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صفقات الصين تحيّر العالم
تطرح االنتقاالت األخيرة إلى الدوري الصيني الكثير من األسئلة حول هدف الصينيين من 

هذا األمر، بعدما بتنا نرى العبين مميزين ينتقلون إلى هناك. ]30ـ31[

عادل األحمدي

لم تنجح محاوالت تعبيد الطريق أمام استئناف 
املشــاورات اليمنيــة فــي الكويــت، أمــس الجمعــة، 
مــا دفــع باملبعوث األممي إســماعيل ولد الشــيخ 
أحمد للتوجه إلى الســعودية في محاولة لتليني 
موقــف وفــد الحكومــة اليمنيــة، فــي وقــت يبقــى 
فيه املشهد األمني مفتوحًا على شتى املخاطر، 
مــع تعــرض قيادة محافظة عدن ملحاولة اغتيال 

جديدة.
وفيمــا أعلــن املتحــدث الرســمي لجماعــة أنصار 

اللــه )الحوثيــني( رئيــس وفــد الجماعــة املشــارك 
عبدالســام،  محمــد  الســام،  مفاوضــات  فــي 
تحالــف  وفــد  أن  املتحــدة،  األمــم  ترعاهــا  التــي 
االنقــاب )ممثلــي الحوثيــني واملؤتمــر الشــعبي 
العــام( وصــل إلــى الكويت مســاء أمــس ملواصلة 
إســماعيل  األممــي  املبعــوث  قطــع  املشــاورات، 
ولــد الشــيخ أحمــد طريقــه إلــى الكويــت التي كان 
يفتــرض أن يصلهــا أمــس وتوجــه من العاصمة 
الســعودية  العاصمــة  إلــى  مســقط،  الُعمانيــة 
الريــاض. وجــاءت زيــارة ولــد الشــيخ أحمد للقاء 
)الصــورة(  هــادي  منصــور  عبدربــه  الرئيــس 

والوفــد الحكومــي باإلضافــة إلــى إجــراء لقــاءات 
دبلوماســية أخــرى، فــي إطــار الجهود الســاعية 
الســتئناف مســار املفاوضات. وجاء توجه ولد 
الشيخ أحمد إلى السعودية بعدما تسلم رسالة 
رســمية مــن الجانــب الحكومــي اليمنــي أوضــح 
فيهــا موقفــه مــن عــدم حضــور املشــاورات فــي 
موعدهــا، وطالــب بإجــراءات وضمانــات تســبق 

العودة لطاولة الحوار.
مــن جهــة ثانيــة، وفــي تطــور أمنــي من شــأنه أن 
يزيــد مــن هشاشــة الوضــع فــي اليمــن، تعــرض  
موكــب املحافــظ الزبيــدي، ومدير أمــن املحافظة، 

شــال علــي شــائع، ملحاولــة اغتيــال جديــدة فــي 
حي إنماء شــمال مدينة عدن، وذلك باســتخدام 
جانــب  علــى  مركونــة  كانــت  مفخخــة  ســيارة 
الطريق. وكان االثنان في طريقهما إلى مديرية 
البريقة، فيما نتج عن انفجار السيارة املفخخة 
إصابــة أحــد الجنــود. ولــم تعلــن أي جهــة علــى 
الفــور مســؤوليتها عن الحــادث. ووفقًا ملصادر 
محليــة فــي عــدن، فــإن محاولة اغتيــال املحافظ، 
قيــادة  تســلمه  منــذ  نوعهــا  مــن  الرابعــة  تعــد 

املحافظة في ديسمبر/كانون األول 2015.
]التفاصيل ص. 6[
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استنفار أوروبي وتشديد 
اإلجراءات األمنية 

أعــلــنــت دول أوروبـــيـــة عـــدة اتــخــاذ 
إجـــراءات أمنية مــشــددة، استعدادًا 
إلحياء مناسبات وطنية، وذلك إثر 
االعتداء الذي استهدف مدينة نيس 
الخميس.  أمــس  مــن  أول  الفرنسية 
أمس  البريطانية  الشرطة  وقـــررت 
الخطط  فــي  الــنــظــر  إعــــادة  الجمعة 
األمنية للمناسبات العامة الكبرى، 

ــتــــي ســـتـــقـــام عـــلـــى مــــــدار األيـــــام  والــ
ــة. وأعــــلــــن رئــيــس  ــلـ ــبـ ــقـ الـــســـبـــعـــة املـ
ميشال  شـــارل  البلجيكي،  الــــوزراء 
)الـــــصـــــورة(، أن بـــــاده »ســتــكــيــف« 
تدابيرها األمنية مع اقتراب موعد 
احتفاالت العيد الوطني البلجيكي 
ــوز. وقــــــررت  ــ ــمـ ــ تـ ــيــــو/  ــولــ ــي 21 يــ ــ فـ
الشرطة األملانية تشديد اإلجراءات 
على الحدود مع فرنسا بالتنسيق 

مع السلطات الفرنسية.
)رويترز، فرانس برس(

واشنطن مستعدة 
للمساعدة في التحقيق

ــاراك  ــ ــركــــي بــ ــيــ ــلــــن الـــرئـــيـــس األمــ أعــ
أوبــامــا إدانــتــه »الــهــجــوم اإلرهــابــي 
ــهـــدف مــديــنــة  ــتـ ــــب« الــــــذي اسـ ــــرعـ املـ
ــلـــى  نـــــــيـــــــس، وقـــــــــــــال »عــــــرضــــــنــــــا عـ
املساعدة  كــل  الفرنسية  السلطات 
هذا  فــي  للتحقيق  تحتاجها  الــتــي 
الــهــجــوم وتــقــديــم املـــســـؤولـــن عنه 
أمام العدالة«. وأكد املتحدث باسم 
جون  األميركية،  الخارجية  وزارة 
ــربــــي، أن أمـــيـــركـــيـــن قـــتـــا فــي  ــيــ كــ

االعتداء.
)رويترز، فرانس برس(

... وموسكو تدين
الــروســيــة  الــخــارجــيــة  دانــــت وزارة 
االعتداء الذي وقع في مدينة نيس 
الـــفـــرنـــســـيـــة، واعـــتـــبـــرت أن »الــقــتــل 
ــيـــس فـــيـــلـــم رعـــب  ــاعـــي فــــي نـ ــمـ الـــجـ
اتحاد  أكــد  كذلك،  أضحى حقيقة«. 
مواطنة  مقتل  الـــروســـي  الــســيــاحــة 
ــرى بــهــجــوم  ــ روســــيــــة وإصــــابــــة أخــ

نيس.
)فرانس برس(

استنكار عربي واسع
ــــت دول عــربــيــة عـــديـــدة اعـــتـــداء  دانـ
نيس. ودعت تونس إلى »تضامن« 
دولـــــي »لــلــقــضــاء عــلــى اإلرهـــــــاب«. 
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية 
ــاب تـــونـــســـي مـــقـــيـــم فــي  ــ وجـــــــود شــ
فــــرنــــســــا بـــــن ضــــحــــايــــا االعــــــتــــــداء. 
بــدوره، دان امللك األردنـــي، عبدالله 

الــــثــــانــــي )الـــــــــصـــــــــورة(، »االعــــــتــــــداء 
ــــي الــــجــــبــــان«، مـــعـــربـــا عــن  ــابــ ــ اإلرهــ
»غضبه واستنكاره الشديدين ملثل 
هـــذه األعـــمـــال«. كــذلــك، دانـــت هيئة 
الهجوم،  السعودية  العلماء  كــبــار 
ــر هذه  ــذكِّ

ُ
ت معتبرة أنــه »ينبغي أن 

ــة مــن  ــ ــدانـ ــ الـــجـــريـــمـــة اإلرهــــابــــيــــة املـ
تحت  تحدث  لها  بنظائٍر  الجميع 
نــظــر ومــســمــع الــعــالــم كــل يـــوم دون 
رادع وهـــو مـــا يــحــدث فـــي ســوريــة 
املنكوبة إذ يمارس النظام السوري 
الجرائم«.  أبشع  وأعوانه  اإلرهابي 
كما دانت كل من اإلمــارات العربية 
ــبــــنــــان وقـــطـــر  ــر ولــ املــــتــــحــــدة ومــــصــ

واملغرب اعتداء نيس.
)فرانس برس، رويترز(

طهران: الوحدة الجتثاث 
اإلرهاب

دانــــت ايـــــران بــشــدة أمــــس الجمعة 
االعتداء الذي وقع في مدينة نيس 
جنوب فرنسا، ودعــت إلى الوحدة 
من أجــل »اجتثاث اإلرهـــاب«. وقال 
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  املــتــحــدث 
اإليرانية، بهرام قاسمي، في بيان: 
»كما قلنا في املاضي، فإن اإلرهاب 
ــــة ال يــمــكــن اجــتــثــاثــهــا مــــن دون  آفـ

الوحدة والتعاون الدولين«.
)فرانس برس(

اعتداء نيس

حرب 
شوارع

باريس ـ عبداإلله الصالحي

ــا، لــيــل  ــ ــــسـ ــرنـ ــ مــــــن جــــــديــــــد، كـــــانـــــت فـ
الــخــمــيــس-الــجــمــعــة، عــلــى مــوعــد مع 
ــرة  ــذه املـ ــرب هــ ــي، ضــ ــابــ اعــــتــــداء إرهــ
مــديــنــة نــيــس فــي يـــوم الــجــمــهــوريــة، متسببا 
 وسط توقعات بارتفاع 

ً
في سقوط 84 قتيا

عــــدد الــضــحــايــا جــــراء وجــــود مـــا ال يــقــل عن 
ــة خـــطـــرة فــي  ــالـ 50 مـــصـــابـــا بــعــضــهــم فــــي حـ
املــســتــشــفــيــات. وبــيــنــمــا يـــحـــاول الــفــرنــســيــون 
الــخــروج مــن صدمة تــوالــي االعــتــداءات التي 
يتعرضون لها وهم يستمعون إلى املسؤولن 
الفرنسين الذين يتوعدون بتصعيد الحرب 
ضــد اإلرهـــــاب، والــتــأكــيــد عــلــى أن الــبــاد في 
حالة حرب مع ما يستدعيه هذا الوضع من 

إلى  الــطــوارئ ورفـــع االستنفار  تمديد حــالــة 
أقــصــى الـــدرجـــات، فـــإن تــســاؤالت عـــدة عــادت 
لــتــظــهــر عــلــى غــــرار كـــل اعـــتـــداء، تــتــركــز حــول 
أسباب استمرار اإلخفاق األمني في املعركة 
ــتـــداء نــيــس مختلفا  ضـــد اإلرهــــــاب. وكــــان اعـ
ــوب، بــعــدمــا اخــتــار  ــلــ وال ســيــمــا لــجــهــة األســ
املنفذ استخدام شاحنة كبيرة دهس خالها 
املتواجدين في الساحة وهو ما يفسر سقوط 
األعداد الكبيرة من الضحايا، وُيشّكل تنفيذًا 
ــــى لــحــرب الـــشـــوارع الــتــي  عــمــلــيــا لــلــمــرة األولـ
كــانــت أجــهــزة أمــنــيــة أمــيــركــيــة حـــذرت مــن أن 

تلجأ التنظيمات اإلرهابية إليها.
الفرنسي برنار  الداخلية  وجاء وصف وزير 
»أننا في حالة حرب مع  كازنوف لاعتداء بـ
ثمن وبشكل  بــأي  يريدون ضربنا  إرهابين 

والعبوات  املفخخة  السيارات  استخدام  إلــى 
املــتــفــجــرة. وهــو مــا يعني أنــهــا لــن تلجأ إلى 
مـــا فــعــلــتــه فـــي مــســرح بـــاتـــاكـــان )اعــــتــــداءات 
ــاضــــي(، أي  13 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املــ
ــم تــفــجــيــر االنــتــحــاريــن  ــــاق الــــرصــــاص ثـ إطـ
ألنفسهم، بل إرسال فرق كوماندوس، تتمثل 
مهمتها في تنفيذ حمات إرهابية من دون 
أفــرادهــا ألنفسهم«. مــع ذلك  ــرة بقتل 

َ
ــخــاط

ُ
امل

الدقيق ليس  املستوى  بــأن »هــذا  أقــّر كالفار 
عــمــلــيــاتــيــا بــعــد فـــي انــتــظــار نــجــاح التنظيم 
فــي إرســـال مهندسن لــه فــي وضــع العبوات 
والــتــفــخــيــخ فـــي الـــتـــراب الــفــرنــســي، مـــن أجــل 
أكبر  وتحقيق  بمقاتليها  التضحية  ب 

ّ
تجن

الخسائر«.
ــبــــر خــطــر  ــنــــي أن »أكــ ــبـــر املــــســــؤول األمــ ــتـ واعـ
تـــواجـــهـــه فــرنــســا يــتــمــثــل فـــي األفـــــــراد الــذيــن 

باريس ـ محمد المزديوي

»أشياء مثل هذه تقع في فرنسا، 
شيٌء ال ُيصّدق«. »لدينا االنطباع 
بـــأنـــنـــا لــســنــا فــــي فـــرنـــســـا«. »كــنــا 
ــذا ال يـــحـــدث إال فـــي ســوريــة  نــتــصــور أن هــ
والعراق والصومال«. هذا بعض ما قاله كثر 
من الذين شهدوا ما حــدث، مساء الخميس 
فـــي نــيــس الــفــرنــســيــة، ومــنــهــم الـــعـــديـــد من 
يستمتعون  كانوا  الذين  األجــانــب،  السياح 
بــاأللــعــاب الــنــاريــة الــتــي تعقب عـــادة، العيد 
يوليو/تموز   14 كــل  فــي  الفرنسي  الوطني 
من كل عام. في نيس، رأى السياح ما ُيشبه 
اقتحام شاحنة  حــرب شــوارع حقيقية بعد 
بــيــضــاء بــقــيــادة الــتــونــســي، محمد بــوهــال 
)31 عاما( تجّمعا في ساحل املدينة، ملسافة 
كيلومترين اثنن، موديا بحياة 84 شخصا 
ــل، وجـــرح 50 آخــريــن، قــبــل أن يتم  عــلــى األقــ

إطاق النار عليه وقتله.
كون  أن  البعض  يعتبر  العملية،  دوافـــع  فــي 
نــيــس مــديــنــة ســيــاحــيــة »راقـــيـــة« فـــي جــنــوب 
فــرنــســا، فــقــد يــكــون اســتــهــداف الــســيــاح فيها 
ــبـــاد، جــــزءًا مـــن فــلــســفــة الــجــهــة الــتــي  وفـــي الـ
األمــر  كـــان  إذا  للعملية، خــصــوصــا  ــطــت 

ّ
خــط

متعلقا بتنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(. 
ــــدى رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  لــ هــــو رأي ســــائــــد 
فـــرانـــســـوا هـــوالنـــد، ومـــســـؤولـــي األمـــــن، وهــو 
أيضا موقف العديد من العاملن والباحثن 
فـــي مــجــال الــتــطــرف، الـــذيـــن رأوا فــيــه عــامــة 
العلم أن ال سوابق  من تنظيم »داعـــش«. مع 
إرهابية للتونسي بوهال، ولم يكن في قائمة 
مــن تــرصــدهــم، أجــهــزة األمــن واالستخبارات 
الـــفـــرنـــســـيـــة، رغـــــم أنـــــه كـــــان مـــتـــابـــعـــا بــســبــب 
ــم تــكــن  ــنــــح. وإذا لــ ــرائــــم وجــ ضـــلـــوعـــه فــــي جــ
مدينة نيس، التي ُيعَرف عنها بأنها املدينة 
األكثر أمانا في فرنسا، بسبب الحجم الكبير 
صريح،  بشكل   

ً
مستهَدفة املراقبة،  لكاميرات 

»داعش«،  إال أن مدن فرنسا كانت كلها هدفا لـ
ذلك ألن أحد قياديي التنظيم توّجه برسالة 
إلــــى »عـــنـــاصـــره« فـــي فـــرنـــســـا، طــالــبــا منهم 
»اســتــخــدام وســائــل بسيطة ورخــيــصــة، ومن 
بينها الــشــاحــنــات، لــلــضــرب فــي كــل مــكــان«. 
وهـــــذا الــتــغــيــيــر فـــي طــريــقــة عــمــل الــتــنــظــيــم، 
ــيــــس االســــتــــخــــبــــارات الـــداخـــلـــيـــة  ــــه رئــ

َ
ــــَحــــظ

َ
ل

مايو/أيار   24 في  كالفار،  باتريك  الفرنسية 
املاضي، خال لقائه »لجنة التحقيق املتعلق 
ــَرتــهــا الـــدولـــة ملكافحة 

ّ
بــالــوســائــل الــتــي ســخ

اإلرهاب منذ اعتداءات 7 يناير/كانون الثاني 
2015« البرملانية. وأّكد كالفار خال اللقاء أنه 
»على يقن بأن تنظيم داعــش سُيطّور طرق 
التنظيم  »لــجــوء  مــن  مخاوفه  مبديا  عمله«، 

عــنــيــف لــلــغــايــة«، لــُيــبــرز حــالــة الـــخـــوف الــتــي 
إعــان  ليقابلها  االعــتــداء،  بعد  فرنسا  عــّمــت 
الــرئــيــس الــفــرنــســي فــرانــســوا هــوالنــد تمديد 
حــالــة الــطــوارئ فــي الــبــاد 3 أشــهــر إضافية، 
واســتــدعــاء احــتــيــاط الــجــيــش مــن املــواطــنــن 
ــدرك. كما شدد  الــشــرطــة والــ لتعزيز صــفــوف 
مـــن شــــيء سيجعلنا  »مــــا  أن  عــلــى  هـــوالنـــد 
نتخلى عــن عــزمــنــا عــلــى مــكــافــحــة اإلرهــــاب، 
وســــوف نــعــزز أكــثــر تــحــركــاتــنــا فـــي ســوريــة 
الــعــراق«، مضيفا في خطاب متلفز:  كما في 
ــئــــك الـــذيـــن يــســتــهــدفــونــنــا عــلــى أرضــنــا  »أولــ

سنواصل ضربهم في ماجئهم«.
الفرنسية  ولم تكن األوســاط االستخباراتية 
تــســتــبــعــد ســيــنــاريــو الـــرعـــب الــــدمــــوي الـــذي 
عكسه اعتداء نيس. ولم تسقط من حساباتها 
احـــتـــمـــال اســتــعــمــال ســـيـــارة أو شــاحــنــة من 
للحشود  دهــس عشوائي  في  الكبير  الحجم 
ــم مــــن الــخــســائــر  ــبــــر حـــجـ ــهــــدف إلــــحــــاق أكــ بــ
تدابير  اتخاذ  تم  ذلــك،  من  انطاقا  البشرية. 
ردع قــــرب الــتــجــمــعــات الـــكـــبـــرى، خــــال كــأس 
البطولة األوروبية لكرة القدم 2016، وسباق 
الــدرجــات الــهــوائــيــة، الـــذي يــجــري فــي فرنسا 
حاليا. لكن، في املقابل، كانت األجهزة األمنية 
مدركة أيضا الستحالة تفادي سيناريو من 
هـــذا الــنــوع فــي كــل املـــدن الــفــرنــســيــة الكبيرة 
واملتوسطة والصغيرة. فالشاحنات متوفرة 
ــزة  ــهـ لـــكـــل مــــن يــــشــــاء. ويــســتــحــيــل عـــلـــى األجـ
األمنية أن تراقب مئات اآلالف من الشاحنات 

التي تسير على الطرق الفرنسية.
وكــانــت الــســلــطــات األمــنــيــة فــي مــديــنــة نيس، 
حــســب تــقــريــر لصحيفة »لــومــونــد«، تــدربــت 
في األشهر األخيرة على عدة سيناريوهات 
التعامل  كيفية  التدريبات  إرهابية. وشملت 
مع اعتداء باألسلحة الرشاشة على تجمعات 
بــشــريــة أو فـــي حـــال تـــم الــعــثــور عــلــى قنابل 
مزروعة في وسائل النقل ومحطات القطارات. 
الــداخــلــيــة  وزارة  مـــقـــر  فــــي  ُعـــقـــد  أن  وســـبـــق 
الفرنسية اجتماع بن مسؤولي منطقة نيس 
ــــراءات األمنية  ــر الــداخــلــيــة، تــنــاول اإلجـ ووزيـ
أثناء  نيس،  منطقة  في  اتخاذها  التي يجب 
مهرجان كان السينمائي الدولي، ومباريات 
الــــبــــطــــولــــة األوروبــــــــيــــــــة لــــكــــرة الـــــقـــــدم وعـــــدة 
مهرجانات موسيقية. لكن هذا االجتماع لم 
يضع، على ما يبدو، في الحسبان سيناريو 
شــاحــنــة تــجــاريــة ضــخــمــة تــدهــس الــحــشــود 
املجتمعة فــي قــلــب املــديــنــة خـــال احــتــفــاالت 
الــعــيــد الــوطــنــي. فــي إطـــار ردود الــفــعــل، علت 
 عامات استفهام عــدة حول 

ً
أصــوات طــارحــة

ظروف وقوع االعتداء. وتساءل رئيس إقليم 
»رونا آلب-نيس«، رئيس بلدية نيس السابق، 
ــن كــيــفــيــة دخــــول  ــروزي، عــ ــ ــتــ ــ كـــريـــســـتـــيـــان اســ
الــشــاحــنــة إلــــى كــورنــيــش »مــنــتــزه اإلنــكــلــيــز« 
بـــهـــذه الـــســـهـــولـــة، وعـــــدم اتـــخـــاذ احــتــيــاطــات 
املؤدية  الطرق  كافية وحواجز إلغــاق  أمنية 
إلى هذا الكورنيش، الذي يبلغ طوله حوالي 
اآلالف  بمئات  ويــزدحــم  كــيــلــومــتــرات،  خمسة 
االتهام  هــذا  النارية.  باأللعاب  املحتفلن  من 
بالتقصير، في هذه املسألة بالذات، وجد آذانا 
األمنية  الــقــوى  ألداء  املنتقدين  لــدى  صاغية 
الفرنسية. كما أن اعتداء نيس وهوية منفذه 

حاربوا وتلقوا تدريبات في سورية والعراق، 
مثل أولــئــك الــذيــن اقــتــرفــوا اعــتــداء باتاكان، 
شـــخـــص،   500 إلــــــى   400 حــــــــدود  فـــــي  وهــــــم 

ويقومون بأعمال إرهابية كبيرة الحجم«.
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تــــبــــدو نـــيـــس مــخــيــفــة،  ــ فـ
فــدوائــر الــشــرطــة واالســتــخــبــارات الفرنسية 
التحاق ما يفوق مائة شخص  تتحدث عن 

خبراء  على  عسيرة  إشكالية  أيضا  يفرضان 
ــاب الــفــرنــســيــن. فــاالعــتــداءات  ــ مــكــافــحــة اإلرهـ
اإلرهابية السابقة كان منفذوها في غالبيتهم 
الساحقة، إن لم يكن كلهم، معروفن بشكل أو 
بآخر لدى األجهزة األمنية واملحققن املكلفن 
بقضايا اإلرهــاب. وكان بعضهم متورطا في 
قــضــايــا إرهــــاب ســابــقــة وخــاضــعــا لــلــمــراقــبــة. 
ــداء نـــيـــس، مــحــمــد لــحــويــجــي  ــتــ أمــــا مــنــفــذ اعــ
فرنسا،  فــي  املقيم  املــهــاجــر تونسي  بــوهــال، 
ــهـــواًل بــشــكــل كـــلـــّي لـــــدى األجـــهـــزة  فـــكـــان مـــجـ

االستخبارتية، الداخلية والخارجية.
ــــف مـــنـــفـــذ الــعــمــلــيــة  ــاتـ ــ ــلـــيـــل هـ ــيــــد أن تـــحـ بــ
والتفتيش  العائلي  محيطه  في  والتحقيق 
الــدقــيــق ملــحــتــويــات بــيــتــه، كلها خــطــوات قد 
تمكن األجهزة من تحديد ما إذا كان الرجل 
مــنــخــرطــا بــشــكــل ســــري فـــي خــلــيــة جــهــاديــة 
مــنــظــمــة أو أنــــه قــــرر بــشــكــل مــنــفــرد الــقــيــام 
بــهــذه الــعــمــلــيــة اإلرهـــابـــيـــة املـــعـــزولـــة، تحت 
تأثير الدعاية التي ينظمها تنظيم »الدولة 
اإلسامية« )داعــش(. تجدر اإلشــارة إلى أن 
اإلسامية«،  الخافة  »دولــة  باسم  املتحدث 
ــان نـــشـــر رســـالـــة  ــ ــو مــحــمــد الـــعـــدنـــانـــي، كـ ــ أبـ
فيها  دعــا  مايو/أيار 2014،   22 صوتية في 
»الصليبين«  بـ أســمــاهــم  مــن  مــواجــهــة  إلـــى 
»الحجر  بـ املــمــكــنــة، ال سيما  الــوســائــل  بــكــل 

واألسلحة البيضاء والدهس بالسيارات«.
ــع إلــــى صــعــوبــة تــفــادي  ــواقــ ويــــــؤدي هــــذا الــ
تنفذ  أخـــرى  عملية  أي  أو  الــدهــس  عمليات 
بــوســائــل »مــنــزلــيــة« غــيــر مــتــطــورة مـــن قبل 
أفــراد عادين ال شبهة أمنية تحوم حولهم. 
والــجــديــر ذكـــره أن عملية مــن هــذا الــنــوع قد 
تــلــهــم أشــخــاصــا آخـــريـــن، مــا يــطــرح احــتــمــال 
انـــتـــشـــار »الــــــعــــــدوى« بـــشـــكـــل ســــريــــع. هــكــذا 
الفرنسية ضــد اإلرهـــاب في  الــحــرب  تتحول 
الداخل إلى مواجهة مع أشباح وليس فقط 
ــئـــات مــــن األشـــخـــاص  مـــواجـــهـــة مــــع بـــضـــع مـ
الذين يمكن ملراقبتهم من جانب  املتطرفن، 
انتقالهم  تــفــادي  تتيح  أن  األمــنــيــة  األجــهــزة 
مـــن الــفــكــر املــتــطــرف إلـــى الــعــنــف الــجــهــادي. 
في  فعالية  أكثر  أمنية  تدابير  انتظار  وفــي 
األشباح«، من  »االنتحارين  مواجهة هؤالء 
الــنــوع مــن العمليات حقق  الــواضــح أن هــذا 
جـــزءًا كبيرًا مــن أهــدافــه، وصـــار يبث الرعب 

والهلع في كل مكان.

»داعــش« فــي سورية  مــن املدينة وحــدهــا، بـــ
والــــــعــــــراق. كـــمـــا أن الـــجـــنـــاح املـــتـــطـــرف فــي 
حــزب »الــجــمــهــوريــون«، املــقــّرب مــن الرئيس 
ــاركــــوزي، يــقــود املــديــنــة  الــســابــق نــيــكــوال ســ
مـــن خـــال كــريــســتــيــان إيـــســـرتـــوزي وإيــريــك 
سيوتي، اللذين تتميز عاقاتهما بالجالية 

اإلسامية بالتوتر والحذر املتبادل.
األبـــرز هــو طــرح مراقبن ســـؤااًل حــول كيفية 
 حالة 

ّ
تمّكن املعتدي من تنفيذ جريمته، بظل

معتبرين  الحشود،  إلى  والوصول  الطوارئ، 
ما إذا كــان نجاح تنظيم كــأس أوروبـــا لألمم 
لكرة القدم، قد منح الفرنسين فرصة إلقناع 
داهما.  َيعد  لم  اإلرهابي  الخطر  بأن  أنفسهم 
زه تـــصـــريـــح هــــوالنــــد فــي 

ّ
ــاح عــــــــز ــ ــيـ ــ ــو ارتـ ــ وهــ

مــنــاظــرة العيد الــوطــنــي، يــوم 14 يــولــيــو، عن 
رفع حالة الطوارئ في 26 من الشهر الحالي، 
قبل أن يمددها مجددًا ثاثة أشهر إضافية، 

إثر االعتداء.
ــك، فـــإن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــهــجــمــات، ال  مـــع ذلــ
قبل  إجــهــاضــه  وال  مسبقا،  تـــصـــّوره،  يمكن 
اإلرهـــاب،  مكافحة  خــبــراء  يقول  كما  األوان، 
عــلــمــا أن رئـــيـــس الــحــكــومــة مـــانـــويـــل فــالــس 
شــــّدد، أمـــس الــجــمــعــة، عــلــى أن الــحــرب ضد 
اإلرهاب طويلة، وهو ما يعني تعبئة الرأي 
طويلة  ملرحلة  لــاســتــعــداد  الفرنسي  الــعــام 
أمنيا  واملتنوعة،  الكبيرة  »التضحيات  من 

وحقوقيا وغيره«.
ــاء االعـــــتـــــداءات  ــنــ ــن قـــبـــل، أثــ وكـــمـــا حـــــدث مــ
ــا، عـــّبـــر الـــــــرأي الـــعـــام،  ــسـ ــرنـ ــي فـ الـــســـابـــقـــة فــ
وضــمــنــه الــجــالــيــة الــعــربــيــة اإلســـامـــيـــة في 
فرنسا، بشكل تلقائي، عن إدانته للجريمة، 
وتضامنه مع الضحايا وعائاتهم، وتقديم 
أكــان عبر  الدعم والتضامن،  أنــواع  مختلف 
الــتــبــرع بــالــدّم، أو فــي نــقــٍل ســكــان نيس إلى 
مــنــازلــهــم أو اســتــضــافــة بــعــضــهــم وبــعــض 

السياح.
وقـــد كـــان »اتــحــاد املــنــظــمــات اإلســامــيــة في 
فرنسا« سّباقا إلى »إدانته الشديدة ملا حدث 
في نيس«، داعيا إلى »الوحدة في مثل هذا 
االخــتــبــار الــقــاســي الـــذي يــمــّس، مــرة أخــرى، 
املــجــمــوعــة الـــوطـــنـــيـــة«، كــمــا »وّجـــــه تــعــازيــه 
وتضامنه مع عائات الضحايا وأقربائهم«.
لـــلـــديـــانـــة  الـــفـــرنـــســـي  ــلــــس  »املــــجــ أدان  وقــــــد 
اإلســامــيــة« فــي بــيــان صـــدر بــعــد االعـــتـــداء، 
»الــهــجــوم الــدنــيء واملــقــيــت الـــذي يستهدف 
الــذي يحتفل  الوطني،  يــوم عيده  بلدنا في 
ِبــِقــَيــم الــحــريــة واملـــســـاواة واألخـــــــّوة«. وعــّبــر 
عن كامل تضامنه مع سّكان نيس وعميق 
تــعــاطــفــه مــــع عــــائــــات الـــضـــحـــايـــا، مــتــمــنــيــا 
للجرحى الشفاء العاجل. كما كّرس املجلس 
ــــل »ضـــحـــايـــا هـــذا  ــــاة الـــجـــمـــعـــة، مــــن أجــ صــ

الهجوم ا لوحشي«.
وفــــي بــيــان آخــــر صــــدر عـــن مــســجــد بــاريــس 
الكبير، عّبر العمدة دليل بوبكر، عن »عميق 
»االعتداء  منتقدًا  حــدث«،  ملا  وذهوله  تأثره 

اإلجرامي الدنيء والفظيع«.
املـــوقـــف نــفــســه أعـــــرب عــنــه رئـــيـــس »اتـــحـــاد 
من  مــوســاوي،  محمد  الفرنسية«،  املساجد 
خال إدانته الشديدة »لهذا االعتداء الجبان 
ــاوي،  ــــيء« الــــــذي ُيـــــذّكـــــر، وفـــــق مــــوســ ــدنــ ــ والــ
»الطرق التي يتحدث عنها تنظيم داعش«.  بـ
وأعـــاد مــوســاوي تشديده على أن األولــويــة 
يــجــب أن تــكــون لــــ »الــتــربــيــة والـــوقـــايـــة لــدى 
الــشــبــاب، الــذيــن تــحــّول بــعــضــهــم، اآلن، إلــى 

وسائل وأسلحة لإلرهاب«.
كما عّبر رئيس »فدرالية الجمعيات املغربية 
فــي فــرنــســا«، محمد زرولــــت، عــن ذهــولــه ملا 
حـــدث، واصــفــا االعـــتـــداء بــأنــه »يــهــدف لقتل 

أكبر قدر من الضحايا املساملن«. )Getty( نيس أمس بعد اعتداء الخميس

)Getty/تساؤالت حول كيفية دخول الشاحنة إلى مكان االعتداء )كليمان ماهودو

تحققت أسوأ السيناريوهات التي كانت 
الفرنسية،  السلطات  منها  تخشى 
ــيــس، ليل  بــعــدمــا تــعــرضــت مــديــنــة ن

الخميس الجمعة، إلى اعتداء إرهابي 
الــعــشــرات  ضحيته  ــب  ذهـ دمــــوي، 
كانوا  الذين  والسياح  الفرنسيين  من 

محاوالت  المدينة.   في  يتواجدون 
ــن الــصــدمــة وتــأكــيــدات  الـــخـــروج م
ضرورة  على  الفرنسيين  المسؤولين 

مواجهة التحديات لم تمنع بروز أسئلة 
األمني،  اإلخفاق  استمرار  أسباب  حول 
مرحلة  دخلت  قد  البالد  كانت  إذا  وما 

حرب  عنوانها  االعتداءات  من  جديدة 
توقيت  االعتبار  بعين  أخــذًا  الــشــوارع، 

االعتداء وآلية تنفيذه 

إخفاق أمني جديد في 
معركة فرنسا مع اإلرهاب

اإلرهاب يطّور نفسه في 
الجنوب الراقي

تمديد حالة الطوارئ 
3 أشهر واستدعاء 

احتياط الجيش

هذا النوع من الهجمات 
ال يمكن تصّوره وال 

إجهاضه مسبقًا

فرنسا
شّكل اعتداء نيس 

الفرنسية، مساء الخميس، 
صدمة عامة للفرنسيين 

واألجانب، قبل أقّل من 
أسبوعين من الموعد 

المفترض لرفع حالة 
الطوارئ، في استمرار 

لموجة االرهاب

يطرح اعتداء نيس 
الذي أوقع 84 قتيًال، 
تساؤالت عدة حول 

أسباب استمرار اإلخفاق 
األمني الفرنسي في 

المعركة ضد اإلرهاب، 
وسط تخّوف من أن 

يكون ذلك انطالق حرب 
شوارع من ِقبل تنظيمات 

إرهابية

وقائع

وصف شهود عيان ما حصل ليلة 
مشاهد  بأنها  الجمعة  الخميس 
كان  كيف  شهود  وروى  رعــب. 
ــقــفــزون عــلــى جــوانــب  ــاس ي ــن ال
الشاحنة.  مــن  هــربــً  الــكــورنــيــش 
في  شرطية  وهي  ماري،  وقالت 
الناس  »كان  »فيال ماسينا«:  متحف 
ويــدوســون  ويقعون  يتعثرون 
روى  ــا  ــم ك ــم«.  ــه ــض ــع ب ــى  ــل ع
أنه  برس«  »فرانس  لوكالة  مصور 
كل  من  يركضون  »المئات  شاهد 
يصرخ  بعضهم  وصــوب،  حدب 

وآخرون يبكون«.

مشاهد رعب

سائق شاحنة الموت الصامت والمنعزل8 جرائم غير مسبوقة في العام األسود
محمد لحويج بوهالل

ارتداد سوري عراقي
بشير البكر

ــة اإلســـامـــيـــة«  ــ ــدولـ ــ ــواء تــبــنــى تــنــظــيــم »الـ ــ ســ
)داعــــــش( االعــــتــــداء الــــذي حــصــل، لــيــلــة أمــس 
الخميس، في مدينة نيس أم ال، فإن العملية 
إرهابية بامتياز، وتأتي ضمن نهج اإلجرام 
على  القائم  بمقتضاه  »داعـــش«  يعمل  الــذي 
الــتــوحــش والــجــريــمــة واســـتـــهـــداف املــدنــيــن. 
ـــه جــاء بعد ســاعــات على 

ّ
ولــيــس مــصــادفــة أن

هوالند  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس  تصريح 
ــرار فـــرنـــســـا بــــإعــــادة إرســـــــال الــحــامــلــة  ــ عــــن قــ
الشرق  منطقة  إلــى  ديــغــول  شـــارل  الفرنسية 
الجوية ضد  الحملة  فــي  للمشاركة  األوســـط 
ــة. إال أن هــذا  »داعــــــش« فـــي الـــعـــراق وســــوريــ
لقرار  واألخــيــر  األول  السبب  ليس  التصريح 
ــالـــحـــرب بــاتــت  ــا، فـ »داعــــــــش« بـــضـــرب فـــرنـــسـ
مفتوحة منذ جريمة صحيفة شارلي إيبدو 

في 7 يناير/كانون الثاني 2015.
وتشكل اعتداءات داعش في باريس نوفمبر/
ــام املـــاضـــي مــفــتــرقــا  ــعـ تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن الـ
فـــي هــــذه الــــحــــرب. وقــــد كــــان يــمــكــن لــفــرنــســا 
أن تــتــصــرف عــلــى غـــرار دول أوروبـــيـــة وغير 
أوروبية، أي أن تصمت أمام اإلرهاب وترضخ 
الــرمــال، ولكن سقوط 130  وتدفن رأسها في 
 لم يكن أمــرًا يمكن أن يمر من دون رد 

ً
قتيا

قــوي؛ فتحركت باريس لتشكيل حلف دولي 
فــعــال ضــد »داعـــــش«، وزار الــرئــيــس هــوالنــد 
واشــنــطــن ومــوســكــو مــن أجـــل األمــــر. لكنه لم 
يجد ذات الحماس على الخطة التي حملها 
ــــي ذات شـــقـــن، ســـيـــاســـي لــلــتــحــرك نــحــو  وهـ
حــل ســيــاســي ســريــع فــي ســوريــة يــقــوم على 
رحــيــل بــشــار األســـــد، وعــســكــري بــشــن حــرب 

واســعــة على »داعــــش« فــي ســوريــة والــعــراق. 
ــق الــــشــــق الـــثـــانـــي مــــن هـــــذه الـــخـــطـــة، ال  ــ ــ ووفـ
»داعش« أن يصمد أكثر من شهرين،  يمكن لـ
وسيتم تدميره في الرقة واملوصل على وجه 

التحديد.
هــذه املــقــاربــة تظل األقـــرب إلــى الــواقــع، وهي 
ــــي أوســــــاط  ــل نـــظـــيـــره فـ ــ ــمــــاع قـ تـــحـــظـــى بــــإجــ
الــواليــات املتحدة  فــي  السياسين والــخــبــراء 
وأوروبـــــا، ألنــهــا تـــرد الــنــتــائــج إلـــى األســبــاب. 
ومنذ ثاث سنوات، أي منذ جنيف 1 لم يبق 
مختص في الشأن السوري، إال ونبه إلى أن 
عــــدم ايـــجـــاد حـــل فـــي ســـوريـــة يــضــمــن رحــيــل 
األســـــد ســــوف يـــــؤدي إلــــى تــعــمــيــم اإلرهــــــاب. 
وهناك مسألة تستحق التوقف أمامها وهي 
أنــه كلما طــال أمــد بــقــاء بــشــار األســـد تراجع 
االعتدال، ويضاف إلى ذلك أن موسكو بدأت 
تدخلها في سورية منذ سنة بالهجوم على 

يــمــر يــوم  املــعــتــدلــة، وال  الــفــصــائــل العسكرية 
مـــن دون أن يــرتــكــب طــيــرانــهــا مـــجـــزرة بحق 
املدنين، وبداًل من أن تضغط واشنطن على 
الــرئــيــس الــروســي فاديمير بــوتــن مــن أجل 
ــادة تــعــويــم األســـد وتمكن  وقـــف مــشــروع إعــ
إيــران من سورية بعدما وضعت يدها على 
الــعــراق، فإنها سائرة في سياسة  الــقــرار في 
تسليم املنطقة للروس واإليرانين، وهذا أمر 
لن يصب في صالح االعتدال، بل سيدفع في 
اتــجــاه الــتــطــرف ويــزيــد مــن رصــيــد اإلرهــــاب 

واإلرهابين.
املـــوقـــف األمــيــركــي مـــن اعـــتـــداء نــيــس، ال يقل 
بــاراك  األميركي  الرئيس  مــواقــف  عــن  ميوعة 
أوبـــامـــا تــجــاه الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة والـــعـــراق 
ومــســؤولــيــة إدارتــــــه عـــن نــمــو اإلرهــــــاب على 
الــنــحــو الـــــذي يــعــرفــه الـــعـــالـــم مــنــذ االحـــتـــال 
الرئيس األميركي  اقــتــرح  لــلــعــراق.  األمــيــركــي 

ــاراك أوبـــامـــا الـــيـــوم عــلــى فــرنــســا املــســاعــدة  ــ بـ
فــي الــتــحــقــيــق بــجــريــمــة نــيــس، وكــــأن فرنسا 
يــنــقــصــهــا خـــبـــراء فـــي هــــذا املـــجـــال. ولــــو كــان 
أوباما يتمتع بقدر قليل من الجدية ملا أرسل 
ــون كـــيـــري الــــى مــوســكــو   ــر خــارجــيــتــه جــ ــ وزيـ
ــفـــاق مـــع الـــــروس عــلــى مــحــاربــة  مـــن أجـــل االتـ
»داعش« و»جبهة النصرة«. قد يرى البعض 
هــذه الــخــطــوة تصب فــي االتــجــاه الصحيح، 
، ملاذا تأخرت واشنطن 

ً
وإذا كانت كذلك فعا

نــهــايــة 2012 حــتــى اآلن؛ ففي  مــنــذ  عـــن ذلــــك 
إرهابية  النصرة منظمة  الوقت صنفت  ذلــك 
قبل أن يظهر »داعـــش« ويترعرع أمــام مرأى 

الواليات املتحدة؟
فــرنــســا هــي الـــدولـــة الــغــربــيــة الــوحــيــدة التي 
التزمت حتى اآلن بموقف واضح من ضرورة 
ــــش«، وأن  أن تــكــون الــحــرب جــديــة ضــد »داعــ
يـــتـــرافـــق ذلــــك مـــع حـــل ســيــاســي فـــي ســوريــة 
يـــراعـــي مــســألــة رحـــيـــل بـــشـــار األســــــد. وحــن 
أرسلت الحاملة شارل ديغول إلى املنطقة في 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، حركت داعش 
الدبابير. ويؤكد خبراء سوريون وعراقيون 
أن الــضــربــات املــؤملــة الــتــي تــلــقــاهــا »داعــــش« 
حتى اآلن هــي مــن طــرف الــطــيــران الفرنسي، 
ضد  الروسية  الجوية  الحملة  تتركز  بينما 
فإن  هنا،  ومــن  واملدنين.  املعتدلة  املعارضة 
»داعــــــش« يــضــع فــرنــســا عــلــى رأس أهـــدافـــه، 
ومـــنـــذ أيــــــام طـــلـــب أحـــــد قــــــادة »داعـــــــــش« مــن 

أنصاره ضرب فرنسا بشتى الوسائل.
تــقــول رســالــة اعــتــداء نيس إن اإلرهـــاب ليس 
فــي وارد الــتــراجــع، ومــن يــريــد مــواجــهــة هذه 
الظاهرة الوحشية فعليه أن يسير في طريق 

الحل في سورية والعراق.

شــّكــل االعــتــداء اإلرهــابــي الـــذي ضــرب مدينة 
نيس الفرنسية مساء الخميس، أحدث حلقة 
مــن مسلسل اعـــتـــداءات تــعــرضــت لــهــا فرنسا 
منذ أواخر العام 2015، بلغت ثماني هجمات 
مــئــات األشــخــاص بــن قتيل  وراح ضحيتها 
وجــريــح، إضــافــة إلــى إحــبــاط عمليات أخــرى 
من ِقبل األجهزة األمنية وتوقيف العديد من 
املشتبه بهم. أبرز هذه االعتداءات وقع في 13 
اه تنظيم 

ّ
الثاني 2015 وتبن نوفمبر/تشرين 

ــة اإلســــامــــيــــة« )داعــــــــش( واســـتـــهـــدف  ــ ــــدولـ »الـ
ــاريـــس والـــعـــديـــد من  مـــســـرح بـــاتـــاكـــان فـــي بـ
دو  »ستاد  وقــرب  العاصمة  ومطاعم  مقاهي 
فرانس« في ضاحية سان دوني، وحصد 130 
 غالبيتهم من الشباب، إضافة إلى 350 

ً
قتيا

جريحا. وُيعتبر هذا االعتداء اإلرهابي األسوأ 
للمرة  تنفيذه  تاريخ فرنسا، وشــارك في  في 
األولى انتحاريون. كذلك شهدت الفترة بن 7 
و9 يناير/كانون الثاني 2015، هجومن أثارا 
الذي  الفرنسي، األول  الشارع  رعبا كبيرًا في 
ــوان شــريــف وســعــيــد كـــواشـــي في  ــ نــفــذه األخــ
»شارلي  مجلة  مقر  فيه  واستهدفا  يناير،   7
إيـــبـــدو« األســبــوعــيــة، مـــا أدى إلــــى مــقــتــل 12 
شخصا. وكان من بن الضحايا مدير املجلة 
وعـــدد مــن كــبــار رساميها وشــرطــيــان. وبعد 
ــوان كــواشــي  ــ ــ ـــتـــل األخـ

ُ
ــزرة، ق ــجــ يـــومـــن مـــن املــ

اعتقالهما  محاولتها  أثــنــاء  الشرطة  بنيران 
فـــي ضــاحــيــة الــعــاصــمــة. وفــــي 8 يــنــايــر، قــام 
أحـــمـــدي كــولــيــبــالــي بــقــتــل شــرطــيــة وإصـــابـــة 
مــوظــف بــلــدي بـــجـــروح فـــي مـــونـــروج جــنــوب 
باريس. في اليوم التالي، احتجز رهائن داخل 
أربعة منهم  باريس وقتل  متجر يهودي في 
قبل أن تقتله الشرطة. وفي حن كان األخوان 
كواشي قد أعلنا مبايعتهما تنظيم القاعدة، 

فقد أعلن كوليبالي مبايعته تنظيم »داعش«. 
ومــن أبـــرز االعـــتـــداءات الــتــي شهدتها فرنسا 
أيضا منذ أواخر العام 2015 حتى اليوم، تلك 
الــتــي وقــعــت فـــي 13 يــونــيــو/حــزيــران 2016، 
حــن قـــام الــعــروســي عــبــد الــلــه بــقــتــل مساعد 
قــائــد شــرطــة إيــفــلــن، جــان باتيست سالفن، 
ــقـــة األخــــيــــر وتــــدعــــى جــيــســيــكــا  وذبـــــــح صـــديـ
شنايدر، بعدما اقتحم منزلهما في مانيافيل 
غرب باريس، ثم أردته وحدة من قوات النخبة 

في الشرطة.
وسبق ذلــك بنحو عــام، الجريمة التي نفذها 
ياسن صالحي في 26 يونيو/حزيران 2015، 
عــنــدمــا قـــام بــقــتــل رب عــمــلــه إيــرفــيــه كـــورنـــارا 
وقـــطـــع رأســـــه قــــرب لـــيـــون. ثـــم حـــــاول تفجير 
مــصــنــع فـــي ســــان كــوانــتــان-فــاالفــيــيــه )وســـط 

شــــرق فـــرنـــســـا(، مـــن خــــال تــوجــيــه شــاحــنــتــه 
ــاز، قــبــل اعــتــقــالــه.  لــاصــطــدام بــأســطــوانــات غــ
تل رجل 

ُ
ق الثاني 2016،  يناير/كانون   7 وفــي 

مسلح بساطور وحــزام ناسف وهمي بعدما 
مفوضية  من  اقترابه  أثناء  أكبر«  »الله  هتف 
للشرطة في باريس، وعثرت الشرطة بحوزته 
عــلــى بـــيـــان تــــٍن بــالــعــربــيــة ومــبــايــعــة لــزعــيــم 

تنظيم »داعش« أبو بكر البغدادي. 
وعت فيها الجهات 

ّ
هذه العمليات اإلرهابية تن

املــســتــهــدفــة وطــــرق الــتــنــفــيــذ، وطـــاولـــت فـــي 3 
اعتداء  فبراير/شباط 2015 ثاثة جنود عبر 
لليهود  مركز  أمــام  الخدمة  أثــنــاء  بالسكاكن 
قل املعتدي موسى 

ُ
في نيس. وُسرعان ما اعت

كوليبالي الذي كان يقيم في تلك املنطقة. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

تونس، باريس ـ العربي الجديد

لم يكد ُيكشف عن اسم الفرنسي-التونسي محمد لحويج بوهال )31 عاما( بصفته 
املعلومات عنه وســط محاوالت  بــدأت تتوالى  فــي مدينة نيس حتى  االعــتــداء  منفذ 
السلطات تحديد دوافعه. ووفقا للمعطيات التي توفرت، فإن بوهال لم يكن معروفا 
االعتداء  تنفيذه  قبل  املتطرف،  الفكر  باعتناقه  الفرنسية  االستخبارات  أجهزة  لــدى 
اإلرهابي في مدينة نيس. بوهال املتحدر من بلدة املساكن التونسية الواقعة على 
ُبعد نحو عشرة كيلومترات خارج مدينة سوسة الساحلية، زار بلدته للمرة األخيرة 

قبل أربع سنوات، وهو أب لثاثة أوالد، وكان يقيم في نيس.
ــرانـــس بــــرس« أن الـــرجـــل لـــم يــكــن مــعــروفــا لــــدى أجــهــزة  وكــشــفــت مـــصـــادر لــوكــالــة »فـ
االستخبارات على أنه اعتنق الفكر املتطرف، لكنه في املقابل كان معروفا لدى الشرطة 

في قضايا الحق العام، وال سيما أعمال عنف.
من جهته، أوضح الخبير األمني التونسي املختص في الجماعات اإلسامية، علية 
»العربي الجديد«، أن بوهال من متعاطي املخدرات، وبالتالي فإن تنظيم  العاني، لـ
»داعش« لم يعد يهتم باألشخاص املشبعن بالفكر الديني املتطرف، بل إنه قادر على 
استقطاب أصحاب السوابق، ويمكنه التأثير على بعض الشباب بشكل سريع لينفذوا 
مخططاته. أما جيران بوهال في املبنى الذي كان يسكن فيه باملدينة، فوصفوه بأنه 
أربعة  املكّونة من  البناية  رجــل منعزل وصامت. وقــال سيباستيان، وهــو من سكان 
طــوابــق، إن بــوهــال لــم تكن تظهر عليه مظاهر تطرف وكــان معظم األوقـــات يرتدي 
سروااًل قصيرًا، فيما قالت جارته الكسيا إنه تحدث إليها مرة واحدة حن أخطأ في 
عداد الكهرباء. وفي الطابق العلوي قال أفراد أسرة إن السائق لم يكن يرد أبدًا على 
التحية. وفي الطابق األرضي قالت انان إنها كانت تحتاط لهذا »الشاب الوسيم الذي 

كان يطيل النظر البنتيها«.
وقامت السلطات الفرنسية أمس الجمعة بتوقيف الزوجة السابقة ملنفذ اعتداء نيس، 
»فرانس برس«. ويسعى املحققون إلى تحديد دوافع  وفق ما أفاد مصدر في الشرطة لـ
بوهال، وذلــك عبر االستماع إلى أقربائه، إضافة إلى سعيهم ملعرفة ما إذا كان قد 
بتفتيش شقة بوهال، بحضور عدد  األمنية  األجهزة  قامت  كما  تعاون مع شريك. 
الشارع  الشرطة  وأغلقت  بالساح.  مدججن  النخبة  قــوات  مــن  الشرطين  مــن  كبير 
لبعض الوقت وبدا أنها تفتش بمساعدة كلب مدرب شاحنة خفيفة، وقد فتح باباها 
أثــنــاء هذه  انــفــجــار خفيف  الــبــنــايــة. وســمــع صــوت  الخلفيان على بعد مئة متر مــن 

العمليات، بحسب وكالة »فرانس برس«.

هجمات باتاكالن أوقعت 130 قتيًال )تييري شيسنو/فرانس برس(

تحركت باريس مبكرًا لتشكيل حلف ضد »داعش« )ماثيو ألكسندر/فرانس برس(
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معركة الموصل »داعش« يستعين باألجانب

أزمة طقوس قتلى المستوطنين

غارات في ريفي حلب ودرعا
فتح معركة القنيطرة األوسط

45
سياسة

اإلرهاب 
يخدم إسرائيل

B B

بغداد ـ آدم محمود

»الــعــربــي  عليها  حصلت  مــعــلــومــات  تفيد 
ــد« عــــن اتــــخــــاذ تــنــظــيــم »داعـــــــش«  ــديــ ــجــ الــ
إجــــــــراءات عــــدة فـــي مــديــنــة املــــوصــــل، 500 
كــيــلــومــتــر شــمــالــي بــــغــــداد، الـــتـــي يسيطر 
عليها التنظيم منذ يونيو/حزيران 2014 
اســتــعــدادًا لــلــمــعــركــة املــرتــقــبــة داخــلــهــا في 
الــعــراقــيــة تقّدما  الـــقـــوات  فــيــه  وقـــت حققت 
كــبــيــرًا، خـــال األيــــام املــاضــيــة، واســتــعــادت 
أهمها مطار  املــديــنــة،  مــن  مناطق واســعــة 
التنظيم  فــإن  للمعلومات  ووفــقــا  الــقــيــارة. 
املدينة، يعتمد فيها  يستعد ملعركة داخل 
ــــب، فــيــمــا  ــانـ ــ ــــوة مــــن املـــقـــاتـــلـــن األجـ عـــلـــى قـ
يــتــحــســب ملــواجــهــة مــقــاومــة مـــن قــبــل قــوى 
 عـــن املـــعـــارك 

ً
شــعــبــيــة مـــن الــــداخــــل، فـــضـــا
املتوقعة مع القوات العراقية. 

وتؤكد مصادر من داخل هذه القوى بدأت 
تــتــحــرك بــشــكــل واســــع داخــــل املـــديـــنـــة، في 
خـــال األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، لـــ«الــعــربــي 
 »الــتــنــظــيــم تـــم اخـــتـــراقـــه« من 

ّ
الــجــديــد« أن

قبلهم، وصارت تلك القوى تملك معلومات 
مهمة عن تحركات وخطط التنظيم، وهو 
ــره فــي  ــاصـ ــنـ ــر إلـــــى عـــــزل عـ ــيــ ــا دعـــــا األخــ مــ
وفــّرق  متفرقة ومختلفة،  وقــوات  مجاميع 

بن عناصره األجانب والعراقين.
ــادر أن قــــيــــادة الــتــنــظــيــم لــم  ــ ــــصـ وتــــبــــن املـ
تــعــد تــثــق بــمــقــاتــلــيــهــا الـــعـــراقـــيـــن، وتــأكــد 
ــــل قــيــاداتــهــا،  ــــود خــــرق أمـــنـــي داخـ لــهــا وجـ
عناصرها  قتل  عمليات  »اســتــمــرار  كشفه 
ــقــــوى، والـــقـــصـــف الــدقــيــق  مـــن قــبــل هــــذه الــ
ملواقعها السرية«. وتشير إلى أن »عمليات 
منذ  مستمرة  التنظيم  عناصر  استهداف 
ــدأت تــشــهــد ارتــفــاعــا مــنــذ نحو  ــ أشـــهـــر، وبـ
أن »عناصر من  املــصــادر  شهر«. وتوضح 
داعـــــش مـــعـــروفـــن فـــي صـــفـــوف الــتــنــظــيــم، 
هـــم فـــي حــقــيــقــة األمـــــر يــعــمــلــون بــالــخــفــاء 
ـــه 

ّ
فـــي صــفــوف هـــذه الـــقـــوى«، الفــتــة إلـــى أن

»عــن طريق هــؤالء، تصل معلومات مهمة 
وحساسة لــقــيــادات املــقــاومــة الــتــي توصل 
ــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــنــ ــقــــوات األمــ ــلــ املــــعــــلــــومــــات لــ

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

املستوطنن،  مــئــات  اقــتــحــام  أعـــاد مشهد 
ــــرات مـــــن كــــبــــار ضـــبـــاط  ــــشـ ــعـ ــ بــــمــــرافــــقــــة الـ
الــجــيــش وشــرطــة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، 
بـــاحـــات املــســجــد األقـــصـــى، لــتــأبــن قتيلة 
إســرائــيــلــيــة تـــدعـــى هــيــلــل يـــافـــا، الــثــاثــاء 
املـــاضـــي، إلــــى ذاكـــــرة املــقــدســيــن اقــتــحــام 
ــل  ــيـ ــــال، آنــــــــــذاك، أرئـ ــتــ ــ ــيـــش االحــ وزيـــــــر جـ
شارون، عام 2000، باحات األقصى، برفقة 
مئات من الجنود من وحــدات النخبة، ما 
تسبب في حينه بــانــدالع ما ُعــرف الحقا 
وحصدت  الثانية«.  األقصى  بـ«انتفاضة 
تلك االنتفاضة، على مدى سنوات، أرواح 

آالف الشهداء الفلسطينين.
ــفــــارق بـــن هـــذيـــن االقــتــحــامــن  بـــْيـــد أن الــ
ــمـــســـجـــد األقـــــــصـــــــى، يــــكــــمــــن فــــــي خــلــو  ــلـ لـ
ســاحــات املسجد، يــوم الــثــاثــاء، مــن آالف 
الفلسطينين الذين احتشدوا لدى اقتحام 
شارون األقصى، وتصّدوا له، وذلك بسبب 
القيود املشددة التي فرضت على دخولهم 
قبيل االقتحام املخطط لعائلة املستوطنة 
القتيلة. وقتلت هيلل وهي من مستوطنة 
كــريــات أربـــع املــقــامــة عــلــى أراضــــي مدينة 
فلسطيني  شــاب  طعنها  بعدما  الخليل، 
أصــاب  كما  أسبوعن،  نحو  قبل  بسكن، 

مستوطنا آخر بجروح خطيرة.
انضم نحو 300 مستوطن لوالَدي القتيلة، 
أقــيــم، للمرة األولـــى، حفل تأبن داخــل  إذ 
بـــاحـــات األقـــصـــى، أمــــام عــيــون مــســؤولــي 
األوقـــــــــاف الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن وقـــفـــوا 
عــاجــزيــن عــن مــنــع إقــامــة هـــذه الــطــقــوس، 
فـــيـــمـــا تـــعـــّمـــد ضــــبــــاط جـــيـــش االحــــتــــال 
وتمكن  واستفزازهم،  إهانتهم  وجنوده 
اإلســرائــيــلــيــن مــن أداء جــمــيــع الــطــقــوس. 
في هذا السياق، يصف مدير عام أوقاف 
لـ«العربي  الخطيب  عــزام  الشيخ  الــقــدس، 
الجديد« ما جرى، بأنه األسوأ، منذ العام 

2000، واألوسع نطاقا.
ووّجهت عائلة القتيلة اإلسرائيلية هيلل 
يــافــا، قبل أيـــام، طلبا إلــى رئــيــس الـــوزراء 
للسماح  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلي، 
الطقوس، ولم يتأخر رد  بإقامة هذه  لها 
نــتــنــيــاهــو عــلــى هــــذا الــطــلــب الــــذي أعــطــى 

والـــقـــوات األمــيــركــيــة«، عــلــى حــد قـــول هــذه 
املصادر.

 قيادة »داعش« 
ّ
وتضيف املصادر ذاتها أن

ــاطـــق الــــقــــيــــارة )60  ــمــــدت إلــــــى عــــــزل مـــنـ عــ
كيلومترا جنوبي املوصل(، والشرقاط )96 
كــيــلــومــتــرًا جــنــوبــي املـــوصـــل(، والــحــويــجــة 
املــــــوصــــــل(،  جــــنــــوبــــي  ــرًا  ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ كــ  127(
والــــــريــــــاض، شــــرقــــي صـــــاح الــــديــــن )205 
كـــيـــلـــومـــتـــرات جـــنـــوبـــي املـــــوصـــــل(، بــعــدمــا 
قبل  مــن  محاصرة  املناطق  هــذه  أصبحت 
ــقـــوات الــعــراقــيــة، وهـــو مـــا شــجــع الــقــوى  الـ
التقدم نحو نقاط  لـ«داعش« على  املناوئة 
في  لـــ«داعــش«  التابعة  والتفتيش  املراقبة 

هذه املناطق، وقتل بعض عناصره.
وتــؤكــد املــصــادر أنــه تــّم تشكيل مــا يسمى 
»درع واليــة نينوى« بقيادة املدعو »أبو  بـــ
الــقــوقــازي«.  »أبــو عمر  صفية« املــعــروف بـــ
التشكيل تقدم  أن قسما من هــذا  وتوضح 
إلــى الــشــرقــاط، وقسما آخــر نحو الــقــيــارة، 
لــفــك الــحــصــار والــعــزلــة عــن هـــذه املــنــاطــق، 
مؤكدة أنه »من املقرر أن يتم خال اليومن 
املقبلن حصول معارك طاحنة«. وتكشف 
نينوى«  واليـــة  »درع  تشكيل   

ّ
أن املــصــادر 

مكّون من األجانب فقط، وليس بينهم أي 
عراقي، فيما يتجاوز عددهم األلف مقاتل. 
فــرقــه وأقـــواهـــا »كتيبة ستيفن  ومـــن أشـــد 
األمــيــركــي«، واســمــه الحقيقي عــلــي، وهــو 
أمـــيـــركـــي الــجــنــســيــة مـــن أصـــــول أفــريــقــيــة، 
ــة الـــعـــوســـجـــة  ــريــ ــــي قــ ومـــــوجـــــود حـــالـــيـــا فـ

التابعة لناحية القيارة لقيادة مقاتليه.
ــو عــبــدالــرحــمــن  ــنـــاك أيـــضـــا »كــتــيــبــة أبــ وهـ
الـــشـــيـــشـــانـــي« املـــــوجـــــودة فــــي الـــشـــرقـــاط. 
وعسكريا  إداريــــا  مستقلتان  والكتيبتان 

الــضــوء األخــضــر بــإقــامــة هـــذه الــطــقــوس، 
الفلسطينية  الــفــعــل  ــردود  ــ بــ مـــبـــاٍل،  غــيــر 
ــرق إلــى  ــم تــ واألردنــــيــــة والــعــربــيــة الـــتـــي لـ
الــيــوم، وفــق ما  الــحــدث الخطير  مستوى 

يرى متابعون.
ويقول أحد مسؤولي الحراسة في املسجد 
 »ما جرى 

ّ
األقصى لـ«العربي الجديد«، إن

صفعة شديدة للسلطة الفلسطينية، ومن 
قبلها األردن صاحب الوالية على املسجد 
العرب  أنها صفعة لجميع  األقــصــى. كما 
واملــســلــمــن الـــذيـــن يــقــفــون عـــاجـــزيـــن عن 
مــواجــهــة الــصــلــف اإلســرائــيــلــي والــتــغــول 

اليومي بحق األقصى واملرابطن فيه«.
وفيما اكتفى مسؤولو األوقاف باملشاهدة 
واإلدالء بتصريحات الغضب، وسط توتر 
شديد ساد الساحات من عشرات املسنن 
الدخول  من  تمكنوا  الذين  الفلسطينين 
ــاد الـــوضـــع يــنــفــجــر عند  إلــــى األقـــصـــى، كــ
بـــوابـــات األقـــصـــى الــتــي أغــلــقــت جميعها 

أمام 
ــنـــيـــن، مـــعـــظـــمـــهـــم مــن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــات الـ ــ ــئـ ــ مـ
مـــواطـــنـــي فــلــســطــن املــحــتــلــة عــــام 1948، 
والعشرات من سكان البلدة القديمة الذين 
قل بعضهم عند 

ُ
لوحقوا داخل األزقة واعت

بـــوابـــات املــســجــد، كــمــا حـــدث مــع املــواطــن 
املـــقـــدســـي مــصــبــاح أبــــو صــبــيــح. وأطــلــق 

عـــن »داعـــــــش«، وتــضــمــان فـــي صــفــوفــهــمــا 
اإليرانين  األكــراد  املقاتلن  »أقــوى وأمهر 
معلومات  وفق  باالقتحامات«،  املعروفن 
هـــذه املـــصـــادر. يــضــاف إلـــى ذلــــك، بحسب 
ــام املـــقـــاتـــلـــن الـــهـــاربـــن  ــمـ املـــــصـــــادر، انـــضـ
ــوالــــي 6 آالف  ــــم حــ ــــددهـ ــن الـــفـــلـــوجـــة وعـ مــ
مقاتل لوالية دجلة، وهــي واليــة األطــراف 
ــل املــديــنــة،  ــ الــغــربــيــة لــلــمــوصــل. وفــــي داخـ
تلفت املصادر إلى أن قيادة »داعش« تركز 
مــا يعني  األنــفــاق، وهــو  حاليا على حفر 
أنهم يسعون إلى التحصن داخل املدينة، 
وهو  داخلها،  العراقية  الــقــوات  ومواجهة 
ما سيمنحهم فرصة االحتماء من قصف 
املعروفة بدقة  الدولي،  التحالف  طائرات  
بن  قتلى  لوقوع  تفاديا  أهدافها؛  إصابة 
املـــدنـــيـــن الـــذيـــن يـــقـــارب عـــددهـــم مــلــيــونــا 
نــســمــة هـــنـــاك. وتـــؤكـــد املـــصـــادر أن »طـــرد 
داعــش مــن املــوصــل واالنــتــصــار عليه بات 
التنظيم،   معظم األهالي ضد 

ّ
قريبا«، وأن

فــي املدينة، وهــو ما  و«يــدعــمــون املقاومة 
 أساسيا في تحرير مدينتهم 

ً
يرونه عاما

من التنظيم«.
في هذا السياق، يقول قائد قوات الجيش 
ــواء الــــركــــن نـــجـــم الـــديـــن  ــ ــلـ ــ فــــي نـــيـــنـــوى، الـ
عملية  إن  الــجــديــد«،  لـ«العربي  الــجــبــوري، 
التقدم تتم بحذر لكن األهم أن هناك تقدما«، 
لنا  »الــوقــت غير مهم بالنسبة   

ّ
أن مضيفا 

التنظيم،  مــن  األراضــــي  مــا دمــنــا نستعيد 
بدعم  وااللــتــفــاف  الــزحــف  بطريقة  ونتقدم 
جــوي أميركي ســخــي«. ويــرّجــح استعادة 
املـــوصـــل نــهــايــة الـــعـــام الـــحـــالـــي.  وفـــرض 
»داعــــــش« ســيــطــرتــه عــلــى مــديــنــة املــوصــل 
توّسع  ومنها   ،2014 يــونــيــو/حــزيــران  فــي 
في  واســعــة  ليضم تحت سيطرته مناطق 
األنـــبـــار )غـــــرب(، وصــــاح الـــديـــن )شـــمـــال(، 
وديـــالـــى )شـــمـــال شـــــرق(، وبـــابـــل )وســــط(. 
بطيران  مدعومة  العراقية،  الــقــوات  وتشن 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، هــجــمــات عــلــى أطـــراف 
املــديــنــة الــجــنــوبــيــة، وتــمــكــنــت، أخـــيـــرًا، من 
تحقيق انتصارات مهمة، سيطرت خالها 

على مناطق واسعة في أطراف املوصل.

سراح األخير بعد ساعات، وبعدما صدر 
قرار بإبعاده عن األقصى ملدة أربعة أشهر. 
وأقــامــت مجموعات أخـــرى ممن شــاركــوا 
بــاالقــتــحــامــات حــلــقــات الــرقــص عــلــى بــاب 
الــســلــســلــة وســـــط صــــرخــــات هــســتــيــريــة، 
ــافـــات عــنــصــريــة  ــتـ ــارات وهـ ــعــ ــردديــــن شــ مــ
مــثــل »املـــــوت لــلــعــرب«. وبــالــنــســبــة لكثير 
ــدث، الــثــاثــاء  ــ ــا حـ ــإن مـ مـــن املــقــدســيــن، فــ
املــاضــي، فــي األقــصــى مــن طــقــوس تخليد 
 
ً
لقتلى املستوطنن، قد يؤسس مستقبا

لواقع جديد من االقتحامات، ومن إعطاء 
ــــوء األخـــضـــر  ــــضـ هـــــــؤالء املـــســـتـــوطـــنـــن الـ
تل 

ُ
لتكرار إقامة مثل هذه الطقوس كلما ق

مستوطن. ويقول عضو الهيئة اإلسامية 
الــقــيــادي فــي حركة »فــتــح«، حاتم  العليا، 
عبدالقادر، لـ«العربي الجديد«، إن »سماح 
طقوس  بــإقــامــة  للمستوطنن  نــتــنــيــاهــو 
تــخــلــيــد قــتــاهــم يــحــمــل أكـــثـــر مـــن رســالــة 
وداللة وينذر بأخطار كبيرة، سيتصدى 
لــهــا املـــقـــدســـيـــون، ولــــن يــســمــحــوا بــفــرض 
األقــصــى فيه حدثا  واقــع يصبح تدنيس 
عــابــرًا كــمــا حــصــل يـــوم الــثــاثــاء«. ويحث 
العاجل،  التدخل  على  األردن،  عبدالقادر، 
ومــنــع تــكــرار مــا حـــدث، معتبرًا »التهاون 
في هذا األمر كارثة يمكن أن تجر املنطقة 

برمتها إلى دوامة من العنف«.

