتصاراته في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم على 
ضيفه نيوكاسل في الجولة السادسة من املسابقة على ملعب ويذدين ستاديوم. 
وجاء انتصار أصحاب األردن بهدف وحيد حمل توقيع الالعب تومير هيميد 
إلى  برايتون رصيده  رفــع  الفوز  وبهذا  )د.51(.  املــبــاراة  من  الثاني  الشوط  في 
له في املسابقة.  انتصار  الثالث عشر بعدما حقق ثاني  املركز  سبع نقاط في 
ليج«  »بريميير  الـ انتصارات متتالية في  من جانبه خسر نيوكاسل بعد ثالثة 

ليتجمد رصيده عند تسع نقاط في املركز الثامن.

خيتافي يحقق ثاني فوز له في الليغا برباعية 
على فياريال 

فاز خيتافي اليوم على ضيفه فياريال في الجولة السادسة بالدوري اإلسباني 
لكرة القدم )الليغا( على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز برباعية نظيفة.

مولينا  وخــورخــي  و)د.90(  )د.54  رودريــغــز  أنخل  بتوقيع  الرباعية  وجـــاءت 
)د.64( وماركيل بيرجارا )د.67(، وبهذا الفوز رفع الفريق املدريدي رصيده 
في الليغا إلى ثماني نقاط في املرتبة التاسعة مؤقتًا. من ناحيته تجمد رصيد 
فياريال عند سبع نقاط في املركز الثالث عشر بعد فشله في تحقيق الفوز 

للجولة الثانية على التوالي.

انتر يقتنص فوزًا قاتال أمام جنوى
اقتنص انتر ميالن اليوم فوزا مثيرا ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري 
اإليطالي لكرة القدم على ضيفه جنوى بملعب سان سيرو، ليواصل مطاردته 
لصدارة جدول الترتيب. منحت رأسية الظهير دانيلو دامبروزيو في األنفاس 

األخيرة من اللقاء )د.87( االنتصار ألبناء املدرب لوتشيانو سباليتي، رافعًا 
رصيد انتر لـ16 نقطة في املركز الثالث، متأخرًا بنقطتني فقط عن صاحبي 
الصدارة، نابولي ويوفنتوس، على الترتيب. وفي املقابل، تجمد رصيد جنوى 
عند نقطتني في املرتبة الثامنة عشرة، بل ولم تكن الهزيمة هي كل مصائب 
الضيوف، بعدما تعرض العباه؛ البلجيكي ستيفان أوميونجا واملغربي عادل 
تاعرابت، لبطاقتني حمراوين مباشرتني في الوقت بدل الضائع من النصف 
حسم  كما  العنيفة.  التدخالت  بسبب  وذلــك  و)د.3+90(،  )د.1+90(  الثاني 
التسيو مواجهته مع مضيفه العائد هذا املوسم للسيري آ، هيالس فيرونا، 
بثالثية نظيفة على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي، رافعا رصيده لـ13 نقطة 
املرتبة  النقطتني في  الضيف عند حاجز  الرابع مؤقتا، فيما بقي  املركز  في 

التاسعة عشرة وقبل األخيرة. 

مارسيليا يقترب من الكبار بهدفين في شباك تولوز
بهدفني نظيفني على  تولوز  فــوزا هامًا على ضيفه  حقق فريق مارسيليا 
الفرنسي  الــدوري  ملعب فيلودروم، ليرتقي ثالثة مراكز في جــدول ترتيب 
أحــرز  للمسابقة.  السابعة  الــجــولــة  فــي خــتــام منافسات  الــقــدم، وذلـــك  لــكــرة 
ثــم ضاعف  الــلــقــاء ألصــحــاب األرض )د.32(،  ــداف  أهــ أول  تــوفــان  فـــلـــوران 
مارسيليا  وارتفع رصيد  )د.61(.  النتيجة  أوكامبوس  لوكاس  األرجنتيني 
لـ13 نقطة ليقترب من األربعة الكبار في »الليغ 1« باقتناصه املركز الخامس، 
فيما ظل رصيد تولوز متجمدا عند حاجز النقاط السبع التي وضعته في 

املرتبة الرابعة عشرة.

قاد النجم السويسري روجيه فيدرر منتخب 
أوروبا إلى اللقب األول في بطولة كأس اليفر 
منتخب  على حــســاب  للتنس  االســتــعــراضــيــة 
بــاقــي الــعــالــم بــعــد مــنــافــســات اســتــمــرت ثالثة 
أيــــــام فــــي بــــــراغ الــتــشــيــكــيــة. وجـــمـــع مــنــتــخــب 
أوروبـــــا 15 نــقــطــة، ومــنــتــخــب بــاقــي الــعــالــم 9 
نقاط. وفــاز فيدرر )36 عاما( على األسترالي 
نيك كيريوس 4-6 و7-6 )8-6( و11-9، وخسر 
شـــريـــكـــه فــــي املــنــتــخــب األوروبـــــــــي اإلســـبـــانـــي 
رافايل نــادال أمــام األميركي جون إيسنر 7-5 
و6-7 )1-7(. كما فاز األملاني ألكسندر زفيريف 
من منتخب أوروبا على األميركي سام كويري 
6-4 و6-4، واألمــيــركــيــان جـــون إيــســنــر وجــاك 
توماس  التشيكي  أوروبـــا  ســوك على ممثلي 
برديتش والكرواتي مارين سيليتش 6-7 )7-

5( و7-6 )8-6(. وشهد ملعب براغ في التشيك 
لحظات ال تنسى بالنسبة لعشاق اللعبة في 
اليوم األخير من البطولة التي سميت بكأس 
»اليــفــر«، تكريما لــأســطــورة األســتــرالــي رود 
اليفر، آخر العب حقق الغراند سالم ولقب من 

الـ 23 للسباق  اللفات  قطع ماركيز )24 عامًا( 
ا من  بزمن )42 دقيقة وســت ثــوان و816 جــزء
أمــام  ثانية   )0,879( بــفــارق  متقدمًا  الثانية(، 
زميله في هوندا مواطنه داني بدروزا وبفارق 
)2,028( ثانية أمام سائق دوكاتي مواطنهما 
خـــــورخـــــي لــــــورنــــــزو. وجــــــــاء ســــائــــق يـــامـــاهـــا 
االسباني مافريك فيناليس رابعا امام زميله 
العائد  الفريق االيطالي فالنتينو روســي  في 
الـــى املــنــافــســة عــقــب تعافيه مــن كــســر مـــزدوج 
أبــعــده ثالثة أسابيع عن  الــســاق  فــي قصبتي 
املنافسة فغاب عن سباق جائزة سان مايرنو 

الكبرى املرحلة الثالثة عشرة.
وكان روسي، الفائز ببطولة العالم للدراجات 
ــرات فـــي فــئــة مــوتــو جـــي بــي،  الــنــاريــة ســبــع مــ
ضحية حادث أليم خالل التدريب بالقرب من 
ــر آب/ أغــســطــس. وخضع  مــكــان اقــامــتــه اواخــ
لعملية  ايلول/سبتمبر  مــن  األول  فــي  روســي 
جراحية مزدوجة من تجبير للكسور واعادة 
قصبتي قدمه اليمنى الى مكانهما الطبيعي 
بــعــد انــزيــاحــهــمــا. وبــعــد 18 يـــومـــًا، اســتــطــاع 
روسي الصعود مجددا الى الدراجة »ياماها 

البطوالت األربع الكبرى في عام واحد 1969، 
بل وتضمنت مشاهد تاريخية للغاية.

وفــــي املــشــهــد اعـــتـــاد املــشــجــعــون عــلــى رؤيـــة 
ــدرر خـــصـــمـــن فــــي كــل  ــ ــيـ ــ الـــنـــجـــمـــن نــــــــادال وفـ
مباريات التنس، بيد أن األمر اختلف في تلك 
فبعدما  األخير،  اليوم  في  البطولة، وتحديدا 
لعب كالهما في فريق »الــزوجــي« والتي فازا 
فــيــهــا عــلــى كــل مــن ســـام كــويــري وجــــاك ســوك 
في اليوم الثاني؛ لعب فيدرر املباراة األخيرة 
االنتصار  ستهدي  كانت  والــتــي  البطولة  فــي 

باللقب لفريق أوروبا على فريق العالم.
ــيـــه  ــلـــت الـــجـــمـــاهـــيـــر فــــي مـــــبـــــاراة روجـ ــاعـ ــفـ وتـ
فــيــدرر واألســتــرالــي نيك كــيــرجــيــوس، لكن ما 
لم يكن عاديا التوتر الــذي عاشه نــادال الذي 
ــة« ويــصــفــق لــفــيــدرر  ــدكــ ــرا فـــي »الــ ــان حـــاضـ كــ
ويشجعه، بل ويساعده في بعض التعليمات 
في مشهد فريد للغاية منحته الدورة لعشاق 
الــتــنــس مــن خـــالل وجــــود الــنــجــم الــســويــســري 
روجيه فيدرر واإلسباني نادال للمرة األولى 
في فريق واحد. وتفاعل نادال بشكل جنوني 
مــع مختلف لــقــطــات املـــبـــاراة الــحــاســمــة وقفز 

