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األربعاء  12  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  11 محرّم 1438 هـ  □  العدد 772  السنة الثالثة

سيناريوهات الحكومة المغربية
تُطرح أربعة سيناريوهات أمام عبداإلله بنكيران، لتأليف الحكومة المغربية الجديدة، 

يتقدمها اإلبقاء على التحالف الوزاري السابق، أو إدخال تعديالت عليه. ]6ـ7[

أنقرة، بغداد ــ العربي الجديد

ــول مــعــركــة تــحــريــر املــوصــل  ــل الــــصــــراع حــ دخــ
املــرتــقــبــة مــنــحــى جــــديــــدًا، تــمــثــل بـــارتـــفـــاع حــدة 
الرئيس  توجيه  مع  العراقية،  التركية  الخالفات 
)الـــصـــورة(، أمس  ــان  التركي رجــب طيب أردوغــ
ــتــــقــــادات شــــديــــدة لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء  ــثــــالثــــاء، انــ ــ ال
العراقي حيدر العبادي، بعد األزمة التي اندلعت 
التركي فــي معسكر  الــوجــود  البلدين حــول  بــن 

بعشيقة شمالي العراق.
العبادي بضرورة  على مطالبات  أردوغــان  ورّد 

ــتــركــيــة األراضـــــــي الــعــراقــيــة،  ــــقــــوات ال مــــغــــادرة ال
 لــه: »أنــت لست نــدًا لــي، ولست بمستواي، 

ً
قــائــال

لنا  بالنسبة  مهمًا  ليس  الــعــراق  فــي  وصــراخــك 
على اإلطالق، فنحن سنفعل ما نشاء، وعليك أن 
«. وأشار أردوغان، 

ً
تعلم ذلك، وأن تلزم حدك أوال

فـــي كــلــمــة لـــه خــــالل الــقــمــة الــتــاســعــة للمجلس 
اإلســالمــي فــي أوراســيــا املنعقد فــي إسطنبول، 
إلى أن العبادي هو من طلب من الحكومة التركية 
ـــوزراء الــتــركــي الــســابــق أحمد  فــي عهد رئــيــس الـ
داود أوغلو إنشاء القاعدة العسكرية التركية في 
البقاء  لتركيا  أنــه »ال يمكن  إلــى  بعشيقة. ولفت 

الــعــراق«.  املتفرج حيال ما يحدث في  في موقع 
ولم تتأخر الردود من ِقبل أحزاب وكتل سياسية 
الــعــراق، إضــافــة إلى  داخــل التحالف الحاكم فــي 
ــغـــوط مــــن مــلــيــشــيــات »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«.  ضـ
»العربي  وكشفت مصادر مقربة من »الحشد« لـ
الــجــديــد« أن »قــيــادات وزعــامــات بـــارزة فــي هذه 
العبادي لطرد  املليشيات تمارس ضغوطًا على 
ــاروق قــايــمــقــجــي مـــن بــغــداد  ــ الــســفــيــر الــتــركــي فـ
الشركات  وطـــرد  الدبلوماسية  الــعــالقــات  وقــطــع 
واملستثمرين األتراك، إضافة الى إجبار األكراد 
للمليشيات  بعشيقة  مــحــور  طــريــق  فــتــح  عــلــى 

بــهــدف الـــوصـــول إلـــى مــقــر الـــقـــوات الــتــركــيــة في 
بعشيقة«. وفي السياق، قال رئيس لجنة األمن 
والدفاع في البرملان العراقي، القيادي في مليشيا 
»ســرايــا الــســالم« حــاكــم الــزامــلــي فــي بــيــان، إنــه 
بالكامل  املوصل  تحرير  يتم  قليلة  أيــام  »خــالل 
ــة وســـنـــطـــرد الــجــيــش  ــيـ ــابـ ــن الــعــصــابــات اإلرهـ مـ
قوله.  حد  على  العراقية«،  األراضـــي  من  التركي 
من جهتها، دعت عضو حزب »الدعوة« بزعامة 
بيان،  فــي  العبودة  رحــاب  النائب  املالكي،  نــوري 
وسحب  تركيا  مقاطعة  إلــى  العراقية  الحكومة 

السفير العراقي من أنقرة.

معركة الموصل تؤّجج الخالفات التركية العراقية
الحدث

سارة سمير، أول 
مصريّة تنال ميدالية 

أولمبية، تتحدث عن 
آمالها ومرارة »الصفر«.
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بال مواربة، أعلنتها مذيعة عبد الفتاح 
السيسي املقربة: ال أحد يلوي ذراعنا 
في موضوع الوقود. سنحصل على 
الغاز من إسرائيل، أرخص وأقرب. 

الرسالة شديدة الوضوح للسعودية، 
عقب أخبار عن توقف شركة 

»أرامكو« عن إرسال شحنات الوقود 
إلى الحكومة املصرية، بعد ساعات 

من فضيحة التصويت املصري 
في مجلس األمن لصالح االحتالل 

الروسي لسورية.
السيسي متسق مع نفسه، ومخلص 
لثوابته، التي تتأسس عليها عقيدته 

السياسية، ومنهجه في الحكم: 
ما دامت إسرائيل معي، ال يهمني 
اآلخرون. نعم، السعودية، والدول 

العربية عمومًا، هي »آخر« بالنسبة 
لألنا السيسية املتماهية مع الكيان 
الصهيوني، وكما قلت مبكرًا يثبت 

كل يوم يمر أن حرص السيسي على 
»العسل اإلسرائيلي« أكبر بكثير 
من اعتماده على األرز السعودي. 

وعلى ذلك، فإن موقفه من املوضوع 
السوري يتحدد على ضوء القراءة 

اإلسرائيلية، وما دامت تل أبيب 
حريصة على عدم سقوط بشار 

األسد، وتريد الحفاظ عليه، مهانًا 
، فإن السيسي ال يملك 

ً
كسيرًا ذليال

أن يجدف بعيدًا، في االتجاه اآلخر.
هذه هي قاهرة ما بعد االنقالب، 

قاهرة االبتزاز واملكايدة، والتلويح 
بالذهاب إلى الفراش الصهيوني، 

كلما رفض لها أحد من العرب 
طلبًا، والجميع يعلم ذلك، وينفق 

الداعمون بسخاء من أجل الحفاظ 
على نظامها، الذي صنعوه بأعينهم، 
وسمنوه بأرزهم، حتى وإن كان ذلك 

تحت شعار »ملصر ال للسيسي«.
تفرض املقارنة هنا نفسها مع 

موقف قاهرة ما بعد الثورة، من 
توقف شحنات الوقود السعودي، 

األول في فترة حكم الرئيس محمد 
مرسي، حني رجع من زيارة 

إلى الرياض، سمع خاللها طلبًا، 
مرفوضًا، من امللك عبد الله باإلفراج 

عن حسني مبارك، وبعد أيام، 
كان رئيس الحكومة هشام قنديل 
يبلغ رئيس الجمهورية بأن شحنة 

السوالر، التي كانت تعطيها حكومة 
امللك عبد الله ملصر تأخرت 11 يومًا، 

فرد مرسي من دون تفكير: »مش 
هتيجي، دبر نفسك باملوجود«.

لم نسمع وقتها أن القاهرة مارست 
ابتزازًا، أو هددت باالرتماء في 

حضن إسرائيل، أو إيران، أو أطلقت 
أبواقًا إعالمية تشعل معركة بني 

شعبني، وهذا هو الفرق بني قاهرة 
ثوابتها قومية وعربية، وبني قاهرة 

ثابتها الوحيد هو العالقة الدافئة مع 
إسرائيل، وما دون ذلك متغّير.

حري بالجميع أن ينظروا ماذا فعل 
األرز باملصريني، هل تحسنت حياة 

الشعب حقًا، أم اندفعت األحوال 
إلى األسوأ، رغم تدفق األموال؟ قبل 

انعقاد مؤتمر املانحني في شرم 
الشيخ، مارس/ آذار 2015 استقبل 

السيسي وفدًا من أعضاء الكونغرس 
األميركي، وبكل وضوح، قال لهم »إن 

مواجهة اإلرهاب لن تقوم فقط على 
الشقني العسكري واألمني اللذين 
يتعنّي أن يشمال العمل على وقف 
إمدادات املال والسالح للجماعات 
اإلرهابية، ولكن، يجب أن تشمل 

أيضًا، الجانب االقتصادي، وتحديدًا 
تشجيع االستثمار في مصر«.

وانعقد املؤتمر، وانهمرت أموال 
»النقوط« على »عريس مسافة 

السكة«، فماذا كانت النتيجة؟ ال تزال 
التساؤالت املطروحة على الداعمني 
منذ مؤتمر شرم الشيخ تبحث عن 
إجابات: ماذا ستفعل املنح العلنية، 

إذا كانت القروض والصفقات 
السرية قد انهمرت بغزارة، فلم 

تنتج إال مزيدًا من الخراب والعوز 
والعجز؟ وأي عاقل في هذا العالم 

 في خزائن نظام يرفع 
ً
يضّخ أمواال

شعار »أعطني كي أقتل شعبي« 
ويبني سجونًا، ويغلق مصانع، 

ويحرق الزرع والنسل ويهدم 
البيوت؟ لقد أفسد هذا النظام نظرية 
 
ً
األرز، إذ تزداد مصر نحافة وهزاال
كلما زادت الكميات، واألمر نفسه 
في ما يخص تجارة الحرب على 
اإلرهاب، على الجميع أن يتدبروا 

في العالقة الطردية بني زيادة حجم 
املنع واملساعدات املقدمة لالستبداد، 

واتساع رقعة اإلرهاب.

يتعشى باألرز وينام 
في فراش إسرائيل

مرور
الكرام

يعرب عدد من 
الالجئين السوريين عن 

عدم ارتياحهم

وزير خارجية بريطانيا: 
روسيا تخاطر بالتحّول

 إلى دولة مارقة

نعسان آغا: إجراءات 
اللجوء لألمم المتحدة 

ستبدأ قريبًا

للحدث تتمة...

روسيا تتحدى الضغوط

رفعت روسيا تحديها للعالم في سورية بمعاودة قصفها العنيف لحلب وتوجهها 
لتزويد النظام السوري بأسلحة جديدة، وسط ارتفاع حدة الخالفات الغربية الروسية. 
فيما تعد المعارضة السورية للتوجه إلى األمم المتحدة، لتفعيل مبدأ »االتحاد من 

أجل السالم«

محمد أمين

ــيـــة  تـــعـــيـــد مــخــتــلــف األطـــــــــراف الـــدولـ
أوراقــهــا وتحديد  والــســوريــة ترتيب 
ــوري  ــســ ــلــــف الــ ــاه املــ ــجــ ــا تــ ــيــــاراتــــهــ خــ
لــلــمــرحــلــة املــقــبــلــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تستمر 
روسيا فيه بنهجها عبر الرد على أي خالف 
رجم 

ُ
سياسي باالنتقام من املدنيني، وهو ما ت

بــعــودة الــقــصــف الــعــنــيــف عــلــى األحـــيـــاء التي 
مدينة  في  السورية  املعارضة  عليها  تسيطر 
ــعـــزز مــوســكــو  ــذلـــك تـ ــــس الــــثــــالثــــاء. كـ حـــلـــب أمـ
دعمها للنظام السوري، مع توّجهها لتزويده 
ــــك بــعــدمــا كــانــت  ــــوي، وذلـ ــــاع جـ بــمــنــظــومــة دفـ
دائمة  قــاعــدة عسكرية  إلقــامــة  أعلنت سعيها 
لم يتأخر  الــذي  األمــر  السورية،  في طرطوس 

النظام في تبريره.
ــراف املعنية  ــ مــقــابــل ذلــــك، تــعــمــل الــــدول واألطــ
على  للمعارضة  والداعمة  السوري  بالصراع 
اجـــتـــمـــاع وزراء  تـــرقـــب  مـــع  درس خـــيـــاراتـــهـــا، 
خــارجــيــة دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
ــع نـــظـــيـــرهـــم الـــتـــركـــي  ــ ــد الـــخـــمـــيـــس، مـ ــ يــــــوم غـ
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، فــي الــريــاض، والــذي 
سيبحث التطورات في املنطقة وأبرزها امللف 
السوري. ويأتي ذلك فيما ترتفع حدة التوتر 
الغربي الروسي على خلفية األزمة السورية، 
والتي أدت إلى إلغاء زيــارة الرئيس الروسي 
فــالديــمــيــر بـــوتـــني إلــــى بـــاريـــس والـــتـــي كــانــت 
الحالي،  األول  أكتوبر/ تشرين  مقررة في 19 
وســـط أنــبــاء عــن أن بــوتــني رفـــض أن تقتصر 
املــبــاحــثــات عــلــى الــشــأن الـــســـوري. كــذلــك وّجــه 
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، 
تحذيرًا إلى روسيا من أنها تخاطر بالتحّول 
ــة مـــارقـــة إذا واصـــلـــت قــصــف أهـــداف  إلـــى دولــ
 إن الــقــوى الــدولــيــة 

ً
مــدنــيــة فــي ســوريــة، قــائــال

املزيد ملعاقبة موسكو من  يتعنّي عليها فعل 
خـــالل فـــرض عــقــوبــات. وأعــلــن جــونــســون في 
كلمة أمام البرملان أمس أن »كل األدلة املتاحة 
ــيـــة« عـــن الــهــجــوم  تــشــيــر إلـــى مــســؤولــيــة روسـ
في  إنسانية  مساعدات  قافلة  استهدف  الــذي 
ســوريــة قــبــل فــتــرة، داعــيــا إلـــى الــتــظــاهــر أمــام 
الــســفــارة الــروســيــة احــتــجــاجــا عــلــى عمليات 

موسكو في سورية.
ــواء، تبحث املــعــارضــة السورية  فــي هــذه األجــ
عــن حــلــول خـــارج مجلس األمـــن الــدولــي بعد 
الفيتو  واستخدامها  لعمله،  موسكو  تعطيل 
لــلــمــرة الــخــامــســة إلجــهــاض مــشــاريــع قــــرارات 
تـــحـــاول إيـــجـــاد ســبــل حـــل لــلــصــراع الـــســـوري. 
ــا ســـتـــبـــدأ إجـــــــراءات  ــهـ ــلـــنـــت املـــعـــارضـــة أنـ وأعـ
لــأمــم املتحدة  الــعــامــة  إلــى الجمعية  الــلــجــوء 

لــتــفــعــيــل مـــبـــدأ »االتــــحــــاد مـــن أجــــل الـــســـالم«، 
التخاذ قــرار يعادل قـــرارات مجلس األمــن من 
ــذا املــبــدأ  ــقـــوة الــتــنــفــيــذيــة. ويـــنـــص هــ حــيــث الـ
عــلــى أنـــه فـــي حـــال عـــدم تــمــّكــن مــجــلــس األمـــن 
فــي حفظ  الرئيسية  مسؤوليته  مــبــاشــرة  مــن 
السالم واألمن الدولي، »تنظر الجمعية العامة 
في املسألة على الفور بهدف تقديم توصيات 
إلــى األعضاء من أجــل اتخاذ تدابير  مناسبة 
جماعية، بما في ذلك استخدام القوة املسلحة 
فـــي حــالــة اإلخـــــالل بــالــســلــم أو وقــــع عــمــل من 
أعــمــال الـــعـــدوان، وذلــــك لــحــفــظ الــســلــم واألمـــن 

الدولي أو إعادته إلى نصابه«.