يتحصن »داعش« 
استعدادًا لمعركة داخل 

أحياء المدينة 

»الرياض 2« لتوسيع التمثيل 
الرياض ـ العربي الجديد

ــاٍن للمعارضة  ــر املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة ملــؤتــمــر ثــ
ّ

ــحــض
ُ
ت

السورية في عاصمتها الرياض، لضم طيف أوسع من تيارات 
ــة الـــتـــي لـــم تــحــضــر املـــؤتـــمـــر األول، وفــــق مــعــلــومــات  ــارضـ ــعـ املـ
الــوطــنــي لقوى  االئـــتـــاف  مــن  يتناقلها مــعــارضــون ســـوريـــون 
الثورة واملعارضة السورية وهيئة التنسيق الوطنية، وعلمت 

بها »العربي الجديد«.
تحضيرًا  هناك  إن  الجديد«  لـ«العربي  مطلعة  مــصــادر  وقــالــت 
لتوسيع الهيئة العليا للمفاوضات وضم كافة أطياف املعارضة 
الــســوريــة، بــمــن فــيــهــا مــعــارضــو مــؤتــمــرات مــوســكــو والــقــاهــرة 
صر أطراف دولية على وجودها ضمن وفد 

ُ
وحميميم، والتي ت

املعارضة السورية في مفاوضات جنيف.
لها  اجتماعا  الجمعة  أمس  للمفاوضات  العليا  الهيئة  وبــدأت 
في الرياض يستمر اليوم السبت، بهدف تقديم الرؤية العامة 

للفترة االنتقالية، إضافة إلى تقييم الوضع العام وما آلت إليه 
والدولية، حسب  اإلقليمية  والتطورات  السياسي  الحل  عملية 

مصادر من داخل الهيئة العليا.
ووفق املصادر نفسها، فإن الفترة التي تلت الجولة الثالثة من 
مفاوضات جنيف، شهدت توترًا بن الهيئة العليا للمفاوضات 
أطــراف  وبــن  بالتفاوض،  مهمتها محددة  فنيا  كونها جسما 
املعارضة من االئتاف الوطني وهيئة التنسيق، وهذا ما دفع 
االتحاد  بينهما بضيافة  لقاءات  إلى عقد  املعارضن  الطرفن 
ــارت املــصــادر إلــى أن الــحــديــث عــن مؤتمر ثــاٍن  ــي. وأشــ ــ األوروبـ
أعضاء  رفــض  نتيجة  يأتي  الــريــاض،  في  السورية  للمعارضة 
الرجوع  الهيئة طلب ضم مجموعات معارضة من دون  داخــل 
إلى جميع األعضاء الذين حضروا مؤتمر الرياض 1، خصوصا 
أن األطــراف املعارضة التي تنوي الهيئة العليا ضمها طالبت 
بتعديات على البيان الختامي ملؤتمر الرياض 1 والذي تتخذ 

منه الهيئة العليا منطلقا ومحددًا لها.

للحدث تتمة...

دفع التفاق 
أميركي روسي

تسعى الهيئة العليا للمفاوضات خالل اجتماعات لها في الرياض إلقرار رؤية موحدة 
للمرحلة االنتقالية المقبلة، فيما كانت واشنطن وموسكو تعمالن إلقرار استراتيجية 
عمل مشتركة في سورية ضد »داعش« و«جبهة النصرة«، لن تكون إال في صالح 

النظام ورئيسه بشار األسد

محمد أمين

ــات املـــــــــشـــــــــاورات  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ كــــشــــفــــت مـ
األمـــيـــركـــيـــة الـــروســـيـــة خــــال زيــــارة 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي جــون 
كيري إلى موسكو، ولقائه الرئيس الروسي 
سيرغي  خارجيته  ووزيـــر  بوتن  فاديمير 
الفروف، عن سعي حقيقي للتوصل إلى اتفاق 
سورية،  في  تعاونهما  لتعزيز  البلدين  بن 
واالتـــــفـــــاق عـــلـــى االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة 
للتعاون  األمــيــركــيــة  اإلدارة  تــطــرحــهــا  الــتــي 
ــة  مــــع مـــوســـكـــو الســـتـــهـــداف تــنــظــيــم »الــــدولــ
ــة« )داعـــــــش( و«جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة«.  ــيـ اإلســـامـ
وعلى الرغم من إعان الكرملن أن اللقاء بن 
كيري وبوتن لم يتطرق للتعاون العسكري 
املــبــاشــر فــي ســوريــة، إال أن كــام املسؤولن 
تــعــاون مشترك  لــاتــفــاق على  أبـــرز مساعي 
ــاءات األمــيــركــيــة الـــروســـيـــة.  ــقـ ــلـ فـــي نــهــايــة الـ
وتأتي التحركات الروسية األميركية، وسط 
غموض يلف مصير املفاوضات السياسية، 
للمفاوضات،  العليا  الهيئة  تسعى  والــتــي 
خــال اجــتــمــاعــات بــدأتــهــا أمــس الجمعة في 
الرياض، إلقرار استراتيجية للتعامل معها.

وفي موسكو، شدد وزير الخارجية األميركي 
التعاون  الجمعة على ضــرورة تعزيز  أمــس 
مــع روســيــا فــي ســوريــة. وفـــي الــيــوم الثاني 
واألخير من زيارته إلى موسكو، دعا كيري 
الـــى تــعــزيــز الــتــعــاون بــن الـــواليـــات املتحدة 
وروسيا لدحر املجموعات الجهادية وإعادة 
احــيــاء عملية الــســام املــتــعــثــرة فــي ســوريــة. 
وقــال كيري بعد مشاركته في دقيقة صمت 
ــداء نيس  ــتــ اعــ أرواح ضــحــايــا  عــلــى  حــــــدادا 
وقبيل مــحــادثــات مــع الفـــروف: »ليس هناك 
بـــؤرة أو حاضنة لــهــؤالء اإلرهــابــيــن أفضل 
فــي ســوريــة«. وأضـــاف »أعتقد  مما يحصل 
أن الناس في جميع أنحاء العالم يتطلعون 
ــل إيـــــجـــــاد وســـــائـــــل ســـريـــعـــة  ــ ــ إلــــيــــنــــا مـــــن أجـ

وملموسة« ملحاربة اإلرهاب.
وكــــان املــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن ديــمــيــتــري 
بــيــســكــوف قـــال إنـــه »لـــم يــتــم بــحــث مــوضــوع 
ــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري املـــبـــاشـــر فــــي الـــحـــرب  الــ
عــلــى اإلرهـــــــاب«، خـــال لــقــاء بــوتــن وكــيــري 
أن تبادل  إلــى  لفت  الخميس. لكن بيسكوف 
املعلومات في هذا املوضوع »يتواصل لكننا 
لم نقترب مع األسف من تعاون حقيقي يزيد 
ــاب في  ــ مـــن فــاعــلــيــة الــجــهــود ملــكــافــحــة اإلرهــ
ســوريــة«. وأشـــار إلــى أن موقف روســيــا إزاء 
األسد  بشار  الــســوري  النظام  رئيس  مصير 

»لم يتغير«.
وجــاء ذلــك بعدما كــان بوتن قــال فــي بداية 
ــات  ــ ــواليـ ــ ــقـــائـــه مــــع كــــيــــري، إن روســــيــــا والـ لـ
 وبصدق ليس فقط 

ً
املتحدة »تتطلعان فعا

إلى التعاون، إنما أيضا إلى تحقيق نتائج«. 
وأضاف أنه سيكون بإمكان كيري في نهاية 
ــاراك  الـــلـــقـــاء، أن يــبــلــغ الــرئــيــس األمـــيـــركـــي بــ
أوباما، بأنه »تم إحــراز تقدم في املحادثات 
وفـــي حــل املــســائــل الــتــي اجتمعنا ألجــلــهــا«. 
ــأمــــل بــأنــنــا  ــنــ ــري بــــالــــقــــول: »لــ ــيــ فـــيـــمـــا رد كــ
سنتمكن من تحقيق تقدم حقيقي وملموس 
في  فــرقــا  ُيــحــدث  أن  يمكن  للتطبيق  وقــابــل 

سير األحداث في سورية«.
مــن جــهــتــه، أفـــاد املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
األميركية جون كيربي، بأن اللقاء بن الوزير 
األميركي والرئيس الروسي تناول »ضرورة 
زيــــادة الــضــغــط عــلــى املــجــمــوعــات اإلرهــابــيــة 
ــنــــصــــرة«. كـــمـــا جـــاء  مـــثـــل داعــــــش وجـــبـــهـــة الــ
كــام املــتــحــدث بــاســم البيت األبــيــض جوش 
إرنست، ليؤكد العمل على تنسيق بن باده 
وروسيا في سورية، مع إشارته إلى أن هذا 

األمر ال يزال يحتاج للكثير من العمل.
مقابل هذه الجهود بن البلدين لاتفاق على 
استراتيجية التعاون، تتزايد التحذيرات من 
مغبة االتفاق الذي كانت صحيفة »واشنطن 
بوست« كشفت عنه وقالت إنه سيكون محور 
السياق،  فــي موسكو. وفــي هــذا  بحث كيري 
حـــذر الــبــاحــث فــي معهد واشــنــطــن لسياسة 
ــلـــر، فــــي حــديــث  ــابـ الــــشــــرق األدنــــــــى، أنـــــــدرو تـ
االتفاق  أن  من  تايمز«،  »نيويورك  لصحيفة 
املـــقـــتـــرح، إذا مـــا تـــم تــطــبــيــقــه، مـــن شـــأنـــه أن 
يضمن بقاء النظام السوري في السلطة، وأن 
الحرب األهلية في سورية ويواصل  تستمر 

اإلرهــاب انتشاره في منطقة الشرق األوسط 
وحــول العالم. وأضـــاف أن »الـــروس يريدون 
بقاء األسد، وهم قالوا ذلك مسبقا، وعبر هذا 

االقتراح فإننا نصبح شركاء في ذلك«.
ــيــــاق آخـــــــر، تــــواصــــل الـــهـــيـــئـــة الــعــلــيــا  فــــي ســ
ــفــــاوضــــات اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا فـــــي مـــقـــرهـــا  ــلــــمــ لــ

بـــالـــريـــاض، والـــتـــي بـــدأتـــهـــا أمــــس الــجــمــعــة، 
الرؤية  لـ«تقديم  السبت،  اليوم  وتستكملها 
العامة للفترة االنتقالية في سورية، إضافة 
إلى تقييم الوضع العام، وما آلت إليه عملية 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، والــــتــــطــــورات اإلقــلــيــمــيــة، 

والدولية«.

وأوضح املتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا 
اجتماع  أن  آغــا،  نعسان  ريــاض  للمفاوضات 
الــــريــــاض »يـــرتـــكـــز عــلــى إقــــــرار رؤيـــــة مــوحــدة 
لــلــمــرحــلــة االنــتــقــالــيــة املــقــبــلــة، بــحــيــث تــكــون 
 يدرس كل تفاصيل االنتقال 

ً
سيناريو متكاما

ــشــرت 
ُ
الــســيــاســي«، مــشــيــرًا فـــي تــصــريــحــات ن

االجتماع  أن  إلــى  الرسمي  الهيئة  موقع  على 
»سيحاول تقييم املوقف بهدف دراسة املوقف 
الدولي بكثافة، إضافة إلى دراسة آفاق الحل 

السياسي في املرحلة املقبلة«.
ــديــــد« مــــن مـــصـــادر  ــربــــي الــــجــ ــعــ ــلـــمـــت »الــ وعـ
خاصة أن االجتماعات ستتطرق إلى نتائج 
ــع مــنــصــتــي مـــوســـكـــو والـــقـــاهـــرة  ــــوار مــ ــــحـ الـ
املدني  املجتمع  فعاليات  ومــع  للمعارضة، 
التعامل  في  الهيئة  واستراتيجية  السوري، 
مع املفاوضات وسيرها في حال دعت األمم 
ــــال الــشــهــر  ــــى جـــولـــة جــــديــــدة خـ املـــتـــحـــدة إلـ
الــحــالــي، أو شهر أغــســطــس/آب املــقــبــل. كما 
ستعمل على إعادة تشكيل وفدها املفاوض 
ــر اســـتـــقـــالـــة مــحــمــد عـــلـــوش مــــن مــنــصــبــه  ــ إثـ
ككبير املفاوضن في الوفد، كما من املتوقع 
أن يـــتـــقـــّدم أســـعـــد الـــزعـــبـــي بــاســتــقــالــتــه من 
اختيار  أمــام  باملجال  ليفسح  الــوفــد،  رئاسة 
ــادر فــي  ــ ــــصـ ــانــــت مـ شـــخـــصـــيـــة أخـــــــــرى، إذ كــ
االئــتــاف الــوطــنــي الــســوري ذكـــرت أن هناك 
عدة شخصيات مرشحة لتولي هذا املنصب 
منها بسمة قضماني، ونصر الحريري. من 
بــمــواقــف حاسمة  الهيئة  تــخــرج  أال  املــرجــح 
تجاه بعض القضايا، أبرزها مسألة العودة 
إلــى طاولة التفاوض، وهــذا ما أكــده رياض 
نعسان آغا بقوله »ننتظر الظروف املواتية«.

ويرى مراقبون أن أي مفاوضات مقبلة »لن 
تــكــون ذات قيمة، وهــي مــجــرد شـــراء للوقت 
ــا دام نـــظـــام األســــــد يـــصـــر عــلــى  ــر« مــ ــثــ ال أكــ
التمسك ببقاء األخير في السلطة في مرحلة 
انتخابات  فــي  ترشحه  وإمكانية  انتقالية، 
رئاسية مقبلة، وهذا ما يجعل املوفد األممي 
»يــتــريــث« فــي الــدعــوة لجولة جــديــدة تحمل 
د املشهد 

ّ
في داخلها بذور الفشل، ما قد يعق

الــســوري أكــثــر، ويــدفــعــه إلــى اتــجــاهــات أكثر 
دموية.

ويــــرى الــكــاتــب واملـــعـــارض الـــســـوري صــاح 
بــدر الــديــن، فــي حــديــث لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
على  يراهنون  ال  الــســوريــن«  »الوطنين  أن 
الحوار مع النظام »كطريق لتحقيق انتصار 
الـــثـــورة، أو الــحــد مــن الــخــســائــر فــي صفوف 
إلى  مشيرًا  الــدمــار«،  مــن  والتقليل  املدنين، 
أنه في ظل املفاوضات »منذ جنيف 1 وحتى 
اآلن، تضاعفت الخسائر البشرية، والنزوح، 
سياسيا،  املعارضة  تراجعت  كما  والهجرة، 
وتــوســعــت الــهــوة بينها وبـــن الـــثـــوار، وكــل 

الحراك الوطني داخل الباد وخارجها«.

لالستراتيجية  االنتقادات  تتواصل 
لالتفاق  تسعى  التي  األميركية 
سورية.  حــول  روسيا  مع  عليها 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، اعــتــبــرت 
أنه  البريطانية،  »تايمز«  صحيفة 
الذي يحاول فيه وزير  الوقت  في 
كيري  جــون  األميركي  الخارجية 
الجهود  لتوحيد  خطته  دفــع 
الكرملين  سيحاول  ــا،  روســي مــع 
من  يستفيد  »أن  ــح،  ــ األرج على 
ذلك، تزامنً مع دعم حليفه بشار 
األسد«. ونقلت الصحيفة عن أحد 
األميركية  االستخبارات  مسؤولي 
المفهوم،  غير  »مــن  إنــه  قوله 
الــخــارجــيــة  ــر  ــ وزي يعتقد  ــاذا  ــم ل
ــن الــمــمــكــن  ــه مـ ــ ــيـــركـــي أن األمـ
الطرف  من  دعم  على  الحصول 
اإلدارة  مهام  تنفيذ  في  الروسي 

األميركية في سورية؟«.

»االستفادة« 
من الخطة

SCOOP

ــهـــات الــعــنــيــفــة بن  تـــتـــواصـــل املـــواجـ
قـــوات املــعــارضــة الــســوريــة مــن جهة، 
واملليشيات  السوري  النظام  وقــوات 
من  لها  الــداعــمــة  واملحلية  األجنبية 
ــي حــلــب  ــ ــواحـ ــ ــــي ضـ جـــهـــة أخـــــــــرى، فـ
الــشــمــالــيــة فــي الــوقــت الــــذي يــواصــل 
لقوات  التابع  الحربي  الــطــيــران  فيه 
الـــنـــظـــام الــــســــوري ولـــروســـيـــا قصف 
مناطق سيطرة املعارضة في املدينة، 
إلــى شمالها،  الــواقــعــة  املناطق  وفــي 

القريبة من طريق الكاستيلو.
وقـــد أعــلــنــت »فــرقــة الــســلــطــان مـــراد« 
في  الحر،  الــســوري  للجيش  التابعة 
الجمعة، عن  أمــس  تسجيل مــصــّور، 
تــمــكــنــهــا مـــن تــدمــيــر مـــدفـــع رشـــاش 
عـــــيـــــار 14.5  مــــــن  ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ لــــــقــــــوات 
القريبة  املـــاح،  جبهة  على  مليمترًا 
مع  بالتزامن  الكاستيلو،  طريق  من 
فــي املنطقة.  اســتــمــرار االشــتــبــاكــات 
وتــفــيــد مـــصـــادر فــصــائــل املــعــارضــة 
البريج، شمال  في منطقة  املتمركزة 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أمـــس  ــعـ ـــ«الـ ــلـــب، لـ حـ
الجمعة، أن »قوات املعارضة تمكنت 
مــن تــدمــيــر مــدفــع فــوزديــكــا بمنطقة 
القريبة  األولــــى،  الصناعية  املنطقة 
من منطقة البريج، كانت تستخدمه 

قـــــــوات الـــنـــظـــام فــــي قـــصـــف مــنــاطــق 
سيطرة املعارضة شمال حلب«.

ــاق، يـــشـــيـــر الـــنـــاشـــط  ــيــ فــــي هـــــذا الــــســ
لـ«العربي  حديث  فــي  الحلبي  حسن 
ــديــــد«، إلـــــى أن »ثــــــاث طـــائـــرات  الــــجــ
تناوبت  اثنتن،  حربية ومروحيتن 
على قصف بلدة حريتان ومحيطها 
في شمال حلب، بعشرات الصواريخ 
الضغط  بهدف  املتفجرة،  والبراميل 
على قــوات املــعــارضــة وقطع خطوط 
ــا«. ويــلــفــت الــحــلــبــي إلــــى أن  ــ ــدادهـ ــ إمـ
روسية  أنــهــا  يعتقد  »طــائــرة حربية 
ـــت غـــارتـــن جــويــتــن عــلــى حيي 

ّ
شـــن

املسير والحرابلة شرق حلب، ما أدى 
إلى أضرار مادية كبيرة وإصابة نحو 
خمسة مــدنــيــن بـــجـــروح«. إلـــى ذلــك، 
ارتــفــعــت حــصــيــلــة ضــحــايــا الــقــصــف 
ته طــائــرات روسية 

ّ
الــذي شن الجوي 

يوم  كفرحمرة،  بلدة  مستشفى  على 
 و50 جريحا، 

ً
الخميس، إلى 12 قتيا

ــة مــــن الـــــكـــــادر الـــطـــبـــي.  بــيــنــهــم ثــــاثــ
ــا أّدى إلــــى تـــوقـــف املــســتــشــفــى عن  ّمــ
ت طائرات 

ّ
كما شن بالكامل.  الخدمة 

النظام أربــع غــارات جوية على بلدة 
عليها  الــتــي تسيطر  الــشــام  بــصــرى 
املـــعـــارضـــة فـــي ريــــف درعــــا الــشــرقــي، 
 عـــن قــيــامــهــا بــقــصــف مــدفــعــي 

ً
فــضــا

املعارضة  مناطق  على  وصــاروخــي 
مــن مــحــيــط مــطــار الــثــعــلــة العسكري 

في ريف السويداء الغربي.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت مــجــمــوعــة من 
ــنـــوب،  ــة فــــي الـــجـ ــارضــ ــعــ ــائـــل املــ فـــصـ
ــديــــدة ضــد  ــا مـــعـــركـــة جــ ــهـ عــــن إطـــاقـ
ــوات الـــنـــظـــام، فـــي ريــــف الــقــنــيــطــرة  ــ قـ
األوســـــــط، فـــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، 
قــــرب مــرتــفــعــات الــــجــــوالن الـــســـوري 
املعارضة  فصائل  وأطــلــقــت  املــحــتــل، 
على املعركة الجديدة اسم »هي لله«. 
كــمــا دخــلــت مــســاء الــخــمــيــس، قافلة 
الوعر  إلــى حــي  مــســاعــدات إنسانية 
ــن قـــبـــل قــــــوات الـــنـــظـــام،  املـــحـــاصـــر مــ
والذي يضم أكثر من 14 ألف عائلة، 

في مدينة حمص، وسط سورية.
)العربي الجديد(

واشنطن وموسكو تسعيان 
لتعاون في سورية والمعارضة تتحضر 

للمرحلة االنتقالية

)Getty( أكد بوتين سعي البلدين لتحقيق نتائج

أثناء اقتحام المستوطنين لألقصى يوم الثالثاء )توماس كوكس/فرانس برس(

نضال محمد وتد

لم يكن صدفة أن سارع رئيس 
الحكومة اإلسرائيلية، بنيامني 

نتنياهو، إلى استنكار عملية نيس 
اإلرهابية، وأن يردف في استنكاره 

عبارة أن اإلرهاب يضرب كل 
مكان، مضيفًا أن إسرائيل تعرض 

مساعدتها على فرنسا ملحاربة الشر 
حتى دحره. فنتنياهو يواصل بشكل 

مثابر، منذ أن عاد إلى الحكم عام 
2009، دعاية رؤساء إسرائيل بدون 

استثناء الرامية لتشويه املقاومة 
الفلسطينية وربطها باإلرهاب، وعدم 

االعتراف بمصطلح املقاومة.
وقد صعد نتنياهو سياساته 

الدعائية في األعوام األخيرة، مع 
ظهور تنظيم »الدولة اإلسالمية« 

)داعش( وعملياته اإلرهابية، ال سيما 
تلك التي طاولت العواصم واملدن 

األوروبية. حملة نتنياهو الدعائية 
تقوم على ربط املقاومة الفلسطينية، 

ال سيما حركة »حماس«، ومساواتها 
بـ«داعش«، من خالل تركيز دعايته 

وخطابه على محاربة اإلرهاب 
اإلسالمي املتطرف، عبر إدراج 

»حماس« بشكل تلقائي في تعريف 
»اإلسالم الراديكالي اإلرهابي«.

جريمة اإلرهاب في نيس الفرنسية 
وما سبقها من اعتداءات مشابهة 

سابقة، في باريس وبروكسل، وأخيرًا 
في عملية مطار أتاتورك، تشكل في 

الوعي اإلنساني نقطة تحول إضافية 
نحو نبذ اإلرهاب الديني املتطرف 
وكل إرهاب يطاول املدنيني، سواء 

جاء قتلهم على يد منظمات إرهابية 
كـ«داعش«، أو ببراميل متفجرة، أم 

بصواريخ وقنابل يلقيها سالح الجو 
اإلسرائيلي. في املقابل، يميز الوعي 

اإلنساني العاملي والضمير اإلنساني 
عمومًا بني اإلرهاب، وبني املقاومة 

املشروعة للشعب الواقع تحت 
االحتالل، أي احتالل أجنبي، يقمع 

حريته ويستوطن وطنه، إال إسرائيل. 
فهي وحكوماتها باعتبارها تمثل 

حالة احتالل، أطول احتالل في 
التاريخ املعاصر، تواصل ارتكاب 

جرائم الحرب، وممارسة االحتالل 
الذي يمثل الوجه اآلخر إلرهاب الدولة، 

وهي مع ذلك، تحاول رمي الشعب 
الواقع تحت االحتالل ومقاومته 

بدائها هي: داء اإلرهاب.
ستحمل األيام املقبلة مزيدًا من 

دعوات التضامن اإلسرائيلية الزائفة 
التي تهدف أساسًا إلى محاولة حشر 

إسرائيل في صف الضحايا الذين 
يعانون من ضربات اإلرهاب الديني 

والدعوة ملحاربته. إرهاب »داعش« 
واإلرهاب بشكل عام، يخدم إذًا 

إسرائيل إلى أبعد الحدود في سعيها 
لطمس الفوارق بني اإلرهاب وبني 

املقاومة. ما حدث في مدينة نيس هو 
إرهاب محض ال يمكن تبريره وال 

تسويغه بأي شكل، وشتان ما بينه 
وبني مقاومة االحتالل.
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توقف مستشفى 
كفرحمرة عن العمل 

نهائيًا بعد القصف

  شرق
      غرب

»حماس« توافق على
إجراء االنتخابات المحلية

دت حركة »حماس«، أمس الجمعة، 
ّ
أك

أهمية إجراء االنتخابات املحلية 
في قطاع غزة والضفة الغربية، 

وهو ما يعني موافقتها على إجراء 
االنتخابات املحلية للبلديات التي 
تسيطر عليها منذ االنقسام في 

القطاع، وذلك للمرة األولى منذ عشر 
سنوات. وكانت الحكومة الفلسطينية 

في الضفة الغربية قد أعلنت 
األسبوع املاضي، تحديد الثامن من 
أكتوبر/ تشرين األول املقبل، موعدًا 

لالنتخابات املحلية.
)العربي الجديد(

اعتقاالت ومداهمات
لالحتالل في الضفة

ت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
ّ
شن

فجر أمس الجمعة، حملة مداهمات 
واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة 
الغربية املحتلة، اعتقلت خاللها عددًا 

من الفلسطينيني. ففي بلدة عزون، 
شرقي مدينة قلقيلية، شمالي الضفة، 

اعتقلت قوات االحتالل الشابني 
محمود سالمة، وأحمد سالمة، 

بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما 
والعبث في محتوياتها. كما اعتقلت 
الشقيقني معاذ ومراد جاسر عواد، 
من مدينة طولكرم. وتواصل قوات 

االحتالل عملياتها العقابية في مدينة 
الخليل، جنوب الضفة الغربية املحتلة، 

وأعادت إغالق عدد من املداخل 
باملكّعبات اإلسمنتية.

 )العربي الجديد(

... ومواجهات في 
المسيرات األسبوعية

صيب العشرات من الفلسطينيني، 
ُ
أ

أمس الجمعة، بحاالت اختناق، جراء 
قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
للمشاركني في مسيرات الضفة 

الغربية ألسبوعية املناهضة لجدار 
الفصل العنصري ولالستيطان. 

وفي بلدة كفر قدوم، شمالي الضفة، 
صيب العشرات بحاالت االختناق 

ُ
أ

جراء استنشاقهم الغاز املسيل 
للدموع، عقب استهداف جنود 
االحتالل ألهالي القرية، والذين 
خرجوا للمطالبة بفتح الشارع 

الرئيسي املغلق منذ اندالع أحداث 
االنتفاضة الثانية مطلع عام 2000.

)العربي الجديد(

تظاهرة أنصار الصدر

تظاهر اآلالف من أتباع التيار 
الصدري وناشطي الحراك املدني 

العراقي، أمس الجمعة، رغم 
التحذيرات األمنية. وشارك زعيم 
التيار مقتدى الصدر )الصورة(، 
»االستمرار  بالتظاهرة، مطالبًا بـ

بالتظاهر لحني تغير الوضع ألفضل 
حال«. في املقابل، كان رئيس الوزراء 

حيدر العبادي، قد وّجه عناصر 
القوات األمنية باملراقبة الدقيقة، 

مطالبًا في بيان بعدم التضييق على 
العراقيني، خالل تنقلهم في العاصمة.
)العربي الجديد(

خمس قواعد أميركية 
في كردستان العراق 

أفادت مصادر كردية عراقية، أمس 
الجمعة، ملوقع إلكتروني مدعوم من 
الحزب الحاكم في إقليم كردستان 

العراق، أنه »تّم توقيع اتفاقية 
عسكرية بني اإلقليم والواليات 

املتحدة، تتضمن إنشاء خمس قواعد 
أميركية في كل من محافظات دهوك، 

والسليمانية، وأربيل وكركوك«، 
املتنازع عليها مع بغداد، بتعاون يمتد 

لعشرين سنة، قابل للتجديد.
)العربي الجديد(



لم تنجح محاوالت 
تعبيد الطريق أمام 
استئناف المشاورات 
اليمنية في الكويت 

أمس الجمعة، ما 
دفع بالمبعوث 

األممي اسماعيل 
ولد الشيخ أحمد 

للتوجه إلى 
السعودية في 
محاولة لتليين 
موقف الوفد 

الحكومي، في 
وقت يبقى فيه 
المشهد األمني 

مفتوحً على 
شتى المخاطر، 

مع تعرض قيادة 
محافظة عدن 
لمحاولة اغتيال 

جديدة

عــلــى الــرغــم مــن صــمــود وقـــف إطـــاق الــنــار، 
في جوبا، منذ اإلثنن املاضي، بن القوات 
ــة لـــلـــرئـــيـــس ســلــفــاكــيــر  ــيــ ــوالــ الـــحـــكـــومـــيـــة املــ
ــــت واملــــســــلــــحــــن املــــــوالــــــن لــنــائــبــه  ــارديـ ــ ــيـ ــ مـ
ــاك مــشــار، بــعــد مــعــارك عنيفة، األســبــوع  ريـ
ــيـــون نــزوحــهــم  املــــاضــــي، يـــواصـــل الـــســـودانـ
بــاتــجــاه الــعــاصــمــة الــســودانــيــة، الــخــرطــوم، 
رت األمـــم املتحدة مــن إمكانية 

ّ
فــي حــن حـــذ

تــجــدد املـــعـــارك فــي جــوبــا، بــعــد مــقــتــل نحو 
300 شــخــص، وتــشــريــد نــحــو 42 ألــفــا، وفــق 
مسؤولن في هيئات األمم املتحدة. ووصل 
عــشــرات الــســودانــيــن بينهم نــســاء وأطــفــال 
إلى العاصمة السودانية الخرطوم، آتن من 
جــوبــا، أمـــس الــجــمــعــة، بينما بـــدأ الــســودان 
بـــإجـــاء رعـــايـــاه مـــن الـــدولـــة الــتــي انفصلت 
عنه قبل خمس سنوات. كما كشف املتحدث 
بـــاســـم الــحــكــومــة اإلثـــيـــوبـــيـــة، وزيـــــر مكتب 
االتصال الحكومي، غيتاغو ردا، عن اجتماع 
ستعقده دول »إيغاد«، قريبا، لبحث كيفية 
السودان. وأكد  السام في جنوب  استعادة 
أبدت  إثيوبيا، وكينيا، وروانـــدا   من 

ً
كــا أن 

استعدادها إلرسال قوات حفظ السام إلى 
جــنــوب الـــســـودان لـــو تـــم الــتــوافــق بـــن دول 

»إيــغــاد« على إرســال قــوات التدخل السريع 
إلـــى جــوبــا. وأضــــاف، فــي مــؤتــمــر صحافي، 
بمكتبه فــي أديـــس أبــابــا، أمــس الجمعة، أن 
مجلس األمن الدولي، دعا، في وقت سابق، 
إلـــى إرســــال 14 ألـــف جــنــدي إضــافــي لحفظ 
السام في جنوب السودان. وأكد ردا، والذي 
تـــتـــرأس بــــاده الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة للتنمية 
كـــل ما  الــهــيــئــة ســتــعــمــل  ــاد«، أن دول  ــ ــغـ ــ »إيـ
يمكن فعله الستعادة السام واالستقرار في 
جوبا. وأشار إلى أن باده لن تغلق الحدود 
مع جنوب السودان وستعمل على استقبال 

الفارين من الحرب.
في غضون ذلــك، قــال املتحدث باسم منظمة 
خال  جساريفيتش،  طــارق  العاملية  الصحة 
املــعــارك في  أن  فــي جنيف،  مؤتمر صحافي، 
عــاصــمــة جـــنـــوب الــــســــودان »أوقــــعــــت مــنــذ 8 
دون  قتيل«، من   300 أكثر من  يوليو  تموز/ 

إعطاء حصيلة عن أعداد الجرحى.
العليا  املفوضية  املتحدث باسم  بــدوره، قال 
لاجئن في جنيف، وليام سبندلر، إن نحو 
رغموا على مغادرة منازلهم 

ُ
42 ألف شخص أ

للهجرة  الدولية  املنظمة  لكن  العنف.  بسبب 
قالت إن عددًا كبيرًا منهم عادوا إلى منازلهم 
وقــــال  مــــــــأوى.  بــــا   12800 ــنــــاك  هــ يـــــــزال  وال 
املـــســـؤول عـــن عــمــلــيــات مــنــظــمــة الــهــجــرة في 
جنوب السودان، جون ماكيو، في بيان له، إن 
تحّسنت  املتضررين  إلى  الوصول  »إمكانية 
منذ اإلثنن لكن هذا لن يستمر إال إذا استمر 

وقف إطاق النار«. 
ــه، تــقــوم طــائــرات مستأجرة  فــي السياق ذاتـ
ــبـــاد منذ  ــإجـــاء الـــرعـــايـــا األجــــانــــب مـــن الـ بـ
يــوم األربــعــاء املــاضــي. وبــدأ الــســودان أيضا 
بــإجــاء رعـــايـــاه، ووصــلــت أول طــائــرة على 
متنها 76 سودانيا إلى الخرطوم، بعد ظهر 

الجمعة. وقــال املسؤول في الحكومة جمال 
أحــمــد، لــلــصــحــافــيــن، فــي مــطــار الــخــرطــوم، 
ــال  ــ ــفـ ــ ــنــــســــاء واألطـ ــار الــ ــ ــــضـ ــز عـــلـــى إحـ ــ ــركـ ــ »نـ
أواًل«. وأضـــــاف »ســتــكــون هــنــاك  واملــســنــن 
رحــات أخــرى اليوم )أمــس الجمعة( تحمل 

املزيد من األشخاص«. 
على صعيد متصل، قال مسؤولون في جوبا، 
أول من أمس الخميس، إن السودان سيقوم 
بتشغيل ثاث إلى أربع رحات يوميا إلعادة 
رعاياه إلى الوطن. وقال املسؤول الحكومي 
حــاج مــاجــد ســور ملــركــز الــســودان اإلعــامــي، 
القريب من السلطة في الخرطوم، »أغلب من 
تتم إعادتهم يعمل في التجارة وفي منظمات 
دولية غير حكومية«. وتسدد أعمال العنف 
النزاع  إنهاء  التفاق  األخــيــرة ضربة جديدة 

العام املاضي، والذي تفجر عندما اتهم كير 
ــقـــاب. واتــخــذ  نــائــبــه مــشــار بــالــتــخــطــيــط النـ
التي  دينكا  قبيلة  بــن  عرقيا  طابعا  العنف 
ينتمي إليها كير وقبيلة نوير التي ينتمي 
ــر في  ــبـ ــار. والــقــبــيــلــتــان هــمــا األكـ إلــيــهــا مـــشـ
الــبــاد. وتخللت الــنــزاع انــتــهــاكــات وجــرائــم 
إنــســانــيــة بـــن الــقــبــيــلــتــن، ومــنــهــا عــمــلــيــات 

اغتصاب جماعية، وإحراق قرى بأكملها. 
ــرب أهـــلـــيـــة مـــدمـــرة  ــ ــودان مــــن حـ ــ ــسـ ــ وخــــــرج الـ
عـــشـــرات  وأوقـــــعـــــت   ،2013 ــايـــة  ــهـ نـ انــــدلــــعــــت 
أكثر مــن ثاثة ماين  القتلى وشـــردت  آالف 
شخص. وقبل الحرب األهلية، كان نحو 114 
ألـــف الجـــئ ســـودانـــي جــنــوبــي يــعــيــشــون في 

البلدان املجاورة، وفق األمم املتحدة.
)فرانس برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

تــكــتــســب انـــتـــخـــابـــات املـــجـــالـــس املــحــلــيــة فــي 
ــفــــوق ربــــمــــا أهــمــيــة  ــيـــة كـــبـــيـــرة، تــ ــمـ مـــصـــر أهـ
انتخابات مجلس النواب، نظرًا للصاحيات 
الكبيرة التي تتمتع بها في املحافظات وفقا 
ــر الــتــنــمــيــة املــحــلــيــة أحــمــد  ــ لــتــصــريــحــات وزيـ
زكي بدر. ومن املنتظر أن تشهد االنتخابات 
املـــحـــلـــيـــة ســــخــــونــــة شـــــديـــــدة نــــظــــرًا ألهـــمـــيـــة 
 عن صراع القوى 

ً
الصاحيات الكبيرة، فضا

واألحزاب السياسية من أجل حصد أكبر عدد 
ممكن من املقاعد.

وبــدأت ترتسم معالم املنافسة الشديدة على 

الرغم من عــدم وصــول قانون اإلدارة املحلية 
إلى مجلس النواب حتى اآلن، علما بأن لجنة 
الحكم املحلي في البرملان تدعو إلى اإلسراع 
االنتهاء  الــقــانــون ملناقشته وســرعــة  بــإرســال 
منه. في غضون ذلك يتمسك حزب »املصرين 
ــرار« بــرفــض االنـــضـــمـــام الئـــتـــاف »دعـــم  ــ ــ األحـ
ــال  ــمــ ــــات بـــــن رجــــــل األعــ ــــافـ ــد خـ ــعـ ــــر«، بـ ــــصـ مـ
املــصــري، نجيب ســـاويـــرس، والــقــائــمــن على 
الئـــحـــة »فــــي حـــب مـــصـــر« الـــتـــي انــبــثــق عنها 
التكتل البرملاني. وفي السياق تشير مصادر 
مقربة من الحزب إلى أنه يسير في مسارين، 
األول تــشــكــيــل ائـــتـــاف تــحــت قــبــة الـــبـــرملـــان، 
انتخابي  تحالف  لتكوين  السعي  عــن   

ً
فضا

استعدادًا لانتخابات املحلية.
في املقابل، ينوي ائتاف »دعم مصر« البدء، 
ملف  بمناقشة  املــقــبــلــة،  القليلة  ــام  األيــ خـــال 
اســتــعــداداتــه  بــأن  علما  املحلية،  االنــتــخــابــات 
لها لم تتوقف، وال سيما في ظل وجود لجنة 

داخلية مشكلة لهذه الغاية.
أصعب  تحديا  املحلية  االنــتــخــابــات  وتشكل 
بكثير من انتخابات مجلس النواب، نظرًا ألن 
عليها  املنافسة  املــتــاح  املقاعد  عــدد  إجمالي 
يــقــدر بــمــا يــزيــد عــن 50 ألـــف مــقــعــد. وتحتاج 
األحـــــــزاب إلــــى تــشــكــيــل تــحــالــفــات انــتــخــابــيــة 
مــوســعــة لــكــي تتمكن مــن املــنــافــســة عــلــى هــذا 
القواعد  أن  سيما  ال  املقاعد،  من  الكبير  الكّم 
الــنــاشــطــة لـــألحـــزاب قــلــيــلــة مــقــارنــة بتجهيز 

كوادر جاهزة لخوض هذه املنافسة.
ــلـــشـــؤون الــقــانــونــيــة  ــة لـ ــ ــــدولـ ــن وزيــــــر الـ ــلــ وأعــ
ــالـــــس الــــنــــيــــابــــيــــة، املــــســــتــــشــــار مـــجـــدى  ــ ــــجـ واملـ
الـــعـــجـــاتـــي، أن مــجــلــس الـــــــــوزراء وافــــــق عــلــى 
اعــتــمــاد الــنــظــام املختلط فــي مــشــروع قــانــون 
لنظام  أربـــــاع  ثــاثــة  بـــواقـــع  املــحــلــيــة،  اإلدارة 
ــــردي، لــتــحــقــيــق  ــفـ ــ ــع لــلــنــظــام الـ ــ ــقــــوائــــم، وربــ الــ

ــا الـــقـــانـــون  الـــنـــســـب الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي أقــــرهــ
لـــصـــالـــح الـــشـــبـــاب واملـــــــــرأة وبــــعــــض الـــفـــئـــات 
من  مقربة  برملانية  مــصــادر  األخـــرى. وتشير 
دوائر اتخاذ القرار إلى أنه تم تحديد أن تكون 
في  للقوائم و25  املــائــة  فــي   75 املنافسة على 
االنتخابات  فــي  املنفردين  للمرشحن  املــائــة 
ــك تـــفـــاديـــا لــــ«الـــفـــوضـــى« الــتــي  ــ املـــحـــلـــيـــة، وذلــ
يمكن أن تحصل في حال تم إعطاء األغلبية 
لــلــمــقــاعــد الـــفـــرديـــة.  وتــقــول املـــصـــادر نفسها 
لـ«العربي الجديد«، إن رئيس النظام املصري، 

عبدالفتاح السيسي، وافق على اقتراح 
جـــهـــات اســتــخــبــاراتــيــة الــطــلــب مـــن األحـــــزاب 
املقرر أن تشارك في إطــار تكتل »دعــم مصر« 
تجهيز كوادرها وتقديم دورات تدريبية على 
الخدمات  تقديم  وكيفية  املحلي  الحكم  إدارة 
والـــتـــعـــامـــل مـــع املـــواطـــنـــن، بــانــتــظــار تــقــديــم 
امللف.  إدارة  عــن  املسؤولة  للجنة  ترشيحات 
وتــضــيــف أن نــظــام الــقــائــمــة املــغــلــقــة سيكون 
األمثل، وسيتم تجميع األحــزاب التي يتكون 
منها تحالف »دعم مصر« وبعض املستقلن 
 عن إمكانية ضم أحزاب 

ً
في املحافظات، فضا

ــــدث تــــوافــــق عـــلـــى األمـــــــر، وهــــذا  ــرى إذا حـ ــ أخــ
أمــر وارد فــي ظــل كثرة عــدد مقاعد املجالس 
ــادر عــلــى أنــــه سيتم  املــحــلــيــة. وتـــشـــدد املــــصــ
تشكيل قــائــمــة مــوحــدة عــلــى غــــرار »فـــي حب 

مـــصـــر«، وســتــكــون هـــي قــائــمــة الــســلــطــة، بعد 
التنسيق مع الجهات األمنية في فرز األسماء 

واستبعاد مرشحن وضم آخرين.
التي يسعى حزب »املصرين  القائمة  وحــول 
تــحــالــف »دعــم  ملــواجــهــة  األحـــــرار« لتشكيلها 
مصر« في االنتخابات املحلية، تقلل املصادر 
مــن تــأثــيــرهــا الكبير عــلــى تــحــركــات »ائــتــاف 
 إلــــى أن 

ً
الــــدولــــة« عــلــى حـــد وصــفــهــا، مــشــيــرة

قائمة »في حب مصر« لم تتكبد أي عناء في 
انتخابات مجلس النواب، ال سيما أن الجميع 

يعلم أنها مدعومة من السيسي شخصيا.
أن يكون هناك استجابة من قوى  وتستبعد 
وأحزاب سياسية لدعوة »املصرين األحرار« 
حول القائمة املزعومة، خصوصا أن الجميع 
يعلم أن االنضمام إلى تحالف كهذا، سيؤدي 
إلـــى خـــســـارة رضـــى أجـــهـــزة الـــدولـــة. وتــرجــح 
ــادر أن تــحــظــى الــقــائــمــة املـــدعـــومـــة من  املــــصــ
مــن مقاعد  املــائــة  فــي  السلطة بما نسبته 75 
املــجــالــس املــحــلــيــة، عــلــى غــــرار مـــا حــصــل في 
أمام  يتبقى  وبالتالي  النيابية،  االنتخابات 
كل األحزاب حصة الـ 25 في املائة، مع إمكانية 
منافسة »دعم مصر« واألحزاب بداخلها على 
املجالس  فــي بعض  الفردية  املقاعد  مــن  عــدد 
السياسي،  الخبير  يقول  املحلية. من جانبه، 
مــحــمــد عـــز، إن انــتــخــابــات املــجــالــس املحلية 
النواب،  مجلس  لتجربة  استنساخا  ستكون 
ــن حـــيـــث ســـيـــطـــرة الـــقـــائـــمـــة الـــتـــي ســتــكــون  مــ
مدعومة من السلطة، مثلما حدث مع ائتاف 
»فـــي حــب مــصــر« فــي الــبــرملــان. ويــضــيــف عز 
التي  السلطة  قــائــمــة  أن  الــجــديــد«  لـــ«الــعــربــي 
سيشكلها ائتاف األغلبية في البرملان »دعم 
مـــصـــر«، ســيــتــم تــذلــيــل كـــل الــعــقــبــات أمــامــهــا 
فــي حــصــد أكــثــر مــن 75 فــي املــائــة مــن مقاعد 

املجالس املحلية.
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هادي مع دبلوماسين بريطانين وأميركين، 
فيما لم يعقد اجتماع كان من املقرر أن يجريه 
هادي مع مجموعة سفراء الدول الـ18، والتي 
مجلس  فــي  العضوية  الدائمة  الخمس  تضم 
أخـــرى.  الــتــعــاون ودواًل  مــجــلــس  األمــــن ودول 
على  مؤشرًا  باعتباره  االجتماع  فشل  سر 

ُ
وف

وجــــود تــبــايــن داخــــل مــجــمــوعــة الـــــدول الـــــ18، 

ــة تــدفــع  ــحــ ــوابــــط وضــــمــــانــــات واضــ خـــــال ضــ
الستئناف املشاورات«. وأضــاف العليمي في 
تصريحات صحافية أن »الوفد على استعداد 
للذهاب حن تكون ظروف إنجاح املشاورات 

مهيأة«. 
ــــم مــن  ــــرغـ ــلـــى الـ ــومـــي عـ ــكـ ــحـ ــــف الـ ــــوقـ وجـــــــاء املـ
الضغوط الدبلوماسية واللقاءات التي عقدها 

وهــو األمـــر الـــذي يعكسه أيــضــا فشل مجلس 
األمن الدولي، هذا األسبوع، في إصــدار بيان 
رئاسي حول الوضع في اليمن، يدعم جهود 

املبعوث الدولي. 
ــة ودبـــلـــومـــاســـيـــة  ــيـ ــاسـ ــيـ ووفـــــقـــــا ملـــــصـــــادر سـ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــــإن املـــشـــروع طــرحــتــه 
من  تعديات  عليه  توضع  أن  قبل  بريطانيا 

قبل مندوب مصر، ورفضت روسيا صــدوره 
أحــمــد غــادر  الشيخ  التعديل. وكـــان ولــد  بعد 
الــخــمــيــس صــنــعــاء بــصــحــبــة وفـــــدي جــمــاعــة 
ــيـــن( وحــــــزب املـــؤتـــمـــر،  ــه )الـــحـــوثـ ــلـ أنــــصــــار الـ
ووصا إلى مدينة صالة في سلطنة ُعمان، 
ــى الـــكـــويـــت، إال أن  كــمــحــطــة قــبــل االنـــتـــقـــال إلــ
من  الرسمية  الرسالة  وبعد  األممي  املبعوث 

الجانب الحكومي قرر أن يتوجه إلى الرياض.
وأثــارت مغادرة ولد الشيخ أحمد إلى جانب 
ــه تــجــاهــل  ــ ــبـــر أنــ ــتـ ــا اعـ ــ ــد االنـــقـــابـــيـــن ومــ ــ وفــ
للمطالب التي طرحها هــادي في لقاء سابق 
مــع املــبــعــوث األمـــمـــي، يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي، 
انــــتــــقــــادات واســـــعـــــة، مــــن أنــــصــــار الــحــكــومــة 
 
ً
الشرعية، الذين رأوا في تلك الخطوة تجاها

استئناف  قبل  بضمانات  الحكومة  ملطالبة 
املحادثات.

عودة محاوالت االغتيال
وعـــلـــى الــصــعــيــد املـــيـــدانـــي فـــي الـــيـــمـــن، يــبــدو 
عـــدم اســتــقــرار املــشــهــد األمــنــي مــفــتــوحــا على 
شــتــى االحــتــمــاالت، بــمــا فيها عـــودة مسلسل 
خبر  ينسون  اليمنيون  يكاد  فا  االغتياالت. 
استهدفت  التي  السابقة  االغتيال  مــحــاوالت 
مــحــافــظ عــــدن، حــتــى تــأتــي مــحــاولــة جــديــدة، 
وهو ما حدث أمس الجمعة، إذ تعرض موكب 
املحافظ الزبيدي، ومدير أمن املحافظة، شال 
علي شــائــع، ملحاولة اغتيال جــديــدة فــي حي 
إنــمــاء شــمــال مــديــنــة عـــدن، وذلـــك بــاســتــخــدام 
ســـيـــارة مــفــخــخــة كــانــت مــركــونــة عــلــى جــانــب 
ــان فــــي طــريــقــهــمــا إلـــى  ــنــ ــان االثــ ــ ــريـــق. وكــ ــطـ الـ
مديرية البريقة، فيما نتج عن انفجار السيارة 
املفخخة إصــابــة أحــد الــجــنــود. ولــم تعلن أي 
جــهــة عــلــى الـــفـــور مــســؤولــيــتــهــا عـــن الـــحـــادث. 
فــإن محاولة  ووفقا ملصادر محلية في عــدن، 
اغتيال املحافظ، تعد الرابعة من نوعها منذ 
ديسمبر/كانون  فــي  املحافظة  قــيــادة  تسلمه 

األول 2015.
ومن الافت أن أغلب املحاوالت التي تستهدف 
املحافظ تمت أثناء تنقله إلى جانب مدير أمن 
املحافظة، األمر الذي يثير انتقادات للرجلن 
بـــاعـــتـــبـــار تــنــقــلــهــمــا مـــعـــا يـــزيـــد مــــن خـــطـــورة 
اســـتـــهـــدافـــهـــمـــا. وجـــــــاءت املـــحـــاولـــة األخـــيـــرة 
الغــتــيــالــهــمــا أمــــس عــلــى الـــرغـــم مـــن التحسن 
املحدود في الجانب األمني بعدن، إذ تراجعت 
التي كانت تتم وألكثر من  وتيرة االغتياالت 
مرة خال االسبوع الواحد، غير أنها تراجعت 
أخــيــرًا، وكــان أبــرز هجوم شهدته املدينة هو 
ذلك الذي تبناه تنظيم »القاعدة« في أول أيام 
عيد الفطر، واستهدف معسكرًا لقوات األمن. 

ــاءت مـــحـــاولـــة اغــتــيــال  ــ مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، جـ
املــحــافــظ بــالــتــزامــن مــع أزمـــة مــتــصــاعــدة على 
الحكومي  واألداء  الــخــدمــات  تــدهــور  خلفية 
فــي عـــدن وخــصــوصــا فــي مــا يتعلق بالتيار 
الكهربائي، وهي األزمة التي يرجعها الجانب 
ــى مـــحـــدوديـــة املــــــــوارد وغـــيـــاب  ــ الـــحـــكـــومـــي إلـ
سيطرة  بسبب  للمحافظة،  املـــقـــررة  املـــوازنـــة 
االنقابين على املؤسسة املالية في العاصمة 

اليمنية صنعاء.
كذلك تزامنت الحادثة مع خافات بن قيادة 
املحافظة وتيارات سياسية في املدينة، حيث 
لتاجر محسوب على حزب  اتــهــامــات  أثــيــرت 
الــتــجــمــع الــيــمــنــي لــإلصــاح بــتــوريــد »تــمــور« 
تتفاقم  فيما  املدينة،  إلــى  الصاحية  منتهية 
ــة سفينة  ــ الـــخـــافـــات أيـــضـــا عــلــى خــلــفــيــة أزمـ
بطت في 

ُ
»األسلحة الزعيمة«، وهي سفينة ض

طريقها إلى الحوثين، آتية من دولة أفريقية، 
إال أن تسريبات أخرى تحدثت عن أن السفينة 
تحركت من عدن. هذا األمر دفع املحافظ إلى 
إصدار بيان أوضح فيه أن »املقاومة« ضبطت 
ســفــيــة تــحــمــل »كــمــيــات كــبــيــرة مـــن األســلــحــة 
ــك فـــي مــنــطــقــة الـــجـــزر الــســبــع  ــ ــائـــر وذلـ والـــذخـ
قبالة سواحل الصومال وجيبوتي«. وأضاف 
بــيــان املــحــافــظ أن »الــزعــيــمــة كــانــت آتــيــة من 
املخا  إلــى منطقة  األفــريــقــي ومتوجهة  الــقــرن 
الواقعة تحت سيطرة املليشيات االنقابية«، 
التحقيق من قبل األجهزة  أنــه »سيتم  مؤكدًا 
املــخــتــصــة مـــع طــاقــم الــســفــيــنــة ونــشــر نــتــائــج 
التحقيق وكل التفاصيل للرأي العام، موثقة 
الــســاح وكميته،  نـــوع  الــتــي تظهر  بــالــصــور 

وبشكل شفاف«.

متابعةتقرير

عدد مقاعد المجالس 
المحلية يقدر بأكثر 

من 50 ألف مقعد

اليمن: تعثر سياسي وتدهور أمني

الجيش  قوات  أن  اليمن  في  الشعبية«  »المقاومة  باسم  متحدث  أعلن 
في  جبليين  موقعين  على  الجمعة  أمس  سيطرت  للشرعية  الموالية 
منطقة نهم التابعة إداريً لمحافظة صنعاء بعد مواجهات قتل فيها 
الحكومية.  القوات  من  واثنين  وحلفائهم  الحوثيين  مسلحي  من   16
الشندقي،  عبداهلل  صنعاء،  في  المقاومة  باسم  المتحدث  وأوضــح 
الجروف  السيطرة على جبل  »المقاومة« والجيش تمكنوا مع  رجال  أن 

وجبل الشهداء والجبال المحيطة بهما، في منطقة يام.

مواجهات شرق صنعاء

الحدث
كشفت مصادر في وزارة الخارجية 
ــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــــن أن  املــــصــــريــ
الـــســـفـــارة األيـــرلـــنـــديـــة فـــي الــقــاهــرة 
تـــقـــدمـــت بـــطـــلـــب رســــمــــي لــحــضــور 
ــد مـــن الــبــرملــان األيـــرلـــنـــدي للقاء  وفـ
ــاء مــجــلــس الــــنــــواب املـــصـــري  أعــــضــ
ــــذي  ــالــــب املـــــصـــــري، الـ وزيــــــــــارة الــــطــ
ــة  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــة األيـ ــيــ ــســ ــنــ ــجــ يــــحــــمــــل الــ
إبــراهــيــم حــــاوة، فــي معتقله. ومــن 
املنتظر أن تمثل سفيرة مصر لدى 
أيرلندا، سهى جندي، أمام البرملان 
ــــال األيـــــــام الــقــلــيــلــة  األيــــرلــــنــــدي، خـ
لــتــهــا مـــن قبل  املــقــبــلــة، لــتــتــم مــســاء
لــجــنــة الـــعـــاقـــات الــخــارجــيــة بــشــأن 
ــبـــس حــــــــاوة، بــعــدمــا  ــرار حـ ــمــ ــتــ اســ
بتجديد  الــجــنــايــات  محكمة  قــضــت 
حـــبـــســـه لــــلــــمــــرة الـــــرابـــــعـــــة عــــشــــرة، 
األسبوع املاضي. وتم القبض على 
حاوة، وهو في السابعة عشرة من 
عـــمـــره، هـــو وشــقــيــقــاتــه الـــثـــاث في 
أثناء األحداث، التي شهدها محيط 
ــرات  ــاهــ ــظــ ــقــــب تــ ــتــــح عــ ــفــ مـــســـجـــد الــ
منذ  املــســلــمــن«  ــوان  ــ »اإلخـ لجماعة 
ثـــاث ســنــوات، وأفــرجــت السلطات 
 حاليا في أيرلندا.

ّ
عن شقيقاته وهن

)العربي الجديد( 

ــال املـــرشـــح الــجــمــهــوري املــحــتــمــل  قــ
النـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة، 
أمــس الجمعة، إنه  تــرامــب،  دونــالــد 
إنديانا،  حاكم  اختيار  على  استقر 
ليخوض  )الـــصـــورة(،  بينس  مــايــك 
ـــى جــــــــــواره نـــائـــبـــا  ـــ االنــــتــــخــــابــــات إلـ
لــلــرئــيــس، وهـــو اخــتــيــار قــد يساعد 
ــد الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري  ــيـ فــــي تـــوحـ
املــنــقــســم وراء حــمــلــة تـــرامـــب. وقـــال 
ــــذي أصــــدره  تـــرامـــب، فـــي اإلعـــــان الـ
عــلــى مــوقــع »تـــويـــتـــر«، إنـــه سيعقد 
مــؤتــمــرًا صــحــافــيــا، الـــيـــوم الــســبــت، 
في هذا الشأن. إلى ذلك، بدأ ترامب 
ــــون« مــع  ــمـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ـــ«بـ ــ حـــــــرب لـــعـــبـــة الـ
لانتخابات  الديمقراطية  املرشحة 
الــرئــاســيــة، هــيــاري كــلــيــنــتــون، أول 
مـــن أمـــس الــخــمــيــس، بــعــدمــا ذكـــرت 
املـــرشـــحـــة الــلــعــبــة فـــي خـــطـــاب لــهــا. 
وخال حديثها إلى حشد من الناس 
في آنادال بوالية فيرجينيا، أشارت 
أنها  إلــى  طريفة،  بطريقة  كلينتون 
ال تعرف من ابتكر »بوكيمون غو«، 
لكنها تحاول أن تجد طريقة لجعل 
ــا فـــــي صـــنـــاديـــق  ــهـ ــــاس يـــجـــدونـ ــنـ ــ الـ
ــراع، فــيــمــا اســتــجــابــت حملة  ــ ــتـ ــ االقـ
ترامب بنشر فيديو على »فيسبوك« 
ـــدة مـــن الــلــعــبــة، 

ّ
يــظــهــر نــســخــة مـــقـــل

النزيهة«،  غير  لهياري  »ال  اسمها 
ويــــحــــاول فــيــهــا أحــــد املــســتــخــدمــن 

اإلمساك بكلينتون. 
)العربي الجديد(

أعــلــنــت قــــوات الـــرئـــاســـي عـــن تــجــدد 
ــة، مــــع آخـــر  ــعـ ــمـ ــــس الـــجـ ــال، أمــ ــتــ ــقــ الــ
اإلسامية«  »الدولة  تنظيم  مقاتلي 
)داعـــش( في معاقله األخــيــرة. وقال 
»البنيان  لعملية  اإلعــامــي  املكتب 
املــرصــوص«، فــي بيان لــه، إن قــوات 
الرئاسي تقدمت، أمس الجمعة، في 
املحور الشرقي والجنوبي، وتمّكنت 
مــن إحــكــام ســيــطــرتــهــا عــلــى محطة 
ــبـــحـــوث، مـــؤكـــدًا أن االشــتــبــاكــات  الـ
ــرًا، عــلــى أســـــوار قــاعــات  ــيـ تـــــدور، أخـ
واغـــــادوغـــــو. ولـــفـــت املــكــتــب إلــــى أن 
ــل املــجــمــع  ــ ــــى داخــ الـــقـــتـــال يــنــتــقــل إلـ
ــرة لــتــحــريــر  ــيــ ضــمــن الــعــمــلــيــة األخــ
قوات  واستهدفت  بالكامل.  املدينة 
ــــي ســـــيـــــارة مـــفـــخـــخـــة قــبــل  ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
الــوصــول إلــى هدفها، مما أدى إلى 
مقتل أكثر من 6 عناصر من التنظيم 
ــوا يـــســـتـــعـــدون لــلــتــســلــل حـــال  ــ ــانـ ــ كـ
انــفــجــار الـــســـيـــارة. كــمــا دّمــــر ســاح 
الجو مواقع عدة للتنظيم من بينها 
مـــخـــزن لــلــذخــيــرة. مـــن جــانــبــه، أكــد 
مصدر طبي من مستشفى مصراتة 
»العربي الجديد«، وصول 7 قتلى  لــ
و47 جريحا إلى املستشفى من كافة 

محاور القتال، أمس الجمعة. 
)العربي الجديد(

أزمة حقوقية 
بين مصر وأيرلندا

ترامب يختار نائبه 
لرئاسة أميركا

ليبيا: اقتحام 
المعقل األخير 

لـ»داعش« 
في سرت

عادل األحمدي

في تطور أمني من شأنه أن يزيد 
مـــن هــشــاشــة الـــوضـــع فـــي الــيــمــن، 
ــــدن، عـــيـــدروس  تـــعـــرض مــحــافــظ عـ
الــزبــيــدي، بــرفــقــة مــديــر أمـــن املــحــافــظــة، شــال 
عــلــي شـــائـــع، ملــحــاولــة اغــتــيــال أمـــس الجمعة 
هي الرابعة منذ تسلمه منصبه، أواخر العام 
املاضي. يأتي هذا التصعيد امليداني في وقت 
في  السياسي  الحل  أفــق  انــســداد  فيه  يستمر 
اليمن. فقد تعثر استئناف املشاورات اليمنية 
ــقـــررًا أمــس  ــان مـ ــــذي كــ بــمــوعــدهــا املـــحـــدد، والــ
الحكومة  فــي ظــل تمسك وفــد  الجمعة، وذلـــك 
الشرعية بضمانات خطية واضحة تلتزم بها 
التي  املحادثات  إلــى  الــعــودة  قبل  املرجعيات، 
ترعاها األمم املتحدة في الكويت. وجاء تعثر 
استئناف املشاورات على الرغم من توجه وفد 
تحالف االنقابين )الحوثين وحزب املؤتمر 
بقيادة الرئيس املخلوع، علي عبد الله صالح( 

إلى الكويت، يوم الخميس.
االلتحاق  على  الشرعية  لحث  مــحــاولــة  وفــي 
مـــجـــددًا بــــاملــــشــــاورات أفــــــادت مـــصـــادر قــريــبــة 
مـــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة لــــ«الـــعـــربـــي الــجــديــد« 
أن املـــبـــعـــوث األمـــمـــي إلــــى الـــيـــمـــن، إســمــاعــيــل 
الكويت،  إلــى  أحــمــد، قطع طريقه  الشيخ  ولــد 
إلى  مسقط،  الُعمانية  العاصمة  مــن  وتــوجــه 
الرئيس  للقاء  الــريــاض،  السعودية  العاصمة 
ــادي والــــوفــــد الــحــكــومــي  ــ عـــبـــدربـــه مــنــصــور هـ
ــقــــاءات دبــلــومــاســيــة  بـــاإلضـــافـــة إلــــى إجــــــراء لــ
أخــرى، في إطــار الجهود الساعية الستئناف 
مــســار املــفــاوضــات. وجـــاء تــوجــه ولـــد الشيخ 
أحـــمـــد إلــــى الــســعــوديــة بــعــدمــا تــســلــم رســالــة 
رسمية من الجانب الحكومي اليمني أوضح 
ــاورات  ــ ــــشـ ــن عـــــدم حـــضـــور املـ فــيــهــا مـــوقـــفـــه مــ
ــراءات وضــمــانــات  ــإجـ فــي مــوعــدهــا، وطــالــب بـ
الــحــوار. ووفــقــا لنائب  الــعــودة لطاولة  تسبق 
الــوفــد  عــضــو  اليمنية،  الــرئــاســة  مــديــر مكتب 
الــحــكــومــي املــشــارك فــي املــفــاوضــات، عبدالله 
العليمي، فإن الرسالة توضح موقف الحكومة 
»الــحــريــص عــلــى إنــجــاح مــســاعــي الــســام من 

القاهرة ـ العربي الجديد

على الرغم من النفي الرسمي لعدم إدراج 
حــصــول إســرائــيــل عــلــى عــضــويــة مــراقــب 
بـــاالتـــحـــاد األفـــريـــقـــي عــلــى أجـــنـــدة الــقــمــة 
فـــي روانــــــــدا، إال أن مــصــادر  األفـــريـــقـــيـــة، 
دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة تــــؤكــــد أن هــنــاك 
 تقوم بها عــدد من دول االتحاد 

ٍ
مساعي

وطيدة  عــاقــات  أبيب  بتل  تربطها  التي 
ــــف األفــــريــــقــــي بــــشــــأن تــلــك  ــوقـ ــ لـــحـــســـم املـ
الــعــضــويــة حــتــى وإن لــم يــكــن ذلـــك خــال 

القمة الرسمية.
ــدأت أعـــمـــالـــهـــا عــلــى  ــ وكــــانــــت الـــقـــمـــة قــــد بــ
ــراء واالقـــتـــصـــاديـــن، في  ــفـ مــســتــوى الـــسـ
الــعــاشــر مــن يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، على 
أن يلتقي رؤساء جمهوريات وحكومات 
الدول األفريقية، يومي غد األحد وبعد غد 
االثنن، في العاصمة الرواندية كيغالي.  
وتكشف املصادر املصرية، أن »التحّركات 
التي تقودها بعض الدول، وفي مقدمتها 
إثيوبيا وروانــدا وكينيا وأوغــنــدا، تأتي 
وســـط تــطــمــيــنــات إســرائــيــلــيــة لــهــا بــعــدم 
وجــود معارضة مصرية للقرار في حال 

اتخاذه«.
ــا تــــوضــــح املــــــصــــــادر أن »تـــــــل أبـــيـــب  كــــمــ
توصلت التفاٍق مع القاهرة يقضي بعدم 
ــرار، مــقــابــل الــوســاطــة  ــقـ ــلـ إعـــاقـــة مــصــر لـ
اإلسرائيلية لدى دول حوض النيل وفي 
االحــتــيــاجــات  لــتــأمــن  إثــيــوبــيــا  مقدمتها 
املــيــاه، وتعويض مصر عن  مــن  املصرية 
خسائر الكهرباء من السد العالي، خال 
الــفــتــرة األولــــى لتخزين املــيــاه خــلــف سد 
النهضة، وذلك عبر مّدها بالكهرباء التي 

سيتم إنتاجها من السّد الحقا«.
ــادر أنــــــه »عــــلــــى الـــرغـــم  ــ ــــصــ وتـــضـــيـــف املــ
ــبـــادئ االتــــحــــاد تـــنـــّص عــلــى أن  مـــن أن مـ
إسرائيل دولة احتال، إال أن هناك رغبة 
ــة أفــريــقــيــة فـــي تــجــاوز  مـــن أكــثــر مـــن دولــ
الوطيدة  للعاقات  نظرًا  الجزئية،  هــذه 
بينهم وبـــن تــل أبــيــب«. فــي هـــذا اإلطـــار 

بالقاهرة، صالح  الــروانــدي  السفير  كــان 
ــد عــقــب جـــولـــة رئــيــس  ــد أكــ هــابــيــمــانــا، قـ
نتنياهو،  بنيامن  اإلســرائــيــلــي  الــــوزراء 
فــي أفــريــقــيــا والــتــي شملت خــمــس دول، 
بــيــنــهــا روانــــــدا، أن »عـــاقـــات بــــاده بتل 
العالم  تــؤثــر على تقاربها مــع  لــن  أبــيــب 
ــات  ــريـــحـ ــا فــــــي تـــصـ ــفـ ــيـ الــــــعــــــربــــــي«، مـــضـ
صحافية أنه »إذا كان هناك َمن له عاقة 
مــع تــل أبيب فهي الــقــاهــرة، التي ترتبط 
إســرائــيــل منذ  مـــع  دبــلــومــاســي  بتمثيل 

عقود. ومصر دولة عربية«.
يأتي هذا فيما تنّوه مصادر عدة إلى أن 
»وزير الخارجية املصري سامح شكري، 
ناقش منذ وصوله روانــدا، يوم الثاثاء 
املـــاضـــي، مـــع عـــدد مـــن وزراء الــخــارجــيــة 
إســرائــيــل عضوية  األفــارقــة، مسألة منح 
 عــــن مــنــاقــشــة 

ً
مــــراقــــب بــــاالتــــحــــاد، فـــضـــا

عــــدد مـــن الــقــضــايــا املــتــعــلــقــة فـــي الـــقـــارة 
وتكشف  املـــيـــاه«.  مــســألــة  مقدمتها  وفـــي 
أنه »سيكون هناك لقاء سياسي سيضّم 
على  والــســودان  وإثيوبيا  رؤســـاء مصر 
هامش القمة، لحسم مسألة سد النهضة 
ــــاب الــــوســــاطــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة«.  ــقـ ــ ــــي أعـ فـ
وتوضح املــصــادر أن »املــشــاورات تجري 
ــوقـــت الــــراهــــن لــبــحــث آلـــيـــة تضمن  ــي الـ فـ

سرية التصويت على هذا املطلب«.
ــم املــتــحــدة،  ــ ــا لـــقـــاعـــدة بـــيـــانـــات األمـ ــقـ ووفـ
فإن  األســاســيــة،  السلع  بــتــجــارة  املتعلقة 
حجم تجارة إسرائيل لدى أفريقيا يصل 
فيما  ســنــويــا،  دوالر  مـــلـــيـــارات   5.7 إلــــى 
تسيطر الشركات اإلسرائيلية على مجال 
الــدول  التحتية في عــدد كبير من  البنية 
األفريقية في غرب القارة وشرقها. وتدير 
بإثيوبيا  الطاقة  محطات  الشركات  تلك 
إضافة  وأوغــنــدا،  وكينيا  العاج  وساحل 
إلى إشــراف شركات أمن إسرائيلية على 
تــأمــن الــعــديــد مــن مــطــارات الـــقـــارة، وفــي 
مقدمتها مــطــارات روانـــدا، كذلك تسيطر 
شركات الزراعة واملياه اإلسرائيلية على 

هذا املجال في عدد من دول القارة.