لــفــات على الحلبة مــن اجل  بــعــدة  آر1«، وقـــام 
ــال قــدمــه، قــبــل ان  اخــتــبــار حــالــتــه الــبــدنــيــة وحـ
ويحصل  اراغـــون  في  الجمعة  التجارب  يكرر 

على الضوء االخضر للمشاركة في الجائزة. 
وهـــو الــفــوز الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي والــخــامــس 
ــرابـــع والــثــالثــون في  ــذا املــوســم والـ ملــاركــيــز هـ
الفئات، وحققه  الفئة والـــ60 في مختلف  هذه 
بــطــريــقــة رائـــعـــة حــيــث تــخــطــى عــلــى الــتــوالــي 
االيــطــالــي أنـــدريـــا دوفــيــتــســيــوزو )دوكـــاتـــي(، 
ــابـــق فــــي الـــــصـــــدارة والـــــــذي حــل  شـــريـــكـــه الـــسـ
سابعا اليوم، وروسي ولورنزو قبل ان يحسم 

الصدارة قبل 8 لفات من النهاية.
وقــــــــال مــــاركــــيــــز: »كــــــــان ســـبـــاقـــًا صـــعـــبـــًا حــقــًا 
والحرارة جعلت املهمة أكثر تعقيدًا«، مضيفًا: 
ـــدي انـــطـــبـــاعـــات جـــيـــدة جـــــدا، على  »لــــم تــكــن لـ
الــســبــاق، ولكنني  االرجـــح بسبب اإلطـــار قبل 

تمكنت من تحسن تقدمي )في الترتيب(«.
وعــــزز مــاركــيــز مــوقــعــه فــي الـــصـــدارة برصيد 
عــن  نـــقـــطـــة   16 ــارق  ــ ــفـ ــ بـ ــتــــعــــد  وابــ نـــقـــطـــة   224
فــيــنــالــيــس.  عــــن  نـــقـــطـــة  دوفـــيـــتـــســـيـــوزو و28 
ويملك ماركيز خمسة القاب عاملية حيث توج 
بلقبي فئة 125 عام 2010 وموتو 2 عام 2012 
و»موتو جي بي« أعوام 2013 و2014 و2016، 
وهي املرة الثانية التي يفوز فيها ماركيز في 

اراغون بعد عامي 2013 و2016.
ــدراج  ــ ــرز الـ ــ وفــــي مــنــافــســات »مـــوتـــو 2«، أحـ
االيــطــالــي فــرانــكــو مــوربــيــديــلــي )كــالــيــكــس( 
املركز االولى لفئة موتو 2 موسعا الفارق في 
الــى 21 نقطة. وحقق موربيديلي  الــصــدارة 

بعدما  باللقب  فرحا  يتعانقا  أن  وقبل  عاليا 
حسم فيدرر املباراة لصالحه )6-4، 6-7 ،11 -9( 
التي اهتم بها مــرتــادو مواقع  اللقطات  وهــي 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وكــذلــك أغــلــب وســائــل 
أن  يذكر  البطولة.  نهاية  فــي  العاملية  اإلعـــالم 
ــا ضـــم أيــضــا إلـــى جــانــب فــيــدرر  ــ فــريــق أوروبــ
ــادال كـــال مـــن الـــكـــرواتـــي مـــاريـــن سيليتش  ــ ونــ
ــــي ألـــكـــســـنـــدر زفـــيـــريـــف والـــنـــمـــســـاوي  ــانـ ــ واألملـ
برديتش  توماس  والتشيكي  تييم  دومينيك 
األميركين  العاملي  الفريق  يضم  املقابل،  فــي 
فرانسيس تيافوي، سام كويري، جون إيسنر، 
جاك سوك واألسترالي نيك كيريوس والكندي 
ــد ديــنــيــس شـــابـــوفـــالـــوف. وكــــان فــيــدرر  ــواعـ الـ
فـــي حـــن تغلب  كـــويـــري 6-4 و2-6،  فـــاز عــلــى 
نـــادال على جــاك ســوك 6-3 و3-6 و11-9، كما 
كويري-سوك  على  فــيــدرر-نــادال  الثنائي  فــاز 
برديتش  عــلــى  وكــيــريــوس  و5-10،  و6-1   4-6
سيليتش  كـــان  كــمــا  و6-10.   )4-7( و6-7   6-4
تــغــلــب عــلــى األمـــيـــركـــي فــرانــســيــس تــيــافــوي، 
والـــنـــمـــســـاوي دومــيــنــيــك تــيــيــم عــلــى إيــســنــر، 
شابوفالوف،  دنيس  الكندي  على  وزفــيــريــف 
وكيريوس سوك على برديتش نادال. وأقيمت 
4 مــبــاريــات فــي الــيــوم الــواحــد )3 فــي الــفــردي 
وواحدة في الزوجي(. ومنح للفائز في اليوم 
األول نــقــطــة واحــــــدة، وفــــي الــثــانــي نــقــطــتــان، 
واليوم الثالث 3 نقاط على أساس أن الفريق 
األول الــذي يسبق غريمه إلى كسب 13 نقطة 

من أصل 24 محتملة يتوج باللقب. 
)العربي الجديد(

)22 عامًا( فــوزه الثامن هــذا املوسم بعد ان 
قــطــع الــلــفــات الــــ 21 بــزمــن 40 دقــيــقــة وتسع 
ثوان و904 اجزاء باأللف من الثانية، وتقدم 
على مواطنه ماتيا بازيني )كاليكس( الذي 
ــات املــنــصــة لــلــمــرة  ــ ــــدى درجــ صــعــد عــلــى احـ

ــم، والـــبـــرتـــغـــالـــي ميغل  الــثــالــثــة هــــذا املــــوســ
اوليفيرا )كاي تي أم(.

ورفــع موربيديلي رصيده في صــدارة ترتيب 
هــذه الفئة الــى 248 نقطة ووســـع الــفــارق الى 
21 نقطة عن السويسري توماس لوثي الذي 

حل رابعا في السباق. وتراجع اليكس ماركيز 
الشقيق االصغر ملارك ماركيز الى املركز الرابع 
في الترتيب العام )155 نقطة( بفارق نفطتن 
عن اوليفيرا، وفقد االمل تقريبا في املنافسة 
اللقب )100 نقطة متبقية( بعد سقوطه  على 

في اللفة العاشرة وانسحابه من السباق.
ــو 3« ابـــتـــعـــد الــــــدراج  ــوتــ وفـــــي مـــنـــافـــســـات »مــ
ــدارة  ــدا( فـــي صــ ــونــ ــوان مــيــر )هــ ــ االســـبـــانـــي خـ
تــرتــيــب فــئــة مــوتــو 3 واقـــتـــرب مــن الــلــقــب بعد 
االول. وحــقــق مير )20 عامًا(  املــركــز  أحـــرز  ان 
ــم فـــي ســـبـــاق تــأخــر  ــذا املـــوسـ ــوزه الـــثـــامـــن هــ ــ فـ
لفاته  عــدد  وخفض  الضباب  بسبب  انطالقه 
الى 13 لفة، متقدما على االيطالين فابيو دي 
مثله  باستيانيني وكالهما  واينيا  أنطونيو 
مــن فــريــق هــونــدا. وظــل مير الـــذي انطلق من 
الــخــط الــثــانــي، محافظًا على املــركــزيــن الــرابــع 
والـــخـــامـــس طــــوال الــســبــاق قــبــل أن يــزيــد من 
الجميع،  ويتخطى  األخيرة  اللفة  في  سرعته 
ثــم بـــدأ مــســارا مــتــعــرجــًا فــي األمـــتـــار األخــيــرة 
للخط املستقيم من أجل حرمان منافسيه من 

التقدم عليه، ونجح في خطته.
وقال بعد الفوز »ان تكسب على ارضك، فهذا 
امر خاص ورائع. انا سعيد جدا بهذا الفوز، 
إنــــي اهـــنـــئ خــصــومــي الـــذيـــن كـــانـــوا الــيــوم 
أقــويــاء«. ورفــع مير رصيده الــى 271 نقطة، 
وابتعد بفارق 80 نقطة عن مطارده املباشر 
االيـــطـــالـــي رومــــانــــو فــيــنــاتــي الــــــذي اكــتــفــى 

باملركز العاشر.
)فرانس برس(

مارك ماركيز يتصدر ويقترب من لقب »موتو جي بي«فيدرر يقود أوروبا للتتويج باللقب األول لكأس اليفر
لقطات تاريخية 