تصعيد ميداني
ــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، عــــــاود الــــطــــيــــران الـــروســـي  فــ
ومــقــاتــالت الــنــظــام الــحــربــيــة، أمـــس الــثــالثــاء، 
قصف األحياء التي تسيطر عليها املعارضة 
الــــســــوريــــة املــســلــحــة فــــي حـــلـــب بـــالـــصـــواريـــخ 
االرتــجــاجــيــة، بــعــد أيـــام مــن الــهــدوء النسبي. 
وذكــــــرت مـــصـــادر فـــي املـــعـــارضـــة أن الــقــصــف 
القصر،  أحــيــاء، منها: بستان  عــدة  اســتــهــدف 
والصالحني، والفردوس، والقاطرجي، مشيرة 
إلى مقتل وإصابة العشرات من املدنيني، بينهم 
أطفال. وبدأ الطيران الروسي، ومقاتالت نظام 
األســد حملة قصف غير مسبوقة في التاسع 
ــر انـــهـــيـــار اتــفــاق  عــشــر مـــن الــشــهــر الـــفـــائـــت إثــ
وأدت  رتبته موسكو وواشــنــطــن،  هدنة هــش 
هذه الحملة إلى مقتل وإصابة آالف املدنيني، 
وســط إصــرار نظام األســد وحليفيه الروسي 
واإليـــرانـــي عــلــى خـــروج املــعــارضــة مــن مدينة 
حــلــب قــبــل أن تــتــوقــف الــحــمــلــة، وهـــو مــا دفــع 

امللف السوري إلى مزيد من التأزيم.

دعم إضافي للنظام
ويــأتــي ذلـــك مــع اســتــمــرار مــوســكــو فــي زيـــادة 
دعـــمـــهـــا لــلــنــظــام الـــــســـــوري، وهـــــي تــنــظــر فــي 
الدفاع  منظومة  من  بشحنة  تزويده  إمكانية 

الـــجـــوي الـــصـــاروخـــي املـــدفـــعـــي »بــانــتــســيــر«، 
وفــق وســائــل إعـــالم روســيــة. ونقلت صحيفة 
»إزفيستيا« الروسية عن مصدر مطلع، أمس، 
أن صفقة بــهــذا الــشــأن كــانــت عــقــدت منذ عدة 
لــم تنفذ إال جزئيا ألسباب  أنــهــا  ســنــوات، إال 
قـــررت اآلن تــزويــد  مــالــيــة، مضيفا أن روســيــا 
من  »بانتسير«  مــن  املتبقية  بالكمية  النظام 
دون املــطــالــبــة بــالــتــســديــد الــــفــــوري. وذكــــرت 
الــصــحــيــفــة أن املـــصـــدر رفــــض تــحــديــد الــعــدد 
الدقيق لـ«بانتسير« التي سيتم إرسالها إلى 

قوات النظام، لكنه أشار إلى أنها لن تقل عن 
ذلــك سيتم  عـــالوة على  10 وحـــدات متكاملة، 
رادار إضافية  قــيــادة ومحطات  نــقــاط  إرســـال 
لربط وحدات التشكيل العسكري لهذا السالح 
املضاد للجو بهدف زيادة فعاليته في مواجهة 
الــــغــــارات الــكــثــيــفــة. وقـــــال خـــبـــراء مــخــتــصــون 
لصحيفة »إزفيستيا« إن »قرار موسكو بهذا 
الشأن دافعه على األرجح الوضع املتوتر حول 
األميركي بتوجيه ضربات  والتهديد  سورية 

إلى قوات بشار األسد«.
وكـــانـــت روســـيـــا قـــد أعــلــنــت أنــهــا تــعــمــل على 
ــي مــيــنــاء  ــة فــ ــمــ ــدة عـــســـكـــريـــة دائــ ــاعــ ــاء قــ ــشــ إنــ
طرطوس، وهــو األمــر الــذي لم يتأخر النظام 
لتبريره، إذ أعلن مدير فرع اإلعالم في جيش 
النظام العميد سمير سليمان، أن إنشاء هذه 
الـــقـــاعـــدة »ســيــعــزز قـــــدرات الـــقـــوات الــســوريــة 
اإلرهــابــيــني«.  على  النصر  تحقيق  وسيسرع 
وقال سليمان لوكالة »نوفوستي« الروسية، 
إن إنــشــاء هــذه القاعدة »سيزيد مــن الــقــدرات 
العسكرية لروسيا وسورية وكذلك حلفائهما 
الذين يحاربون اإلرهابيني من أجل اإلسراع 

في وضع حد لإلرهاب«.
لــكــن مــقــابــل رفــــع الــتــحــضــيــرات الــعــســكــريــة، 
أعادت موسكو القول إنها مستعدة للتعامل 

ــدة والـــــــــــدول الـــغـــربـــيـــة  ــحــ ــتــ مـــــع الــــــواليــــــات املــ
األخــرى لتسوية األزمــة السورية. وقــال نائب 
ــر الـــدفـــاع الـــروســـي أنــاتــولــي أنــطــونــوف،  وزيــ
ــــدورة السابعة  أثــنــاء مــشــاركــتــه فــي أعــمــال الـ
لــلــمــنــتــدى الــســنــوي الــعــســكــري حـــول قضايا 
الــدفــاع واألمـــن فــي بــكــني، أمـــس، إن »موسكو 
ستواصل بــذل الجهود في محاربة اإلرهــاب 

والــحــيــلــولــة دون تــصــعــيــد حــــدة الــتــوتــر في 
ســوريــة بغض النظر عــن االتــهــامــات الباطلة 
أنــه »ال يوجد  املوجهة ضــدهــا«، مشددًا على 
ــة فـــي ســــوريــــة«. وأعــــرب  ــل عــســكــري لـــأزمـ حـ
عــن أمــلــه فــي أن »الــواليــات املتحدة لــم تتخل 
تــمــامــا عـــن الــوســائــل الــدبــلــومــاســيــة لصالح 
الــســيــنــاريــو الــعــســكــري فــي ســـوريـــة«، مشيرًا 

تــزال مستعدة الستئناف  ال  أن موسكو  إلــى 
الحوار مع واشنطن بشأن سورية.

ذلــك، وفيما كانت موسكو تعلن  في غضون 
إلغاء زيــارة بوتني إلى باريس، كان الرئيس 
الفرنسي فرانسوا هوالند يعتبر أنه من املهم 
مواصلة املحادثات مع روسيا رغم الخالفات 
ال جدوى  ولكن  بشأن سورية  معها  الكبيرة 
من املباحثات إذا لم تكن »صريحة وحازمة«.

أما تركيا فكانت تؤكد أن »عمليات مكافحة 
ــة  اإلرهــــــــــــاب خـــــــــارج الـــــــحـــــــدود« )فـــــــي ســــوريــ
والـــعـــراق( مــتــواصــلــة بــكــل حـــزم. وقـــال رئيس 
الــوزراء التركي، بن علي يلدريم، في كلمة له 
أمام الكتلة النيابية لحزبه، العدالة والتنمية، 
أمــس: »نتحدث )فــي سورية( دائما عن غرب 
ــمـــرت األنــشــطــة  ــتـ الـــــفـــــرات، لـــكـــن فــــي حـــــال اسـ
اإلرهابية شرق الفرات، فإننا مستعدون لفعل 

ما يلزم هناك أيضا«.

المعارضة تتجه لألمم المتحدة
فــــي هـــــذه األجـــــــــواء يــــأتــــي تــــحــــرك املـــعـــارضـــة 
السورية باتجاه األمم املتحدة، وأكد املتحدث 
بــاســم الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات الــتــابــعــة 
للمعارضة رياض نعسان آغا، في تصريحات 
إلى  اللجوء  إجـــراءات  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
األمم املتحدة »ستبدأ قريبا« من أجل تفعيل 
مبدأ »االتحاد من أجل السالم«، مشيرًا إلى أن 
إلى جانب  هناك دواًل شقيقة وصديقة تقف 
السوريني في هذا الخيار السياسي، مضيفا: 

»علينا فعل كل ما ينبغي عمله«.
وفي سياق التحركات السياسية للمعارضة، 
 املنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات 

ّّ
حث

ريـــــاض حـــجـــاب، الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة على 
الدولية، معبرًا  متابعة جهودها في املحافل 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال هــاتــفــي مـــع وزيـ خــــالل اتـــصـ
ــنـــني، عن  الــفــرنــســي جــــان مــــارك إيــــرولــــت، االثـ
شكره لفرنسا للدور الذي تقوم به للحّد من 
املــعــانــاة اإلنــســانــيــة فــي ســوريــة وخــصــوصــا 
فــي مدينة حلب، وإيــجــاد حــل عــادل للقضية 
السورية. وشدد حجاب على ضرورة البحث 
عن آليات أخرى خارج مجلس األمن الدولي، 
بــســبــب تعطيل روســيــا لــعــمــل مــجــلــس األمــن 
بموقفها ومشاركتها في جريمة قتل الشعب 

السوري إلى جانب نظام األسد.
ولم تقتصر جهود املعارضة السورية على 
األمـــــم املـــتـــحـــدة، إذ وّجـــــه رئـــيـــس االئـــتـــالف 
الــوطــنــي لـــقـــوى املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة أنــس 
الـــعـــبـــدة، رســـالـــة إلــــى األمــــني الـــعـــام ملنظمة 
إيــاد أمني مدني، طالبه  التعاون اإلسالمي 
فيها ببذل جهود في املحافل الدولية لوقف 
الــجــرائــم الــتــي تــحــدث فـــي ســـوريـــة. وأشـــار 
الثالثاء،  أمــس  الوطني، في بيان  االئــتــالف 
إلى أن العبدة أكد في رسالته ضرورة قيام 
املنظمة بـــدور فــي املــحــافــل الــدولــيــة لوضع 
حـــد لــلــمــأســاة اإلنــســانــيــة، ووقــــف الــجــرائــم 
ــوريـــني خـــصـــوصـــا فــي  ــسـ املـــرتـــكـــبـــة بـــحـــق الـ
مدينة حلب، إلنقاذ حياة أكثر من 300 ألف 
طائرات  بهم  تفتك  فيها  محاصرين  مدني 
ــا واألســـــــــد واملـــلـــيـــشـــيـــات املـــتـــعـــددة  ــ ــيـ ــ روسـ

الجنسيات.
 عن توجيه 

َ
أمــا النظام من جهته، فلم يــتــوان

انـــتـــقـــادات لــأمــني الـــعـــام لــأمــم املــتــحــدة بــان 
كــي مـــون. واعــتــبــرت وزارة خــارجــيــة الــنــظــام، 
فــي بــيــان، أن بـــان كــي مـــون »ارتـــضـــى لنفسه 
الــتــصــرف وفـــق ســيــاســات بــعــض الــــدول إزاء 
ســـوريـــة وهــــو يــتــحــمــل مــســؤولــيــة قــانــونــيــة 
وأدبية في ما آلــت إليه األوضــاع عندما وفر 
الــدعــم السياسي  مــع البعض إحـــدى مــظــالت 

لإلرهاب التكفيري«.

باسم دباغ

يشهد الخالف التركي العراقي، أو 
ملزيد من الدقة، الخالف اإليراني 

التركي )بشكل غير مباشر( 
حول السيطرة على مدينة املوصل 

العراقية، تصعيدًا غير مسبوق 
باللهجة الدبلوماسية، عقب اتخاذ 

الحكومة التركية موقفًا رافضًا 
ملشاركة مليشيات الحشد الشعبي 

ذات الوالء اإليراني وقوات حزب 
العمال الكردستاني في عملية 
تحرير املدينة، مبررة موقفها 

باملجازر التي ارتكبتها املليشيات 
في املناطق العراقية األخرى التي 

تمت استعادتها من سيطرة تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« )داعش(.

يأتي هذا التصعيد بينما تشهد 
السياسة الخارجية التركية في 
ملفات املنطقة، بعد عملية درع 

الفرات في سورية، تغييرًا واضحًا 
في االستراتيجية، انتقلت بموجبها 
أنقرة من التدخل غير املباشر، عبر 
دعم وتدريب مجموعات مقاتلة، إلى 
تبني استراتيجية أقرب ملا تقوم به 

إيران في كل من سورية والعراق، أي 
التواجد بشكل مباشر وإنشاء قوات 

تحت إشراف وإدارة مباشرة من 
القوات املسلحة التركية التي باتت 

تشارك بشكل مباشر في العمليات 
على األرض، لحماية ما تعتبره خط 
الدفاع األول عن حدود الجمهورية، 

الذي وضعه رئيس الحكومة التركية 
السابق، أحمد داوود أوغلو، وهو 

الخط الواصل بني املوصل وحلب. 
وهو األمر الذي يرجح حدوث 

تصعيد أكبر وبشكل غير مباشر 
بني طهران وأنقرة، واملزيد من 

التأخير في بدء عملية استعادة 
املوصل من سيطرة »داعش«.
وفي ما بدا ترجمة لالتفاقات 

الضمنية التركية اإليرانية، التي 
تقتضي عدم التصعيد بشكل 

مباشر بني الجانبني، وجه الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، أمس 
الثالثاء، انتقادات شديدة لرئيس 

الوزراء العراقي، حيدر العبادي.  كما 
شدد على أن تركيا لن تتراجع عن 
خططها في العراق، فيما بدا رسالة 

غير مباشرة لطهران.
وفي كلمة ألقاها أمام مؤتمر 

الشورى اإلسالمي في أوراسيا، 
رد أردوغان على تهديدات العبادي 
ضد أنقرة بضرورة مغادرة القوات 

 :
ً
التركية األراضي العراقية، قائال

»في ما يخص العملية التي ستجري 
في العراق في مدينة املوصل قريبًا، 

بنفس الطريقة، وكما شاركنا في 
العمليات الستعادة السيطرة على 

مدينة جرابلس ومدينة الراعي، 
سنشارك أيضًا في العمليات في 

املوصل«. وأضاف: »اآلن يتحركون 
ضدي شخصيًا، أنت لست ندًا لي، 
ولست في مستواي.... إن صراخك 

من العراق بالنسبة لنا ال قيمة له، 
سنقوم بما نراه مناسبًا. وليكن ذلك 

معلومًا، عمن أتحدث، أتحدث عن 
العبادي، وأقول له الزم حدودك«.

انتقاد أردوغان العبادي شمل أيضًا 
تذكيره بأن األخير هو من طلب من 

الحكومة التركية، في عهد رئيس 
الوزراء التركي السابق أحمد داوود 

أوغلو، إنشاء القاعدة العسكرية 
التركية في بعشيقة، مشددًا على 

امتالك الحكومة التركية للتسجيالت 
حول ذلك وستقوم قريبًا بعرضها 

على التلفزيونات.