إسرائيل واالتحاد األفريقي
صفة »المراقب« مسألة وقت؟

ضغوط عدة 
على الشرعية للعودة 

إلى المشاورات

محاولة االغتيال 
الجديدة للمحافظ

تطيح بالتحسن األمني

يستمر نزوح السودانيين 
إلى الخرطوم، رغم 

صمود وقف إطالق 
النار في الجنوب، وسط 

تحذيرات أممية من 
عودة االشتباكات

يعد النظام المصري 
للسيطرة على المجالس 

المحلية، مع بدء 
االستعدادات لتنظيم 

االنتخابات المحلية 
المرجح أن تجرى في 
مطلع العام المقبل

خاص رابع محاولة الغتيال قيادة عدن... وولد الشيخ أحمد 
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تحذيرات من استنساخ تجربة مجلس النواب )إبراهيم رمضان/فرانس برس(

يدعم شكري عضوية إسرائيل األفريقية )غالي تيبون/فرانس برس(

سودانيون هاربون من جوبا يصلون مطار الخرطوم )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

آثار محاولة االغتيال في عدن أمس )وائل ثابت/األناضول(



د الشكوك بالقرارات والتعيينات الرئاسية تجدُّ

بوتفليقة والتحكم بإدارة الدولة

الحرب على الفساد ورقة موسكو الرابحة

لم تتناول الرسالة الصادرة 
عن الرئيس األحداث اآلنية 

في البالد

الجزائر ـ  عثمان لحياني

تــــــجــــــّددت الــــشــــكــــوك الـــســـيـــاســـيـــة 
فـــي الـــجـــزائـــر بـــشـــأن مــــدى تــحــّكــم 
الـــرئـــيـــس عـــبـــدالـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
فــي تسيير شــؤون الــدولــة واطــاعــه على كل 
الــصــادرة عن  السياسية  والوثائق  الــقــرارات 
نسبت  لرسالة  الرئاسة  نشر  بعد  الــرئــاســة، 
ــى بــوتــفــلــيــقــة وتــضــمــنــت مـــقـــاطـــع مــفــكــكــة  ــ إلـ
املعلومات  في  للجدل وخلطًا  مثيرة   

ً
وجما

ــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــقـ ــ ــا دفــــــع الـ ــ ــة، مـ ــيــ ــتــــاريــــخــ الــ
املعارضة ووسائل اإلعام إلى التساؤل عما 
الرئيس   عن 

ً
الرسالة صــادرة فعا كانت  إذا 

األوراق  خلطت  مثيرة  جملة  هي  الجزائري. 
التي  الرسالة  مضمون  من  النقاش  وحولت 
ــع فــيــهــا بــوتــفــلــيــقــة عـــن حــصــيــلــة الــعــهــود  دافــ
الــرئــاســيــة األربـــــع، ونــشــرتــهــا وكـــالـــة األنــبــاء 
بمناسبة  الــجــزائــر  احــتــفــال  عشية  الرسمية 
الحالي.  يوليو/تموز   5 فــي  االستقال  عيد 
وجاء في الرسالة: »فعلى شبيبتنا أال تنسى 
ما تكبده شعبنا من ويــات طــوال 132 سنة 
ــن االســتــعــمــار الـــفـــرنـــســـي(، تــلــك الـــويـــات  )مــ
الــتــي تمثلت فــي املـــجـــازر ومـــحـــاوالت إبـــادة 
أهــلــنــا وتــجــريــدهــم مـــن أراضــيــهــم وتصميم 
على طمس ثقافتنا ومحو هويتنا وجعلنا 
فــي خبر كـــان. أو ليس األمـــر كــذلــك بالنسبة 
ــا يــعــنــي  ــو مــ ــ ــيـــن«، وهـ ــاسـ ــبـ ــعـ لـــأمـــويـــن والـ
اعــتــبــار الــفــتــح االســـامـــي لــلــجــزائــر عــلــى يد 
الفاتح عقبة بن نافع، وتبعيتها للخافة في 
عهد األموين والعباسين غزوًا يتساوى مع 

االحتال الفرنسي للباد.

»خطف الرئاسة«
 وقـــال الــقــيــادي فــي حــركــة »مجتمع السلم«، 
ــر،  ــزائــ ــي الــــجــ ــ أكــــبــــر األحـــــــــــزاب اإلســــامــــيــــة فـ
حــــمــــدادوش نـــاصـــر، تــعــلــيــقــًا عــلــى الــرســالــة 
ــــن اخـــتـــطـــاف أهـــم  ــة: »نـــحـــن فــــي زمـ ــيـ ــرئـــاسـ الـ
ــة  ــاسـ ــــن مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، رئـ ــة مـ مـــؤســـسـ
 كــان 

ْ
إن يــــدري  أنـــه ال  الــجــمــهــوريــة«، مضيفًا 

وموافقًا  الرسالة  بهذه  علم  »على  بوتفليقة 
على مضمونها، فأول مرة في زمن الــرداءة 
السياسية، تعتبر مؤسسة رسمية أن الفتح 
الفرنسي«. ووصف  اإلسامي مثل االحتال 
بأنه »انحراف  الرسالة  ناصر مضمون هذه 
اإلســامــي  بالتاريخ  يمس  خطير،  عنصري 
املشرف، ويخدش املاضي املشرق للحضارة 
ــداء شــــــاذ وصـــدمـــة  ــ ــتــ ــ اإلســـــامـــــيـــــة، وهــــــو اعــ
مدوية«،  مقرف، وسقطة  واستفزاز  مجانية، 
وأضــــاف: »أغــلــب الــظــن أن الــذيــن يختطفون 
بمصداقيتها،  يعبثون  الجمهورية  رئــاســة 
وهذه الرسالة دليل مادي ملموس على هذا 
التسيب املفضوح، وهذا التنكر لجزء مضيء 

من تاريخ الجزائر«، على حد تعبيره.
وعادت زعيمة حزب العمال اليساري، لويزة 
حنون، إلى التشكيك في ما إذا كان بوتفليقة 
على علم بالقرارات التي تتخذ باسمه. وقالت 
ــام، إنــهــا ال  فــي مؤتمر ســيــاســي، عقد منذ أيـ
الــجــزائــري مطلعًا  الــرئــيــس  يــكــون  أن  تعتقد 

األمــة،  فــي مجلس  العضو  الــســابــق،  الصحة 
جـــمـــال ولــــد عـــبـــاس، فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
إدارة  في  التشكيك  إن  للبرملان،  جلسة  عقب 
ــر خــطــيــر وال  الـــرئـــيـــس بــوتــفــلــيــقــة لــلــبــاد أمــ
تهديدًا  ويمثل  السياسية،  املعارضة  يشرف 
للوحدة الوطنية. ودافــع عن قــدرة بوتفليقة 
صــحــيــًا عــلــى إدارة شــــؤون الـــبـــاد والـــدولـــة. 
وفي موقف مشابه، قال وزير السياحة املقال 
قــبــل أســبــوعــن، واملـــعـــّن حــديــثــًا كــعــضــو في 
مجلس األمـــة، عمر غـــول، الـــذي يـــرأس حزب 
»تـــاج«، املنشق عــن حركة اإلخـــوان املسلمن 
إن موجة  لبوتفليقة،  واملــوالــي  الــجــزائــر  فــي 
التشكيك فــي صحة الــرئــيــس ورمـــوز الــدولــة 
وإثـــارة الــجــدل بهذا الــخــصــوص، مــن شأنها 
الــجــزائــر وتــهــدد وحدتها  تــســيء لسمعة  أن 
املعارضة  قوى  مطالبًا  الداخلية،  السياسية 

باحترام رموز الباد والدفاع عنهم.
في الواقع، لم يكن مضمون رسالة بوتفليقة 
ــار شـــكـــوكـــًا حـــول  ــ ـــــذي أثــ الـــعـــامـــل الـــوحـــيـــد الـ
السيادية  بــالــقــرارات  الرئيس على علم  كــون 
ــادرة بـــاســـمـــه. فــتــعــيــن  ــ ــــصــ والـــتـــعـــيـــيـــنـــات الــ
ــة بــعــد إقــالــتــه  غـــول كــعــضــو فـــي مــجــلــس األمــ
ــداًل فــــي هـــذا  ــ ــ ــار أيــــضــــًا جـ ــ ــ ــة، أثـ ــكـــومـ ــحـ مــــن الـ

وإعامية  أوســـاط سياسية  الــشــأن. ونسبت 
قـــــرار الــتــعــيــن إلــــى شــقــيــق الـــرئـــيـــس سعيد 
الــذي أبــدى بشأنه  بوتفليقة. وهــو التشكيك 
رئيس مجلس األمــة، عبد الــقــادر بن صالح، 
إلــى تخصيص جــزء هــام من  انزعاجًا دفعه 

كــلــمــتــه فـــي افــتــتــاح جــلــســة الــبــرملــان أول من 
أمـــس االثــنــن، لــلــرد عــلــى مــا اعــتــبــرهــا حملة 
التشكيك والتطاول على اختصاصات رئيس 
الثلث  ضمن  التعين  مجال  في  الجمهورية 
بالتطاول  األمــــة، ووصــفــه  الــرئــاســي ملجلس 
املقبول وغير  والــســلــوك غير  الــدســتــور  على 
»التعيينات  إن  بــن صــالــح  وقــــال  األخـــاقـــي. 
ضمن الثلث الرئاسي ملجلس األمة تدخل في 
الصاحيات الدستورية الحصرية للرئيس، 
ــام الـــتـــي تنقضها  ــكــ والـــكـــام الـــجـــارح واألحــ
األقــام  بعض  إليها  تلجأ  الــتــي  املوضوعية 
فــي حــق املــؤســســة وفـــي حــق أعــضــائــهــا دون 
أصحابها  تذكير  تستوجب  فهي  حــق  وجــه 
والتقيد  املهنة  بأخاقيات  االلتزام  بضرورة 

بالضوابط التي تحكم حرية التعبير«.

التناقضات السياسية
الافت أن الصمت السياسي لبوتفليقة منذ 
آخـــر خــطــاب ألـــقـــاه فـــي الـــســـادس مـــن مــايــو/
أيــــار 2012، وغــيــابــه عـــن املــشــهــد الــســيــاســي 
منذ إصابته بوعكة صحية في شهر إبريل/
نيسان 2013، ونقله إلى مستشفى باريسي 
حيث بقي ملدة 81 يومًا، وتعطل اجتماعات 
مــجــلــس الــــــــوزراء والــتــنــاقــضــات الــســيــاســيــة 
الصارخة في القرارات واملسارات التي تتجه 
وسيطرة  وسياسيًا،  اقتصاديًا  الباد  إليها 
ــال عــلــى صــنــاعــة الـــقـــرار  ــمــ ــال واألعــ ــ ــال املـ ــ رجـ
والــقــوانــن فــي الــجــزائــر، كلها عــوامــل تزكي 
بــشــكــل كــبــيــر حـــالـــة الـــغـــمـــوض الـــتـــي تــســود 
الــراهــن، على الرغم  هــرم السلطة، واالرتــبــاك 
مــــن مــــحــــاوالت مــحــيــط الـــرئـــاســـة كـــســـر هـــذا 
التشكيك بن الحن واآلخر، من خال تنظيم 
األجنبية  للشخصيات  رئاسية  استقباالت 
ــزور الــــجــــزائــــر. لـــكـــن حــمــلــة الــشــكــوك  ــ ــتـــي تــ الـ
والتساؤالت بشأن الدور السياسي للرئيس 
في  وتدخله  شقيقه  دور  وحقيقة  الجزائري 
صناعة القرار، خاصة بعدما خا له الجو في 
أعقاب تفكيك بوتفليقة لجهاز االستخبارات 
وإعــادة هيكلته إلى ثاثة أجهزة، تظل جزءًا 

من املشهد املتداخل في الجزائر.
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سياسة

تعتبر المعارضة الروسية 
أّن السلطات الروسية 

تهتم بالتحقيق مع 
المحافظ المعتقل نيكيتا 

بيليخ، بتهمة تلقيه 
رشوة، في محاولة 

إلظهار نفسها على أنّها 
تكافح الفساد

شهدت الجزائر تطورات عدة أبرزها خطاب رئاسي بذكرى االستقالل، مثير للجدل، وتعيينات رسمية، دفعت قوى المعارضة إلى 
التشكيك مجددًا بمدى تحكم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بشؤون الدولة، ومدى اطالعه على القرارات التي تصدر باسمه

أنصار بوتفليقة يؤكدون أنه يدير شؤون الجزائر )بشير رمزي/األناضول(

موسكو ـ رامي القليوبي

في مشهد شغل الرأي العام الروسي، يجلس 
نيكيتا  الــروســيــة،  كــيــروف  مقاطعة  مــحــافــظ 
بيليخ، أمام كاميرات لجنة التحقيق، متلبسًا 
بتهمة استامه دفعة من رشوة تصل قيمتها 
إلى 400 ألف يورو في مطعم فاخر بموسكو. 
يـــرفـــض  يــــــــزال  ال  ــقـــل  ــتـ املـــعـ ــافــــظ  ــحــ املــ أن   

ّ
إال

أنــه سيثبت  االتــهــامــات املوجهة إليه ويــؤكــد 
براءته.

وفي حلقة جديدة من »الحرب على الفساد«، 
ــنـــوات الــتــلــفــزيــون الــــروســــي، منذ  ــارعـــت قـ سـ
نهاية يونيو/حزيران املاضي، لعرض تقارير 
مطّولة تفضح فساد بيليخ وعاقاته برجال 
األعـــمـــال فــي مــديــنــتــه. وبـــذلـــك، أصــبــح بيليخ 
ثــالــث حــاكــم إقــلــيــم فــي روســيــا تــتــم ماحقته 
بتهمة الفساد في أقل من عام ونصف العام، 
إذ سبقت ماحقة كل من حاكم إقليم كومي، 
فــيــاتــشــيــســاف غــــايــــزر، ومـــحـــافـــظ مــقــاطــعــة 
ــافــــن، بــســبــب  ســـخـــالـــن، ألـــكـــســـنـــدر خــــوروشــ

قضايا فساد.
وعــلــى عــكــس الــحــالــتــن الــســابــقــتــن، ال تخلو 

ــخ، بـــحـــســـب أوســـــــاط  ــيـ ــلـ ــيـ واقـــــعـــــة اعــــتــــقــــال بـ
ــة دوافـــــــع  ــهـ ــبـ ــة الـــــروســـــيـــــة، مـــــن شـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
ســيــاســيــة نــظــرًا لــتــوجــهــاتــه الــلــيــبــرالــيــة أواًل، 
وثانيًا لتزامنها مع اقتراب موعد االنتخابات 
وما  املــقــبــل،  سبتمبر/أيلول  فــي  التشريعية 
يترتب عليه من عودة ملفات مكافحة الفساد 
ــة إلــى  ــاديـ ــتـــصـ ــاكـــل االجــتــمــاعــيــة واالقـ واملـــشـ

مقدمة املشهد السياسي.
ويشير نائب رئيس حزب »بارناس« املعارض 
غير املتمثل في البرملان الحالي، إيليا ياشن، 
الــروســيــة تسعى مــن خال  إلــى أن السلطات 
مــاحــقــة بــيــلــيــخ بــشــكــل اســتــعــراضــي عشية 
 
ً
ــتـــخـــابـــات، إلقـــنـــاع املــجــتــمــع بــأنــهــا فــعــا االنـ
»الــعــربــي  تــكــافــح الـــفـــســـاد. ويـــقـــول يـــاشـــن لـــ
الــجــديــد« إن »الــســلــطــات تــتــحــدث كــثــيــرًا عن 
الــواقــع،  فــي  لكنها،  االنــتــخــابــات،  قبل  بيليخ 
ال تــكــافــح الــفــســاد بــشــكــل مــنــهــجــي«. وحـــول 
االنتخابية  الحملة  فــي  الــفــســاد  ملف  أهمية 
»للحصول  ــه 

ّ
أن الروسية، يضيف  للمعارضة 

على عــدد أكبر من أصــوات الناخبن، يتعّن 
الحديث خال حملتهم عما  املعارضن  على 
ال يــتــحــدث عــنــه غــيــرهــم مــثــل الــفــســاد داخـــل 

الكرملن ووثائق بنما وغيرها«.
تكون  أن  الدولية  الشفافية  منظمة  ورجحت 
عــمــلــيــة مــاحــقــة بــيــلــيــخ »مـــدبـــرة« عـــن طــريــق 
أحدهما  بوساطة شخصن،  أمـــوااًل  تسليمه 
ُمــاحــق وقـــد يــكــون اآلخــــر عــرضــة للماحقة 
التحقيق. وأظــهــر  مــع  الــتــعــاون  أيــضــًا، فقبا 
ــوقــــع صــحــيــفــة  ــتــــطــــاع لـــــلـــــرأي، أجـــــــــراه مــ اســ
»غازيتا. رو« اإللكتروني، أن 75 في املائة من 
املستطلعة آراؤهم ال يعتبرون اعتقال بيليخ 
تتم ماحقة  بل  للفساد،  »مكافحة منهجية« 
الفاسدين بشكل انتقائي. إال أن استطاعات 
الــــرأي عــلــى اإلنــتــرنــت ال تــعــكــس واقــــع الـــرأي 
الــعــام الــروســي، إذ يقتصر عــدد قـــراء املــواقــع 
ُيتلقى  بينما  اآلالف،  مــئــات  على  الليبرالية 

الحكومي.  التلفزيون  مــن  املعلومات  ماين 
املـــوالـــن للكرملن،  ويـــقـــول أحـــد اإلعــامــيــن 
ساخرًا، من تقرير »الشفافية الدولية«، »يحق 
وال  رشـــى،  على  الحصول  الليبرالي  للحاكم 

يجب اعتقاله بسبب ذلك إذا كان ليبراليًا«.
ــام عــلــى واقــعــة اعــتــقــال بيليخ، نشر  وبــعــد أيـ
ــة الــــفــــســــاد الــــــــذي أســـســـه  ــكـــافـــحـ صـــــنـــــدوق مـ
املعارض الروسي، أليكسي نافالني، تحقيقًا، 
ــــوزراء الــروســي،  قـــال فــيــه إن »نــائــب رئــيــس الـ
إيــغــور شــوفــالــوف اشــتــرى 10 شقق فــي برج 
تاريخي وسط موسكو بقيمة سوقية تقارب 
10 ماين دوالر«. وفي وقت الحق، أكد مدير 
أعمال شوفالوف قيام موكله بشراء مجموعة 
من الشقق بالبرج الذي يعود إلى حقبة حكم 
جوزيف ستالن في منتصف القرن الـ20، وأن 

الصفقة قانونية تمامًا.
لــت كــاتــبــة لــيــبــرالــيــة بــمــوقــع »ســلــون.  وتــســاء
ُيسمح  ال  بما  لشوفالوف  ُيسمح  »ملــاذا  رو«، 
سهلة  »مــادة  املحافظن  أن  وتعتبر  لغيره«؟ 
االســــــتــــــبــــــدال«، بـــيـــنـــمـــا قـــــد تــــــــؤدي املـــاحـــقـــة 
السلطة  فــي  املسؤولن  كبار  بحق  الجنائية 
إلى »اإلخال بالتوازن الداخلي واالستقرار«. 
ــكــــن نــــظــــام الــــرئــــيــــس الــــروســــي  وتــــضــــيــــف: »لــ
فاديمير بــوتــن ال يــقــدم أي ضــمــانــات ألحد 
أبدًا. االنتقال من فئة املوالي إلى فئة الفاسد 
ــًا«. وتـــجـــري االنــتــخــابــات  ــعـ ــريـ قـــد يـــحـــدث سـ
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، يـــــوم الـــتـــصـــويـــت املـــــوّحـــــد، فــي 
املــقــبــل، وســـط معطيات  18 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
مؤكدة بفوز حزب »روسيا املوحدة« الحاكم، 
مــع وجــــود تـــســـاؤالت فــقــط عــن الــنــســبــة التي 
سيحصل عليها. ويشغل النواب عن »روسيا 
املـــوحـــدة«، حــالــيــًا، 238 مــن أصـــل 450 مقعدًا 
في مجلس الدوما )النواب( الروسي، كما أن 
هناك 3 أحزاب أخرى متمثلة باملجلس، وهي 
وروسيا  الديمقراطي،  والليبرالي  الشيوعي، 

العادلة.

عــلــى مــســألــة اعــتــقــال صــحــافــيــن وإيــداعــهــم 
السجن واالنزعاج من برامج تلفزيونية. كما 
طــرحــت مــن جانبها تــســاؤالت عــن مضمون 
رســـالـــة بــوتــفــلــيــقــة الـــتـــي نـــشـــرت عــشــيــة عيد 
االســتــقــال، ورأت أنــهــا رســالــة تــوقــفــت عند 
زمــــن ســـابـــق وال عـــاقـــة لــهــا بــمــا يـــحـــدث في 

اللحظة السياسية الراهنة.

الدفاع عن بوتفليقة
في املقابل، لم يجد أنصار بوتفليقة ما يفسر 
هذا الغموض والخلط السياسي والتاريخي 
ــادرة عـــن أهـــم وأعــلــى  ــ فـــي وثــيــقــة رســمــيــة صـ
الجمهورية،  رئــاســة  أي  الــبــلــد،  فــي  مؤسسة 
ــــودة إلـــــى نـــفـــس مـــنـــطـــق الــتــشــكــيــك  ــعـ ــ غـــيـــر الـ
بخطاب املعارضة. في هذا الصدد، قال وزير 

تقرير

■ #هجوم_نيس اإلرهابي الوحشي دليل جديد على أن اإلرهاب ال يعرف 
 وال قلبًا، نشارك فرنسا أحزانها وآالمها. وقلوبنا مع أهالي الضحايا 

ً
عقا

في مصابهم .

■ ال فرق بن قتل األبرياء دهسا بالشاحنة أو قصفا بالطيران كاهما 
إجرام!

■ ماحظة هامشية: التكتيك الداعشي في نيس ليس جديدًا ويحسب لأمن 
املصري األسبقية في استخدامه أثناء دهسه للمتظاهرين في ثورة يناير.

■ ال شك في حاجة اإلسام إلى إصاح جذري. كذلك األمر بالنسبة إلى 
العالم الذي تعايش مع مجازر األسد لخمس سنوات متتالية.

■ أصبح بوتن هو األب الروحي لأسد !!!!

■ ما تريده روسيا وأميركا معًا إبقاء الوضع على ما هو عليه في سورية 
دون املزيد من التورط واالستنزاف.

■ مشكلة تردي الخدمات في  # عدن  دليل يثبت حجم الجرائم التي ارتكبها 
املخلوع صالح واركان نظامه في الجنوب، وليس فشل القيادات التي تعمل 

بدون اي ميزانيات تشغيلية وفي ظل ظروف حرب . 

■ عملية إرهابية فاشلة اليوم استهدفت موكب اللواء #عيدروس_الزبيدي 
محافظ العاصمة #عدن واللواء #شال_شايع مدير أمن العاصمة #عدن.

■ #عيدروس_الزبيدي : ال نخاف التفجيرات ألنها طريق مؤد إلى الشهادة 
ونحن اخترنا املوت في سبيل الوطن لذلك هي ال تخيفنا ألنها ستوصلنا 

إلى ما نريده.

■ القتل واملوت واأللم نفس الشيء في كل مكان، الضحايا بشر فقدوا 
أحامهم وعائاتهم ثكلى على فراقهم #هجوم_نيس #العراق #فلسطن 

#سوريا #اليمن #ليبيا.

■ التاعب الغربي الفاضح في أزمتي #سورية و#ليبيا يؤكد أن الرسالة 
هي: لن نسمح لشعوب املنطقة أن تفرض هي مستقبلها، نحن من نحدد 

خريطة املستقبل.

أكد وزير الشؤون الخارجية المصري سامح شكري، مساء الخميس، في 
ما  في  والجزائر،  مصر  بين  كلي  »التنسيق  أن  كيغالي،  رواندا،  عاصمة 
يخّص المسائل العربية واألفريقية«. وأبدى شكري حرصه، عقب لقائه 
وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، على »التنسيق مع الجزائريين، 
المشترك«.  االهتمام  ذات  والعربية  األفريقية  المسائل  يخص  ما  في 
الثنائية  عالقاتهما  تعزيز  يريدان  »البلدين  أن  إلى  المصري  الوزير  وأشار 

لمواجهة التحديات معًا«.

تنسيق مع مصر
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سكة حديد بين األردن وإسرائيل
عمان ـ زيد الدبيسية

قــــــــــال مــــــــســــــــؤول أردنـــــــــــــــي رفــــيــــع 
ــي تـــصـــريـــح خـــاص  املــــســــتــــوى، فــ
لـ«العربي الجديد«، إن »إسرائيل 
مع  السككي  للربط  مشروعًا  قريبًا  ستنفذ 
دوالر«،  مــلــيــار  بــنــحــو  تــقــدر  بتكلفة  األردن 
بهدف تعزيز حركة النقل وشحن البضائع 
بــن الــجــانــبــن. وأضــــاف املــســؤول األردنــــي، 
الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن املرحلة األولى 
من املشروع ستمتد من مدينة حيفا املحتلة 
في فلسطن إلــى الــحــدود األردنــيــة، على أن 
يــتــم الحــقــا مـــد الــشــبــكــة إلــــى مــيــنــاء العقبة 

األردني جنوب الباد .
وأشار إلى أن هذا املشروع ستنفذه إسرائيل 
ينظر  »االحـــتـــال  أن  مضيفًا  نفقتها،  عــلــى 
إلــى هــذا املــشــروع كأحد الــركــائــز األساسية 
العربية مستقبا،  الــدول  مع  التجارة  لدعم 

ــدادا لــتــطــبــيــع مــحــتــمــل مــــع الــعــالــم  ــعــ ــتــ واســ
اإلسرائيلية  النقل  وزارة  وكــانــت  الــعــربــي«. 
قد ذكــرت أن التجارة عبر إسرائيل ارتفعت 
الــســنــوات األخــيــرة، بسبب  فــي  بشكل كبير 
ــات الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري الــطــريــق  ــركــ تــجــنــب شــ
الـــســـوري جــــّراء الــحــرب املــســتــمــرة مــنــذ عــام 
فقد  اإلسرائيلية،  البيانات  وبحسب   .2011
ارتفع تداول البضائع بن األردن واالحتال 

بمعدل 65% بن عامي 2010 و2015.
وقـــال ســفــيــان الــتــل، الــخــبــيــر االســتــراتــيــجــي 
ــذا  ــد«، إن »هــ ــديــ ــجــ األردنــــــــــي، لــــ«الـــعـــربـــي الــ
املشروع يخدم مصالح االحتال ويمكنه من 
املنطقة،  فــي  للتجارة  مختصرة  طــرق  فتح 
وكــذلــك ســهــولــة وصــولــه إلـــى مــنــابــع النفط 
في العراق وبلدان أخرى«. وأوضح أن إقامة 
ــاءت ضــمــن بــنــود اتــفــاقــيــة  ســكــة الــحــديــد جــ
وادي عــربــة )اتــفــاقــيــة الــســام بــن إســرائــيــل 
والــتــي نصت   ،1994 عـــام  املــوقــعــة  واألردن( 

عــلــى أن يــقــوم الــطــرفــان بفتح وإقــامــة طــرق 
ونقاط عبور بينهما وسيأخذان باالعتبار 
إقــامــة اتـــصـــاالت بــريــة واتـــصـــاالت بالسكك 
األردنـــي  الخبير  وحـــذر  بينهما.  الحديدية 
من مخاطر مد شبكة الحديد داخل األردن، 
حــيــث ستعمل عــلــى زيــــادة تــدفــق املنتجات 
إلــى األســـواق األردنــيــة، وكذلك  اإلسرائيلية 
النقل  اختصار حلقات  االحتال من  تمكن 
إلى دول أخرى عن طريق استخدام األراضي 
األردنــيــة. وقـــال مــنــاف مجلي، رئــيــس لجنة 
مقاومة التطبيع في األردن، إن هذا املشروع 
إنــشــاءه مع  األردن  الـــذي يعتزم  الثالث  هــو 
االحتال، وذلك بعد مشروعي ناقل البحرين 
)ربــط البحر األحــمــر بالبحر املــيــت( وشــراء 
الغاز مما يخدم املصالح اإلسرائيلية ويزيد 

مجاالت التطبيع االقتصادي.
وأضـــــــاف مـــجـــلـــي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ«الـــعـــربـــي 
ــد«، أن الــلــجــنــة ســتــتــابــع تـــطـــورات  ــديــ ــجــ الــ

ــــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ املــــــــشــــــــروع والـــــــتـــــــواصـــــــل مـــــــع املـ
ــمـــات مــع  ــاهـ ــفـ ــعــــدم إبــــــــرام تـ ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم بــ
إسرائيل بهذا الخصوص، حماية للمصالح 
للكيان  املقاطعة  ضغط  واستمرار  األردنية 
املـــســـتـــوى  ــلـــى  عـ األردن  ويــــرفــــض  املـــحـــتـــل. 
الــشــعــبــي تــطــبــيــع الـــعـــاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل، 
فــعــالــيــات مختلفة  بــاســتــمــرار تنظيم  ويــتــم 
للضغط على الحكومة لعدم إقامة مشاريع 

اقتصادية مع االحتال .
ــيــــس لـــجـــنـــة مــــقــــاومــــة الــتــطــبــيــع  وأبــــــــدى رئــ
ــــط خــط  مـــخـــاوفـــه مــــن أن يـــتـــم مــســتــقــبــا ربـ
الــســكــة الـــحـــديـــد املـــزمـــع تــنــفــيــذه مـــع شبكة 
ــتـــي تـــعـــتـــزم الــحــكــومــة  الـــحـــديـــد املـــحـــلـــيـــة، الـ
األردنية تنفيذها وتربط كافة أرجاء األردن.

وتقدر تكلفة شبكة الحديد الوطنية بحوالى 
2.5 ملياَري دوالر، بطول 942 كيلومترًا ومن 
بكل  األردن  تربط  أن  لها مستقبا  املخطط 

من السعودية والعراق.

الجزائر ـ العربي الجديد

قرر بنك الجزائر املركزي، خفض االحتياطي القانوني 
)اإللزامي( للبنوك من 12% إلى 8%، في سياق حزمة 
من اإلجـــراءات الخاصة بمواجهة األزمــة املالية التي 

تمر بها الباد، نتيجة تراجع أسعار النفط عامليًا.
ويــســمــح هـــذا الــقــرار للبنوك الــتــجــاريــة بــرفــع قـــدرات 
تخصص  كانت  حيث   ،%4 بنسبة  الحالية  التمويل 
إلــزامــي في إطار  البنوك كاحتياطي  12% من ودائــع 
البنوك، وأيضًا كخطوة ملواجهة زيادة  زيــادة مــاءة 
الجزائرية  البنوك  منها  تعاني  كانت  التي  السيولة 

ســابــقــًا فــي الــفــتــرة بــن 2001 و2014. ويــقــول خــبــراء 
مــالــيــون، إن خــفــض االحــتــيــاطــي اإللـــزامـــي، مــن شأنه 
إتــاحــة املــجــال أمـــام الــبــنــوك إلقـــراض الــحــكــومــة، التي 
بـــدأت بــالــلــجــوء إلـــى االقـــتـــراض املــحــلــي مــن أجـــل سد 

عجز املوازنة الناتج عن تراجع مورادها املالية.
وبحسب رئيس الــوزراء الجزائري، عبد املالك سال، 
ــإن الــحــكــومــة جــمــعــت مـــن خــــال ســـنـــدات طــرحــتــهــا  فــ
على املواطنن قبل شهرين نحو 461.7 مليار دينار 
جزائري )4.18 مليارات دوالر(، بينما كان مستهدفا 

جمع 400 مليار دينار )3.6 مليارات دوالر(.
وسّجلت الجزائر عجزًا ماليًا في املوازنة العامة في 

الشهرين األول والثاني من العام الجاري 2016، بنحو 
14 مليار دوالر، وفق البيانات الرسمية، حيث فقدت 
الــبــاد 70% مــن إيــراداتــهــا منذ انهيار أســعــار النفط 

عامليًا منتصف 2014 والتي هبطت بأكثر من %60.
وبــحــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة الـــصـــادرة فــي يونيو/
إلى  تراجع  النقدي  االحتياطي  فإن  املاضي،  حزيران 
نهاية  دوالر  مليار   142 مقابل  دوالر،  مليار   136.9
2015، وسط توقعات من صندوق النقد الدولي بمزيد 

من التراجع في ظل الضغوط االقتصادية الحالية. 
لكن رئيس الوزراء الجزائري، قال وفق وكالة األنباء 
الجزائرية الخميس املاضي، إن االحتياطي النقدي لن 

ينخفض دون مستوى 100 مليار دوالر »مهما كانت 
أن يبلغ االحتياطي  املتوقع  مــن  إن  الــظــروف«. وقــال 
دوالر  مليار   116  « الحالي  الــعــام  نهاية  مــع  النقدي 
على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دوالر 
مع حلول 2019«، غير أنه تعهد بأنه »لن يخفض دون 

100 مليار دوالر في كل الظروف«.
وأضاف أنه »رغم الصدمة االقتصادية التي تعيشها 
لم  أنها  إال  النفط،  أســعــار  انخفاض  نتيجة  الجزائر 
تسجل أي مشاكل اقتصادية ولم يتم غلق أي معمل 
)مصنع( ولم يسرح العمال، يضاف إلى ذلك استمرار 

االستهاك بنفس الوتيرة«.

»المركزي الجزائري« يخفض االحتياطي اإللزامي للبنوك

بورصة مصر تربح 1.5 مليار 
دوالر في أسبوع

ربحت البورصة املصرية خالل 
تعامالت األسبوع املاضي نحو 

13.9 مليار جنيه )1.5 مليار 
دوالر(، بعد أن قفزت مؤشراتها 

مدعومة بعمليات شراء من جانب 
املستثمرين، السيما في أسهم 

العقارات على خلفية توقعات 
بإقدام البنك املركزي على تخفيض 
الجنيه أمام الدوالر األميركي، مما 

يعزز من االستثمار في سوق 
األوراق املالية.

وارتفع مؤشر »إيجي إكس 
30«، الذي يقيس أداء أنشط 30 
شركة، بنسبة 5.57%، ليصل 
إلى مستوى 7583 نقطة، فيما 

ارتفع رأس املالي السوقي ألسهم 
الشركات املقيدة إلى نحو 404.3 

مليارات جنيه )45.7 مليار دوالر(، 
بحسب تقرير إلدارة البورصة.

المغرب بحاجة إلى 1.5 
مليون مسكن

قال وزير السكن وسياسة املدينة 
املغربي، نبيل بنعبد الله، إن الطلب 

على السكن في بالده يتجاوز 
حاليًا 1.5 مليون وحدة، منتقدًا 

املستثمرين الذين ال يوفرون 
مساكن لإليجار.

وأضاف بنعبد الله في ندوة 
بالرباط حول قطاع العقار، مساء 

الخميس، أن أكثر من مليون 
شخص يطمحون إلى السكن، 
ثلثهم في مدينة الدار البيضاء.

ويعاني سوق العقارات في 
املغرب، من عدم توفر عرض يلبي 
احتياجات جميع الفئات، بأسعار 

تتماشى مع قدراتهم الشرائية.

3.6 مليارات دوالر استثمارات 
في البحرين

قال عبدالكريم الراشد، الوكيل 
املساعد لتنمية الصناعة بوزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة في 
البحرين، إن الوزارة أصدرت خالل 
النصف األول من العام الجاري 92 

ترخيصًا صناعيًا نهائيًا بحجم 
استثمارات تبلغ 1.35 مليار دينار 

)3.6 مليارات دوالر(.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن 

الراشد قوله أمس إن هذه املشاريع 
تخلق 1520 وظيفة منها 733 

وظيفة للبحرينيني، في عدة 
مجاالت مختلفة، مها الصناعات 
الهندسية واألملنيوم والبالستيك 

والبتروكيماويات واألغذية واألثاث 
الخشبي.

إيران تتوقع جذب استثمارات 
بـ 8 مليارات دوالر

توقع حسني سليمي، رئيس 
اتحاد االستثمارات اإليرانية 

واألجنبية املشتركة، بلوغ حجم 
االستثمارات األجنبية في بالده 

نحو 8 مليارات دوالر خالل العام 
)اإليراني( الجاري، الذي بدأ في 

21 مارس/آذار. وأضاف سليمي، 
في تصريح لوكالة أنباء فارس 
اإليرانية، أنه بعد تنفيذ االتفاق 
النووي مطلع 2016، تم إصدار 
تراخيص الستثمارات أجنبية 

بنحو 3 مليارات دوالر، السيما 
من البلدان األوروبية.

أخبار

السياحة الفرنسية 
في مرمى 

اإلرهاب

تساءل السياح البريطانيون الذين يسافرون بكثافة إلى فرنسا، خاصة إلى منطقة الساحل الازوردي، حول ماذا كانت فرنسا آمنة للسفر هذا الصيف 
في أعقاب الهجوم الذي وقع في مدينة نيس مساء الخميس، وأودى بحياة 84 شخصًا وجرح املئات. وحسب معلومات وزارة الخارجية البريطانية 
على موقعها اإللكتروني، فإن حوالى 17 مليون بريطاني يزورون فرنسا سنويًا. ومن املتوقع أن يؤثر الهجوم اإلرهابي الذي يعد الثالث خال الفترة 
األخيرة إلى خسائر سياحية كبرى لشركات السياحة ليس في فرنسا وحدها ولكن في جميع أنحاء أوروبــا، خاصة بريطانيا، حيث تراجعت أسهم 
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الكويت ـ محمود بدير

في إطار خطة الحكومة الكويتية 
لزيادة اإليرادات العامة املحصلة 
مــن أمـــالك الــدولــة، كشفت وثيقه 
حكومية، اطلعت عليها »العربي الجديد«، 
ــــالك الـــدولـــة بنحو  ــارات أمـ ــادة فـــي إيــــجــ ــ زيــ
لـــلـــقـــرار فـــإنـــه ســيــتــم الــعــمــل  ــا  ــقـ 100%. ووفـ
الحكومية  لــإيــجــارات  الــجــديــدة  بالالئحة 

اعتبارًا من مطلع أبريل/نيسان 2017 .
وبناء على دراسات قامت بها وزارة املالية 
ــار اإليــــجــــارات  ــعــ الـــكـــويـــتـــيـــة، لــــم تــشــهــد أســ
الــحــكــومــيــة أيـــة تــغــيــيــرات مــنــذ أكــثــر مــن 25 
عامًا. وستلحق هذه الزيادات وفق توقعات 
الذي  زيــادات في تضخم األسعار  الخبراء، 
وصل أخيرا إلى 3.25% حسب بيانات إدارة 

اإلحصاء املركزي.
ويرى رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية 
الــعــقــاريــة، عــبــد الــفــتــاح مــعــرفــي، أن الــدولــة 
أمامها خيارات عدة لزيادة إيراداتها، ولكن 
قــيــامــهــا بــرفــع قــيــمــة اإليـــجـــارات فــي الــوقــت 
قطاعات  فــي جميع  أزمـــة  الــراهــن سيسبب 
ليست مؤهلة حاليًا ملواجهة  الدولة، وهي 
ــن األزمـــــــات . ويــقــول  ــذه الــنــوعــيــة مـ مــثــل هــ

معرفي خالل حديثه مع »العربي الجديد« 
إن أي أمر تتم دراسته في هذا الصدد، يجب 
أن تــتــم دراســـتـــه بــشــكــل شــامــل وعــلــى كافة 
األصعدة، وبالتالي بداًل من زيادة التعرفة 
تــقــوم بتمليكها  أن  لــلــحــكــومــة  يــمــكــن  فــإنــه 
ــداًل مـــن تــأجــيــرهــا، وعــنــدهــا  ــ لــلــمــواطــنــن بـ
سيزيد دخل الدولة من جهة، ويكون املؤجر 
قــد تملكها مــن الجهة األخـــرى، وهــذا األمــر 

تطبقه الكثير من دول العالم.
ويــضــيــف مــعــرفــي أن مــثــل هــــذه الــــزيــــادات 
ســتــكــون لــهــا انــعــكــاســات عــلــى املستثمرين 
ــواء، حــيــث ستزيد  واملــؤجــريــن عــلــى حــد ســ
الــتــكــالــيــف عــلــى املـــؤجـــريـــن، خــاصــة أولــئــك 
الذين قاموا باستئجارها من أجل أعمالهم 
ــل االنـــتـــفـــاع بها  الـــتـــجـــاريـــة، ولـــيـــس مـــن أجــ
مثل  أن  الــبــاطــن، مما يعني  مــن  وتأجيرها 
هذا القرار سيضر صاحب األعمال، خاصة 
وأن من يستأجرها من الحكومة مباشرة أو 
الباطن سيقوم بزيادة اإليــجــارات على  من 
املؤجرين وعلى أصحاب األعمال، وستكون 
ــعـــار  املــحــصــلــة الــنــهــائــيــة هــــي زيـــــــادة األسـ
كــانــوا  عـــام، ســـواء  املستهلكن بشكل  عــلــى 

مواطنن أو مقيمن.
ــور يــجــب أن تتم  ــ ويـــؤكـــد أن مــثــل هـــذه األمـ
دراستها بشكل أشمل وأدق، مع التفريق بن 
من استأجرها من أجل أعماله الصناعية أو 
التجارية، وبن من استأجرها  أو  الحرفية 

من أجل إعادة تأجيرها من الباطن.
االقتصادي،  الخبير  النقي،  محمد  ويــقــول 

بمزاجية  بالكويت  تسير  السلع  أسعار  إن 
ــتـــة، فـــكـــل مــــركــــز تــــســــوق يـــضـــع الــســعــر  بـــحـ
التي  اإليــجــاريــة،  القيمة  لــه حسب  املناسب 
ــرى،  ــ ــقــــوم بـــدفـــعـــهـــا وعـــــــدة اعــــتــــبــــارات أخــ يــ
كــالــتــجــهــيــزات، ومـــع كــل هـــذا يـــرى الجميع  
أن هــنــاك مبالغة فــي األســعــار املــعــروضــة.. 
متسائال: فما بالكم عندما ترتفع إيجارات 

أمالك الدولة بهذه النسبة الكبيرة؟
ويضيف النقي لـ »العربي الجديد« أن هناك 
ــبـــاء عــلــى املـــواطـــن  عـــوامـــل عــــدة ســتــمــثــل أعـ
أولها  املقبلة،  الفترة  خــالل  املقيم  قبل  أواًل 
الكهرباء  وتسعيرة  البنزين  أســعــار  زيـــادة 
املـــرتـــقـــبـــة، وثــانــيــهــا اإليـــــجـــــارات، وثــالــثــهــا 
أدوات ضغط  الضرائب، فجميعها ستمثل 
عــلــى املــــواطــــن مـــحـــدود الــــدخــــل، وبــالــتــالــي 
تــرتــفــع مــعــدالت الــتــضــخــم فــي الــكــويــت إلــى 

مستويات تتجاوز %5 .
بطبيعة وضعها  الــكــويــت  أن  إلـــى  ويــشــيــر 
تعتبر من الدول املستوردة لجميع سلعها 
املــواد  مــن  إلــى %80  الغذائية بنسب تصل 

االستهالكية األساسية.
أما قيس الغانم، أمن سر اتحاد العقارين، 
فــيــؤكــد عــلــى ضــــرورة أن يــعــي الــجــمــيــع في 
بداية األمر أن قرار رفع رسوم أمالك الدولة 
هو قرار سيادي يحق للدولة أن تطبقه في 
أي وقـــت، خــاصــة أن هـــذه الــرســوم لــم يطرأ 

عليها أي تغيير منذ زمن طويل.
أن مثل هذا  الغانم  الوقت نفسه، رأى  وفــي 
القرار لن يكون له تأثير على العقارات املدرة 
واملــنــتــشــرة فـــي عــــدد مـــن مــنــاطــق الــكــويــت، 
والــــتــــي مــــن بــيــنــهــا الـــشـــويـــخ الــصــنــاعــيــة - 
الــفــحــيــحــيــل الــصــنــاعــيــة - الــــــري- الــجــهــراء 
تأثيره سيكون مختلفًا  أن  الصناعية، كما 
من حالة ألخرى، بمعنى أنه ال يمكن الحكم 
وتعدد  اخــتــالف  بسبب  مطلق  بشكل  عليه 
هذه  من  املستفيدين  وتعدد  االستخدامات 

األمالك. 

الرباط ـ مصطفى قماس

توقع مزارعون مغاربة تراجع إنتاج الزيتون 
فـــي الـــعـــام الــحــالــي، بــســبــب قــلــة الــتــســاقــطــات 
املــاضــي، حيث شهد  بالعام  مقارنة  املطرية، 
أشــد موجة جفاف مند ثالثة عقود،  املــغــرب 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــو مـــــا تـــســـبـــب فـــــي تـــــراجـــــع الــ ــ ــ وهـ
املحاصيل، وخفض معدل النمو االقتصادي 
إلــى حوالى 2%. وأشــار مــزارعــون بضواحي 
مدينة مراكش، استطلعت »العربي الجديد« 
آراءهـــــــم، إلــــى أن إنــتــاجــيــة أشـــجـــار الــزيــتــون 
تأخر  نتيجة  الــحــالــي ستنخفض  الــعــام  فــي 
الــتــســاقــطــات املـــطـــريـــة. وتـــوقـــع املـــــــزارع، عبد 
الله الياموري، أن يفضي تراجع اإلنتاج في 
العام الحالي إلى ارتفاع أسعار زيت الزيتون 
تتراوح  أنها  إلى  املحلية، مشيرا  السوق  في 

حاليًا بن 4 و5 دوالرات للتر.
ووصـــل إنــتــاج الــزيــتــون فــي الــعــام املــاضــي، 
املغربية  املــهــنــيــة  الــفــيــدرالــيــة  حــســب   ،2015
للزيتون )تضم الشركات املنتجة للزيتون( 
إلى 1.3 مليون طن، بينما بلغ إنتاج الزيت 
نــحــو 138 ألـــف طـــن. ويــعــتــبــر الــيــامــوري أن 

ارتـــفـــاع األســـعـــار املــتــوقــع فـــي الـــعـــام املقبل 
إلــى تصريف منتجاتهم  املــزارعــن  سيدفع 
في السوق املحلية، بدل البحث عن التصدير 
ــع املــغــرب  ــ إلــــى األســــــواق الـــخـــارجـــيـــة. ووضـ
خطة للفترة ما بن 2009 و2020، من أجل 
ي 

َ
2.5 مليون تنتج  1.2 مليون شجرة،  زرع 

ــتـــون، بــمــا يــتــيــح تــوفــيــر 330  ــزيـ طـــن مـــن الـ
الزيتون. وتتوقع الخطة  ألــف طن من زيــت 
رفــع صـــادرات املغرب من زيــت الزيتون من 
16 ألــف طــن إلــى 120 ألــف طــن، غير أن تلك 
الصادرات لم تتعد 20 ألف طن نهاية العام 

املاضي.
ويــنــتــظــر أن تــصــل تكلفة الــخــطــة، الــتــي تم 
اإلعالن عنها قبل 6 أعوام، نحو 3 مليارات 

دوالر، من بينها 840 مليون دوالر توفرها 
الدولة، وتوفر فرص عمل ما بن 100 ألف 
ألــف فــرصــة. وتــبــاع نسبة كبيرة من  و300 
زيـــت الــزيــتــون فــي الــســوق املــحــلــيــة، رغـــم أن 
ــفـــردي فـــي املـــغـــرب ال يتعدى  االســتــهــالك الـ
2.5 كيلوغرام، مقابل 6 في تونس و12 في 
إيطاليا و10 في إسبانيا و24 في اليونان. 

أسعار  ارتفاع  أن  القطاع  في  ويعتبر خبراء 
يــؤثــر على مستوى استهالك  الــزيــتــون  زيــت 
مراكز  تتبوأ  اململكة  يجعل  مما  لــه،  املغاربة 
متأخرة ضمن البلدان املتوسطية املستهلكة 

لذلك النوع من الزيوت. 
ويرى عبد الرحيم القرقوي، املزارع في منطقة 
الــســراغــنــة )وســـط املــغــرب( املــعــروفــة بــزراعــة 
الــزيــتــون، فــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
 
َ
ــــادرات املــغــرب مــن زيـــت الــزيــتــون دون أن صـ
تــوقــعــات الــخــطــة الــتــي وضــعــتــهــا الــســلــطــات 
املغربية. وكان املغرب قد وضع خطة من أجل 
تــأهــيــل جــــودة زيـــت الــزيــتــون، عــبــر »مــالءمــة 
املقررة على  الزيتون مع تلك  أصناف زيــوت 
الدولي  باملجلس  الخاصة  املعايير  مستوى 

للزيوت«.

تونس ـ فرح سليم

بـــدت واجـــهـــات املــحــال الــتــجــاريــة فــي تونس 
ــي بـــــــــأن مــــوســــم  ــ ــــوحــ ــا يــ ـــ ــل مــ ـــ ــن كــ ـــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ خـ
ــلــــق، فــقــد  ــطــ ــد انــ ــ ــفـــي قـ ــيـ الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الـــصـ
رفضت أغلب محالت بيع املالبس واألحذية 
موسم  بتنظيم  الــتــجــارة  وزارة  قـــرار  تطبيق 
الــتــخــفــيــضــات مـــبـــكـــرا عــــن مــــوعــــده األصـــلـــي 
بنحو شــهــر. ووفـــق الــقــانــون املــنــظــم ملــواســم 
الـــتـــخـــفـــيـــضـــات، يـــبـــدأ الــتــخــفــيــض الــصــيــفــي 
عــادة مــن 15 أغــســطــس/آب ليمتد إلــى نهاية 
الــتــجــارة  وزارة  أن  غــيــر  ــلــــول،  أيــ ســبــتــمــبــر/ 
ــــي مــــحــــاولــــة لــكــســر  ــــد فـ ــــوعـ ــم املـ ــديـ ــقـ قـــــــررت تـ
الركود االقتصادي الذي تعيشه البالد، وهو 
ــا رفـــضـــه الـــتـــجـــار. ويــنــتــقــد تـــجـــار املــالبــس  مـ
الــــجــــاهــــزة واألحـــــذيـــــة مــــا وصــــفــــوه بـــالـــقـــرار 
التجارة، معتبرين  لـــوزارة  الجانب  األحـــادي 
أن تــقــديــم مــوســم الــتــخــفــيــضــات عـــن مــوعــده 
الـــعـــالمـــات األجــنــبــيــة  ال يـــخـــدم إال مـــصـــالـــح 
يحرم صناعة  فيما  تونس،  في  تنشط  التي 
املنسوجات املحلية من االستفادة من موسم 
الذروة صيفا. وقال جمال بن ساسي، رئيس 
الجديد«،  »العربي  لـ الجاهزة  املالبس  غرفة 
إن وزارة التجارة خالفت قانون التخفيضات 
بتقديم موعده، مشيرًا إلى أن النص القانوني 

واضـــح وصــريــح بــشــأن املــواعــيــد. واعــتــبــر أن 
الــعــالمــات الــتــجــاريــة الــعــاملــيــة الــنــاشــطــة في 
أن تستفيد  التي يمكن  الوحيدة  تونس هي 
من التخفيض، مضيفا »القرارات االرتجالية 
الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه للمنسوجات  وفــتــح 
األجنبية سيجهز على ما تبقى من الصناعة 
املحلية«. وتشهد محالت املنسوجات عمومًا 
ركودًا كبيرًا في ظل ارتفاع غير مسبوق لعدد 
السوق  اكتسحت  الــتــي  األجنبية،  الــعــالمــات 

الــتــونــســيــة فــي الــســنــوات الــخــمــس املــاضــيــة، 
وفـــق عــامــلــن فــي قــطــاعــات اإلنـــتـــاج املحلية. 
التخفيضات،  ملوسم  التجار  رفــض  ومقابل 
تعتبر وزارة التجارة أن القرار سليم ويصب 
فـــي مــصــالــحــة الـــتـــجـــار واالقـــتـــصـــاد عــمــومــا 
مــؤكــدة أن تغيير املــوعــد ال يــخــرق الــقــانــون، 
املستهلكن على  إطــار تشجيع  بل يأتي في 
مهرجان التسوق، الذي تنوي الوزارة إحياءه 
إحياء  التجارة في  من جديد. وترغب وزارة 
منذ سنوات  توقف  الــذي  التسوق،  مهرجان 
بهدف تنشيط الحركة التجارية والسياحية 
ــدن الـــكـــبـــرى، مــعــتــبــرة أن  ــ فـــي الــعــاصــمــة واملــ
املستهلك  يــخــدم  للتسوق  مــهــرجــان  ترسيخ 
املحلي والتاجر فضال عن استقطاب السياح. 
ويعد مهرجان التسوق وموسم التخفيضات، 
وفق محمد عيفة، مدير عام املراقبة واألبحاث 
أهـــم  مــــن  الــــتــــجــــارة،  فــــي وزارة  ــة  ــتـــصـــاديـ االقـ
املنتجات السياحية التي تراهن عليها بلدان 
واملــغــرب،  تركيا  غـــرار  على  لتونس  منافسة 
التخفيضات تم  أن تقديم موسم  إلى  مشيرا 

باالتفاق مع املهنين.
الجديد«  لـــ«الــعــربــي  فــي تصريح  وقـــال عيفة 
إن وزارة التجارة ال تتحيز إلى أي طرف، بل 
تــســعــى إلـــى خــدمــة املــنــتــجــات وكــســر الــركــود 

االقتصادي.

عقارات الكويت

)Getty( الركود يخيم على أسواق تونس

تراجع إنتاج الزيتون يقلق مزارعي المغرب

تجار تونس يقاطعون الموسم المبكر للتخفيضات

الحكومة تضاعف 
إيجارات مساكنها

اليمنيون يخرجون 
إلى الطرقات بحثًا

عن الطعام

أظهرت وثيقه 
حكومية، اطلعت عليها 

»العربي الجديد«، زيادة 
في إيجارات أمالك الدولة 

بنحو 100%، وسيبدأ 
تطبيق الزيادة في 

مطلع أبريل/نيسان 2017

زراعة مالية

أسواق

%50
التابع  األغذية  برنامج  قال 
نحو  إن  المتحدة،  لألمم 
50% من محافظات اليمن 
البالغ عددها 22 محافظة 
بسبب  المجاعة،  شفا  على 
 13 مــن  أكــثــر  وإن  ــحــرب،  ال
يحتاجون  نسمة  مليون 

معونات غذائية.

تحقيق

المواطن الكويتي األكثر 
تضررًا من رفع إيجارات 

العقارات الحكومية

الجوع يدفع 
بعض األهالي إلى أكل 

السحالي البرية 

7.6 ماليين مواطن 
يحتاجون إلى مساعدات 

غذائية

إنتاج الزيتون وصل
 العام الماضي إلى 

1.3 مليون طن

صنعاء ـ فاروق الكمالي

ــد الــــحــــرارة  ــديـ ــــوم شـ فــــي عـــصـــر يـ
تــقــف امــــرأة بــثــيــاب نظيفة وســط 
شارع حدة في العاصمة اليمنية 
صـــنـــعـــاء، لـــتـــســـأل املـــــــارة طـــعـــامـــًا ألطــفــالــهــا 
وتقول »ال نريد املال، فقط ال نجد في البيت 

ما نأكله، اشتِر لي أي طعام«.
وغــيــر هــــذه املـــــرأة مــئــات الــنــســاء واألطـــفـــال 
يفترشون الشوارع ويطوفون على املحالت 
إنهم  واملــطــاعــم يطلبون طــعــامــًا، ويــقــولــون 

ليس لديهم املال الكافي لشرائه.
ويـــعـــكـــس طــــابــــور املـــتـــســـّولـــن فــــي شـــــوارع 
فقد  حــيــث  معيشيًا مخيفًا،  واقــعــًا  صــنــعــاء 
بــســبــب  ــم  ــ ــهـ ــ رزقـ ــادر  ــ ــــصـ مـ املــــواطــــنــــن  آالف 
الــحــرب، مــا يــنــذر بــحــدوث مــجــاعــة فــي أفقر 

بلد على مستوى املنطقة.
وتــقــول تــقــاريــر املــنــظــمــات الــدولــيــة إن آالف 
الــيــمــنــيــن فـــقـــدوا بــالــفــعــل أرواحــــهــــم خــالل 
الحرب الدائرة وفقدوا أعمالهم، لكن مالين 
آخرين يواجهون خطر الجوع بحلول نهاية 

العام الجاري.
ــرة الــــتــــســــّول لـــيـــســـت جـــــديـــــدة عــلــى  ــ ــاهــ ــ وظــ
العاصمة اليمنية، هناك العشرات يتسولون 
على مــدار العام وقــد أصبح التسول لديهم 
نوعًا جديدًا هو  أنتجت  الحرب  لكن  مهنة، 
الطعام، وأخــرجــت فئات جــديــدة من  تسول 
هذه  لتمتهن  الــجــوع  ضغط  تحت  منازلها 

املهنة الجديدة.
عــشــرات النساء واألطــفــال يجوبون شــوارع 
الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة ويـــمـــرون عــلــى املــحــالت 
ويقفون في تقاطعات الشوارع يدقون نوافذ 

السيارات ويالحقون املارة طلبًا للطعام.
وقــــال الــعــامــل فـــي مــحــل تـــجـــاري بــصــنــعــاء، 
أحمد الذبحاني، لـ »العربي الجديد«: »يمر 
املــتــســولــن مــن النساء  علينا يــومــيــا مــئــات 
ــفــــال والـــشـــيـــوخ، ومــظــهــرهــم وطــريــقــة  واألطــ
إنهم ليسوا متسولن ولكن  حديثهم تقول 

الجوع هو الذي دفعهم لهذا التصرف«.
وقــال عامل في أحــد املطاعم، وليد أحمد، لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــــوزع يــومــيــًا عــشــرات 
الوجبات على املتسولن وكثير منهم يبدو  

أنــهــم كــانــوا غير فــقــراء ولــكــن جـــارت عليهم 
 مـــن األرز 

ً
ــد قــلــيــال ــ الـــحـــرب، نــعــطــي كـــل واحـ

وبعض الخبز«.
ويـــعـــانـــي ســــكــــان صـــنـــعـــاء مــــن قـــلـــة الـــدخـــل 
وتـــوقـــف األعـــمـــال والـــخـــدمـــات ومــــن ارتــفــاع 
قــفــزات كبيرة شهريًا  الــتــي تحقق  األســعــار 
أيــار املاضي بنسبة  وارتفعت خــالل مايو/ 

40%، حسب تجار لـ«العربي الجديد«.
ــلــــيــــشــــيــــات الــــحــــوثــــيــــن عــلــى  ــر مــ ــطــ ــيــ وتــــســ
الدولة  مؤسسات  وعلى  اليمنية  العاصمة 
وإعالنها   ،2014 عــام  أيــلــول  سبتمبر/  منذ 
ــقـــالب عــلــى الــرئــيــس الــشــرعــي عــبــد ربــه  االنـ

منصور هادي.
ــدأت مــؤســســة خــيــريــة يمنية في  ومــؤخــرًا بـ
يومي  بشكل  الــغــداء  وجبة  بتقديم  صنعاء 
الحرب  للفئات األشــد فقرًا واملتضررين من 
ــــالل إنـــشـــاء  ــنـــعـــاء، مــــن خـ فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـ
مــطــبــخ مـــجـــانـــي يـــقـــدم الــــوجــــبــــات والــخــبــز 
الطازج للمئات من الفقراء النازحن، والذين 
مــن محافظات  العاصمة صنعاء  إلــى  فـــروا 

الشمال والوسط.

املــطــبــخ بــشــكــل يــومــي األرز كوجبة  ويـــقـــدم 
رئــيــســيــة لــلــمــحــتــاجــن إضـــافـــة إلــــى الــخــبــز 
الــطــازج، بعد قــيــام املــؤســســة بــإقــامــة مخبز 

لصناعته وتقديمه ساخنًا.
األغذية  لبرنامج  التنفيذية  املــديــرة  وقــالــت 
العاملي، إرثاين كوزين، في منتصف مايو/ 
ــة الــيــمــنــيــة أدت إلــى  ــ ــار املـــاضـــي، إن األزمـ أيــ

تــفــاقــم الـــوضـــع اإلنـــســـانـــي بـــصـــورة كــبــيــرة 
فـــي الـــبـــلـــد، وتــســبــبــت فـــي رفــــع عــــدد الــذيــن 
إنسان  مــن 3 مالين  بأكثر  الــجــوع  يعانون 
خــالل عــام واحــد.وأكــدت أن العدد اإلجمالي 
في  الغذائية  املساعدات  إلــى  يحتاجون  ملن 

اليمن تجاوز 7.6 مالين نسمة.
ويعاني سكان مدينة عــدن )جــنــوب(؛ وهي 
العاصمة املؤقتة ومقر الحكومة، من توقف 
الــرواتــب وانــعــدام الــقــدرة الشرائية، ما فاقم 
املــعــانــاة وأّدى إلــى انــتــشــار الــتــســّول بشكل 
مخيف. وشهدت األسواق واملراكز التجارية 
في عدن ارتفاعًا لم يسبق له مثيل في قيمة 
الــســلــع الــغــذائــيــة املــســتــوردة والــخــضــروات 
املــنــتــجــة مــحــلــيــا خـــالل شــهــري مـــايـــو/ أيـــار 

ويونيو/ حزيران.
ــدن، ســعــيــد  ــ ــ ــــال مــــوظــــف حـــكـــومـــي فــــي عـ ــ وقـ
ــد«، »ارتـــفـــعـــت  ــديــ ــجــ ـــ »الــــعــــربــــي الــ مـــحـــمـــد، لــ
األســـعـــار خــــالل يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــجـــاري 
بشكل جنوني، فكيس السكر الواحد زنة 50 
كيلوغرامًا ارتفع إلى 12 ألف ريال )الــدوالر 
= 250 ريااًل( من 7900 ريال قبل ثالثة أشهر، 

وارتفع كيس األرز زنة 50 كيلوغرامًا إلى 14 
ألفًا، وكيس القمح زنة 50 كيلوغرامًا الى 7 

آالف ريال«.
وأطلقت جمعيات خيرية في عدن )جنوب(، 
ــــق(  ــران، مــــشــــروع )رمـ ــ ــزيـ ــ ــــالل يـــونـــيـــو/ حـ خـ
ــــذي يــعــمــل عــلــى تــقــديــم وجــبــة  الــخــيــري، والـ
السبل  انقطعت بهم  ملــن  عــامــة  غـــداء يومية 
واملــارة من الفقراء واملساكن الذين يجدون 
ــداء وســـد  ــ ــغـ ــ ــي تـــوفـــيـــر وجـــبـــة الـ صـــعـــوبـــة فــ
رمــقــهــم مـــن الـــجـــوع الــــذي يــحــدق بــهــم، كما 
يقوم املشروع بدعم األسر الفقيرة من خالل 

تقديم وجبة غداء تسد جوعهم.
وتــنــفــذ املــنــظــمــة الـــدولـــيـــة ملــكــافــحــة الــجــوع 
ملدينة  املــجــاورة  لحج  محافظة  فــي  أنشطة 
عــدن، وتــقــدم املــســاعــدات الغذائية لعدد من 
األســـــر الــفــقــيــرة واملـــصـــابـــن بـــحـــاالت ســوء 
التغذية. وقال سكان محليون في بلدة كرش 
بمحافظة لحج، والتي تشهد معارك عنيفة 
الشرعية،  الحكومة  وقـــوات  الحوثين  بــن 
إن حياة األهالي تــزداد سوءًا بسبب القتال 

وانعدام الغذاء وتردي الوضع املعيشي.
وأكــد السكان أن الجوع قــاد بعض األهالي 
إلــــى اصــطــيــاد الــســحــالــي الــبــريــة وشــويــهــا 

بالنار ثم أكلها.
وفي مدينة تعز )جنوب(، والتي تشهد قتاال 
بال توقف بن الحوثين واملقاومة الشعبية، 
ــا يــحــلــم بــه  بـــاتـــت كـــســـرة الـــخـــبـــز أقـــصـــى مــ
السكان. وقال أحمد الشرعبي، وهو موظف 
الــجــديــد«، »سيقتلنا  »الــعــربــي  لـــ  فقد عمله، 
والرصاص  القذائف  عجزت  حيثما  الجوع 
والــحــصــار املـــفـــروض عــلــى املــديــنــة مــن قبل 

الحوثين«.
املحاصرة  املدينة  وأزقـــة  بيوت  فــي  وتظهر 
ذر كارثة إنسانية حقيقية، وشبح مجاعة، 

ُ
ن

مقتل  عــن  مدنية  محلية  منظمات  وكشفت 
نحو ألفن وجرح 12 ألف مواطن في مدينة 

تعز منذ أبريل/ نيسان 2015.
عــدد  مقتل  إن  املحلية  بــنــاء  منظمة  وقــالــت 
كبير من السكان يعني ارتفاع نسبة األسر 
فاقدة املعيل، وأشارت إلى أن 70% من األسر 

تحتاج ملساعدات عاجلة.
وحسب املنظمة، تعاني املدينة من الحصار 
والحرب عالوة على انقطاع املاء والكهرباء 
ومـــعـــانـــاة نــحــو 90% مـــن الــفــقــر والــبــطــالــة، 
مــشــيــرة لــلــمــخــاوف مـــن انـــتـــشـــار األمـــــراض 
كحمى الضنك واملالريا، باإلضافة إلى سوء 
التغذية جراء ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
وعدم وجود دخل ثابت ألبناء املدينة التي 

يتجاوز سكانها نحو 3 مالين نسمة.
وأعــــرب بــرنــامــج األغـــذيـــة الــعــاملــي عــن قلقه 

لــلــوضــع  الــــســــريــــع  ــور  ــدهــ ــتــ الــ إزاء  الــــبــــالــــغ 
السكان  إذ يعاني  اليمنية،  اإلنساني بتعز 
ــتـــرات تــمــتــد ألســـابـــيـــع. حيث  مـــن الـــجـــوع فـ
يــواجــه الــبــرنــامــج صــعــوبــات فــي الــوصــول 
التي مزقتها  باملدينة  املتضررة  األســر  إلى 

الحرب.
وصــنــف الــبــرنــامــج الــتــابــع لــأمــم املــتــحــدة، 
يــونــيــو، عــشــر مــحــافــظــات يمنية عــلــى أنها 
ــطــــوة تــســبــق  ــــي خــ ــة طــــــــــوارئ، فـ ــالـ ــحـ ــر بـ ــمـ تـ
إعالنها مناطق مجاعة، وقال إن نحو نصف 
محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة 
على شفا املجاعة بسبب الحرب الدائرة في 
البالد فيما يحتاج أكثر من 13 مليون نسمة 

معونات غذائية. »المتسولون« 
الجدد

دفع تدهور األوضاع المعيشية في اليمن، بسبب تفاقم الحرب واالضطرابات األمنية، أعدادًا 
كبيرة من اليمنيين إلى تسول الطعام من الطرقات، فلم يعد يهتم المتسولون الجدد بجمع 

الرياالت التي لم تعد لها قيمة، بل أصبح لهم مطلب واحد وهو كسرة خبز تسد رمقهم
أموال البنك الدولي ال تذهب للفقراء

يناقش مجلس املديرين للبنك الدولي يوم الثالثاء املقبل، استراتيجية 
لألمم  اإلنمائي  البرنامج  عبر  تنفيذ مشاريع  تتضمن  لليمن  مؤقتة 
املصروفة  املبالغ  معظم  إن  يمني،  اقتصاد  قــال خبير  فيما  املتحدة، 
ستذهب في نفقات تشغيلية ورواتب خبراء املؤسسة الدولية وليس 
الــفــقــراء. وبحسب بــيــان للبنك الــدولــي مــســاء األربــعــاء املــاضــي، فإنه 
اإللكتروني  موقعه  على  لــلــمــشــاورات  املــؤقــتــة  االستراتيجية  عــرض 
وصفحته في مواقع التواصل االجتماعي. وسبق أن أطلق البنك في 
التي  الجهة  عن  اإللكتروني  موقعه  عبر  استبيانًا  املاضي  مايو/أيار 

ينبغي التعامل معها في ظل الصراع، إذ صوت 715 شخصًا لصالح 
التعامل مع الحكومة و322 لصالح التعامل مع منظمات املجتمع املدني، 
و316 لــصــالــح الــتــعــامــل مــع الــقــطــاع الــخــاص. وقـــال مصطفى نصر، 
الخبير االقتصادي اليمني، إن املشكلة األساسية في تنفيذ مشاريع 
إنفاق املخصصات  الــدولــي، تكمن في عــدم وجــود رقابة على  البنك 
املالية التي يتم صرفها.  وأضاف أن األمم املتحدة تستغل عدم وجود 
الحكومة في صنعاء، وسعي جماعة الحوثي لتثبت أنها سلطة األمر 

الواقع، لتمرير تمويالت لن يستفيد منها سوى خبرائها.

ــانـــم، فـــي حــديــثــه مـــع » الــعــربــي  ويـــــرى الـــغـ
الـــجـــديـــد«، أن املــنــتــفــع الـــــذي قــــام بــتــطــويــر 
لــن يتضرر جــراء هذا  كها 

ّ
تمل التي  األرض 

الـــذي يحصل عليه من  الــدخــل  الـــقـــرار، ألن 
ــادرًا على  ــ خـــالل هـــذا الــتــطــويــر ســيــجــعــلــه قـ

تحصيل العوائد التي تجعله في منأى عن 
أي تغيير فــي الــرســوم املـــقـــررة، والــتــي هي 
بطبيعة الحال رسوم زهيدة مقارنة بدخل 

هذه املرافق. 
كــان وزيـــر املــالــيــة الــكــويــتــي، أنــس الصالح، 

إن بالده  الجاري،  قــال، مطلع يوليو/تموز 
وفق  دوالر،  مليار   18 بقيمة  سجلت عجزًا 
للسنة  الختامي  للحساب  األولــيــة  النتائج 
املالية 2016/2015 املنتهية في مارس/آذار 

املاضي.

مساكن شعبية 
في الكويت
)Getty( 

زيادة أعداد 
األطفال 
المتسولين في 
اليمن 
)فرانس برس(
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اقتصاد

موسى مهدي

ال يـــــــــزال الــــــهــــــدوء يـــســـيـــطـــر عــلــى 
شــركــات حــي املـــال فــي لــنــدن، أمــام 
عـــاصـــفـــة »عـــاصـــفـــة الــبــريــكــســت«، 
حــيــث لــم يتحقق شـــيء مــن تــهــديــدات بعض 
أن  إال  بريطانيا،  مــن  بنقل مقارها  املــصــارف 
املشهد في أوروبا يبدو مختلفا، حيث ينتاب 
الذعر املستثمرين من حدوث كارثة مصرفية 

ولكن هذه املرة في إيطاليا.
الــذي  املستثمرين  كــبــار  عــلــى  يسيطر  الــهــلــع 
ــتـــروا بــكــثــافــة ســـنـــدات الــبــنــوك اإليــطــالــيــة  اشـ
خــالل السنوات التي تلت أزمــة الــيــورو، على 
أمل أن يحققوا مكاسب كبيرة. وكانت أسهم 
أدنــــى مستوياتها  فـــي  اإليــطــالــيــة  املـــصـــارف 

خالل تلك الفترة.

البريطاني،  املــال  حي  في  مصرفيون  ويقول 
الذعر يتزايد مع بدء لجنة املصارف  إن هذا 
األوروبـــيـــة فــي األســـبـــوع املــقــبــل تقييم قــدرة 
املــصــارف اإليــطــالــيــة، الــتــي تــواجــه أكــبــر أزمــة 
في تاريخها على تحمل مزيد من الخسائر. 