شهدتها البطولة 
االستعراضية بين النجمين 

السويسري فيدرر 
واإلسباني نادال

انفرد السائق اإلسباني 
ماركيز، بصدارة الترتيب 

العام بإحرازه المركز األول 
في جائزة أراغو

الفريق األوروبي متوجا باللقب )لوكاس كابون/األناضول(

النجم الساحلي يفوز على أهلي طرابلس الليبي )فتحي بلعيد/فرانس برس( 

صابر خليفة نجم األفريقي التونسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/مارك ماركيز ينفرد بصدارة منافسات »موتو جي بي« )ميركو الزاري

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ فــــــــرضــــــــت األنــــــــــديــــــــــة الـ
ســيــطــرتــهــا عــلــى املـــربـــع الــذهــبــي 
أفــريــقــيــا  أبـــطـــال  لــبــطــولــة دوري 
لــكــرة الــقــدم فــي نسختها الــحــالــيــة، والـــذي 
تــأهــل لــه أربــعــة أنــديــة هــي األهــلــي املصري 
ــم الـــســـاحـــلـــي الـــتـــونـــســـي والـــــــــوداد  ــنــــجــ والــ
الـــبـــيـــضـــاوي املـــغـــربـــي واتــــحــــاد الــعــاصــمــة 
الجزائر ، وهو إنجاز لم يحدث منذ نسخة 
2007 التي شهدت صعود النجم الساحلي 
التونسي الفائز بالبطولة واألهلي املصري 
الليبي، وهو  السوداني واالتــحــاد  والــهــالل 
الكأس »األميرة األفريقية«  ما يعني عــودة 

دوري 
أبطال أفريقيا

النجم يواجه األهلي

التحق النجم الساحلي التونسي بالمربع الذهبي 
أبطال  دوري  لقب  على  سيتنافس  الذي  العربي 
طرابلس  أهلي  على  فوزه  بعد  وذلك  أفريقيا، 
سيالقي  فيما  المصري،  األهلي  ليواجه  الليبي، 

الوداد المغربي اتحاد العاصمة الجزائري

تقرير

إلى أحضان العرب بعد عامن ذهبت فيهما 
ــــى مـــازيـــمـــبـــي الـــكـــونـــغـــولـــي عـــلـــى حــســاب  إلـ
االتـــحـــاد الـــجـــزائـــري بــالــفــوز عــلــيــه 1/4 في 
مجموع املباراتن عــام 2015، وصــن داونــز 
الزمالك  حــســاب  على  أفريقيا  جــنــوب  بطل 
املـــصـــري بــالــتــغــلــب عــلــيــه 1/3 فـــي مجموع 

املــبــاراتــن عـــام 2016، وكـــان وفـــاق سطيف 
الجزائري آخر فريق عربي فائز باللقب عام 

.2014
الــســيــطــرة الــعــربــيــة عــلــى مـــبـــاراتـــي نصف 
النهائي اللتن يلتقي فيهما األهلي املصري 
مــــع الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي الـــتـــونـــســـي واتـــحـــاد 
البيضاوي  الــوداد  مع  الجزائري  العاصمة 
الــعــرب ملقعد ثــان في  املــغــربــي تعني حجز 

بطولة كأس العالم لأندية.
وجاء النجم الساحلي التونسي ليكون آخر 
الـــدور نصف  إلــى  املتأهلة  العربية  األنــديــة 
ــوزه عــلــى أهـــلـــي طــرابــلــس  ــ الــنــهــائــي بــعــد فـ
اإليــاب  مــبــاراة  فــي  رد  الليبي بهدفن دون 
التي أقيمت بينهما على امللعب األوملبي في 
سوسة ليواجه األهــلــي املــصــري فــي نصف 
الـــنـــهـــائـــي فــــي مـــواجـــهـــة مـــصـــريـــة تــونــســيــة 
جــديــدة دفعت فريق األهــلــي إلــي البقاء في 
تـــونـــس وإقــــامــــة مــعــســكــر هـــنـــاك اســـتـــعـــدادا 
للقاء الذهاب يوم السبت املقبل، وكان لقاء 
الذهاب الذي أقيم في ستاد برج العرب في 
مدينة اإلسكندرية املصري انتهى بالتعادل 

السلبي.
ويدين الفريق التونسي بفوزه إلى الالعب 
الهدفن  الــذي سجل  املــصــري عمرو مرعي 

في الدقيقتن 17 و47 بضربتي رأس.
ومــن الدقيقة األولـــى لعب أصــحــاب األرض 
من أجل التهديف املبكر، ولم ال واملدير الفني 
هيبار فيلود حرص على تشكيل هجومي 
يقوده أمن الشرميطي وعمرو مرعي، ولم 
يتحمل الضيوف الضغط التونسي لفريق 
جـــوهـــرة الــســاحــل فـــجـــاء الـــهـــدف األول في 
الدقيقة 15 عن طريق املصري عمرو مرعي 
برأسية خدع بها الحارس محمد نشنوش 
اليمنى لعبها  من كرة عرضية من الجبهة 

بإتقان حمدي النقاز.
وثــــار الــفــريــق الــلــيــبــي الــــذي يـــقـــوده املـــدرب 
املـــصـــري طــلــعــت يـــوســـف، ونـــشـــط مـــن أجــل 
عابها  الهجمات  أن  إال  السريع  التعويض 
الغنودي والالفي  التسرع والرعونة فعجز 
عــن مــعــادلــة الــنــتــيــجــة، ولــكــن الحـــت فرصة 
خــطــيــرة بــعــد مـــرور نــصــف ســاعــة مــن ركلة 
ــرة أخـــرى  ــرة قــبــل أن تـــعـــود الــســيــطــرة مــ حــ
ــم بــكــثــافــة،  ــاجـ لــلــفــريــق الـــتـــونـــســـي الــــــذي هـ
وكـــان يــعــزز التقدم بــهــدف ثــان فــي الدقيقة 
الــذي فشل أمام  34 عن طريق حمزة لحمر 
دفاع ضيفه، كما ضاعت فرصة من حمدي 
النجم  بتقدم  األول  الــشــوط  لينتهي  النقاز 
الـــشـــوط  ــي  ــ وفـ رد.  دون  ــهـــدف  بـ الـــســـاحـــلـــي 

حصل األفريقي التونسي 
على البطاقة األخيرة 

للدور نصف النهائي

جماهير النجم تنتظر المنافسة على اللقب )فتحي بلعيد/فرانس برس 

الــثــانــي لـــم يــمــهــل الــنــجــم الــســاحــلــي ضيفه 
الــلــيــبــي فـــرصـــة الـــعـــودة لــلــمــبــاراة وعــاجــلــه 
ــان فـــي الــدقــيــقــة 47 بــضــربــة رأس  بـــهـــدف ثــ
ثانية من النجم املصري عمرو مرعي الذي 
تــطــالــب بــضــمــه للمنتخب  عــلــت األصــــــوات 
املصري قبل مباراة الكونغو يوم الثامن من 
أكتوبر / تشرين األول / املقبل في الجولة 
قبل األخيرة للتصفيات األفريقية لنهائيات 
كأس العالم بروسيا 2018، والتي قد تكون 
حاسمة في التأهل إذا ما تعادلت أوغندا مع 

غانا في الجولة نفسها.
وهدأت األمور في صفوف النجم الساحلي، 
يبكي  مــا  الليبي  الفريق  عند  يكن  لــم  فيما 

يونايتد بطل جنوب أفريقيا، وهو ما يضع 
احتمال أن يكون نهائي هذه البطولة عربيا 
أيضا في حالة فوز الفريقن العربين على 
التونسي  األفــريــقــي  مــنــافــســيــهــمــا. وحــصــل 
على البطاقة األخيرة للدور نصف النهائي 
بفوزه على املولودية الجزائري بهدفن دون 
ــاب بــالــدور ربــع النهائي  رد فــي مــبــاراة اإليـ
التي جرت بينهما على امللعب األوملبي في 
الزمزمي  اللقاء معتز  رادس، وسجل هدفي 
ــن ركـــلـــة جــــــزاء وصـــابـــر  ــي الـــدقـــيـــقـــة 21 مــ فــ
الذهاب  لقاء  .. وكــان  الدقيقة 81  خليفة في 
دون  بهدف  الــجــزائــري  الفريق  بفوز  انتهى 
سوبر  مــع  التونسي  األفــريــقــي  ويلتقي  رد. 