الخالف حول سورية يطيح زيارة بوتين الفرنسيةخطاب قومي تركي يقلق الالجئين

موسكو تعاود 
القتل والمعارضة 

السورية تدرس 
خياراتها

الحدث

إسطنبول ـ باسم دباغ

يتصاعد الخطاب القومي التركي منذ تنحية 
أحمد داود أوغلو عن رئاسة الــوزراء، بشكل 
مضطرد، سواء في اإلعالم املوالي للحكومة 
الــتــركــيــة، أو عــلــى لــســان عـــدد مــن املــســؤولــني 
األتـــــــــراك، مـــتـــرافـــقـــا مــــع تـــصـــاعـــد املـــواجـــهـــات 
مــع حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، ليبلغ هــذا 
الخطاب أوجه مع عملية »درع الفرات« التي 
واملعارضة  التركية  املسلحة  القوات  تها 

ّ
شن

التي  الخالفات  ومــع  جرابلس،  في  السورية 
انـــدلـــعـــت بــــني إيــــــــران وتـــركـــيـــا حـــــول عــمــلــيــة 
املــوصــل من  السيطرة على مدينة  اســتــعــادة 

قبضة تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(.
التركي  الرئيس  مــع تصريحات  ذلــك  ويــأتــي 
رجـــب طــيــب أردوغـــــان، املــثــيــرة لــلــجــدل، حــول 
عد بمثابة وثيقة إعالن 

ُ
اتفاقية لوزان التي ت

الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، إذ اعــتــبــرهــا، بخالف 
الــخــطــاب الــرســمــي لــلــدولــة الــتــركــيــة، وثيقة 
ــارًا لـــبـــقـــايـــا الــجــيــش  ــتــــصــ هـــزيـــمـــة ولــــيــــس انــ
الذي  األولــى،  العاملية  الحرب  بعد  العثماني 
لــم يستطع اســتــعــادة إال أقـــل مــن عــشــرة في 
املــائــة مــن أراضــــي الــســلــطــة الــعــثــمــانــيــة، كما 
أنه لم يستطع حتى استعادة األراضي التي 
والتي  امللي«،  »امليثاق  في  االتفاق عليها  تم 
بما  العثمانية  املــوصــل  واليـــة  تشمل  كــانــت 
في ذلك كل من كركوك وأربيل والسليمانية 
ــرق تــركــيــا حيث  ــة حــلــب وشــ ــ ودهـــــوك، وواليـ
تسكن غالبية تركية تقع اآلن داخــل أراضــي 

اليونان.
ـــــاب األعــــــمــــــدة األتــــــــراك 

ّ
ــقـــف عـــــــدد مـــــن كـــــت ــلـ تـ

تصريحات أردوغــان، ليبدأوا حملة واسعة، 
ــل«،  ــن »أحـــقـــيـــة تــركــيــا فـــي املـــوصـ تــتــحــدث عـ
التوقيع عليها مع  تم  التي  االتفاقيات  وفــق 
االحتالل البريطاني قبيل إعالن الجمهورية 
رسمها  ُيــعــاد  املنطقة  أن  وبحجة  الــعــراقــيــة. 

باريس ـ عبداإلله الصالحي

رجم الخالف الغربي الروسي حول سورية، 
ُ
ت

بإلغاء  فيه،  حربة  رأس  فرنسا  كانت  والـــذي 
زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتني التي 
كانت مقررة األسبوع املقبل إلى باريس، بعد 
توتر متصاعد بني البلدين، كانت أبرز حلقاته 
قـــرار فرنسي  الــروســي عــلــى مــشــروع  الفيتو 
ــن الـــدولـــي لــوقــف العمليات  فـــي مــجــلــس األمــ
العسكرية فــي حلب الــســوريــة. وكــانــت زيــارة 
الــرئــيــس الــروســي إلــى بــاريــس مــقــررة فــي 19 
أكتوبر/ تشرين األول الحالي، ومنتظرة منذ 
حوالي العام من أجل تدشني »املركز الروحي 
والــثــقــافــي األرثـــوذكـــســـي الــــروســــي« الــجــديــد 
إال  الفرنسية،  العاصمة  قلب  فــي  ــّيــد 

ُ
ش الـــذي 

 جديدًا من 
ً
أن إلغاءها ُيتوقع أن يدشن فصال

التوتر الدبلوماسي بني باريس وموسكو.
قد  فرانسوا هوالند  الفرنسي  الرئيس  وكــان 
أعلن في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة »تي إم 
سي« قبل أيام أنه ال يزال »يتساءل« ما إذا كان 
سيستقبل بوتني أم ال. وقال هوالند: »سألت 
األمـــر مفيدًا، هل  الــســؤال هــل سيكون  نفسي 
هــو ضــــروري، وهــل يمكن أن يشكل ضغطا؟ 
إلى  يدفعه  بما  الــقــيــام  بإمكاننا  يـــزال  ال  هــل 
التوقف عما يقوم به مع النظام السوري، أي 
تقديم الدعم لقوات النظام الجوية التي تلقي 

القنابل على السكان في حلب؟«.
ولــــم تــنــتــظــر الـــرئـــاســـة الـــروســـيـــة كــثــيــرًا لــتــرد 
على باريس وتعلن، صباح أمس الثالثاء، أن 
بوتني قرر إلغاء زيارته. وقال املتحدث باسم 
الكرملني ديمتري بيسكوف للصحافيني إنه 
الفرنسي،  بــدايــة مــشــاوراتــه مــع نظيره  »منذ 
أشــار الرئيس بوتني إلــى أنــه مستعد لزيارة 
بـــاريـــس حـــني يـــكـــون ذلــــك مــنــاســبــا لــلــرئــيــس 
هوالند. لذا سننتظر حتى يحني ذلك الوقت 
نقلت وكالة »رويترز«  املناسب«. من جهتها 

كلمة »جوبان  استخدام  العربية حتى، على 
ــي، بينما  ــراعــ ــاي« لــلــحــديــث عـــن مــديــنــة الــ ــ بـ
ــل الـــحـــد فــــي الـــنـــســـخ الـــتـــركـــيـــة لــصــحــف  ــ وصـ
مــوّجــهــة لــلــداخــل الــتــركــي إلـــى تــتــريــك أســمــاء 
ــلــــدات فــــي ريـــــف حـــلـــب، بــحــجــج  ــبــ ــقــــرى والــ الــ
عديدة يأتي على رأسها أن نظام »البعث« في 
سورية غّير األسماء التركمانية للقرى. لكن 
من غير املفهوم تتريك اسم مدينة الباب إلى 
»كابي« أي ترجمة حرفية ملعنى كلمة الباب 

باللغة التركية.
ووصــــل األمــــر بــمــديــر تــحــريــر جـــريـــدة »يــنــي 
إبراهيم  الــتــركــيــة،  للحكومة  املــوالــيــة  شــفــق« 
كـــاراغـــول، إلــى الــقــول، فــي مــقــال لــه قبل أيــام، 
إنه »علينا أن نقسم خط الحصار املمتد من 
إيران إلى البحر املتوسط«، وإعادة تأسيس 
عــلــى خريطة  الــتــركــيــة، معتمدًا  الــجــمــهــوريــة 
امليثاق امللي. وبعد سرده لأحداث التي مرت 
األخيرة،  العشر  السنوات  املنطقة خالل  بها 
ممعنا في الحديث عن »املؤامرة«، وضرورة 
مواجهة ما سماه »املشروع اإليراني«، شدد 
كاراغول على وجود مشروع تركيا في قلب 
العمليات الدائرة حاليا إلعادة رسم خريطة 
ــــك »بـــمـــثـــابـــة الــتــأســيــس  املـــنـــطـــقـــة، لـــيـــكـــون ذلـ
الثاني للجمهورية التركية« بحسب وصفه.

وعلى الــرغــم مــن حديثه عــن »مــشــروع تركي 
طـــرح  أن  ــبــــدو  يــ ــه ال  ــ أنــ إال  األمـــــــــم«،  ــتـــعـــدد  مـ
ــراك عــمــومــا لــه أي  كـــاراغـــول واملــســؤولــني األتــ
عــالقــة بــاملــشــروع الــعــثــمــانــي، بــل يــبــدو أقــرب 
إلى كونه مشروعا أتاتوركيا معداًل في فهم 
تعدد األمــم، وهو املشروع الــذي طــّوره حزب 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة بــعــد إنــشــائــه مــن تحالف 
الــتــركــي، ويقوم  اليمني اإلســالمــي والــقــومــي 
على االعتراف بوجود هذه األمــم مع ضمان 

حكم األتراك لها، وليس التشارك معها.
وبــــــمــــــوازاة هـــــذه الـــقـــومـــيـــة املـــتـــصـــاعـــدة فــي 
الخطابني السياسي واإلعــالمــي، يعرب عدد 

تعتزم الذهاب إلى املحكمة الجنائية الدولية 
رتكب حاليا 

ُ
ت لفتح تحقيق في جرائم حــرب 

في حلب وتشارك فيها روسيا. هذا الكالم عن 
الكرملني  جعل  الـــذي  هــو  الجنائية  املحكمة 
يــغــّيــر رأيــــه حـــول الـــزيـــارة ويــعــلــن تــأجــيــلــهــا، 

بحسب املصادر نفسها.
بعض املراقبني اعتبر أن تصريحات هوالند 
بمثابة  عدمه هي  من  بوتني  استقبال  بشأن 
زلــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة، ألنــــه أخــــذ الــكــلــمــة بشكل 
وبــدت تصريحات  يــتــردد.  بأنه  ليعلن  علني 
الرئيس الفرنسي وكأنها تساؤالت مع الذات 
»دبــلــومــاســيــة الــــتــــردد«،  ــد يــســمــى بـــ ــا قـ أو مـ
الدبلوماسية  األعـــراف  وهــو ما يتناقض مع 
الـــتـــي تــتــطــلــب درجــــــة مــعــيــنــة مــــن الـــوضـــوح 
الهدف من  كــان  املــواقــف. وإذا  والشفافية في 
بــوتــني بعدم  تصريحات هــوالنــد هــو تهديد 
اســتــقــبــالــه بــشــكــل رســـمـــي فـــي اإللـــيـــزيـــه، فــإن 
بــوتــني بإلغائه هــذه الــزيــارة بــدا وكــأنــه أشد 
حسما ووضوحا من نظيره الفرنسي. كما أن 
بوتني بإلغائه هذه الزيارة يتخلص من عبء 

ــاب مــشــهــورون، 
ّ
مــن األمــيــركــيــني اآلن، أكـــد كــت

مــنــهــم الــكــاتــب فـــي جـــريـــدة »تــقــويــم« املــقــربــة 
ــداج، في  مــن أردوغــــان شخصيا، بولنت إرانــ
مقال له، تحت عنوان »لم ننَس املوصل«، أن 
تركيا لم تنَس قيام اإلنكليز برسم الخرائط 
التي فصلت املــوصــل وحلب عــن األنــاضــول، 
ــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري الــــذي  مــهــاجــمــا حـ
يرفض التدخالت التركية في شؤون الشرق 

األوسط.
في غضون ذلك، تستمر وكاالت أنباء تركية، 
ــدن ســـوريـــة.  ــاء مــ ــمـ بــالــعــمــل عــلــى تــغــيــيــر أسـ
ورئــيــس  الــتــركــي  الــرئــيــس  يستخدم  فبينما 
الوزراء بن علي يلدريم، االسم العربي ملدينة 
ــراعــــي، تـــصـــّر وكـــــاالت تــركــيــة فـــي نسخها  الــ

عــن مــصــدر فــي مكتب هــوالنــد أن بــوتــني قرر 
عــــدم الــتــوجــه إلــــى بـــاريـــس بــعــدمــا رفــــض أن 
على  الفرنسي  نظيره  مع  محادثاته  تقتصر 

الشأن السوري.
وفــي رد ســريــع، أعــلــن الــرئــيــس الفرنسي أنه 
»جــاهــز فــي أي وقــــت« لــلــقــاء بــوتــني مــن أجــل 
»دفـــع الــســالم«، خصوصا فــي ســوريــة. وقــال 
للمجلس  الــبــرملــانــيــة  الجمعية  أمـــام  هــوالنــد 
األوروبــــي، إن »الــحــوار مــع روســيــا ضـــروري، 
ولـــكـــن يــجــب أن يـــكـــون حــاســمــا وصـــريـــحـــا«، 
الفتا إلى أن هناك »خالفا كبيرًا« بني باريس 

وموسكو بخصوص الوضع السوري.
وحسب مصادر مقربة من السفارة الروسية 
في باريس، فإن ما أثار حفيظة الكرملني هو 
جان  الفرنسي  الــخــارجــيــة  وزيـــر  تصريحات 
مارك إيرولت، االثنني، التي أكد فيها أنه في 
حال استقبل هوالند نظيره بوتني في قصر 
»الشكليات  بــاب  مــن  ذلــك  يكون  فلن  اإلليزيه 
الــبــروتــوكــولــيــة« وإنــمــا »للحديث عــن األزمــة 
الـــســـوريـــة وحــقــائــقــهــا«. كــمــا أكــــد أن بــاريــس 

كــبــيــر مــــن الـــالجـــئـــني الـــســـوريـــني فــــي تــركــيــا 
عــن إحــســاســهــم بــعــدم االرتـــيـــاح إزاء ظــاهــرة 
مــســتــجــدة فــــي الـــتـــعـــاطـــي الـــتـــركـــي الــرســمــي 
التركية،  التعليم  وزارة  أعــلــنــت  فــقــد  مــعــهــم؛ 
قبل أيام، وفي إطار عملها على إعادة تنظيم 
الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي لــلــســوريــني وتــوســيــعــه، 
التركي في تعليم  املنهاج  اعتماد  أنــه سيتم 
جــمــيــع الـــســـوريـــني املــقــيــمــني عــلــى أراضــيــهــا 
ــــالث وخــمــس  ــــالل الـــفـــتـــرة املـــمـــتـــدة بــــني ثــ خــ
فــقــدان جــيــل كامل  ســنــوات مقبلة، مــا يعني 
مـــن الــســوريــني الـــذيـــن ســيــكــبــرون فـــي تركيا 
الحديث  باستثناء  األم  لغتهم  مع  أي عالقة 
اليومي. وكان السوريون الالجئون في تركيا 
الخاصة  التعليمية  مؤسساتهم  أنــشــأوا  قــد 

اعتمادًا على مناهج معدلة باللغة العربية.
ــرى كــثــيــرون  ــ ــذه املـــعـــطـــيـــات، يـ ــ ــاًء عـــلـــى هـ ــنــ بــ
أن مــــالمــــح املـــــشـــــروع الـــتـــركـــي الـــجـــديـــد فــي 
ســـوريـــة بـــالـــذات، بـــدأ يــأخــذ مــعــالــم مختلفة 
ــي الــهــويــة.  عـــن طــــرح داود أوغـــلـــو اإلســــالمــ
وبـــالـــفـــعـــل، بـــــدأت بــعــض مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
التركية  الــدولــة  أيديولوجية  تضخ  التركية 
فـــي عـــقـــول الـــســـوريـــني، إذ أكــــد نـــائـــب رئــيــس 
الــــــوزراء الــتــركــي، ويــســي كــايــنــاك، قــبــل أيـــام 
ــــدّرس الـــطـــالب الــســوريــني 

ُ
ــــك، بــقــولــه »ســــن ذلـ

في  دروســـا  سنعطيهم  مناهجنا،  الالجئني 
كانت  الــســوريــة  املناهج  والقيم ألن  الــتــاريــخ 
العثمانية  للدولة  العداء  أســاس  مبنية على 
ــافــــظ( األســـــد األب،  والـــتـــركـــيـــة مــنــذ زمــــن )حــ
فالخرائط الرسمية التي يعتمدونها ال تزال 
ــظــهــر واليــــة هـــاتـــاي الــتــركــيــة داخــــل حـــدود 

ُ
ت

أن  الدهشة أكثر  سورية«، مضيفا: »ما يثير 
الحزام الذي يريد حزب العمال الكردستاني 
وجناحه السوري حزب االتحاد الديمقراطي 
ــة، يــتــم نــقــشــه في  ــوريـ ــاءه فـــي شــمــال سـ ــشـ إنـ
أذهان األطفال السوريني منذ سنني، وعلينا 

أن نغّير هذه املفاهيم«.