الحكومة  ستوضع  التقييم  هــذا  على  وبــنــاء 
اإليطالية أمام خيارات ضخ مزيد من السيولة 
في شراين القطاع املصرفي أو ترك بعضها 
ــدر صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال  ــقــ ــــإفـــــالس. وتــ لـ
تـــايـــمـــز« الــبــريــطــانــيــة حــجــم الــســيــولــة الــتــي 
املـــصـــارف اإليــطــالــيــة اجــتــيــاز هــذا  تحتاجها 
االختبار بحوالى 40 مليار يورو )حوالى 45 

مليار دوالر(. 
البالغ قيمتها 600 مليار  السندات  ومن بن 
أصدرتها  دوالر(،  مليار   670 )حــوالــى  يـــورو 
الــبــنــوك االيــطــالــيــة، يــحــمــل املــســتــثــمــرون في 
إيــطــالــيــا وخــارجــهــا حـــوالـــى 34% مــنــهــا. أي 
بــحــســاب األرقـــــام  حــوالــى 230 مــلــيــار دوالر. 
ــال  ــ ــي ســــــــوق املــ ــ ــرون فــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ويــــتــــجــــنــــب املــ
املصارف  أسهم  شــراء  شهور  منذ  اإليطالية 
الــتــي تــواصــل الــتــراجــع رغـــم إعـــالن الحكومة 

االيطالية عن نيتها التدخل 
ــن تــحــمــل بــعــض  ــتـــخـــوف املـــســـتـــثـــمـــرون مــ ويـ
ــال انـــهـــيـــار بـــعـــض الــبــنــوك  ــ الـــخـــســـائـــر فــــي حـ
األوروبــيــة  املفوضية  أقـــرت  اإليــطــالــيــة. حيث 
قبل عامن  القبرصية  املــصــارف  أزمـــة  ومــنــذ 
إلــزام املستثمرين واملــودعــن تحمل جــزء من 
الخسائر في حال حدوث إفالسات مصرفية. 
وشــهــدت أســهــم املــصــارف اإليــطــالــيــة تراجعًا 
ملحوظًا  في البورصة اإليطالية مع عمليات 
بيع مكثفة ألسهمها من املستثمرين األجانب 
ــيـــة األوروبــــــيــــــة فــــي دعــمــهــا  ــفـــوضـ وتــــــــردد املـ
معلومات  مالها. وحسب  رأس  لتقوية  ماليًا 
الـــبـــورصـــة اإليــطــالــيــة فــقــد انــخــفــضــت أســهــم 
مــعــظــم املــــصــــارف اإليـــطـــالـــيـــة فــــي األســـابـــيـــع 

»البريكست« 
وزكام إيطاليا

المصارف اإليطالية 
تثير قلق أسواق 

)Getty( المال
يلخص مسؤول  بالزكام، هكذا  إيطاليا  تصاب  بريطانيا  تعطس  حينما 
مالي إيطالي أزمة المصارف اإليطالية التي تتفاعل خارج نطاق السيطرة 
وتهدد بعضها باالنهيار. ويقدر حجم السندات التي تحملها البنوك 

اإليطالية بحوالى 670 مليار دوالر

أقدم بنك في العالم 
يواجه محنة االنهيار رغم 

بيعه سندات مشكوك 
في تحصيلها

االتحاد االوروبي يبدي 
مرونة تجاه التفاوض مع 

بريطانيا بشأن حي المال

مدفيديف بحث 
على هامش قمة 

»أوروبا-آسيا« الشراكة 
مع الرئيس السويسري

ذعر بين 
المستثمرين من 

»عاصفة البنوك«

أظهرت بيانات جديدة نشرت أمس الجمعة أن منطقة اليورو عادت إلى التضخم 
فــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، بعد أربــعــة أشــهــر شــهــدت انكماشًا أو اســتــقــرارًا 
البنك  البالغ 0.1% ال يسر  لأسعار وإن كان معدل التضخم السنوي الطفيف 

املركزي األوروبي الذي يعتبر أقل من التوقعات.
وقــال معهد اإلحصاء التابع لالتحاد األوروبــي إن األسعار في منطقة اليورو 
زادت 0.1% على أســاس سنوي لتؤكد بذلك تقديراته األولية التي نشرت قبل 
أن يجتمع  املقرر  أسبوعن. وارتفعت األسعار 0.2% على أســاس شهري. ومن 
كان  إذا  ما  لتحديد  املقبل،  الخميس  األوروبـــي  املــركــزي  للبنك  الحاكم  املجلس 
برنامجه الشهري لشراء أصول قيمتها 80 مليار يورو )89 مليار دوالر( بجانب 
كافيًا  البنوك  على  املعروضة  فوائد  بــدون  والــقــروض  الصفرية  الفائدة  أسعار 

للحيلولة دون السقوط في دوامة انكماش األسعار.

انخفض الن إلى أدنى مستوياته في ثالثة أسابيع أمام الــدوالر أمس ويتجه 
لتكبد أكبر خسائره األسبوعية في 17 عامًا بعدما أشارت بيانات إلى تماسك 
األســـواق  فــي  للمخاطرة  املستثمرين  عــزز شهية  مــا  الصيني؛ وهــو  االقــتــصــاد 
 أعلى مستوى له منذ 24 يونيو/

ً
العاملية. وزاد الدوالر إلى 106.32 ين مسجال

حزيران في التعامالت اآلسيوية قبل أن يتخلى عن بعض مكاسبه في التعامالت 
األوروبــيــة ليجري تــداولــه عند 105.80 يــن. وانخفضت األســهــم األوروبــيــة في 
بداية التعامالت بفعل هجوم في مدينة نيس الفرنسية أسفر عن مقتل أكثر من 
80 شخصًا. ومنذ بداية األسبوع ص عد الــدوالر 5.2% أمام الن ليتجه صوب 
تحقيق أفضل أداء أسبوعي له أمام الن منذ فبراير/شباط 1999 مع تأثر العملة 

اليابانية سلبًا جراء توقعات باتخاذ طوكيو إجراءات تحفيزية كبيرة.

ــى خــســائــرهــا  ــ ــار الـــذهـــب أمــــس الــجــمــعــة وتــتــجــه لــتــكــبــد أولـ ــعـ انــخــفــضــت أسـ
اآلسيوية ألعلى مستوياتها  األسهم  مع صعود  مايو/أيار  منذ  األسبوعية 
في تسعة أشهر وارتفاع الدوالر ألعلى مستوى له في ثالثة أسابيع أمام الن 
بدعم من بيانات صينية أفضل من املتوقع وهو ما عزز اإلقبال على املخاطرة.

وتتجه األسهم اآلسيوية لتحقيق مكسب أسبوعي كبير مع صدور بيانات 
اقتصادية صينية عززت شهية املستثمرين للمخاطرة والتي تحسنت بالفعل 
الـــدوالر  ويتجه  قياسية.  إلــى مستويات  بــورصــة وول ستريت  ارتــفــاع  عقب 

إلنهاء األسبوع على صعود يتجاوز خمسة باملئة أمام العملة اليابانية.
وتراجع سعر الذهب في املعامالت الفورية 0.2% إلى 1332.70 دوالرا لأوقية 
األصفر منخفضًا  املعدن  وأغلق  بلندن.   الصباحية  الجلسة  في  )األونــصــة( 
نحو 0.6%  يوم الخميس بعدما بلغ أدنى مستوى له منذ 30 يونيو حزيران 
بداية  منذ  قيمته  2.5% من  املعدن نحو  الجلسة.وخسر  من  وقــت سابق  في 
األسبوع ويتجه لتكبد أولــى خسائره األسبوعية منذ األسبوع املنتهي في 
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أخبار في صور

التضخم األوروبي دون المستوى 

انخفاض كبير للين الياباني

هبوط الذهب 
مع صعود الدوالر

)Getty( وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند في أول أيام ممارسة مهامه)Getty( روسيا تسعى للخروج من أزمة الروبل

املتحدة  الــواليــات  إن  أميركية  مــصــادر  قالت 
ترغب في ترك الباب مفتوحًا أمام بريطانيا، 
الختيار نوعية العالقات التجارية معها في 
حال خروجها من عضوية االتحاد األوروبي، 
حوالى  بشأنها  املناقشات  تأخذ  ربما  التي 
عامن رغم أن مسؤولن بريطانين يعتقدون 
خروجها  مــفــاوضــات  ستكمل  بريطانيا  أن 
ويذكر  املقبل.  األول  ديسمبر/كانون  بحلول 
أن املفوض األوروبي يونكر أبدى مرونة غير 
التجارية  الشراكة  مفاوضات  تجاه  معتادة 
الصن قبل  فــي  مــع بريطانيا، خــالل جولته 
ثالثة أيام. وفي أول إشارة إيجابية من دولة 
البريطانية  الحكومة  تــجــاه  كــبــرى  أوروبــيــة 
الجديدة، قال وزير املالية األملاني، فولفغانغ 
شيوبله، يوم الخميس، إن تصريحات وزير 
املـــالـــيـــة الـــبـــريـــطـــانـــي، فــيــلــيــب هـــامـــونـــد، بــأن 
الخدمات املالية البريطانية يجب أن تحتفظ 
بــإمــكــانــيــة الـــدخـــول إلــــى الـــســـوق األوروبـــيـــة 
املـــوحـــدة »مــنــطــقــيــة«. وأضــــاف أنـــه ســُيــجــري 
ــامـــونـــد لــلــبــحــث فــي  اتــــصــــااًل هــاتــفــيــًا مــــع هـ
التصريح اإليجابي   الــشــأن. ويــعــد هــذا  هــذا 
ــــم دول االتــــحــــاد األوروبـــــــي  الــــصــــادر عــــن أهـ
مريحًا جدًا للمصارف األجنبية، التي تتخذ 
ــا.  ــ مـــن لــنــدن مــقــرًا لــهــا، لــلــمــتــاجــرة مـــع أوروبـ
ويتطابق تمامًا مع الرغبة البريطانية، التي 
أعــرب عنها خبراء ماليون في تصريحاتهم 
لـ« العربي الجديد«، والتي تركز على التحلل 
ــي  ــ ــتـــزامـــات وقـــوانـــن االتـــحـــاد األوروبــ مـــن الـ

رغــم تــوتــر الــعــالقــات السياسية بــن أوروبـــا 
وروســيــا بــشــأن تــدخــل موسكو فــي الــشــؤون 
الــقــرم، يجري  لــجــزيــرة  األوكــرانــيــة وفصلها 
ــة بــــن بـــعـــض الـــــدول  ــاريـ ــات تـــجـ بـــحـــث عــــالقــ
ــا تـــنـــشـــط بــعــض  ــمـ ــة وروســــــيــــــا، كـ ــ ــ ــيـ ــ ــ األوروبـ
الـــشـــركـــات األملـــانـــيـــة فــــي مــــشــــروع خــــط غـــاز 
مباشر بن روسيا وأملانيا ملضاعفة إمدادات 
الغاز الطبيعي. وتتجه روسيا التي تخنقها 
أسعار  انهيار  منذ  حـــادة  اقتصادية  أزمـــات 
الـــنـــفـــط قـــبـــل عــــامــــن إلـــــى تــغــلــيــب املـــصـــالـــح 
االقتصادية على السياسية لفتح الباب أمام 

إنشاء عالقات تجارية. 
وحسب تلفزيون آر تي، بحث رئيس الوزراء 
الروسي، دميتري مدفيديف، على هامش قمة 
فــي منغوليا  الــتــي انطلقت  »أوروبـــا-آســـيـــا«، 
أمس الجمعة مع الرئيس السويسري، يوهان 
شنايدر أمان، العالقات الثنائية بن البلدين. 
وأفاد مصدر للصحافين بأن رئيس الوزراء 
فاق إنشاء 

َ
الروسي ورئيس سويسرا ناقشا ا

منطقة تجارة حرة بن االتحاد االقتصادي 
األوراســي )روسيا، وكازاخستان، وأرمينيا، 
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان، وبــــيــــالروســــيــــا( ورابــــطــــة 
التجارة الحرة األوروبية، وهي منظمة تجارة 
حـــرة بـــن أربـــعـــة بـــلـــدان أوروبـــيـــة )آيــســلــنــدا، 

وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا(.
التعاون في  الجانبان  وقال املصدر: »ناقش 
مــجــال االســتــثــمــارات، إضــافــة إلـــى ذلـــك، أثــار 
آفاق املفاوضات  الرئيس السويسري قضية 
بشأن إبرام اتفاق للتجارة الحرة بن االتحاد 

االقتصادي اآلوراسي ورابطة التجارة الحرة 
ــلـــقـــت فــــي عــاصــمــة  األوروبـــــــيـــــــة«. هـــــذا وانـــطـ
مــنــغــولــيــا، أوالن بـــاتـــور، الــواقــعــة فــي شمال 
شرق البالد، أمس الجمعة قمة منتدى »آسيا 
-أوروبا« وسط مشاركة دولية واسعة. وهي 

القمة العشرون وتعقد مرة كل عامن.
كما عقد رئيس الوزراء الروسي على هامش 
القمة اجتماعًا مع املستشارة األملانية، أنجيال 
ــات الــتــجــاريــة  ــعـــالقـ مـــيـــركـــل، بــحــثــا خـــاللـــه الـ
واالقتصادية بن روسيا واالتحاد األوروبي 
وآفاق تعزيزها، إلى جانب القضايا الرئيسية 
ــيـــا.  ــانـ ــا وأملـ ــيــ ــال الـــتـــعـــاون بــــن روســ ــجـ فــــي مـ
الوضع  واألملاني  الروسي  الجانبان  وناقش 
ــا، وضــــــــرورة تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
مينسك. وشارك في اللقاء أيضًا نائب رئيس 
الـــــــوزراء الــــروســــي، أركــــــادي دفــوركــوفــيــتــش، 
أليكسي  االقــتــصــاديــة  التنمية  ــر  وزيـ ونــائــب 
العالقات قد تأزمت بن  ليخاتشيف. وكانت 
روسيا والدول الغربية، بما فيها دول االتحاد 
األوروبــــــــي، عــلــى خــلــفــيــة األزمـــــة األوكـــرانـــيـــة، 
قطاعات  طاولت  عقوبات  بروكسل  وفرضت 
على  وردًا  الـــروســـي.  االقــتــصــاد  مــن  مختلفة 
توريد  بحظر  روســيــا  قامت  العقوبات،  هــذه 
املواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات 
عليها. عانت روسيا أزمة تدهور سعر صرف 
إلى  العامن املاضين، ما أدى  الروبل خالل 
تـــظـــاهـــرات فـــي املـــــدن الـــروســـيـــة الـــكـــبـــرى من 
أصحاب القروض أمام مقار املصارف، وأمام 
مقر حزب »روسيا املوحدة« الحاكم مطالبن 

املصرف املركزي بالتدخل في القضية.
الذين  واألفـــراد  الروسية  الشركات  وواجهت 
كبيرة  األجنبية مشاكل  بالعمالت  اقترضوا 
بسبب تــدنــي سعر صــرف الــروبــل، مما مثل 
لهم أعباء مالية إضافية، حيث أنهم اضطروا 
لدفع جزء أكبر من مرتباتهم بالعملة املحلية 
لتغطية أقساط القروض املأخوذة بالعمالت 

األجنبية. 
)العربي الجديد(

ــــارف،  ــــصـ ــالـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة واملـ الـــخـــاصـــة بـ
واالحتفاظ بـــ«جــواز املـــرور« إلجــراء صفقات 

مع أوروبا دون عقوبات.  
وكـــانـــت تــصــريــحــات الــعــديــد مـــن املــســؤولــن 
في دول االتحاد األوروبــي تشير، قبل تسلم  
الــســيــدة مـــاي رئــاســة الـــــوزراء يـــوم األربــعــاء، 
تقول إنها لن تجري مفاوضات مع بريطانيا 
حــــول الـــشـــراكـــة قــبــل تــوقــيــعــهــا عــلــى الــفــقــرة 
عمليًا  تنهي   التي  لشبونة  معاهدة  مــن   50
عــضــويــة بــريــطــانــيــا فـــي االتـــحـــاد األوروبـــــي. 
إلى  تشير  األخــيــرة  التصريحات  هــذه  ولكن 
أن أوروبــــــا ســتــكــون مـــرنـــة فـــي الــتــعــامــل مع 

بريطانيا خالل الفترة املقبلة.
وعلى الصعيد األميركي قال املمثل التجاري، 
مــايــكــل فـــورمـــان، يـــوم الــخــمــيــس، إنـــه أجـــرى 
أولـــيـــة مـــع مــســؤولــن بالحكومة  مــنــاقــشــات 
التجارية  العالقات  مسار  حــول  البريطانية 
بــن الــبــلــديــن، بــعــد أن تــخــرج بــريــطــانــيــا من 

االتحاد األوروبي.
وأبــلــغ فــورمــان نـــدوة إعــالمــيــة استضافتها 
صــحــيــفــة »كــريــســتــيــان ســايــنــس مــونــيــتــور« 
أنــــه نــاقــش املــــوضــــوع، فـــي وقــــت ســابــق هــذا 
األســبــوع ،مــع ساجد جــاويــد ومـــارك برايس 
وزيري قطاع األعمال والتجارة البريطانين 

املنتهية واليتهما.
ــم يـــجـــر حـــتـــى اآلن  ــــان قـــــال إنـــــه لــ ــــورمـ لـــكـــن فـ
ــي الــحــكــومــة  ــع نـــظـــرائـــه فــ أيـــــة مـــــشـــــاورات مــ
مــاي،  تيريزا  برئاسة  الــجــديــدة،  البريطانية 
الـــتـــي خــلــفــت ديــفــيــد كـــامـــيـــرون فـــي منصب 

رئــيــس الــــوزراء يــوم األربـــعـــاء. وقـــال فــورمــان 
أن  »أعتقد  واليتهما  املنتهية  الــوزيــريــن  عــن 
مــن الــواضــح أن رأيــهــمــا هــو أنــهــمــا مسموح 
لهما بإجراء مناقشات أثناء وجود بريطانيا 
في االتحاد األوروبــي، لكنهما غير مسموح 
ــات تـــجـــاريـــة جـــديـــدة  ــاقــ ــفــ لـــهـــمـــا بـــتـــوقـــيـــع اتــ
ــي...  ــ بينما ال تـــزال عــضــوًا بــاالتــحــاد األوروبـ
املفاوضات،  وتبدأ  املناقشات  ستنتهي  أيــن 
ــا وهـــــــذا شـــيء  ــامـ ــمـ ــذه مــنــطــقــة رمـــــاديـــــة تـ ــ هــ
رويترز،  وحسب  بشأنه.«  الحوار  سنواصل 
قــال املــســؤول الــتــجــاري األمــيــركــي إنــه توجد 
أنــــواع كــثــيــرة مــن الــعــالقــات الــتــجــاريــة، التي 
يمكن انتهاجها، بما في ذلك اتفاق ثنائي أو 
في  الشراكة  اتفاقية  إلــى  بريطانيا  انضمام 
األطلسي  املحيط  عبر  واالستثمار  التجارة 
بــن الـــواليـــات املــتــحــدة واالتـــحـــاد األوروبــــي، 
حال اكتمال االنتهاء من املفاوضات بشأنها، 
الشراكة  اتفاقية  إلــى  بريطانيا  أن تنضم  أو 
التي تقودها  الهادي،  التجارية عبر املحيط 

الواليات املتحدة واليابان.  
وأضــاف أن موقف الــواليــات املتحدة من أية 
بــريــطــانــيــا،  مـــع  تــجــاريــة مستقبلية  شـــراكـــة 
ســيــعــتــمــد عــلــى عـــالقـــات لـــنـــدن مـــع االتـــحـــاد 
األوروبـــــــي. وســيــكــون أمــــام بــريــطــانــيــا فــتــرة 
تــصــل إلــــى عـــامـــن لــلــتــفــاوض عــلــى شـــروط 
خروجها من االتحاد املؤلف من 27 دولة حال 
استفتاء  نتيجة  إلنــفــاذ  رســمــي  طلب  تقديم 

الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران. 
وقــــال فـــورمـــان: »هـــل ســيــكــون لــهــم الــســيــادة 
عــلــى الــتــعــريــفــات الــجــمــركــيــة وهــــل ســيــكــون 
هل  التنظيمية؟  الــقــواعــد  على  الــســيــادة  لهم 
سيتبعون نموذج تركيا أو نموذج النرويج 
أو نــمــوذج ســويــســرا؟... إلــى أن يــكــون لديهم 
قـــدر أكــبــر مـــن الـــوضـــوح بــشــأن ذلـــك فـــإن من 
ــه الــتــحــديــد بــنــوع  الــصــعــب الـــجـــزم عــلــى وجــ
الشراكة التجارية، التي قد يكون بمقدورهم 

التفاوض عليها مع اآلخرين.
)العربي الجديد(

روسيا تبحث شراكة مع دول أوروبيةالباب مفتوح لالتفاقات التجارية مع بريطانيا

األخيرة بنسب تراوحت بن 8 إلى 10%. حيث 
ساوباولو«  »إنتيسا  مصرف  سهم  انخفض 
بي  أم  »بانكا  سهم  وتــراجــع   ،%12.5 بنسبة 
سي« بحوالى 12% كما خسر بنك ميديوبانا 
بـــحـــوالـــى 10.4% وحـــتـــى ســهــم بـــنـــك« يــونــي 
كرديت«، الذي يعد أقوى املصارف اإليطالية 

بالتأكيد  لكنها  األوروبــــي  االتــحــاد  عضوية 
تفاقمت بعد تأكد« البريكست«، ألنها رفعت 
من حال عدم اليقن في مستقبل بقاء أوروبا 
مـــتـــمـــاســـكـــة ودفــــعــــت املـــســـتـــثـــمـــريـــن لـــتـــفـــادي 
االستثمار في القنوات املالية الضعيفة؛ والتي 
عــلــى رأســهــا الــشــركــات املــصــرفــيــة اإليــطــالــيــة. 

السابق  املــديــر  ويــقــول   .%8.0 تــراجــع بنسبة 
بوزارة الخزانة اإليطاليه في تعليق على أزمة 
املصارف االيطالية« حينما تعطس بريطانيا 
أن  يعترف  ولكنه  بــالــزكــام«.  إيطاليا  تــصــاب 
أزمة املصارف اإليطالية بدأت قبل التصويت 
الــبــريــطــانــي الــــذي أقـــر خــــروج بــريــطــانــيــا من 

األميركي  »مــورغــان ستانلي«  وكــان مصرف 
ــدره في  قــد حـــذر املستثمرين فــي تــقــريــر أصــ
أن  البريطاني،  البريكست«  أعقاب تصويت« 
انكماشًا ال يقل عن  الــيــورو ستواجه  منطقة 
االنكماش  التوقع في االقتصاد البريطاني. 

اإليــــطــــالــــي  املـــــــركـــــــزي  يــــــــــدرس  اآلن  وحـــــتـــــى 

ومسؤولو املال في الحكومة اإليطالية كيفية 
ــقــــاذ املــــصــــارف اإليـــطـــالـــيـــة مــــن احـــتـــمـــاالت  إنــ
اإلفــالس أو سقوط بعضها على األقــل. وكان 
رئــيــس الــــــوزراء اإليــطــالــي مــاتــيــو ريـــنـــزي قد 
أثــــار مـــوضـــوع إنـــقـــاذ الــبــنــوك اإليــطــالــيــة مع 
كــل مــن الــرئــيــس الــفــرنــســي فــرانــســوا هــوالنــد 
واملــســتــشــارة األملــانــيــة أنــجــيــال مــيــركــل  عبر 
الــــتــــغــــاضــــي عـــــن بــــعــــض قــــــوانــــــن  الـــخـــاصـــة 
بــمــعــاقــبــة  املــســتــثــمــريــن، فـــي حـــال فــشــل أحــد 
البنوك في اجتياز االختبار أو إنهياره. ومن 
بن البنوك املرشحة لالنهيار في إيطاليا بنك 
»مونتي دي باسكي دي سينا«، والــذي يعد 
من أقــدم املصارف في العالم. وتقدر مصادر 
مــصــرفــيــة فـــي لـــنـــدن، أن يــحــتــاج إلـــى رسملة 
جــديــدة تــتــراوح بــن 3 إلــى 6 مــلــيــارات يــورو. 
وهو من املصارف املتوسطة في إيطاليا. وقد 
وجد املصرف خالل الفترة األخيرة مشترين 
يكشف  ولــم  تحصيلها.  في  املشكوك  لديونه 
الــــذي مــنــحــه للمشترين  الــبــنــك عـــن الــخــصــم 
لهذه السندات، ولكن تثار شكوك حول ما إذا 

كانت هذه الصفقة ستحل أزمته املالية.
ــزي اإليـــطـــالـــي،  ــ ــركـ ــ ــنـــك املـ ــبـ وكـــــــان مـــحـــافـــظ الـ
إغنازيو فيسكو، قد ذكر، قبل أربعة أيــام، أن 
شبكة  تفعيل  إلــى  تحتاج  اإليطالية  البنوك 
الــضــرورة،  اقــتــضــت  ــان مــالــي حكومية إذا  أمـ
وذلــك في ظل الفوضى املالية املستمرة التي 
يــواجــهــهــا ثـــالـــث أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي منطقة 

اليورو.
املصارف  اجتماع التحاد  قال فيسكو، خالل 
ــن مـــحـــفـــوف  ــ ــراهــ ــ الــ املـــــوقـــــف  اإليــــطــــالــــيــــة، إن 
بــاملــخــاطــر عــلــى االســـتـــقـــرار املـــالـــي، ويــحــتــاج 
إلـــى تــخــصــيــص دعـــم حــكــومــي يــكــون جــاهــزًا 
لــلــتــفــعــيــل فـــي حـــالـــة الــــضــــرورة مـــع االحـــتـــرام 

الكامل لقواعد االتحاد األوروبي.
 360 بحوالي  اإليطالية  البنوك  ديــون  ويقدر 
وبعضها  دوالر(،  مليار   398.8( يــورو  مليار 
ــل لـــلـــتـــحـــصـــيـــل. وتــــحــــتــــاج الـــبـــنـــوك  ــابــ ــر قــ ــيـ غـ
اإليطالية إلى عشرات املليارات لدعم رؤوس 
أموالها الجتياز اختبار الصحة الذي تجريه 
منطقة الــيــورو خــالل االســبــوع املــقــبــل. ولكن 
يـــالحـــظ أن إحــــجــــام املــســتــثــمــريــن عــــن شــــراء 
الحكومة  يضع  اإليطالية  املــصــارف  ســنــدات 
اإليــطــالــيــة أمـــام خــيــاريــن أحــالهــمــا مـــر، وهــو 
إما املقامرة بضخ مزيد من السيولة في هذه 
املصارف؛ وهو ما يعني زيــادة العجز املالي 
في امليزانية اإليطالية أو ترك بعضها ينهار؛ 
وهــو ما سيقلل من فــرص إيطاليا في جذب 

الستثمرين.

قال المكتب الوطني األميركي للبحوث االقتصادية الذي يراقب االستقرار 
بريطانيا  أثارها تصويت  أخيرًا والتي  األسواق  التي هزت  التقلبات  إن  المالي 
األوروبي  االتحاد  من  الخروج  لصالح 
قد  القرار  هذا  تداعيات  لكن  تنحسر، 
المكتب  ــاف  وأضـ لــســنــوات.  تستمر 
من  »بالرغم  فصلي  تقرير  في  قائًال 
ــواق  االس في  المباشرة  التقلبات  أن 
اليقين  ــدم  ع حــالــة  أن  إال  انــحــســرت 
والتداعيات  بالسياسات  تحيط  التي 
لشهور  تستمر  قد  والسياسية  المالية 
األســواق  يجعل  ما  وهو  سنوات  أو 

عرضة لمزيد من الصدمات.

انحسار التداعيات السالبة

مال وسياسة

تركت الواليات المتحدة 
الباب مفتوحًا أمام 

بريطانيا الختيار نوعية 
الشراكة التجارية بعد 

إكمال إنسحابها 
من أوروبا
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)Getty( متجر ذهب في دبي



محمود الريماوي

ــام الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــــن عــ تــــوّجــــه أمــ
ــــي إيــــــــــران، عـــبـــدالـــرحـــمـــن  الـــكـــردســـتـــانـــي فـ
إلى   ،1989 تموز  يوليو/   13 في  قاسملو، 
مع   عليها  متفق  مفاوضاٍت  إلجــراء  فيينا 
أقدمت  أن  فكان  اإليــرانــي،  للنظام  ممثلن 
الــســلــطــات اإليـــرانـــيـــة عــلــى اغــتــيــالــه على 
األرض النمساوية مع اثنن من مساعديه. 
ــراد فـــي إيـــــران هـــذه الــذكــرى  ــ يــســتــعــيــد األكــ
األليمة كل عــام،  وفــاء لذكرى الرجل الذي 
ــام الــــشــــاه، وأيــــد  ــافـــح ضــــد نـــظـ ســـبـــق أن كـ
ثــورة محمد مصدق على الشاه عام 1951 
فكانت  طويلة،   فتراٍت  لالعتقال  وتعّرض 
ــاء ثــم  ــ ــــصـ ــورة اإلقـ ــ ــثـ ــ مـــكـــافـــأتـــه فــــي عـــهـــد الـ

املطاردة فاالغتيال.
يحفل سجل أكراد إيران )تقديرات عددهم 
نسمة  مالين  وسبعة  مالين  خمسة  بــن 
ــم 75  ــيـــن الـــبـــالـــغ عـــددهـ ــرانـ مـــن جــمــلــة اإليـ
ــة( بـــالـــقـــمـــع الـــــدمـــــوي الــــذي  ــمـ ــيـــون نـــسـ ــلـ مـ
ــّرضـــوا لــــه مـــنـــذ أن أعـــلـــنـــوا جــمــهــوريــة  تـــعـ
نــحــو  دامــــــت  ــتــــي  والــ عـــــام 1946،  ــاد  ــابـ ــهـ مـ
عشرة أشهر، وحتى قيام الثورة اإليرانية 
عـــام 1979. ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ، تــعــّرضــوا 
لــعــمــلــيــات اســـتـــئـــصـــاٍل مـــــــاديٍّ وســـيـــاســـيٍّ 
جريًا على األســلــوب  »الــثــوري« في سحق 
الفارسية. وعلى  األقليات والقوميات غير 
الــرغــم مــن أن قاسملو )كـــان مــحــاضــرا في 
جـــامـــعـــتـــي بــــــراغ والــــســــوربــــون فــــي الــلــغــة 

الفيتوري شعيب

ــثـــر مــــن ســبــعــة أشـــهـــر عــلــى  ــرور أكـ ــ بـــعـــد مــ
ــاق الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي فــي  ــ ــفـ ــ تـــوقـــيـــع االتـ
ــة، املـــدعـــوم  ــيـ ــربـ ــغـ ــرات املـ ــيـ مـــديـــنـــة الـــصـــخـ
أمميا، واملختلف عليه شعبيًا وسياسيا، 
واملـــنـــبـــثـــق عـــنـــه املـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي الــــذي 
ُيناقش أمره داخليا، واملعترف به خارجيًا 
ــفــذ، 

ُ
مـــن الـــيـــوم األول، نــجــد أنـــه ال اتـــفـــاق ن

وال بــديــل لــه وجـــد، بــل كــان مكانه الـــورق، 
الــواقــع، وربما  إلــى  ولــم يستطع مغادرته 
االعــــتــــبــــارات  ألن   ،)!( أبــــــدا  يــســتــطــيــع  ــن  لــ
ــيـــر الـــصـــحـــيـــحـــة هــــي الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة غـ

أوجدته، وأملت نصوصه.
وبعد مرور أكثر من مائة يوم على دخول 
املــجــلــس الـــرئـــاســـي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
ــيـــوم، وأكـــثـــر مـــن قــبــل، أن  يــــرى كــثــيــرون الـ
االتفاق غير صالح للتنفيذ، كون األطراف 
املــوقــعــة عليه »غــيــر فــعــالــة« عــلــى الــواقــع، 
فـــكـــال الـــطـــرفـــن مــنــقــســمــان فــيــمــا بــيــنــهــم، 
والقدر املشترك بينهما غير كاٍف للتوافق 
واالتـــفـــاق الـــتـــام حـــول الــقــضــايــا املختلف 
أطرافه  في  النظر  وبالتالي، وجب  عليها. 
قبل بنوده، حتى يصير واقعيًا، ال خطيًا 

فقط. 
البالد،  إلــى  الرئاسي  املجلس  دخــول  منذ 
فــي أواخـــر مـــارس/ آذار املــاضــي، لــم يقدم 
شــيــئــًا مــلــمــوســًا لــلــشــأن الــداخــلــي الليبي، 
ــرار تــفــويــضــي  ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن إصـــــــدار قــ
لحكومته بالعمل ومباشرة مهامها، غير 
أن هذه الحكومة لم تستطع أن تقّدم ولو 
الــداخــلــيــة  ــــات  شيئًا بسيطًا فــي حــل األزمـ
املــتــتــالــيــة واملــتــفــاقــمــة، مـــا يــرجــع بــنــا إلــى 
حيثيات الحوار الذي انبثق عنه املجلس 
الرئاسي، والذي لم يكن وفاقًا بقدر ما كان 
أمرًا واقعًا، تم فرضه ووجب التعامل معه، 
وإن كان هذا املجلس يتمتع بدعٍم خارجي 
كبير، إال أن هذا الدعم لن يكون ذا تأثير، 
 داخليٌّ يسّهل عمله 

ٌ
إال إذا نتج عنه وفــاق

والوقوف معه، وهذا لم يحدث، ما يجعل 
مآله  ويجعل  تــأزمــًا،  أكثر  الداخلي  الشأن 

إلى الفشل، لنقف عنده في وقفات:
الــشــأن  مــــآالت  أردنــــا اســتــعــراض  إذا  أواًل: 

سوسن جميل حسن

صــــّوت الـــبـــرملـــان األملـــانـــي )الــبــونــدســتــاغ( 
باإلجماع على قانون جديد يوم 7 يوليو/ 
ع فيه تعريف »جرائم  تموز الجاري، يوسِّ
ــنـــس«. اخــتــصــر تــعــريــفــه عــلــى جملة  الـــجـ
صــــارمــــة: ال.. تــعــنــي ال. وهـــــذا يــعــنــي، من 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، أن رفـــض املــــرأة بكلمة 
»ال« يعني عدم وجــود موافقة، وبالتالي، 
ــّمــــت هــــي اغـــتـــصـــاب.  فــالــعــمــلــيــة إذا مــــا تــ
الشيء  أخــذ  لغوي،  كمفهوم  واالغتصاب، 
، أي بحكم األقـــوى، من دون السؤال 

ً
عــنــوة

عــن رغــبــة مــالــك الـــشـــيء، أو قـــــراره، فــي أن 
يمنح أو ال يمنح ما يملك، فهو، إذن، قهر 

لإلرادة وامتالك لكيان اآلخر.
 يــعــاقــب 

ً
ــتـــصـــاب جـــريـــمـــة وإذ ُيــعــتــبــر االغـ

العالم،  أنحاء  في مختلف  القانون  عليها 
فإن العقوبة تختلف من دولــة إلى أخرى، 
ولـــهـــذا الــتــبــايــن عــالقــة بــــاألعــــراف والــقــيــم 
والــثــقــافــة الــســائــدة، ولـــه عــالقــة بوضعية 
وصورتها  االجتماعية  ومكانتها  املــــرأة، 
ــــي ثـــقـــافـــة املـــجـــتـــمـــع املـــعـــنـــي،  الـــنـــمـــطـــيـــة فـ
فــمــجــتــمــعــاتــنــا مـــا زالــــت تــحــكــمــهــا قــوانــن 
ــاوى أقـــــوى من  ــتــ اجــتــمــاعــيــة وأعـــــــراف وفــ
أي قــانــون وضــعــي، مــا زال قــانــون جــرائــم 
الـــشـــرف، بــشــكــلــيــه الــتــشــريــعــي والــعــرفــي، 
مــثــااًل فــّجــًا عــلــى مــفــهــوم االغــتــصــاب الــذي 
يكشف حقيقة النظرة الدونية للمرأة فيها. 
وبناًء عليه، يختلف التوصيف القضائي 
لجريمة التحرش أيضًا من مكان إلى آخر، 
ــف 

ّ
فــفــي الـــقـــانـــون األملـــانـــي الـــجـــديـــد، يــصــن

الــتــحــّرش عــبــر الــلــمــس خـــالل الــتــجــمــعــات 
الكبيرة »جريمة جنسية«. 

استهلك سنوات  القانون  هــذا  أن  صحيح 
لــكــن، ربما  النقاش والـــدراســـة.  فــي  سابقة 
االعتداءات الجنسية التي وقعت في ليلة 
رأس الــســنــة لــلــعــام الـــجـــاري، فــي كولونيا 
ومــنــاطــق أخــــرى مــن أملــانــيــا، وتـــم توقيف 
عشرات املتهمن، بينهم سوريون وأفارقة، 
قد سّرعت في صــدوره. لذلك، يمكن تفّهم 
الرأي أنه موجه بشكل خاص ضّد الرعايا 
املتهم  تــرحــيــل  بموجبه  يسهل  األجـــانـــب، 
باالعتداء أو التحّرش إلى املكان الذي أتى 
املوجهة ضــده في  التهمة  أثبتت  لــو  منه، 
وقائع املحاكمة. لكن، هناك جانب آخر ال 
يمكن تجاهله، هو ميل الحكومة األملانية 
إلـــى ضــبــط املــشــكــالت ومــحــاولــة تفاديها 
احتماالت  مــن  التخفيف  أو  وقوعها،  قبل 
وقــوعــهــا، وهــجــمــة الــلــجــوء الــكــبــيــرة التي 
انــتــهــى جـــزٌء كبير منها فــي أملــانــيــا ال بــّد 
مـــن أن تــســبــب اضــطــرابــًا مـــا فـــي اســتــقــرار 
املجتمع األملاني القائم على ثقافٍة شكلتها 

تجارب التاريخ.
ــم االغـــتـــصـــاب  ــرائــ ــن يـــقـــول إن جــ هـــنـــاك مــ
مرتفعة النسبة في أملانيا، إذ نقلت وكالة 
أنباء »دي.بــي.آي« األملانية أن عدد حاالت 
االغـــتـــصـــاب فـــي أملـــانـــيـــا يــصــل إلــــى 8000 
ســـنـــويـــًا، لــكــن لــيــســت كـــل الـــجـــرائـــم املــبــلــغ 
عنها تؤدي إلى اإلدانة. لذلك، قالت وزيرة 
األسرة األملانية، مانويال شفيزيغ، تعليقًا 
عــلــى الــقــانــون: »فـــي املــاضــي، كــانــت هناك 
حـــاالت تــم فيها اغــتــصــاب الــنــســاء. ولكن، 
هذا  أن  الــجــنــاة«، مضيفة  معاقبة  تتم  لــم 
الضحايا  القانون سيساعد  »التغيير في 
عــلــى تــوجــيــه االتـــهـــامـــات، وخــفــض وضــع 
ــــرف،  ــــدد املـــحـــاكـــمـــات الــجــنــائــيــة عـــلـــى الـ عـ
ــداءات الــجــنــســيــة  ــ ــتـ ــ وضـــمـــان مــعــاقــبــة االعـ
بــشــكــل صــحــيــح.« لــكــن الــجــديــد فـــي األمـــر 
االغتصاب،  الصارم ملعنى  التوصيف  هو 
والـــــذي يــقــتــرب أكــثــر مـــن جــوهــر اإلنــســان 
باقترانه الشرطي بكلمة ال. ال التي تصبح 
 هنا، تأخذ داللة شديدة الكثافة، 

ً
معيارية

عبد النور بن عنتر

شمال  حلف  لقمة  الختامي  الــبــيــان  عكس 
ــبـــوع املـــاضـــي في  األطــلــســي )الـــنـــاتـــو( األسـ
ــو، هــمــوم الــحــلــف وشــواغــلــه األمــنــيــة  ــ وارسـ
واهــتــمــامــاتــه بـــجـــواره، الســيــمــا الــجــنــوبــي. 
حيث ورد، في فقرته الخامسة، أن املناطق 
املـــحـــاذيـــة ألراضـــــــي الـــحـــلـــف ومـــــا وراءهــــــا 
من  فيه جملة  تتطور  األمـــن،  قــوس  تشكل 
ــة بــأمــن  ــدقـ ــتـــحـــديـــات والــــتــــهــــديــــدات املـــحـ الـ
الــحــلــفــاء، والــقــادمــة مــن الــشــرق والــجــنــوب، 
ومـــن فــواعــل دولــتــيــة، كــمــا مــن فــواعــل غير 
دولتية. وتحّدد الفقرة هذه التهديدات فيما 
تعتبره الــســيــاســة الــعــدوانــيــة لــروســيــا في 
وإرادتــهــا  الحلف،  لتراب  املحاذية  املناطق 
تــحــقــيــق أهـــــــداف ســيــاســيــة عـــبـــر الــتــهــديــد 
واســتــخــدام الـــقـــوة، مــا يــشــّكــل مــصــدر عــدم 
للحلف  إقليمي، وتحّديًا أساسيًا  استقرار 
األطـــلـــســـي. ويــضــيــف الـــبـــيـــان أن لــلــظــروف 
األمنية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
 على 

ً
املتدهورة باستمرار انعكاساٍت كبيرة

أمـــن الــحــلــفــاء. ويــــرى أن اإلرهـــــاب، السيما 
الــهــجــمــات الـــتـــي تــنــفــذهــا »داعــــــش« بلغت 
 غير مسبوقة، وتمتد إلى كامل تراب 

ً
حــّدة

فــاإلرهــاب أصبح يشكل تهديدًا  »الــنــاتــو«. 
ــيـــة،  ــرًا لــلــحــلــفــاء واملـــجـــمـــوعـــة الـــدولـ ــبـــاشـ مـ
كــمــا أن حـــالـــة عــــدم االســـتـــقـــرار فـــي الــشــرق 
األوسط وشمال إفريقيا تغذي، أيضًا، أزمة 

الالجئن واملهاجرين.
عمومًا، يالحظ قارئ البيان الختامي لقمة 
روسيا  يعتبر  األخير  أن  األطلسي  الحلف 
أهــم تهديد دولــتــي املــصــدر يواجهه الــدول 
األعـــضـــاء، أمـــا اإلرهـــــاب، وتــحــديــدًا داعـــش، 
فهو أهم تهديد غير دولتي املصدر يواجهه 
»الـــنـــاتـــو« فـــي بــيــئــة أمــنــيــة غــيــر مــســتــقــرة 
ــة الــســوريــة ببن  ــ وتـــطـــوريـــة. وتـــربـــط األزمـ
التهديدين السابقن، نظرًا لدور روسيا في 
هذه األزمة، ولتحّول سورية إلى أحد أكبر 
املسارح الجهادية في املنطقة. وعلى الرغم 
الحلف حماية  البيان على عــزم  من تعبير 
األمنية،  األعــضــاء ومصالحها  تــراب دولــه 
الــحــاّدة لم تمنع الحلفاء من  إال أن لهجته 
الختامي  البيان  ثنايا  في  مـــراٍت،  التأكيد، 
على أن الدفاع والــردع يوجدان في صميم 
الحلفاء عازمون  أن  »الناتو«، وعلى  مهمة 
لتحقيق  الــضــروريــة  الوسائل  حــيــازة  على 
ــــك. وكـــعـــادتـــه، يـــعـــود الــحــلــف األطــلــســي،  ذلـ
فــي مثل هــذه الــحــاالت، إلــى التشديد على 
املــخــصــصــات املــالــيــة لــلــدفــاع، مـــؤكـــدًا على 
املــالــيــة  بــــاملــــوارد  مـــرهـــون  مــهــمــتــه  أداء  أن 
ــه األعــضــاء  املخصصة لــهــا، طــالــبــًا مــن دولـ

والتاريخ الكردين( تمت دعوته إلى لجنة 
إعداد الدستور اإليراني الجمهوري، إال أن 
السلطات لم تلبث أن استبعدت مشاركته، 
ــــدون مــشــاركــة  ــرج الـــدســـتـــور بـ فـــكـــان أن خــ
ــار غـــضـــب  أبــنــاء  ــ ــردي، مــمــا أثـ ــكــ املــــكــــّون الــ
كردستان إيران. ومنذ ذلك العهد، اتسمت 
ــنـــظـــام مــــع األكــــــــراد بــالــعــدائــيــة  عــــالقــــات الـ
ــواز، اال  ــ املــطــلــقــة، شــأنــهــم شـــأن الــعــرب األحـ
أن هــــذه الـــعـــالقـــات شــهــدت بــعــض انــفــراج 
الذي  في عهد اإلصالحي، محمد خاتمي، 
قـــام فــي 1997 بتعين أول مــحــافــظ كــردي  
زادة، كما  ملحافظة كردستان، هو عبدالله 
أكــــراد فــي مــنــاصــب حكومية،  قـــام بتعين 
وانتعشت، خالل تلك الفترة، الدعوات إلى 
تــرمــيــم الـــعـــالقـــات بـــن الــجــانــبــن، غــيــر أن 
إيـــران، ممثلة، على  فــي  العميقة«  »الــدولــة 
الثوري،  والحرس  بالباسيج  الخصوص، 
ــهـــج املــــفــــرط فــــي تــــشــــّدده،  ــنـ ــى الـ ــ عـــــــادت إلــ
على  والعمل  األقــلــيــات  حقوق  ازدراء  نهج 
الــعــام 2005،  إخضاعهم وتــذويــبــهــم. وفــي 
قتلت قــوات األمــن الناشط الــكــردي، شوان 
قــدري، فاندلعت انتفاضة احتجاج عنيفة 
ضد مرتكبي الجريمة، دامت ستة أسابيع، 
وشــمــلــت  مــدن مــهــابــاد وســنــنــدج وبــوكــان 
وسقزبانة وســردشــت وشــنــو. وال يتوقف 
األمر عند التصفيات الجسدية للناشطن، 
بل يمتد إلى تصفية  قرى وبلدات كردية، 
وإزالتها عن الوجود، كما جرى لـ 270 قرية  

كردية في عهد الجمهورية اإلسالمية.

يضّحى بمصالحه من أجل أجزاء أخرى«. 
العراق  كردستان  إقليم  حكومة   وتسعى 
ــة عـــالقـــات مـــتـــوازنـــة مـــع كـــل من  ــامـ ــى إقـ إلــ
تركيا وإيـــران، فــي وقــٍت تحتفظ فيه هذه 
الحكومة بـ »شخصية  قومية اعتبارية«، 
املــبــدأ جميع األكــــراد في  تمثل مــن ناحية 

سائر أماكن وجودهم.
ومــن املــفــارقــات أن إيــــران  تقف إلــى جانب 
التي تصطف  في سورية  الكردية  الحركة 
 
ً
ــام. كـــمـــا تــــبــــدو إيــــــــران مـــرتـــاحـــة ــنــــظــ مــــع الــ

للضغط الـــذي يــمــارســه أكــــراد تــركــيــا على 
حكومة حزب العدالة والتنمية، لكنها، في 
الــوقــت نــفــســه، ال تــعــتــرف بــحــقــوق مالين 

األكراد على أراضيها )وأراضيهم(.
ويشّكل التحرك الكردي الجديد الذي تّوج 

بإعالن إضــراب عام يوم األربعاء املاضي، 
13 يوليو/ تموز الجاري، وقوبل كالعادة 
بقمع وحشي، تحديًا ليس فقط لطهران، بل 
للمعادالت القائمة في املنطقة، فما ينطبق 
الجمهورية اإلسالمية ينسحب على  على 
ــأكــــراد  ســـوريـــة )حـــزب  روســـيـــا املـــغـــرمـــة  بــ
ــالــــح مـــســـلـــم: االتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي(  صــ
وتــركــيــا )حــــزب الـــعـــمـــال(. لــكــن مــوســكــو ال 
تجد مــا تقوله حــيــال حــقــوق أكـــراد إيـــران، 
لــهــم هـــنـــاك. وينطبق  تــالحــظ وجـــــودًا  وال 
األمــــر نــفــســه عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة التي  
تؤيد حزب االتحاد الديمقراطي  السوري،  
الــتــفــاٍت،  وتــقــوم بتسليحه، مــن دون أدنـــى 
حتى اآلن، إلى  أكراد إيران الذين ال يجدون 
الحركات  فيما  ســوى شعبهم،  لهم  حليفًا 
الكردية األخـــرى فــي ســوريــة وتركيا تدير 
لــهــم، النشغالها بــأجــنــداٍت أخـــرى،  الــظــهــر 
وكـــذلـــك الرتــبــاطــهــا بــداعــمــيــهــا. وذلــــك هو 
مأزق أكراد إيران، حيث تتحالف الجغرافيا 
ضدهم،  العرقي  التطهير  وحملة  والعزلة 
فــيــمــا يـــتـــعـــّرض مــــالذ لــهــم فـــي كــردســتــان 
املتحّكمة  النافذة  الــقــوى  لضغوط  الــعــراق 
فـــي الـــقـــرار الـــعـــراقـــي، واملــرتــبــطــة عــضــويــًا 
 عن 

ً
بــإيــران، ملنع مــّد يــد الــعــون لهم، فضال

ضــغــوط »داعـــش« فــي شــمــال الــعــراق. وفي 
ــار، تــحــّدث مــســؤولــون إيــرانــيــون  ــ هـــذا اإلطـ
عـــن تـــدريـــبـــاٍت عــســكــريــٍة لـــكـــوادر نــســائــيــة، 
تتبع حركة صقور كردستان قرب كركوك 
)بــحــجــة الــتــصــّدي لـــداعـــش، حــســب تعبير 

ــيــــن( عــلــمــًا بـــــأن إيــــــران،  ــرانــ مـــســـؤولـــن إيــ
اللبنانية  ومليشياتها  الــثــوري  وحرسها 
ــيـــة والــبــاكــســتــانــيــة،  ــانـ ــيـــة واألفـــغـ والـــعـــراقـ
بعيد،  أمـــٍد  مــنــذ  نفسها  الــحــجــة  تستخدم 
حـــجـــة مـــكـــافـــحـــة داعــــــــش، إلبــــــــادة الــشــعــب 
الــــســــوري. وكـــذلـــك تــفــعــل روســـيـــا املــولــعــة 
بـــقـــصـــف املـــشـــافـــي واملـــــــــــدارس واألســــــــواق 
الشعبية السورية، بحجة مناهضة داعش.
بــاالعــتــراف بحقوقهم  إيـــران  أكـــراد  ُيطالب 
السياسية والثقافية أقلية قومية، بإصدار 
ــة بـــهـــم،  صـــحـــف وإنـــــشـــــاء إذاعـــــــــــاٍت خــــاصــ
وتــعــلــيــم الــلــغــة الـــكـــرديـــة واالعــــتــــراف بــهــا، 
الـــحـــوار معهم  إلــــى  الــســلــطــات  وأن تــعــمــد 
فــــي أجــــــــواء مــــن االحــــــتــــــرام، وتــعــويــضــهــم 
عــمــا فـــقـــدوه مـــن ضــحــايــا ومـــن مــمــتــلــكــات، 
وأن يــتــولــى مــســؤولــون مــن بــنــي جلدتهم 
في  تمثيلهم  مــع  الــكــرديــة،  املــنــاطــق  إدارة 
ســائــر املــؤســســات الــرســمــيــة. لكن غطرسة 
واستضعاف  القومية  والشوفينية  الــقــوة 
أصـــحـــاب الــحــقــوق تــحــمــل الــســلــطــات على 
معهم،  وحــده  العسكري  التعامل  انتهاج  
لحالة طوارئ  الكردية  املناطق  إذ تخضع 
شبه دائــمــة. والـــراجـــح، فــي ضــوء تــطــورات 
الكردية في  الحركة  أن  األخــيــرة،  األسابيع 
إيـــــران مــصــمــمــة عــلــى أن تــجــد لــهــا موقعًا 
اإلقليمية، بعد طول تغييب  املعادالت  في 
شاركت فيه، بالصمت والتجاهل، حركات 

كردية شقيقة.
)كاتب من األردن(

ــن زاويـــــــــة الـــشـــخـــوص  ــ ــوم، مـ ــ ــيــ ــ ــ ــبـــي ال ــيـ ــلـ الـ
بــعــض  دور  انـــتـــبـــاهـــنـــا  ــّد  ــشــ لــ واألدوار، 
الداخلية،  ــداث  األحــ مــســرح  ــراف على  األطــ
بل واألصح أن نقول الدور املنوط بهم، من 
دوٍل تــرى في نجاح الــثــورة ناقوس خطر 
ــان حــكــمــهــا، فعملت عــلــى إفــشــال   أركــ

ّ
يـــدق

األممية  أواًل، ودعمت  الداخلية  الــحــوارات 
منها ثانيًا، ال إلنجاحه، بل إلفشاله بطرق 
اتفاقًا  أخـــرى، ونجحت فــي هــذا، فأنتجت 
ولــم يكن  الليبين،  مــن  مــرضــي عليه  غير 
الوقت،  فربحت  بينهم،  فيما  اتــفــاق  محل 

ومزيدا من االنشقاق.
ثــانــيــًا: املـــراقـــب لــالتــفــاق ومـــا مــر بــه طــوال 
الشهور املاضية يرى تناقضًا كبيرًا ممن 
وقــعــوا هـــذا االتـــفـــاق، بــاعــتــبــارهــم ممثلن 
ــا يـــفـــرض عليهم  لــلــطــرفــن املـــتـــنـــازعـــن، مـ
تنفيذ بــنــوده، وهــذا ما لم يحدث، لنرجع 
إلــى الــدائــرة األولـــى الــتــي تــقــول إنــهــم غير 
ممثلن حقيقة عن طرفي النزاع، وإال لكان 

التنفيذ.
ــان هـــذا  ــ ــا إذا كـ ــّمـ رابــــعــــًا: بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
االتفاق متفقًا عليه من الطرفن املتنازعن 
خــصــوصــًا، ومـــن أطــيــاف الــشــعــب عمومًا، 
إال أن املجلس الرئاسي املنبثق عنه صار 
واقعًا على األرض، ما أتاح له فرصة إثبات 
ــــوده والــتــخــفــيــف مـــن مــعــانــاة املــواطــن  وجـ
اقــتــصــاديــًا، ملـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن دعـــم أمــمــي 
دولي، إال أنه لم ينجز شيئًا يذكر في هذا 
الشأن، ما أدى إلى تضاؤل شعبية مؤيديه 
ممن كانوا يأملون منه رفع حالة الضيق 

املعيشية التي يمرون بها.
خــامــســًا: الــتــنــاقــض بـــن أعـــضـــاء املــجــلــس 
الــرئــاســي، فــال يــكــاد يــصــدر بــيــان مــنــه إال 
ويتبعه آخــر مــن أحــد األعــضــاء يعارضه، 
هناك  ليس  بأنه  يجزم  لــه  املتابع  ليجعل 
فيما  متماسكة  ســيــاســة  حــتــى  أو  اتـــفـــاق، 
بينهم إزاء التطورات الراهنة التي تمر بها 
البيانات  لهده  املتأمل  بــل يالحظ  الــبــالد، 
يعّبر  بما  بشأنها،  واالنقسام  االزدواجية 
 عن الصراع السياسي بن طرفي 

ً
صراحة

االتـــفـــاق عــلــى وجــــه الـــعـــمـــوم، وبــمــا يفتح 
الباب أمــام تــأويــالٍت وتــســاؤالٍت متعّددة، 
فــي مقدمتها مــا إذا كــان هــذا االتــفــاق بدأ 

ــراســـخ.   تــضــاهــي الـــقـــانـــون الـ
ً
ــوة ــ وتــمــلــك قـ

وبالتالي، يمكن للمرء أن يطرح على نفسه 
أســئــلــة كــثــيــرة انــطــالقــًا مـــن هـــذا الــقــانــون، 
عــن وضــع املـــرأة الــســوريــة فــي بلد اللجوء 

أملانيا.
ــة الــــفــــاتــــورة األكـــبـــر  ــوريـ ــرأة الـــسـ ــ ــ دفـــعـــت املـ
فــي ظــل الــحــرب الــســوريــة، عــدا عــن أنــه، في 
ــمــارس بحقها أشــكــال متنوعة 

ُ
ت األســـاس، 

بــمــبــاركــة اجتماعية وتــخــاذل  الــعــنــف،  مــن 
الـــجـــانـــي أو  ُيـــســـأل  أن  مـــن دون  ــانـــونـــي،  قـ
ُيحاسب، نرى العنف مستشريًا في ثقافة 
املــجــتــمــع، ويــطــبــع ســلــوك شــريــحــة كــبــيــرة 
إلــيــه على أنه  أفــــراده، بــل يمكن النظر  مــن 
الـــوجـــه الــطــبــيــعــي لــلــحــيــاة، فــكــم تــتــعــّرض 
املرأة لالستغالل والتقييد وانتهاك كيانها 
ــم مــــن الـــنـــســـاء  ــ الـــــروحـــــي والــــجــــســــدي؟ وكــ
ّوجـــن وُيــزّوجــن، من دون أخــذ آرائــهــن، أو 

ُ
ز

ــزواج، وأجـــبـــرن بحكم  ــ مــوافــقــتــهــن، عــلــى الــ
الـــشـــرع والـــقـــانـــون واألعــــــراف عــلــى تسليم 
أجــســادهــن وإرادتـــهـــن لــطــرٍف هــو األقـــوى، 
الشرقي  املجتمع  واملــتــســّيــد؟  الــســيــد  وهـــو 
يفرضها  كما  والشريعة،  بالدين  محكوم 
ويمارسها رجال دين ذوو سطوٍة مباركٍة 
ــيـــاســـي، ومـــتـــشـــابـــكـــة مــع  ــام الـــسـ ــظـ ــنـ ــن الـ مــ
ســـطـــوتـــه، مــثــلــمــا مــــع ســـلـــطـــان اجــتــمــاعــي 
ــة مــســلــوبــي  ــانـ ــائــــر، يـــضـــع املـــــــرأة فــــي خـ جــ
أعمارهن  يمضن  كثيرات  فنساٌء  اإلرادة، 
فــي حالة اغتصاب دائـــم، معنوي ومــادي، 
ــل حـــتـــى الـــحـــاضـــنـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة لــهــذه  بــ
الحاملة  الشفهية  املكانة تصنع مقوالتها 
سطوة  لها  وتصبح  القيمية،  ملنظومتها 
تـــفـــوق ســـطـــوة الـــقـــوانـــن، مــثــل أن ُيــســمــى 
الناشز،  املــرأة  إلــى  بالنسبة  الزوجية  بيت 
الطاعة، وهذا  بيت  املجتمع،  بحسب حكم 
البيت جــدرانــه املعنوية أمــن مــن جــدرانــه 
اإلسمنتية، ففيه تنحني املرأة صاغرة لكل 
وال  واشتراطاته،  الرجل وشهواته  رغبات 
يمكن غفالن السند الديني والفقهي لهذه 
الــحــالــة، والــتــي تــصــنــف الــعــالقــة الــزوجــيــة 
حقًا شرعيًا للزوج على زوجته. وبموجبه، 
فإن املرأة التي يطلبها زوجها إلى الفراش 
الفقهاء  أّكــد  كما  ملعونة روحها،  وتمتنع 
ــلـــطـــوي تـــأكـــيـــدهـــم،  وبــــــــارك املـــجـــتـــمـــع الـــسـ
ِه 
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سيكون وضع املرأة السورية الالجئة، وما 
هو رد فعل الزوج الالجئ أيضًا؟ 

رفع ميزانياتها الدفاعية. وتعد هذه النقطة 
مــطــلــبــًا أمــيــركــيــًا تـــاريـــخـــيـــًا، ألن الـــواليـــات 
نهاية  منذ  مناسبة  كل  في  ترفعه  املتحدة 
ــلـــســـي« عن  الـــحـــرب الــــبــــاردة. ويــعــبــر »األطـ
ارتياحه لرفع ميزانيات دوله األعضاء في 
2016، وذلك ألول مرة منذ 2009. ففي ظرف 
ســنــتــن، رفــعــت معظم الــــدول األعــضــاء في 
الحلف األطلسي ميزانياتها. فخمس حلفاء 
يطبقون تعليمة »الناتو« تخصيص نسبة 
2% مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي لــلــدفــاع، 
 %20 تخصيص  تعليمته  يطبقون  وعشر 
لــلــمــعــدات العسكرية  الـــدفـــاع  مـــن مــيــزانــيــة 
األســاســيــة، بما فــي ذلــك البحث والتطوير 

املتعلقن بها.
وورد في البيان الختامي أن الحلف يواصل 
ــا فــــي مـــحـــاربـــة  ــيـــمـ ــلـــي، السـ تـــعـــاونـــه الـــعـــمـ
اإلرهــــــــاب واألســـلـــحـــة الــخــفــيــفــة وصــغــيــرة 
مع  للحدود،  العسكرية  والحماية  الحجم 
شــركــائــه فــي الــحــوار املتوسطي )الــجــزائــر، 
مصر، إسرائيل، األردن، موريتانيا، املغرب 
وتــــونــــس( ومــــبــــادرة اســطــنــبــول لــلــتــعــاون 
)البحرين، الكويت، قطر واإلمارات(. ونظرًا 
الخليج،  ملنطقة  اإلســتــراتــيــجــيــة  لــأهــمــيــة 
يــعــبــر الــحــلــف عــن ارتــيــاحــه لــعــالقــة العمل 
املــنــتــظــمــة املـــزمـــع إقــامــتــهــا بـــن األمــانــتــن 
الــــعــــامــــتــــن لـــلـــحـــلـــف األطــــلــــســــي وملـــجـــلـــس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، وإلطـــــــالق الـــتـــعـــاون 
ــلــــس. ويـــعـــبـــر عــن  املــــجــ ــع دول  ــ ــلـــي مـ الـــعـــمـ
ارتــيــاحــه لــلــشــراكــة عــلــى املــــدى الــبــعــيــد مع 
األردن الذي يعتبره الحلف شريكًا أساسيًا 
في الشرق األوسط. ويعّدد البيان مجاالت 
الــتــعــاون واملـــســـاعـــدة الــتــي قــدمــهــا الحلف 
لــــــــأردن، ومـــنـــهـــا حـــمـــايـــة املـــعـــلـــومـــات عــبــر 
والــقــيــادة  العسكرية  والــتــمــاريــن  اإلنــتــرنــت 
واملــراقــبــة وأمــــن الـــحـــدود. ويــعــبــر الحلفاء 
األردن،  مع  العالقات  بتدعيم  تمسكهم  عن 
ــتــــعــــاون  ــاســـي والــ ــيـ ــسـ بـــتـــعـــزيـــز الـــــحـــــوار الـ
ــــي إطـــــــار الـــــحـــــوار املـــتـــوســـطـــي،  الـــعـــمـــلـــي فـ
وكــذلــك مــن خــالل املــبــادرة األطلسية لدعم 
قــدرات الــدفــاع وقـــدرات األمــن. كما يعّبرون 
عــــن امــتــنــانــهــم لـــــــأردن الحـــتـــضـــانـــه، مــنــذ 
سنوات، نشاطات الحلف الخاصة بتكوين 
الدفاع  قـــدرات  تدعيم  مجال  فــي  العراقين 
واألمن. وعبر الحلف مجّددًا عن استعداده 
لدعم ليبيا بالخبرة الالزمة في مجال بناء 
مؤسسات الدفاع واألمن، على أساس طلب 
من حكومة توافق وطنية، وعن استعداده 
إلقامة شراكة على املدى البعيد مع ليبيا، 
إلــى  الــطــريــق النضمامها  قــد تمهد  والــتــي 

الحوار املتوسطي للناتو.
)كاتب وباحث جزائري في فرنسا(

وواقـــــع الـــحـــال أن تـــجـــّدد املـــواجـــهـــات بن 
املاضية،  القليلة  األسابيع  في  الجانبن، 
يــثــبــت أن الـــنـــار تــحــت الـــرمـــاد لـــم تنطفئ 
أبــــــدًا، وأن ســيــاســة الــقــمــع الـــشـــامـــل الــتــي 
ــلـــطـــات لــــم تـــطـــفـــئ جــــذوة  تــنــتــهــجــهــا الـــسـ
املقاومة  لدى األكراد في إيران. عالوة على 
أن ظروف اإلقليم حملت الحزب الرئيسي 
العمال  حـــزب  الــكــرديــة،  الــوطــنــيــة  للحركة 
ــانـــي، لـــلـــتـــحـــّرك أســـــــوة  بـــأكـــراد  ــتـ ــكـــردسـ الـ
ســوريــة والـــعـــراق وتــركــيــا. ولــيــس ســـرًا أن 
العراق يحتضن ممثلن ألكراد  كردستان 
إيــران، كما لغيرهم من »الشعب الكردي«. 
ــد أودت مـــواجـــهـــات يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  وقــ
تــقــاريــر متطابقة،  املـــاضـــي، كــمــا أجــمــعــت 
بما ال يقل عن عشرين من ضباط الحرس 
الــثــوري وجــنــوده على الــحــدود االيــرانــيــة 
الــعــراقــيــة. وقــــد تــعــرض إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــعـــراق لــتــهــديــداٍت صــريــحــٍة مـــن الــحــرس 
ى حكومة إقليم كردستان 

ّ
الثوري. ال تتبن

النأي  النشاطات، بل تحاول  الــعــراق هــذه 
إيـــران يثيرون حمية  أكـــراد  أن  عنها، غير 
حرمانهم  مغزى  عــن  بالتساؤل  أشقائهم 
ــًا عن  مـــن نــيــل حــقــوقــهــم هـــم وحـــدهـــم، دونــ
أبناء شعبهم في العراق وسورية وتركيا. 
ــدد، يـــقـــول نـــائـــب أمــــن عــام  فـــي هــــذا الــــصــ
الــــحــــزب الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي إيــــــــران، حــســن 
مكتوفي  الــوقــوف  نستطيع  »ال  الــشــرفــي: 
األيدي، من أجل مصالح كردستان العراق. 
ــزءًا مـــن كــردســتــان  ــ ــعـــدل أن جـ لــيــس مـــن الـ

في السقوط، أو أن هذا التناقض ما هو إال 
توزيع لأدوار، بهدف تحقيق أكبر قاعدٍة 

له من كال الطرفن )!(.
كانت كل هذه املآالت محتملة منذ توقيع 
االتــفــاق، على الرغم من املكابرة التي كان 
املــوقــعــن عليه،  الــطــرفــن  يتمسك بها كــال 
الثقة للحكومة من  النظر عن منح  بغض 
املنحل بحكم املحكمة  البرملان  عدمها من 
العليا، وذلك لكون منح الثقة متفقًا عليه 
أوال،  النواب  يمثلون مجلس  مسبقًا ممن 
ومــن جميع أطــراف الحوار ثانيًا، ليصير 
الوطني  املؤتمر  عــن  املمثل  اآلخــر  الفريق 
ــــذي صـــار إلـــى املــجــلــس األعــلــى  الـــعـــام، والـ
للمجلس  الثقة  منح  إلــى  ليصير  للدولة، 
الرئاسي، ومن ثم حكومته، مبررًا ذلك بأن 
 على مــن يمنح 

ً
االتــفــاق لــم ينص صــراحــة

الثقة من كليهما، وهــذا ما حــدث، لكنه لم 
يغير من الواقع شيئًا طوال املائة يوم من 
عمر املجلس الرئاسي وحكومته، ليتعّدى 
هذا االتفاق املواعيد املحّددة له في قضايا 
كــثــيــرة مــرتــبــطــة بــزمــن مـــحـــّدد، وهــــذا يــدل 
على عــدم صالبته، وعــدم تمثيل األطــراف 
الــحــقــيــقــيــة لـــه مـــن الــطــرفــن، لــيــجــعــل على 
ليالئم  مراجعته،  ضـــرورة  موقعيه  عــاتــق 
الـــبـــالد، أو ليعلنوا  الـــواقـــع الــــذي تــمــر بـــه 
فــشــلــه، حــتــى ُيـــصـــار إلــــى غـــيـــره بـــأطـــراف 
تنفيذ  على  قــادريــن  األرض،  على  فاعلن 
ما يتفقون عليه، صونًا للبالد واملواطنن. 
)كاتب ليبي(

ثقافته  اللجوء  بلد  في  الجديد  للمجتمع 
ــوا املــــوت  ــ ــارعـ ــ ــنــــه، والــــالجــــئــــون قـ ــيــ وقــــوانــ
ــر، ومــنــهــم مـــن شهد  هـــاربـــن مـــن مـــوت آخــ
ما يشيب له شعر الطفل من هول الحرب 
وجرائم االعتداء واالغتصاب، فاالغتصاب 
من سمات الحروب، وقد عانت منه غالبية 
استبيحت  األملانية  املــرأة  حتى  الشعوب، 
مـــن الــجــيــش األحـــمـــر فـــي الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
الــثــانــيــة، وتـــعـــّرضـــت الــنــســاء لــالغــتــصــاب 
بـــــأعـــــداٍد كـــبـــيـــرة، كــــانــــت الـــقـــضـــيـــة مــغــلــقــًا 
عليها، ألن املجتمع لم يكن قد تخلص من 
املــرأة  الشرف وتبعاتها على  عــبء جرائم 
ــى، لــكــن واحـــــدًا مـــن أســــرار  ــ بـــالـــدرجـــة األولــ
نــجــاح هــذا الــبــلــد، وقــدرتــه على النهوض 
من رماده، هو التصالح مع املاضي، الذي 
ال يتحقق إاّل بوضعه على طاولة التشريح 
املكاسب،  فما هي  الكاشفة.  األنـــوار  تحت 
ومـــا هــي الــتــحــّديــات الــتــي ســتــواجــه املـــرأة 
السورية الالجئة أمام قانون يربط اإلرادة 
الحرة بكلمة ال؟ هــذه الكلمة التي لم يكن 
ــوري، حـــتـــى فــي  ــ ــسـ ــ يـــجـــرؤ عـــلـــى قـــولـــهـــا الـ
أحــالمــه تحت حكم نــظــاٍم جــائــر، وبــدرجــة 
أكبر ال تجرؤ املرأة السورية على التفكير 
بــهــا فــي ســـّرهـــا، مــهــمــا تــعــّرضــت للضغط 
والسطوة واغتصاب اإلرادة، هل ستستفيد 
املرأة السورية من هيبة القانون في أملانيا، 
 
ً
قــادرة لتصبح  بنفسها  ثقتها  وتستعيد 
 أكثر في الحياة، وعلى 

ً
على أن تكون فاعلة

تــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــا؟ وهــــل ســيــدفــع هــذا 
الــقــانــون الــرجــل الــســوري فــي بــلــد اللجوء 
إلى وقفة تأّمل، وجرد حساباته السابقة، 
وتفنيد الثقافة التي شّب عليها، فمنحته 
العقل  إلــى  فيحتكم  مطلقة،  بالنفس   

ً
ثــقــة

والضمير، ويــقــّر بــأن الــهــويــات كــائــن حي 
مــا يكون  بــقــدر  يتطور ويعيش ويــزدهــر، 

 للحياة.
ً
قابال

)كاتبة سورية(

أكراد إيران... نار تحت الرماد

ليبيا: أين اتفاق الصخيرات؟

قانون التحرّش الجنسي في ألمانيا 

شواغل »األطلسي«

سياسة القمع 
الشامل لم تطفئ 
جذوة المقاومة  

لدى األكراد في إيران

االتفاق غير صالح 
للتنفيذ، ألن األطراف 

الموقعة عليه 
»غير فعالة«

اختصر تعريف 
القانون على جملة 
صارمة: ال.. تعني ال

آراء

حسام كنفاني

ما  أن تطلق على  التوصيفات ممكن  إرهـــاب، وغيرها كثير من  مــجــزرة،  جريمة، 
شهدته مدينة نيس الفرنسية ليل الخميس الجمعة، وقبلها ما شهدته العديد من 
املدن، إسطنبول وبغداد، وغيرهما الكثير من املدن العربية والغربية. فاجعة نيس 
التفكير  إلــى  أن يدفعنا  مــا يجب  والتطبيق،  التفكير واألســلــوب  جــديــدة مــن حيث 
بشكل جدي بكّم هذا اإلجرام املخزون ومن أين يأتي، ووفق أي منطق يتم تطبيقه 
بحق أناس أبرياء، سواء كانوا يتسوقون أو يحتفلون أو يتحضرون للسفر. ما هي 
هذه الذهنية التي تدفع شبانًا في مقتبل العمر إلى اإلقــدام على مثل هذه الجرائم 
االنتحارية، التي تحصد أرواح عشرات ومئات األبرياء؟ وأي ثواب هو هذا الذي وعد 

به ليدفعه إلى مثل هذه األفعال الشنيعة؟
ستخرج قريبًا الكثير من التحليالت الخاصة بهذه الحاالت، وتحديدًا جريمة نيس. 
أولها أن هذا الحدث اإلرهابي ال يمثل اإلسالم في شيء، وثانيها أن الرجل تونسي 
األصل ضحية التهميش وعدم االندماج في املجتمع الفرنسي املحيط، وتحليل ثالث 
سيقوم بربط حــوادث اإلرهــاب في العالم بما تشهده املنطقة العربية من تطورات 
التحليالت تحمل  والــعــراق.  قد تكون هذه  سياسية وأمنية، وتحديدًا في سورية 
جزءًا من الحقيقة، غير أنها بالتأكيد تتعامى عمدًا عن أجزاء أخرى، وعن تقديم 
 يسير لكليومترين فوق أناس 

ً
إجابات واضحة عن ماهية الدوافع التي تجعل رجال

يحتفلون في الشوارع. وال يكتفي بذلك بل يكمل فعلته بإطالق النار على من تبقى، 
التي أراقــهــا، بانتظار أن تريق الشرطة دمــه. وهــذه هي  الدماء  وكأنه لم يشبع من 
املــوت قبل كل شيء واالنتقال إلى حياة  الرجل يريد  الغاية األساسية من فعلته. 