عــلــيــه فـــحـــاول تــضــيــيــق الـــفـــارق، والحــــت له 
الفرصة في الدقيقة 52 عن طريق مابيدي، 
إال أنه سدد فوق العارضة، كما أهدر معاذ 
عــبــود فــرصــة أخـــرى لتنتهي املــبــاراة بفوز 
إلى  الــذي صعد  الساحلي  للنجم  مستحق 
النهائي بعد 10 ســنــوات من  الـــدور نصف 
املصري في موقعة  األهلي  ليواجه  الغياب 

صعبة كالعادة.
لكرة  األفريقية  الكونفيدرالية  بطولة  وفــي 
القدم لم يكن نصيب العرب إال مقعدين فقط 
الفتح  فيه  يلتقي  الــذي  النهائي  فــي نصف 
الكونغولي  مازيمبي  مع  املغربي  الرباطي 
ــقـــي الــتــونــســي مـــع ســـوبـــر ســبــورت  ــريـ واألفـ

في  أفريقيا  جــنــوب  بطل  يونايتد  ســبــورت 
الــدور نصف النهائي. وحصل فريق سوبر 
أفريقيا على  سبورت يونايتد بطل جنوب 
ــادلـــه مــع  ــعـ بـــطـــاقـــة نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد تـ
زيسكو يونايتد الزامبي بهدفن لكل فريق 
فــي املـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت بينهما فــي إيــاب 
الذهاب  مباراة  النهائي، وكانت  ربــع  الــدور 
انتهت في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.
وضرب مازيمبي بطل الكونغو الديمقرطية 
وحــامــل الــلــقــب مــوعــدا مــع الــفــتــح الــربــاطــي 
النهائي بعد أن  الـــدور نصف  فــي  املــغــربــي 
ــــالل األبــــيــــض الـــســـودانـــي،  ــاح بـــفـــريـــق هـ ــ أطــ
فــي  رد  أهـــــــداف دون  بــخــمــســة  واكـــتـــســـحـــه 

مباراة اإليــاب بالدور نصف  النهائي بعد 
أن كان فاز في الذهاب خارج أرضه بهدفن 
املــبــاراتــن  فــي مجموع  ليفوز  هــدف  مقابل 
1/7، ويــنــهــي مــغــامــرة الــفــريــق الــســودانــي 
األفريقية  بالبطولة  العهد  حديث  الصغير 
التي حقق بها إنجازا كبيرا بالتأهل لربع 

النهائي في أول مشاركة له.
ويــتــحــمــل الــفــتــح الـــربـــاطـــي املــغــربــي مهمة 
الــذي  النهائي  فــي نصف  مازيمبي  تــحــدي 
ــه بــــركــــالت الـــتـــرجـــيـــح مــــن نــقــطــة  ــيـ صـــعـــد إلـ
الذهاب  انتهت مباراتا  أن  الجزاء 4/5 بعد 
واإليــاب أمام الصفاقسي التونسي بتبادل 

الفوز بنتيجة واحدة، وهي هدف دون رد.
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محمد السعو

تــعــود عــجــلــة املــســابــقــة األوروبـــيـــة 
األشهر، دوري أبطال أوروبــا لكرة 
القدم، للدوران من جديد بانطالق 
الــجــولــة الــثــانــيــة مــن خـــالل إقــامــة الــعــديــد من 
ــاء، وفــي  ــثـــالثـ ــيـــوم الـ ــهـــات الــســاخــنــة الـ املـــواجـ
التي ستجمع حامل  القوية  املباراة  مقدمتها 
اإلسباني  مدريد  ريــال  املاضية  النسخة  لقب 
بــنــظــيــره بــروســيــا دورتــمــونــد األملـــانـــي، فيما 
مثيرة حني  موقعة  أيضا  اليوم  تشهد جولة 
فينورد  نظيره  اإليطالي  نابولي  يستضيف 
روتــــــــردام الـــهـــولـــنـــدي، ويــســتــضــيــف مــونــاكــو 
ــــو الـــبـــرتـــغـــالـــي فــي  ــــورتـ الـــفـــرنـــســـي نـــظـــيـــره بـ
مــبــاراة ال تقل إثـــارة كــأقــوى ثــالث مواجهات 
املباريات  بقية  وتستكمل  الثالثاء.  جولة  في 
بــمــواجــهــات قـــد تــكــون أغــلــبــهــا ســهــلــة لــلــفــرق 
الكبيرة، إذ يلعب مانشستر سيتي اإلنكليزي 
ــرانــــي، ويــحــل  ضـــد شــاخــتــار دونــيــتــســك األوكــ
ــيــــزي ضـــيـــفـــا عـــلـــى أبـــويـــل  ــلــ ــكــ تـــوتـــنـــهـــام اإلنــ
أيضا  الجولة  وفي هذه  القبرصي،  نيقوسيا 
يــلــعــب لــيــفــربــول اإلنـــكـــلـــيـــزي ضـــد ســبــارتــاك 
موسكو الروسي، بينما يحل اليبزيغ األملاني 
ويستضيف  التركي،  بيشكتاش  على  ضيفا 
إشــبــيــلــيــة اإلســـبـــانـــي مـــاريـــبـــور الــســلــوفــيــنــي. 

أبطال أوروبا 
الجولة الثانية

الجولة  انطالق  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  مسابقة  محبو  يترقب 
الثانية من البطولة، التي ستمتلىء بالمباريات المثيرة بين كبار القارة على 
مدار يومي الثالثاء واألربعاء، وهي الجولة التي سيبحث فيها الجميع عن 
الفوز لتعزيز الحظوظ في بلوغ الدور الثاني والتأهل بصدارة المجموعات
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الثانية ستتواصل  الجولة  مباريات  أن  يذكر 
ــاء، وســتــشــهــد أيــضــا الــعــديــد  ــعــ يــــوم غـــد األربــ
املــواجــهــات الساخنة مــن بينها تلك التي  مــن 
ــانـــي  ــبـ ســتــجــمــع بــــني أتـــلـــيـــتـــكـــو مــــدريــــد اإلسـ
وتــشــيــلــســي اإلنـــكـــلـــيـــزي، ومـــواجـــهـــة مــرتــقــبــة 
وبايرن  الفرنسي  بــاريــس ســان جيرمان  بــني 
ــراء،  مــيــونــخ األملـــانـــي عــلــى ملعب حــديــقــة األمــ

وبرشلونة ضد سبورتينغ لشبونة.

قمة الريال ودورتموند
ــــال مـــدريـــد اإلســبــانــي  يــحــل حـــامـــل الــلــقــب ريـ
ــد  ــونـ ــمـ ضــيــفــا ثــقــيــال عـــلـــى بــــوروســــيــــا دورتـ
بــارك  إيــدونــا  األملـــانـــي، عــلــى ملعب سيغنال 
الــذي لــم يــتــذوق امللكي فيه طعم الــفــوز على 
العقدة وتحقيق  أرضـــه مطلقا مــن أجــل حــل 
االنتصار، حيث يخوض ريال مدريد الذي لم 
يحقق انتصارا واحدا على أرضه منذ بداية 

موسم الدوري اإلسباني لكرة القدم »الليغا« 
أيـــضـــا، هــــذه الــجــولــة عــقــب بـــدايـــة جــيــدة في 
األوروبــيــة، حيث  بالبطولة  مستهل مشواره 
القبرصي  نيقوسيا  أبــويــل  ضيفه  على  فــاز 
بثالثية نظيفة، بينما خسر منافسه األملاني 
الذي يتصدر الدوري األملاني »البوندسليغا« 
ــاراة فـــي الـــســـبـــاق نــحــو كــيــيــف أمـــام  ــبــ أول مــ
تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي )3-1(. وســيــكــون ريــال 
مدريد مطالبا بفك العقدة وتحقيق االنتصار 
األول في ست زيارات قام بها مللعب سيغنال 
إيدونا بارك، بعدما خسر ثالث مرات وتعادل 
ــنـــاء املــــدرب  ــد اســتــجــمــع أبـ مــثــلــهــا أيـــضـــا، وقــ
الفرنسي زين الدين زيــدان قواهم بعد الفوز 
ديبورتيفو  على  الليغا  في  األخير  الخجول 
السادسة، ويترقب  الجولة  1 في  ـ   2 أالفيس 
الجميع إمكانية مشاركة العب الوسط توني 
كـــــروس الـــــذي خــضــع لــفــحــوصــات ســيــتــقــرر 
للمالعب. ويبدو  إمكانية عودته  إثرها  على 
ريـــال مــدريــد مــرشــحــا لــلــفــوز لــكــن الــفــريــق لم 
عقب  خاصة  بعد،  املطلوبة  بالصورة  يظهر 
ــأس الـــســـوبـــر األوروبـــــــي  ــ تــتــويــجــه بــلــقــبــي كـ
والـــســـوبـــر اإلســـبـــانـــي عـــلـــى حـــســـاب غــريــمــه 
ثقيلة  لــهــزات  وتــعــرض  برشلونة،  التقليدي 
الــفــارق بينه وبــني غريمه  الليغا وسعت  في 

لسبع نقاط كاملة.
ــه بــروســيــا دورتــمــونــد إنــــذارا  فــي املــقــابــل وجـ
شديد اللهجة أطلقه هجومه الهادر تهديفيا 
ــا مــونــشــنــغــالدبــاخ،  ــيـ بــعــدمــا ســحــق بـــوروسـ
بــســداســيــة لـــواحـــد مـــن األهــــــداف، عــلــى ملعب 
سيغنال إيدونا بارك، مستعيدا صدارة ترتيب 
املسابقة ويدين أسود فستفاليا بالفضل في 
هذا الفوز بدرجة كبيرة ملهاجمهم الغابوني، 
الخطر  يعد  الـــذي  أوبــامــيــانــغ،  إيميريك  بيير 
األكــبــر عــلــى دفـــاع الـــريـــال. وكـــان ريـــال مــدريــد 
ــد قــــد تــــعــــادال الــــعــــام املــــاضــــي فــي  ــونــ ــمــ ودورتــ
األخــرى  املنافسة  تقام  فيما   ،2-2 املواجهتني 
باملجموعة الثامنة حني يحل توتنهام ضيفا 

على أبويل نيقوسيا القبرصي.