الروسي  لــلــدور  الفرنسية  االنــتــقــادات  سماع 
فــي الــصــراع الــســوري ومــواصــلــتــه دعــم نظام 
بــشــار األســـد فــي عمليات القصف والــغــارات 

على مدينة حلب رغم اإلدانات الدولية.
الــروســي وصل  الفرنسي  التوتر  أن  والــواقــع 
إلى ذروته األسبوع املاضي في مجلس األمن 
الــدولــي، حــني قــامــت روســيــا بــاســتــخــدام حق 
الفيتو ملنع صــدور قــرار قّدمته فرنسا يدعو 
إلى وقف فــوري للقصف على حلب. وهو ما 
شــّكــل ضــربــة لــلــدبــلــومــاســيــة الــفــرنــســيــة التي 
كثفت من مساعيها في األسابيع األخيرة في 
محاولة إلنقاذ حلب من دمــار شامل وكارثة 

إنسانية.
ُيذكر أن التوتر الفرنسي الروسي ليس وليد 
املوقف من الصراع السوري، بل كان قد تفّجر 
مباشرة بعد وصول هوالند إلى الرئاسة عام 
2012 بسبب األزمة األوكرانية. وهو ما جعل 
هوالند يلغي صفقة بيع سفينتي ميسترال 
إلـــى روســـيـــا كـــان قـــد أشــــرف عــلــيــهــا الــرئــيــس 

السابق نيكوال ساركوزي عام 2011.
ــــى أي حــــد قــد  الـــتـــســـاؤل اآلن هــــو إلـ ويـــبـــقـــى 
تذهب فرنسا في مسلسل التوتر املفتوح مع 
روسيا، مع العلم أن مراقبني يرون أن باريس 
ال تملك أي وسائل ضغط فعالة ضد موسكو، 
وهوالند يعيش آخر أشهر واليته الرئاسية 
ــو لــــم يــعــلــن بـــعـــد تـــرشـــحـــه لــالنــتــخــابــات  ــ وهـ
أن  املقبل، في حني  أيــار  الرئاسية في مايو/ 
بــوتــني مــا يــــزال ســيــد الــكــرمــلــني الــقــوي حتى 
وّجه 

ُ
إشــعــار آخــر. كما أن انــتــقــادات شــديــدة ت

اليمينية لأداء  من جانب زعماء باملعارضة 
الدبلوماسي الفرنسي تجاه روسيا والصراع 
الــســوري. ويتوقع مــراقــبــون أن عــودة اليمني 
تّوج 

ُ
ست إذا حصلت  الفرنسية  الــرئــاســة  إلــى 

الفرنسية  العالقات  إلــى  الــدفء  حتما بعودة 
الــروســيــة مــثــلــمــا كــانــت فـــي عــهــد ســـاركـــوزي 

الذي تربطه عالقة جيدة ببوتني.

ُقتل أكثر من 8 مدنيين وأصيب آخرون بهجوٍم لـ»داعش«، أمس الثالثاء، 
سورية  »قــوات  لسيطرة  خاضعة  منبج،  مدينة  ريف  في  قريٍة  على 
الديمقراطية«. وقالت مصادر محلية لـ»العربي الجديد«، إن »مسلحًا من 
التنظيم تسلل إلى قرية الماشي وشن هجومًا على منزٍل ألحد وجهاء 
مدنيين   8 من  أكثر  مقتل  إلى  أدى  ما  نفسه،  يفجر  أن  قبل  المنطقة، 
وإصابة 15 من أهالي القرية«، التي كانت من أهم معاقل »داعش« بريف 

حلب الشرقي، قبل أن تسيطر عليها »سورية الديمقراطية«.

قتلى بهجوم لـ»داعش« في منبج

أفادت معلومات واردة 
من مناطق سيطرة 
تنظيم »داعش« في 

محافظة دير الزور، عن 
تسجيل حاالت هروب 

جماعي من المحافظة. 
وقال الناشط اإلعالمي في 

دير الزور، عامر هويدي، 
إن »التنظيم قام باعتقال 
العشرات بتهمة الهروب 

من مناطق الخالفة«، 
الفتا إلى أن »بعض أمنيي 

التنظيم قالوا ألقربائهم إن 
المعتقلين سيتم ترحيلهم 

للميادين تمهيدًا 
إلعدامهم«. وكشف عن 
أن »داعش قام بمصادرة 

منازل في ريف مدينة 
البوكمال، شرق دير 

الزور، بحجة أن أصحابها 
يقيمون في دول كافرة«.

هروب 
من دير الزور

عشرات القتلى والجرحى 
بقصف للنظام وروسيا 

على حلب )جواد الرفاعي/
األناضول(

تقرير رصد

)Getty/أعلن هوالند استعداده للقاء بوتين في أي وقت لدفع السالم )ساشا موردوفيتس
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سياسة

  شرق
      غرب

رسالة من بوتين 
ألمير قطر

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني )الــصــورة(، أمس الثالثاء، 
رسالة شفوية من الرئيس الروسي 
ــالــــت وكـــالـــة  فـــالديـــمـــيـــر بــــوتــــن. وقــ
الرسالة،  إن  »قنا«  القطرية  األنباء 
الفرينييف،  ألكسندر  نقلها  الــتــي 
املبعوث الخاص للرئيس الروسي 
في شؤون األزمة السورية، »تتصل 
البلدين  الــثــنــائــيــة بــن  بــالــعــالقــات 
املشترك،  االهتمام  ذات  والقضايا 
وال ســيــمــا األوضــــــاع فـــي ســـوريـــة، 
وخــصــوصــا مـــا يــجــري فـــي مدينة 
حلب، وضــرورة إيجاد حل لألزمة 

السورية«.
)العربي الجديد(

مناورات روسية مصرية 
مشتركة

يــــــــجــــــــري الــــــجــــــيــــــشــــــان الــــــــروســــــــي 
واملــصــري هـــذا األســبــوع تــدريــبــات 
عسكرية مشتركة في مصر، تشمل 
للمرة  مظلين  وحــــدات  خــصــوصــا 
ــــى، كــمــا أعــلــنــت وزارة الــدفــاع  األولـ
الروسية أمس الثالثاء. وأوضحت 
الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان أن الــتــدريــبــات 
ــنــــاورات لـــوحـــدات إنـــزال  تــشــمــل »مــ
مــظــلــيــة لــلــمــرة األولــــــى فـــي الـــقـــارة 

األفريقية«.
)فرانس برس(

الحكومة الفلسطينية 
تعيد المجالس المحلية 

إلى أعمالها
قررت الحكومة الفلسطينية، أمس 
الـــثـــالثـــاء، بــعــد تــأجــيــل انــتــخــابــات 
الــهــيــئــات املــحــلــيــة وانـــتـــهـــاء دورة 
مــجــالــس الــهــيــئــات املــحــلــيــة، إعـــادة 
ــة إلـــــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ كــــــافــــــة املــــــجــــــالــــــس املـ
أعــمــالــهــا كــاملــعــتــاد كــمــا كــانــت قبل 
ــي. وقــالــت  ــاضــ 6 أغـــســـطـــس/آب املــ
جلستها  عقب  بــيــان  فــي  الحكومة 
يــشــمــل  »الــــــقــــــرار  إن  ــة،  ــيــ ــبــــوعــ األســ
املحلية  الهيئات  وأعــضــاء  رؤســـاء 
الذين تقدموا باستقاالتهم بسبب 

الترشح لالنتخابات«.
)العربي الجديد(

االحتالل اإلسرائيلي يشن 
حملة اعتقاالت

هدمت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
فجر أمــس الــثــالثــاء، مــنــزل األسير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي أمـــــجـــــد الـــعـــلـــيـــوي 
فــــي مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، بـــعـــد اتــهــامــه 
فــي عملية »إيــتــمــار«  بــاملــســؤولــيــة 
ــي. كــمــا  ــاضــ ــتـــي وقـــعـــت الــــعــــام املــ الـ
ــتــــالل مــحــال  أغــلــقــت ســلــطــات االحــ
ــلـــويـــات أبــــو صــبــيــح« الــخــاص  »حـ
ــاح أبــــو  ــبــ بـــعـــائـــلـــة الـــشـــهـــيـــد مــــصــ
ــي بـــلـــدة الــــــــرام شــمــالــي  صـــبـــيـــح، فــ
ت 

ّ
مدينة القدس املحتلة. كذلك شن

ــتــــالل حــمــلــة اعــتــقــاالت  قـــــوات االحــ
بعد  فلسطينين  ناشطن  طاولت 
مداهمة منازلهم في أنحاء متفرقة 

من الضفة الغربية والقدس.
)العربي الجديد(

لبنان: فرنجية ماٍض 
بترشحه للرئاسة

اللبنانية  لــلــرئــاســة  املـــرشـــح  أعــلــن 
حليف حزب الله والنظام السوري، 
الـــنـــائـــب ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، أمــس 
ــحــه 

ّ
ــتـــمـــراره فـــي تــرش ــثـــالثـــاء، اسـ الـ

 ثــمــة مـــن يــدعــمــه. وأكــــدت 
ّ
طــاملــا أن

ــربــــي  ــعــ ـــ »الــ ــ ــ ــادر ســـيـــاســـيـــة ل ــ ــــصــ مــ
 مــوقــف فــرنــجــيــة جــاء 

ّ
الــجــديــد« أن

بــــعــــد لـــــقـــــاء جــــمــــعــــه مــــــع املـــــعـــــاون 
الـــســـيـــاســـي لــــألمــــن الــــعــــام لــحــزب 
الـــلـــه، حــســن الــخــلــيــل، لــفــت خــاللــه 
 »الحزب ال 

ّ
األخير إلى ما معناه أن

فرنجية«.  ــح 
ّ

تــرش اســتــمــرار  يمانع 
الـــحـــزب   

ّ
ــــى أن ولـــفـــتـــت املــــصــــادر إلـ

ــم اســــــتــــــمــــــرار فــــرنــــجــــيــــة فـــي  ــ ــدعــ ــ يــ
الوقت نفسه يعلن  ترشيحه، وفــي 
تـــأيـــيـــده لـــوصـــول الـــعـــمـــاد مــيــشــال 
عــون لــلــرئــاســة، وهــو مــا يــقــود إلى 
خـــالصـــة أن الــــحــــزب ال يـــريـــد مـــلء 

الشغور الرئاسي.
)العربي الجديد(

بغداد ـ علي الحسيني

أحــداثــا متسارعة،  الــعــراقــيــة  الــســاحــة  تشهد 
مــن الــحــرب ضــد تنظيم »الــدولــة اإلسالمية« 
)داعــــش( إلــى الــخــالفــات بــن سلطات بغداد 
وأنــــقــــرة، وصــــــواًل إلــــى الـــفـــســـاد الـــــذي يــهــدد 
بتعطيل حكومة حيدر العبادي. هذه امللفات 
وغـــيـــرهـــا يــتــحــدث عــنــهــا مـــقـــرر لــجــنــة األمـــن 
والـــدفـــاع فــي الــبــرملــان الــعــراقــي، الــقــيــادي في 
شاخوان  الكردستاني،  الديمقراطي  الحزب 
عبد الــلــه، فــي حديث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
مؤكدًا أن »الفساد وصل إلى البرملان، فهناك 

فــاســديــن وأي وزيــــر ال يستجيب  بــرملــانــيــن 
الـــذي ال  الــوزيــر  إقــالــتــه، فيما  لطلباتهم تتم 
يــتــعــرض لــالســتــجــواب يــكــون قــد دفـــع رشــى 
للنواب«. ويؤكد عبد الله أنه ال يمكن لطرف 
واحد التفرد في عملية تحرير املوصل فهي 
مــديــنــة مهمة مــن كــل الــنــواحــي لــيــس محليا 
األميركي  الــدور  أن  إقليميا، معتبرًا  بل  فقط 
هو األبرز حتى اآلن مقارنة باألدوار األخرى 
املــــوجــــودة. ويــعــتــبــر أن هــنــاك أطـــرافـــا مهمة 
يجب أن تشارك في املعركة كقوات الحكومة 
الــعــراقــيــة )الــجــيــش والـــشـــرطـــة( والــبــشــمــركــة 
ومــتــطــوعــي املـــوصـــل فــهــم أهــلــهــا وســكــانــهــا، 
مـــشـــددًا عــلــى »انـــنـــا ال نــريــد تـــكـــرار املــاضــي، 
مــن تصرفات  كــانــت تعاني  املــوصــل  فمدينة 
داعـــش ووصلت  تنظيم  دخـــول  قبل  الجيش 
إلى حد فرض إتاوات على املدنين وعمليات 
املدنين  حــّولــت  وإذالل،  وانــتــهــاكــات  تعذيب 
ــتـــواجـــده«. ويـــشـــرح عــبــد الــلــه  إلــــى كـــارهـــن لـ
الـــوضـــع الــحــالــي عــلــى األرض فـــي املـــوصـــل، 
الفــتــا إلـــى أن »الــبــشــمــركــة تــحــاصــر املــوصــل 
مــن مــحــاور الــشــمــال والــغــرب والــشــرق، فيما 
يــحــاصــرهــا مـــن الــجــنــوب الــجــيــش الــعــراقــي، 
ي التحالف الدولي سماء املدينة 

ّ
بينما يغط

بــعــشــيــقــة قــــرب املـــوصـــل، وفــــي الـــوقـــت نفسه 
للعشائر،  وتــدريــبــا  مــســاعــدات  تركيا  قــّدمــت 
مـــن يستفيد  هـــنـــاك  أن  هـــو  ــدث  حــ ــا  مـ أن  إال 
وأنقرة«،  بغداد  بن  الحالية  التشنجات  من 
ــا ال تـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــأن  ــيـ ــركـ مــضــيــفــا أن »تـ
القوات  العراقي بل عمل قواتها هو لتدريب 
الــعــراقــيــة، ولــكــن الــحــكــومــة وبــعــض الجهات 
ــة بــن بــغــداد وأنــقــرة«.  تــحــاول تعميق األزمــ
ويـــشـــدد عــلــى أن تــركــيــا تــخــشــى عــلــى أبــنــاء 
الــقــومــيــة الــتــركــمــانــيــة وعــلــى ســكــان املــوصــل 
وعمليات  الشعبي«،  »الحشد  مليشيات  من 