أخرى موعودة، سترتفع درجاته فيها بقدر حصده من أرواح »الكفار«.
ال يمكن ألحد إنكار أن مثل هذه التفسيرات الدينية موجودة ومنتشرة على نطاق 
واسع في العالم اإلسالمي، وليس فقط لدى تنظيم »داعش«. فعشرات من هذه الفرق 
الدينية باتت متواجدة على األرض أو في الفضاء اإللكتروني، وتقّدم حججها من 
كتب األحاديث والتفسيرات املتفق عليها لدى املذاهب كافة. أكثر من ذلك، فالتاريخ 
العالم  اإلسالمي مليء بقصص وسير وحــوادث تشبه إلى حد كبير ما يعايشه 
اليوم، وإن اختلفت الوسائل واألدوات. ربما من املفيد إعادة قراءة سير الحشاشني 
وحسن الصّباح وقلعة »آملوت«، وما أنتجته من انتحاريني أوائل توزعوا في العالم 
ل اإلسالم«، لكن أطرافًا إسالمية 

ّ
اإلسالمي. بناء عليه، فإن كانت »الجريمة ال تمث

مدعومة  وغيرها  الجريمة  هــذه  أن  وخصوصًا  األمـــر،  مــن  باملطلق  بريئة  ليست 
بفتاوى ونصوص متداولة، وال يزال اللغط حولها بني علماء الدين أنفسهم، بغض 
النظر عن اعتدالهم أو تطرفهم. الفتاوى والتفسيرات نفسها تقف أيضًا في وجه 
اندماج العرب واملسلمني في املجتمعات الغربية. األمر ليس حكرًا على السياسات 
لهؤالء  طبيعية  حياة  تأمني  فــي  تقاعسها  أو  الغربية،  الحكومات  تمارسها  التي 
بعيدًا عن العنصرية واإلسالموفوبيا. فاملهاجر، الجديد أو القديم، يصل إلى الغرب 
األوروبية  الــدول  عن  املؤامراتية  الخلفيات  من  بمخزون   

ً
محّمال بعد جهد جهيد، 

كابوسًا  حياته  تحّول  التي  وهي  منها،  التخلص  التي يصعب  التحريم  ونظريات 
 .

ً
وتبقيه بعيدًا عن االندماج، أو تجعل من انخراطه في املحيط مكّبال

ذهنيات تحريم ال تزال قائمة إلى اليوم، وبأشكال متعددة، ولعل آخرها ما أصدره 
األزهر من تحريم للعبة »بوكيمون« وربطها باملؤامرات الغربية إللهاء املسلمني عن 
 إضافيًا 

ً
العبادات. تحريم صدر للمفارقة بالتزامن مع اعتداء نيس، ليضيف ثقال

على كاهل جيل مــن املسلمني يسعى ألن يــواكــب دينه وعــصــره فــي آن، مــن دون 
وضعه في مواجهة خيار بني اثنني، وبالتالي دفعه إلى أحد التطرفني.

من املؤكد أن محاربة التطرف الذي أنتج »داعش« وأخواتها ال يكون فقط بالطائرات 
والصواريخ والحمالت العسكرية، بل بحاجة لعملية إصالح جذري في الفكر الذي 
أوجد هذا التطرف، أو ساهم في خلقه مدفوعًا بعوامل أخرى. وإذا كانت العمليات 
التحريم  تــزال حبيسة ذهنيات  ، فــإن فكرة اإلصـــالح ال 

ً
بــدأت فــعــال العسكرية قــد 

والتكفير. 

محمد أبو الغيط

واحد وعلى يساره 14 صفرًا هو الرقم الذي كانت تحمله أعجب عملة في العالم، 
بعت آخر عملة منه 

ُ
م املذهل إلى حد أن ط

ّ
الدوالر الزيمبابوي الذي وصل به التضخ

 الستقالل حافلة عامة، 
ً
بقيمة 100 تريليون دوالر، وهي القيمة التي لم تكن كافية

جنوب  بالراند  املحلية  العملية  استبدال   2009 عــام  الحكومة  تقرر  أن  قبل  وذلــك 
األفريقي أو بالدوالر األميركي. 

كان الرئيس الزيمبابوي، روبرت موغابي، محظوظًا حقًا، فقد فاز بالجائزة الكبرى 
في يانصيب شركة زيمبابوي املصرفية عام 2000 قبل تفاقم ذلك الجنون. جاء 
في بيان املصرف، وقتها، أن القائم على السحب لم يصّدق عينيه، عندما شاهد 

اسم سيادة الرئيس على البطاقة التي ُسحبت باملصادفة البحتة. سبحان الله.
االنهيار الكبير أتى مع بداية األلفية، قّرر الرئيس انتزاع ملكية األراضي من املزارعني 
ذوي األصل األوروبي، سعيًا إلى »تصحيح العدالة اإلمبريالية« التي أدت إلى سيطرة 
املواطنني البيض على 70% من األراضي الزراعية، لكن ما حدث هو انهيار اإلنتاج 
الزراعي، بسبب عدم خبرة من تسلموا األراضي، وضعف إمكانات وكفاءة الجهاز 

اإلداري في الدولة، كما تعّرضت زيمبابوي لعقوبات اقتصادية أوروبية.
لدعم حليفه  الجيش  أرســل  الكونغو، حيث  فــي  مــع مغامرٍة عسكرية  ذلــك  تــزامــن 
كابيال ضد املتمردين. استخدم موغابي بدوره خطابًا إمبرياليًا خاصًا به، حيث 
»حماية مصالح حيوية لزيمبابوي في الكونغو«،  لكن هذه  بّرر تدخله العسكري بـ
بجناحيه،  االنهيار  وأتــى  الـــدوالرات،  بمئات ماليني  الفقيرة  امليزانية  أثقلت  الحرب 
التضخم والبطالة التي وصلت، حسب جهاٍت معارضٍة ودوليٍة معارضٍة، إلى %95 
حه للفترة السادسة إنها 60% فقط. في 

ّ
من السكان، بينما قال موغابي قبل ترش

السنوات األخيرة، تكّرر تظاهر الشباب الذين لم يعيشوا أيام نضال الزعيم امللهم، 
وتعديل  والتعذيب،  القسري  واالختفاء  االعتقال  حــاالت  بــآالف  الزعيم  فواجههم 
قــوانــني اإلعـــالم. خــالل األســبــوع املــاضــي، عــادت املــظــاهــرات لتشكل االحتجاجات 
منهم  مواطنني  الشرطة  فيه  ب 

ّ
تعذ فيديو  انتشار  بعد  منذ عشر سنوات،  األكبر 

امرأة، وأيضًا بعد اعتقال القس إيفان موراري، بتهمة محاولة اإلطاحة بالحكومة 
دعت  التي  فيسبوك  موقع  على  العلم«  »هــذا  حملة  تأسيسه  بعد  وذلــك  املنتخبة، 

املواطنني إلى اإلضراب العام.
لكن موغابي، البالغ 92 عامًا، لم يكن دائمًا بهذه البشاعة. كان الشاب روبرت شخصًا 
آخر، طموحًا شغوفًا بالعلم، نال 8 شهادات في التربية واالقتصاد والقانون من 
أرقــى جامعات أفريقيا أو باملراسلة من لندن، ثم عاد إلى بــالده عام 1960، ليبدأ 
النضال ضد االستعمار البريطاني. كان يدعو شعبه إلى الحرية التي عشقها من 
في  غاليًا، عشر سنوات  إخالصه  ثمن  دفــع  غانا.  في  نكروما  تجربة  معاصرته 
السجن، من 1964 حتى 1974، لكنه لم ينكسر، وواصل مسيرته البطولية، فتولى 
انتصرت  والتفاوض،  القتال  من  وبعد سنوات  الزيمبابوي.  التحرير  قيادة جيش 
الرئاسة عام 1987. كانت  بــالده عام 1980، وتولى  إلى  أخيرًا، عاد  الشعب  إرادة 
 
ً
 تنهي قتاال

ً
الفترة الرئاسية األولى موفقة، حافظ على السلم األهلي، وعقد مصالحة

دمويًا بني عرقيتّي الشونا وإندبيلي، وبدأ مشاريع البنية األساسية. 
ر مؤيدو موغابي، الذين يعتدون على معارضيه في الشوارع باعتبارهم خونة، 

ّ
يتذك

ٍ ماضي رئيسهم وسنوات حكمه األولــى، ويصّدقونه تمامًا بأن سبب كل  بفخر 
ما حدث الحصار الغربي، ألن األوروبيني غضبوا من انتزاع الزعيم األراضي التي 
ب الذي يمكن أن يجمع بني تصديق تاريخ 

ّ
رك

ُ
سرقوها. املؤامرة أسهل من التفكير امل

تمامًا،  يصدق  كما  الغربية،  والتدخالت  االستعمار  إرث  دور  وتصديق  النضال 
الوطني املخلص إلى دكتاتور مخبول، يغازل  الوقت نفسه، أن يتحّول الشاب  في 
املثليني،  إقــرار زواج  أوباما بعد  للزواج من  إنه سيتقّدم   

ً
املشاعر األخالقية، قائال

 إنه سيحكم حتى يبلغ 100 عام، ألنه ما زال 
ً
ويخطب في مظاهرٍة ألنصاره قائال

قادرًا على العمل من أجل زيمبابوي. خمر السلطة ُمسكر. 

بيار عقيقي

الفرنسية نموذٌج صارخ  اعتداء نيس  « عامليًا. 
ً
لم تعد األساليب اإلرهابية »تقليدية

منا إياه التاريخ املعاصر، 
ّ
على ذلك. كل شيء ُيمكن أن يكون »أداة إرهابية«. هذا ما عل

تحديدًا بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 األميركية. متى تّمت عملية »غسل 
الدماغ«، يصبح اختيار األدوات لتنفيذ االعتداءات »أمرًا ثانويًا«.

ما حصل في نيس، مساء الخميس، مجّرد خطوة أخرى في سياق »تطوير« أدوات 
االعـــتـــداءات. فــي الــســابــق، كــان كــل شـــيء، تقريبًا، يتمحور حــول قنابل وســيــارات 
 
ً
ــيــوم، أضــحــى كــل شـــيء، تــقــريــبــًا، أداة مفخخة، أو هــجــوم بــاألســلــحــة الــرشــاشــة. ال

 فــي ضـــرب املــدنــيــني. مــن الطبيعي أن الــهــدف مــن تــنــويــع أدوات الــقــتــل ال 
ً
مــســاعــدة

يعني حصد أعداٍد إضافية من الضحايا، بقدر ما يعني تركيز الرعب بني املدنيني 
األمر  يحتاج  ال  كل شــيء.  من  والتوّجس  الدائمني،  والــهــوس  الهلع  حالة  الستيالد 
وقتًا كثيرًا ليصبح الناس أكثر قلقًا في نزهاتهم أو خروجهم للشوارع، ما قد يدفع 
ضرب  يتّم  هنا،  منازلهم.  في  بالبقاء  واالكتفاء  اليومية،  عاداتهم  لتغيير  كثيرين 
مسار الحياة االجتماعية العامة، بما يؤدي إلى شرٍخ في دورتها االقتصادية، أكان 
لجهة إحجام الناس عن املشاركة في النشاطات اليومية، أو في تخصيص موازناٍت 
ضخمة لألمن. وُيمكن، في مثل هذه الحالة، األخذ باالعتبار، ارتفاع نسبة البطالة، 

عتبر من إفرازاتها.
ُ
مع ما يرافقها من اعتداءاٍت أو جرائم جنائية، ت

ــذي العمليات 
ّ
فــي الـــواقـــع، لــم يــعــد مــفــهــوم »الـــذئـــاب املــنــفــردة« خـــارج تصنيف مــنــف

« لتنفيذ الهجمات فيه. 
ً
الــغــرب، »األكــثــر مــالءمــة اإلرهــابــيــة، بل ُيمكن أن يصبح في 

ذلك، ألن »الذئب املنفرد« غالبًا ما ُيقتل بعد العملية، وكأن األمر جريمة فردية انتهت 
ت 

ّ
في لحظتها. وال توجد »قيادة« فعلية لضربها أو محاسبتها، سوى في حال تبن

باريس  إلــى  األميركية  أورالنـــدو  مــن  فــي محطاٍت سابقة،  االعـــتـــداءات، كما حصل 
 اعتداءات »الذئاب املنفردة«، تشن 

ً
ى »داعش« مثال

ّ
وغرينوبل الفرنسيتني. فحني يتبن

البلدان التي تعّرضت لالعتداء هجماٍت جوية، على األكثر، على مواقع التنظيم في 
سورية والعراق. وينتهي األمر عند هذا الحّد.

االكتفاء بالضربات الجوية مشكلة أخرى، ذلك ألن الوضع في املشرق العربي يتجه، 
التنظيم  مساحات سيطرة  ميدانيًا.  داعــش،  لتنظيم  النهاية«  »بداية  إلــى  علنًا،  ه 

ّ
أقل

 
ً
أعــدادًا كبيرة أن  التقارير، حتى  الجغرافية في سورية والعراق تتراجع وفقًا آلخر 

أي  وقــت.  بــات مسألة  السورية  والرقة  العراقية  املوصل  تحرير  تلوا. 
ُ
ق قيادييه  من 

أن »داعــش« سُيصبح مجرد تنظيٍم ذي وجوٍد جغرافي صغير نسبيًا، في أفضل 
 جغرافيًا. بالتالي، فإن انعدام املكان، أو املراكز الرئيسية 

ّ
االحتماالت، إْن لم يضمحل

الحقًا، بموازاة استمرار اعتداءات »الذئاب املنفردة«، سيستولد مشكلة أساسية: أي 
 تنّوع أساليب »الذئاب 

ّ
بقعة جغرافية سنضرب في حال تعّرضنا لالعتداء، وفي ظل

املنفردة«؟ الجواب سهل: املهاجرون، سواء الجيل األول منهم أو أجيالهم األخرى.
ذلك، ألن جزءًا أساسيًا من االعتداءات يهدف إلى إحداث االنقسام داخل املجتمعات، 
وفرزها على أسس عنصرية، قوميٍة أو طائفية أو عرقية. ما يسمح باستغالل كل 
فرد في تلك املجتمعات، كعنصر في مثل تلك الحرب. لم يعد الوضع بمثابة »فعل«، 
بل »ردة فعل«. ومن شأن ردود األفعال املتبادلة أن تفضي إلى هيمنة أجنحة اليمني 
على املشهدين، السياسي واألمني، في أوروبا. وهو ما كان ُيعتبر، حتى وقت قريب، 

بمثابة »موجة عابرة«، لكنه تحّول اآلن إلى »أساٍس« سُيبنى عليه في األيام املقبلة.
اآلن، ال تتوقف األمور عند سقوط »داعش« جغرافيًا، لالنتهاء من كل الرعب الذي 
آخــر. كما  إلــى والدة  التنظيم سيؤول حتمًا  أن سقوط  اعتبار  الغرب، على  يجتاح 
سبق أن أثبت التاريخ الحديث مرارًا. والخوف هو أن تكون عملية نيس مجّرد تأكيد 
»ذئاب منفردة«، نشأت معظمها بعد  »داعش«، وبداية لـ على نهاية الوجود الجغرافي لـ

أحداث »11 سبتمبر«.

نيس وذهنية التحريم سيادة الدكتاتور المناضل

بداية عهد »الذئاب المنفردة«
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D

بتلى بالبعض اآلخر، 
ُ
 ما تريد، بل تمنحك بعضه، وت

ّ
الحياة ال تعطيك كل

ولك الخيار بأن تصبر وتشكر، أو تجزع وتنفر.
ه سيزول 

ّ
انظر دائما إلى أجمل ما يزّين حياتك، وال تبتأس من االبتالء، ألن

ويبقى أجرك يزّين صحيفة أعمالك، إن صبرت ورضيت.
اعتبره وخــزات خفيفة وستزول.  األلــم جسدك،  مــّزق  ع بحياتك، وإن 

ّ
تمت

ك ملك بني الخالئق إن زاد االبتالء بك، واعلم أّن الله ميزك 
ّ
اقنع نفسك بأن

ة عرضها السموات 
ّ
عن جميع أقرانك واصطفاك، فبعد كل هذا العناء، جن

واألرض، بشر الله بها عباده الصابرين.
الناظر إلى تاريخنا اإلسالمي والنماذج العظيمة  في الصبر على االبتالءات 

واملصائب يجدها كثيرة جدًا.
الله عليه وسلم، عندما سأله مصعب بن  النبي صلى  ونتذكر هنا، قول 
الله، أّي الناس أشد بــالًء، قال األنبياء، فاألمثل  سعد بن أبيه: »يا رســول 

فاألمثل«.
واملثل األقوى للصبر على االبتالء هو سيدنا أيوب، الذي ابتلي بفقد املال 
 مّرة يحل به ابتالء يصبر، ويحتسب، وترضى 

ّ
واألبناء والصحة، وفي كل
نفسه بقضاء الله وقدره.

 بسيط 
ٌ

ســيــرة نــبــيــنــا الــكــريــم حــافــلــة بــالــقــصــص، ويــســتــحــضــرنــي مــثــل
للصحابي عروة بن الزبير، الذي مات له ولد، وكان قد بترت ساقه، فقال 
ابتليت فقد عافيت، وإن كنت أخــذت فقد  هم إن كنت 

ّ
الله عنه: »الل رضي 

أبقيت. أخذت عضوًا، وأبقيت أعضاء، وأخذت ابنًا وأبقيت أبناء«، ولم يجزع 
عروة، ولم يتذمر، لعلمه أنه عند لطيف خبير، هو أرحم من األّم على ولدها، 

ولم يبتلينا إال ليختبرصبرنا.
ــد أّيــهــا املبتلى، أّن مــا أصــابــك مــا كــان ليخطأك، ومــا أخــطــأك مــا كان 

ّ
تــأك

ليصيبك، وأن البالء هو دليل حب الله لك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
»إذا أحّب الله قومًا ابتالهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع«.

االبتالء هو فرصة ذهبية للتكفير عن ذنوبنا وخطايانا، فعن نبينا الكريم 
»ما يصيب املسلم من نصب وال وصب، وال هّم وال حزن، حتى الشوكة 

 كفر الله بها من خطاياه«.
ّ

يشاكها إال
الصبر مّر مذاقه، لكن عواقبه أحلى من العسل، فدائمًا كن واثقًا بأّن الله 
سيفرج كربك، فاستعن بالله وال تعجز، واطلب من الله املعونة، وأن يلهمك 

الرضا، ويهّون عليك بالئه.
آالء أحمد المدهون )سورية(

مّرت عشرة أعوام على عدوان إسرائيل على لبنان 
تموز  يوليو/  في  وتحديدًا   ،2006 في صيف سنة 
من ذلك العام، وعلى الرغم من مرور هذه السنوات 
على تلك الحرب التي هزمت فيها أسطورة امليركافا، 
 أّن إسرائيل ما زالت تقول إّن التهديدات من حزب 

ّ
إال

الله ما زالت قائمة، ولكن ال توجد أحداث تستدعي 
لــدى الــطــرفــني، إســرائــيــل وحـــزب الــلــه، بــأن يشتبكا، 
تستخلص  الحرب   تلك  من  تستخلص  فإسرائيل 
ها كانت قاسية عليها.

ّ
العبر والدروس، خصوصًا أن

العسكرية  التقارير  أّن  عــام، يالحظ   
ّ

كــل فــي  وكما 
الطرفني  أّن ال حربًا جديدة بني  تكتب  اإلسرائيلية 

ــذا الـــوقـــت، ألّن  ــي هــ ــظــــروف، وفــ ــ ــذه ال ســتــقــع فـــي هــ
الله في سورية،  انشغال حزب  أّن  تعتقد  إسرائيل 
لفتح جبهة جديدة  الحزب،  أمــام  ربما يكون عائقًا 

مع إسرائيل.
ويرى املتتّبع للشأن اإلسرائيلي أّن إسرائيل ليست 
جاهزة حتى الساعة، لتفتح جبهة مع لبنان، وتتلقى 
الله،  تداعياتها، وال تستطيع مواجهة قــدرات حزب 
أّن اإلسرائيليني يعتقدون أّن حزب  على الرغم من 
وعلى  يزعجهم.  وهــذا  الصورايخ،  آالف  يمتلك  الله 
أّن   

ّ
إال الحرب،  الرغم من مــرور عشر سنوات على 

التي  الحرب  تلك  تعيش هاجس  زالــت  ما  إسرائيل 

ال  ــه جيش 
ّ
بــأن ى 

ّ
تغن طــاملــا  إلــى هزيمة جيش  أّدت 

يقهر.
كما أّن أّي حرب مع إسرائيل، ستمكنها من أن تضع 
الحزب في حالة قتال على ثالث جبهات، وحتى لو 

طلب منه إقليميا. وهذا مستبعد حتى اآلن.
ه يضع كل قوته 

ّ
حزب الله لن يخوض معركة اآلن، ألن

أن  لديه  التي  باإلمكانات  في سورية، وال يستطيع 
يخوض حربني في الوقت نفسه، أما اإلسرائيليون 
فليسوا في حماسٍة لضرب الحزب، ما دام مشغوال 

باألزمة السورية.
عطا اهلل شاهين )فلسطين(

كثيرًا ما نندفع في حكمنا على األشخاص، بمجرد 
مــا تأتــي اللحظــة التــي يعبــرون فيهــا عــن رأيهــم فــي 
موقــف أو موضــوع معــني، وبمجرد أن يصّرح برأيه، 
ننهال عليه بالســب والقذف، وأحيانًا يكون باأليدي 

والعراك. 
أي  يملــك  فقــط، وال  لنــا  هــو  الصائــب،  الــرأي  وكأن 
شخص غيرنا الحق في أن يعّبر عن رأيه أو يصّرح 
بــه، ألنــه بالتأكيــد مخطــئ كمــا نظــن فــي اعتقادتنــا، 
والتي أرى أنها هي الخاطئة، وليس الشــخص اآلخر 

ورأيه.
ملــاذا أرى تلــك املعتقــدات هــي الخطــأ، وليــس اآلخــر 

ورأيه؟
ال يوجــد رأي علــى كوكــب األرض منــذ بــدء الخليقــة 
األنبيــاء  رأي  باســتثناء   ،100% بنســبة  صحيــح 

واملرسلني واملبشرين.
مثــاًل لــو كتبــت علــى ورقــة رقــم 7، ووضعتهــا علــى 
األرض بــني شــخصني يقفــان مقابلــني لبعضهمــا، 

هنــاك مــن ســيرى أن املــدّون علــى الورقــة هــو رقــم 
الورقــة علــى  املــدّون  أن  ســيرى  لــه  املقابــل  أمــا   ،7 

هو رقم 8.
إذن مــن املخطــئ؟ ليــس أي شــخص بينهما مخطئ، 
تدري ملاذا؟، ألنه رأى الرقم املدون على الورقة نتيجة 
وقوفــه مــن الورقــه، لذلك ال تســتطيع أن تقول أن أحد 

الطرفني كان األصح، والثاني كان مخطئا.
ملــاذا ال توجــد لدينــا ثقافة االختــالف، وأن األختالف 
الــرأي يجــب أن ال يفقدنــا محبتنــا واحترامنــا  فــي 
بعضنا. كنت في جلسٍة تعليمية من فعاليات دورة 
فن الفراسة مع مدرب تنموي من املدربني املتميزين 
جدًا، وكنت أتحدث مع بعض الحضور عن موضوع 
معــني، وفــي وســط الحديث اقتحمت ســيدة الحديث، 
أوائــل  أو  األربعينــات،  أواخــر  فــي  تقريبــًا  وهــي 
الخمســينات، والصراحــة ال أســتطيع أن أحــّدد ألنهــا 
منقبة، وشــاركت في الحديث بطريقة ال أســتطيع أن 
أصفها إال بأنها قطعت الكالم، فجأة إلى درجة أنها 

جعلــت بعــض ِمَمــن كنــت أتحــدث معهــم ينســحبوا، 
هجومــًا  شــنت  أتحــدث  وأنــا  معينــة،  لحظــة  وعنــد 
، وكأننــي مثلما نقــول في مصر:  عنيفــًا وبالغــًا علــيَّ

»حرامي جزم مسكوه في جامع«.
إلــى  كلمــات  مــن  الســباب،  أســاليب  وتنّوعــت 
تعبيــرات إلــى أشــياء كثيــرة، وبحكــم دراســتي أنــواع 
أن  قــّررت  معهــا،  التعامــل  وكيفيــة  الشــخصيات، 
أنســحب حتــى ال أجعلهــا تفقــد صوابهــا أكثــر مــن 
»الكافر«  ذلك، إلى أن وصل بها الجرأة أن تصفني بـ
)!(، ملــاذا كل هــذا؟، ألننــي أختلــف معهــا فــي الــرأي، 

وكأن الخروج عن الرأي أصبح كفرًا؟
مثلمــا لــك رأي تريــد أن تقولــه بحريــة دون أن يقيــدك 
أحــد، أرجــوك، اســمح لغيــرك أن يعّبر عــن رأيه مثلك، 
وتذكــر دائمــًا »أن األختــالف في الرأي ال يفســد للود 
قضيــة«، ويجــب أال نــدع أي فرصــة لالختــالف فــي 

الرأي، أن يزرع كرهًا وعداوة بيننا وبني بعضنا.
بوال وجيه )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

فارس الخطاب

تألم العراقيون جميعًا، وشعوب كثيرة، بعد 
الــكــرادة  فــي حــي  الكبير  التفجير اإلرهــابــي 
فـــي بـــغـــداد فــجــر يــــوم الـــثـــالـــث مـــن يــولــيــو/ 
تموز الجاري، وذهب ضحيته أكثر من 400 
ــريـــح، إضـــافـــة إلــــى حــــرق وتــدمــيــر  قــتــيــل وجـ
هــائــل لــعــشــرات املــحــات الــتــجــاريــة والشقق 
منذ  األعــنــف  يعد  االنــفــجــار  وألن  السكنية. 
سنوات طويلة من حيث الخسائر البشرية 
ــارت ثـــائـــرة أهـــالـــي مــنــطــقــة الـــكـــرادة ضد  ؛ ثــ
رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي 
زار موقع االنفجار، وتعّرض موكبه للرشق 
بــالــحــجــارة والــقــنــيــنــات الــفــارغــة واألحـــذيـــة 

منهم، واضطر للهرب من املنطقة.
ــارع الـــعـــراقـــي،  ــ ــشـ ــ االســــتــــغــــراب الــــــذي عــــم الـ
وحـــتـــى الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فـــيـــه، نـــابـــع من 
ــيـــة،  فـــرضـــيـــٍة وضـــعـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ
الـــفـــلـــوجـــة »مـــصـــنـــع رئــيــســي  ــا أن  ــادهــ ــفــ مــ
للتفخيخ والتفجير في العراق، وأنها رأس 
األفــعــى وبــوابــة اإلرهـــاب التي تنطلق منها 
الــجــمــاعــات اإلرهـــابـــيـــة عــبــر الــــبــــاد«، حتى 
املليشيات  الساسة وقــادة  قــال عنها بعض 
الطائفية إن معركة الفلوجة ستكون فاتحة 
الــعــراق، ونهاية  كــل مشكات  الــفــتــوح لحل 
التنظيم اإلرهابي، فكيف يمكن  قــدرات هذا 

نمر سلطاني

قّرر حزب العمال البريطاني، بعد صراع حاٍم 
مدار العام، التوّجه مجّددًا النتخابات رئاسة 
الحزب، بعد مــرور أقل من عام على انتخاب 
جيرمي كوربني في سبتمبر/ أيلول املاضي. 
وعلى الرغم من احتدام الصراع، بعد نتائج 
استفتاء الــخــروج من االتــحــاد األوروبـــي، إال 
الجولة  أن  املحايد  للمراقب  الــواضــح  مــن  أن 
الحالية من املعركة كانت مجرد عذٍر ملواقف 

معّدة سلفًا. 
ما يهمنا أن الجماهير عّبرت في أكثر من بلد، 
املؤسسات  ازدرائــهــا  وأكثر من مناسبة، عن 
النمط  على  واحتجاجها  الرسمية،  الحزبية 
السياسي السائد. فمن اليسار، ُهناك بيرني 
ساندرز في الواليات املتحدة، وسيريتزا في 
اليونان، وبوديموس في إسبانيا، وجيرمي 
كــوربــني فــي بــريــطــانــيــا. وفـــي الــوســط، هناك 
حـــركـــة الــنــجــم الـــخـــامـــس فـــي إيـــطـــالـــيـــا. وفــي 
ترامب، وكذلك نيجيل  اليمني، هناك دونالد 
ــّراج وحــــزب االســتــقــال الــبــريــطــانــي. وكـــان  ــ فـ
أكثر  برملانية  مقاعد  على  سيحصل  األخير 
لـــو اتــبــعــت بــريــطــانــيــا طــريــقــة االنــتــخــابــات 
النسبية بدل املناطقية. لذا، تتضح قّوته في 
واالستفتاء  األوروبــــي  للبرملان  االنــتــخــابــات 

املباشر.      
الحركات تجاوز  واستطاعت عديد من هذه 

تفخيخ شاحنة بهذه الكمية من املتفجرات، 
ــة اإلســامــيــة  ــدولــ فــيــمــا انــســحــب تــنــظــيــم الــ
ــذه املــديــنــة صــــوب صــحــراء  )داعــــــش( مـــن هــ
األنبار )!(. ثم ملــاذا يكون االنفجار في أكثر 
وربما  ازدحامًا،  العراقية  العاصمة  مناطق 
قربًا من املنطقة الخضراء، وأيضا في أقرب 
ــام رمــضــان لــعــيــد الــفــطــر، بــمــا يعنيه من  أيــ
عن  الغائبة  الفرحة  للتسوق وصنع  حاجة 

بيوت العراقيني.
ــــة خـــرجـــت لــلــجــمــيــع  ــــدّويـ كــــارثــــة الـــــكـــــّرادة املـ
بــنــتــيــجــة مـــركـــزيـــٍة واحـــــــدٍة، كــمــا تـــحـــّدث كل 
العراقيني؛  واألمنيني  السياسيني  املحللني 
ــة الــعــراقــيــة  ــيـ ــنـ ــــي ضـــعـــف األجــــهــــزة األمـ وهـ
وهــشــاشــتــهــا، واخــــتــــراق جـــهـــات ســيــاســيــة 
ــه  زتــ

ّ
ــز ــا عــ ــ ــة إلــــــى مـ ــ ــافـ ــ ــا، إضـ ــهــ مـــتـــنـــاقـــضـــة لــ

تــوجــيــهــات رئـــيـــس الـــــــوزراء بــعــد االنــفــجــار 
مــبــاشــرة مــن انــطــبــاع بــأن املشكلة »أمــنــيــة«، 
فقّرر سحب أجهزة كشف املتفجرات، سيئة 
الصيت، بعد أن جمدت قضيتها والتحقيق 
 
ً
ــة ــافــ ــمـــس ســـــنـــــوات، إضــ ــــن خـ ــر مـ ــثــ فـــيـــهـــا أكــ

ــرى، كــمــا تــوجــت هــذه  ــــرراٍت أمــنــيــة أخــ إلـــى قـ
القيادي  الغبان،  باستقالة محمد  الفرضية 
في منظمة بدر املرتبطة بإيران، من منصبه 
وزيــرًا للداخلية، والتي سبقتها زيــارة قادة 
مليشيا عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، 
وزعــيــم منظمة بــدر، هــادي الــعــامــري، موقع 

التقليدية، عن  املال  السياسة ورأس  تكتات 
الهرمية،  التنظيم غير  ابتداع وسائل  طريق 
التكنولوجية،  التواصل  وســائــل  واستغال 
وجــمــع األمــــوال مــن أعـــداد كبيرة مــن الــنــاس. 
وبذلك، استطاعت مواجهة نغمة العزوف عن 
السياسة، واجتذبت ناسًا كثيرين، خصوصًا 
من صفوف الشباب، إلى التنظيم السياسي.

لكن، في املقابل، من الواضح أنه ما زال هناك 
الديمقراطية  مــن  كبير  عـــداء شــديــد وخـــوف 
الدستوري  الديمقراطي  فالنظام  الشعبية، 
ــري بــني  ــ ــوهــ ــ ــجــ ــ ــنــــي عــــلــــى الــــتــــنــــاقــــض الــ ــبــ مــ
والحقوق  األغلبية(  حكم  )أي  الديمقراطية 
الدستورية )أي القيود على اإلرادة الشعبية(. 
ويــبــدو الــنــظــام نــاجــحــًا مــا دامـــت الجماهير 
تقوم  بينما  الــبــيــت،  فــي  بــالــجــلــوس   

ً
مكتفية

الجماهير،  النظام، مستدعية  بــإدارة  النخب 
 كل بضع سنوات، إلى صندوق االنتخاب 

ً
مرة

ــا ســــمــــاه جـــوزيـــف  ــ أو االســــتــــفــــتــــاء. وهــــــو مـ
شومبيتر »الديمقراطية النخبوية«. 

لكن صعود الحركات الشعبوية الديمقراطية 
)من اليسار( وغير الديمقراطية )من اليمني( 
يخيف النخب. وما أسرع ما أن تتخلى هذه 
النخب عن تمّسكها بالديمقراطية، فهي ترى 
فـــي نــفــســهــا الــعــقــانــيــة واالعــــتــــدال. فـــي حني 
والتطّرف.  االنفعال  الجماهير  في  ترى  أنها 
من  أكــثــر  الجماهير  مصلحة  النخب  تــعــرف 
هــذه  املــنــطــق.  لــهــذا  وفــقــًا  نفسها،  الجماهير 

تثبيت  مسلسل  اســتــمــرار  يعنيان  نــيــنــوى، 
ــورة الـــذهـــنـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــمــّكــن هـــذه  الــــصــ
حساب  على  )النصر(  تحقيق  مــن  املليشيا 
إثبات ضعف وعدم )مهنية( وقدرة الجيش 
تنظيم  مــع  قتاله  فــي  الحسم  الــعــراقــي على 
فإننا  املتوالية،  هــذه  استمّرت  وإذا  الــدولــة، 
 لــلــحــشــد في 

ً
ســنــشــهــد انـــتـــصـــاراٍت مــمــاثــلــة

)تشّبحًا(  وأيــضــًا  املــوصــل،  تحرير  عمليات 
ملقاتلي تنظيم الدولة، بعد أن يتم استهداف 
املـــــــــدن والــــقــــصــــبــــات فـــــي هـــــــذه املـــحـــافـــظـــة، 
بـــكـــل أنـــــــــواع الـــقـــصـــف الـــــجـــــوي واملـــدفـــعـــي 
والـــصـــاروخـــي، لــتــدمــيــرهــا وتــحــويــلــهــا إلــى 
آثار مدن، وسوق مواطنيها إلى نازحني في 

فيافي بادية املوصل أو سواها.
الـــربـــط إذن بـــني مــعــركــة )تــحــريــر( الــفــلــوجــة 
ونــتــيــجــتــهــا املـــفـــروضـــة أمـــــرًا واقـــعـــًا بجعل 

عــلــى ضــــوء تـــوقـــع فــــوز كـــوربـــني. ومـــنـــذ فــوز 
املعروف  البريطاني، حتى  واإلعــام  كوربني 
الــغــارديــان،  صحيفة  مثل  بيساريته،  سابقًا 
الــعــداء في كل خطوة. وقــام أعضاء  يناصبه 
حزبه )خصوصًا بقايا »العمال الجديد« أو 
بقيادة  واليمني،  اليسار  بني  الثالث  الطريق 
توني بلير( بمحاولة إفشاله والتمّرد عليه، 
فعارضوه بما يتعلق بشن حملٍة جويٍة على 
بالغواصات  يتعلق  بما  وعــارضــوه  ســوريــة 
أنـــه  ــيــــوم األول،  الــ مـــنـــذ  ــة. وادعــــــــــوا،  ــنــــوويــ الــ
»منعدم القابلية االنتخابية«، متناسني أنهم 
األخيرة،  السنوات  في  االنتخابات،  خسروا 
ــفـــارق كــبــيــر بـــقـــيـــادة آخــــريــــن. ومــتــجــاهــلــني  بـ
أنهم كلما قالوا عنه ذلــك، انتشرت عنه تلك 
ــه فـــاشـــل كــقــيــادي،  الــســمــعــة. وقــــالــــوا عــنــه إنــ
متجاهلني أنهم هم الذين سعوا إلى عرقلته 

وكلمة  )العليا(  الشعبي  الحشد  قــادة  كلمة 
فــشــل  وتــثــبــيــت  ــلـــى(،  ــفـ )الـــسـ الــــدفــــاع  وزارة 
األمنية  املرجعيات  وبقية  الداخلية،  وزارة 
الــعــراق، في حماية املواطن العراقي من  في 
الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة، وجـــديـــدهـــا انــفــجــار 
الشعبي نفسه  الــحــشــد  )الـــكـــرادة(، وتــقــديــم 
 ملسك هذا امللف، بما يعنيه من برمجة 

ً
بديا

إيـــقـــاف كـــل مــســلــســل الــتــفــجــيــرات والــعــنــف 
ــيـــة خـــصـــوصـــًا ، هــو  فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــعـــراقـ
استكمال دورة  إلــى  ربــط منطقي سيفضي 
تأسيس األذرع األمنية )الداخلية والدفاع(، 
الــعــراق، وإعانها  الفقيه( في  لدولة )واليــة 

رسميًا بعد استكمال )تحرير( املوصل.
نــحــن أمـــــام عــمــلــيــة كــبــيــرة ومــبــرمــجــة ذات 
التنفيذية  مــراحــلــهــا  إلـــى  وجـــهـــني، وصــلــت 
الفقيه،  واليــة  عمل  آليات  تديرها  املتقّدمة، 
الغاية من  لهذه  دت 

ّ
وتنفذها مليشيات جن

العراقي،  الجانب  جهة، وتشرف عليها، من 
رؤوس كبيرة، كانت تحكم في والية رئاسية 
ســابــقــة، وتتحّكم فــي واليـــة رئــاســيــة حالية 
من جهة ثانية متصلة، ضمن برنامج عمل، 
 
ً
جــعــل بــعــض املــرجــعــيــات الــشــيــعــيــة واجــهــة
الطائفي  بالعصب  للتاعب  لــه  فضفاضة 
ة 

ّ
والسن الشيعة  من  العراقي  الشعب  ألبناء 

على حد سواء.
)كاتب عراقي( 

ــه غــيــر قـــادر  فـــي كـــل خـــطـــوة. وقــــالــــوا عــنــه إنــ
على توحيد الحزب، في الوقت الذي تمّردوا 
عليه. وقالوا إنــه مثالي، في وقــٍت حــاول هو 
واحتواءهم  ببراغماتية  التصّرف  جــادًا  فيه 
بالتعيينات أو بحرية التصويت، أو بتعديل 

بعض مواقفه.
إذا، كــلــهــا ادعــــــاءات غــيــر مــقــنــعــة مـــن النخب 
لتبرير  الحزبية،  والبيروقراطية  البرملانية 
ــــزب الــعــمــال  ــقــــرار أعــــضــــاء حـ ــدم الـــقـــبـــول بــ ــ عـ
قبل  لكوربني،  ثقتهم  الذين منحوا  العاديني 
ــزة، بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــٍة، لـــم نشهد  ــيـ فــتــرة وجـ
لــهــا نــظــيــرًا فـــي تـــاريـــخ األحــــــزاب الــســيــاســيــة 
ممثلي  مـــحـــاولـــة  نــجــحــت  إذا  الــبــريــطــانــيــة. 
جيريمي  على  باالنقاب  البرملانيني  الحزب 
كوربني، سيكون ذلك تعبيرًا جديدًا عن ازدراء 
وسيكون  والجماهير.  للديمقراطية  النخب 
ذلك سببًا جديدًا للعزوف عن السياسة عند 

الجماهير والشباب.
الديمقراطية  النخب تحب  أن  القول  ملخص 
شـــعـــارًا ال مـــمـــارســـة. ولــيــســت هــــذه املــشــاهــد 
العربي،  العالم  فــي  عنا  غريبة  واملــمــارســات 
فــمــع تـــقـــدم الــجــمــاهــيــر إلــــى مــقــدمــة املــشــهــد 
التاريخي في الثورات العربية، قامت النخب 
والبيروقراطيات والجيوش بكل جهٍد لقمع 
القمقم.  إلــى  املـــارد  ــادة  وإعــ الشعبية  اإلرادة 

ولكن، هذا حديث آخر.
)أكاديمي فلسطيني(

أهالي منطقة  أمام  االنفجار، وتصريحهما 
تؤكد ضعف  اإلرهابية  العملية  إن  الــكــرادة 
تــهــا فــي حفظ  األجــهــزة األمــنــيــة وعـــدم كــفــاء

األمن.
في املقابل، وتحديدًا في الفلوجة التي كان 
فـــي عــمــلــيــة )تــحــريــرهــا( مـــن قــبــضــة تنظيم 
ز ملليشيا الحشد  الدولة اإلسامية، دور ُمَركَّ
الشعبي )الطائفية(، نظمت له آليات إعامية 
ــيــــادات هــذه  كـــثـــيـــرة، رّكــــــزت عــلــى حـــضـــور قــ
تجاه  الطائفية  وتصريحاتهم  املليشيات 
الــقــوات  دور  هــّمــش  فيما  وأهــلــهــا،  الفلوجة 
العراقية املسلحة بصنوفها كافة، حتى بدا 
)االنتصار( الذي حصل في معركة الفلوجة 
ومهارتها  الــحــشــد  مليشيا  إرادة  مــن  كــأنــه 
وقـــدرتـــهـــا، وحـــصـــرت مــشــاهــد دخــــول مــركــز 
ــة ملــقــاتــلــي هـــــذه املـــلـــيـــشـــيـــا، لــتــكــتــمــل  ــنـ ــديـ املـ
عملية تثبيت الصورة الذهنية لدى الشعب 
الجيش  أن فشلت مــحــاوالت  الــعــراقــي؛ بعد 
السيطرة على  إعـــادة  فــي  السابقة  الــعــراقــي 
هـــذا الــقــضــاء، علمًا بــأنــنــا لــم نشهد مــعــارك 
ملقاتلي  لــم يكن  وأنــه  الفلوجة،  فــي  حقيقية 
الــتــنــظــيــم وجــــــود، ال كــقــتــلــى أو أســـــرى وال 
مدافعني  مقاتلني  تظهرهم  متلفزة،  كصور 

عن أماكن وجودهم.
انــتــصــار الــفــلــوجــة وإعــــان الــحــشــد )قــــراره( 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي عــمــلــيــات تـــحـــريـــر مــحــافــظــة 

النخب التي قادت دولها إلى الحروب املدمرة 
ــة الـــتـــي أدت  وإلــــــى الــنــيــولــيــبــرالــيــة الـــشـــرسـ
ــاد  إلــى إفــقــار الــفــقــراء وإغــنــاء األغــنــيــاء وازديـ
ــوارق الـــطـــبـــقـــيـــة وخـــصـــخـــصـــة الــتــعــلــيــم  ــ ــفــ ــ ــ ال
ــة الـــرفـــاه االجــتــمــاعــي.  الــعــالــي، وتــفــكــيــك دولــ
وذلــــك كــلــه بــاســم مــصــلــحــة الــجــمــاهــيــر الــتــي 
العليا  الــطــبــقــات  مصلحة  الحقيقة  فــي  هــي 
الحاكمة. هل من عجٍب بعد ذلك أن يستجيب 
بعض الناس للشعبوية اليمينية التي تقّدم 
إجاباٍت بسيطة للبؤس الشعبي: على شاكلة 

املهاجرين واالتحاد األوروبي؟ 
رد فــعــل الــنــخــب عــلــى الــتــصــويــت الــشــعــبــي 
ــًا، فــمــع ظــهــور  ــتـــرابـ ــتــــراب إال اغـ ال يـــزيـــد االغــ
نــتــائــج االســتــفــتــاء الــبــريــطــانــي، بـــدأ الحديث 
سريعًا عن عدم إلزامية االستفتاء من ناحية 
قـــانـــونـــيـــة، أو عـــن ضــــــرورة إجــــــراء اســتــفــتــاٍء 
ثان، أو إجراء انتخاباٍت سريعة، أو الحاجة 
وكلها  لاستفتاء،  مكّمل  برملاني  لتصويت 

ادعاءات لتبرير تجاوز اإلرادة الشعبية. 
ــــزب الـــعـــمـــال، فـــالـــعـــداء لـــكـــوربـــني،  ــا فــــي حـ ــ أمـ
ــة،  ــيـ ــالـ ــكـ ــراديـ ــه الـــيـــســـاريـــة والـ ــفـ بــســبــب مـــواقـ
فقبل  وعانيته،  صفاقته  في  للدهشة  مثير 
انتخابه، كتب املنظر السياسي ورئيس قسم 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة كــامــبــريــدج، 
لندن  التقدمية  املجلة  في  رانسيمان،  دافيد 
أغسطس/   27 )بــتــاريــخ  بــوكــس  أوف  ريفيو 
آب 2015( عــن ضــــرورة تــزويــر االنــتــخــابــات، 
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بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

كتشفة 
ُ
لم يدفع تراكم الفضائح الغذائية امل

فــي لــبــنــان بــاتــجــاه تغيير ســيــاســة الــرقــابــة 
الرسمية على املواد الغذائية واالستهاكية، 
إلــى كشف  الفضائح  أدت هــذه  فقد  العكس  بــل على 
حـــول  ومـــحـــلـــيـــة  رســـمـــيـــة  إدارات   8 بــــني  الــــنــــزاعــــات 

صاحيات الرقابة.
ــًا عــــن تـــســـّيـــب الـــرقـــابـــة  كـــمـــا كــشــفــت الـــفـــضـــائـــح أيـــضـ
الصحية والغذائية في محافظة عكار، شمال الباد، 
تحديدًا. فقد سجلت املحافظة وفاة طفل، قبل أسابيع 
قليلة، وتسمم عدد من أفراد أسرته بعد تناول وجبة 
كفتة في أحد مطاعم بلدة العبدة العكارية، إلى جانب 
العامني  الجماعي خــال  التسمم  حــاالت  من  العديد 
املــاضــيــني، نتيجة تــنــاول لــحــوم ودجــــاج وحــلــويــات 
في املنطقة. وتقول مصادر طبية من عكار لـ«العربي 
الرقابة  أجهزة  بني  املستشري  »الفساد   

ّ
إن الجديد« 

الرسمية في عكار يؤدي إلى تكرار هذه الحاالت«.
ــلـــك فــي  ــتـــهـ يــــشــــرح رئــــيــــس »جـــمـــعـــيـــة حــــمــــايــــة املـــسـ
الرقابة  آلية  الجديد«،  لـ«العربي  بــرو،  زهير  لبنان«، 
عــلــى الـــغـــذاء فــي لــبــنــان: »اآللـــيـــة قــائــمــة عــلــى تقاسم 
الصاحيات بني الوزارات املعنية كالصحة والزراعة 
والــصــنــاعــة واالقـــتـــصـــاد مـــع الــبــلــديــات واملــحــافــظــني 
)رؤســاء املحافظات الثماني(، وقــد يــؤدي أي خاف 
 إلى تعطيل آلية الرقابة«.

ً
شخصي بني وزيرين مثا

هذا األمر ملسه اللبنانيون فعليًا في تبادل االتهامات 
بـــني وزارتــــــي الــصــحــة واالقـــتـــصـــاد فـــي شــــأن تحمل 
ــول كــمــيــات مـــن الــقــمــح املــســرطــن إلــى  مــســؤولــيــة دخــ
األسواق اللبنانية، وسوء تخزين القمح في أهراءات 
وزارة االقــتــصــاد داخــــل مــرفــأ بـــيـــروت. وســـرعـــان ما 
عينات  املسؤولة عن فحص  الــزراعــة  وزارة  انضمت 
الــســجــال، لكن في  القمح قبل تفريغه فــي املــرفــأ إلــى 

إقـــرار قانون  يــأتــي هــذا التحرك بعد نحو عــام على 
النواب، وينص  الــذي وضعه مجلس  الغذاء،  سامة 
عــلــى تــشــكــيــل »الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــســامــة الـــغـــذاء« 
ومــالــيــة وصــاحــيــات  إداريــــة  استقالية  مــع منحها 
بعد،  للتطبيق  مــجــااًل  الــقــانــون  يــجــد  ولـــم  تنفيذية. 
في ظل الخافات السياسية واإلداريــة بني الــوزارات 
املعنية. بــذلــك، حلت مكانه مــبــادرة أبــو فــاعــور التي 
حملت عنوان »الحملة الوطنية لسامة الغذاء« التي 
مضى بها ُمنفردًا وبغطاء سياسي من جنباط. على 
مللف سامة  متابعني  تقييم  يتفاوت  األســـاس،  هــذا 
الغذاء للحملة بني »املعالجة املنقوصة واالستعراض 
اإلعـــامـــي«. ويــقــول رئــيــس لــجــنــة الــصــحــة النيابية 
الـــســـابـــق، الــطــبــيــب إســـمـــاعـــيـــل ســـكـــريـــة، لــــ«الـــعـــربـــي 
 »املعالجة املنقوصة مللف سامة الغذاء 

ّ
الجديد«، إن

ــوزارات، وإلــى  ــ تــعــود إلـــى تــنــازع الــصــاحــيــات بــني الــ
تابعني«.

ُ
ضعف مصداقية الوزراء والنواب امل

الغذاء«،  السابق عمل »حملة سامة  النائب  ينتقد 
 عــن تطبيق 

ً
ــهــا »ال يمكن أن تــكــون بــديــا

ّ
ويــؤكــد أن

كـــامـــل قـــانـــون ســـامـــة الــــغــــذاء، الـــــذي يـــؤّمـــن رقــابــة 
استيرادها  من مصدر  الغذائية  املــواد  على  شاملة 
أو إنتاجها في لبنان وصــواًل إلى مائدة املواطن«. 
وينقل سكرية عن عدد من مسؤولي وزارة الصحة 
إلــى نقطة الصفر«. وذلك   »الحملة عــادت 

ّ
إن قولهم 

بــســبــب »مــعــالــجــة نــتــائــج الــتــلــوث الــغــذائــي ولــيــس 
»البحث   

ّ
أن إلــى  يلفت  الــتــلــوث«. كما  هــذا  مسببات 

في ملف سامة الــغــذاء يجب أن يتطرق إلــى أهلية 
 املائكة ال يمكن 

ّ
ونزاهة مراقبي وزارة الصحة، ألن

ــت فــجــأة عــلــيــهــم وبـــــدأت محاضر 
ّ
أن تــكــون قـــد حــل

الــضــبــط وإغــــاق املــؤســســات مــن دون كــبــح الفساد 
الرقابي. كما يجب البحث في أهلية املختبرات التي 
تجري الفحوصات على عينات الغذاء ومدى دقتها، 

والشبهات حولها«.

وائــل  الــوزيــريــن  انتماء  بسبب  الصحة،  وزارة  صــف 
أبو فاعور )الصحة( وأكرم شهيب إلى نفس الحزب 
)التقدمي االشتراكي بزعامة النائب وليد جنباط(. 
كما شهدت العاقة بني محافظ بيروت، القاضي زياد 
شبيب، وأبو فاعور، توترًا بعد اتهام املحافظ للوزير 
الرقابية للمحافظة عبر  بالتعدي على الصاحيات 

عمل مراقبي »حملة سامة الغذاء« في بيروت. 
 الواقع 

ّ
يشير رئيس مصلحة حماية املستهلك إلى أن

مــن جمعيات  عــدد  مــع  التعاون  إلــى  الحالي »دفعنا 
لسامة  الــوطــنــيــة  الهيئة  لتشكيل  املــدنــي،  املجتمع 

الغذاء«. 
الجديد« جــاء على هامش  »العربي  مــع  بــرو  حديث 
املؤتمر الصحافي، الذي عقده ائتاف مدني من 248 
الوطنية  »الهيئة  إنشاء  تبني  عن  لإلعان  جمعية، 
لسامة الـــغـــذاء«. فــي املــؤتــمــر أعــلــن رئــيــس »جمعية 
فرح العطاء«، ملحم خلف، عن تبني »مسارات عمل 
قــضــائــيــة وســيــاســيــة لــلــدفــع بــاتــجــاه إقـــــرار تشكيل 
الهيئة املؤلفة من 5 أعضاء. وقد بدأ العمل القضائي 
من خــال الــدعــوى، التي رفعها املجتمع املدني ضد 
مــطــاحــن لــبــنــان الــحــديــث، وهـــي الـــدعـــوى الــتــي أدت 
لشروط  مخالفاتها  بسبب  املطاحن  هــذه  إقفال  إلــى 
العامة، وثبوت طحن حشرات ووبر جرذان  الصحة 
مــع الــقــمــح فــيــهــا«. وعــلــى الصعيد الــســيــاســي، أشــار 
خلف إلى »إجماع 18 وزيرًا ورئيس الحكومة، تمام 
سام، على أهمية إقرار املراسيم التشريعية إلنشاء 
 العبرة كانت في عدم إقرار املراسيم خال 

ّ
الهيئة، لكن

الحكومة  عقدتها  التي  األخيرة،  الحكومية  الجلسة 
هذا األسبوع«. وهو ما دفع االئتاف إلى اإلعان عن 
املرتقبة  الحكومية  الجلسة  ملــدة ســاعــة خــال  وقــفــة 
األســبــوع املــقــبــل: »وهـــي خــطــوة الــضــغــط األولــــى في 
الــــشــــارع إلنـــشـــاء الــهــيــئــة، لــكــن لـــن تـــكـــون األخـــيـــرة« 

بحسب خلف. 

مجتمع
 عدد الجئي جنوب السودان في شرق أفريقيا يمكن أن يتجاوز املليون هذا 

ّ
قالت األمم املتحدة إن

العام، ودعت األطــراف املسلحة إلى السماح بالعبور اآلمن للفارين من القتال األخير. وأوضحت 
 هناك قلقًا بشأن التدفقات الجديدة لاجئني 

ّ
منسقة الاجئني في جنوب السودان، آن إنكونتر، أن

عقب االشتباكات في العاصمة جوبا. وناشدت الحصول على 701 مليون دوالر ملساعدات اإلغاثة.
وقالت: »يفترض أن يكونوا جيل الغد الذي سيقود ويعيد بناء باده، لكنهم اآلن يعانون بشكل 
)رويترز( كبير. لقد حرموا من حياة طبيعية«.  

أعلنت دراسة أميركية نشرت أخيرًا أن السجائر اإللكترونية قد تؤدي إلى تراجع بنسبة 21 في 
املائة في عدد الوفيات الناتجة عن األمراض املرتبطة بالتدخني، خصوصًا بني الذين ولدوا بعد عام 
1997. وخلصت الدراسة التي مّولها املعهد الوطني ملكافحة املخدرات، واملعهد الوطني للسرطان 
وشبكة مراقبة السرطان ومكافحته في الواليات املتحدة، إلى أن السجائر اإللكترونية لها تأثير 
إيجابي على الصحة بشكل عام. ويرى كثير من الخبراء أن هناك منافع صحية للمدخنني الذين 
)رويترز( يتحولون إلى السجائر اإللكترونية.  

السجائر اإللكترونية تحمي المدّخنينتوقعات بمليون الجئ جنوب سوداني عام 2016

محمد كريم

ــاعـــدة  ــعـــى الــــبــــعــــض إلـــــــى مـــسـ رّبـــــمـــــا يـــسـ
زمــائــهــم فــي الــعــمــل فــي تــأديــة مهامهم، 
فالتعاون بني  إيجابيًا.  يــعــّد  الـــذي  األمـــر 
الـــزمـــاء يــســاعــد عــلــى تـــجـــاوز الــعــقــبــات، 
ويــزيــد مــن ســرعــة إتــمــام املــهــام وغــيــرهــا. 
ــات  ــدمـ الـــخـ ــديـــم  تـــقـ ــــي  فـ ــغـــة  ــالـ ــبـ املـ  

ّ
أن إال 

ليست أمــرًا جّيدًا دائــمــًا. فبحسب دراســة 
أجراها باحثون في جامعة »ميتشيغان« 
جامعة  من  باحثني  بمشاركة  األميركية، 
 اإلفـــــراط فــي تقديم 

ّ
»فـــلـــوريـــدا«، تــبــنّي أن

ر سلبًا على الشخص الذي 
ّ
املساعدة يؤث

يقّدمها، وقد يعاني من اإلجهاد الذهني 
وتراجع أدائه الوظيفي.

ــثـــني راســــل  ــبـــاحـ ــيــــس فــــريــــق الـ ويــــقــــول رئــ
 آثار اإلرهاق كانت أكبر لدى 

ّ
جونسون إن

الــذيــن يحرصون على مساعدة  ــفــني 
ّ
املــوظ

اآلخرين. فحني ُيطلب من هؤالء املساعدة، 
يشعرون بــالــتــزاٍم قــوي بــوجــوب تقديمها 
الــرغــم مــن اإلرهـــاق الذهني والبدني  على 

الذي قد تسّببه.
ــفــًا يــعــمــلــون في 

ّ
شــمــلــت الـــدراســـة 68 مــوظ

مــــجــــاالت مــخــتــلــفــة )الـــهـــنـــدســـة والـــرعـــايـــة 

الصحية وغيرها(. وخلصت إلى ضرورة 
ــفــــون أكــــثــــر حــــرصــــًا عــنــد  أن يــــكــــون املــــوظــ
تقديم املساعدة لآلخرين في مكان العمل، 
ــر قــد تؤثر  خــصــوصــًا أن املــبــالــغــة فــي األمـ
عملهم.  فــي  فعالية   

ّ
أقــل وتجعلهم  عليهم 

فني الذين يجدون 
ّ
ويرى الباحثون أن املوظ

ملساعدة  نشاطات  في  منخرطني  أنفسهم 
االســتــراحــة  عليهم  كبير،  بشكل  اآلخــريــن 
تناول  أو  قيلولة،  أخــذ  أو  الــوقــت،  لبعض 
بهدف  الــكــافــيــني،  منتجات  مثل  املنبهات 

استعادة نشاطهم الذهني.
ــة عــن  ــ ــدراسـ ــ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، تـــتـــحـــّدث الـ

املساعدة، وضــرورة  الذين يطلبون  أولئك 
إدراكــهــم أن طلب املساعدة مــرات عــدة في 
ر سلبًا على زمائهم. لكن هذا ال 

ّ
اليوم يؤث

ف عن طلب املساعدة، 
ّ
يعني أنه يجب التوق

وإن كان من األفضل أن يبذل املوظفون كل 
ما في وسعهم واختبار مدى قدرتهم على 

حل املسائل العالقة قبل طلب املساعدة. 
وبطبيعة الحال، فإن تقدير الشخص الذي 
وتأثيره  بالرضا  ُيشعره  املــســاعــدة  يــقــّدم 
اإليجابي على اآلخرين في العمل. ويمكن 
ــلــل مـــن احـــتـــمـــال تــعــبــه، 

ّ
لـــهـــذا األمـــــر أن يــق

ليتحّول األثر السلبي إلى حافز إيجابي. 

هـــكـــذا، يــمــكــن لــطــالــبــي املــســاعــدة تخفيف 
الــضــغــوط على زمــائــهــم الإراديــــًا بمجّرد 
طلب املساعدة، من خال اإلشارة إلى األثر 

اإليجابي ملساعدتهم لهم.
وتشير الدراسة إلى أهمية انتباه املوظف 
الذي يطلب املساعدة من زميل له، إلى مدى 
قدرته على تلبيتها. ففي حال كان منهمكًا 
ر طلب املساعدة 

ّ
على سبيل املثال، قد يؤث

ما قّدم 
ّ
منه سلبًا عليه. من جهة أخرى، كل

ما زاد عدد األشخاص 
ّ
أحدهم املساعدة، كل

الذين يلجؤون إليه. لذلك، عليه في بعض 
األحيان أن يقول ال.

مساعدة زمالء العمل قد ال تكون جيّدة دائمًا

ربى أبو عمو

هاتف أحد محال الوجبات السريعة، ورّدت 
عليه صاحبة صوٍت جميل. كان يريد أن 
. على الكومبيوتر املوجود 

ً
يسمعه جميال

أمامها، سّجلت طلباته. لم يَر شيئًا. مجّرد 
صورة متخّيلة جعلته يبتسم. ثّم وّدعته 

ة إلى درجة دفعته إلى 
ّ
ة. أحّس برق

ّ
برق

الحديث عن األمر. هل تحضُر مع الوجبة 
التي طلبها؟ أم تبعُث له بإشارة؟ ال يعرف 
شكلها أو اسمها وال أي شيء. كان يريد 
منها تلك اللفتة الجميلة، التي تسحبه إلى 

القليل من الخيال.
¶ ¶ ¶

لم تأِت. ويقول الشاعر الفلسطيني محمود 
 هي. هذه 

ٌ
درويش إنها لن تأتي. بعيدة

خرى. حتى الصوت الجميل ال ينسيه 
ُ
أ

إياها، وال جميع األصوات الجميلة. يؤمن 
بالدنيا أكثر منها. العالم يمر من بينهما 

ر يومًا أن يذهب 
ّ
وحولهما. وال تأتي. لم يفك

ر. لكّن العالم أقوى من حلمه. 
ّ
إليها. بل فك

¶ ¶ ¶
يبتسُم للفتاة العابرة في خياله.. لصوِتها 

. وال تأتي. 
ً
الجميل. يختاُر لها اسمًا وشكال

واألجمل أن تبقى حيث هي. من مكانه 
 ال بد وأن 

ً
البعيد، سيعرف أن صوتًا جميال

 أجمل. هذه ليست قاعدة، بل 
ً
يخّبئ فتاة

ه من خياله، وتلك اللفتة التي منحها له 
ُ
ِعبرت

 جديد.
ّ

العالم في يوم ممل
وجبة سريعة من دونها. ويوم آخر من 
دونها. وقد يكون عمرًا. في مرٍة أخرى، 

ه. 
ّ
قد ال تجيب هي نفسها. لن يجّرب حظ

حادثة من هذا النوع قد تقضي على لحظات 
تخّيلها. يعيش في الواقع وال يؤمن به. 

 ما يعرفه عنه يدعوه 
ّ

يحفظه باألرقام. كل
إلى أن يكون غيره. هو أيضًا، لن يأتي إلى 

الواقع.
مرة أخرى، يبتسُم للفتاة العابرة في خياله، 

والبحر الذي يستوعب أحالمه، والسماء 
التي ترفعه إليها، والنساء اللواتي يمشني 

على الكورنيش البحري. أحيانًا، يسمُع 
نقمتهّن على الرجال. يبتسم مجددًا 

ويتمنى أن تنقم عليه، فقد حرمته من ذلك 
أيضًا.   
¶ ¶ ¶

»بيننا مليون عصفور وصورة«. أكثر من 
مليون عصفور وشجرة وأسماء وحروب 

وذكريات. تجمعهما حياة وموت. وبينهما، 
صاحبات أصوات جميلة. الخيال يحميه 

منها. في ما مضى، كانوا يصلون إلى 
قارات أخرى بحرًا. لطاملا قرأ هذه الكتب. 

ما قصد البحر، رآها أمامه. وإذا ما 
ّ
وكل

، رجع إلى حياته 
ً
سمع صوتًا جميال

نفسها.
¶ ¶ ¶

وحدها التفاصيل التي نخلقها تنسينا 
أخرى لم نعد نطيقها. وتصيُر حقيقية 

بنا حني نصبح 
ّ
بقدر ما نصّدقها. ولن تعذ

قادرين على تجاوزها وخلق أخرى. أمس 
. وغدًا قد يكتفي بوجبة 

ً
كان صوتًا جميال

سريعة وقليل من البطاطس املقلّية. ليس 
ه ذكّي ليبتسم 

ّ
سخيفًا ليؤمن بصوت. لكن

بعد إغالق الهاتف.  