مواجهات قوية
ــانــــي مـــاريـــبـــور  ــبــ يــســتــضــيــف إشــبــيــلــيــة اإلســ
الــســلــوفــيــنــي فـــي مــواجــهــة ســيــســعــى خــاللــهــا 
الــخــصــمــان لــتــحــقــيــق الـــفـــوز عــقــب ســقــوط كل 
منهما في فخ التعادل خالل انطالقة املسابقة، 
موسكو  وسبارتاك  اإلنكليزي  ليفربول  أمــام 
عـــلـــى الـــتـــرتـــيـــب ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات املــجــمــوعــة 

الخامسة، وهما اللذان سيلعبان معا أيضا.
وسيعول ليفربول املرشح للفوز على الفريق 
الروسي من جديد على قدرات نجمه املصري 
محمد صالح، وكذلك ساديو ماني والبرازيلي 
عودته  شكلت  الـــذي  كوتينيو،  اللعب  صــانــع 
ليستر  على   2-3 االنتصار  في  الكبير  ودوره 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز لــكــرة  ســيــتــي فـــي الــ
بعد  للريدز،  بالنسبة  للصعداء  تنفسا  القدم 
أن خــفــف االنــتــصــار مــن الــضــغــوط املــفــروضــة 

هل يحل ريال مدريد 
عقدة الفوز على 

دورتموند في ملعبه؟

فيليبي رييس يعلن اعتزال كرة السلة دوليًا
اللعبة دولــيــا مع  أعلن نجم كــرة السلة اإلســبــانــي املــخــضــرم، فيليبي ريــيــس، اعــتــزالــه 
العالم  بــالده بعدما خــاض 236 مباراة دولية حصد خاللها مونديال كــأس  منتخب 
مرة وأمم أوروبا ثالث مرات إضافة لثالث ميداليات أوملبية، فضيتان وبرونزية. وقال 
رييس، قائد ريال مدريد وعميد كرة السلة في الدوري اإلسباني، خالل تقديم فعاليات 
املوسم الجديد للمسابقة: »أبلغتهم باعتزالي دوليا، واآلن أقولها صراحة إنني لم أنضم 
للمنتخب هذا الصيف للمشاركة في بطولة اليورو ألنني كنت قد اتخذت قراري بنهاية 

اللعب الدولي. أبلغت رئيس االتحاد والكل يعلم باألمر«.
وكــان رييس )37 عاما(، قد شــارك للمرة األولــى مع منتخب بــالده اإلسباني في 17 
يــورو 2001 في  لبطولة  استعدادا  أمــام إسرائيل  لقاء ودي  آب 2001 في  أغسطس/ 

تركيا، والتي حصدت فيها إسبانيا امليدالية البرونزية.

ماركوس يورينتي عقب تجديد عقده: ريال مدريد 
نادي حياتي

أبــــدى اإلســبــانــي مـــاركـــوس يــوريــنــتــي ســعــادتــه 
عقب تجديد عقده مع ريال مدريد حتى يونيو/

حــزيــران 2021، مــبــرزًا أن الــنــادي »املــلــكــي« هو 
نادي حياته.

وعقب توقيع عقده الجديد الذي تضمن تحسني 
راتبه، في مراسم حضرها رئيس ريال مدريد، 
سعيد  »إنــنــي  يورينتي  قــال  بيريز،  فلورنتينو 
ــال مـــدريـــد، هــذا  لــلــغــايــة بــتــجــديــد عــقــدي مـــع ريــ
حلمي مــنــذ أن كــنــت طــفــاًل، هـــذا نـــادي حياتي، 
أشــعــر بــالــســعــادة ولـــدي رغــبــة فــي الــتــطــور بني 

صفوف هذا النادي«.
وأضاف يورينتي، نجل باكو يورينتي جينتو، 
أن هذا  العب ريال مدريد سابقا 1994-1987، 
النادي »هو الذي شهد تطوري منذ كنت صغيرا 
في فريق الناشئني. منذ هذه اللحظة بدأت أتدرج، هذا نادي حياتي وأسرتي«. وأضاف 
يورينتي )22 عاما( »العام املاضي قضيته معارًا كي أخوض أكبر عدد من املباريات 
لكن هذه مرحلة وانتهت. اآلن أشهد مرحلة أخرى رائعة وأكثر تعقيدًا، املنافسة في 
هذا النادي عالية جدًا، وأدرك أنني ما زلت شابا«. وأضاف »حني جئت هنا كنت أعلم 
أن الحصول على دقائق سيكون أمرًا صعبا واملنافسة كبيرة جدًا. لم أفكر في معدل 
دقائق محدد للعب، تركيزي منصب فقط على التطور بني هؤالء الالعبني الرائعني دون 

أن أنتظر شيئا«.

كيبتشوجي يفوز بماراثون برلين تحت األمطار 
من دون كسر الرقم العالمي

أحبط البطل األوملبي، إيليود كيبتشوجي، تحديا 
مــرة، جوي  املشارك ألول  اإلثيوبي  مفاجئا من 
أخفق  لكنه  املثير  برلني  بماراثون  ليفوز  أدوال، 
في محاولته تحطيم الرقم العاملي. وقبل السباق 
كـــان كــيــبــتــشــوجــي ومــواطــنــه الــكــيــنــي ويــلــســون 
يمنون  بيكيلي،  كنينيسا  واإلثيوبي  كيبسانج 
ــقــيــاســي الـــعـــاملـــي الـــذي  ــم ال ــرقـ ــنــفــس بــكــســر الـ ال
يحمله دينيس كيميتو البالغ ساعتني ودقيقتني 
ــداًل مـــن ذلـــك انــتــهــى املــطــاف  و57 ثــانــيــة. لــكــن بــ
بكيبتشوجي إلى الدخول في منافسة ثنائية مع أدوال البالغ من العمر 26 عاما. وانتظر 
السباق  آخر منافسيه في هذا  للتفوق على  الكيني حتى عالمة 41 كيلومترا،  العداء 
الذي شهد هطول أمطار غزيرة، ليعبر خط النهاية في ساعتني وثالث دقائق و32 ثانية.

جريميو يواصل السقوط في الدوري البرازيلي
واصل فريق جريميو السقوط في بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بخسارته للمرة 
الثالثة تواليا أمام املتواضع باهيا بهدف نظيف، في الجولة الـ25 من املسابقة، ليفشل 
العودة لوصافة الجدول. وتجمد رصيد جريميو عند 43 نقطة ليتراجع للمركز  في 
الثالث، بفارق نقطة خلف سانتوس الوصيف، وبـــ11 نقطة عن كورينثيانز صاحب 
الصدارة، والذي كان قد تعادل بهدف ملثله أمام ساو باولو. من جانبه نجح باهيا في 
العودة لدرب االنتصارات بعد غياب دام ثالث جوالت، بفوزه بهدف جاء في الدقيقة 
األخيرة من ركلة جزاء سجلها الالعب رودريغو، ليرفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة 
في املركز الـ13 ويبتعد بنقطتني عن منطقة الخطر. وفي لقاء آخر فاز فيتوريا خارج 
أرضه على أتلتيكو مينيرو بثالثة أهداف لواحد، ليصعد هو اآلخر للمركز السادس 
عشر برصيد 29 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتني عن مينيرو الذي يحتل الترتيب الحادي 
عشر. وفاز سانتوس على ضيفه أتلتيكو باراناينسي بهدف نظيف سجله الالعب 

برونو هنريكي )د.35( ليرفع رصيد سانتوس إلى 44 نقطة.