التغيير الطائفية.
ل في الشؤون 

ّ
وعن االتهامات إليران بالتدخ

العراقية، يقول عبد الله إن »إيران لديها خط 
عــســكــري خــفــي يمتد مــن مــديــنــة الــكــوت إلــى 

ــادر أن  الـــفـــتـــاح الــســيــســي. وأوضــــحــــت املــــصــ
يــتــم التحضير لها  الــتــي  الــجــديــدة  الــقــضــيــة 
مــنــذ أشــهــر عــــدة، تــأتــي فـــي إطــــار مــحــاوالت 
حثيثة من جانب املجلس العسكري إلخماد 
أي مــحــاولــة لــظــهــور مــعــارضــن لــســيــاســات 
ــيــــش، وإرهــــــــــاب بـــاقـــي  ــيــــس داخـــــــل الــــجــ ــرئــ الــ
الــضــبــاط وضــبــاط الــصــف ملنع إبـــداء آرائــهــم 
في األحــداث أو االعتراض على إدارة البالد. 
ولفتت إلــى أن مــن بــن الــقــيــادات املحالة في 
تحدد  لــم  عقيد،  برتبة  ضــبــاط  القضية  تلك 
عن مصادر عسكرية،   

ً
نقال مشيرة،  عــددهــم، 

إلـــى أن هــنــاك حــالــة تــخــبــط وريـــبـــة وشــكــوك 
بن قيادات املجلس العسكري تخوفا من أي 
النظام  الجيش ضد ممارسات  داخــل  تحرك 
الحالية،  قيادتهم  على  الــخــروج  أو  الحالي، 
في ظل حالة من السخط العام بعد الهجوم 
والسخرية  املسلحة،  الــقــوات  على  اإلعــالمــي 
منها على مواقع التواصل االجتماعي، بعد 
ــزّج بــهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن األنــشــطــة املــدنــيــة،  ــ الـ
واالقتصادية، والتي كان آخرها توفير ألبان 

صناعية لألطفال.
وكشفت املصادر عن أنــه في الوقت الــذي تم 
قامت  للمحاكمة،  املجموعة  هــذه  إحــالــة  فيه 

عدد  بفصل  املسلحة  للقوات  العامة  األمــانــة 
من الضباط، ذات الرتب العسكرية الصغيرة، 
مـــن الـــخـــدمـــة وتــســلــيــمــهــم إلــــى جـــهـــاز األمـــن 
الـــوطـــنـــي، حـــيـــث تــــم ضــمــهــم لــلــمــتــهــمــن فــي 
قــضــايــا لــهــا عــالقــة بــخــاليــا الــلــجــان النوعية 
ــلـــمـــن بـــعـــد إنـــهـــاء  ــمـــاعـــة اإلخـــــــــــوان املـــسـ لـــجـ
عــالقــتــهــم بــالــقــوات املــســلــحــة. وأوضـــحـــت أن 
املسلحة ضد  الــقــوات  تشهدها  التي  الحملة 
الضباط وصف ضباط، ليست مقتصرة على 
في  ولكن هناك حملة شبيهة  فقط،  الجيش 
صــفــوف ضــبــاط الــشــرطــة، مــؤكــدة أن الفترة 
األخــيــرة شــهــدت فــصــل الــعــديــد مــن الضباط 
وزارة  في  مختلفة  وقطاعات  محافظات  في 
ــبــــاب مــخــتــلــفــة  ــلـــيـــة مــــن الـــخـــدمـــة، ألســ الـــداخـ
مــتــعــلــقــة بـــإبـــداء آراء ســيــاســيــة عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي وآخـــريـــن لــهــم صــالت 
قـــرابـــة مـــع أشـــخـــاص يــنــتــمــون إلــــى جــمــاعــة 
اإلخـــــوان املــســلــمــن، أو مــتــهــمــن فـــي قضايا 
يونيو/حزيران   30 منذ  أبعاد سياسية  لها 

.2013
ــي أعــقــبــت  ــتــ ــــدت األعــــــــــوام الــــثــــالثــــة، الــ ــهـ ــ وشـ
االنقالب العسكري في مصر، صدور عدد من 
األحكام بحق ضباط ومجندين في الجيش 

ــر تـــحـــريـــات قـــامـــت بـــهـــا أجـــهـــزة  ــ ــري، إثـ املــــصــ
األمن. فقد أصدرت محكمة عسكرية مصرية 
أحــكــامــا بــالــســجــن تـــراوحـــت بــن 10 ســنــوات 
مختلفة،  بــرتــب  26 ضابطا  بحق  عــامــا  و25 
بينهم 4 متقاعدين تم الحكم عليهم غيابيا، 
إضافة إلى اثنن من قيادات جماعة اإلخوان 
املسلمن، هما أمــن حــزب الــحــريــة والــعــدالــة 
الجزار، وعضو  الجيزة، حلمي  في محافظة 
عبدالرحمن  محمد  الجماعة،  إرشـــاد  مكتب 
اتهامات، منها  لهم  أن وّجهت  املــرســي، بعد 
الــتــخــطــيــط النــــقــــالب عـــســـكـــري. كـــمـــا كــشــفــت 
مصادر في القضاء العسكري في وقت سابق 
عن أن محكمة عسكرية أصدرت بسرية تامة 
مــطــلــع الـــعـــام الــحــالــي، حــكــمــا بـــاإلعـــدام على 
ثــالثــة ضــبــاط فـــي الــجــيــش، بــعــد أن وّجــهــت 
لهم اتهامات عدة، منها التورط بالتحضير 
ــتـــخـــطـــيـــط الغـــتـــيـــال  ــكــــري، والـ ــــالب عــــســ ــقـ ــ النـ
السيسي، وخلق حالة من الفوضى، والتمهيد 
القوات  لحراك في الشارع تقوده أطــراف من 
املسلحة. لكن مصدرًا آخر أوضح وقتها أنه 
جاء في االتهامات، املوّجهة للضباط الثالثة، 
أنهم كانوا يجهزون لتفجير طائرة السيسي 

خالل إحدى سفرياته إلى الخارج.

وهـــنـــاك جــهــد لـــه عــلــى األرض«، مــشــيــرًا إلــى 
والعشائر  والبشمركة  العراقي  »الجيش  أن 
 عن التحالف الدولي هم رسميا حتى 

ً
فضال

املدينة  على  الرئيسيون  الهجوم  أركــان  اآلن 
الستعادتها«.

ــن الــتــحــقــيــقــات حـــــول املــــتــــورطــــن فــي  أمـــــا عــ
قــضــيــة ســقــوط املـــوصـــل، فــيــوضــح عــبــد الــلــه 
إلــى إدانــة رئيس  أن التحقيق انتهى رسميا 
ــوزراء الــســابــق نـــوري املــالــكــي مــع عـــدد من  ــ الـ
قّدمنا  »أنــنــا  إلــى  العسكرين، مشيرًا  الــقــادة 
ــّوت الـــبـــرملـــان الــعــراقــي  ــ  وصــ

ً
تــقــريــرًا مــفــصــال

بــدوره،  القضاء  لم يقم  التحقيق، ولكن  على 
نينوى  عمليات  وقائد  البرية  القوات  فقائد 
وقــــــادة فــــرق وضـــبـــاط ألـــويـــة ومـــديـــر مكتب 
املالكي كلهم مدانون ولكن لم ُيتخذ أي إجراء 

بحقهم، والبعض هربوا خارج العراق«.
قضية أخـــرى تشغل الــشــارع الــعــراقــي وهــي 
ــة بـــن بـــغـــداد وأنـــقـــرة، وعــنــهــا يتحدث  ــ األزمـ
عبد الله، موضحا »قمنا باستضافة السفير 
الــتــركــي الــــذي أبــلــغــنــا أن هــنــاك اتــفــاقــيــة بن 
حكومة بالده وحكومة بغداد بناًء على طلب 
عراقي، وأن حكومة أربيل وفقا لهذا االتفاق 
أرسلت قوات منها ليتدربوا عند األتراك في 

الــبــصــرة إلـــى بــغــداد ومــنــاطــق أخــــرى، وهــذا 
بعيدًا  للمليشيات  الدعم  يقّدم  الخفي  الخط 
الرسمية بن  بــالــطــرق  املعلنة  املــســاعــدة  عــن 
طهران وبغداد«، مشيرًا إلى أنه »ال يوجد أي 
اتفاق عسكري حتى اليوم مع إيران ودعمها 

للمليشيات لتنفيذ مخططاتها ال أكثر«.
ــا عـــن املـــخـــاوف فـــي الـــشـــارع الـــعـــراقـــي من  أمــ
ــــات طـــائـــفـــيـــة وعـــرقـــيـــة بـــعـــد الــقــضــاء  ــراعـ ــ صـ
عــلــى تــنــظــيــم »داعـــــــش«، فـــيـــرى عــبــد الـــلـــه أن 
املستقبل سيكون  فــي  ســيــحــدث  ــراع  »أي صـ
الــقــادة  مسؤوليته  وسيتحّمل  األرض  عــلــى 
الـــســـيـــاســـيـــون ألن إيــــــــران تـــدعـــم مــلــيــشــيــات 
داعيا  مستقبلية«،  أجــنــدات  لتنفيذ  خــاصــة 
الــقــادة السياسين لــالنــتــبــاه إلـــى هـــذا األمــر 
والحكومة لالتفاق على الصالحيات وتقسيم 
األقــــالــــيــــم واملـــحـــافـــظـــات ودعــــــم الـــالمـــركـــزيـــة 
مــن اآلن، مــعــتــبــرًا أن هــنــاك وقــتــا كــافــيــا أمــام 
الحكومة لتطبيق املادة 140 الدستورية التي 
رسمت مالمح حل جميع القضايا الخالفية. 
ويوضح أن هذه املادة »أوجدت حرية إجراء 
أهلها،  قبل  املــدن من  االستفتاء على مصير 
حول بقائها مع السلطة العراقية املركزية أو 

انضمامها إلى إقليم كردستان.

المعاناة اليمنية

رسائل 
سعودية 

لمصر

مسلحو  عليها  يسيطر  الــتــي  املــحــافــظــات 
ــار الـــلـــه« )الـــحـــوثـــيـــن(، على  جــمــاعــة »أنـــصـ
مــرتــبــاتــهــم، لــشــهــر ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول، فيما 
لم يتسلم املوظفون فيها  القطاعات  بعض 
ــل الــحــد 

ّ
رواتـــبـــهـــم مــنــذ شــهــريــن، الــتــي تــمــث

األدنـــى الــذي يعيلون بــه أســرهــم. ويضيف 
يحيى: »الــنــاس فــي وضــع بــائــس ويــمــرون 
بــظــروف نفسية ومــاديــة صعبة، ال يهمهم 
ــل يــنــتــظــرون  مــــــاذا يـــقـــول الـــســـيـــاســـيـــون، بــ

انفراج الوضع«.
وفــيــمــا كـــان مــن املــتــوقــع أن تــشــهــد صنعاء 
مـــع مــطــلــع األســـبـــوع الــحــالــي، احــتــجــاجــات 
مواقع  على  طلقت 

ُ
أ دعــوات  بعد  للموظفن 

ــا  ــنـــوان »أنـ الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي تــحــت عـ
ــاء الـــســـبـــت الــــدامــــي الــــــذي شــهــد  ــ نــــــــازل«، جـ
الـــقـــصـــف عـــلـــى مــجــلــس عــــــزاء فــــي »الـــقـــاعـــة 
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ّ
ــبـــرى« بـــالـــعـــاصـــمـــة، وخــــل ــكـ الـ

 و600 جريح، ليغّير الصورة برمتها. 
ً
قتيال

فالحزن صار مخيما على العاصمة، وبات 
املــوظــف يجد صعوبة فــي االحــتــجــاج ضد 
ــتـــي تــجــمــع تــبــرعــات  ســلــطــة الـــحـــوثـــيـــن، الـ

عــدم الــخــروج عــن املــوازنــة املــوضــوعــة سلفا 
العام  خــالل  البترولية  املنتجات  الســتــيــراد 
املـــالـــي الــحــالــي، مـــا قـــد يــــؤدي فـــي املستقبل 
القريب إلى رفع أسعار الوقود، وهي الخطوة 
الـــتـــي كــــان الـــرئـــيـــس املــــصــــري، عــبــد الــفــتــاح 
ــــول فــتــرة  الـــســـيـــســـي، يــــحــــاول تــأجــيــلــهــا ألطــ
ممكنة. وعلى الرغم من هذه الصورة الداكنة، 
الــبــتــرول  الــحــكــومــة ووزارة  إاّل أن فــريــقــا فــي 
ــــى حــــن انـــتـــهـــاء الــشــهــر  يــحــبــذ االنـــتـــظـــار إلـ
ــــدادات  ــال اإلمـ الــحــالــي، وحــلــول تــوقــيــت إرســ
ــدم اســتــبــاق  ــ الـــخـــاصـــة بــالــشــهــر املـــقـــبـــل، وعــ
لتخفيف  تتم  قد  التي  السياسية  الخطوات 
حــدة األزمـــة بــن البلدين. ويــذكــر املــصــدر أن 
»بعض مسؤولي وزارة الخارجية طلبوا من 
وزير البترول عدم إصدار تصريحات مثيرة 
لــلــقــلــق فـــي وســـائـــل اإلعـــــالم، وأشــــــاروا عليه 
اإلمــداد  انتظار موعد  الــعــام  الـــرأي  بمطالبة 

عادل األحمدي

بوقف  املــنــاديــة  األصــــوات  تتعالى 
الــحــرب فــي الــيــمــن، عــقــب األحــــداث 
األخـــيـــرة الــدامــيــة وفـــي ظـــل األزمـــة 
فيما  املسبوقة،  غير  الخانقة  االقــتــصــاديــة 
تظهر هوة واسعة بن ما يتردد على ألسن 
الــســيــاســيــن مـــن دعـــــوات لــلــحــل أو الــهــدنــة 
املــؤقــتــة بـــشـــروط يــطــرحــهــا كـــل طــــرف على 
الضد من اآلخــر، وبــن معاناة الناس التي 
بلغت حدًا بالغ السوء، ُينذر بما هو أسوأ، 
فــي حــن تــقــول الحكومة إنــهــا ذاهــبــة نحو 
إقــرار مشروع دستور جديد للبالد، مقابل 
الحرب باتجاه  االنقالبين لتصعيد  دعــوة 
الــســعــوديــة، والــتــي يــرونــهــا صاحبة الــقــرار 

في الحرب أو السالم.
يقول يحيى، أحد املوظفن في أحد املكاتب 
»العربي الجديد«،  الحكومية في صنعاء، لـ
إن »كــل يــوم إضــافــي بــات يمر كأنه شهر«، 
مــع عـــدم حــصــول قــطــاع واســـع مــن موظفي 
في  املختلفة  وأجهزتها  الــدولــة  مؤسسات 