صوُتها الجميل

مزاج
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لم تعد ذاكرة 
اإليرانية منيرة 

غرجي تسعفها. 
إال أن تاريخ هذه 

المرأة يعد كافيًا، 
وهي الوحيدة 
التي استطاعت 

أن تحتّل مقعدًا 
في مجلس خبراء 
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طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــّرر اســـمـــهـــا كـــثـــيـــرًا فــــي اآلونـــــة  ــكــ تــ
سمح  بعدما  األخــيــرة، خصوصا 
اسمها  بتسجيل  اإليرانية  للمرأة 
لــلــمــشــاركــة فــــي انـــتـــخـــابـــات مــجــلــس خـــبـــراء 
الـــقـــيـــادة، وهــــو االســتــحــقــاق الــــذي جــــرى في 
شهر فبراير/شباط املاضي، الختيار أعضاء 
مــن عــلــمــاء الــديــن املــشــرفــن فــي هـــذا املجلس 
عــلــى تعين املــرشــد اإليـــرانـــي األعــلــى. وعلى 
لــم يستطعن الحصول على  الــرغــم مــن أنهن 
أي مــقــعــد أو تــجــاوز االمــتــحــان الــــذي يحدد 
تــهــن الدينية  قــدرتــهــن على االجــتــهــاد وكــفــاء
والفقهية، إال أن هــذا ذّكــر كثيرين بامرأة قد 
تكون غابت عن األذهـــان منذ ســنــوات، وهي 

منيرة غرجي.
غرجي هي اإليرانّية الوحيدة التي استطاعت 
الــخــبــراء، لكن ليس في  بــن   مقعدًا 

ّ
أن تحتل

مجلس خبراء القيادة، بل في مجلس خبراء 

بعض رجال الدين هّددوا 
بمغادرة مجلس خبراء 

الدستور طالما بقيت 
غرجي فيه

غرجي استطاعت رفع 
صوتها بجرأة مستخدمة 

القرآن، وكانت األولى التي 
فسرت القرآن بالقرآن

الــذي شّكل مباشرة عقب  اإليــرانــي  الدستور 
انــتــصــار الـــثـــورة اإلســالمــيــة عـــام 1979. وقــد 
اخــتــيــر أعــــضــــاؤه بـــاقـــتـــراع شــعــبــي لــيــتــولــوا 
ــتـــور الـــجـــديـــد فـــي ذلــك  مــهــمــة صــيــاغــة الـــدسـ
الــوقــت. وبــعــدمــا تــجــاوزت صــعــوبــات كثيرة، 
جــلــســت غـــرجـــي عـــلـــى مــقــعــدهــا فــــي مــجــلــس 
مــكــّون مــن رجـــال ديـــن وحــقــوقــيــن، ونجحت 
في االنتخابات على الرغم من أنها ال تحمل 
ــبـــت على  ــانـــت قـــد واظـ ــهـــادة جــامــعــيــة، وكـ شـ

دراسة العلوم الدينية في صغرها.
غــرجــي مــن مــوالــيــد عـــام 1929، وتــتــحــّدر من 
مــنــطــقــة عـــن الـــدولـــة الـــواقـــعـــة فـــي الــعــاصــمــة 
اإليرانية طهران. تزوجت في الخامسة عشرة 
كانت  متدّينة  عائلة  إلــى  تنتمي  من عمرها. 
عــلــى تثقيف وتعليم وزيــــادة وعــي  تــحــرص 
أفــرادهــا دينيا. قــرأت القرآن في عمر صغير، 
وواكـــبـــت األحـــــداث الــســيــاســيــة الــتــي عصفت 

بالبالد وهي في مرحلة الشباب. 
تـــبـــدو حـــيـــاة غـــرجـــي مــلــيــئــة بــــاألحــــداث. هــذا 
قد  ذاكرتها  ظاهر على مالمحها، وإن كانت 
بدأت تخونها. تقول لـ »العربي الجديد« إنها 
كانت تذهب إلى املدرسة في زمن الشاه رضا 
خان. تذكر أن التقاليد واألعراف كانت تحكم 
عائلتها، الفــتــة إلــى أنــهــا عــرفــت الــقــرآن حن 
كــانــت طفلة صغيرة. منذ ذلــك الــوقــت، بــدأت 

تهتم بتفسير القرآن.
ما ال تذكره غرجي، لكن تنقله كتب التاريخ، 
ــثـــورة الــدمــويــة الــتــي  أنــهــا شــهــدت أحـــــداث الـ
وقعت في 4 يونيو/حزيران عام 1963. كانت 
تــســكــن حينها فــي ســاحــة الــشــهــداء )جــنــوب 
العدواني  التعامل  رأت  إنها  وقالت  طهران(، 
والدموي لقوات الشاه مع من كانوا يطالبون 
بـــحـــقـــوقـــهـــم، فــــاتــــخــــذت قـــــرارهـــــا بـــاملـــشـــاركـــة 
تتابع  ســنــوات.  بعد  انتصرت  التي  بالثورة 
أن كــان لها دور فــاعــل فــي الــثــورة اإليــرانــيــة، 
وسعت إلى توعية الناس من خالل القرآن، ما 

جعلها عرضة للخطر.
بعد انتصار الثورة، شّكلت مجموعة صغيرة 
ــع نـــاشـــطـــات أخـــــريـــــات، مــنــهــن مــســتــشــارة  مــ
ابتكار.  معصومة  الحالي  اإليــرانــي  الرئيس 
فــي ذلــك الــوقــت، كتبت غــرجــي وابــتــكــار ومن 
ــة إلـــــى مـــؤســـس الــجــمــهــوريــة  ــالــ مــعــهــمــا رســ
اإلسالمية روح الله الخميني، وتحدثن فيها 
ــــرورة أن يــكــون لــلــمــرأة دور أكــبــر في  عـــن ضـ
إيــــران الــجــديــدة، وطــالــبــت غــرجــي بــاملــســاواة 
 مــا جــاء في 

ً
وحــريــات أكــبــر ال تــتــجــاوز أصـــال

الدين اإلسالمي.
هذا كله لم يتوقف، حتى مع خوضها تجربة 
في حياتها،  انعطاف مفصلية  نقطة  شكلت 
الدستور.  إلــى مجلس خــبــراء  وهــي دخولها 
الشعبية التي كانت تحظى بها، وقدرتها على 
تقديم خطب دينية وسياسية، ومساهمتها 
وقد  الــثــوريــة، جعلها محبوبة،  التوعية  فــي 

يزيد  ما  على  االنتخابات وحصلت  خاضت 
عن مليون و300 ألف صوت، ودخلت املجلس 
لتكون املـــرأة األولـــى والــوحــيــدة فــي مؤسسة 

من هذا النوع حتى يومنا هذا.
هـــذه الــتــجــربــة جعلتها عــرضــة لــالنــتــقــادات، 
حتى أن بعض رجــال الدين هــددوا بمغادرة 
ــدت فـــيـــه هـــــذه املـــــــرأة،  ــ ــواجـ ــ املـــجـــلـــس طــــاملــــا تـ
ــــت حـــيـــنـــهـــا جــمــلــتــهــا الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي  ــالـ ــ وقـ
ــــي أنــهــا  ــوم، وهـ ــيــ ــا كـــثـــيـــرون حـــتـــى الــ ــرددهــ يــ
كلفها  التي  بمسؤولياتها  وستقوم  ستبقى 

املواطنون بها، وستؤدي واجبها.
ألقت غرجي خطبا كثيرة في املجلس، منها 
املــرأة في  املــرأة اإليرانية وحقوق  عن حقوق 
اإلسالم. تقول لـ »العربي الجديد« إن اإلسالم 
ال يــمــيــز بـــن الـــرجـــل واملـــــــرأة، وهــــو مـــا يجب 
أداء مهمته،  إبــان  املجلس   

ّ
تحقيقه. بعد حــل

ابــتــعــدت غــرجــي عــن املــســؤولــيــات الحكومية 
وتــفــرغــت لــلــعــلــوم الــديــنــيــة وتــفــســيــر الـــقـــرآن، 
وألفت عددًا من الكتب. في وقت الحق، أنشأت 
أول مــؤســســة غــيــر حــكــومــيــة تــعــنــى بــشــؤون 
ــران، فــأصــبــح مــركــز التحقيقات  ــ ــرأة فــي إيـ املــ
ودراســـــات املــــرأة أحـــد أهـــم املـــراكـــز، عــلــمــا أنــه 
ينشر عــددًا من التحقيقات والــدراســات التي 
إلــى تفعيل  بالدين، وتدعو  املــرأة  تربط دور 

دور املرأة في املجتمع. 
ــّرت، وبـــدأ الــعــمــر يــنــال من  ســنــوات طــويــلــة مــ
اللواتي استطعن  اإليــرانــيــات  غــرجــي. بعض 
تحقيق أحالمهن يتذكرنها، منهن مستشارة 
الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي الــحــالــيــة لـــشـــؤون املــــرأة 
شهيندخت مــوالوردي، والتي أقامت مراسم 

تكريمّية لغرجي أخيرًا. 
وتـــقـــول ابـــتـــكـــار إن غـــرجـــي اســتــطــاعــت رفــع 
صــوتــهــا بـــجـــرأة مــســتــخــدمــة الـــقـــرآن، وكــانــت 
األولى التي فسرت القرآن بالقرآن. سعت إلى 
إثبات أن اإلسالم ال ينتقص من حقوق املرأة، 

وهي »مهمة شاقة«.

محميّة الدندر في 
السودان تمثل ثروة 

طبيعية وحيوانية 
وبيئية هائلة، لكّن سوء 

استثمارها يؤدي إلى 
ضياع الكثير من األموال، 

التي يمكن أن تدرّها 
على البالد كدخل سياحي 

أساسي تحتاجه

الخرطوم ـ العربي الجديد

بــعــد انــفــصــال جــنــوب الــــســــودان عــــام 2011 
وخـــســـارة الـــســـودان أكــثــر مـــن 70 فـــي املــائــة 
مـــن اإليـــــــــرادات الــنــفــطــيــة، انــطــلــقــت دعــــوات 
الســـتـــغـــالل مــحــمــيــة الــــدنــــدر الــطــبــيــعــيــة في 
تـــدّره  أن  ملــا يمكن  البيئية،  الــســيــاحــة  ــار  إطـ
على البالد من عمالت صعبة، ال سيما في 
ظل األزمة االقتصادية التي تعيشها البالد 

والشح في العمالت الصعبة.
تــعــتــبــر مــحــمــّيــة الـــدنـــدر مـــن أهــــم املــحــمــيــات 
افتتحت  أفــريــقــيــا،  مــســتــوى  عــلــى  الطبيعية 
عام 1935 بهدف حماية الحياة البرية وجذب 
اإلنكليزي  الحكم  أيــام  البريطانين  السّياح 
للبالد )1899- 1956(. تقّدر مساحتها بنحو 
10.291 كيلومترًا مربعا، وتقع عند الحدود 
ــتـــوســـط ثـــالث  الــــســــودانــــيــــة- اإلثـــيـــوبـــيـــة، وتـ

واليات سودانية شرقية وغربية.
املتكامل  البيئي  بالتنوع  املحمّية  تشتهر 
تباينا  مما يحدث  املــنــاخ،  تنوع  عــن   

ً
فضال

في األمطار حيث يتراوح معدل األمطار بن 
500 و700 ملم في العام.

ــرة مــن  ــيــ ــبــ ــة غـــنـــيـــة بـــمـــجـــمـــوعـــة كــ ــ ــّي ــمــ ــحــ املــ
وبعضها  والــزواحــف،  والطيور  الحيوانات 
 أساسيا 

ً
نادر. ويمثل عنصر املفاجأة عامال

لــلــجــذب الــســيــاحــي املـــشـــوق فــيــهــا، فــالــزائــر 
ُيفاجأ بظهور الحيوانات األليفة والشرسة 
بنفس  وباختفائها  إنــــذار،  ســابــق  دون  مــن 

الطريقة.
تضم املحمية وفق تقديرات رسمية أكثر من 
250 نوعا من الطيور املستوطنة واملهاجرة، 
 عــن 27 نــوعــا مــن الــثــديــيــات الكبيرة 

ً
فــضــال

ــــالت الـــلـــحـــوم كــالــبــشــمــان والـــجـــامـــوس  ــ وآكـ
واألسد والضبع وغيرها.

يحذر مختصون في مجال البيئة والحياة 

الخرطوم،  السودانية  العاصمة  من  الــدنــدر 
ة الــــطــــرقــــات، إذ  ــيـــرة شــــاقــــة لـــــــــرداء فــــي مـــسـ
الرحلة نحو 12 ساعة وقــد تزيد.  تستغرق 
السيارات  عبر  إليها  الــوصــول  كما يصعب 
ــل الــنــقــل  ــائـ ــن غـــيـــاب وسـ  عـ

ً
ــة، فـــضـــال ــاديـ ــعـ الـ

الــــجــــوي، إذ تــفــتــقــر املـــحـــمـــّيـــة إلـــــى مــهــابــط 
 رحــــالت الــطــيــران 

ّ
الــطــائــرات بــالــرغــم مــن أن

املــاضــي  الــقــرن  اســتــمــرت حــتــى سبعينيات 
ــيــــن واألجــــانــــب  تـــحـــمـــل الـــســـيـــاح الــــســــودانــ

بمعدل رحلتن أسبوعيا إلى املحمّية.
يقول مدير اإلدارة العامة للحياة البرية في 
 
ّ
الـــســـودان، الــلــواء سليمان بــن ســلــيــمــان، إن

كبيرة  مشاكل  من  تعاني  ال  حاليا  املحمّية 
ال سيما بــعــد الــقــضــاء عــلــى ظــاهــرة الصيد 
املحلية  املجتمعات  تفّهم  بعد  الــعــشــوائــي، 
دور املــحــمــّيــة وأهــمــيــة الــحــيــاة الــبــريــة. كما 
تراجعت الزراعة داخل املحمّية عبر تطبيق 
الــقــانــون وتــعــزيــز الـــقـــوات املـــوجـــودة هــنــاك، 

التعامل  أجــل  مــن  مكثف،  بشكل  لحمايتها 
مـــع أّي مــخــالــفــة بـــصـــورة فـــوريـــة. مـــع ذلـــك، 
يؤكد وجــود مخاطر ما زالــت ماثلة تتصل 
بـــدخـــول الــحــيــوانــات األلــيــفــة إلـــى املــحــمــّيــة، 
وما لذلك من أثر سلبي في البيئة سواء من 
ناحية نباتية أو حيوانية. فهذه الحيوانات 
تنقل أمراضا إلى الحيوانات البرية يصعب 
املراعي  الحيوانات  تلك  تبدد  كما  عالجها. 
للحياة  األساسية  املراعي  وهــي  املوقع،  في 
البرية. كذلك، يشعل الرعاة النار في املواقع 
ويتركونها، مما يتسبب في حرق مساحات 

كبيرة من الغابات يصعب إطفاؤها.
ــاد دور  يـــشـــدد ســلــيــمــان عـــلـــى أهـــمـــيـــة إيــــجــ
السوداني،  االقتصاد  في  للمحمّية  أساسي 
مما يضمن استمراريتها. ويوضح: »نعاني 
فــي الــوقــت الــحــالــي، كــــإدارة حــيــاة بــريــة، مع 
ــــوزارة السياحة  الــجــهــات املــعــنــيــة األخــــرى كـ
والــشــرطــة فــي ســبــل اســتــغــالل املــحــمــيــة، وأن 

يــكــون لــهــا دور أســـاســـي فـــي ضـــخ الــعــمــالت 
الصعبة على البالد. وهــو ما يتطلب إعــداد 
بنية تحتية مجهزة لها«. ويضيف: »حاليا، 
ال تــوجــد طــرقــات مــعــبــدة إلـــى املــحــمــّيــة، مما 
يــصــّعــب كــثــيــرًا زيــارتــهــا.. فـــإذا جـــرى تعبيد 
املطلوبة  الساعات  عــدد  سينقص  الطرقات 
 الرحلة ستكون أكثر راحة«.

ّ
للوصول، كما أن

من جهته، يشدد مدير محمّية الدندر، اللواء 
جمال آدم، على أهمية العمل على استقرار 
املجتمعات السكانية املقيمة حول املحمّية 
وإيجاد بدائل تساعدهم على العيش هناك 
كخطوة أساسية لحمايتها من خطر تغّول 
تلك املجتمعات عليها. ويوضح: »املجتمع 
املــحــلــي املــقــيــم حــــول املــحــمــّيــة يــعــتــمــد في 
فإذا  والفحم،  الحطب  على  اليومية  حياته 
منها..  للتزود  إليها  تلقائيا  اتجه  اختفيا 
ال خيار لدينا إاّل في البحث من أجلهم عن 

بدائل«.

البرية مــرارًا من هروب حيوانات كثيرة من 
عديدة  املحمّية مخاطر  تهدد  كما  املحمّية. 
منها ظاهرة النينو، التي أثرت في معدالت 
األمطار، والتوسع في عمليات الزراعة داخل 
الحكومية  الخطط  وغياب  املحمّية،  حــدود 
عليها،  واملحافظة  بها  للنهوض  الواضحة 
والــحــرب والــجــفــاف الــلــذان يــمــثــالن عاملن 
أســاســيــن فــي نـــزوح الــســكــان واســتــقــرارهــم 
حول املحمّية. كذلك، تسلل الرعاة إلى داخل 

املحمية والصيد الجائر فيها.
مسافات طويلة يقطعها الزائر إلى محمّية 

بطاقة هوية

منيرة 
غرجي

اإليرانيّة التي دافعت 
عن حقوق المرأة من 

خالل القرآن

أطفاٌل يستمتعون بالعطلة الصيفيّة

رقص وكرة قدم في تونس

تعّد غالبية العائالت 
برنامجًا الستثمار الوقت 

خالل العطلة التي تدوم 
نحو ثالثة أشهر

تونس ــ مريم الناصري

عــادة، يقضي بــالل غانم )13 عاما( غالبية 
الصيفية.  العطلة  خــالل  البيت  فــي  أوقــاتــه 
ــار الـــطـــويـــلـــة عــلــى  ــهــ ــنــ ــات الــ ــ ــاعـ ــ يـــمـــضـــي سـ
شـــاشـــة الـــتـــلـــفـــزيـــون أو الـــكـــومـــبـــيـــوتـــر. هــو 
مــولــع بــاأللــعــاب اإللــكــتــرونــيــة، الــتــي يــحــرم 
منها خالل أيام الدراسة. لذلك، يشتاق إلى 
الصيف لقضاء الوقت في اللعب والتسلية. 
مــن جــهــة أخــــرى، ال خــيــار آخـــر لــديــه بسبب 
عـــمـــل والـــــديـــــه. يـــضـــايـــقـــه أنـــــه ال يــســتــطــيــع 
ــاد أو الــســفــر أو الـــذهـــاب  االلـــتـــحـــاق بــــأي نــ
بعد  يوليو/تموز،  فــي شهر  إال  البحر  إلــى 
حصول والــديــه على إجـــازة. مع ذلــك، يلفت 
الرغم  الصيفية، على  العطلة  أنه يحب  إلى 
البيت، وإن  ــه يقضي معظم وقته في 

ّ
أن من 

كـــان ال يــــزال يــتــمــنــى أن تــتــيــح لـــه الــظــروف 
القيام بكل ما يريده.

كالعادة، ومع اقتراب اإلجازة الصيفية، التي 
الترفيه  بــهــدف  بشغف  التالميذ  ينتظرها 
عــن أنفسهم بــعــد عـــام دراســــي طــويــل، تعّد 
غالبية العائالت برنامجا الستثمار الوقت 
خالل العطلة، التي تدوم نحو ثالثة أشهر. 
للحصول  هــذه فرصتهم  أن  يــدركــون جيدًا 
ــتـــاع واالســــتــــرخــــاء.  ــتـــمـ ــة واالسـ ــراحــ عـــلـــى الــ
ــرة إلـــــى أخــــرى  ــ ــ وتـــخـــتـــلـــف الـــعـــطـــلـــة مــــن أسـ
ومــــن طــفــل إلــــى آخــــر، كـــل بــحــســب هــوايــاتــه 
وإمكانيات عائلته املادية. وبطبيعة الحال، 
في  املتوفرة  الترفيه  بوسائل  األمــر  يرتبط 

كل منطقة.
ها تمضي 

ّ
تقول سليمة رحمان )12 عاما( إن

في  والــدتــهــا  بــرفــقــة  العطلة  ــات  أوقــ غالبية 
البيت، وتفضل قضاء أيام العطلة الصيفية 
واللعب واالستمتاع على غرار  البحر  على 
بــقــيــة األطــــفــــال. أيـــضـــا، تــفــضــل الــســفــر إلــى 
هذا  أن  إال  تعرفها،  ال  الــتــي  املناطق  بعض 
ليس متاحا دائما بسبب عمل والــدهــا. مع 
ذلك، ترى أن السفر ملدة أسبوعن يعّد كافيا 
باقي  تقضي  أن  على  الــنــفــس،  عــن  للترفيه 
أيام العطلة مع أقاربها عند الشاطئ أو في 

البيت. 
من جهته، يقول أكرم الشرفي )15 عاما( إنه 
يفضل قضاء اإلجازة الصيفية في الرحالت. 
ــدرة والـــديـــه عــلــى مــرافــقــتــه  وفـــي ظـــل عـــدم قــ
ل االلتحاق بإحدى الفرق 

ّ
بسبب العمل، يفض

الــكــشــفــيــة الــتــي تــنــظــم رحــــالت إلـــى مناطق 
جبلية وصحراوية. ويلفت إلى أنه  يكتسب 
عــادة مهارات عــدة من املــدربــن، مشيرًا إلى 
أنه، قبل أربع سنوات، قام بااللتحاق بفريق 
وخصوصا  الــصــيــف،  فصل  خــالل  الكشافة 
أنـــه يفضل اســتــثــمــار الـــوقـــت. كــذلــك، يشعر 
والـــــداه بــاالطــمــئــنــان عــلــيــه، وخــصــوصــا أن 

باإلضافة  الثقافي  بالجانب  تهتم  الكشافة 
إلى البرامج الترفيهية. 

ــــرون ظــروفــا  فـــي املــقــابــل، يـــواجـــه أطـــفـــال آخـ
تمنعهم من السفر، إذا ما عجز األهل عن أخذ 
املــوارد  عطلة خــالل الصيف، أو بسبب قلة 
املالية، إال أن هذين السببن، باإلضافة إلى 
أســبــاب أخــــرى، ال يــؤديــان بــالــضــرورة إلــى 
إحـــبـــاط هــــؤالء الــتــالمــيــذ الـــذيـــن يــنــتــظــرون 
اإلجــازة الصيفية. في السياق نفسه، يقول 
بناد  يلتحق  إنـــه  عــامــا(   14( طـــارق فضلي 
بلقاء أصدقائه  ويــفــرح  ثقافي،  أو  ريــاضــي 
الــوقــت بــن اللعب  هــنــاك. يضيف: »نمضي 
وقـــراءة القصص واملــشــاركــة فــي مسابقات 
مـــع الــــنــــوادي األخــــــرى، أكــــان فـــي الـــرســـم أو 
طــارق  غــيــرهــا«. ال يستطيع  أو  املــوســيــقــى 
ــه، لــكــنــه يفضل  ــديــ الــســفــر بــســبــب عــمــل والــ
الــنــوادي،  فــي  العطلة  أوقــــات  قــضــاء معظم 
ــداًل مــــن الـــبـــقـــاء فــــي الـــبـــيـــت أو الــتــســلــيــة  ــ ــ بـ

باأللعاب اإللكترونية.
وبسبب رغبة التالميذ في استثمار اإلجازة 

الصيفية، تضطر العائالت إلى التفكير في 
نشاطات ترفيهية قبل بداية العطلة، بهدف 
ــم، ومــســاعــدتــهــم على  ــهـ ــراغـ مــــلء أوقــــــات فـ
وتقول  يحبونها.  التي  الهوايات  ممارسة 
إنها تنتظر  عــامــا(،   15( بــن مسعود  حنان 
لتلتحق  الــصــبــر،  بــفــارغ  الصيفية  العطلة 
بفرقة رقص الباليه، التي بدأت تدريباتها 
معها قبل ست سنوات. هذه الفتاة ال تكترث 
ــيـــرهـــا.  ــلـــرحـــالت أو الـــنـــزهـــات أوغـ كـــثـــيـــرًا لـ
أكبر  ســعــادة  هناك  ليست  إليها،  بالنسبة 
مـــن مــمــارســتــهــا هــوايــتــهــا املــفــضــلــة، وهــي 

الرقص ملدة أربع ساعات يوميا. 
تــشــارك فــي بعض املــهــرجــانــات الــتــي تنظم 
 من 

ً
في بالدها، وتلقى عادة دعما متواصال

ها تمارس هوايتها خالل 
ّ
عائلتها، طاملا أن

اإلجـــازة، ومــن دون أن تؤثر هوايتها على 
دراستها.

ل سيف عمراني )12 عاما( 
ّ

من جهته، يفض
االلــتــحــاق بــأحــد الــنــوادي الــريــاضــيــة خالل 
ــا أن أهــلــه   الــعــطــلــة الــصــيــفــيــة، وخـــصـــوصـ
يــحــرمــونــه مـــن مــمــارســة أيــــة هـــوايـــة خــالل 
العام الدراسي. لذلك، عادة،  يستغل عطلته 
ــى قــلــبــه،  ــب إلــ ــ فـــي مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة األحـ
وهي كرة القدم. هوايته هذه تتيح له السفر 
إلــى مناطق عــدة فــي تونس للمشاركة في 
منافسات مع نــواٍد أخــرى. أمــا باقي األيــام 
فيستغلها  الرياضة،  فيها  يمارس  ال  التي 
ــة والــتــحــضــيــر لـــلـــعـــام املــقــبــل،  ــ ــدراسـ ــ فــــي الـ
بسبب إلحاح والديه. ويلفت إلى أن ذلك ال 
يضايقه كثيرًا، وخصوصا أنه يملك الوقت 

الكافي للترفيه. 

 الــصــلــع حـــالـــة طــبــيــعــيــة، قد 
ّ
كــمــا أن

ــة، أو تـــعـــود إلــى  ــيــ تـــكـــون غــالــبــا وراثــ
مــشــكــلــة صــحــيــة تــرتــبــط بــهــرمــونــات 
الــجــســم وتــكــويــنــهــا ونــقــص بعضها 
 هناك 

ّ
فــــإن اآلخــــر،  زيــــادة بعضها  أو 

الصلع،  ملقاومة  طبيعية  طرقا  أيضا 
أقصى  إلــى  الشعر  تساقط  وتقليص 
حّد، خصوصا لدى الرجال، وهم أكثر 

املعانن منه حول العالم.
من هذه الطرق ما يستخدم خصوصا 
بــعــض األعـــشـــاب والــثــمــار وزيــوتــهــا، 
وهو  الجميع.  أيـــدي  بــن  يتوفر  مما 
ما يعرضه موقع »مينز هيلث« على 

الشكل اآلتي:
- البصل: كما سّميت بصالت الشعر 
بالنسبة  الحنون  كــاألم  فهو  باسمه، 
لــهــا. هـــو مـــن أرخــــص أنـــــواع الــعــالج، 
وأكـــثـــرهـــا وفـــــــرة. عـــصـــيـــره يـــحـــّد مــن 
على  احــتــوائــه  بسبب  الشعر  تساقط 
مــــعــــدالت عـــالـــيـــة مــــن الـــكـــبـــريـــت الــــذي 
ويقّوي  الدموية  الـــدورة  عمل  ط 

ّ
ينش

البصالت.
ــزيــــوت: تـــدلـــيـــك فــــروة  ــالــ - الـــتـــدلـــيـــك بــ
الرأس بالزيوت الطبيعية مفيد جدًا. 
هناك عدد كبير من هذه الزيوت التي 
يتركز عملها األساسي على تنشيط 
الـــــــدورة الـــدمـــويـــة. مـــن هــــذه الـــزيـــوت 
الزيتون،  الهند، والــلــوز، وزيــت  جــوز 
ــا طـــريـــقـــة  ــ ــ ــروع والـــــــخـــــــردل. أمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ والـ
االستخدام فسهلة جدًا قوامها تدليك 
فروة الرأس بأي نوع من تلك الزيوت 

مرة أسبوعيا أو أكثر من ذلك إذا كان 
هنالك إمكانية لذلك.

- مـــنـــقـــوع الـــحـــلـــبـــة: تـــعـــتـــبـــر الــحــلــبــة 
مـــن الــنــبــاتــات املــفــيــدة الـــتـــي تــحــتــوي 
على مــعــدالت مرتفعة مــن األحــمــاض 
األمـــيـــنـــيـــة والـــبـــروتـــيـــنـــات والــــدهــــون 
والبيتا كاروتن، وهي مواد تعزز نمو 
بعد  الحلبة  ستخدم 

ُ
ت الشعر.  خــاليــا 

نقعها باملاء طوال الليل، ُيصنع منها 
املناطق  على  توضع  بعدها  عجينة، 
الــخــالــيــة مــن الــشــعــر فــي الــــرأس طــوال 
نــصــف ســـاعـــة. وبــالــفــعــل، هـــي طريقة 

ناجحة جدًا وتستحق التجربة.
- أوراق الصّبار: للصّبار أنواع عديدة 
كما  الشعر.  تساقط  ملنع  مفيدة  ها 

ّ
كل

الخاصة  املستحضرات  الكثير من   
ّ
أن

بالشعر والبشرة تستخدمه. يحتوي 
ـــز نـــمـــو الــشــعــر، 

ّ
عـــلـــى إنـــزيـــمـــات تـــحـــف

والكريمات  الزيوت  استخدام  ويمكن 
التي تحتويه. وإذا أردت أن تتوجه إلى 
تستخلص  أن  فعليك  األصلي،  املنبع 
على  وتــضــعــه  الــصــّبــار  أوراق  عصير 

رأسك لبضع ساعات يوميا.
ــقــــوع جـــــــذوره  ــنــ - الـــــعـــــرق ســــــــوس: مــ
ــبـــاشـــرة عــلــى  يــعــمــل بــطــريــقــة غـــيـــر مـ
تــعــزيــز الــشــعــر مـــن جـــــذوره. فوضعه 
ب 

ّ
ويرط املسامات  يفتح  الـــرأس  على 

الــــــبــــــشــــــرة، وكــــــــذلــــــــك، يــــقــــضــــي عـــلـــى 
االلتهابات في فروة الرأس بمختلف 

أشكالها.
)العربي الجديد(

أفضل الطرق الطبيعية 
لمقاومة الصلع

أسئلة3
إلى

من  غيره  عن  الصيف  فصل  ــت(  )داي حمية  تختلف  هل   ■
الفصول؟ لماذا؟

مفيدة ألجسامنا،  تأثيرات صحية  التي تحمل  الخاصة   فصل حميته 
ّ

لكل
النظام  أجــل تبديل  األفــضــل مــن  الفصل. الصيف هــو  خصوصا حمية هــذا 
الغذائي، فالبقاء في الخارج، غالب األحيان، والتعّرق املتزايد يهدد الجسم 
الفيتامينات  في  والنقص  الجلد،  وحساسية  كالتجفاف،  صحية  بمشاكل 

 األمثل هو تناول الفواكه املوسمية والعصائر.
ّ

واملعادن. والحل

بفصل  الخاصة  والمشروبات  المأكوالت  أفضل  ما هي   ■
الصيف من أجل الحفاظ على الرشاقة، وإنقاص الوزن؟

البطيخ األحمر،  السبيل هي:  الصيفية واملشروبات في هذا  أفضل األغذية 
الخضراء  األوراق  ذات  والخضار  )طماطم(،  والبندورة  والــقــرع،  والــفــراولــة، 
كالخس والــســبــانــخ. وكــذلــك، مــأكــوالت البحر املــشــويــة، واألنـــانـــاس، واللنب 

)زبادي(، ومشروب الكركدي املثلج، واملياه ذات النكهات املتنوعة.

من  وهل  الصيف؟  لفصل  األفضل  الرياضي  النشاط  ما   ■
األفضل التعرّق الكثير خالله، أم بحسب كّل شخص؟

التمارين الرياضية األفضل صيفا هي السباحة، وممارسة اليوغا، وتمارين 
النشاطات  األســاســي خــالل ممارسة  ومــن  والجمنازيوم.  املغلقة،  الــصــاالت 
فاملطلوب  الجسم.  داخــل  املياه  على  املحافظة  الحار  الطقس  في  الرياضية 
تــنــاول الكثير مــن املـــاء قــبــل مــمــارســة الــنــشــاط وخــاللــه وبــعــد الــفــروغ منه، 
وتفادي الرياضة والتعّرق خالل ساعات النهار األكثر حرارة ما بن الظهيرة 
 الشمس تكون في أوجها في هذا الوقت، مع ما في 

ّ
والثالثة بعد الظهر، ألن

ذلك من خطر التجفاف، الذي قد يؤدي بدوره إلى مشاكل خطيرة.

على  ناصر  مي  الشابة  اللبنانية  التغذية  خبيرة  حصلت 
ما  وسرعان   .2008 عام  االختصاص  في  شهادتها 
افتتحت عيادتها الخاصة في الشياح بالقرب من بيروت 
الرئيسي في عدم خسارة  السبب  أّن  عام 2010. تالحظ 
هذا  على  المعلومات.  افتقارهم  هو  الوزن  األشخاص 
الخاصة  نصائحها  الجديد«  لـ»العربي  تقدم  األساس 

بحمية فصل الصيف

مي ناصر

إعداد عصام سحمراني

جرى تعزيز 
القوات 

الموجودة 
في المحميّة 

)فرانس برس(
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الصلع قد يسبب اإلحراج للبعض )فرانس برس(في عطلته الصيفيّة، يقصد الشاطئ باستمرار )فتحي بلعيد/فرانس برس(

جرى تعزيز القوات الموجودة في المحميّة )فرانس برس(

مسافات طويلة 
يقطعها الزائر إذ تستغرق 

الرحلة نحو 12 ساعة
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إعالم فرنسا تحت الصدمة: نيس مضرّجة بالدماء
باريس ـ أحمد عيساوي

الــدفــاع األعلى  على وقــع اجتماع مجلس 
ــي اإللــــيــــزيــــه ودعـــــــوة رئـــيـــس الــحــكــومــة  فــ
ــلــــوحــــدة  ــل فـــــالـــــس لــ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــة مـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
ــنـــف والـــعـــنـــصـــريـــة،  ــعـ ــذ الـ ــبــ ــة ونــ ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
دازور  الكوت  في  نيس  مدينة  استيقظت 
عــلــى حــصــيــلــة مــخــيــفــة لــضــحــايــا الــعــمــل 
اإلجرامي الذي وقع ليل أول من أمس في 
الوقت الذي كان يحتفل به سكان املدينة 
فـــي الــــذكــــرى الــســنــويــة النـــتـــصـــار الـــثـــورة 
الــفــرنــســيــة. الــحــادث الـــذي اســتــحــوذ على 
اهتمام وسائل اإلعالم، عالجته الصحافة 
الــفــرنــســيــة مــســتــذكــرة تــقــجــيــرات الـــعـــراق 
كاشفة  األخــيــرة،  والسعودية  وبنغالدش 
ـــن مـــالبـــســـات الـــجـــريـــمـــة والــتــحــقــيــقــات  عـ
ــة الــــتــــي تـــــوّصـــــل إلـــيـــهـــا الـــقـــضـــاء  ــ ــيــ ــ ــ األول

الفرنسي. 

تحليالت الصحف
 
ّ
ــــرس« فــــإن ــبـ ــ ــسـ ــ وبـــحـــســـب صــحــيــفــة »اإلكـ

 
ً
ــــى 84 قـــتـــيـــال ــ ــل إلـ ــ ــ ــدد الــــضــــحــــايــــا وصـ ــ ــ عـ

الخطر  فــي حــال  )18 منهم  و292 جريحا 
املتحدث  عــن  الصحيفة  ونقلت  الــشــديــد( 
»النفال«  مشفى  في  الجراحة  قسم  باسم 
 طفلني توفيا 

ّ
لألطفال في مدينة نيس أن

 50 
ّ
بــجــراحــهــمــا، وأن صــبــاحــا مــتــأثــريــن 

الليل األولى  طفال تم نقلهم منذ ساعات 
إلى قسمي الطوارئ والجراحة؛ ما يعني 
 حــصــيــلــة الــضــحــايــا مـــن بـــني األطـــفـــال 

ّ
أن

مرجحة لالرتفاع. 
في الشق األمني، تداولت وسائل اإلعالم 
هــويــة مــنــفــذ الــعــمــلــيــة، ســائــق الــشــاحــنــة، 
العمر 31  يبلغ من  وهــو فرنسي-تونسي 
سنة وهــو مقيم في مدينة نيس. وذكــرت 
صباح  نشرته  تقرير  في  »األوبسرفتور« 
 »مــحــمــد الحـــويـــج بــوحــلــيــل  

ّ
الــجــريــمــة أن

ــن  ــنــــي مـــلـــف S »أمــ ال يــحــمــل ســـّجـــلـــه األمــ
 سائق 

ّ
الدولة« )sûreté d›état( ما يعني أن

الــشــاحــنــة لــيــس لــديــه ســوابــق إرهــابــيــة«، 
وأضافت األوبس »قبل أن تتمّكن الشرطة 
الــرصــاص على  أطــلــق بوحليل  قتله،  مــن 
عــنــاصــر الــشــرطــة مــن مــســدس عــيــار 7.65 
ملم وكانت الشاحنة التي يقودها تحوي 
عددا من األسلحة الوهمية وقنابل معطلة 

غير معدة للتفجير«. 

تفاصيل الهجوم
»األوبسرفتور«  نقلت  السياق  نفس  وفي 
 ســــائــــق الــشــاحــنــة 

ّ
عــــن شــــهــــود عــــيــــان أن

الــشــاحــنــة مرتني  إلـــى تغيير مــســار  عــمــد 
ــارع، لــيــتــمــّكــن مــن قــتــل أكــبــر عــدد  فــي الـــشـ
في  بكثافة  الـــذي تجمعوا  املــواطــنــني  مــن 
 promenade des anglais املنطقة املجاورة لـ

حيث مراكز اللهو واملطاعم.
مــن  ــو  ــ ــ وهـ  ،BFMTV عــــلــــى  نــــــــادر  يــــقــــول 
في  للمشاركة  الذين حضروا  األشــخــاص 
احتفاالت 14 يوليو/تموز، »ِخلُت للحظة 
الشاحنة  على  السيطرة  فقد  الــســائــق   

ّ
أن

بسبب ثقل الـــوزن، حــاولــت أنــا وصديقي 
كــان مندفعا بسرعة  لكنه  إلــيــه،  الــتــحــدث 
عــالمــات  عليه  تــبــدو  ومتجهما  جــنــونــيــة 
الـــغـــضـــب، دفـــعـــنـــي صـــديـــقـــي إلـــــى جــانــب 
الطريق وقفز تلقائيا إلى الجانب اآلخر..

الشاحنة  تحت عجالت  الــنــاس  أرى  كنت 
وال أدري ما إذا كنت أحلم فعال!«.

الشرطة  أمنيا أيضا، داهمت وحــدات من 
التقنية والعلمية منزل الشاب الذي يقطن 
في حــّي شعبي في شــرق املدينة، وذكــرت 
الــتــحــقــيــقــات مستمرة   

ّ
أن أمــنــيــة  مـــصـــادر 

لــكــشــف خــلــفــيــات الــجــانــي، ومـــا إذا كانت 
هنالك جهة إرهابية وراء الحادث. 

 املدينة كانت 
ّ
أما »لوموند« فقد كشفت أن

ر ملــثــل هـــذا الــعــمــل. وكــتــب مــراســل 
ّ

تتحض
»تشهد  باريلي  بــول  نيس  فــي  الصحيفة 
نــيــس ســنــويــا احــتــفــاال ضــخــمــا فـــي شهر 
فبراير، يعّد األضخم في فرنسا ومن بني 
مشاهدة  األكــثــر  عاملية  مهرجانات  ثالثة 
ــذلــــك اســتــبــقــت  )مــــــع ريــــــو وفـــيـــنـــيـــســـيـــا( لــ

الــســلــطــات املــحــلــيــة فـــي املـــديـــنـــة أي عمل 
إرهــابــي، وعملت منذ يناير املاضي على 
وزير  بالتنسيق مع  أمني  برنامج  وضــع 
ب وقــوع 

ّ
الــداخــلــيــة بــرنــار كــازنــوف، لتجن

حوادث أمنية تؤدي إلى وقوع ضحايا«. 
وأضـــاف بــاريــلــي »اجــتــازت نيس بنجاح 
ليورو  رت 

ّ
وتحض فبراير،  كارنفال  عقبة 

2016 بشكل جدي، فملعب املدينة األليانز 
ريڤيرا استقبل 4 مباريات في الدور األول 
لزاما على املسؤولني  لذلك كان  للبطولة؛ 

تــوخــي الـــحـــذر، خــاصــة مـــع تـــزامـــن بــدايــة 
ــان الــســيــنــمــائــي،  ــع مـــهـــرجـــان كــ الــــيــــورو مـ
وتــوافــد الــســّيــاح إليها، عــدا عــن التشديد 
عــلــى تفعيل نــظــام مــركــزي لــلــتــواصــل مع 
مــرفــأ املــديــنــة؛ خــوفــا مــن هجمات تنطلق 
ــمــــت االســـتـــعـــانـــة  مـــــن الــــبــــحــــر؛ ولـــــذلـــــك تــ
نيتزان  اسمه  إسرائيلي  جــنــرال  بخبرات 
نــوريــيــل، اســتــلــهــم جــهــاز حــمــايــة مــركــزيــة 
للبحر مــن تــجــارب هــجــمــات الــفــنــادق قي 
بــومــبــاي ومــحــطــات الــقــطــار فــي مــدريــد«. 

وخـــتـــم الــكــاتــب مــقــالــه »كــــل هــــذه الــخــطــط 
اجتاحت  شاحنة  تنفع،  لــم  والتجهيزات 
ــمــت معايير األمــن 

ّ
مــئــات املــواطــنــني وحــط

والوقاية وحالة الطوارئ«. 
في رّد رسمي أولي على الهجوم اإلرهابي 
الفرنسية تمديد  الــدولــة  قــّررت  في نيس، 
ــبـــالد ثـــالثـــة أشــهــر  ــوارئ فـــي الـ ــطــ حـــالـــة الــ
إضافية. وعّبر الرئيس الفرنسي فرانسوا 
هــوالنــد، الــذي قطع احتفاالت الــثــورة في 
الليل إلى  أفينيون ووصــل بعد منتصف 
نيس، عن تضامنه ودعمه الكامل لعائالت 
الــضــحــايــا. وفـــي مــؤتــمــر مــشــتــرك صــبــاح 
كازنوف  وبرنار  فالس  مانويل  مع  اليوم 
ــة »االحــــتــــيــــاط  تــــحــــّدث هــــوالنــــد عــــن خـــطـ
 )Réserve opérationnelle( الــتــشــغــيــلــي« 
التي ستشمل تنظيم متطوعني ومتدّربني 
من املجتمع املدني، ليس لديهم أية خبرة 
الخاليا  تفعيل  فــي  للمساهمة  عسكرية، 

العاملة أثناء وبعد الهجمات اإلرهابية. 
اســـتـــنـــكـــرت  الــــفــــعــــل،  ردود  ضــــمــــن  ومـــــــن 
الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والــحــزبــيــة هــذا 
ــي، وعــــّبــــرت عــــن حــزنــهــا  ــ ــابــ ــ الـــعـــمـــل اإلرهــ
وتــضــامــنــهــا مـــع عـــائـــالت الــضــحــايــا في 
تغريدات على موقع تويتر، كما هو حال 
عـــمـــدة بــــاريــــس آن هـــيـــدالـــغـــو، والـــرئـــيـــس 
ــق نـــيـــكـــوال ســـــــاركـــــــوزي، ورئـــيـــس  ــ ــبـ ــ األسـ
فــالــس ونائب  مــانــويــل  الــحــالــي  الحكومة 

منطقة األلب-ماريتيم اريك سيوتي.
وفي نفس السياق شّكلت اإلدانــة الكبيرة 
ــيـــة واإلســــالمــــيــــة عــلــى  ــعـــربـ لـــلـــجـــالـــيـــات الـ
كبيرا  ارتــيــاحــا  باسمها  املتحدثني  لسان 
املجلس  عــّبــر  فقد  الفرنسية.  الــســاحــة  فــي 
الفرنسي للديانة اإلسالمية )CFCM( عن 
عميق حزنه ودعا محمد موسوي، رئيس 
من  جمعة  لــصــالة  فرنسا  مساجد  تجمع 
أجل وحدة الفرنسيني والسالم في العالم، 
 مــواجــهــة 

ّ
لـــلـــومـــونـــد »إن مــــوســــوي  ــال  ــ وقــ

ــدأ عـــبـــر الـــتـــربـــيـــة والــتــنــشــئــة  ــبـ اإلرهــــــــاب تـ
اإلسالمية السليمة للشباب التي ال تحض 
على كراهية اآلخرين. هؤالء الشباب الذين 

تحولوا إلى أسلحة وأدوات لإلرهاب«.

القنوات ومشاهد الدهس
ــة،  ــيــ ــا يـــخـــص الـــتـــغـــطـــيـــة اإلعــــالمــ ــ وفــــــي مـ
انـــتـــقـــادات شـــديـــدة تــعــّرضــت لــهــا وســائــل 
اإلعــــــــالم الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي واصــــلــــت نــقــل 
احتفاالت األلعاب النارية في باريس، مع 
بث شريط إخــبــاري عن تــطــورات املجزرة 
فــــي نــــيــــس. ولـــــم تـــكـــتـــف بـــعـــض الـــقـــنـــوات 
الحدث  صنعت  بــل  الجريمة  تجاهل  فــي 
الــالمــهــنــيــة، إذ شــاركــت في  فــي تغطيتها 
مرفقة  الضحايا وعرضها  تصوير جثث 
الضحايا.  بمقابالت مباشرة مع عائالت 
بينما أصدر التلفزيون الفرنسي اعتذاره 
عـــن نــقــلــه »ملـــشـــاهـــد عــنــيــفــة وقـــاســـيـــة من 
قناة  ت 

ّ
بث بعدما  تحديدا  نــيــس«،  هجوم 

الشاحنة وهي تخترق  »فرانس 2 مشهد 
على  حصلت  بعدما  وتدهسهم،  الجموع 
التواصل االجتماعي،  الشريط من مواقع 

فقّررت عرضه كما هو.
وغـــــــّرد الـــصـــحـــافـــي نـــيـــكـــوالس حـــنـــني فــي 
هـــذا الـــصـــدد ســـاخـــرا مـــن تــغــطــيــة فــرانــس 
2 »مـــرحـــبـــا ســـيـــدي، فـــقـــدت زوجـــتـــك منذ 
قـــلـــيـــل، مــــا شـــــعـــــورك؟«، مـــرفـــقـــا الــتــغــريــدة 
بصورة الرجل التي غزت مواقع التواصل 
االجتماعي منذ وقوع الهجوم اإلرهابي. 
صـــورا   BFMTVو  TF1 نـــشـــرت  بــــدورهــــا 
للضحايا والدماء التي تغطي أجسادهم، 
ورفـــعـــت مــقــطــعــا مـــصـــّورا يــظــهــر اجــتــيــاح 
على  اعتمادها  مــع  للمواطنني  الشاحنة 
الــشــاحــنــة،  الــــ Zoom عــلــى عــجــالت  تقنية 
األمـــر الـــذي فــّجــر غضب املــغــّرديــن وأجبر 
األعلى  واملجلس  فرنسا  تلفزيون  شبكة 
لــإلعــالم املــرئــي واملــســمــوع إلصــــدار بيان 
مــشــتــرك، عــّبــتــرت فــيــه عــن اعــتــذارهــا عما 
 مــــن صـــــور لــلــضــحــايــا وعـــائـــالتـــهـــم، 

ّ
بـــــث

الــحــذر وااللــتــزام بمبادئ  ي 
ّ

ودعـــت لتوخ
الــصــحــافــة املــهــنــيــة حــفــاظــا عــلــى مــشــاعــر 

العائالت واحتراما للضحايا.

أصدر التلفزيون الفرنسي 
اعتذارًا عن بثّه مشاهد 

قاسية للهجوم

بدت كل الصحف الفرنسية صباح أمس متشابهة في أغلفتها: صدمة من جريمة نيس... أما القنوات فوقعت 
في خطأ أخالقي أدى إلى انتقادها بشكل واسع عندما عرضت مشاهد الدهس، تحديدًا قناة »فرانس 2«

انتشرت وســوم عدة  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
أول من  ليل  نيس. ومنذ  عــن  هجوم  والتغريد  للحديث 
 
ً
تــداوال األكثر  قائمة   NiceAttack# أمــس، تصّدر وســم
حــــول الـــعـــالـــم. وعــلــيــه غــــردت كـــل وســـائـــل اإلعـــــام وكــل 
والتغريدات  والفيديوهات  الــصــور  ناشرين  الناشطني، 
انتشر وسم  التضامنية مع الضحايا وعائاتهم. كذلك 
الــهــجــوم  الــــذي يــحــمــل اســــم مــرتــكــب  #nizza، والـــوســـم 
لــحــويــح  مــحــمــد   Mohamed Lahouaiej Bouhlel
بوحليل. وكما في كل مرة انتشر بشكل كبير تغريدات 

معادية لكل املسلمني.
من جهة ثانية، انتشرت شائعات عدة على مواقع التواصل 
اإلعامي أبرزها وقوع تفجير بالتزامن مع هجوم نيس 
قرب برج ايفيل، ما اضطر الشرطة الفرنسية إلى التغريد 
على حسابها الرسمي نافية ذلك. كذلك، انتشرت صور 

ألكثر من شخص على اعتبار أنهم من املفقودين، ليتبنّي 
ان التغريدات غير حقيقية. أما بالنسبة لاتهامات التي 
سيقت ضــد عــدد مــن األشــخــاص على اعتبار أنهم من 
ـــحـــت الــصــحــف الــفــرنــســيــة 

ّ
مــرتــكــبــي الــهــجــوم، فــقــد وض

بسرعة أن كل الصور التي يتّم تداولها غير حقيقية.
أمــــا الــفــيــديــو الـــــذي انــتــشــر بــشــكــل كــبــيــر فــهــو فــيــديــو 
لسيدة بريطانية كانت تتصل بشكل مباشر على قناة 
بشكل  لتقول  الهجوم  فــي  الناجني  مــن  وهــي  بريطانية، 
بسيط: »الهجوم أفسد علّي متعة التسّوق، فأنا اشتريت 
أفرح  أن  أشياء كثيرة من نيس؛ واآلن ال أستطيع حتى 

بها«.
وبالتزامن غّرد تونسيون كثر، رافضني نسب اإلرهاب 
إلى تونس، وإن كان مرتكب الهجوم من أصول تونسية، 

مؤكدين تضامنهم مع الضحايا وأسرهم.

مواقع التواصل في حداد

MEDIA
منوعات

بينما كان العالم ينعي الضحايا تغريد
الذين سقطوا في هجوم نيس 

أول من أمس، كانت موجة 
إسالموفوبيا جديدة تنتشر على 

مواقع التواصل، مع دعوة البعض 
إلى طرد كل المسلمين من أوروبا، 

وقد تبنّى هذا الخطاب ناشطو 
اليمين األوروبي المتطرف.

»اإلرهاب ليس منّا« جملة تكّررت 
كثيرًا في تغريدات التونسيين 

التي علقت على جريمة نيس، في 
إشارة إلى رفض ربط أصول منفذ 

الهجوم التونسية، بالعملية، واعتبار 
أن اإلرهاب »ال دين وال جنسية له« وأن 

بين الضحايا مسلمون »فاإلرهابي ال 
يميّز«.

أكثر الصور انتشارًا بعد هجوم 
نيس، كانت صورة الدمية 

الموضوعة إلى جانب جثة. وقد 
تناقلها الناشطون على مواقع 

التواصل االجتماعي، متذكرين 
صورة الطفل عيالن عبداهلل الذي 
وجد جثة هامدة على الشاطئ 

التركي.

وبعيدًا عن التضامن هلّل بعض 
المغردين لما حصل، معتبرين أن 
»أوروبا تجني ما صنعته يداها«، 

إال أن الرد على هؤالء جاء من قبل 
مغردين عرب ومسلمين اعتبروا 
أن الشماتة هي جريمة وإرهاب 
أيضًا وأن هذه المواقف ترّسخ 

اإلسالموفوبيا في العالم الغربي.

)Getty( ال عزاء ألهالي الضحايا
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فالشمجتمع

تضامن شعبي عالمي 
مع نيس

ورود وصلوات  في نيس )جنوب 
َ
ما حدث

شرق فرنسا( مساء أول 
من أمس لم يكن عاديًا. 

هذا االعتداء اإلرهابي الذي أوقع ما 
، بعدما دهس 

ً
 عن 84 قتيال

ّ
ال يقل

شخص يقود شاحنة تبريد حشودا 
تجمعوا على الكورنيش البحري 

في املدينة لالحتفال بالعيد الوطني 
الفرنسي، جعل كثيرين حول العالم 
في حالة من الذهول. كان طبيعيًا أن 
يعرب رؤساء الدول عن استنكارهم 

وإدانتهم ملا حدث، ودعمهم لفرنسا. 
إال أن الناس أيضًا أرادوا التعبير 

عم تضامنهم مع ضحايا كانوا 
يحاولون االستمتاع بأمسيتهم، 
بأبسط الوسائل. حملوا األزهار 

ووضعوها على مقربة من السفارة 
 في بلده.

ّ
الفرنسية، كل

هذه رسالة سالم من أناس ربما 
يختلفون مع الفرنسيني في اللغة 

والعادات والتقاليد. إال أن الرغبة في 
الحياة وتحقيق األحالم تجمعهم.    
في حديث لوكالة »أسوشيتد برس«، 

يقول الصحافي في صحيفة »نيس 
ماتني«، دامني أليمان، الذي كان 

قريبًا من الشاطئ، إن عرض األلعاب 
النارية كان قد انتهى، وبدأ الحشد 
في مغادرة املنطقة عندما سمعوا 

صراخًا. أضاف أنه »في جزء من 
الثانية، اندفعت شاحنة بيضاء تسير 

بسرعة جنونية لتحصد أكبر عدد 
من الناس. شاهدت الجثث تتطاير 
مثل قطع البولينغ. سمعت الناس 

يصرخون. لن أنسى هذا األمر«.
 هذا التضامن حول 

ّ
األكيد أن كل

ه 
ّ
العالم لن يلغي ما حدث. لكن

من جهة أخرى، قد يساعد أهالي 
الضحايا على تجاوز مأساتهم شيئًا 

فشيئًا، وإن كان يحتاج إلى وقت 
طويل. منهم إلى الفرنسيني ورود 

ودعم.
)الصور من فرانس برس(

تصلّي لهم من تايالند

اختارت أن تكتب لهم من إيطاليا

في العراق تضامن أيضًا

ورود من روسيا

ألمانيا 
حزينة

تؤمن أنهم 
سيتجاوزون األزمة

في الهند 
أضاؤوا لهم 

الشموع

السبت 16  يوليو / تموز 2016 م   11 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 684  السنة الثانية
Saturday 16 July 2016



ســهــلــة، مــا تسبب بــتــراجــع شــركــات اإلنــتــاج 
الفنانني  من  عــدد  وقيام  العربي،  العالم  في 
الخطوة ضرورية  باإلنتاج ألنفسهم، وهذه 
برأي املؤّيدين لقرار عالمة في البدل املادي، 
وذلــك  جــديــد،  كليب  فيديو  مــشــاهــدة  مقابل 
لضمانة وصـــول عــائــدات مــالــيــة، هــي حتمًا 
من حقه. أما املنتقدون لخطوة، راغب عالمة، 
أن جمهور  عــًا، وخصوصًا  تــســرُّ فيها  فـــرأوا 
ــنـــوات على  الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يــعــتــمــد مــنــذ سـ
الـــدفـــع مــقــابــل الــتــحــمــيــل لــبــعــض األغــنــيــات، 
وليس مقابل االستماع أو ملشاهدة الفيديو 
كليب، هو ضرورة ترويجية ألغنية جديدة. 
راغــب عالمة،  الفنان،  أن  التفاصيل،  وتــؤّكــد 

وعــــبــــر شـــركـــتـــه الـــخـــاصـــة »بـــــــاك ســتــيــتــج«، 
القاهرة،  فــي   apply media مــع شركة  تعاقد 
والـــتـــي وضــعــت شـــروطـــًا ملــشــاهــدة الــفــيــديــو 
الــجــديــد ألغــنــيــة »شــفــتــك تلخبطت«،  كــلــيــب 
ــــك مــقــابــل جــنــيــهــني لــكــل مـــن يـــريـــد ذلـــك،  وذلـ
ــــق مـــا تـــبـــني، أيـــضـــًا، مـــن خــــالل الـــدخـــول  ووفـ
الــذي نقله، راغــب عالمة، على  إلــى الحساب 
ــة، عـــلـــى أن يـــرســـل الـــبـــدل  صــفــحــتــه الـــخـــاصـ
املالي، إلى حساب الشركة. والواضح تمامًا 
جــّس  ذلــــك  وراء  مـــن  أراد  عـــالمـــة،  ــــب  راغـ أن، 
ــل الـــشـــارع ملثل  نــبــض املــتــلــقــني، وكــيــفــيــة تــقــبُّ
ـــهـــا املــــرة األولــــى 

ّ
ــة، إذ إن ــدايـ هــــذه الــخــطــوة بـ

ربيع فران

ــلـــبـــنـــانـــي، راغــــب  فــــاجــــأ الـــفـــنـــان الـ
عــــالمــــة، جـــمـــهـــوره عـــبـــر صــفــحــتــه 
الــخــاصــة ملـــوقـــع »تـــويـــتـــر« بطلب 
ــصــورة 

ُ
امل أغنيته  مشاهدة  مقابل  مالي  بــدل 

صورها  الــتــي  تلخبطت«،  »شفتك  الــجــديــدة 
عالمة قبل أسبوعني في العاصمة الرومانّية 

بوخارست.
هي املــّرة األولـــى، رّبــمــا، التي يقوم بها فنان 
عــربــي بــهــذه الــخــطــوة تــجــاه جــمــهــوره، ومــن 

على مواقع التواصل االجتماعي.
ــنــت بــيــانــات،  ــــب عـــالمـــة، تــضــمَّ تـــغـــريـــدة، راغـ
تطلب مــن كــل متابعيه وعــددهــم يتجاوز 4 
»ادفــع«،  عبارة  »تويتر«  على  متابع  ماليني 
الـــتـــي تــــــؤّدي عــبــر الـــبـــيـــان نــفــســه إلــــى كلفة 
املشاهدة، ما أثار جداًل واسعًا بني املتابعني. 
ففي حني اعتبر جمهور، راغب عالمة، أن هذا 
ــار حــقــوق املــلــكــّيــة الــفــكــرّيــة،  يــنــدرج تــحــت إطـ
البطل  باتت  اليوم  القرصنة   

ّ
أن وخصوصًا 

األوحــــــــد عـــلـــى مــــواقــــع الــــتــــواصــــل، وتــعــتــبــر 

تعيش أنواع كثيرة 
من األسماك بالقرب 

من الحصون

أصابت القرصنة 
شركات اإلنتاج العربي 

بعجز مالي حقيقي

االهتمام بإظهار 
عنصر »المفاجأة« همش 

أدوار الشخصيات
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منوعات

 
ُ

الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا فـــنـــان عـــربـــي بـــذلـــك. يــقــول
السيد،  »أنــغــامــي«،  ــس شــركــة تطبيق  ُمــؤسِّ
إدي مارون، لـ »العربي الجديد«، تعقيبًا على 
لألغنيات  لالستماع  املسبق  الــدفــع  مسألة 
ــــف  ــواتـ ــ ــهـ ــ عــــبــــر خــــــدمــــــات »ديـــــجـــــيـــــتـــــال« والـ
 شركة أنغامي تعتمُد على 

ّ
والحاسوب، »إن

نتجة. 
ُ
شراء األلبوم بداية من قبل الشركة امل

على  وأنغامي  الشركة  بني  االتــفــاق  ويجري 
املترتبة  الضرورية  والعائدات  املــادي  البدل 
عــلــى الـــشـــركـــة، بــعــد تــقــديــم خـــدمـــة الــتــنــزيــل 
واالستماع لأللبوم إلى الناس. ونعتمد على 
»أنــغــامــي«، وهي  سّمى 

ُ
وت األولـــى،  خدمتني. 

ــرة لــلــجــمــيــع بــشــكــل مــجــانــي، ويــجــري 
ّ
مــتــوف

ــال الــتــي  ــمــ ــمـــاع إلــــى األعــ ــتـ مـــن خــاللــهــا االسـ
بــتــوكــيــل رسمي  »أنــغــامــي«  حــصــلــت عليها 
والثانية،  افــراد.  أو  من أصحابها، كشركات 
هي خدمة »أنغامي +«، املتخصصة بكيفية 
تحميل األغنية إن أراد املتابع لذلك. والخدمة 
التجارية  اإلعـــالنـــات  عــلــى  تعتمد  املــجــانــيــة 
عة في األغنية، وهذا يضمن لنا حقنا 

ّ
املتقط

املالي في ذلك«.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »إن  ـــ يــــؤكــــد مـــــــــارون، لــ
خــدمــة الــتــنــزيــل والــتــحــمــيــل، وضــعــت حـــدودًا 
جــيــدة لــلــقــرصــنــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــالــم 

الــعــربــي، وتــحــديــدًا فــي الــعــقــديــن األخــيــريــن. 
وبـــالـــتـــالـــي، نــعــمــل نـــحـــن كــــي نــعــيــد تــنــظــيــم 
املــكــتــبــة املــوســيــقــيــة الــعــربــيــة، بــالــتــوافــق مع 
ولحفظ حقوقها، وحقوق  اإلنــتــاج،  شــركــات 
تقديم  وبالتالي  إليها،  املنتسبني  الفنانني 
محتوى جيد لكل املتابعني في عصر امليديا 
البديلة، وهذا لوحده كفيل بتسوية أوضاع 
املنتجة  للشركات  خصوصًا  املــالــي،  الــعــائــد 
التي وقعت في عجز نتيجة خطر القرصنة، 
حيث اجتاحت األسواق نسخ مزورة تنافس 
الــنــســخ األصــلــيــة مــن األلــبــومــات واألغــنــيــات 
املـــنـــفـــردة. لــكــنــنــا اســتــطــعــنــا عــبــر اإلنــتــرنــت 
مقاومة ذلك بالطرق القانونية، التي تضمن 
بالتوقيع  »أنغامي«  تقوم  الفرقاء«.  كل  حق 
ــع شـــركـــات  ــ عـــلـــى عــــقــــود بـــحـــســـب مـــــــــارون مـ
ــة، وهــــــي، ومــنــذ  ــيـ ــاملـ ــعـ اإلنــــتــــاج الـــعـــربـــيـــة والـ
ســنــوات، استطاعت أن تــرســم تــواجــدًا جيدًا 
عـــلـــى املـــســـاحـــة الـــعـــربـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي حــصــر 
املنتج املوسيقي العربي بشركة واحدة تقدم 
املحتوى بطريقة جيدة جدًا، وفق مواصفات 
املستمعني  ورغـــبـــات  الـــجـــودة،  عــالــيــة  تقنية 
 

ّ
 فنان الحق

ّ
د مارون أن لكل واملتابعني. ويؤكِّ

بــاملــطــالــبــة بــعــائــدات مــالــّيــة، خــصــوصــًا ممن 
يــنــتــجــون أعــمــالــهــم الــغــنــائــيــة بــأنــفــســهــم، أو 
بــعــيــدًا عــن شــركــات اإلنـــتـــاج. ولــلــفــنــان، بــرأي 
أو  تنزيل  كيفية  اختيار  فــي  الحرية  مـــارون، 
ــفـــاظ عــلــى الــحــق  ــالـــه، والـــحـ ــتـــمـــاع ألعـــمـ االسـ
املالي الذي يكفله القانون. وفي السياق ذاته، 
فياض،  جمال  اللبناني،  الفني  الناقد  يقول 
حول هذا املوضوع: »كل الفنانني في العالم 
يجنون عائدات ربحية، هم وشركات اإلنتاج، 
مــقــابــل الــتــنــزيــل واالســـتـــمـــاع إلــــى أعــمــالــهــم 
أنا أؤيــد ذلــك، إذا كان  الغنائية واملوسيقية. 
البدل املادي سيعود على من شارك في إعداد 
وإصــــدار األغــنــيــة. وأقــصــد الــشــاعــر وامللحن، 
ــك بـــالـــتـــســـاوي بــــني الـــشـــاعـــر  ــ ــكــــون ذلــ وأن يــ

وامللحن وحتى املطرب«.
يؤكد فياض: »مع قلة الحفالت اليوم، وذلك 
بسبب األوضاع عمومًا في العالم العربي، ال 
الفنان للعائد املالي، من خالل  بد من سعي 
األغـــنـــيـــات أو األعـــمـــال الــتــي يــقــدمــهــا. وهـــذا 
حقه بالطبع، شرط أن تــوزع بالتساوي بني 

الفنانني وامللحنني والشعراء«.
»أن عددًا  فياض،  يقول، جمال  »نعلم جيدًا« 
كبيرًا من الفنانني في العالم العربي، يجنون 
ثــــروات كــبــيــرة مــقــابــل أغــنــيــة، أو سلسلة من 
طلب 

ُ
وت الجمهور،  يفضلها  التي  األغنيات، 

في الحفالت واملناسبات. فيربح الفنان فقط 
ــك الــنــجــاح بــشــيء  مـــن خــاللــهــا، وال يــعــود ذلـ
للكاتب أو الشاعر وال حتى امللحن والناشر، 
ونحن اليوم أمام مجموعة من التحوالت في 
التي  الجديدة  العربية والتقنّيات  املوسيقى 
بإمكاننا أن نوظفها ملصلحة هذا املنتج، ما 
يضمن حقوق كل من يشارك في عمل ناجح، 

يجب أن يصل بالطبع إلى الناس«.

محمد جابر

ــرة فـــــي الــســيــنــمــا  ــ ــيــ ــ خــــــالل الــــســــنــــوات األخــ
املــصــريــة، أصــبــح »الــتــويــســت«، أي االنــقــالب 
ــام كـــــل عـــمـــل،  ــ ــتـ ــ الـــــــدرامـــــــي املــــفــــاجــــئ فـــــي خـ
خصوصًا لــو كــان غير كــومــيــدي، هــو األمــر 
الشاغل لصناعه دائمًا. لم يعد يحدث كثيرًا، 
أن يحكي كاتب سيناريو أو مخرج، حكاية 
عادية دون تقلبات ومفاجآت، واألســوأ هو 
أن تــتــحــول »املــفــاجــأة« إلـــى الــهــدف فــي حد 
قت إيــرادات في شباك 

َّ
ذاتــه. وأكثر أفــالم حق

التذاكر خالل السنوات األخيرة مثل »الفيل 
»هــيــبــتــا«،  وحــتــى  رزق«،  و»والد  األزرق«، 

كانت تحمل في نهايتها انقالبًا دراميًا. 
الفارق فقط أن تلك األفالم، ُبِذل فيها مجهود 
حــقــيــقــي فـــي الــعــمــل، ولـــم يــكــن »الــتــويــســت« 
ُمــجــّرد هــدف أو فــائــض، بقدر مــا هــو إغــالق 

لقوس القصة. 
فــي الفيلم الــجــديــد، »مــن 30 ســنــة«، جلسنا 
لــســاعــتــني ونـــصـــف لــنــشــاهــد فــقــط تــمــهــيــدًا 
 جـــــدًا لـــلـــمـــفـــاجـــأة الــــتــــي تــــحــــدث فــي 

ً
طــــويــــال

الـــخـــتـــام، وهـــــذا لــيــس كــافــيــًا أبـــــدًا لــصــنــاعــة 
فيلم جيد. أحداث الفيلم تدور حول »عمر«، 
الــثــري الــعــائــد مــن الـــخـــارج، والــــذي يــقــرر أن 
يــقــســم ثــروتــه الــضــخــمــة عــلــى أفــــراد عائلته 
الذين ينقسمون لثالثة أجيال مختلفة، آباء 
ــذا التقسيم،  ــاد. ولــكــن قــبــل هـ ــفـ وأبـــنـــاء وأحـ
أن  الــثــروة »ملعونة«، دون  تلك  أن  يخبرهم 
تبدأ  أن  قبل  بجدية،  كالمه  منهم  أي  يأخذ 
 فــي حــوادث 

ً
مــالمــح تلك اللعنة تظهر فــعــال

مــتــتــالــيــة، ويــبــدأ »عـــمـــاد«، ابـــن عــمــتــه وأحــد 
البحث  في  بالثروة،  املعنيني  العائلة  أفــراد 

عن السبب في كل ما يحدث.
السقا،  أحــمــد  )الــبــطــل  الفيلم  لــثــالثــي  ســبــق 
الــســيــنــاريــســت أيـــمـــن بــهــجــت قـــمـــر، املــخــرج 
عمرو عرفة( أن تعاونوا سويًا في فيلم »ابن 
جيدًا  فيلمًا  كــان  ســنــوات.   6 قبل  القنصل« 
ومــســلــيــًا، كــومــيــديــا هــزلــيــة تــبــنــى خــاللــهــا 
األحــــــداث مـــن خــــالل 3 شــخــصــيــات، قــبــل أن 
تـــحـــدث بــعــض املـــفـــاجـــآت املــنــاســبــة لحبكة 
الــفــيــلــم فـــي الــنــهــايــة. وكــــان الــعــمــل مناسبًا 
لقدرات كل واحد منهم، تحديدًا بهجت قمر 
وعرفة، في الكتابة واإلخراج، حيث األجواء 
املحددة.  الهزلية  والشخصيات  الكوميدية 
الفيلم، وبني »من  الحقيقي بني هذا  الفارق 
30 سنة«، أن األخير هو فيلم غموض وإثارة 
بــاألســاس، وهــذا هو الشكل الــذي يطرح به 
ــائـــي والــبــوســتــر  نــفــســه مــنــذ الـــعـــرض الـــدعـ
ــؤال الــضــخــم  ــ ــســ ــ ــــى الـــحـــبـــكـــة والــ وصــــــــواًل إلــ
الواضح عن »سبب اللعنة وأسرارها؟« ولم 

أرادت عمل  التي  امللكية،  البحرية  األدميرالية 
حــصــون فــي الــقــنــال اإلنــكــلــيــزي، وتــحــديــدًا في 
قـــادرة على تحدي سفن  التايمز،  نهر  مصب 

العدو وغاراته الجوية أيضًا.
ــبــــارة عــــن مـــنـــشـــأة تـــضـــم ســبــع  والـــحـــصـــون عــ
مــنــصــات مــتــرابــطــة مــن الــصــلــب، أربــعــة أبـــراج 
ــات، مــرتــبــة  تــحــمــل مـــدافـــع عـــيـــار 3,75 بــــوصــ
فــي شــكــل نــصــف دائــــرة أمــــام مــركــز السيطرة 
والتحكم فــي املــوقــع. وبــرج فــي مــؤخــرة مركز 
التحكم يــرتــكــز عليه مــدافــع بــوفــور عــيــار 40 
مــلــم. فـــي حـــني كـــان الـــبـــرج الــســابــع املــوضــوع 
إلــــى جـــانـــب األبــــــراج املــســلــحــة، ويــبــعــد عنها 
مــزودًا  استطالعيًا  برجًا  يعد  للخارج،   

ً
قليال

محمد كريم

ظــلــت مــجــمــوعــة األبـــــــراج الــبــحــريــة املــعــروفــة 
ــل«، مـــهـــجـــورة بـــعـــد أن  ــيـ ــاونـــسـ »حـــصـــون مـ بــــ
أغــلــقــتــهــا الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة فـــي أواخــــر 
فــلــم يكن  الــعــشــريــن.  الــقــرن  مــن  الخمسينيات 
ــبـــارهـــا مـــــــزارًا تــاريــخــيــًا  ــتـ لـــهـــا دور ســـــوى اعـ
إلحدى منصات الدفاع الجوي العبقرية، التي 
أسهمت في انتصار الحلفاء بالحرب العاملية 
الــحــرب، إال  الثانية. لم تستخدم األبـــراج بعد 
إذاعــة  في فترة وجيزة حني كانت تبث منها 
غير قانونية تدعى »راديــو القرصان«، كانت 
تــخــلــط بــرامــجــهــا بـــني األغـــــــراض الــتــرفــيــهــيــة 
ــــــرًا، تـــــــدرس الــحــكــومــة 

ّ
والـــســـيـــاســـيـــة. ومــــــؤخ

الــبــريــطــانــيــة املـــوافـــقـــة عـــلـــى طـــلـــٍب بــتــحــويــل 
الـــحـــصـــون إلــــى فـــنـــدق ســيــاحــي يــتــضــمــن 44 
وتاريخها  تصميمهما  من  لالستفادة  غرفة، 
املميز. ويطلق على تلك األبراج املسلحة أيضًا 
اســـم »قـــالع ريـــد ســـانـــدز«. صــمــم تــلــك األبـــراج 
 ،1943 ماونسيل، سنة  جــي  املــدنــي،  املهندس 
وكان تصميمها هو النموذج األخير من بني 
لتلبية طلب  تــقــدم بها مونسيل  نــمــاذج  عــدة 

أبــدًا أن بهجت قمر و»عــرفــة« يجيدون  يبد 
ــــالم  ــي أفـ ــ صـــنـــع تـــلـــك األجـــــــــــواء الـــحـــرفـــيـــة فـ
ــاع واملـــشـــاهـــد،  ــقــ الـــغـــمـــوض، وشــــد وتــــر اإليــ
ولــذلــك فما حــدث أنــهــم لــجــؤوا ملنطقة آمنة 
فـــي تــقــديــم األحـــــــداث والــشــخــصــيــات وهــي 
الكوميديا، فخرج الفيلم هجينًا. في نصفه 
غــرضــهــا  ومــــشــــاهــــد  ــزلــــي  هــ ــم  ــديـ ــقـ تـ األول، 

ــم في  ــة هــــادئــــة. ثـ ــريـ اإلضــــحــــاك وأجـــــــواء أسـ
ع الجدية والتعامل 

ُّ
نصفه الثاني، بدأ تصن

عــلــى »أنـــنـــا اآلن فـــي مــوقــف خــطــيــر وهــنــاك 
ــة«، هـــذا  ــاولــ ــطــ حـــقـــائـــق وأســــــــرار ســتــقــلــب الــ
الــتــنــاقــض بــني أجــــزاء الــفــيــلــم املــخــتــلــفــة كــان 
لتفاوت  وأدى  جـــدًا،  واضــحــة  نقطة ضــعــف 
فــي اســتــقــبــال الــعــمــل مــن قــبــل الــجــمــهــور في 
أن  خصوصًا  نصفيه،  عبر  السينما  صــالــة 
األجــزاء املرتبطة باإلثارة كانت أضعف في 
تصويرها وكتابتها ومستواها التقني من 

بقية العمل في طبعته الكوميدية.
الثاني، والفارق عن »ابن القنصل«،  السبب 
جدًا  مشغول  الفيلم  الشخصيات.  عــدد  هــو 
بطرح ما يقارب الـ10 شخصيات في محاولة 
الــحــكــايــة  ـــي  فـ دورًا  مــنــهــا  لـــكـــل  يــصــنــع  أن 
و»التويست«، ولكن، ألن املفاجأة هي الهدف 

الــحــقــيــقــي، فــإنــنــا ال نــهــتــم بــــأي شــكــل بــأمــر 
الشخصيات، وال نأخذها بجدية، ويصبح 
التنقل بينها فائضًا في أغلب األحيان، وهو 
األداءات، فهناك ممثلون  أثــر جــدًا على  أمــر 
منير،  أمــني وشريف  ميرفت  مثل  يحاولون 
وهـــــنـــــاك مـــــن ظـــلـــمـــتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــات فــي 
عـــدم وضــوحــهــا مــثــل جميلة عـــوض ونـــور، 
املتواجدان  السقا  زكــي وأحمد  وهناك منى 
بــنــجــومــيــتــهــمــا، ولـــكـــن ســيــنــاريــو الــفــيــلــم ال 
كبيرة  فيظهران بمساحات  أبــدًا،  يساعدهم 
عــلــى الــشــاشــة دون جــديــد، خــصــوصــًا منى 
أداء هائل في  التي خرجت لتوها مــن  زكــي 
ــراح الــقــبــة« لــتــظــهــر فـــي الــعــيــد  ــ مــســلــســل »أفــ
بشخصية هــزلــيــة فــي فــيــلــم جـــاد ومــكــتــوب 
بنفس وحــس كوميدي مزعج وفــج ومبالغ 

 لشكل العمل.
ً
فيه وغير مناسب فعال

ــراج  ــ بــــإضــــاءة كـــاشـــفـــة. ويـــشـــبـــه تــصــمــيــم األبــ
تــصــمــيــمــات الــحــصــون الــتــي تــســتــخــدم ملجأ 
لــلــرتــب الــعــســكــريــة فـــي املــــيــــدان؛ نـــظـــرا ألنــهــا 
املاء.  بركائز مؤّمنة بقوة وتقع تحت  تنتهي 
وتعيش أنواع كثيرة من األسماك بالقرب من 
الحصون؛ إذ يوفر البناء الفوالذي غطاء لها. 
فكرة إقامة حصون في مصبات األنهار سبق 
السفن  للدفاع ضد  استخدامها  للبريطانيني 
ثم الغواصات الغازية منذ عام 1855، مثل برج 
»نــاب« الــذي كان جــزءًا من منظومة مضادات 
الغواصات في الحرب العاملية األولــى، والذي 

تأخر تثبيته حتى عام 1920.
ــا حـــصـــون مـــاونـــســـيـــل؛ فـــقـــد تـــضـــرر مــنــهــا  ــ أمـ
حــصــن »نــــوري« األقــــرب للشاطئ ســنــة 1953 
عــنــدمــا اصـــدمـــت بـــه ســفــيــنــة نــرويــجــيــة، وفــي 
ـــتـــل أربـــعـــة مــدنــيــني ودمــــرت 

ُ
ذلــــك الــــحــــادث، ق

األسلحة ومعدات الرادار املوجودة في البرج، 
واعــتــبــرت بــقــايــا وأنـــقـــاض الــبــرج خــطــرًا على 
سنة  نهائيًا  تفكيكها  فجرى  البحري؛  النقل 
اصطدمت  كما  للشاطئ.  سحبها  وتــم   1960
فيما  فدمرته،  الحصون  بأحد  أخــرى  سفينة 

فكك سالح املهندسني امللكي حصنًا ثالثًا.