ســت مــبــاريــات املــوســم وحــل منتخب »الــســامــبــا« آنـــذاك في 
املنتخب  مــع  للمشاركة  مــالــكــوم  الـــرابـــع. واســتــدعــي  املــركــز 
البرازيلي للمشاركة مع البرازيل في بطولة كأس العالم تحت 
20 سنة أيضا، وشارك في خمس مباريات من بينها املباراة 

النهائية التي خسرتها البرازيل أمام املنتخب الصربي.
ومـــع بــدايــة مــوســم 2017-2018 خـــاض مــالــكــوم مــع فريق 
بـــوردو حتى اآلن ســت مــبــاريــات، سجل فيها ثالثة أهــداف 
وصــنــع ثــالثــة أخـــرى، كما لعب مــبــاراتــني فــي كــأس فرنسا 
وسجل هدفني أيضا، ليكون مجموع أهدافه خمسة أهداف 

في ثماني مباريات حتى اآلن.
في املقابل لعب نيمار سبع مباريات حتى اآلن مع باريس 
سان جيرمان، وسجل خمسة أهداف وصنع خمسة أخرى، 
أي أن البرازيليني يصنعان فارقا كبيرًا في الدوري الفرنسي، 
وبــدأ يحصل على شهرة كبيرة مع  ومالكوم ال يقل شأنا 

فريقه بوردو. ولم يكتِف مالكوم بتسجيل وصناعة األهداف 
فــقــط، بـــل ســجــل أجــمــل األهــــــداف أيــضــا بــطــريــقــتــه املــاهــرة 
والــذكــيــة، خصوصا هــدف الــتــعــادل الــذي سجله فــي مرمى 
الدقيقة 30، حني استلم كرة على مشارف  فريق ليون في 
ثم  املدافعني،  أحــد  وتخطى  بسرعته  وانطلق  الجزاء  منطقة 
مــرر الــكــرة إلــى زميله الــذي أعــادهــا إليه وســددهــا قوية في 

الشباك من زاوية صعبة.
 هو العب برازيلي يملك املهارات املطلوبة في خط الهجوم، 
يعشق تقدم املدافعني نحوه لكي يراوغهم بسرعة وينطلق 
مــن أقــصــى الــزاويــة نحو منطقة الــجــزاء، ومــن ثــم التسديد 
بقدمه الُيسرى النارية، التي ال ترحم أي حارس مرمى في 
املباريات. فهل يخطف مالكوم األضواء في الدوري الفرنسي 
من نيمار، ويقدم موسما كروّيا رائعا ُيثبت فيه أنه موهبة 

كروية قادرة على صناعة الكثير في املستقبل؟

رياض الترك

البرازيلي، مالكوم  تعاقد فريق بــوردو الفرنسي مع الالعب 
فــريــق كورينثيانز  قــادمــا مــن  عـــام 2016  فــي  )20 ســنــة(، 
البرازيلي مقابل حوالى 4.1 ماليني يورو، وأثبت هذا الالعب 
أنه سيكون نجما برازيليا في املستقبل. اليوم يبلغ مالكوم 
من العمر 20 سنة وأصبح أحد نجوم الدوري الفرنسي عن 
فريق  مع  الكروية  مالكوم مسيرته  بــدأ  واستحقاق.  جــدارة 
كورينثيانز منذ الصغر، وأصبح العبا أساسيا مع الفريق 
األول في عام 2014، وأمسى العبا أساسيا مع الفريق منذ 
البرازيلي 73 مباراة وسجل  النادي  عــام 2015، خــاض مع 
عــشــرة أهـــــداف. وعــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي اســتــدعــي مــالــكــوم 
للمنتخب البرازيلي تحت 20 سنة وشارك في بطولة »كوبا 
في  عــام 2015، وسجل هدفا وحــيــدًا  فــي  للشباب  أميركا« 

مالكوم أوليـفييرا

على هامش الحدث

بعد مرور ست 
جوالت من 

الدوري الفرنسي، 
ظهر نجم برازيلي 

آخر ال يقل شأنًا 
عن نيمار وأصبح 

حديث الصحف

دورتموند شكل 
عقدة للريال 
على ملعبه 
)أود أندرسن/
فرانس برس(

حامل لقب الدوري اإلسبان

بوروسيا  مــبــاراة  كويبرس،  بــيــورن  الــدولــي،  الهولندي  الحكم  يدير 
دورتموند وريال مدريد على ملعب سيغنال أيدونا بارك، معقل الفريق 
األلماني. وكان كويبرس )44 عامًا( قد أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين 
فريقي ريال مدريد وأتليتكو مدريد موسم 2013-2014، الذي فاز فيه 
الفريق الملكي 4-1. كما أدار مباراة نصف النهائي في نفس المسابقة، 
بين فريقي بوروسيا دورتموند وريال مدريد موسم 2012-2013، والتي 

انتهت بفوز الفريق األلماني على الميرينغي 1-4.

الحكم الهولندي بيورن كويبرس

وجه رياضي

عــلــى املــــــدرب يـــورغـــن كـــلـــوب عــقــب الــخــســارة 
ــام مــانــشــســتــر ســيــتــي مــنــذ أســبــوعــني،  5-0 أمــ
والـــتـــعـــادل 1-1 مـــع بــيــرنــلــي فـــي الــجــولــة قبل 
املاضية. وسجل كوتينيو حينها الهدف رقم 
16 لــه مــن خـــارج منطقة الـــجـــزاء فــي الـــدوري 
ملــاذا هو ال يقدر بثمن في  اإلنكليزي، وأثبت 
ليفربول، فهو رقم قياسي وسيعود املوقوف 
محليا ساديو ماني مجددا إلى اللعب ضمن 
ثـــالثـــي خـــط املـــقـــدمـــة. كــمــا ســتــســلــط األنـــظـــار 

نابولي في 2016، قادًما من أياكس أمستردام 
الهولندي، لكنه شارك في 17 مباراة فقط مع 
الفريق في املوسم األول له فيما تبرز مشاركة 
املغربيني في  األحمدي  سفيان مرابط وكريم 

صفوف فينورد.
على  للحفاظ  فيتطلع  سيتي،  مانشستر  أمــا 
بــدايــتــه الــجــيــدة عــقــب الــفــوز بــربــاعــيــة نظيفة 
على فينورد روتـــردام فــي الجولة األولـــى من 
البطولة، حني يستضيف شاختار دونيتسك 

املجموعة  فــي  اإليــطــالــي  نابولي  مــبــاراة  على 
السادسة ضد فينورد روتـــردام، وقــد تعرض 
أعلن  حينما  للغاية  قاسية  لصدمة  نابولي 
رسميا تعرض مهاجمه البولندي، أركاديوش 
ميليك، إلصابة في رباط الركبة خالل املباراة 
لجراحة  وسيخضع  بالكالتشيو  سبال  أمــام 
لجراحة  البولندي  املهاجم  وخضع  بالركبة. 
تـــشـــريـــن األول/ ــي  ــ فـ الــــيــــســــرى،  فـــــي ركـــبـــتـــه 

أكتوبر املاضي. وانضم ميليك، 23 عاًما، إلى 

ــــي الـــــذي فــــاز عــلــى نـــابـــولـــي الــجــولــة  ــرانـ ــ األوكـ
املاضية )1-2(.

وفــــي إطـــــار مــنــافــســات املــجــمــوعــة الــســابــعــة، 
ــره  ــيـ ــظـ يـــســـتـــضـــيـــف مـــــونـــــاكـــــو الــــفــــرنــــســــي نـ
البرتغالي بورتو، بينما يحل اليبزيغ األملاني 
في نفس اليوم ضيفا على بيشكتاش التركي، 
التركي على  الفريق  وفي الجولة األولــى، فاز 
بورتو في ملعب الدراغاو )3-1( بينما تعادل 

اليبزيغ أمام ضيفه موناكو بهدف ملثله.

أكد البطل القطري العاملي، معتز برشم، أنه لن يتنازل عن تحقيق حلم امليدالية الذهبية 
في دورة األلعاب األوملبية املقررة في طوكيو 2020، وكسر الرقم القياسي في مسابقة 
)2.45 متر(.  وقال برشم ، في تصريحات على هامش تكريمه من  الوثب العالي واملقدر بـ
شركة »رد بول« على إحرازه لقب بطولة العالم في لندن، إن األعوام الثالثة املقبلة ستكون 
فاصلة في مسيرته، حيث سينافس على ألقاب ثالث بطوالت مهمة للغاية، مشيرًا إلى 
أنه سيخوض في عام 2018 بطولة العالم داخل الصاالت، وفي عام 2019 بطولة العالم 

في الدوحة، و2020 أوملبياد طوكيو.