القاهرة ـ العربي الجديد

السعودية  املــصــريــة  الــعــالقــات  تمر 
بفترة حرجة منذ أشهر عدة، بلغت 
ــيــــومــــن املـــاضـــيـــن  ــي الــ ــ ــا فـ ــ ــهــ ــ ذروتــ
بــانــتــقــاد الــســعــوديــة الــرســمــي ملــوقــف مصر 
املــؤيــد ملــشــروع الــقــرار الــروســي بــشــأن حلب 
ــــالن وزارة الــبــتــرول  ــن، وإعـ ــ فـــي مــجــلــس األمـ
ــة »أرامـــــكـــــو« الــســعــوديــة  ــركـ املـــصـــريـــة أن شـ
أوقفت إمداد مصر باحتياجاتها البترولية 
األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  لشهر  عليها  املــتــفــق 
الحالي وفق عقد وقعه الجانبان في أبريل/

نيسان املاضي. 
»العربي  ويقول مصدر في وزارة البترول، لـ
الجديد«، إن هناك معلومات »غير رسمية« 
نظرائهم  مــن  املصريون  املــســؤولــون  تلقاها 
الــســعــوديــن أمـــس، الــثــالثــاء، تفيد بــأن قــرار 
البترولية »ربما ال يقتصر  وقــف اإلمـــدادات 
على الشهر الحالي فقط، وربما يستمر حتى 
بعد نهاية الــعــام الــحــالــي«، وهــو مــا يعني، 
بــحــســب املــــصــــدر، وقـــــوع مــصــر فـــي مشكلة 
على  كبير  بشكل  اعتمادها  بسبب  حقيقية 
اإلمدادات البترولية السعودية للحفاظ على 
مستوى أسعار الوقود املدعم للمستهلكن، 

سواء األشخاص أو الشركات. 
املصرين  »املــســؤولــن  أن  املــصــدر  ويضيف 
أبــلــغــوا بــشــكــل غــيــر رســمــي بــــأن قــــرار وقــف 
اإلمــــــدادات هــو ســيــاســي بــالــدرجــة األولــــى«، 
مشيرًا إلى أن »املسؤولن السعودين قالوا 
إنه كان من املمكن االكتفاء بخفض اإلمدادات 
بسبب االرتــفــاع الكبير في سعر خــام برنت 
هذا األسبوع، بالنسبة إلى سعره إبان توقيع 
العقد بن الطرفن خالل زيارة امللك سلمان 
القاهرة قبل نحو 6 أشهر«.  بن عبد العزيز 
الــبــتــرول،  »وزارة  أن  عـــن  املـــصـــدر  ويــكــشــف 
تــحــت إشــــــراف مــبــاشــر مـــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
شــريــف إســمــاعــيــل، بـــدأت اتــصــاالت بدولتي 
اإلمارات والجزائر لبحث التعاقد على طلب 
دفـــعـــات بــتــرولــيــة جـــديـــدة يــبــدأ ضــخــهــا من 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــقــبــل، وذلـــك تحسبا 
الستمرار األزمة مع السعودية، أو استمرار 

تحجج السعودية بارتفاع األسعار«.
ويوضح املصدر أن املشكلة في أي مفاوضات 
مــع اإلمــــارات أو الــجــزائــر تتمثل فــي ارتــفــاع 
األســـعـــار، وفـــي أن مــصــر كــانــت تــراهــن على 

»الــبــنــك املــــركــــزي« بــعــد أن  مـــن املـــواطـــنـــن لـــ
وصــل إلــى حافة اإلفــالس، وأقــرت الحكومة 
نقل مقره  اقتصادية  الشرعية ضمن حــرب 
إلى عدن، التي تعتبرها الحكومة »عاصمة 
مؤقتة«، لكنها عاجزة هي األخرى عن دفع 
البالد  في  األقــل  على  املوظفن،  مستحقات 
ككل. وســط هــذه األزمــة االقتصادية، تخّيم 
ــبــــاط والــــذهــــول لــــدى قــطــاع  حـــالـــة مـــن اإلحــ
واســع مــن اليمنين إثــر الــتــطــورات األمنية 
ــا حــادثــة قــصــف »الــقــاعــة  ــرة، وأبـــرزهـ ــيـ األخـ
مواكب جنائزية  الكبرى«، وتشهد صنعاء 
مــتــفــرقــة لــتــشــيــيــع الـــضـــحـــايـــا، وخــصــوصــا 
الذين  العسكرية  والــقــيــادات  املسؤولن  من 

قضوا في الحادثة.
الكبرى«،  املــقــابــل، خلق قصف »الــقــاعــة  فــي 
رأيا عاما متصاعدًا ينادي بإيقاف الحرب، 
الحكومين  املــســؤولــن  بتصريحات  ظــهــر 
فــــــي األيــــــــــــام األخــــــــيــــــــرة، ومــــنــــهــــا تـــصـــريـــح 
ــادي، اعــتــبــر  ــ لــلــرئــيــس عــبــدربــه مــنــصــور هــ
ــقــــاف الـــحـــرب  ــبــــالد بـــحـــاجـــة إليــ فــيــهــا أن الــ
ولــيــس لــهــدنــة 72 ســاعــة، فيما أعــلــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، عــبــداملــلــك املــخــالفــي أن 

القادم، وأكدوا أن هناك اتصاالت سياسية« 
القاهرة  بــن  أعــلــى مستوى »ســتــجــري  على 
والــريــاض الحــتــواء أي أزمــــة«. وفــي السياق 

الحكومة أبدت إستعدادها لهدنة إنسانية 
ــدة 72 ســـاعـــة قــابــلــة لــلــتــجــديــد، مـــن دون  ملــ
تــحــديــد مــوعــد بــــدء ســـريـــان الـــهـــدنـــة. وقـــال 
ــادي خـــالل لــقــائــه السفير األمــيــركــي لــدى  هـ
إلى وقف  »إننا نتطلع  اليمن، ماثيو تولر: 
ــم، ولــيــس ملجرد  ــاء ســـالم دائــ ــ الــحــرب وإرسـ
هــدنــة ملــــدة 72 ســـاعـــة، لــيــتــم اخــتــراقــهــا من 
تحقيق  دون  كــعــادتــهــم،  االنــقــالبــيــن  قــبــل 
إلــيــه شعبنا وينشده  الـــذي يتطلع  الــســالم 
ــــرارات الـــســـالم  ــقـ ــ ــا لـ ــقـ ــــي، وفـ ــــدولـ املــجــتــمــع الـ
ومــرجــعــيــاتــه املـــحـــددة«. وأعــــرب عــن »أســفــه 
كان  والتي  االنقالبي،  التصعيد  لتداعيات 
آخرها محاولة استهداف الناقلة األميركية 
فـــي املـــيـــاه الـــدولـــيـــة بـــبـــاب املـــنـــدب، وقــبــلــهــا 
تطرق  كما  اإلماراتية«.  السفينة  استهداف 
الرئيس اليمني إلى »االستهداف املتواصل 
بدعم  الــســعــوديــة  فــي  الــحــدوديــة  للمناطق 
وإسناد من قوى إقليمية«، مؤكدًا »حرصه 
على السالم الجاد والدائم الذي يضع حدًا 

للحرب«.
ــرزت الـــدعـــوة إليـــقـــاف الـــحـــرب، على  فــيــمــا بــ
ــــــاب وبـــــعـــــض الـــســـيـــاســـيـــن 

ّ
مــــســــتــــوى كــــــت

ــــدره وزيـــر  ــك، بــيــان أصـ املــســتــقــلــن، ومـــن ذلــ
األوقاف واإلرشــاد األسبق، القاضي حمود 
الهتار، عّدد فيه خسائر البالد جراء الحرب، 
مــعــتــبــرًا أن الـــوضـــع الــــذي آلـــت إلــيــه الــبــالد 
بذل  وعقالئها  اليمن  حكماء  على  »يوجب 
مزيد مــن الجهود إليــقــاف الــحــرب، وإحــالل 
السلمية«،  بالطرق  املشكالت  وحل  السالم، 
مضيفا أنــه »ليس بمقدور أي من األطــراف 
حسم الصراع عسكريا لصالحه وأن أطرافا 
خــارجــيــة تــريــد اســتــمــرار الــصــراع والــحــرب 

لتحقيق أهدافها غير املشروعة«.
كذلك بــرزت أصــوات تنادي بإيقاف الحرب 
من خالل أقارب ضحايا سقطوا باستهداف 
مــجــلــس الـــعـــزاء فـــي صــنــعــاء، ومــنــهــا دعـــوة 
أمن  أطلقها حسن عبدالقادر هــالل، نجل 
الــعــاصــمــة الــســابــق الــــذي قــضــى بــالــهــجــوم. 
 
ْ
وقال حسن في بيان: »ستستمر املعاناة إن

لم يغلب صوت العقل واملنطق، لكل األطراف 
والـــقـــوى املــتــصــارعــة الــتــي وجـــب عليها أن 
تقدم مصلحة الوطن واملواطن البسيط فوق 
كل مصلحة خاصة«. ودعا »جميع األطراف 
القتال  القتال في جميع جبهات  إلــى وقــف 
الداخلية وتقديم التنازالت حفاظا على ما 

تبقى من وطن دمرته خالفات أبنائه«.
من جهة أخرى، تبدو الدعوات مختلفة في 
اإلطار القيادي، إذ تقول مجمل التصريحات 
ــادرة عـــن قـــيـــادات لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن  الـــصـ
علي  املخلوع  للرئيس  مــوالــن  ومــســؤولــن 
عبدالله صالح، إن مفتاح الحل هو مهاجمة 
الــســعــوديــة، الــتــي يــتــهــمــونــهــا بــاســتــهــداف 
»الــقــاعــة الــكــبــرى« وبــأنــهــا هــي مــن اتــخــذت 
قرار الحرب ومن بيدها اتخاذ قرار إيقافها. 
ويرون أنها لن تتأثر من الحرب ما دامت في 
للتصعيد  يدفع  بما  اليمني،  الــداخــل  إطــار 
على حــدودهــا، غير أن معارضن يــرون أن 

ذلك يقوض فرص السالم.
الحكومة  رئيس  أعلن  الفــت،  وفــي تصريح 
اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أمس األول، أن 
سيصدر  هـــادي،  منصور  عبدربه  الرئيس 
ــومــــن دعـــــــوة »الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  خــــــالل يــ
اإلشــرافــيــة عــلــى تنفيذ مــخــرجــات الــحــوار« 
لالجتماع بهدف إقرار »مشروع الدستور« 
ــــذي يــتــرجــم مــخــرجــات الـــحـــوار وانــتــقــال  الـ
البالد من نظام الدولة البسيطة إلى الدولة 
ــر أنـــهـــا خــطــوة  االتـــحـــاديـــة. واعــتــبــر بـــن دغــ
ال تــقــل أهــمــيــة عـــن قــــرار نــقــل مــقــر املــصــرف 
املــركــزي إلــى عـــدن. ومثلما القــى التصريح 
واجــه  فقد  للحكومة،  مــؤيــديــن  مــن  ترحيبا 
اعتبرتها خطوة  انتقادات من معارضيها، 
تعكس »الهوة« بن هموم املواطن ومطالب 
إيــقــاف الـــحـــرب، وبـــن األولـــويـــات الــخــاصــة 

بالحكومة.
وبن هذا وذلك، يأتي الحديث عن »هدنة« 
تنادي بها األطراف الدولية وفي مقدمتها 
ــة، غـــيـــر أن  ــيــ ــركــ ــيــ ــات املــــتــــحــــدة األمــ ــ ــواليــ ــ الــ
إلى  الغالب  في  تمتد  التي  للهدنة  الدعوة 
حــدود 72 ســاعــة، تبدو هــي األخــرى دعــوة 
غير واقعية، إذ ليس من الواضح ما الذي 
أيــام، في  يمكن أن تحدثه هدنة ملــدة ثالثة 
بلد يعيش حربا منذ أكثر من عام ونصف 
قــد يأخذ  التعافي  إن  مــراقــبــون  عــام، يقول 

سنوات طويلة.

ذاته، يرجح مصدر في وزارة املالية أن يكون 
وقف اإلمداد البترولي من السعودية »مجرد 
املــوقــف من  املــصــري، بسبب  للنظام  تحذير 
سورية وقضية جزيرتي تيران وصنافير، ال 
سيما أن السعودين يرون أن مصر تحاول 
الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية 
منهم، دون أن تتكبد أي معاناة ودون تقديم 
مــقــابــل واضـــــح ملـــا تــحــصــل عـــلـــيـــه«. ويــقــول 
املــصــدر، الـــذي كـــان مــشــاركــا فــي اجتماعات 
مطلع  املشتركة  السعودية  املصرية  اللجنة 
العام الحالي، إن »هناك مسؤولن سعودين 
يــعــتــبــرون أن مــصــر تحصل عــلــى أثــمــان من 
الــســعــوديــة مــقــابــل أمــــور ال تــحــدث أبــــدًا، من 
بينها تقديم استثناءات وتسهيالت لرجال 
العرب،  املستثمرين  باقي  مــن  أكبر  األعــمــال 
فــي حملة  الــجــادة  وكــذلــك املشاركة املصرية 
الــســعــوديــة عــلــى الــيــمــن حــيــث قــصــرت مصر 
ووحــدات  البحرية  مستوى  على  تحركاتها 
صغيرة من الكوماندوز واملظلين بعيدًا عن 
التدخل البري، وكذلك عدم مناصرة املوقف 
السعودي من نظام بشار األسد في سورية«. 
»البرود«،  ويرى املصدر نفسه أن ما يصفه بـ
الذي تعامل به الجانب السعودي مع بعض 
قبل  ما  اجتماعات  في  املصرين  املسؤولن 
الزيارة امللكية للقاهرة، هو السبب الذي دفع 
السيسي لإلسراع في إنهاء إجراءات اتفاقية 
تــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة مـــع الــســعــوديــة 
والتي أفضت إلى نقل تبعية جزيرتي تيران 

وصنافير للسعودية. 
الرؤية  أن  ويعكس حديث املصادر املصرية 
ــــري« لــيــســت  ــــصـ الـــســـعـــوديـــة »لــلــتــقــصــيــر املـ
جديدة أو مرتبطة بما حدث في قضية تيران 
وصنافير، بل تعود ملطلع العام الحالي على 
األقــــل، وتــتــعــدد األســبــاب لتشمل اعــتــبــارات 
أمــنــيــة وعــســكــريــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة 