»حصون ماونسيل«: فندق 5 نجوم

كبار السن يحفظون 
ذاكرة الفلسطينيين

»من 30 سنة«... رحلة البحث عن »التويست«

سما حسن

ــرة الـــريـــف«، هـــي فــعــالــّيــة تـــراثـــّيـــة، يــتــم فــيــهــا اخــتــيــار فــتــاة  ــ »زهـ
ثمانية عشر عامًا، وفق معايير  فلسطينية ال يتجاوز عمرها 
ــــرص الــجــيــل  ــــدى حـ مــعــيــنــة، تـــرتـــكـــز جــمــيــعــهــا عـــلـــى اخـــتـــبـــار مـ
الفلسطيني بجميع صــوره وأشكاله  الــتــراث  نقل  الجديد على 
 بعد جيل، وليدحض املقولة 

ً
 جيال

ً
والحفاظ عليه، ليظل متناقال

اإلســرائــيــلــيــة الــكــاذبــة، بــأن الــكــبــار يــمــوتــون والــصــغــار ينسون. 
هذه الفعالية كانت ضمن فعاليات أسبوع التراث الفلسطيني 
الثامن، والذي افتتح في بيرزيت. وتتضمن فعاليات األسبوع 
ة،  فوتوغرافيَّ وتراثية وصــورًا  فنية  معارض  السنوي،  التراثي 
ــيـــة وعــلــمــيــة، ومــعــرضــًا للحرف  ــعـــارض لــكــتــب تــراثــيــة وأدبـ ومـ
األمــهــات على  تــحــرص  الــتــي  الفلسطينية،  واملنتجات  الــيــدويــة 

نقلها وتعليمها للبنات.
وقـــد أقــيــمــت مـــســـارات ســيــاحــّيــة يــومــّيــة بـــني بــيــرزيــت، والــقــرى 
بالدهم  معالم  الجديد  الجيل  لتعريف  كطريقة  بــهــا،  املحيطة 

الجميلة. حتى جاء دور فعالية » زهرة الريف«، والتي يشترط 
أن تتقدم لها فتيات ما بني عمر 14 حتى 18 سنة، وترتدي هؤالء 
لفترة  الــذي يعود  الفلسطيني،  التقليدي  العرس  الفتيات ثوب 
ما قبل نكبة فلسطني في العام 1948، ويقوم أهلها بمرافقتها 
مع أفراد من أهالي قريتها، بحيث ال تزيد زفة العروس عن 50 
شخصًا. وتكون الزفة على الطريقة التراثية التقليدية، وتجوب 
التوجه للمسرح  ذلــك  املعرض وأركــانــه. ويتم بعد  الزفة ســوق 
أن تقدم  الرئيسي ويكون املطلوب من كل زهــرة تم ترشيحها، 
الـــذي تــرتــديــه، وعـــن قريتها أو بلدتها في  الــثــوب،  عــرضــًا عــن 
مـــدة زمــنــيــة ال تــزيــد عــن خــمــس دقــائــق. وتــقــوم الـــزهـــرة، أيــضــًا، 
في  »الخرافية«  بـ يعرف  بما  الــتــراث،  من  بتقديم قصة صغيرة 
يــتــجــاوز الخمس دقــائــق. وهــنــاك لجنة تحكيم مكونة  وقــت ال 
من أستاذة تاريخ وتراث، تقوم باختيار الزهرة الفائزة، حسب 
املعايير الثالثة، وقــد تم اختيار ثــالث زهــرات أوائــل من ضمن 
الفتيات املتقدمات لهذا العام، ووزعت جوائز من وحي التراث 

الفلسطيني على املتسابقات الفائزات.

ُمغنّون يحاربون القرصنة 
اإللكترونية

ادفع 
تسمع

زهرة الريف

فنون وكوكتيل
فعالية

أمكنة

قضيّة

فيلمتراث

خليل العلي

خالله  من  ينقلون  تاريخًا  النكبة،  عاشوا  الذين  الفلسطينيون  السن  كبار  ُيشّكل 
إرثــهــم وعــاداتــهــم وتقاليدهم إلــى الجيل الــجــديــد الـــذي يتعلم مــن أجــــداده، كــل ما 
يتعلق باملوروث الفلسطيني من أشغال يدوية وأكالت فلسطينية وفلكلور، وحتى 

الحكايات التي كانت تحكيها الجّدات.
في مخيم الرشيدية لالجئني الفلسطينيني )جنوب لبنان(، يجتمع كبار السن في 
مركز خصص لهم يمارسون نشاطهم في إعادة إحياء التراث الفلسطيني من أشغال 
ومصنوعات يدوية مرتبطة بفلسطني، ليتم عرضها في املعارض وتسويقها كي 
تبقى ذكرى في بيوت الفلسطينيني. باإلضافة إلى تخصيص أوقات إلعداد أكالت 
قّدم لضيوف املركز، إيمانًا منهم بنقل هذه األكالت إلى الجليل الجديد، 

ُ
فلسطينية ت

كي تبقى خالدة مع مرور السنني. وفي مخيم عني الحلوة، القريب من مدينة صيدا 
تراثهم  إحياء  يعيدوا  »األمـــل« كي  في مركز  السن  كبار  لبنان، يجتمع  في جنوب 
بطريقتهم الخاصة. أما في مخيم برج الشمالي، قرب مدينة صور )جنوب لبنان(، 
فتختلف طريقة الحفاظ على التراث الفلسطيني. فقد تم إنشاء فرقة دبكة تراثية 
فلسطينية من كبار السن، حيث يبلغ أصغرهم 65 عامًا، اجتمعوا في »بيت أطفال 
الصمود« ليشّكلوا فرقة دبكة، تقّدم الدبكات التي كانوا يقدمونها في فلسطني قبل 

عام 1948، خالل حفالت الزفاف في القرى الفلسطينية.
الجديد«: »هدفنا  »العربي  لـ الفرقة واملشرف عليها، يقول  أحد أعضاء  أبو وسيم، 
تراثنا  التراث، ألن من  للجذور والحفاظ على  العودة  الفرقة هو  من تأسيس هذه 
الفلسطيني أن يكون الرجل واألنثى مع بعضهما البعض، والقيام بشبك األيادي 
والغناء سويا«. ويضيف: »أثناء أداء الفرقة لرقصات الدبكة، يكون عازف »املجوز« 
واقــفــًا فــي  وســط حلقة الــدبــكــة بــالــقــرب مــن املغني الـــذي يغني، ويــصــدح بأغانيه 
التراثية ويترافق ذلك مع أدائه للدبكة، ترد عليه الغناء امرأة، تجيبه على النغم ذاته 

واملوضوع ذاته، وتصير مناظرة بني الرجل واملرأة«.

أعاد الفنان، راغب عالمة، سؤال العالقة الماليّة الماديّة 
لّما  الصدارة.  إلى  الغنائي  منتجه  مع  الفنان  تربط  التي 
مقابل  »تويتر«  على  صفحته  على  مالي  ببدل  طالب 

مشاهدة أغنيته المصّورة الحديثة

»صرخة روح«
يكمل بعد رمضان

أّول  اللبنانّية،   MTV محطة  بـــدأت 
ــــى من  ــــس، بـــعـــرض الــحــلــقــة األولــ أمـ
خماسّية »ليلة حمراء« من مسلسل 
الـــذي حــقــق نجاحًا  »صــرخــة روح« 
خالل شهر رمضان املبارك،  بحسب 
بيان املحطة نفسها، والذي يستمر 
عــرضــه بــعــد الــشــهــر، فـــي خماسية 
اللبناني،  بطولتها  يلعب  جــديــدة 
باسم مغنية، وتشاركه فيها، سارة 
أبي كنعان، ومجموعة من املمثلني 
منهم: علي منيمنة، نجاح فاخوري، 
ــارق  ــدي، نـــــور صـــعـــب، طــ ــعــ رنــــــدة كــ
الخماسية من  أنيش، زيــن األشــقــر. 
تأليف بثينة عــوض، وإخــراج وائل 
أبـــــو شــــعــــر، وتـــحـــمـــل فــــي حــبــكــتــهــا 
الــكــثــيــر مـــن الــتــنــاقــضــات الــنــفــســّيــة 

التي يجسدها أبطال العمل.

»إم.بي.سي« تتحّضر لـ 
»أرب غوت تالنت«

بـــدأت االســتــعــدادات لــقــبــول طلبات 
ـــة لــبــرنــامــج »أرب  املـــواهـــب الـــخـــاصَّ
ة 

َّ
غوت تالنت«، الذي ستعيدُه محط

MBC السعودية إلى شاشتها بداية 
البرنامج  مكتب  وبــدأ  املقبل.  العام 
ــى إنــتــاجــه MBC هــذا 

ّ
الـــذي ســتــتــول

املوسم، استقبال الطلبات واملواهب 
الخاّصة.

ـــف مــــا إذا كــــانــــت لــجــنــة 
َ

ُيـــكـــش ــم  ــ ولــ
بعد  حالها  على  ستبقى  التحكيم 
كرم،  نجوى  انة، 

ّ
الفن من  تلميحات 

ها لن تتابع العمل في البرنامج 
َّ
بأن

ح  في موسمه السابق، في وقٍت ُيرجَّ
العميد، علي جابر،  أن يجتمع  فيه 
وهــــو املـــديـــر املـــشـــرف عــلــى قــنــوات 
MBC، مع كرم لبّت املوضوع بشكل 
الن أحمد 

ّ
نهائي، على أن يبقى املمث

ــبـــي ضــمــن  ــقـــصـ ــر الـ ــ ــاصـ ــ حـــلـــمـــي ونـ
اللجنة في هذا املوسم أيضًا.

عمار حسن 
في أغنية جديدة 

انــتــهــى الــفــنــان الــفــلــســطــيــنــي، عــمــار 
ــن، مــــن تـــصـــويـــر كــلــيــب أغــنــيــة  حـــسـ
»فلسطني يا ديــرة هلي« التي كتب 
كلماتها مدير البرامج في تلفزيون 
ــر، ولــحــنــهــا  ــ ــّكـ ــ ــد سـ ــالــ فـــلـــســـطـــني، خــ
املـــوســـيـــقـــى  ع 

ّ
ووز جـــــــــالل،  ــــر  ــــاسـ يـ

ــراج أحمد  عــامــر مــنــصــور، ومـــن إخــ
وتنفيذ شركة  وتــصــويــر  أبــوعــلــيــا، 
العام  اإلنــتــاج  ـــا  أمَّ كلينك«،  »ميديا 
»تــلــفــزيــون فــلــســطــني«. وفــي  فــهــو لـــ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« قــال 
عـــمـــار حـــســـن: »لـــقـــد تــــم اســـتـــخـــدام 
تـــقـــنـــيـــات الـــتـــصـــويـــر الــســيــنــمــائــي 
الـــحـــديـــثـــة، وتـــــم، أيـــضـــًا، الــتــصــويــر 
ة في  ــرَّ ــ مـ ل  بــكــامــيــرا، تــســتــخــدم ألوَّ
ــهـــدف  األراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة. والـ
ــو صـــنـــاعـــة أغـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــّيــة  ــ هـ
رة. وتــتــوافــر فيها  رة ومــتــطــوِّ ُمــصــوَّ
كــل اإلمــكــانــيــات«. يلفت حــســن إلــى 
أن األغنية تم تصويرها في أماكن 
أثرية وتراثية في بلدة عّرابة وبيت 
نوبا، وذلك تأكيدًا على حق الشعب 

الفلسطيني في أرضه وتراثه.

رامي عياش داعمًا 
للطفولة

يــقــيــم الــفــنــان، رامــــي عـــيـــاش، عــشــاًء 
ــــاش  ــيـ ــ ــه الـــــخـــــيـــــرّيـــــة »عـ ــتــ ــ ــّي ــعــ ــمــ لــــجــ
للطفولة«، التي أنشأها قبل عامني، 
وتعمل على مساعدة معظم األطفال 
عـــن طـــريـــق دعــــم الـــتـــأمـــني الــصــحــي 
والــعــالجــي لــهــم. وســيــكــون العشاء 
املقبل،  أغسطس  آب/  منتصف  فــي 
ــــود ريــــــع الـــحـــفـــل لــلــنــشــاطــات  ــعـ ــ ويـ
اإلنـــســـانـــيـــة الـــخـــاّصـــة بــاملــؤســســة، 

بحضور مجموعة من األطفال.

أخبار

عالمة أول فنان عربي ينشر »كليب« مقابل بدل مالي )العربي الجديد(

)Getty( مشهد من المهرجان في بيرزيت

أحمد السقا )فيسبوك( 

صمم 
تلك األبراج 
المهندس 
المدني، جي 
ماونسيل، سنة 
)Getty( 1943
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عنوان »معركة الجزائر خاّصتي«، مع عنوان 
فــرعــي »اعـــتـــرافـــات أمــيــركــي فـــي قــلــب املــأســاة 
الــفــرنــســيــة«، بــتــرجــمــة لــلــفــرنــســي ألــفــريــد دي 
ق، 

ّ
محق صحافي  وهــو   ،)1978( مونتيسكيو 

ألبرت لندرس«، إحدى  أن حاز »جائزة  سبق 
ــز الــصــحــافــيــة فـــي فـــرنـــســـا، عن  أبـــــرز الـــجـــوائـ
األحــداث  حــول  أنجزها  ريبورتاجات  سلسلة 
ة »باري 

ّ
الليبية، ونشرها على صفحات مجل

ماتش« عام 2012.
السويسرية  مدينة جنيف  فــي  مــورغــان  ُولـــد 
الثالثة  بلغ  وحــن  أميركية.  وأّم  فرنسي  ألب 
دعي لتأدية الخدمة العسكرية 

ُ
والعشرين، است

ضمن صفوف الجيش الفرنسي االستعماري 
فـــي الـــجـــزائـــر. فـــي الـــعـــام 1957، وفــــي خــضــّم 
ة 

ّ
ف

َ
ه من جبال الش

ُ
»معركة الجزائر«، جرى نقل

 شـــارك فــي القتال 
ُ
ـــدّيـــة؛ حــيــث

ْ
امل فــي محافظة 

ضّد مناضلي »جبهة التحرير الوطني«، إلى 
الجزائر العاصمة. وهناك، انضّم إلى صحيفة 
ُيــشــرف عليها  كــان  التي  الدعائية  »الــوقــائــع« 
الجنرال جاك ماسو )1908 - 2002(؛ أحد أبرز 
ُمــجــرمــي حـــرب الـــجـــزائـــر. ويـــبـــدو واضـــحـــا أن 
لصلة القرابة بن الجنرال والكاتب/ الجندي 

دورًا في نقل األخير إلى العاصمة.
هــكــذا، انــضــّم مـــورغـــان، الـــذي ســُيــعــرف الحقا 
ــــف قــــرابــــة عـــشـــريـــن كــتــابــا  ــ

ّ
كـــكـــاتـــب ومــــــــؤّرخ أل

التي  النفسية  الحرب  إلــى  اإلنكليزية،  باللغة 
خاضها ماسو ضّد الثورة الجزائرية؛ فشارك 
طيلة عام في كتابة مقاالت تسعى للنيل من 
الهدف  كــان  الجزائرين.  املحاربن  معنويات 
الجزائر  اندلعت في  التي  األحـــداث  هو حسم 

العاصمة منذ 1956، بما فيها إضراب الطلبة 
الجزائرين، في التاسع عشر من أيــار/ مايو 
لدعوة وّجهتها   

ً
استجابة والــذي جــاَء   ،1956

قــيــادة الـــثـــورة. أّمـــا الــوســائــل املــســتــخــدمــة في 
تلك الحرب، فتنّوعت بن الدعاية والتعذيب. 
 ذلــك بــاملــوازاة مع العمل العسكري الذي 

ّ
وكــل

كــان يــجــري على األرض. يــعــود مــورغــان إلى 
ــن عــامــا لــــ »ُيـــــــؤّرخ« ألحـــــداث كــان 

ّ
ــوراء ســت ــ الــ

أن  يــبــدو  لــكــن،  مشاركا فيها وشــاهــدًا عليها. 
لُيجري   

ً
كافية تكن  لم  الطويلة  السنوات  تلك 

التاريخية،  املراجعات  العجوز بعض  الكاتب 
املستوى  أو على  الــعــام،  املستوى  ســـواًء على 
الشخصي؛ إذ، وجريا على نهج كثيٍر من قادة 
الذين أصــدروا مذّكراٍت  الجيش االستعماري 
تفاخروا فيها بجرائم الحرب التي ارتكبوها 
ضــــّد مـــايـــن الـــجـــزائـــريـــن، لـــم ُيـــبـــد مـــورغـــان 
 مصّرًا على أن يروي 

ّ
»صحوة ضمير«، بل ظل

الــقــّصــة وفــق ســرديــة استعمارية، وقــد أشهر 
ذلك بالبنط العريض في عنوانه الفرعي الذي 

يتحّدث عن »املأساة الفرنسية«.
فها، 

ّ
نــظــر مؤل مــن وجــهــة  ــرات،  ــذّكـ املـ تستعيد 

الــتــي يعتبرها مــؤّرخــون  الــجــزائــر«  »مــعــركــة 
ــدٌد من  ــذ عــ

ّ
 فـــي مــســار الـــثـــورة؛ حــيــث نــف

ً
نــقــلــة

الوطني«، عمليات  التحرير  مناضلي »جبهة 
إستراتيجية  املــديــنــة، ضمن  قلب  فــي  فــدائــيــة 
ل فــي نقل 

ّ
تها قــيــادة الــثــورة تتمث

ّ
جــديــدة تبن

 تتمركز دوائر 
ُ
املــدن، حيث إلى  ح 

ّ
العمل املسل

االستعمار الرسمية ويتواجد اإلعام العاملي. 

الجزائر ـ محمد عالوة حاجي

كان على الكاتب األميركي من أصل 
ــانـــش دو غـــرامـــونـــت،  فـــرنـــســـي، سـ
ــان  ــ ــورغـ ــ ــد مـ ــيــ ــم تــ ــ ــاسـ ــ املـــــــعـــــــروف بـ
ينتظر عشر سنواٍت على صدور  أن   ،)1938(
ى يترّدد صداها في الجزائر. فقد 

ّ
مذّكراته، حت

شرت، ألّول مّرة، باللغة اإلنكليزية عام 2006 
ُ
ن

حدة، لكن صداها لم يصل إلى 
ّ
في الواليات املت

 بعد صدور ترجمتها 
ّ

إال السابقة  املستعَمرة 
عا في مشهد 

ّ
الفرنسية. ويبدو ذلك أمرًا متوق

 في ما ندر- بغير اللغتن 
ّ

ال يقرأ مثقفوه -إال
العربية والفرنسية.

صـــدر الــكــتــاب فــي آذار/ مــــارس املـــاضـــي، عن 
ــديـــي« الـــفـــرنـــســـيـــة، تــحــت  ــونـ ــالـ ــنــــشــــورات تـ »مــ

يير باولو بازوليني 

 جّدًا لكي تحّب 
ًّ
ينبغي أن تكون قويا

الوحدة
ينبغي أن تكون لك رجــان جّيدتان وقدرة 

غير عادية على االحتمال
عّرض نفسك لإلصابة بالزكام، 

ُ
 ت

ّ
ينبغي أال

واإلنفلونزا ووجع الحلق
 تخشى القتلة أو اللصوص

ّ
ينبغي أال

إذا كان عليك املشي بعد الظهر بأكمله، أو 
ى املساء بأكمله

ّ
حت

ة
ّ
ينبغي أن تفعل ذلك بخف

ال مجال للجلوس، خاّصة في الشتاء
مع الريح التي تهّب على العشب املبلول

وعلى الحجارة الكبيرة، الرطبة والوحلية، 
بن النفايات، 

ال عزاء أبدًا، ال شّك في ذلك
 

ّ
وكــل النهار   

ّ
كــل أمــامــك  يكون  أن  باستثناء 

الليل من دون أية واجبات أو قيود.

الجنس ذريعة.  فاللقاءات مهما كان عددها 
- في الشتاء أيضا،  في

ــــي ســـهـــول  ــريــــح، فـ ــلــ الــــطــــرقــــات املــــتــــروكــــة لــ
النفايات مقابل املباني البعيدة، كثيرة هي 

 لحظات من الوحدة.
ّ

– ما هي اال
 الــجــســد 

ً
 وحـــيـــويـــة

ً
ــان أكـــثـــر حـــــــرارة ــمــا كــ

ّ
كــل

الرقيق الذي يتمّسح باملني ويذهب، 
ــّد بــردًا  كــانــت الــصــحــراء الــشــهــيــة حــولــه أشــ

ومواتا
هو الذي يملؤك بالبهجة، مثل ريح عجيبة، 
ولــيــســت االبـــتـــســـامـــة الـــبـــريـــئـــة، أو الـــغـــرور 

املضطرب ملن يرحل بعد ذلك
يأتي بشباٍب فائق الشباب

ولذا فهو ال إنساني ألنه ال يترك أثرًا
، يترك أثرًا وحيدًا

ّ
أو، بشكل أدق

 الفصول
ّ

هو نفسه في كل
فتًى في صبواته األولى

ما هو إاّل خصوبة العالم
 الــعــالــم مــعــه، يــظــهــر ويــخــتــفــي، 

ّ
هــكــذا يــطــل

معركة الجزائر لم 
تحسم بعد

إذن ماذا ينتظرك 
إذا كان ما ال يُعتبر 
وحدة هو، في 
الواقع، الوحدة 

الحقيقية، تلك التي ال 
يمكنك تقبّلها؟

بعد صدور ترجمتها 
الفرنسية مؤّخرًا، ها هي 

مذّكرات الكاتب والجندي 
الفرنسي األميركي تيد 
مورغان ُتعيد السجال 

حول أحداث وقعت قبل 
ستّين عامًا، لكن وفق 

سردية استعمارية

اللعبة التي أصبحت 
»قنبلة الموسم« 

بعد أيام قليلة من 
إطالقها، لم تسلك 

المسار الذي تمرّ عبره 
الصرعات المتالحقة 

في عالم تكنولوجيا 
المعلومات

ال شيء يعادل مشيًا ال نهائيًا في الشوارع الفقيرة

بوكيمون غو من يصطاد من؟

ياسف سعدي اتهامات من الجهة األخرى

صدر الكتاب 
باإلنكليزية وُترجم مؤّخرًا 

إلى الفرنسية

إذا كان عليك أن 
تمشي المساء بأكمله 

ينبغي أن تفعل ذلك 
بخّفة

كيف للعبة تتّوفر 
في ثالثة بلدان فقط 

أن تكتسح العالم؟

رّد سعدي على 
المذّكرات واصفًا إياها 

بأنها تزييف للتاريخ
في  المذّكرات  أثارته  الذي  السجال  مع 
السطح  إلى  تعوُد  الجزائري،  المشهد 
األبــرز  عنوانُها  قصيرة«،  »ليست  قّصة 
التحريرية.  الثورة  في  الفاعلين  تخوين 
يُمكن استسهال األمر والنظر إليه على أن 
الجندي الفرنسي السابق يواصل مهّمته 
»الوقائع« قبل  بدأها في  التي  الدعائية 
تسعة وخمسين عامًا، بهدف التشكيك 
المشكلة ليست  الثورة«. لكن  في »رموز 
بهذه البساطة، ألن التخوين ظلَّ تهمًة 
يتقاذُفها إلى اليوم من كانوا ذات يوم 

رفقاء في السالح.

أوراق المستعِمر وثقافة التخوين

2425
ثقافة

قضية

نص

إطاللة

فعاليات

ومــــن بـــن األســـمـــاء الــتــي شـــاركـــت فـــي تنفيذ 
وجميلة  بوعلي،  بــن  حسيبة  العمليات:  تلك 
ة، وزهــــــرة ظــريــف 

ّ
بـــوحـــيـــرد، وجــمــيــلــة بــــوعــــز

بيطاط، وعلي عّمار املعروف بـ علي البوانت، 
ومــحــمــود بــوحــمــيــدي، وطــالــب عــبــد الــرحــمــن، 
وعــمــر يــاســف، ويــاســف ســعــدي. وقـــد انتهت 
التي  القّوات االستعمارية  تها 

ّ
إلى عملية شن

ي ضّد مجموعة من 
ّ
حشدت قرابة 4000 مظل

فــدائــيــي »جــبــهــة الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي«، انتهت 
بقتل واعتقال عدٍد منهم.

أبــــرز  بــــن  ــعـــدي )1920( مــــن  يـــاســـف سـ ــّد  ــــعــ ُي
األســـمـــاء الــتــي ارتــبــطــت بــاملــعــركــة. فــهــو، إلــى 
الذين ما  القائل  املشاركن  أحــد  جانب كونه 

 االشياء على ما هي 
ّ

كشكٍل متحّول تبقى كل
عليه، ويمكنك أن تجول نصف مدينة بحثا 

عنه، لكنك لن تجده من جديد.
الفعل قد تّم، تكراره ما هو إاّل طقس.

لذا فالوحدة أكبر إذا كان هناك حشد كبير 
ينتظر دوره

إذ يزداد عدد االختفاءات - الذهاب 
هروب -

وما سوف يأتي يلقي بثقله على الحاضر 
كواجب، كقرباٍن للرغبة في املوت

ــرم يـــبـــدأ اإلحــــســــاس بــالــتــعــب،  ــهـ ــع الـ لــكــن مـ
خاّصة لحظة انتهاء ساعة العشاء، بينما

بالنسبة إليك لم يتغّير أي شيء
عندها تكاد تبكي أو تصرخ

 لو لم يكن 
ً
من شأن ذلك أن يكون أمرًا جلا

تعبا بالفعل، 
وربما شيئا من الجوع

هو أمر جلل، ألن ذلك قد يعني أنه رّبما لم 
يعد باإلمكان تلبية رغبتك في الوحدة 

إذن ماذا ينتظرك إذا كان ما ال ُيعتبر وحدة 
هو، في الواقع، الوحدة الحقيقية، تلك التي

 ال يمكنك تقّبلها؟
ال غداء أو عشاء أو اكتفاء في العالم يعادل 

مشيا ال نهائيا في الشوارع الفقيرة
أخا  وقــويــا،  تعيسا  تــكــون  أن  ينبغي  حيث 

للكاب.

 Transumanar( والتنظيم«  »االرتــقــاء  كتاب  )مــن 
ed Organizzar( الصادر عام 1971. ترجمة عن 

صقصي(
ُ
اإليطالية: مصطفى ق

زالــــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، ســاهــم فــي التوثيق 
، أو مـــن خــال 

ً
لــتــلــك األحــــــــداث، ســــــواًء كـــتـــابـــة

السينما؛ إذ شارك في فيلم »معركة الجزائر« 
)1966( للمخرج اإليطالي جيلو بونتيكورفو، 
تلك هي  ليست  لكن،   .

ً
ــا

ّ
ومــمــث ومنتجا  كاتبا 

أهــم: نقاط  ثّمة ما هو  ، بل 
ُ
الوحيدة األسباب 

ــثــار حــولــه، فبينما يعتبره 
ُ
ت ت 

ّ
التي ظل  

ّ
الــظــل

 من أبطال معركة الجزائر، يرى 
ً
بعضهم بطا

فيه بعضهم اآلخر »خائنا«، وكثيرًا ما صّرح 
عــدٌد من الفاعلن في الــثــورة بأنه »قــام بدور 
مــشــبــوه«، وحــّمــلــوه مــســؤولــيــة اغــتــيــال علي 
املــذّكــرات لتجّدد اتهام  البــوانــت. هــكــذا، تأتي 
سعدي بالوشاية برفاقه في الثورة. فبحسب 
مــــورغــــان، مــثــل ســعــدي أمــــام قــاضــي تحقيق 
ــنـــن وعـــشـــريـــن يــــومــــا، بــعــد  فـــرنـــســـي طــيــلــة اثـ
بمعلومات  الفترة  تلك  خــال  وأدلــى  اعتقاله، 
عديدة؛ من بينها »مكان اختباء البوانت وبن 

بوعلي وبوحميدي وعمر ياسف«.
ــام، عــلــى الــكــتــاب،  عــائــلــة ســعــدي رّدت، قــبــل أيــ
ــّد مـــورغـــان   ضــ

ً
ــع دعــــــوًى قــضــائــيــة  رفــ

ً
مــعــلــنــة

الــــــذي ذّكـــــــرت بــمــاضــيــه فــــي خـــدمـــة الـــدعـــايـــة 
مذّكراته  فــي  ورد  مــا  ووصــفــت  االستعمارية، 
بـــأنـــه »مـــحـــض أبـــاطـــيـــل وتـــزيـــيـــف لــلــتــاريــخ«، 
لم  وثيقة،  مئتي  قرابة  عن  بالكشف   

ً
متعّهدة

ــنــشــر بــعــد، قــالــت إن ســعــدي تــحــّصــل عليها 
ُ
ت

ــلـــى نــقــاط  ــقـــي الــــضــــوء عـ ــلـ ــي »تـ ــ ــرًا، وهــ ــ ــ
َّ

ــؤخ ــ مــ
مـــســـكـــوت عــنــهــا فــــي قــضــيــة اســـتـــشـــهـــاد عــلــي 

البوانت وحسيبة بن بوعلي«.

تصويب

نجوان درويش

لو أستطيع
ــِك األبــديــة على طاولة  لــوضــعــُت ل

الفطور
حكم قبضتي على الزمن 

ُ
أ

فال يريِك إال مسّراته
لكّن مأساتي أنني ال أستطيع. 

■ ■ ■
تستيقظ في الجزائر 

»يـــا رّبــــي يـــا ســـيـــدي« هــنــا أقــــَدُم 
عهدي

أبعُد ميثاٍق لي 
في  يركضون  على خيل  جــنــوٌد 

رأسك 
 وأعراٌس

ٌ
قتل

ونساء يزغردن...
تنهض من السرير 

والعالم ينهض من األرض
بينكما موعٌد اليوم 

واحـــــــٌد مــنــكــمــا ســـيـــدفـــع لــآخــر 
ديونه.

■ ■ ■
تستيقظ على صوت نشيٍد 
ٌهذه الحياة التي لم تعشها 

فاتتَك طفولة
ك كنَت فيها.

ّ
لكن

■ ■ ■
وأعود إلى تلك البلدة 

إلى ذلك البيت
إلى تلك الغرفة 

تحتي عظام موتًى 
يعرفونني وال أعرفهم 

محاطًا بكتٍب وصحائف موتًى
أعرفهم وال يعرفونني

 برفات غرباء
ٌ

هذا تراٌب مجبول
صاروا مواطنني باملوت

أعود
ألن اإلنسان ال بّد أن يعود
ألن املّيت ال بّد أن ينهض.

)تيبازة ـ مدينة في الجزائر(

ينبغي أن تكون قويًّا لكي تحب الوحدة

جماهير على أهبة االختطاف

تنطلق الدورة األولى من »مهرجان كرامة/ بيروت ألفالم حقوق اإلنسان« في 21 
تّموز/ يوليو، وتستمرّ على مدار ثالثة أيام، بمشاركة أفالم روائية ووثائقية، منها: 
شون ماكليستر  لـ  قصة حب سورية )الصورة(  آفو كربليان، و  لـ  منازل بال أبواب 

من بريطانيا، و غضب أبيض لـ آرتو هالونين من فنلندا. 

التلفزيوني  لإلنتاج  دبي  »لجنة  تعرض  إنتاجه،  على  عامًا  خمسين  مرور  بمناسبة 
والسينمائي« سلسلة أفالم الخيال العلمي ستار تريك في السابعة من مساء الثالثاء 
المقبل، وعلى مدار ثالث لياٍل متتالية، في »نوفو سينما« في دبي. أنتجت السلسلة 

خالل أربعين سنة واكبت استكشاف الفضاء.

تنطلق فعاليات الدورة التاسعة لـ »المهرجان القومي للمسرح المصري« مساء 
األربعاء المقبل، وتستمر حتى الثامن من آب/ أغسطس. من العروض المشاركة 
في الدورة التي تحمل اسم الفنان الراحل نور الشريف: الزومبي والخطايا العشر 
)الصورة( لـ طارق الدويري، و الرمادي لـ عبير علي، و قضية ظل الحمار لـ محمد 

جبر، و الفنار لـ ماهر محمود، و وورد وياسمين لـ شرف فتّوح.

يختتم، مساء اليوم السبت، معرض ماذا عن الفن؟ فن معاصر من الصين، في 
ليو  منهم:  صينيًا،  فنانًا   15 لـ  أعماًال  يضّم  والذي  الدوحة،  في  الرواق«  »غاليري 
جياودونغ، وسون يوان، وبينغ يو، والفنان المزارع هو جيون الذي شارك بستمئة 
منحوتة صلصالية تسلّط الضوء على أعمال فنية وأحداث بارزة شهدتها الصين.

أمير داود

ــم تــــــــأِت أســـئـــلـــة مـــســـتـــخـــدمـــي مـــواقـــع  ــ لـ
ــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي حـــــــول لــعــبــة  الـــــتـــ
»بــوكــيــمــون غــــو«، الــتــي شــغــلــت مــواقــع 
ــنــــاس، من  ــار قــبــل أن يــعــرفــهــا الــ ــبــ األخــ
ــر لــــم يـــتـــجـــاوز فــــي بـــدايـــتـــه  ــ ــ فــــــــراغ. األمـ
ــة عـــن  ـــــفـــ

ّ
ــكـــــث ســــلــــســــة مـــــــن األخــــــــبــــــــار املـــ

اكــتــســاح الــلــعــبــة ألســــواق بــعــض بــلــدان 
الــعــالــم )الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة 
ــا، إلــــى جــانــب  ــيـ ــرالـ ــتـ ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا وأسـ
بــلــدان أخـــرى كــســر جــمــهــورهــا الحجب 
املــفــروض على اللعبة(، وتــســاؤالت عن 
ماهيتها الغامضة، ما دفع مهتّمن إلى 
محاولة اإلجابة على سؤال: ماذا تعني 

»بوكيمون غو«؟
املــوســم«  »قنبلة  أصبحت  الــتــي  اللعبة 
بعد أيـــام قليلة مــن إطــاقــهــا، لــم تسلك 
ــره الـــصـــرعـــات  ــبــ ــّر عــ ــمــ ــار الـــــــذي تــ ــ ــــسـ املـ
ــا  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ املــــتــــاحــــقــــة فــــــي عـــــالـــــم تـ
املعلومات؛ حيث الدارج لتحقيق شروط 
املنتجات من  اإلقــبــال على  التفّوق، هو 
آرائــهــم حولها.  املشتركن وتـــداول  قبل 
؛ إذ وفـــي 

ً
ــعــــا ــدث فــ ــ ــا حـ الـــعـــكـــس هــــو مــ

ــام األســـبـــوع الــفــائــت،  ــ ــد أيـ صــبــيــحــة أحــ
فــوجــئ الــنــاس كــمــا لــم ُيــفــاجــأ أحـــد من 
ــهــا عـــن لعبة 

ّ
قــبــل، بــأخــبــار تــتــحــّدث كــل

ــديـــدة، وأن الــلــعــبــة تــكــاد تــتــفــوق في  جـ
عدد مشتركيها على عدد املشتركن في 
تويتر، قبل أن ُيشاع تفّوق اللعبة على 
عـــدد مــشــتــركــي فــيــســبــوك الــــذي تــجــاوز 

املليار.
ــمـــون غــــــو«، هــو  ــيـ جـــديـــد صـــرعـــة »بـــوكـ
مــزاوجــتــهــا االفـــتـــراضـــي بــالــواقــعــي، إذ 
تتعّدى وظيفة الاعب فيها حالة النقر 
املـــتـــواصـــل عــلــى الــشــاشــة الـــذكـــيـــة، إلــى 
ــوارع بــحــثــا عـــن قطع  ــشــ الـــركـــض فـــي الــ
العامة  الحدائق  اللعبة وملحقاتها في 
واألســـواق؛ األمــر الــذي تحّول إلــى مادة 
خصبة للتعليقات واملقاربات الساخرة.

ــة الـــديـــالـــكـــتـــيـــكـــيـــة بــن  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــذه الـ ــ ــهـ ــ بـ
االفــتــراضــي والــواقــعــي، تــكــون شــركــات 
األلــعــاب اإللــكــتــرونــيــة قــد دخــلــت عصرًا 
الذكية  األجــهــزة  جديدًا يتجاوز حــدود 
إلى الواقع املباشر بكل ما يقتضيه من 
استخدام مفرط للحواس. وأمام أخبار 
كانت وظيفتها الوحيدة أن تبهر القّراء 
استسلمت  الــجــديــدة،  اللعبة  بــتــوّحــش 

األمــــر الــــذي يحيلنا وبـــا ســابــق إنـــذار 
إلى ما أشار إليه بيير بورديو في قبل 
عقود حول »حالة اغتصاب الجماهير« 
ضمن منظومة ما بات يعرف بصناعة 
املزاج العام من قبل األنظمة السياسية 
من  النوع  لهذا  بتهييئه  واالقتصادية، 

التجارب.
 
ً
والجماهير ذاتها، التي لم تسلم أصا

من فكرة اغتصابها بفعل أدوات مواقع 

ـــل بــكــل  ــي، تــــدخـ ــاعــ ــمــ ــتــ الــــتــــواصــــل االجــ
أريــحــيــة إلـــى حلبة جــديــدة مــن حلبات 
الكبرى  الشركات  لصالح  املــال  صناعة 
الـــجـــنـــســـيـــات،  مــــتــــعــــّددة  الــــشــــركــــات  أو 
تقودها هذه املّرة شركات ألعاب ما بعد 
الشركة  و»نيانتيك«،  العشرين،  الــقــرن 

عة لبوكيمون، واحدة منها.
ّ
املصن

ــقــــرن  ــد الــ ــعــ ــاب »مـــــــا بــ ــ ــعــ ــ ــة ألــ ــومـ ــظـ ــنـ ــمـ بـ
العشرين« أو ألعاب البعد الرابع، يبدو 
 
ً
جليا أن هذه الظاهرة قد تجاوزت فعا

منها، حتى  تة 
ّ
املؤق »الفقاعية«  املرحلة 

وإن اندثرت لعبة »بوكيمون غو«، بعد 
شــهــر أو شــهــريــن أو أكــثــر، فــاملــؤّكــد من 
ه، أنها تؤّسس، ووفق خبراء في 

ّ
ذلك كل

املجال، إلى نمط جديد من األلعاب يعيد 
إنتاج نفسه باستمرار، سيكون عماده 
ــف الــجــمــاهــيــر 

ّ
األســــــاس كـــالـــعـــادة؛ تــلــق

الهستيري لكل سلعة جديدة.

الــذي كانت  الجماهير لألمر في الوقت 
رة في 

ّ
اللعبة بامتيازاتها الكاملة متوف

ثاثة بلدان فقط، األمر الذي يفتح باب 
الــتــســاؤل عــلــى مــصــراعــيــه: كــيــف للعبة 
أن  بــلــدان فقط  فــي متاجر ثاثة  ر 

ّ
تتوف

تــكــتــســح املـــــزاج الــعــاملــي بــهــذه الــســرعــة 
وإحصائيات  وبــأرقــام  الفعالية  وبهذه 

تثير الدهشة؟
ــه، تظهر مــاحــظــات جّدية 

ّ
أمـــام ذلــك كــل

ورّواد  الجماهير،  ارتــهــان  أشكال  حــول 
مواقع التواصل االجتماعي جزء منها، 
في ظل االنشغال جّديا بإحداث مقاربة 
موضوعية تربط تواطؤ وسائل اإلعام 
أو تــوّرطــهــا فـــي رســـم رأي عـــام يــذهــب 
بـــعـــيـــدًا فــــي تـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة االســـتـــهـــاك 
السلبي مــن جــهــة، وبـــن إعــــادة ترتيب 
خــريــطــة األولـــويـــات الــتــي تحكم الــفــرد، 
املـــوغـــل فـــي فــردانــيــتــه مـــن جــهــة أخـــرى، 
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في الطريق 
إلى تيبازة

مشهد من فيلم »معركة الجزائر« )1966(

رسم كرتوني، سيتف كاتس، 2014، بريطانيا

بازوليني )1922- 1975( في موقع تصوير أحد أفالمه
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رياضة

أعلنت األندية 
السعودية بدء 
حرب المنافسة 
من خالل إبرام 
الصفقات 
واستقطاب 
النجوم قبل 
انطالق الموسم 
الكروي، إذ أعلن 
النصر التعاقد 
مع العب الوسط 
األلباني البان 
ميها، وتعاقد 
األهلي بطل 
الدوري مع 
العب الوسط 
البرازيلي لويز 
كارلوس، فيما 
انضم المصري 
محمود عبد 
المنعم )كهربا( 
لنادي االتحاد 
السعودي 
لموسم واحد 
على سبيل 
اإلعارة.

)Getty( األندية السعودية تواصل السباق في التعاقدات من أجل المنافسة على األلقاب

األندية السعودية والصفقات

أعلنت قناة )تيليفي( التلفزيوينية األرجنتينية 
عن تعاقدها مع أسطورة كرة القدم دييغو 

مارادونا إلنتاج مسلسل عن حياته. وأوضحت 
القناة في بيان أن مسؤوليها اجتمعوا مؤخرا 

مع مارادونا للحصول على تصريح لتصوير ما 
يريدونه في »إنتاج ضخم غير مسبوق«. وأكد 

مارادونا، وفقا للبيان أن »شهرا واحدا من حياته 
يكفي لكتابة 100 حلقة« ألن ما عاشه بالفعل 

»يفوق أي خيال«.

قال سان انطونيو سبيرز املنافس في دوري كرة 
السلة األميركي للمحترفني إنه تعاقد مع اإلسباني 

املخضرم باو غاسول ليمأل الفراغ الذي تركه تيم 
دانكان بعد إعالن اعتزاله. ولم يعلن الطرفان عن 
تفاصيل العقد لكن وسائل إعالم أشارت إلى أن 

غاسول وقع ملدة موسمني مقابل 30 مليون دوالر. 
وكتب غاسول، الذي لعب في صفوف شيكاغو 

بولز املوسم املاضي في موقع باليرز تريبيون، أنه 
سينضم إلى سبيرز الفائز باللقب خمس مرات.

جدد انديبندينتي ال فالي اإلكوادوري فوزه على 
بوكا جونيورز األرجنتيني وهزمه 3-2 على ملعب 
بونبونيرا في إياب الدور نصف النهائي من كأس 

ليبرتادوريس. وسجل لويس كايسيدو وبراين 
كابيزاس وخوليو انغولو أهادف اينديبندينتي، 

وكريستيان بافون هدفي بوكا جونيورز. وكان 
الفريق اإلكوادوري املغمور فاز ذهابا 2-1، ولحق 
اتلتيكو ناسيونال الكولومبي للمباراة النهائية 

بعد تأهل األخير على حساب ساو باولو.

مسلسل تلفزيوني
عن حياة االسطورة 

دييغو مارادونا

سبيرز يضم
العب السلة اإلسباني 

غاسول رسميًا

انديبندينتي يواجه 
اتلتيكو ناسيونال في 

نهائي كأس ليبرتادوريس
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مالمح شرق أوسطية... نضال لدفع التهمة

سوريون يعودون من بريطانيا

تالحق الالجئ العربي 
تهم جاهزة تطاول حتى 

مالمح وجهه ولونه

جاليات

يــكــررهــا فـــي مـــأســـاة جــــدل حــــول »اإلرهـــــــاب«. 
تهمة كــالــظــل لــلــجــوء الـــســـوري، بــعــد 5 أعـــوام 
من التدفق. وبجانبها تتعالى أصوات تحمل 
هـــؤالء جـــزءًا مــن املــســؤولــيــة، عــن تــصــرفــات ال 
عالقة لهم بها ال من قريب وال من بعيد. فمن 
بـــني مــئــات اآلالف ســمــعــنــا قــصــة واحـــــدة، من 
ــوادث مــتــكــررة فــي عــواصــم غــربــيــة، باريس  حـ
وبلجيكا وبــروكــســل عــلــى األقــــل، عــن »جـــواز 
سفر ســـوري«. أســوأ مــا فــي األمـــر، أن يتحول 
ــرف يــنــعــم فــيــه  ــ ــي ظـ ــ ــئــــني، وفـ ــــى الجــ هــــــؤالء إلـ
الجاني، من أي مستوى، برغد النهب والسرقة 
للجوء،  انتحل سوريًا  تــرف، هم ومــن  بحياة 

العائلة السورية التي شغلت قضيتها وسائل 
اإلعالم اإللكتروني يوم األربعاء.

العديد من  عنون موقع »إكــســبــرس«، وغــيــره 
إلى  بالعودة  املواقع، عن رغبة عائلة سورية 
ــا، بــعــد أن حــظــيــت بــســكــن فـــي مــديــنــة  بــــالدهــ
»ســـتـــوك أون تـــريـــنـــت« فـــي ســـتـــافـــوردشـــايـــر، 
بموجب نظام الحكومة للسوريني املعّرضني 

إلـــى متهمني ضــمــنــا بــكــل مــا عــاشــتــه أوروبــــا 
النقاش  مــأزق هويتها منذ 2014، موعد  مــن 

العلني عن خروج بريطانيا من االتحاد.
في العودة للهجرة الفلسطينية، ولكي تكون 
كان هؤالء،  هناك وقفة ومراجعة لالستفادة، 
وربـــمـــا نــخــبــهــم أكــثــر صــحــة، يـــأخـــذون أجــمــل 
لم  املتلقي..  عقل  على  ليلقوه  ثقافتهم  في  ما 
الصهيونية  الــلــوبــيــات  لتغلغل  يستسلموا 
بتأثيرها الكبير. ربما يقول البعض بأن األمر 
ال يمكن أن يتكرر مع الهجرة/ اللجوء الجديد 
في العام السادس عشر بعد األلفية الجديدة.. 
وربــمــا يستدل البعض بــأن عـــودة مــا نسميه 
»مالمح شرق أوسطية« كإشارة سلبية إلى  بـ
كل فعل سيئ مرتكب حتى من أبناء جيل ثان 
وثـــالـــث، سيعيق إبــــراز هــويــة عــربــيــة جمعية 
بـــني الـــكـــفـــاءات الــفــرديــة املــشــتــتــة. لــكــن، علينا 
أن نستفيد مــن تــجــارب املــاضــي وال نستسلم 
لواقع مفروض في دهاليز السياسة  واإلعالم.. 
انــتــشــار الــتــخــلــي عــن الــهــويــة وســلــبــيــة الفعل 

والنكوص عنه ليست في مصلحة املستقبل.

تعّمد  املــوقــع   
ّ
أن ويــبــدو  الضعفاء.  أو  للخطر 

ــدة ملــنــطــقــة فـــي ســوريــة  ــ نــشــر صــــورتــــني، واحــ
حــيــث يــتــصــاعــد دخــــان الــقــنــابــل الــتــي دّمـــرت 
ــــوك الـــجـــمـــيـــلـــة  ــتـ ــ ــة سـ ــنــ ــديــ ــان وأخـــــــــــرى ملــ ــ ــكــ ــ املــ
والــهــادئــة. ومــجــّرد الــنــظــر إلـــى املــشــهــديــن، قد 
يحث أي إنسان إلى التساؤل عن السبب الذي 
ــان إلــى  قــد يــدفــع بــعــائــلــة وصــلــت إلـــى بـــّر األمــ
املطالبة بالعودة إلى حيث الدمار.  والعائلة 
التي تتكّون من تسعة أشخاص، ثالثة بالغني 
ــال، واجـــهـــت الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري  ـــة أطـــفـ

ّ
وســـت

عديدة  تــهــديــدات  ت 
ّ
تلق كما  املنطقة،  تلك  فــي 

ــل الـــرجـــوع إلــى 
ّ

مـــن الـــجـــيـــران جــعــلــتــهــا تــفــض
البقاء  ببلدها على  تفتك  التي  الحرب  أجــواء 
فــي شــمــال املــديــنــة. وبــــدأت املـــواجـــهـــات، حني 
طلب أحــد أفـــراد العائلة مــن الــجــيــران، خفض 
ضـــوضـــاء املـــوســـيـــقـــى، مـــا نــتــج عــنــه تــوجــيــه 
إهانات والحط من قدر العائلة، وتركها تبكي 
وترتجف.  وما كان من البلدية سوى إيجاد 
سكن آخر للعائلة، بعد التبليغ عن التعليقات 

املهينة.

فيينا ـ سامية محمد

فــــــي ســــــنــــــوات الـــــهـــــجـــــرة األولــــــــــــى ألصـــــدقـــــاء 
فلسطينيني، نحو أوروبا الغربية والشمالية، 
عانى هؤالء األمرين من تهمة جاهزة بنمطية 
الصورة املعهودة: »إرهابيون«.. هكذا ببساطة 
مع  التعاطف  إعــالم  السياسة ووسائل  كانت 
دولة االحتالل تصنفهم. اليوم وبعد عقود من 
كفاح هؤالء، ومعهم عرب وأصدقاء غربيون، 
بات األمر من املاضي وخلف الظهر، ينغصه 
الفطنة  تسميتهم »بال جنسية/وطن«. لعبت 
ــؤال  والــحــكــمــة دورهــــــا فـــي قــلــب الــــصــــورة، سـ
غربتهم  فــي  الفلسطينيون  اعــتــمــده  مــشــتــرك 
ملجتمعهم املحيط:« ملــاذا نحن بينكم، إن كنا 
بـــال وطـــن وجــنــســيــة؟«.. اإلجـــابـــة كــانــت دومـــا 
مــشــفــوعــة بــبــعــض جــــدال ومــمــاحــكــات بلغات 
عدة، ُوضعت الصورة في إطارها الذي انقلب 
 ،1987 تـــلـــت  ــنــــوات  ســ فــــي  ــزز  ــعــ وتــ  1982 فــــي 
زمــن االنتفاضة األولـــى. هــا نحن الــيــوم، أمــام 
اختفت منذ ســنــوات طويلة،  أخــرى  تسميات 

لندن ـ كاتيا يوسف

ــد يــتــهــّيــأ لــلــكــثــيــر مـــن الـــهـــاربـــني مـــن جحيم  قـ
الحرب في منطقة الشرق األوسط وخصوصًا 
 الـــوصـــول إلــــى بــريــطــانــيــا وحـــده 

ّ
ــة، أن ســـوريـ

كاف ليبدأوا حياة جديدة آمنة. رّبما هذا هو 
الواقع، ولكن باستثناء حاالت نــادرة، ومنها 

تعتبر الجالية المصرية 
في إسبانيا من الجاليات 

الصغيرة عددًا، حيث 
ال يتجاوز عدد أفرادها 

الخمسة آالف

مصريّو إسبانيا... هجرة حديثة العهد
مدريد ـ ميساء حجاج

يـــعـــيـــش أفـــــــــراد الـــجـــالـــيـــة املـــصـــريـــة 
فـــي مـــدريـــد وفــالــيــنــســيــا وفــــي جــزر 
يتجمع  األكبر  العدد  لكن  الكناري، 
بذلك  وهــم  وأليكنته،  برشلونة  مدينتي  في 
ــفـــرقـــون بــــني مــخــتــلــف املـــــــدن اإلســـبـــانـــيـــة  ــتـ مـ
كيان  تحت  جمعهم  الصعب  مــن  »وبالتالي 
واحد أو جمعية واحــدة« كما يوضح رئيس 

الجالية املصرية في مدريد فتحي سليمان.
 يــحــاول فتحي ســلــيــمــان، املــهــاجــر املــصــري 
السياحة  مــجــال  فــي  والخبير  إسبانيا  فــي 
ــراد جاليته تــحــت ســقــف واحـــد من  جــمــع أفــ
خالل مشروع الجمعية التي أسسها مؤخرًا 
فـــي مـــدريـــد، ويـــقـــول الــســيــد فــتــحــي فـــي هــذا 
الـــصـــدد: »أهــــم الــنــشــاطــات الــتــي تــقــوم بها 
جمعية الجالية املصرية هي فعاليات لربط 
أبــنــاء الــجــيــل الــثــانــي مــن املــصــريــني بــأرض 
الوطن وتاريخ البلد، باإلضافة إلى دروس 
لألطفال لتعلم اللغة العربية، وهناك حاليًا 
مقر قيد اإلنشاء الحتضان هذه النشاطات 

املختلفة.«
إسبانيا هجرة  إلــى  املصرية  الهجرة  تعتبر 
حــديــثــة، يــقــول فــتــحــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»عــنــدمــا قــدمــت إلــى إسبانيا فــي سنة 1981 
كنا نــكــاد نــكــون  ثــالثــة أفـــراد مصريني فقط 
في املدينة«، أما عن أسباب هجرة املصريني 

العالم وليس فقط لإلسبان، وزيارتها تعتبر 
ملشاهدة  وذلــك  العالم  فــي  املثقفني  لكل  حلم 

ودراسة اآلثار الفرعونية وتاريخها«. 
وفــــي مـــايـــو/أيـــار نــظــمــت الــجــالــيــة املــصــريــة 

للطيران،  لدعم شركة مصر  تضامنية  وقفة 
بعد حادثة سقوط الطائرة املصرية في مياه 
املــتــوســط فـــي شــهــر أيــــار املـــاضـــي، بحضور 
عــــدد مـــن الـــعـــائـــالت املــصــريــة فـــي الــعــاصــمــة 
اإلســبــانــيــة وبــمــشــاركــة عــــدد مـــن األصـــدقـــاء 

وموظفي الشركة من اإلسبان. 
 »الــعــربــي الــجــديــد« التقت أيــضــًا مــع املخرج 
السينمائي والكاتب املصري باسل رمسيس، 
املولود في القاهرة في عام 1973 واملقيم في 
إسبانيا منذ عام 1998، فتحدث عن نشاطه 
: »قــدومــي إلى  و هجرته إلــى إسبانيا قائال 
ــان ألســــبــــاب شــخــصــيــة، لــكــنــنــي  ــ إســـبـــانـــيـــا كـ
ــن دراســـــــة الــســيــنــمــا هــنــا،  تــمــكــنــت أيـــضـــًا مــ
وأتــمــمــت أول عــمــل لــي فــي ســنــة 2000 وهــو 
ــان يــتــحــدث عــن قضية  »الــجــانــب اآلخــــر«، وكـ
املهاجرين وتجمعاتهم الخاصة في حي من 

أحياء مدريد املشهورة«.
منذ  السينما  بــتــدريــس  أيــضــًا  بــاســل  يعمل 
فـــي إســبــانــيــا وعــــدة دول عــربــيــة  عــــام 2006 
باإلضافة، إلى بلده األم مصر والتي يزورها 
ــد أخــــرج  ــ ــا. وقـ ــنـ ــح لـ ــ ــ

ّ
بــشــكــل دوري كـــمـــا وض

التي القت صدى واسعًا  العديد من األعمال 
فــي إســبــانــيــا، ومـــن أهــمــهــا فيلم »مــراجــيــح« 
و »ســـكـــر بـــــرة«، والـــلـــذيـــن يــعــالــجــان قــضــايــا 
املرأة في العالم العربي وخاصة فيلم »سكر 
بـــرة«، الــوثــائــقــي الـــذي يعالج قضية الـــزواج 
ــر لــلــفــتــيــات الــفــقــيــرات  ــدفـــوع األجــ املــؤقــت واملـ
فـــي مــصــر. ويـــقـــول عـــن هـــذه الــتــجــربــة: » في 
كل عروض الفيلم في إسبانيا كانت أغلبية 
الحضور من اإلسبان وليس العرب لألسف، 
مـــع أن املـــوضـــوع ال يــخــص املــصــريــني فــقــط، 
ولــكــن يــمــّس عـــدة دول عــربــيــة أخـــرى تعاني 
املشكلة،  نفس  من  الصغيرات  الفتيات  فيها 

 وسورية حديثًا«. 
ً
كاملغرب مثال

إلى إسبانيا يضيف فتحي: »أغلب القادمني 
إلى إسبانيا يأتون إما للدراسة أو للعمل«.  
أما هجرة اليد العاملة املصرية فكانت مكثفة 
في التسعينيات، »وذلك على اعتبار أن فرص 
العمل كانت أكبر في إسبانيا في تلك الفترة 
اإلقتصادية  الفورة  تعتبر حقبة  كانت  التي 
ــة وخـــاصـــة فـــي مــجــال  ــ ــيـ ــ فـــي الــــدولــــة األوروبـ

البناء والعقارات«، كما يوضح فتحي. 
ــر أيـــضـــًا  لــتــكــثــف الــهــجــرة  وعـــن الــســبــب اآلخــ
املصرية إلى إسبانيا في ذلك الوقت يضيف 
تــصــادفــت مع  فــتــرة   « بأنها  فتحي سليمان 
األوراق ألي  تقنني  بــاب  بفتح  إسبانيا  قيام 
دفع  مما  وإقــامــة رسمية،  أوراق  بــال  مغترب 
عـــدد مــن األشــخــاص املــصــريــني الــذيــن كــانــوا 
يقيمون في فرنسا بشكل غير قانوني للقدوم 
ــام الـــفـــرصـــة لتحسني  ــنـ ــتـ إلــــى إســبــانــيــا واغـ
أوضاعهم والحصول على األوراق القانونية 

في النصف األخير من التسعينيات«. 
لشركة خاصة  إقليميًا  مديرًا  فتحي  ويعمل 
لــلــســيــاحــة والــســفــر، بــاإلضــافــة إلـــى منصبه 
الحالي كرئيس للجالية املصرية في مدريد، 
حيث يعتبر مجال السياحة من أهم املجاالت 
إسبانيا،  فــي  الجالية  أبــنــاء  بها  يعمل  التي 
إذ تعتبر مصر من أهم الوجهات السياحية 
املــواطــنــون اإلســبــان، ويؤكد  الــتــي يقصدها 
الــســيــد فــتــحــي عــلــى ذلـــك بــقــولــه: » إن مصر 
الناس حول  لكل  مهمة  هي وجهة سياحية 
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إسبانيا  إلى  المصرية  الهجرة  تعتبر 
مغاربية  بهجرة  مقارنة  حديثة 
األعداد  قديمة جدًا. فمن حيث 
العدد،  كبيرة  جالية  ليست  هي 
والقائمين  الجالية  تلك  أبناء  لكن 
في  بارز  حضور  أيضًا  لهم  عليها 
ففي  اإلسبانية.  المدن  من  عدد 
لم  الماضي  القرن  ثمانينيات  بداية 
يكن هناك سوى بضعة مهاجرين 
فــي مـــدريـــد. تــوالــى الــحــضــور 
المصري، وأغلبه للدراسة والعمل 
التسعينيات  بداية  وشكلت  الحقا 
فرصة لليد العاملة المهاجرة من 

مصر في فرنسا وغيرها للقدوم 
األخيرة  بــدأت  أن  بعد  مدريد  إلى 
غير  المهاجرين  أوراق  لتسوية 

الشرعيين.

حاجيات جديدة

■ تـــنـــظـــر املـــحـــكـــمـــة األوروبــــــيــــــة فــي 
قضية فصل أربــاب العمل ملوظفات 
مــحــجــبــات، ووفــــق رأي أولــــي صــدر 
يـــوم 13 مـــن الــشــهــر الــحــالــي صـــادر 
عـــن املــحــامــيــة الــعــامــة فـــي املــحــكــمــة 
ــإن »تــســريــح  إلــيــانــو شـــاربـــوســـن فــ
مهندسة محجبة في فرنسا يعتبر 
تــمــيــيــزا ديـــنـــيـــا«. وكـــانـــت مــهــنــدســة 
فرنسية  مــن شركة  فصلت  محجبة 
فـــي 2009،  الــتــقــنــيــة  لـــالســـتـــشـــارات 
ــالـــبـــت املـــحـــاكـــم الــفــرنــســيــة بـــأن  وطـ
ــة رأيــهــا  ــ ــيـ ــ تــعــطــي املــحــكــمــة األوروبـ

القانوني في القضية.

■ يـــســـود الـــدنـــمـــارك نـــقـــاش وجـــدل 
ــــول »مــنــع  ســـيـــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي حـ
الــذكــور«، وذلــك ضمن سياق  ختان 
التشدد  ملــواقــف متصاعدة مــن  عــام 
والـــحـــزم تــجــاه األقــلــيــة املــســلــمــة في 
 87 بنسبة  الشعبية  املواقف  البالد. 
فـــي املـــائـــة، وفــــق اســتــطــالعــات رأي 
نشرت األربعاء املاضي، تدعم املنع 
املثير للجدل، والذي تقف وراء طلب 
تــشــريــعــه شــخــصــيــات مــتــشــددة من 

حزب الشعب اليميني.

■ »مــيــلــشــيــا حــمــايــة تــشــيــكــيــا«، هو 
اسم ملجموعات مسلحة تأسست في 
جمهورية التشيك تعبر عن صعود 
ــد الــقــومــي وتـــأخـــذ عــلــى عــاتــقــهــا  املــ
من  الجمهورية  »حماية  تسميه  ما 
تــدفــق الــالجــئــني املــســلــمــني«. وتضم 
يـــقـــارب 2500 شخص  مـــا  املــلــيــشــيــا 
لــصــفــحــتــهــا على  مــتــابــع  ألــــف  و12 
ــر هــيــمــنــة  ــ ــذكـ ــ ــع فـــيـــســـبـــوك. ويـ ــوقــ مــ
ــلــــى  قـــيـــادة  الـــعـــنـــصـــر الـــنـــســـائـــي عــ

املليشيا املسلحة.

■ تشير أرقام صادرة عن »مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سورية« 
»جــالــيــات العربي  فــي بــيــان وصــل لـــ
الفلسطينيني  إلــى أن عــدد  الجديد« 
ــا  الـــذيـــن تـــركـــوا ســـوريـــة نــحــو أوروبــ
وصل إلى 71.2 ألفا حتى ديسمبر/

بالذكر  املــاضــي. وجدير  أول  كانون 
فــي هولندا  الفلسطينيني  بــأن عــدد 

لوحدها وصل إلى 30 ألفا.

على الهامش

ناصر السهلي 

فـــي أملـــانـــيـــا، تــحــمــل األخـــبـــار تــوجــه 
ــة الـــتـــحـــريـــض عــلــى  ــاربــ ــحــ األمــــــــن ملــ
ــتـــى فــي  الــــالجــــئــــني/املــــهــــاجــــريــــن، حـ
ــا يــحــمــلــه املــد  ــتـــواصـــل، ملـ ــائـــل الـ وسـ
املــتــطــرف مــن مــخــاطــر اســتــقــطــابــات 
ــي املـــجـــتـــمـــع. الـــحـــديـــث مــع  حــــــادة فــ
أقطاب اليمني الغربي يكشف الرغبة 
فــــي اســـتـــغـــالل الـــصـــحـــافـــة الــعــربــيــة 
لــبــث رســائــل الــتــهــويــل والــتــخــويــف، 
وللتحذير من »القدوم إلى بالدنا«. 
مفارقة مدهشة أن بعض ساسة هذا 
أسئلة  على  يجيبون  بــاتــوا  اليمني 
غـــيـــاب الـــوجـــه اإلنـــســـانـــي لــســيــاســة 
متسلحني  الـــصـــارمـــة،  الـــتـــشـــديـــدات 
بصور وأخبار عما يجري لالجئني 
فــي الـــدول املــجــاورة. ويخلط هــؤالء 
عن قصد بني مكونات مجتمعاتهم 
املــهــاجــرة وتــدفــق الــالجــئــني، لتبرير 
تلك الصرامة. األمــر واقــع مرير منذ 
أشهر، ففي حــوارات علنية متلفزة، 
ونـــــدوات مــتــخــصــصــة، يــرفــع هـــؤالء 
ــقــــاش لـــتـــبـــدو مـــواقـــفـــهـــم  ــنــ ســـقـــف الــ
مـــغـــلـــفـــة بـــــــ »مــــســــحــــة إنــــســــانــــيــــة«، 
وهــــم يــرفــعــون تــرجــمــات لــنــقــاشــات 
ــيــــة، وغــــيــــر الــــعــــربــــيــــة، فــي  ــالــــعــــربــ بــ
وســــائــــل اإلعــــــــالم والــــتــــواصــــل عــبــر 
مختصني، وبعضهم بلسان عربي، 
ويخلص  وأحــزابــهــم.  حركاتهم  فــي 
هـــــؤالء فـــي الــنــهــايــة إلــــى مــقــارنــات 
مـــوجـــه  نــــقــــد  أي  إفــــــحــــــام  تـــبـــتـــغـــي 
ــلـــتـــطـــرف. األمـــــــر فــــي هـــــذه الـــحـــالـــة  لـ
فــي عمقه مما يظن مروجي  أخــطــر 
ســيــاســات ومـــواقـــف مــخــجــلــة بحق 
عـــــرب آخــــريــــن. فــــاســــتــــدالل الــيــمــني، 
القارة  فــي  وسطي وقــومــي متطرف 
األوروبــيــة، يأخذ بعض املهاجرين، 
ــا، ) وبـــمـــواقـــف  ــاطــ ــقــ مــمــاحــكــة وإســ
نخبوية سلبية من الربيع العربي(، 
إلى حافة التوافق مع نقاش يميني 

عن الهجرة واللجوء. 