صورة في خبر

برشم و»حلم الذهب«
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تمتلك بريطانيا في أقاليمها األربعة أكثر من 200 ألف منظمة خيرية تنفيذية، وقرابة عشرة آالف منظمة خيرية مانحة وماليين 
األجسام الخيرية والتطوعية غير المسجلة

العمل التطوعي
وعي بريطاني بضرورة المساهمات االجتماعية

لندن ـ الرا إدريس ستورم

ماذا لو طلب منك مباشرة عملك 
السابعة صباحًا في  الساعة  في 
ظــل طــقــس أقـــل مــا يــقــال عــنــه إنــه 
صــعــب، ودون أجـــر مــــادي، ألــيــس الــفــراش 

الدافئ والتمتع بقهوة الصباح أفضل؟
سؤال يجيب عنه آدم جونسون بالقول »ال 

أراه كذلك”. 
ويؤكد آدم، الصحافي واملذيع في محطة 
شـــمـــال  ــــل«  ــيـ ــ هـ ذي  أون  هـــــــــارو  »راديــــــــــــو 
يستمتع  أنه  لندن،  البريطانية  العاصمة 
بتقديم برنامج خيري بعنوان »ما يرغبه 
املــســتــمــعــون« ملــرضــى مــســتــشــفــى “نــــورث 
السابعة صباحا  الساعة  فــي  بـــارك«  ويــك 
وملدة 45، دقيقة في حوار شبه مباشر مع 
مستمعيه من ذوي األمراض املستعصية 
أو كــبــار الــســن. حـــوار آدم وجــمــهــوره هو 
لبدء  بها  ٌيشحن  الــتــي  اإليجابية  الطاقة 
يوم عمل قد يكون طويال، مرة كل أسبوع 

وعلى مدى 18 عاما.
آدم ليس إال واحــدًا من حوالي 22 مليون 
التطوعي  العمل  فــي  يشاركون  بريطاني 
ــام فـــــي املـــمـــلـــكـــة،  ــ ــ وبــــشــــكــــل رســــمــــي كـــــل عـ
ويرونه واجبًا وطنيًا. ونصف املتطوعني 
انــخــرطــوا فـــي الــعــمــل الــخــيــري ألنـــه طلب 

منهم تقديم العون واملساعدة.
األربــعــة  أقاليمها  فــي  بريطانيا  وتمتلك 
أكثر من 200 ألف منظمة خيرية تنفيذية، 
وقرابة عشرة آالف منظمة خيرية مانحة 
ومــاليــني األجـــســـام الــخــيــريــة والــتــطــوعــيــة 
غــيــر املــســجــلــة، تــدعــمــهــا ســــوق تــبــرعــات 
رائجة تقدر بـ9.3 مليارات جنية إسترليني 
سنويا، ويعمل في قطاعها الخيري قرابة 
775 ألف موظف، فيما تبلغ ساعات العمل 
الرسمي 90 مليون ساعة عمل  التطوعي 

كل أسبوع.
ــــرى كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت املــمــلــكــة املــتــحــدة  تـ
تحقيق هذه اإلنجازات على صعيد العمل 

التطوعي؟
قبل أكثر من 400 عــام، وضعت بريطانيا 
وكــــان  الــــخــــيــــري  لــلــعــمــل  األول  ــانــــون  ــقــ الــ
مــخــتــصــرًا، لــكــنــه تــطــور عــلــى مـــر الــســنــني 
ليصبح عمالقا، حيث توجد داخل القطاع 
الـــخـــيـــري الـــبـــريـــطـــانـــي مــنــظــمــات خــيــريــة 
ــدًا تــعــمــل عــلــى تــطــويــر الــقــطــاع  كــبــيــرة جــ
ــات وبــنــاء  ــ ــدراسـ ــ بــالــتــدريــب والـــبـــحـــث والـ
املــعــايــيــر املــهــنــيــة مــثــل املــجــلــس الــوطــنــي 
ومــنــظــمــة   NCVO الـــخـــيـــريـــة لــلــمــنــظــمــات 
مساعدة املنظمات الخيرية CAF ورابطة 
ومعهد   ACF املانحة  الخيرية  املنظمات 
جمع التبرعات IF ومركز أبحاث التطوع 
 ،TSRC ومركز أبحاث القطاع الثالث IVR
التعليمية  الــبــرامــج  إلـــى عــشــرات  إضــافــة 
ــيــــا املـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــلــ الـــجـــامـــعـــيـــة والــــعــ

مجاالت اإلدارة للمنظمات الخيرية.
وتوفر الحكومة البريطانية  أكثر من 4500 
املحلية  للمنظمات  مالي  وبرنامج  منحة 
خالل عام واحد تقدر بمليارات الجنيهات 
لتشجيع قيم وثقافة العمل التطوعي في 

هوامش

)Getty/تضم لندن مئات المتاجر التي يعود ريع مبيعاتها للعمل الخيري )ديفيد بينيت

التربية  وزارة  تــولــي  بـــدورهـــا،  املــجــتــمــع. 
والتعليم اهتماما بالغًا للعمل التطوعي 
في وضع مناهج وبرامج مدرسية تهدف  
لدى  والــعــطــاء  التطوع  ثقافة  تعميق  الــى 
الحكومية  املــدارس  في  والطلبة  التالميذ 

والخاصة.
ــاب  ــبـ ــشـ ــة الـ ــئــ ــلــــى تـــشـــجـــيـــع فــ وكــــمــــثــــال عــ
لـــالنـــخـــراط فـــي الــعــمــل الـــتـــطـــوعـــي، تــذكــر 
أن يطلق عليها،  أرادت  أو كما  “انغريد«، 
ــدادي، ومــتــطــوعــة لجمع  ــ ــ وهــــي طــالــبــة اعـ
الـــتـــبـــرعـــات مــــن املــــنــــازل لـــصـــالـــح مــنــظــمــة 
 ،)cancer research( الــســرطــان”  »ابـــحـــاث  
التطوعي هو جــزء من مقررها  أن عملها 
املـــدرســـي وعــلــيــه يــجــب أن تــعــمــل ملـــدة 50 
ــدعـــم ذلــــك بــرســالــة  ســـاعـــة فـــي الـــســـنـــة، وتـ
تعهد وتقرير مفصل من الجهة التي تقوم 
بــالــعــمــل لــصــالــحــهــا. وتــــرى أنــغــريــد أنــهــا 
فرصة للمساهمة في خدمة املجتمع، وال 
تمانع لو كان ذلك في دار رعاية اجتماعية، 
أو قراءة كتاب لضرير، أو تسلية أطفال في 
العمل  فــي  بريطانيا  األيــتــام. تجربة  دور 

الخيري ليست متميزة بمردود مادي، أو 
كرم فردي فحسب، بل هي وعي بضرورة 
رد الجميل للمجتمع، ونفع أناس بحاجة 

للمساعدة. 
ــردود  ــ ويــــقــــول خــــبــــراء عـــلـــم الـــنـــفـــس إن املــ
العائد  يــفــوق  الــتــطــوعــي  للعمل  املــعــنــوي 
ــادي بــكــثــيــر فـــي أهــمــيــتــه وفـــائـــدتـــه، لــذا  ــ املـ
يــنــصــح بـــه كــثــيــرا فـــي الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة 

لعالج االكتئاب، واإلحساس بالوحدة.
هذا ما وثقته خبيرة دار االزياء »غوتشي« 
سابقا، سيليو كراوثر، املرأة األنيقة التي 
تخطت عامها السبعني، والتي تقف على 
خــدمــة املــشــتــريــن فـــي أحــــد أرقــــى مــحــالت 
الــخــيــريــة،   Save the children“ جــمــعــيــة 
لــبــيــع املــالبــس الــتــي يــجــود بــهــا االغــنــيــاء 
تقل  ال  بأسعار  بيعها  واملشاهير، ويعاد 
ليذهب ريعها  االصــلــي،  كثيرا عن ثمنها 

إلنقاذ األطفال حول العالم.
ــر لــــ “الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد” إن  ــراوثـ وتـــقـــول كـ
أربع  أكثر من  التطوعي ال يكلفها  عملها 
ــان عــالجــا  ســـاعـــات فـــي األســــبــــوع لــكــنــه كــ

ــة اكــــتــــئــــاب ووحــــــــــدة، ومــلــل  ــلـ ــعــــاال ملـــرحـ فــ
ــقــــدت زوجــــهــــا مــنــذ  ــا بـــعـــد أن فــ ــهـ ــرت بـ ــ  مــ

سنتني. 
ــاء  ــ وبـــاالضـــافـــة الــــى عــودتــهــا ملـــجـــال األزيـ
فــإن كــراوثــر تــرى أن  واستمتاعها بــذلــك، 
فـــكـــرة الــعــمــل الــتــطــوعــي وبـــــذل كــثــيــر من 
الــجــهــد بــعــد انـــقـــطـــاع، والـــحـــركـــة إلنــجــاز 
املــهــام كــاســتــالم مــا يــجــود بــه املــواطــنــون 
وإعــادة فــرزه بسرعة ودقــة، وإن لزم األمر 
كيه او غسله، بديل رياضي مفيد للجسم، 

واكتساب القوة الجسمية والذهنية.
كما يشيد ديفيد بــني هــاتــن، مــديــر هيئة 
“مــايــتــري« الــتــي تــرعــى مــن يــمــرون بأزمة 
للعودة  ومساعدتهم  لالنتحار  تدفعهم 
إلـــى االنـــخـــراط فــي الــحــيــاة، بــمــا يــقــوم به 
املــتــطــوعــون مــن مختلف الــفــئــات. ويــؤكــد 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد” أن هــيــئــتــه تــقــدم  لـــــ “الــ
لــلــنــزالء، لكن  آمــنــا وفــرصــة للراحة  مكانا 
آذانــًا  يــوفــر  مــن  املتطوعني والعاملني هــم 
صـــاغـــيـــة لـــســـمـــاع مــــا بـــداخـــلـــهـــم مــــن دون 

الحكم عليهم.