أيضا.
ــر فــــي مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ويـــــــرى مــــصــــدر آخــ
املــصــري أن »هــنــاك حــالــة مــن انـــعـــدام الثقة 
الحالية،  السعودية  واإلدارة  السيسي  بــن 
بعد امتناع السيسي عن املشاركة بسالحي 
املشاة والطيران في حملة اليمن، وذلك على 
الــرغــم مــن أن السيسي حــاول تعويض ذلك 
ــتـــرات مــشــاركــة  ــد فـ بــــاإلعــــالن املـــتـــكـــرر عـــن مـ
الجوية  القوات  الجيش املصري، خصوصا 
فــــي حـــمـــايـــة مــضــيــق بـــــاب املــــنــــدب، وكـــذلـــك 
الــــدفــــع بـــعـــدد مــــن تــشــكــيــالت الـــكـــومـــانـــدوز 
واملــظــلــيــن«. ويــســرد املــصــدر قــائــمــة طويلة 
»الـــقـــرابـــن  ــن اإلجـــــــــراءات الـــتـــي يــصــفــهــا بــــ مـ
الـــتـــي قــدمــهــا الــســيــســي لــلــســعــوديــة فـــي ما 
الــتــصــرف فــيــه دون أن يــتــعــرض  يــســتــطــيــع 
ملشاكل«، بدءًا من التسهيالت االستثمارية، 
وتــــــدشــــــن مـــــشـــــروعـــــات هــــضــــبــــة الــــجــــاللــــة 
ومــيــنــائــهــا الــســيــاحــي ومــديــنــة ســلــمــان في 
ــاء، وجـــمـــيـــعـــهـــا مـــشـــروعـــات  ــنــ ــيــ جــــنــــوب ســ
املصدر  ويشير  السعودي.  الجانب  لصالح 
إلــى أن »السيسي كــان حريصا على إرضــاء 
ــة بــمــثــل هـــــذه اإلجـــــــــــراءات حــتــى  ــعـــوديـ الـــسـ
قــبــل اإلمــــــــارات، وخــصــوصــا فـــي عــهــد املــلــك 
التوجهات  اخــتــالف  أن  إاّل  الــراحــل عبدالله، 
واإلدارة  عـــبـــدالـــلـــه  إدارة  بــــن  الـــســـيـــاســـيـــة 
الــحــالــيــة، خــاصــة مــا يتعلق بــالــعــالقــات مع 
إلى  تركيا وحماس وجماعة اإلخـــوان، أدت 
احتكاك مباشر بن الرياض والقاهرة. كما 
أدت قــضــيــة تــيــران وصــنــافــيــر إلـــى ترسيخ 
الرؤية التي كان يروج لها بعض املسؤولن 
السعودين بأن السيسي ال يريد دفع الكثير 
عــلــيــه«، على حــد وصفه.  مــا يحصل  مقابل 
يــذكــر أن الــخــالفــات املــكــتــومــة بــن السيسي 
والسعودية، والتي نشرت »العربي الجديد« 
تفاصيل عديدة عنها خالل الشهور املاضية، 
تفجرت على املأل ألول مرة السبت املاضي، 
ــالـــح مـــشـــروعـــي  ــر لـــصـ ــويـــت مـــصـ ــد تـــصـ ــعـ بـ
الدامية  األحـــداث  بشأن  متناقضن  قــراريــن 
فــي مــديــنــة حــلــب الــســوريــة، أحــدهــمــا تبنته 
السعودية  بقبول  فرنسا وإسبانيا وحظي 
والــــواليــــات املــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، والــثــانــي 

تبنته روسيا وعارضته هذه الدول. هناك حالة من انعدام الثقة بين السيسي واإلدارة السعودية الحالية )األناضول(

تزداد معاناة اليمنيين مع استمرار الحرب )محمد حمود/األناضول(

تزداد معاناة 
اليمنيين جراء استمرار 

الحرب والتدهور 
االقتصادي 

المتواصل، مع 
ارتفاع أصوات 

مطالبة بالوصول 
إلى حل نهائي 

ووقف االقتتال، 
مقابل دعوات من 

االنقالبيين للتصعيد 
العسكري تجاه 

السعودية، فيما 
تقول الحكومة 

إنها ذاهبة إلقرار 
دستور جديد

بالبترول،  إمداد مصر  السعودية، وجهت عبر وقف  أن  يرى مراقبون 
تقبل  لن  أنها  من  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  الى  تحذيرًا 
تغيير موقف مصر من سورية، باإلضافة إلى موضوع تيران وصنافير

قضيةالغالف

دعــوات إيقـاف الحرب 
ال تُسقط الخطوات 

التصعيدية

وقف إمدادات البترول 
يؤكد أجواء التوتر بين 

البلدين

خاصتقرير

11 إصابة 
بالكوليرا

أكدت منظمة 
الصحة العالمية، 

أمس الثالثاء، أن حاالت 
اإلصابة بالكوليرا في 
اليمن، تقتصر على 
11 حالة سجلت في 

صنعاء فقط. وأعلن 
الخبير في المنظمة 
باليمن، عمر صالح، 

تسجيل »17 حالة اشتباه 
بالكوليرا«، وأن »الحاالت 

المؤكدة بلغت 11 
حالة«، موضحًا أن 
»المرض محصور«. 

يتّجه هادي لدعوة 
»لجنة الحوار« إلقرار 

مشروع الدستور

الموقف المصري 
من سورية أخرج 

الخالفات إلى العلن

هادي: نتطلع 
إلرساء سالم دائم وليس 

لهدنة 72 ساعة

عبد اهلل: إيران تدعم 
مليشيات خاصة لتنفيذ 

أجندات مستقبلية

خشية من احتمال 
استمرار وقف اإلمدادات 

لما بعد 2016

يتحدث مقرّر لجنة األمن 
والدفاع في البرلمان 

العراقي شاخوان عبد 
اهلل، لـ »العربي الجديد« 

عن التطورات العسكرية 
والسياسية في العراق

يحاول المجلس العسكري 
المصري إخماد أي 

محاولة لظهور 
معارضين لسياسات الرئيس 

عبد الفتاح السيسي 
داخل الجيش عبر حملة 

تستهدف مجموعة من 
الضباط
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القاهرة ـ العربي الجديد

تكشف مصادر في القضاء العسكري املصري، 
ــدد مــن  ــ ــدء تـــحـــقـــيـــقـــات مـــوســـعـــة مــــع عــ ــ عــــن بــ
ضباط الجيش املحتجزين في مقرات تابعة 
بــزعــم تخطيطهم  الــحــربــيــة،  لــالســتــخــبــارات 
إلحــــداث حــالــة مــن الــفــوضــى داخــــل الــجــيــش، 
عبد  املــصــري،   الرئيس  والتخطيط الغتيال 



جبهة سياسية جديدة في تونس... بال النهضة

ليبيا... حفتر يُفشل مساٍع لجمعه مع معارضيه

67
سياسة
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  شرق
      غرب
ميركل تدعو أفريقيا

للمساعدة في ليبيا
أنجيال  األملانية  املستشارة  أعلنت 
مــيــركــل، أمـــس الــثــالثــاء، أنــهــا تريد 
ــقـــي في  ــاد األفـــريـ أن يـــشـــارك االتــــحــ
مـــحـــاولـــة حــــل الــــصــــراع فــــي لــيــبــيــا. 
وقـــــالـــــت مــــيــــركــــل، فـــــي كـــلـــمـــة أمـــــام 
االتــحــاد األفــريــقــي فــي أديـــس أبــابــا 
التي زارتها في ختام جولة أفريقية، 
أن يستخدم  بـــوضـــوح  أفــضــل  ــا  »أنــ
االتحاد األفريقي نفوذه للمساعدة 
ــراع«، مــعــتــبــرة أن  فـــي تــســويــة الــــصــ
ليبيا باتت »مثااًل حزينًا« لعواقب 

انهيار مؤسسات الدولة.
)رويترز(

نجل أردوغان 
يقاضي كليجدار أوغلو

الرئيس  ــان، نجل  أردوغــ بــالل  تقدم 
ــــب طــــيــــب أردوغـــــــــــان،  ــ ــــي، رجـ ــــركـ ــتـ ــ الـ
بــشــكــوى ضـــد زعــيــم حــــزب الــشــعــب 
ــال  ــمــ ــــوري املــــــــــعــــــــــارض، كــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ الــ
ــو، عــلــى الـــرغـــم من  ــلــ كــلــيــجــدار أوغــ
ــان، عــن القضية التي  ــ تــنــازل أردوغـ
ابنه بــالل ضــد كليجدار  رفعها مــع 
أوغلو، بتهمة السب واإلهانة. وقام 
املــدعــي الــعــام فــي إســطــنــبــول، بناء 
على شكوى بالل أردوغان، بتجهيز 
شـــكـــوى تــطــالــب بــحــبــس كــلــيــجــدار 
أوغلو ملــدة عامني و8 أشهر بنفس 

التهم السابقة.
)العربي الجديد(

كوريا الجنوبية تستعد
النشقاقات في الشمال

الجنوبية  الــكــوريــة  الــرئــيــســة  دعـــت 
بــــارك غــيــون-هــي حــكــومــتــهــا، أمــس 
الثالثاء، إلى االستعداد النشقاقات 
كــبــيــرة فــي الــشــمــال، بــعــد أيـــام فقط 
الشماليني  الــكــوريــني  حضها  عــلــى 
عــلــى تـــرك بــالدهــم. وشــهــدت كــوريــا 
انشقاقات  سلسلة  أخيرًا  الشمالية 
ملــســؤولــني كــوريــني شماليني كــبــار. 
الجنوبية  الكورية  الرئيسة  وقالت 
تأمني  مــن  نتمكن ســريــعــًا  أن  »آمــــل 
الستيعاب  كافيني  وقــدرة  منظومة 
ــكــــوريــــني الــشــمــالــيــني  ــنــــني الــ املــــواطــ

الذين يأتون طلبًا للحرية«.
)فرانس برس(

تونس ـ وليد التليلي

كشفت مصادر خاصة لـ »العربي الجديد« عن 
أن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، 
ــبـــادرة ســيــاســيــة جــديــدة،  يــفــكــر فـــي إطــــالق مـ
تــتــمــثــل فـــي تــكــويــن جــبــهــة حــزبــيــة جـــديـــدة، 
لــن تــكــون حــركــة الــنــهــضــة طــرفــًا فــيــهــا. وكــان 
الــســبــســي عـــقـــد، فـــي األســـبـــوعـــني األخـــيـــريـــن، 
ــواب  ــ ــقــــاءات مــــع قــــيــــادات ونـ ــلــ ســلــســلــة مــــن الــ
مــن مختلف األحــــزاب الــســيــاســيــة، مــن خــارج 
االئتالف الحكومي، بينها من حزب مشروع 
تـــونـــس واالتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الـــحـــر والــجــبــهــة 
العناصر  من  وأغلبها  ومستقلني،  الشعبية، 
املــنــتــقــدة ألحــزابــهــا فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، كما 
التقى أيضًا نوابًا من نداء تونس، على خلفية 
ــة الــخــانــقــة الــتــي يــشــهــدهــا هـــذا الــحــزب  ــ األزمـ

حاليًا.

الجديد«  »العربي  لـ تكشف مصادر خاصة 
في تونس عن فشل مساع لعقد اجتماع في 
املتصارعة،  الليبية  األطــراف  تونس يجمع 
ــلـــواء املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حفتر.  بــمــن فــيــهــم الـ
وأكـــدت املــصــادر أنــه كــان ُيفترض عقد هذا 
االجتماع منذ حوالى أسبوعني، لكنه فشل 
بسبب رفض حفتر عقد هذا اللقاء، مع هذه 
األطراف أواًل، وفي تونس ثانيًا، التي يعتبر 
الـــشـــرق الــلــيــبــي أنــهــا مــنــحــازة فـــي الــصــراع 
الــلــيــبــي إلــــى حــكــومــة الـــوفـــاق وإلــــى الــغــرب 

الليبي عمومًا.
وعلى الرغم أن األطراف التي دعت الى هذا 
اللقاء هي أطراف تونسية غير رسمية، فإن 
حــفــتــر رفـــض املــشــاركــة بــســبــب مـــا وصفته 

ــات الــــرســــمــــيــــة، فــقــد  ــريــــحــ ــتــــصــ وبــــحــــســــب الــ
تــــمــــحــــورت هـــــــذه الـــــلـــــقـــــاءات حـــــــول الــــوضــــع 
ــرورة الــعــمــل عــلــى املحافظة  ــ الــســيــاســي، وضـ
الــتــوازن ودعــم حكومة يوسف الشاهد.  على 
التقارير عن جبهة سياسية  أغلب  وتحدثت 
محورها حزب نداء تونس، تكون قاطرة دعم 
الــشــاهــد ورئــاســة  سياسي ونــيــابــي لحكومة 
لهذه  األكــبــر  العنوان  كــان  ولئن  الجمهورية. 
الــلــقــاءات هــو دعــم حكومة الــشــاهــد، لطمأنة 
أو تنويم بقية االحـــزاب، وعــدم إحــداث إربــاك 
ــإن الــحــقــيــقــة،  لــلــســاحــة الــســيــاســيــة حـــالـــيـــًا، فــ
بحسب هــذه املــصــادر، هي أن السبسي يفكر 
جـــديـــًا فــــي جــبــهــة ســيــاســيــة جــــديــــدة، تــدعــم 
حكومة الشاهد اليوم، وتستعد لالنتخابات 
غدًا. وإذا ما صدقت هذه األخبار، فهي تقود 
إلى االستنتاج بأن السبسي ال يزال متخوفًا 
مــن حليفه الــرئــاســي، حــركــة الــنــهــضــة، وبــدأ 

يستعد منذ اآلن للمنافسة املقبلة، في 
االنتخابات املحلية.