بريد
الهجرة
تماٍه عربي 

مع يمين متطرف

أفراد من الجالية المصرية في إسبانيا )العربي الجديد(

ترتفع دعوات بالعودة إلى سورية )العربي الجديد(

يــعــتــبــر بـــاســـل مـــن الــنــشــطــاء 
املــــصــــريــــن املـــــعـــــروفـــــن فــي 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــا، بـ ــيــ ــانــ ــبــ إســ
شــهــرتــه الـــتـــي اكــتــســبــهــا من 
خالل أعماله السينمائية، فهو 
بتنظيم مظاهرة  أول من قام 
احــتــجــاجــيــة أمــــــام الـــســـفـــارة 
 2011 عـــــــام  فـــــي  املــــصــــريــــة 
ملـــنـــاصـــرة الــــثــــورة املـــصـــريـــة، 
ــاتــــه ضــمــن  أمـــــــا عـــــن نــــشــــاطــ
ــيــة املـــصـــريـــة والــعــربــيــة  الــجــال
باسل  فيوضح  إسبانيا  فــي 
لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: » ليس 
لدي نشاطات محددة ضمن 
الجالية املصرية كجالية، لكن 
لــــدي الـــعـــديـــد مـــن األصـــدقـــاء 
بنشاطاتنا  ونقوم  املصرين 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــخـــاصـــة، أمـــا 
ــاتـــي ضـــمـــن الــجــالــيــة  نـــشـــاطـ
الــعــربــيــة فــهــي تــقــتــصــر على 
مـــــدى اهـــتـــمـــامـــهـــم بــأعــمــالــي 
ــتـــي أخـــرجـــهـــا أو كــتــابــاتــي  الـ
التي  تلك  خاصة  الصحافية، 
الوطن  عــن  بمواضيع  تتعلق 
العربي أو مصر، على سبيل 
بتنظيم  قــمــت  عــنــدمــا  املـــثـــال 
التسجيلي  الــفــيــلــم  بــانــورامــا 
الــعــربــي فــي إســبــانــيــا مــا بن 
ضمن  و2011   2007 عــامــي 
مــؤســســة الــبــيــت الــعــربــي في 

مدريد«

باسل 
رمسيس

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

السبت 16  يوليو / تموز 2016 م   11 شوال 1437 هـ  ¶  العدد 684  السنة الثانية
Saturday 16 July 2016



2829
رياضة

بعض األندية رفضت 
السماح لالعبين بااللتحاق 

بالمنتخب

نيمار على رأس قائمة البرازيل في أولمبياد ريو
أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمنتخب األوملبي التي 
)ريــو 2016(  األوملبية  األلعاب  تضم 18 العبا؛ وذلــك استعدادا لخوض دورة 

بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خالل شهر أغسطس/آب املقبل.
وجاء على رأس قائمة »السيليساو«، نجم برشلونة اإلسباني، نيمار، باإلضافة 
إلى ثنائي الوسط ريناتو أوغوستو، الذي حصل على إذن من ناديه الصيني 
بكني جوان بعد جدل كبير، وواالس، العب جريميو، الذي حل مكان مهاجم 

شاختار دونيتسك األوكراني، فريد، الذي رفض ناديه خوضه للبطولة.

أكثر من 10 آالف مشجع في استقبال ناني
نــادي  تقديم  آالف مشجع خــالل  مــن 10  أكثر  »املستايا«  فــي ملعب  احتشد 

فالنسيا لالعبه البرتغالي الجديد، ناني.
وبعد الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها، توجه الالعب الدولي بالشكر للجميع على 

تلك اللحظات املؤثرة التي عاشها في يومه األول كالعب جديد في فالنسيا.
وقال ناني في كلمته »إنه لشرف عظيم أن أكون جزءًا من هذا النادي ومن هذه 

الجماهير. ليس لدي كلمات ألقولها. شكرا جزيال للجميع«.

األرجنتين تعلن عن قائمة األولمبي
أعلن االتحاد األرجنتيني لكرة القدم عن قائمة الـ18 العبا التي ستخوض دورة 
األلعاب األوملبية )ريو 2016( بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية خالل شهر 

أغسطس/آب املقبل.
الثنائي  انــضــمــام  االتــحــاد  أعلنها  الــتــي  النهائية  القائمة  مــالمــح  أبـــرز  وكــانــت 
جــونــاثــان كــالــيــري، مــهــاجــم ســـاو بــاولــو الــبــرازيــلــي، وخـــواكـــني أرزورا، العــب 
وسط ريفر بليت األرجنتيني، بدال من لوسيانو فييتو وخواكني كوريا التي 
شملتهما القائمة املبدئية. ولم يسمح ناديا الثنائي، أتلتيكو مدريد وإشبيلية 

اإلسبانيان على الترتيب، لهما باملشاركة في البطولة.
)نيولز  أونساين  إيزكيل  الــحــارس  مــن  كــال  االحتياطية  القائمة  شملت  فيما 
أولد بويز(، والعب الوسط نيكوالس تريبيتشيو )فيليز سارسفيلد( وثنائي 

الهجوم مارتني بنيتيز )إندبندينتي( وكريستيان بافون )بوكا جونيورز(.

سان جيرمان يعين كلويفرت مديرًا رياضيًا
أعــلــن نـــادي بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي عــن تعيني الــهــولــنــدي باتريك 
الرياضي  املــديــر  منصب  فــي  سابقا،  اإلسباني  برشلونة  مهاجم  كلويفرت، 
للنادي من أجل وضع استراتيجية رياضية على املدى الطويل، باإلضافة إلى 

تعيينه كسفير للنادي.

وأوضحت إدارة النادي في بيانها أن كلويفرت )40 عاما( سيعمل بالتعاون 
مع املدير العام املنتدب، جون كلود بالن، في الوقت الذي »سيشرف« فيه أيضًا 

على كل من املدرب اإلسباني، واملدير الرياضي املساعد، أوليفييه ليتان.
وبناء على قرار من رئيس النادي، القطري ناصر الخليفي، سيكون املهاجم 
الـــدولـــي الــســابــق مــنــوطــا بـــ«تــطــويــر الــفــريــق عــلــى املــســتــويــني املــحــلــي والـــدولـــي، 
للنادي،  األمد  وسيقوم، بشكل خاص، بوضع استراتيجيات رياضية طويلة 

باإلضافة إلى أنه سيكون في املقام األول سفيرا له«.

فيدال: أريد الفوز بدوري األبطال مع البايرن
أكد العب الوسط التشيلي بصفوف بايرن ميونخ األملاني، أرتورو فيدال، بأن 
هدفه األول مع الفريق البافاري في املوسم املقبل هو الفوز بلقب دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم. ووصل الالعب الدولي إلى العاصمة التشيلية سانتياجو من 
أجل قضاء آخر أيام عطلته قبل االنضمام لكتيبة الفريق األملاني، تحت قيادة 

املدرب اإليطالي الجديد كارلو أنشيلوتي، استعدادا للموسم الجديد.
إلــى فريقي والفوز بــدوري األبطال  العودة  وقــال فيدال في تصريحاته »أريــد 
املــوســم املــقــبــل«. وحـــول أنشيلوتي، صــرح فــيــدال بــأنــه سعيد للغاية بــإشــادة 

املدرب السابق لريال مدريد بقدراته عندما تم تقديمه كمدرب للبايرن.

لشبونة ـ العربي الجديد

ــال مـــنـــافـــســـات األلــــعــــاب  ــغـ ــبـــرتـ ســـتـــخـــوض الـ
ــو دي جــــانــــيــــرو بـــظـــروف  ــ ــة فــــي ريــ ــيــ ــبــ األوملــ
مختلفة كليًا عما كانت عليه في يورو 2016، 
حــيــث عــّبــر مــــدرب املــنــتــخــب األوملـــبـــي جــورج 
روي عــــن أســـفـــه لـــلـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي رافـــقـــت 
تشكيل قائمة املنتخب املشارك في األوملبياد.
تــبــدو  بــــالده  حــظــوظ  أن  املـــــدرب روي  ورأى 
قــلــيــلــة فــــي الـــبـــطـــولـــة، مــــع وجـــــــود مــنــتــخــب 
ــة الــــرابــــعــــة،  ــمـــوعـ ــه فــــي املـــجـ ــعـ ــتــــني مـ ــنــ األرجــ
والـــذي سيضم أســمــاء مميزة مــن دون شك، 
الــهــنــدوراس واملنتخب  إلــى منتخب  إضــافــة 
الــجــزائــري، وســيــكــون الــلــقــاء األول لــهــم أمــام 

منتخب التانغو يوم 4 أغسطس/ آب املقبل.
فــقــط حــتــى اآلن،  واســـتـــدعـــى روي 17 العــبــًا 
ــم يــتــواجــد بــيــنــهــم أي العـــب مـــن املنتخب  ولـ
البرتغالي األول الذي حقق لقب يورو 2016 
بــفــرنــســا األســــبــــوع املــــاضــــي وقــــــال فــــي هـــذا 
الــصــدد: »اخــتــيــار األســمــاء الــتــي تــشــارك في 
ريو كان أمــرًا عجيبًا، لم يكن الوضع مثاليًا 

ســيــمــثــل 45 ريــاضــيــا وريـــاضـــيـــة املـــغـــرب في 
الشهر  ريـــو دي جــانــيــرو  بــأوملــبــيــاد  لعبة   12
املقبل، بعدما كشفت اللجنة األوملبية املغربية 
عـــن قــائــمــتــهــا الــنــهــائــيــة، ملــخــتــلــف الــريــاضــات 
الجماعية  البطوالت  أهــم  إحــدى  املشاركة في 

في العالم.
ويعول املغرب على ألعاب القوى التي يمثلها 
 في ريو، إذ تعد هذه الرياضة 

ً
ة 18عداًء وعداء

مــــن أبـــــــرز املـــنـــافـــســـات الــــتــــي مـــنـــحـــت املـــغـــرب 
مــيــدالــيــات فــي مــشــاركــاتــه األوملــبــيــة السابقة 
بــمــجــمــوع 19 مــيــدالــيــة بـــواقـــع ســـت ذهــبــيــات 
وخــمــس فــضــيــات وثــمــانــي بـــرونـــزيـــات، وهــو 
مــــا يــضــعــهــا ضـــمـــن أبــــــرز مــنــتــخــبــات الـــعـــرب 
مـــن حــيــث عـــدد املــيــدالــيــات مـــع بــعــثــات مصر 
والجزائر وتونس. ويقود الئحة ألعاب القوى 
املغربية العداء، عبد العاطي إيكيدير، صاحب 
برونزية أوملبياد لندن 2012 والذي سينافس 
بجانب  متر  آالف  وخمسة   1500 سباقي  فــي 
ثنائي سباق 800 متر مليكة العقاوي ورباب 
سباق  في  أيضا  ستشاركان  اللتني  العرافي، 
الــهــاللــي. وتضم  إلــى جانب سهام  1500 متر 

ــدًا، لــقــد تــلــقــيــت اتـــصـــااًل مـــن مـــســـؤول أحــد  ــ أبـ
األندية، وأبلغني ضرورة استعادة العبه«.

في  الــبــرتــغــالــي  املنتخب  تشكيلة  وستفتقر 
ريو 2016 لخدمات العبني شباب ومميزين 
ــيــــا  ــل غــــيــــريــــرو )بــــروســ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــلــــى غــــــــرار رافـ عــ
دورتموند(، وويليام كافاليو، وكذلك ريناتو 
الــذي التحق بنادي بايرن ميونخ،  سانشيز 
وكذلك أندريه غوميش، وجواو ماريو، ورافا.
بسبب  القائمة  عــن  األســمــاء  هــذه  وستغيب 
ــرار األنـــديـــة الــســلــبــي إذ رفــضــت اعــطــاءهــم  قــ
اإلذن بــاملــشــاركــة فـــي أوملـــبـــيـــاد ريــــو، وتــابــع 
ــه: »اســـتـــطـــعـــت اســـتـــدعـــاء 11  ــثـ املـــــــدرب حـــديـ
العبًا فقط من أصل 35 كانوا ضمن القائمة 
املبدئية بسبب رفض أنديتهم، ورغم ذلك لن 
نكون أســوأ من الفرق األخــرى، لكن يجب أن 

نعلم أين نحن في الواقع«.
وبــســبــب هــــذا الـــوضـــع الــصــعــب الــــذي عــانــى 
ــدرب روي، تـــقـــدم بــطــلــب اســتــثــنــائــي  ــ مــنــه املــ
أجل  من  )فيفا(،  القدم  لكرة  الدولي  لالتحاد 
غير  آخرين  العبني   7 باستدعاء  له  السماح 
مــســجــلــني فـــي الــقــائــمــة املــبــدئــيــة، وهـــو الـــذي 

الالئحة أيضا فــدوى سيدي مــدان في سباق 
ثــالثــة آالف مــتــر مـــوانـــع، وكــوثــر بــولــعــيــد في 

املاراثون، بني أسماء هامة أخرى.
وبــاإلضــافــة إلـــى إيــكــيــديــر فــي فــريــق الــرجــال، 
هــنــاك فـــؤاد الــكــعــام وإبــراهــيــم الــكــعــزوزي في 
سباق 1500 متر، ويونس الصالحي وسفيان 
بوقنطار في سباقات خمسة آالف متر، وعبد 
في  اإلســمــاعــيــلــي  ومصطفى  الــكــص  اللطيف 
ــادي فــي سباق  ــ ســبــاق 800 مــتــر، وعــزيــز أوهـ
100 متر، وهشام السيغيني وسفيان البقالي 
وحميد الزين في سباق ثالثة آالف متر موانع، 
في  الهيسوف  املجيد  وعبد  كيسري  ورشــيــد 
املاراثون، وهو ما يعكس أهمية ألعاب القوى 

في البعثة املغربية.
وقـــال مــصــدر بــاتــحــاد ألــعــاب الــقــوى املغربي، 
الالئحة كان  أن  الكشف عن اسمه،  عــدم  طلب 
هناك  ألن  رياضيا   18 تتجاوز  أن  املمكن  مــن 
الــعــديــد مــن الــريــاضــيــني تــأهــلــوا إلـــى األلــعــاب 
الصيفية، لكن قرارات انضباطية منعتهم من 
ذلــك، بسبب أزمــة املنشطات التي عانت منها 

البالد مؤخرا.
وأوضــــــــح فــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة قــائــال 
»يوجد أكثر من عداء ضمن إجراءات تأديبية 
متعلقة بخرق قواعد مكافحة املنشطات، في 
االتحاد  بها  يقوم  التي  الشديدة  الحملة  ظل 
مــنــذ أشـــهـــر فـــي تــنــاغــم مـــع االتــــحــــاد الـــدولـــي 
ــعــــاب الــــقــــوى، ألنـــنـــا نـــريـــد الئـــحـــة نــظــيــفــة  أللــ
وتــفــادي سقوط بعض األســمــاء عندما تصل 
ــــو.« وبــجــانــب 18 ريــاضــيــا مـــن ألــعــاب  إلـــى ريـ

اخـــتـــار ثــالثــة العــبــني أعــمــارهــم أكــثــر مـــن 23 
عامًا، وهم أندريه مارتينس، والذي ال يلعب 
حاليًا مع أي ناد، حيث انتهى عقده مع فريق 
سبورتنغ لشبونة، وسرجيو أوليفيرا العب 
نادي بورتو، إضافة إلى سالفادور أغرا من 

نادي ناسيونال ماديرا.
وهنا الــالعــبــون الــــ17 الــذيــن تــّم استدعاؤهم 
للدفاع عن ألوان البرتغال في ريو 2016، التي 
املــرمــى:  حــراســة  ملــركــز  املقبل،  الشهر  تنطلق 
سيتوبال،  فيتوريا  نــادي  من  فاريال  برونو 
والثاني هو جويل بــاريــرا، والــذي يلعب في 

نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي.
 من لدغار تيه من 

ً
أما خط الدفاع فقد ضم كال

نادي فياريال اإلسباني، وريكاردو أشغابو 
إيلوري  وتياغو  لشبونة،  سبورتينغ  العــب 
مـــن فــريــق لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، وتــوبــيــاش 

فيغيريدو من نادي ناسيونال ماديرا(.
فـــــي املــــقــــابــــل اســــتــــدعــــى فـــــي خـــــط الــــوســــط، 
الذي ذكرناه سابقًا، وبرونو  مارتنز  أندريه 
اإليــطــالــي(،  أوديــنــيــزي  مــن فريق  فرنانديش 
وفـــابـــيـــو ســـتـــورجـــيـــون وتـــيـــاغـــو ســيــلــفــا من 
رامــوس  وفرانسيسكو  بيليننسيش(  فريق 
وسيرجيو أوليفيرا وتوماس بودستافسكي 

من نادي بورتو.
كارلوس  املهاجم  فسيقوده  املقدمة  أمــا خط 
مــــانــــيــــه مـــــن نــــــــادي ســـبـــورتـــيـــنـــغ لـــشـــبـــونـــة، 
وغــونــســالــو بــاســيــنــســيــا مـــن فـــريـــق بـــورتـــو، 
ــــن نـــــــادي ســـيـــتـــوبـــال،  ــتــــوس مـ ــانــ ــــو ســ ــــونـ ونـ

وسلفادور آغرا من ناسيونال ماديرا.

الـــقـــوى، ســتــكــون املــالكــمــة حـــاضـــرة بــقــوة من 
خالل سبعة مالكمني يتقدمهم محمد ربيعي 
بطل العالم في وزن 69 كيلوغراما، بينما تم 
استبعاد ثالثة مالكمني سقطوا في اختبارات 
ربيعي، هناك  جــوار  وإلــى  للمنشطات.  أولية 

كـــيـــلـــوغـــرامـــا،   52 وزن  فــــي  خــــروبــــي  أشـــــــرف 
كـــيـــلـــوغـــرامـــا،   56 وزن  ــي  فــ حـــمـــوت  ومـــحـــمـــد 
كــيــلــوغــرامــا،  فـــي وزن 81  الـــســـعـــادة  وحـــســـن 
الـــزهـــراوي وحــســنــاء لشكر وخديجة  وزهــــرة 
املرضي بطالت أفريقيا في أوزان 51 و60 و75 

كيلوغراما. ويمثل التايكوندو الثالثي نعيمة 
بقال في وزن 57 كيلوغراما، وعمر لكحل في 
فــي وزن  ديــســالم  ــام  وزن 58 كيلوغراما، ووئـ

فوق 67 كيلوغراما.
وتــشــارك ريــاضــة الـــدراجـــات بــكــل مــن محسن 
لحسايني وسفيان هدي وأنس آيت العبدية، 
وســيــتــنــافــســون فــي ســبــاقــات الـــدراجـــات على 

الطرق وضد الساعة.
وهـــنـــاك أيـــضـــا ثـــالثـــة مـــصـــارعـــني مـــن بينهم 
املهدي  وهما  الرومانية،  املصارعة  في  اثنان 
املسعودي وزياد آيت واكريم، على التوالي في 
األنــصــاري  وشكير  كيلوغراما،  و75   59 وزن 

في املصارعة الحرة في وزن 57 كيلوغراما.
ويمثل الجودو عماد باسو، بطل أفريقيا في 
وزن 66 كــيــلــوغــرامــا، إلــى جــانــب غـــزالن زواق 
فـــي وزن 63 كــيــلــوغــرامــا وأســـمـــاء نــيــانــج في 
وزن 70 كــيــلــوغــرامــا. وتــأهــل فــي رفـــع األثــقــال 
خـــالـــد الــعــابــيــدي فـــي وزن 77 كــيــلــوغــرامــا و 
سميرة العواس في وزن 75 كيلوغراما. وفي 
فــي سباق  لحريشي  إدريـــس  هــنــاك  السباحة 
100 مــتــر لــســبــاحــة الــظــهــر، و نــــورا مــانــا في 
سباق 50 مترًا سباحة حرة. وفي فروسية قفز 
الحواجز، تأهل عبد الكبير ودار. وفي املبارزة 
يسرى الزكراني، وفي الكانوي والكاياك هند 
جميلي. ويسافر الوفد الرياضي املغربي إلى 
ريو دي جانيرو يوم 29 يوليو/تموز الجاري، 
من أجل بداية رحلة البحث عن املجد في دورة 

األلعاب.
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القاهرة ـ العربي الجديد

بحضور عشرة آالف متفرج يشهد 
اســـتـــاد بــــرج الـــعـــرب غــــرب مــديــنــة 
ــــوى  ــن أقـ ــ اإلســــكــــنــــدريــــة واحـــــــــدة مـ
املواجهات العربية وأهمها عندما يستضيف 
األهلي شقيقه الــوداد البيضاوي املغربي في 
إطار الجولة الثالثة ملباريات املجموعة األولى 
في  القدم  لكرة  أفريقيا  أبطال  دوري  ببطولة 
مباراة مصيرية بالنسبة للبطل املصري بعد 
أن سقط في القاع بدون رصيد، فيما يحاول 
الضيف املغربي أن يعود إلى دياره بالعالمة 
الــكــامــلــة بــعــد أن تــصــدر املــجــمــوعــة بــرصــيــد 6 
نقاط مقابل ثالث لكل من أسيك ميموزا بطل 

األهلي 
والمهمة الصعبة

ال بديل عن الفوز أمام الوداد

االختبارات  أصعب  أحد  المصري  األهلي  يدخل 
منذ تولي الهولندي مارتن بول تدريب الفريق، 
الفريق أول مباراتين  إلى خسارة  وهو ما يعود 
بدور المجموعات، وحاجته للفوز على الوداد 

المغربي في الجولة الثالثة من البطولة

تقرير

كوت ديفوار وزيسكو يونايتد بطل زامبيا .
ويــدخــل األهــلــي بـــروح الــحــصــول على بطولة 
الــــدوري املــحــلــي واســـتـــرداد الــــدرع مــن غريمه 
الـــزمـــالـــك، والـــتـــأهـــل لـــلـــدور ربــــع الــنــهــائــي في 
بــطــولــة كــــأس مــصــر بــالــفــوز فـــي آخــــر مــبــاراة 
على حرس الحدود بهدفني مقابل هدف، وإن 

الغابوني  لغياب  يواجه نقصًا بصفوفه  كان 
ــنــــادي تــيــانــغــني  ــع لــ ــ ــذي وقـ ــ مـــالـــيـــك إيـــفـــونـــا الــ
الصيني مقابل 8 ماليني دوالر، وهي الصفقة 
نصيب  على  املغربي  الفريق  سيحصل  التي 
منها طبقًا لعقد بيعه لالعب من قبل للنادي 
األهلي، كما يغيب رمضان صبحي الذي ينهي 
إجـــــــراءات احـــتـــرافـــه فـــي نــــادي ســتــوك سيتي 
اإلنكليزي، ومعهما عبد الله السعيد املصاب 
بشرخ في عظمة الترقوة منذ مباراة الداخلية 
في الدوري املحلي، وقد يلحق بمباراة اإلياب 
نهاية يوليو/ تموز الجاري، فيما يتم تجهيز 
الــذيــن تعرضوا إلصــابــات في  الالعبني  باقي 
الــبــطــولــتــني املــحــلــيــتــني وعــلــى رأســـهـــم محمد 
نجيب وســعــد سمير ومــؤمــن زكــريــا، وكــذلــك 
يــعــود الــغــائــبــون لــإيــقــاف محليًا وهـــم وليد 

سليمان وأحمد حجازي وحسام عاشور.
ويــســعــى الــفــريــق املــصــري إلـــى الــلــحــاق بآخر 
عــربــة فــي الــقــطــار إذ أنـــه البــديــل أمــامــه ســوى 
الــفــوز، وأيــة نتيجة أخــرى تعني أنــه سيكون 
خارج املنافسة مع نهاية مباريات الدور األول 
تــعــرض لخسارتني األولـــى كــانــت في  بعد أن 
زامــبــيــا 2/3 أمــــام زيــســكــو والــثــانــيــة 1/2 في 
اإلســكــنــدريــة أمـــام أســيــك، فيما يــدخــل الـــوداد 
منتعشًا بفوزين متتاليني على أسيك بهدف 

دون رد، وعلى زيسكو بهدفني دون رد.
عــبــر عنها ســيــد عبدالحفيظ  املـــبـــاراة  أهــمــيــة 
 إن فريقه قادر على 

ً
مدير الكرة باألهلي قائال

التأهل إلى نصف النهائي بشرط الفوز على 
ضيفه املغربي ذهابًا أواًل.

القسمة  املباراة ال تقبل  إن  وقــال عبدالحفيظ 
على اثــنــني، وأيــة نتيجة غير الــفــوز تعني أن 
الفريق سيكون خارج البطولة، مشددًا على أن 
الالعبني وأعضاء الجهاز الفني وعلى رأسهم 
الفوز  أهمية  يــدركــون  يــول  مــارتــن  الهولندي 
ــل االســتــمــرار فــي املــنــافــســة بالبطولة  مــن أجـ
وتــعــويــض الــهــزيــمــتــني فــي الــجــولــتــني األولـــى 

والثانية.
ــربـــي الــــــذي وصـــــل الـــقـــاهـــرة  ــغـ ــريـــق املـ ــفـ أمـــــا الـ
وتدرب مرتني في اإلسكندرية فيلعب املباراة 
بــأعــصــاب هــادئــة وســيــكــون املــــدرب الــويــلــزي 
جون تشاك حريصًا على أال يخسر من منطلق 
أن أيـــة نــتــيــجــة أخــــرى فـــي صــالــحــه، واســتــعــد 
للمباراة جيدًا بعد اكتمال الصفوف بتجهيز 
ــح وفـــابـــريـــس أونــــدامــــا،  ــ الــثــنــائــي يـــوســـف رابـ
وهما الــالعــبــان الــوحــيــدان الــلــذان سبق لهما 
مــواجــهــة األهــلــي بقميص الــــوداد فــي نسخة 
وعبدالعظيم  بلخضر  يــونــس  وأيــضــًا   ،2011

خضروف القادمني من املغرب التطواني.

االنتصار يعيد آمال 
األهلي في التأهل 

لنصف النهائي

)Getty/خسارة األهلي أمام أسيك أبيدجان صعبت موقفه للغاية )محمد الشهيد

ــلــــي نـــجـــح بــصــعــوبــة فــي  والـــغـــريـــب أن األهــ
املغربي  الــجــديــدي  الحسني  الــدفــاع  تخطي 
في دور الـ16 الثاني للكونفيدرالية األفريقية 
وفـــاز ذهــابــًا بــهــدف دون رد قــبــل أن يخسر 
ــاح بــه أهــلــي طرابلس  إيــابــًا 2/1 بــعــد أن أطـ
في   2/4 بــالــفــوز  األبــطــال  مــن دوري  الليبي 
ــبــــاراتــــني، وفــــي هــــذه الــنــســخــة -  مــجــمــوع املــ
ــأول نـــاد  ــ الـــلـــقـــب كــ ــام 2014- حـــصـــل عـــلـــى  ــ عـ
و  الجديد،  بشكلها  البطولة  يحقق  مصري 
في  الكونفيدرالية  إلــى  األهلي  تحول  أيضًا 
النسخة التالية بعد أن ودع بطولة أفريقيا 
لألندية أبطال الدوري بخسارته أمام املغرب 
نقطة  مــن  الترجيح  بــركــالت   3/4 التطواني 

مــرمــاه ومــحــســن يــاغــور هــدفــني بــعــد مــبــاراة 
مــثــيــرة، ثـــم تـــعـــادال أيـــضـــًا فـــي جـــولـــة اإليــــاب 
بهدف لكل فريق سجل لألحمر محمد ناجي 
جدو وللوداد عبد الرحيم بنكجان .. وصعد 
الــوداد إلــى الــدور النهائي ولكنه خسر أمام 
الترجي التونسي بالتعادل بدون أهداف في 
املغرب والخسارة بهدف دون رد في تونس، 
فيما احتل األهلي املركز الثالث في املجموعة 

الثانية وودع البطولة.
وتقابل الفريقان وديًا مرة واحدة وكانت في 
دورة الزيتون الودية بأملانيا عام 2009 وفاز 
ــزاء ملصطفى  األهـــلـــي بــهــدفــني مـــن ركــلــتــي جــ
شبيطة ومحمد سمير. واألهلي هو صاحب 

أقيمت  الــتــي  املــبــاراة  انتهت  أن  الــجــزاء بعد 
بينهما فــي اســتــاد بــتــروســبــورت فــي إيــاب 
دور الـ16 بفوز األحمر بهدف دون رد. وكان 
لــقــاء الـــذهـــاب انــتــهــى بــفــوز الــفــريــق املغربي 
بهدف دون رد، ولكنه خرج من الدور نصف 
الــنــهــائــي عــلــى يـــد أورالنـــــــدو بــيــراتــس بطل 

جنوب أفريقيا.
والتقى األهلي والــوداد رسميًا في مباراتني 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  ببطولة  وكــانــتــا  فــقــط 
نسخة 2011 وفي الذهاب تعادال 3/3 وسجل 
ــاد مـــتـــعـــب ووائــــــــل جــمــعــة  ــمــ ــر عــ لـــبـــطـــل مـــصـ
واملـــوريـــتـــانـــي دومــنــيــك دا ســيــلــفــا ولــلــفــريــق 
املــغــربــي شــريــف عــبــد الــفــضــيــل بــالــخــطــأ في 

الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة 
العالم  بــكــأس  اللعب  -  وفــي  مـــرات  - ثماني 
لألندية – خمس مرات – وفي املشاركة بدور 
املجموعات – 12 مرة – ولكنه لم يشارك في 
ربع النهائي في آخر نسختني .. وصعد بعد 
تغلبه على يانج أفريكانز التنزاني 1/2  في 
لقاء اإلياب بعد تعادله 1/1 في لقاء الذهاب، 
فيما تأهل الوداد بالتعادل 1/1 إيابًا خارج 
أرضه مع مازيمبي الكونغولي بعد أن نجح 

في الفوز بهدفني دون رد ذهابًا.
ــار املــجــمــوعــة نــفــســهــا تـــقـــام مـــبـــاراة  ــ وفــــي إطـ
ال تـــقـــل أهـــمـــيـــة عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف زيــســكــو 
يــونــايــتــد الــزامــبــي فــريــق أســيــك مــيــمــوزا في 

إطار الجولة الثالثة أيضًا، ولكل منهما ثالث 
أمام  األهلي والخسارة  الفوز على  نقاط من 

الوداد البيضاوي.
وحيدة  مــبــاراة  تقام  الثانية  املجموعة  وفــي 
بني الزمالك املصري وضيفه صن داونز بطل 
أفريقيا بعد استبعاد وفــاق سطيف  جنوب 
ــر اقـــتـــحـــام  ــ الــــجــــزائــــري وشــــطــــب نـــتـــائـــجـــه إثــ
ــام صـــن داونـــز  الــجــمــاهــيــر ملــلــعــب املـــبـــاراة أمــ
ــائـــزًا بــهــدفــني دون رد. ويــدخــل  فـ ــان  ــــذي كــ الـ
األبيض املباراة برصيد ثالث نقاط من الفوز 
خارج أرضه على إنييمبا النيجيري، ومثلها 
لــضــيــفــه عــلــى الــفــريــق نــفــســه 1/2، وال شــيء 

إلنييمبا الذي ال يشارك في هذه الجولة.
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حسين غازي

شـــّكـــل الــــــــدوري الــصــيــنــي املـــوســـم 
املاضي مفاجأة من العيار الثقيل، 
حــــني خـــطـــف الــكــثــيــر مــــن الــنــجــوم 
بــأســعــار خيالية مــن أنــديــة كــبــيــرة، رغــم أنهم 
الـــريـــاضـــيـــة، على  فـــي أوّج مــســيــرتــهــم  ــانـــوا  كـ
وكذلك  باولينيو،  مارتينيز،  جاكسون  غــرار 
تــيــكــســيــرا، لــكــن مـــا يـــحـــدث مـــن مـــوســـٍم آلخــر 
يعتبر أمرًا غريبًا، حيث نشهد ظاهرة لم نكن 
نــراهــا فــي املــاضــي، وحــتــى أنــنــا ال نصادفها 
في أوروبــا في الوقت الحالي، خاصة في ظل 
من  الكثير  منها  تعاني  التي  املالية  األزمـــات 

األندية.

هدف الصين؟
ربما يرى البعض أن الصني تسعى وراء هدف 
ــكـــرة فـــي الــبــالد  ــع مــســتــوى الـ ــو رفــ مـــعـــني، وهــ
وتحسني الدوري هناك، لكن األمر الذي يطرح 
الــكــثــيــر مــن أســئــلــة االســتــفــهــام، هــل هـــذه حقًا 
التعاقد  عبر  الــكــرة،  لتطوير  املناسبة  الخطة 
مــع أســمــاء ونــجــوم بمبالغ خيالية؟ اإلجــابــة 
بـــرأي كثيرين أن هــذا األمـــر لــن يــقــدم اإلفـــادة، 
الــقــّيــمــون هــنــاك تــطــويــر اللعبة،  فـــإذا مــا أراد 
وجعل املنتخب أكثر قوة، هناك نماذج أخرى 

الصين
صفقات حيّرت العالم

االستفهام  أسئلة  الكثير من  الصيني  الدوري  إلى  األخيرة  االنتقاالت  شّكلت 
بتنا نرى العبين مميزين ينتقلون  حول هدف الصينيين من هذا األمر، حيث 
إلى هناك، رغم أنهم ما زالوا في أوج عطائهم، وقادرين على اللعب في 

أفضل الفرق األوروبية وبأقوى المسابقات أيضًا

3031
رياضة

تقرير

يمكن أن يحتذى بها. ونأتي بالذكر هنا على 
ما حصل مع أيسلندا، التي كانت في السابق 
ــقــــدم، لكنها  دولـــــة مـــغـــمـــورة فـــي عـــالـــم كــــرة الــ
وبــفــضــل الــتــخــطــيــط املــنــاســب، اســتــطــاعــت أن 
تتطور وتتقدم، وتأهلت ألول مرة إلى اليورو 
ووصــلــت إلــى الـــدور الــــ16 قبل أن تــخــرج أمــام 
فــرنــســا، وبــالــتــالــي هـــذا األمــــر يــصــل بــنــا إلــى 
طــريــق واحـــــد، وهــــو أن الــتــعــاقــدات الــكــبــيــرة، 
لـــن تــســاهــم فـــي وصــــول الـــكـــرة الــصــيــنــيــة إلــى 
العاملية، فالطريق السريع ال يؤدي إلى نجاح 
النتائج ستكون سلبية  إن  بــل  األمـــد،  طــويــل 

على األغلب.

بين الصين وأوروبا
تـــصـــرف األنــــديــــة الــصــيــنــيــة عــلــى الــتــعــاقــدات 
أمـــــواال بــالــجــمــلــة عــلــى العــبــني يــنــشــطــون في 
الــدوريــات األوروبــيــة، فيما ال تستطيع أندية 

في القارة العجوز دفع 30 مليون يورو لالعب 
عــادي، على غــرار ما يحصل مع نــادي ميالن 
اإليــطــالــي، الــــذي يــحــاول الــتــعــاقــد مــع العبني 
ذوي مستوى عادي لكن األمور ال تنجح معه 
بسبب دخــول أنــديــة أخــرى على الخط قــادرة 

على دفع مبالغ أعلى.
الــصــني كــانــت قـــد أذهـــلـــت الــعــالــم فـــي املــوســم 
املــــاضــــي، لــكــنــهــا عـــــادت وضـــربـــت مـــن جــديــد 
ــًا، فـــبـــعـــد صـــفـــقـــة انـــتـــقـــال  ــ ــــضـ ــم أيـ ــ ــــوسـ هــــــذا املـ
ــيــــل الفــــتــــيــــزي إلـــــــى هــــنــــاك مـــــن نـــــادي  ــكــ إيــــزيــ
بــاريــس ســـان جــيــرمــان، شــهــدنــا كــذلــك ذهــاب 
ــذي  ــى هـــنـــاك والــ الـــالعـــب الـــبـــرازيـــلـــي هـــالـــك إلــ
كـــان نــجــمــًا لـــنـــادي زيــنــيــت ســانــت بــتــرســبــرغ 
وتألق في دوري األبطال، واالسم األخير كان 
اإليــطــالــي غــراتــزيــانــو بــيــلــي الــــذي تـــرك نــادي 
واملنافسة  اإلنكليزي  والــدوري  ساوثهامبنت، 
اللعب في  ل 

ّ
النجوم، وفض أقــوى  أمــام  القوية 

الــدوري الصيني، رغم أنه أثبت في السنوات 
ومــهــارات  كبيرة  بــقــدرات  يتمتع  أنــه  املاضية 
غير عــاديــة أمـــام الخشبات الــثــالث، وهـــذا ما 
يــــورو 2016، حــيــث اعــتــمــد عليه  أكــــده خــــالل 
املدرب اإليطالي أنتونيو كونتي بشكل كبير.

ــة  ــديـ ــد أن األنـ ــؤكـ ــتـــي تـ ــل أبــــــرز األمـــــــور الـ ــعـ ولـ
الــصــيــنــيــة تــتــنــافــس فــيــمــا بــيــنــهــا عـــلـــى دفـــع 
التعاقد  صفقة  هــي  هستيري  بشكل  األمـــوال 
والــذي  إيــفــونــا،  ماليك  الغابوني  املهاجم  مــع 
النادي األهلي  كــان يلعب املوسم املاضي مع 
املـــصـــري، لــكــنــه تــوّجــه إلـــى الــعــاصــمــة بيكني، 
لالنضمام إلى نادي تاينجني الصيني مقابل 
ــان  وكـ أمـــيـــركـــي،  دوالر  ألــــف  و700  مـــاليـــني   7
الفريق املصري قد ضمه مقابل مليون ونصف 
ــاضـــي، وهــــذا املــبــلــغ  مــلــيــون دوالر املـــوســـم املـ
مهاجمني  نــرى  حيث  للغاية،  مرتفعًا  يعتبر 
في القارة العجوز والعبني آخرين ال يتجاوز 
الفنية  الناحية  مــن  الــرقــم، وهــم  سعرهم هــذا 

والتكتيكية أفضل من الالعب الغابوني.

ارتفاع األجور
ال يقتصر السوق الصيني في عالم كرة القدم 
على دفع األموال من أجل التعاقدات فقط، بل 
إن أجــور الالعبني هناك تكاد تالمس رواتــب 
 يتقاضى 

ً
أفــضــل الــنــجــوم فـــي الــعــالــم، فــمــثــال

ــال مــدريــد  كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، مــهــاجــم ريــ
ــا،  ــ ــ أبــــطــــال أوروبـ اإلســــبــــانــــي، وهــــــــّداف دوري 
وأفضل العب في العالم 3 مرات، والذي حقق 
أخــيــرًا، مبلغ 21 مليون  البرتغال  الــيــورو مــع 
النجم األرجنتيني ليونيل  يــورو، فيما يأتي 
ميسي، أفضل العب في العالم 5 مرات، والذي 
ُيجمع العالم بأسره على أنه العب لن يتكرر، 
حتى أن البعض يــرى أنــه تــجــاوز األســطــورة 
ــا، يــأتــي فـــي املــركــز  ــارادونــ ــدو مــ ــانـ ديــيــغــو أرمـ
الــثــانــي مـــن نــاحــيــة األجــــر بــمــبــلــغ 20 مــلــيــون 

يورو.
هذا األمر ليس مهمًا، إذ إن االسم األكثر جذبًا، 
هـــو الــبــرازيــلــي هـــالـــك، الــــذي مـــن دون شـــك ال 

الغابوني إيفونا سيوقع 
كع تاينجين مقابل نحو 8 

ماليين دوالر أميركي

»اليويفا« يؤكد نزاهة جميع مباريات يورو 2016
أكد االتحاد األوروبــي لكرة القدم »يويفا« أنه لم يرصد أي مخالفات في املباريات الـ51 
ببطولة كأس األمم األوروبية »يورو 2016« في فرنسا والتي انتهت األحد املاضي بتتويج 

البرتغال، وذلك بعد تطبيق برنامج لضمان نزاهة البطولة ورصد الغش في املراهنات.
به قبل شهرين  العمل  وبــدأ  البطولة  األولــى في  للمرة  تم تطبيقه  الــذي  البرنامج،  وركــز 
على انطالقها، بشكل أساسي على مشكلة التالعب في نتائج املباريات واملخالفات في 

املراهنات.
وقال إيميليو غارسيا، رئيس لجنة االنضباط والنزاهة فى االتحاد »نحن راضون تماما 

عن نتائج برنامج النزاهة، والذي أطلق للمرة األولى في بطولة كاس أمم أوروبية«.
الوثيق مع الشرطة الفرنسية وأطــراف أخــرى هامة معنية«  ويــرى غارسيا ان »التعاون 

سمح بـ«ضمان إقامة بطولة آمنه من ناحية املراهنات«.

دينيس سواريز: سأظل أتعلم في برشلونة
أكــد العــب خط الوسط، دينيس ســواريــز، محور 
إحـــدى صــفــقــات فــريــق بــرشــلــونــة خـــالل موسم 
االنتقاالت الصيفية هذا العام، أنه سيتعلم الكثير 

تحت قيادة املدير الفني لويس إنريكي.
ــب الـــبـــالوغـــرانـــا الـــجـــديـــد مــــن املـــركـــز  ــ وقــــــال العـ
ــدورا »أعــتــقــد أنه  الــريــاضــي »نــايــك كــامــب« فــي أنــ
ينبغي على العب كرة القدم أن يتعلم باستمرار، 
ولـــقـــد تــعــلــمــت الــكــثــيــر وأصــبــحــت أكـــثـــر نضجا 
االستفادة  على  وسأحرص  العامني،  هذين  بعد 
مــن وجــــودي فــي صــفــوف بــرشــلــونــة«، وشـــارك 
الالعب في التدريبات الجماعية وأسدى نصائحه 
في  مكان  امكانية حجز  وعــن  الشباب.  لالعبني 
الــتــشــكــيــلــة األســـاســـيـــة فـــي نــــاد مــثــل بــرشــلــونــة، 
أوضح سواريز أنه »من الصعب دائما املشاركة 
أنني سأبذل قصارى جهدي، وسألعب في  إال  العالم،  الفرق في  أفضل  األساسية في 

املركز الذي يضعني فيه املدرب وسأستغل الفرص التي ستسنح لي«.

بورنموث يضم آيب العب ليفربول ألربع سنوات
اإلنكليزي  الــدوري  في  املنافس  بورنموث  تعاقد 
املمتاز لكرة القدم مع غوردان آيب العب منتخب 
ملدة  ليفربول  مــن  قــادمــا  عاما  تحت 21  إنكلترا 
آيــب 58 مباراة مع ليفربول  أربــع سنوات. ولعب 
بعد انضمامه للنادي قادما من ويكوم واندرارز 
القيمة  الناديني عن  في 2011. ولــم يعلن أي من 
املــالــيــة للصفقة لكن وســائــل إعـــالم أشـــارت إلى 
جنيه  مليون   15 نحو  بــورنــمــوث  أنــهــا ستكلف 
إسترليني )20.01 مليون دوالر(. وقال نيل بليك 
الرئيس التنفيذي لبورنموث في بيان نشره املوقع الرسمي للنادي على اإلنترنت »لعب 
الكثير من املباريات مع ليفربول في املوسم املاضي ونتطلع ألن يواصل تطوره معنا. 

لديه مستقبل باهر«.

فالدانو: بوغبا العب رائع وكريستيانو األجدر بالكرة الذهبية
تحدث خورخي فالدانو، العب ومــدرب نادي ريال مدريد اإلسباني سابقا، عن القدوم 
املحتمل لنجم خط الوسط الفرنسي والعب يوفنتوس اإليطالي بول بوغبا، للنادي امللكي، 
مؤكدا في الوقت ذاته أنه »العب رائع« بالنسبة له. وقال فالدانو في تصريحات تليفزيونية 
الــذي ننتظره خــالل بطولة األمــم  لــم يقدم املستوى  لــي هــو العــب رائــع ولكنه  »بالنسبة 
أكثر مــن نفسه، وكــان  الفريق  أجــل  بأنه يلعب مــن  انتابني شعور  األخــيــرة.  األوروبــيــة 

تكتيكيا بالدرجة األولى ومن املمكن أن يكون هذا األمر سببا في ذلك«.
رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي  لحظوظ  السابق  األرجنتيني  الــدولــي  الــالعــب  وتــطــرق 
مهاجم امليرينغي للفوز بالكرة الذهبية، قائال »هو أوفر حظا من أي العب آخر في الوقت 

الحالي نظرا ملا قدمه سواء مع منتخب بالده أو ناديه«.

ريناتو سانشيز يرفض عرضا من مانشستر يونايتد
كــشــف العـــب خــط الــوســط الــبــرتــغــالــي، ريــنــاتــو ســانــشــيــز، أنـــه رفـــض عــرضــا مــن نــادي 
مانشستر يونايتد اإلنجليزي وفضل االنتقال إلى بايرن ميونخ ألنه يحب املدينة األملانية 
وملعب الفريق البافاري. وفي مقابلة ملجلة )سابادو( البرتغالية، قال سانشيز »تلقيت 
البايرن ألنني  عرضا من مانشستر يونايتد وآخر من بايرن ميونخ، ولكنني فضلت 

أحب مدينة ميونخ وملعب الفريق، فهو ناد يمكنني التتويج فيه ببطوالت كبرى«.
وفي غضون ثمانية أشهر فقط، حقق سانشيز قفزة مع بنفيكا منذ أن بدأ اللعب معه، 
حيث فاز ببطولة الدوري املحلي كما توج مؤخرا مع منتخب البرتغال ببطولة كأس األمم 

األوروبية للمرة األولى في تاريخها.

بشكل  عليه  واعتمد   1997-1996 موسم  فــي  ستام  مــع 
كبير، وخطف األنظار بشكل الفت خالل تلك الفترة، حيث 
شارك في 76 مباراة وسجل 12 هدفًا، وتّوج بلقب الدوري 
والكأس الهولندي في مناسبة واحدة إضافة إلى السوبر 

الهولندي مرتني )أو درع يوهان كرويف(.
العريق،  يونايتد  مانشستر  بنادي  ستام  بعدها  التحق 
وبات أغلى العب هولندي في التاريخ وكذلك أغلى مدافع، 
ــع الــشــيــاطــني الــحــمــر مــبــلــغ 10,6 مــاليــني جنيه  حــيــث دفـ
إسترليني، خالل تلك الفترة تّوج بلقب الدوري اإلنكليزي 
ثــــالث مـــــرات، بـــوجـــود املـــــدرب املــخــضــرم الــســيــر ألــيــكــس 
اإلنكليزي موسم  االتحاد  فيرغسون، وكذلك فاز بكأس 
1998-1999، وكان حاضرًا في املباراة التاريخية بنهائي 
فــاز فريقه 1-2  أوروبـــا 1998-1999، حــني  أبــطــال  دوري 
على بايرن ميونخ في الوقت اإلضافي، وهذا األمر سمح له 

بالتتوج بلقب اإلنتركونتيننتال سنة 1999. ستام خاض 
127 مباراة بقميص الشياطني الحمر وسجل هدفًا واحدًا، 
وفي موسم 2001-2002 قرر املغادرة إلى جنة كرة القدم، 
يومها كان الدوري اإليطالي قويًا، فالتحق بصفوف نادي 
التسيو، ودافع عن ألوانه طيلة 3 مواسم، سجل خاللها 3 
أهداف في 70 لقاء، وفاز معه بلقب كأس إيطاليا، انتقل 
بعدها لنادي ميالن وشــارك في 65 لقاء وأحــرز هدفني، 
وتــــّوج بــالــســوبــر اإليــطــالــي، لكنه عـــاش خيبة أمـــل نهائي 
إسطنبول، حني خسر مع فريقه النهائي بركالت الجزاء 
أمــام ليفربول بعدما كان متقدمًا 3-0 في الشوط األول، 
أياكس  نــادي  وقــرر بعدها ستام أن يختتم مسيرته في 
مــرة  الـــكـــأس  بــلــقــب  ــاز حــيــنــهــا  وفــ مــوســم 2008-2007، 

والسوبر مرتني.
حسني...

يعتبره كــثــيــرون مــن أفــضــل الــالعــبــني فــي الــخــط الخلفي 
في السنوات العشرين املاضية، ورغم أنه لم يكن إيطاليًا، 
ل 

ّ
حيث كانت بالد البيتزا تعرف باملدافعني األشــداء، شك

املولود عام 1972  استثنائية، فهو  جايكوب ستام، حالة 
في مدينة كامبني بهولندا، ويبلغ طوله 191 سنتيمترًا.

بـــدأ ســتــام مــســيــرتــه مـــن نــــادي دوس كــامــبــني، وفـــي 15 
مــبــاراة رسمية  أول  العام 1992 خــاض  أغسطس/آب من 
في مسيرته مع نادي زولي حني تعادل فريقه بهدف ملثله 
مع نادي هيراكليس، لعب بعدها لنادي كامبور لوواردن، 
من سنة 1993 حتى 1995 وشارك في 66 مباراة وسجل 
نـــادي فيليم  ــدًا فــي  أهـــداف، بعدها قضى موسمًا واحـ  3
)2(، وخــاض 19 مباراة سجل خاللها هدفًا واحــدًا، قبل 
ــاٍد أكــبــر وتــبــدأ مــســيــرتــه فــي عالم  أن يــحــط رحــالــه فــي نــ
الساحرة املستديرة بالتطور أكثر. تعاقد نادي أيندهوفن 

ياب ستام

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
أغلى مدافع 

في التاريخ ببداية 
األلفية

هالك يتقاضى 
في الموسم 
20 مليون يورو 
)Getty(

أكدت تقارير صحافية إسبانية وإيطالية أن األرجنتيني، غونزالو هيغواين، 
الصيني،  ــدوري  ال من  ضخمًا  عرضًا  تلقى  اإليطالي  نابولي  مهاجم 
فّضل  الالعب  أن  إال  القدم،  كرة  تاريخ  في  أجرًا  األعلى  الالعب  يجعله 
الكبرى.  األوروبية  الدوريات  أحد  في  الرحلة  ومواصلة  العرض،  رفض 
فورتشن،  تشاينا  هيبي  فريق،  قبل  من  العرض  أن  إلى  التقارير  وأشارت 
راتب سنوي يصل  بواقع  المليون دوالر،  يتعدى  أسبوعي  راتب  مقابل 

إلى أكثر من 48 مليون يورو.

هيغواين يرفض

وجه رياضي

بالقدم  أنــه يسدد  يشبه ميسي بشيء ســوى 
اليسرى مثله، لكن العب شانغهاي تشانغانغ 
في  سيتحصل  حــيــث  الـــراتـــب،  ذات  يتقاضى 
املــوســم الــواحــد عــلــى مبلغ 20 مــلــيــون يـــورو، 
ــلــــونــــة، مـــواطـــنـــه  ــأتــــي العــــــب بــــرشــ ــم يــ ــ ومــــــن ثـ
الــرابــع  الــبــرازيــلــي نيمار دا سيلفا فــي املــركــز 
بــرصــيــد 19 مــلــيــون يــــورو. هــالــك، ألنـــه يلعب 

في  أنــه  رغــم  املبلغ،  ذات  كذلك سيأخذ  بيلي، 
الــصــني مــع نـــادي شــانــدونــغ لونينغ تايشان 
واملنافسة هناك أقل بكثير، ويأتي بعد هؤالء 
الــنــجــم األملـــانـــي تـــومـــاس مـــولـــر العــــب بــايــرن 
 خلفهم 

ّ
ميونيخ بـــ13,5 مليون يــورو، ثم يحل

في املركز الثامن األرجنتيني إيزيكل الفيتزي، 
الــذي يلعب مع نــادي هيبي فورتني الصيني 

في الدوري الصيني تفّوق أيضًا على املهاجم 
إبراهيموفيتش،  زالتــــان  الــســويــدي  الــعــمــالق 
الــذي سيتقاضى في املوسم 16 مليون يورو 
مـــع نـــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، 
وهـــو الـــذي كـــان هــدافــًا لــلــدوري الــفــرنــســي في 
الــســنــوات املــاضــيــة بــعــدمــا كـــان مــهــاجــمــًا في 
اإليطالي  ولكن  ســان جيرمان،  بــاريــس  فريق 

ويتقاضى في املوسم 13 مليون يورو، وبعده 
ينشط  الــذي  أيضًا  مارتينيز  جاكسون  نجد 
فـــي الـــــــدوري الــصــيــنــي مـــع نــــــادي  غــوانــغــزو 
إيــفــرغــرانــد، ورابـــتـــه فــي املــوســم 12,5 مليون 
يورو، فيما يأتي قائد باريس سان جيرمان، 
ــدافـــع الــبــرازيــلــي تــيــاغــو ســيــلــفــا فـــي املــركــز  املـ

العاشر برصيد 12 مليون يورو في املوسم.

إذ   ،2016 نسخة  في  الجميع  للتنس  األميركية  ميدوز  فالشينغ  بطولة  منظمو  صــدم 
الغراند ســالم، واألخيرة في نسخة 2016 األعلى من حيث عدد  ستغدو رابــع بطوالت 

الجوائز، وستبلغ القيمة اإلجمالية مبلغ الـ46.3 مليون دوالر أميركي.
أي  دوالر،  4 ماليني  ازدادت  اإلجمالية  الجوائز  أن  إلــى  للعبة،  األميركي  االتحاد  وأشــار 
بنسبة 10 في املائة عما كانت عليه في نسخة 2015، وبالتالي باتت األكبر من الناحية 
غاروس  وروالن  أميركي،  دوالر  مليون   44 املفتوحة  أستراليا  على  تفوقت  فقد  املالية، 

)35.473.100(، إضافة إلى ويمبلدون )32 مليون دوالر أميركي(.

صورة في خبر

جوائز خيالية
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التوأم جود ولين
طفلتان تشّكالن الطين في غزة

غزة ـ عالء الحلو

... وأخيرًا، باحت الطفلتان التوأم 
جود و لني عابد )10 سنوات( من 
لصديقاتهما،  بالسر  غــزة  مدينة 
قامتا  التي  الفنية  واألشكال  األلعاب  حول 
باملادة  أخــبــراهــن  أن  يــدويــا، بعد  بصنعها 
الــتــي اســتــخــدمــتــاهــا فــي التشكيل،  الــلــيــنــة 
لــتــصــبــح »الـــطـــيـــنـــة اإلســـفـــنـــجـــيـــة« أســــاس 

عملهما املميز.
في  مربعة  طــاولــة  على  الطفلتان  وتجلس 
أن  غــزة، بعد  منتصف منزلهما في مدينة 
تفرش كل منهما أدواتها البسيطة، واملكونة 
ــألـــوان  ــادة املــســتــخــدمــة بـ ــ ــ مــــن عـــلـــب بـــهـــا املـ
الــبــاســتــيــكــيــة  األدوات  وبـــعـــض  مــخــتــلــفــة، 
فــي عملية تشكيل  املــســتــخــدمــة  والــقــوالــب 

وتجهيز األشكال الفنية.
تشجيع األهـــل كــان الــحــافــز األكــبــر لتنمية 
موهبة الطفلة جود، التي تلتها توأمها لني، 
كي تخرج من منطقة هواية للهو وتصبح 
حقيقي،  عــمــل  إلـــى  تحويلها  يمكن  هــوايــة 

جود ولين أثناء عملهما )عبد الحكيم أبو رياش(

C

ــااًل فـــنـــيـــة يـــمـــكـــن اســتــثــمــارهــا  ــ ــكـ ــ يـــنـــتـــج أشـ
وحــدث  الفنية،  املــعــارض  فــي  واستغالها 
 عــنــدمــا شـــاركـــت الــطــفــلــتــان في 

ً
ذلــــك فـــعـــا

الجامعة  فــي  الوطنية  للمنتجات  معرض 
اإلسامية في شهر أبريل/ نيسان املاضي.
ــات الــــكــــارتــــونــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ األفــــــــــــــام والـ
ــال الــتــي  ــ ــكـ ــ ــات هــــي بـــطـــلـــة األشـ ــوانــ ــيــ ــحــ والــ
بــدأتــا تطوير  الــلــتــان  الــطــفــلــتــان،  تصنعها 
الهواية عبر متابعة موقع »يوتيوب«  تلك 
ــلـــى األشـــــكـــــال الـــجـــديـــدة  ــثــــر عـ لـــلـــتـــعـــرف أكــ
والــافــتــة، إلــى جــانــب وضــع ملــســات خاصة 
ألعاب  لتبدو وكأنها  الفنية،  على األشكال 

صغيرة، صنعت باحتراف.
صــاحــبــة الـــفـــكـــرة هـــي »جــــــود« الـــتـــي بـــدأت 
أهدتها  عندما  تقريبا،  عــام  قبل  بالتجربة 
ــادي  ــ ــة اآلغـــــــــــا، داخـــــــــل نــ ــ ــنـ ــ ــتــــهــــا، زيـ ــقــ صــــديــ
الفروسية، طينة إسفنجية كانت تلهو بها، 
بعدها  واتجهت  معا،  باللعب  بدأتا  حيث 
الـــى تــشــكــيــل بــعــض املــجــســمــات الــصــغــيــرة 
للورود والدببة والحيوانات، وتركها مدة 

يوم كي تجف، وتصبح مادة جامدة.

»الـــــعـــــربـــــي الــــجــــديــــد«  وتــــــوضــــــح جــــــــود لــــــ
أنـــهـــا طــلــبــت مـــن والـــدتـــهـــا تــوفــيــر الــطــيــنــة 
ــاب  ــعـ ــدأ بـــصـــنـــاعـــة ألـ ــبــ االســـفـــنـــجـــيـــة كــــي تــ
وأشكال خاصة بها ومن ابتكارها، وبدأت 
وضعت  التي  الــرســومــات  بتشكيل  حينها 
عـــلـــى عــلــبــة الــــكــــارتــــون املـــزيـــنـــة بـــاألشـــكـــال 
والــحــيــوانــات، واتــجــهــت بــعــد ذلـــك ملتابعة 
موقع  على   Magic Clay حــول  فــيــديــوهــات 

الفيديو الشهير »يوتيوب«.
الــهــوايــة تــحــولــت إلـــى عــمــل عــنــد الطفلتني 
الــــتــــوأم، إذ صــنــعــتــا عـــــددًا مـــن املــيــدالــيــات 
وأغــطــيــة األقـــام والــحــيــوانــات والدبابيس 
والــــــــــورود واألشـــــكـــــال الـــفـــنـــيـــة الـــتـــي تــزيــن 
ثــاجــات البيوت والــدفــاتــر املــدرســيــة، وعن 
ذلك تقول جود إن ما يشجعها على تطوير 
أدائــهــا هــو الــثــنــاء الـــذي حصلت عليه في 
املدرسة وبني صديقاتها، إلى جانب الثناء 
بــه هــي وتوأمها خال  الــذي حظت  الكبير 

مشاركهنت في معرض املنتجات الوطنية.
»العربي الجديد«  أما شقيقتها لني، فتقول لـ
إنها تشجعت على مساندة توأمها عندما 

ــال الـــفـــنـــيـــة املـــمـــيـــزة الــتــي  ــ ــكـ ــ ــاهــــدت األشـ شــ
الــدراســة، خال  تنتجها بعد االنــتــهــاء مــن 
أوقــــــات الــــفــــراغ، وكـــانـــت عـــبـــارة عـــن دبــبــة، 
سلحفاة، حــيــوانــات، فــواكــه، وأشــكــال فنية 
وردة  بصناعة  بـــدأت  أنــهــا  مبينة  عــديــدة، 

ودببة وشخصيات رسوم متحركة.
وتــــوضــــح أنــــهــــا ســــاعــــدت شــقــيــقــتــهــا قــبــل 
ــة مـــــن أجــــل  ــيــ ــنــ ــتــــجــــات الــــوطــ ــنــ ــــرض املــ ــعـ ــ مـ
الــتــي تساعدهن  إنــتــاج كمية مــن األشــكــال 
فـــي الــظــهــور بــشــكــل جــيــد، ولــفــت األنـــظـــار، 
، حيث حظت 

ً
موضحة أن ذلك ما جرى فعا

حينها  ن  وتمكَّ الجمهور،  بقبول  أعمالهن 
مــن بــيــع مختلف األشـــكـــال املـــوجـــودة، إلــى 

جانب سماع عبارات الثناء والتشجيع.
أمـــا عــن رســالــتــهــا لــأطــفــال الــذيــن يملكون 
مــــواهــــب مــخــتــلــفــة، فـــتـــقـــول لــــني إن عــلــيــهــم 
ــلــــهــــا عــبــر  ــقــ ــم وصــ ــهــ ــاتــ ــوايــ ــهــ االهـــــتـــــمـــــام بــ
املــمــارســة والــتــطــويــر، مـــع االهــتــمــام بــعــدم 
الــدراســة، مشيرة إلى  الهوايات على  تأثير 
أنها حظيت بتشجيع من مديرة مدرستها 
فــي معرض  املــشــاركــة  عــنــدمــا طلبت منها 

داخل املدرسة.
»العربي  لـ عــابــد  نسرين  والدتهما  وتــقــول 
الجديد« إن إتقان ابنتيها لأشكال الفنية 
األدوات  وتــوفــيــر  تشجيعهما  إلـــى  دفــعــهــا 
الرغم من عدم توفرها،  الازمة لهما، على 
األهالي  داعية  عليها،  الحصول  وصعوبة 
إلــــى تــعــزيــز هـــوايـــة أبــنــائــهــم، ألن الــهــوايــة 
واملوهبة يمكن أن تتحول في يوم من األيام 

إلى مصدر رزق.

تشجيع األهل كان 
الحافز األكبر لتنمية 
موهبة الطفلة جود، 

التي تلتها توأمها لني، 
كي تخرج من منطقة 
هواية للهو وتصبح 

هواية يمكن تحويلها 
إلى عمل حقيقي.

■ ■ ■
صاحبة الفكرة هي 
»جود« التي بدأت 
بالتجربة قبل عام 

تقريبًا، عندما أهدتها 
صديقتها، زينة اآلغا، 
داخل نادي الفروسية، 
طينة إسفنجية كانت 

تلهو بها.

■ ■ ■
تقول جود إن ما 

يشجعها على تطوير 
أدائها هو الثناء 

الذي حصلت عليه 
في املدرسة وبني 

صديقاتها.

باختصار

الميداليات وأغطية األقالم والحيوانات والدبابيس والورود  تحولت هواية عند طفلتين توأم إلى عمل، إذ صنعتا عددًا من 
واألشكال الفنية التي تزين ثالجات البيوت والدفاتر المدرسية

هوامش

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 0.9 دينــار، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 2.0, USA $ 2.00

رشا عمران

بأن  قبل سنوات،  تسعينية،  بريطانية  أوصــت سيدة 
ترث قطتها ثروتها الطائلة التي كتب يومها أنها أموال 
أثار دهشتي  سائلة وعقارات! أذكر يومها أن الخبر 
وسخريتي، اعتبرته نوعًا من الجنون البشري الكامن 
الـــذي يــصــل أحــيــانــا إلـــى مــراحــل ال تخطر فــي الــبــال، 
أو هــو فانتازيا ســيــدٍة عــجــوز، تعاني مــن حالة مقت 
املستهجنني  أيضًا من  البشري. يومها كنت  الجنس 
تربية الحيوانات األليفة في املنازل، أو باألصح، كانت 
عالقتي معها عالقة نفور. وفي سورية، لم تكن عادة 
تربية القطط في املنازل املغلقة الحديثة معتادة. كانت 
لها حديقة  التي  القديمة  البيوت  في   

ً
مــوجــودة القطط 

ديـــار( كانت  بالسوري )أرض  مــا يسمى  أو  واســعــة، 
ــون، وهــــي عــلــى ما  ــوريـ )الـــبـــّســـة( كــمــا يــســمــيــهــا الـــسـ
لدى  القطط  إلــه  )باستيت(  يبدو تسمية مأخوذة من 
الكبيرة، وتأكل  الدار ذات الحديقة  الفراعنة، تأتي إلى 
من باقي طعام أهــل املــنــزل. لم تكن تدخل إلــى داخل 
البيت، قلة قليلة فقط ممن عرفتهم كان لديهم قطط 
أو كالب في داخــل منازلهم، كان ذلك نوعًا من أنواع 
الترف املبالغ فيه، بالنسبة لسوريي الطبقة الوسطى. 

 إلى املنزل 
ً
لهذا، لم أسمح البنتي يومًا أن تحضر قطة

ابنتي أن  قـــّررت  بــدايــة عــام 2011،  لتعيش معنا. فــي 
ــا، يــومــهــا أحــضــر لــهــا أحــد  تــســتــقــل وتــســكــن وحـــدهـ
 بيضاء صغيرة جدًا. حني زرتها أول 

ً
أصدقائها قطة

مرة بعد وجود القطة، كنت أشعر بنوٍع من التوّجس. 
ــدأت اعـــتـــاد عــلــيــهــا، بــعــد مــدة  ــوم، بــ لــكــن، يــومــًا بــعــد يــ
قصيرة، إثر ترك ابنتي بيتها الذي تعّرض لالقتحام، 
بسبب تحوله إلى مكاٍن لتجمع نشطاء الثورة. عادت 
تغيرت  اللحظة،  تلك  لتسكن معي هي وقطتها، ومن 
عالقتي كليًا مع القطط  والحيوانات األليفة. والحقيقة 
أن هذا التغير لم يكن خاصًا بي وحدي، بعد اضطرار 
السوريني للجوء في دول الجوار، وتحول »فيسبوك« 
ــتـــدًى ســــورّيــــًا يــجــمــع الـــســـوريـــني  ــنـ ــا يــشــبــه مـ ــى مــ ــ إلـ
املنزلية جــزءًا من  القطط  العالم. كانت  املنتشرين في 
عنها  الحديث  كــان  البداية،  في  أحاديثهم وصــورهــم. 
يشوبه شيء من الخجل، إذ ظل األمر لبعضهم حديثًا 
مثيرًا للسخرية واالتهام بنسيان ما يحدث في سورية 
، السيما ألطفالها، على أن ذلك تغّير  من موٍت يوميٍّ
بعد فترة قصيرة، كأنما اكتشف السوريون أنهم، في 
تحرس  ونقية  أرواح شفافة  إلــى  يحتاجون  غربتهم، 

وحدتهم من كوابيس الدم والقتل والعنف البشري. 

ــّي  ــدى إلـ ــ ــًا. أهـ ــذا اكــتــشــافــي الــشــخــصــي أيـــضـ ــان هــ كــ
صديق ســوري قطة صغيرة بيضاء، لم تبلغ الشهر 
مــن عمرها. كــنــت، فــي الــبــدايــة، أخـــاف مــن أذيتها في 
 مولودًا حديثًا. مع 

ً
تعاملي معها، كما لو كانت طفال

نفسها  على  اعتمادها  لسلوكها،  أنتبه  بــدأت  الــوقــت، 
بالكامل، قدرتها على التعلم، تعلقها باملنزل، روحها 
عندي  ارتــفــع  كلما  السكينة،  تمنحني  التي  الشفافة 
معّدل التوتر. بدأت أنتبه إلى درجة إحساسها بحالتي 
 تجلس أسفل قدمي من دون 

ً
النفسية، حني أكون قلقة

 تــأتــي لتمسح بيدها على 
ً
حــركــة، حــني أكـــون حــزيــنــة

تقبلني،  أن  تريد  أنها  لو  تقترب منه، كما  أو  وجهي، 
حني أغادر البيت تقف لتنظر إلي بعيوٍن معاتبٍة، كما 
لو أنها تقول لي ال تتأخري: حني أتأخر، أراهــا تقف 
خلف الــبــاب بــانــتــظــاري، حــني أعـــود مــن السفر، تمأل 
أنها تحتفل بعودتي. تحب من  لو  ، كما 

ً
البيت حركة

أحبهم من األشخاص، تعرف جيدًا من ال يحبها، فال 
تقترب منه. أعترف أن وجودها في حياتي ساعدني 
ــاٍت كــثــيــرة، يكفي أن األعــبــهــا عشر  على تــجــاوز أزمــ
ر 

ّ
أفك وأسترخي،  أهــدأ  كي  املفضلة  بألعابها  دقــائــق، 

كثيرًا بعد عالقتي اليومية معها، كم أن اإلنسان كائن 
األخــرى،  املخلوقات  مع  مقّزز  بتعاٍل  يتعامل  متنمر، 
وكــأن كوكب األرض ملكه وحــده، وهــو السبب األول 
للمخلوقات  الكوكب  تــرك  لــو  بــدمــاره، بينما  واألخــيــر 

األخرى، ملا حدث به ما يحدث.
الطائلة  ثروتها  لترك  السيدة  تلك  دفــع  بما  اآلن  أفكر 
ر بكم األذى الذي لحقها من البشر ربما، 

ّ
لقطتها، أفك

أثـــره. هــل كــان األمــر  وساعدتها قطتها على تــجــاوز 
مــجــرد فــانــتــازيــا؟ لــن أفــعــل مثلها مــؤكــد، إذ ال شيء 
لدّي ألتركه ألحد، وليست عندي حالة مقٍت للبشرية. 
لكن، بالتأكيد أتفهم موقفها اآلن، وأدافع عن انحيازها 

لقطتها ضد البشر.

تلك األرواح الشفافة

أفكر اآلن بما دفع تلك 
السيدة لترك ثروتها الطائلة 

لقطتها، أفّكر بكم األذى الذي 
لحقها من البشر ربما
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