قبل أكثر من 400 
عام، وضعت بريطانيا 
القانون األول للعمل 

الخيري وكان 
مختصرًا، لكنه تطور 

على مر السنني.

■ ■ ■
توفر الحكومة 

البريطانية  أكثر من 
4500 منحة وبرنامج 
مالي للمنظمات املحلية 
خالل عام واحد تقدر 

بمليارات الجنيهات.

■ ■ ■
تبلغ ساعات العمل 

التطوعي الرسمي 90 
مليون ساعة عمل كل 

أسبوع.

باختصار

نجوى بركات

عــن »الــقــضــيــة 23« الــتــي تــحــّولــت إلـــى قــضــيــة، وصــار 
صعبا أن يدلي املرء برأيه فيها على قاعدة فنية. 

يحضرني هنا موقف املخرج إيليا كازان الذي تراجع 
لــه، لكي  أمـــام ضــغــوط املكارثية عليه، فــوشــى بــزمــالء 
ا في 

ّ
تبقى أبواب صناعة األفالم مفتوحة أمامه. وإن كن

الــيــوم نحيا مكارثية مــن نــوع جــديــد، فــال تصّح  لبنان 
لألسف مقارنة زياد دويري بالعمالق إيليا كازان، وال 
إيجابيات،  فيه من  ما  »القضية 23«، على  فيلم  يرقى 
على  بالقوة،  نفسها  تفرض  فنيٍة  تحفٍة  مستوى  إلــى 
الــرغــم مــن شــطــارة مــخــرجــه، وربــمــا حتى »انــتــهــازيــة« 

متذبذبة ومؤكدة.
تحّوال  ستعرفان  رئيسيتني،  شخصيتني  أمــام  نحن 
ــة هي  ــة. األزمــ فــي نــهــايــة الــفــيــلــم، إثـــر تعّرضهما ألزمــ
شــتــيــمــة يــوّجــهــهــا يـــاســـر، الـــالجـــئ الــفــلــســطــيــنــي إلــى 
ــزراب مــخــاِلــف.  ــ طـــونـــي الــلــبــنــانــي الـــقـــّواتـــي، بــســبــب مــ
بشكل  األمــر  ويتطّور  بــاالعــتــذار،  األول  الثاني  يطالب 
طوني  املحكمة.  فــي  مواجهة  إلــى  لينتهي  تصعيدي، 
يملك مــرآبــا لتصليح الــســيــارات، ويــاســر هــو املشرف 
ترميم في  األصـــل( على ورشــة  فــي  )مهنته مهندس 
السيناريو، وإن  األشرفية.  السيوفي، في منطقة  حّي 
األميركية  السينما  غالبا  تعتمدها  لوصفة  تبعا  تب 

ُ
ك

إلنتاج كوميديا اجتماعية ناجحة، أراد لنفسه عرض 
رسالة سياسية واضحة: لقد أخطأت الحركة الوطنية، 
إلــى حرب  البالد  الفلسطينيني، في جــّر  بتحالفها مع 
ُمجريا  يتوقف هنا،  أن  لدويري  األفضل  كــان  أهلية.  
للذات  بذلك عملية مراجعٍة محمودٍة وإعــادة محاسبة 
 ما 

ّ
ولآلخر، وهما شرطا كل مصالحة حقيقية، وجل

طوائفهم،  مختلف  في  جميعا  اللبنانيون  إليه  يحتاج 
ومــا بــدأتــه الــقــيــادات الفلسطينية إثــر انــتــهــاء الــحــرب، 
حني اعتذرت من الشعب اللبناني. بيد أن دويري ذهب 
اتجاه معاكس، منتقال إيديولوجيًا من موقع إلى  في 
لــم يخطئ أهــل اليسار فحسب، بــل كان  آخـــر، قــائــال: 
 .

ّ
املحق اللبنانية، هو  القوات  اليمني، وعلى رأسه حزب 

لذا نراه مثال ُيظهر سمير جعجع )رفعت طربيه( في 
قا في 

ّ
موضعني، في ما ُيشبه توجيه التحية إليه، معل

الــذي قــّدم اعتذارا،  أكثر من مقابلة ولقاء بأنه الوحيد 
وتخلى عن نهجه الحربّي.

هـــذا هــو بــاخــتــصــار املــضــمــون الــســيــاســي الـــذي أســـاء، 
ــي، وقـــد حــّولــه، 

ّ
بـــرأيـــي، إلـــى الــفــيــلــم عــلــى املــســتــوى الــفــن

على الرغم مما فيه من إيجابيات، إلى ما يشبه أفالم 
أيديولوجية  رسالة  تــرّوج  التي  السياسية،  البروباغندا 
 التركيز على الجوانب اإلنسانية والفنية 

ً
معّينة، مهملة

أكثر  أن  واملــفــارقــة  إبــداعــي.  أي عمل  لنجاح  األساسية 
الفيلم منه هو ســوء رســم شخصية طوني  ما يعاني 

القّواتي الرئيسية، فعلى الرغم من ميل املخرج عاطفيا 
إلــيــهــا، وعــلــى الــرغــم مــن مــوهــبــة عـــادل كـــرم ومــقــدرتــه 
ــة عــلــى تــلــويــن الــشــخــصــيــات، بــــدت لــألســف  ــعـــروفـ املـ
فقيرة جــدا، أقــرب إلى التسطيح واالخــتــزال، ما أبقاها 
شخصية ورقـــيـــة، بــاهــتــة املـــالمـــح، لــم يــصــل إلــيــنــا من 
»الكاريكاتورية«  عدائيتها  فباستثناء  شــيء.  نبضها 
أعيننا  تــحــت  طــونــي  »يــعــيــش«  ال  الفلسطيني،  حــيــال 
وكرهه  تعقيداته  وبطبقات  املثقل،  املــأســوي  بماضيه 
ُيبنى عاموديا.  أن  دون  مــن  أفقيا،  بــل يسير  وخــوفــه، 
وقد يكون السبب )كما صّرح دويري بنفسه(، اهتمامه 
يا عن هذا العالم، فيما 

ّ
بكتابة هذا الدور، هو القصّي كل

اهتّمت شريكته، جويل توما، بكتابة دور الفلسطيني 

أداء  األّول، أفضل  بــدا، على عكس  الــذي  )كامل باشا( 
وإقناعا )إلى جانب ريتا حايك، ديامان بو عبود، جوليا 

قّصار، إلخ( ألنه أفضل تركيبا وأكثر حياة. 
يضع طوني تسجيال  لخطب بشير الجميل في مرآبه، 
انــتــخــابــه رئــيــســا للجمهورية،  الــتــي ســبــقــت  وتــحــديــدا 
الفلسطينيني  كــراهــيــة  عــن  التعبير  فــي  »ُيــبــدع«  حيث 
»الغرباء«، وإلقاء تبعات الحرب كلها عليهم، هكذا من 
أنه  املحكمة  لدى مثوله في  ثم نكتشف  دون مناسبة. 
ليس حزبيا ولم يشارك في الحرب. وحني يجتمع، هو 
وياسر، برئيس الجمهورية الذي يدعوهما إلى قصره 
وقلة  حــدة  بكل  الرئيس  يجيب  نــراه  املصالحة،  بهدف 
احترام، ويقاطعه في أكثر من مرة مستاًء، ليقّرر من 
بــعــدهــا مــبــاشــرة، إثـــر مــغــادرتــهــمــا، أن يصلح ســيــارة 

ياسر املتعطلة في باحة القصر الجمهوري!
منذ هذه اللحظة، يفقد الفيلم ما تضمنه من عناصر 
تشويق وإيــقــاع رشــيــق )ســاعــتــه األولــــى(، ليدخل في 
ساعته الثانية، في إطاالٍت ومفاجآٍت متالحقة، تكشف 
لنا أخيرا سبب كراهية طوني وانسحاب ياسر: مجزرة 
طوني صغيرا، حني  منها  نجا  التي  الفظيعة  الــدامــور 
حمله والده وهرب به، ومجزرة أيلول األسود في األردن 
التي نجا منها ياسر. .. والعبرة؟ ليست املعاناة حكرا 
الفيلم »سعيدا« بتبرئة ياسر،  على أحد. هكذا ينتهي 

وبتعاطٍف ما بني الخصمني اللدودين.

ماذا عن »القضية 23«؟

وأخيرًا

ال يرقى فيلم »القضية 23«، 
على ما فيه من إيجابيات، 

إلى مستوى تحفة فنية 
تفرض نفسها بالقوة
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