أن السبسي بات  املــصــادر عــن  وتكشف هــذه 
ــونـــس هــــو حـــزب  ــزب نــــــداء تـ ــ ــأن حـ ــ مــقــتــنــعــًا بـ
مريض، يصعب أن يتعافى، وقد يتالشى أو 
يتفتت مع الصراعات التي تنخره من الداخل، 
وتطاول كافة مؤسسات الحكم من الخارج، ما 
يعني أنه ليس جاهزًا كما ينبغي للمنافسة 
التي  النهضة  حــركــة  مقابل  فــي  االنتخابية، 
حافظت على تماسكها، وتعمل على تجديد 
خــطــابــهــا الــســيــاســي، وتـــأهـــيـــل مــؤســســاتــهــا 
ــثــــري في  الـــداخـــلـــيـــة، وأصـــبـــحـــت الـــحـــزب األكــ
الــبــرملــان، الـــذي ال يمكن تغيير شــيء بــدونــه، 

بعد سيطرته  الجنرال«  »انتفاخ  بـ املصادر 
بتصاعد  وإحــســاســه  النفطي،  الــهــالل  على 
وبــــالــــتــــوازن  الـــلـــيـــبـــيـــة،  املــــعــــادلــــة  فــــي  دوره 
ــك، إذ أصــبــحــت  ــ ــــذي نــتــج عـــن ذلـ الــجــديــد الـ
بعض الدوائر الغربية تتحدث عن ضرورة 

إشراكه في الحل الليبي. 
وأمام هذه الوضعية الجديدة، التي تصفها 
حيث  السياسي،  بــاملــأزق  املطلعة  املــصــادر 
يصر كل معسكر على موقعه، فقد أشــارت 
إلـــى أن الــحــل الــلــيــبــي الـــيـــوم، قـــد يــكــمــن في 
الغربية  املقاربة  فشل  بعد  جديدة،  مقاربة 
ــة الليبية  فــي حلحلة الــوضــع وإنــهــاء األزمـ
ــذة فـــي الــتــصــاعــد، والـــتـــي تــهــدد كــامــل  ــ اآلخـ
ــمــــن فـــيـــهـــا تـــونـــس  املـــنـــطـــقـــة املــــــــجــــــــاورة، بــ

واالســـتـــعـــداد لــالنــتــخــابــات املــقــبــلــة مــنــذ اآلن. 
وتؤكد ذات املصادر أن االنتخابات املقصودة 
ــقــــط، وإنــــمــــا الــتــشــريــعــيــة  لـــيـــســـت املـــحـــلـــيـــة فــ
فيها  يـــراهـــن  والـــتـــي  فـــي 2019،  والـــرئـــاســـيـــة 
اختبار  في  نجح  إذا  الشاهد،  على  السبسي 
الــحــكــومــة، وعــلــى جــبــهــة ســيــاســيــة تستعيد 
خــطــاب الــحــداثــة فـــي مــواجــهــة الــنــهــضــة، في 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وربــــمــــا تــســتــعــيــد أيــــضــــًا ذات 

االستقطاب الذي سبق انتخابات 2014.
إلــى أن قــيــادات النهضة قد  وتشير املــصــادر 
تكون على علم بهذا األمــر، وقــد ال تعارضه، 
ألســبــاب مــفــهــومــة، أولــهــا أن بــعــض األحـــزاب 

ــبـــاشـــرة، إذ  يــعــنــي تـــونـــس بــطــريــقــة غــيــر مـ
ليبيا،  في  البلدين  مواقف  تقريبًا  تتماهى 
املــطــلــق ألي تدخل  الــرفــض  إزاء  خــصــوصــًا 
أجــنــبــي، وهـــو مـــا تــجــدد أخـــيـــرًا، فـــي زيـــارة 
رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد 
الطرفان من جديد  أكــد  الجزائر، حيث  الــى 
املصادر  تشير  املقابل،  وفــي  املــوقــف.  نفس 
الى تصاعد الدور الروسي  في ليبيا، على 
الرغم من أنه جاء متأخرًا، لكنها تعتبر أن 
موسكو لم تخسر شيئًا على هذا الصعيد، 
إذ راوح املشهد الليبي مكانه منذ سنوات، 
ولم تنجح الدول األوروبية في حسم امللف 

لصالحها. 
إلى  املتحدة  لألمم  الــخــاص  املبعوث  وكــان 

في  املنافسة  لكسب  نظريًا  يؤهلها  مــا  وهــو 
االنتخابات املحلية، مع كل ما يعنيه هذا من 

تغيير للمشهد السياسي في تونس.
ــى 

ّ
لــكــن انـــزعـــاج الــســبــســي مـــن الــنــهــضــة يــتــأت

أيضًا من تغّير خطاب النهضة، التي أصبحت 
الحكومة،  أن تكون مجرد ديكور في  ترفض 
وتــرفــض املــشــاركــة الــرمــزيــة، تحت ضغط من 
قــواعــدهــا وكثير مــن قــيــاداتــهــا الــوســطــى، ما 
يعني أنها ترغب في لعب دور بارز في إدارة 
األعباء  تقاسم  على  االقتصار  وعــدم  الحكم، 
فقط، وأن شهيتها للحكم آخذة في التصاعد، 
ما يستوجب من منافسيها استباق األحداث 

والــــجــــزائــــر ومــــصــــر. وتــــؤكــــد املـــــصـــــادر أن 
الخالفات الغربية الواضحة حول الحل في 
وإيطاليا  ناحية،  من  فرنسا  بني  ما  ليبيا، 
والواليات املتحدة من ناحية أخرى، وأمام 
واألفريقي  العربي  اإلقليمي  الـــدور  قصور 
وأطـــمـــاع بــعــضــهــا فـــي لــيــبــيــا ورغــبــتــهــا في 
فــإن هناك  البلد،  االستئثار بالحل في هــذا 
مساعّي إليجاد مقاربة مختلفة تقوم على 
ــعــــودي، أو تــركــي  مـــحـــور جـــديـــد، تـــركـــي ســ
ــــداث فـــارق  ســـعـــودي جـــزائـــري، بــإمــكــانــه إحـ
حقيقي في ليبيا، إذا ما صدقت نواياها في 

إنهاء املأساة الليبية.
ــن دور تــونــســي  ــــادر عــ ولـــــم تـــتـــحـــدث املـــــصـ
ــود الـــجـــزائـــري  مـــبـــاشـــر، مــعــتــبــرة أن الــــوجــ

تــرفــض مــشــاركــة الــنــهــضــة فـــي ائـــتـــالف داعـــم 
للحكومة، وهو ما دفع السبسي إلى التفكير 
آليًا  تمثله  أول  بجناحني،  داعــمــة  جبهة  فــي 
الــنــهــضــة الــداعــمــة واملـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــومــة، 
والشخصيات  ــــزاب  األحـ بــعــض  يجمع  وثـــان 
االعتبارية، يعمل على إعداده لالستحقاقات 
باليسر  ليست  املــبــادرة  هــذه  أن  غير  املقبلة. 
ــا تــطــرح  ــمــ الـــــــذي قــــد يـــتـــصـــوره الـــبـــعـــض، إنــ
جــمــلــة مـــن الـــعـــواقـــب أمـــــام الــســبــســي، وأمــــام 
النهضة أيضًا. فاألحزاب والشخصيات التي 
في  عنها  يبحث  أو  الــســبــســي،  معها  تــحــدث 
مـــا تــبــقــى مـــن الــســاحــة، ســبــق لــهــا أن اكــتــوت 
بنار »االتــحــاد مــن أجــل تــونــس« الــذي أسسه 
السبسي في 2013 وضــم كل هــذا الطيف من 
األحـــــزاب بــغــايــة إســـقـــاط الــتــرويــكــا، ثـــم تنكر 
لها ودخــل انتخابات 2014 وحيدًا، ثم أردف 
النهضة.  األكــبــر،  الــغــريــم  مــع  بالتحالف  ذلــك 
وسيكون على السبسي أن يتسلح بكل قوى 
تكرار ما حصل سابقًا، لحشد  اإلقناع بعدم 
قــــوى مـــؤثـــرة فـــي الــســاحــة يــمــكــنــهــا مــنــافــســة 
النهضة. أما على مستوى النهضة، فإن هذه 
املبادرة تدعوها إلى التفكير أيضًا في جبهة 
متاحة  وغــيــر  ممكنة  غــيــر  لكنها  انــتــخــابــيــة، 
مــوضــوعــيــًا، لــذلــك عــلــيــهــا أن تــجــمــع وتــعــّول 
على كل قواها الداخلية استعدادًا للمنافسة، 
لكنها تشكو أيضًا منذ مؤتمرها األخير من 
جملة من الصراعات التي باتت واضحة أمام 
الجميع، وإذا استمرت هذه الخالفات فقد ال 
تمكنها مواجهة أحــزاب وشخصيات تنتظر 

ثأرها االنتخابي منذ 2014.

لــيــبــيــا، مـــارتـــن كـــوبـــلـــر، طــلــب مـــن الــجــانــب 
الـــروســـي خـــالل مــبــاحــثــاتــه مــع نــائــب وزيــر 
بوغدانوف،  ميخائيل  الــروســي،  الخارجية 
املساعدة في التقريب بني األطراف الليبية، 
ليبي  هيئة جيش  فــي  دور حفتر  وتحديد 
ــيـــا الـــيـــوم«،  مـــوحـــد. وبــحــســب مــوقــع »روسـ
إلى نيويورك  أكد كوبلر قبيل توجهه  فقد 
لتقديم تقريره إلــى مجلس األمــن، أنــه »من 
املهم أن يبقى الجانب الروسي على اطالع 
حول ما أفعله، كما من املهم أن نحصل على 
نصيحتهم«. كما أشار كوبلر إلى أنه »على 
عــلــم أن عــالقــة روســـيـــا مـــع الــجــنــرال حفتر 

طيبة«.
وليد...

سيناريوهات 
الحكومة المغربية

بنكيران، سيكون صوب األحزاب نفسها التي 
شــاركــتــه الــتــجــربــة الــحــكــومــيــة فــي نسختها 
ــيـــرة، وهـــي حـــزب الــتــقــدم واالشــتــراكــيــة،  األخـ
ــرار، وحـــزب  ــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي لــــألحــ وحـ

الحركة الشعبية.
فـــي هــــذا الــســيــنــاريــو األول، املــحــبــذ نــظــريــًا 
أن  يتبنّي  والتنمية«،  »الــعــدالــة  قــيــادات  لــدى 
برملاني  مقعد   201 مــن  سيتشكل  الــتــحــالــف 
في  املحددة  املطلقة  األغلبية  بذلك  ليتجاوز 

الرباط ـ حسن األشرف

املغربية  الحكومة  رئيس  يستعد 
للبدء  بنكيران،  اإللــه  عبد  ف، 

ّ
املكل

في مشاورات مع عدد من األحزاب 
بعدما  الــجــديــد،  الحكومي  الــفــريــق  لتشكيل 
عهد إلــيــه الــعــاهــل املــغــربــي محمد الــســادس، 
يوم االثنني املاضي، بمهمة تشكيل الحكومة 
الـــجـــديـــدة املــنــبــثــقــة عـــن انـــتـــخـــابـــات مجلس 
الــنــواب التي أجــريــت فــي 7 أكــتــوبــر/ تشرين 
ــدر حـــزب  ــى تـــصـ ــ إلـ ــالـــي وأفــــضــــت  الـــحـ األول 

العدالة والتنمية لالنتخابات.
وتـــبـــرز ســـيـــنـــاريـــوهـــات عـــديـــدة أمـــــام األمـــني 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« الـــذي أعــلــن عن  الــعــام لـــ
نيته مباشرة املــشــاورات في »أقــرب فرصة«، 
أعــقــاب استقبال العاهل  على حــد قــولــه، فــي 
املــغــربــي لـــه. وتـــؤكـــد مـــصـــادر فـــي الـــحـــزب أن 
جميع السيناريوهات »تسير في طرق أبواب 
مختلف األحزاب السياسية التي نالت مقاعد 
معتبرة في البرملان، باستثناء حزب األصالة 

واملعاصرة الذي حل ثانيًا«.
األول  التوجه  فــإن  نفسها،  للمصادر  ووفــقــًا 
ــــذي ســتــذهــب إلـــيـــه مـــشـــاورات  والــطــبــيــعــي الـ

أن  باعتبار  فــقــط،  مقاعد  بثالثة  مقعدًا   198
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« حـــاز عــلــى 125 مــقــعــدًا، 
ــلـــى 37 مــــقــــعــــدًا، و»الــــحــــركــــة  و»األحــــــــــــــرار« عـ
ــــدم  ــقـ ــ ــتـ ــ ــدًا، و»الـ ــ ــعـ ــ ــقـ ــ مـ ــلــــى 27  عــ ــيــــة«  ــبــ الــــشــــعــ

واالشتراكية« على 12 مقعدًا.
لكن االتــجــاه نحو هــذا الــســيــنــاريــو، بحسب 
مراقبني للشأن السياسي املغربي، له وجهان 
متقابالن. األول يتمثل في املساهمة بتسريع 
وتـــيـــرة اإلصـــالحـــات الــتــي دشــنــتــهــا حكومة 
بنكيران املنتهية واليتها، واستكمال الورش 
أن  الحكومة من دون  التي فتحتها  وامللفات 
ويعني  نفسها.  السياسية  بالرؤية  تنهيها 
ــا تــم  ــدم حــــــدوث قــطــيــعــة مــــع مــ ــ ــذا األمــــــر عـ ــ هـ
إنجازه من حصيلة حكومية طيلة السنوات 

الخمس املاضية.
ثار تساؤالت حول وضعية 

ُ
من جهة ثانية، ت

ــــدى  ــنــــي لـــــألحـــــرار ومـ حــــــزب الـــتـــجـــمـــع الــــوطــ
إمكانية استمراره ضمن التحالف الحكومي 
الــــذي يــســتــعــد بــنــكــيــران لــتــشــكــيــلــه. ويعيش 
ــرار« عــلــى صــفــيــح ســاخــن بــعــدمــا قــدم  ــ ــ »األحـ

زعيمه صالح الدين مزوار 
استقالته من الحزب بسبب نتائجه املخّيبة 
رفض االستقالة من 

ُ
في االنتخابات قبل أن ت

ــضــاف إلـــى ذلـــك العالقة 
ُ
املــكــتــب الــتــنــفــيــذي. ت

ــزوار وبــنــكــيــران، واتــهــامــات  ــ املــتــوتــرة بـــني مـ
في  آخرها  كــان  للثاني،  األول  كالها  متكررة 
األيــام األخيرة التي سبقت إجــراء انتخابات 
7 أكــتــوبــر عقب اتــهــامــه لــألمــني الــعــام لحزب 
الناخبني  باستدرار عطف  والتنمية  العدالة 

بالبكاء في الحمالت االنتخابية.
ــرار« مـــن حــســابــات  ــ ــ وفـــي حــالــة خــــروج »األحـ
بــنــكــيــران، فـــإن الــســيــنــاريــو الــرئــيــســي الثاني 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، وفـــق  ــطـــرح أمــــــام رئـ الــــــذي يـ
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ مـــصـــادر تــحــدثــت إلــــى »الـ
يــتــمــثــل فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة تــضــم األحــــزاب 
2012، وهي  بــدايــة  فــي  انطلقت  التي  نفسها 

ــــرى في  »االســـتـــقـــالل« وبـــاقـــي األحــــــزاب األخــ
االئتالف الحكومي.

ــى أن  ــ وســـبـــق لــلــحــكــومــة فـــي نــســخــتــهــا األولــ
ــزاب االســــتــــقــــالل، والـــحـــركـــة  ــ ــ تــشــكــلــت مــــن أحـ
ــقـــدم واالشـــتـــراكـــيـــة، إضــافــة  ــتـ الــشــعــبــيــة، والـ
االستقالل  حــزب  لكن  والتنمية،  العدالة  إلــى 
سرعان ما انسحب من الحكومة عقب أشهر 
مند انطالقتها، ليعيش بنكيران أسوأ أيامه 
كـــرئـــيـــس لــلــحــكــومــة. واســـتـــغـــرق الـــتـــفـــاوض 
، قبل 

ً
لتعويض الحزب املنسحب وقتًا طويال

من  الثانية  بالنسخة  ــرار«  ــ »األحـ يلتحق  أن 
الحكومة في 2013.

التحقيق نظريًا،  القريب من  السيناريو  هذا 

والذي يتيح جمع 210 مقاعد برملانية، يبقى 
االستقالل، وزعيمه  قبول حــزب  بمدى  رهنًا 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  ــــاط، بــــاملــــشــــاركــــة فـ ــبـ ــ حـــمـــيـــد شـ
الــــجــــديــــدة. ويــــعــــد الــــحــــزب فــــي مــــوقــــع لــيــس 
االنتخابية  حصيلته  إلـــى  بــالــنــظــر  بــالــقــوي 
بــعــدمــا حــصــد 46 مــقــعــدًا بــرملــانــيــًا متراجعًا 
نـــال 60 مقعدًا.  عــنــدمــا  فــي 2011  عــمــا حققه 
في  الثالثة  املرتبة  احتالله  مــن  الــرغــم  وعلى 
فــرق شاسع  يــوجــد  أنــه  إال  انتخابات 2016، 
بينه وبني الحزب الثاني األصالة واملعاصرة 
)102 مقعد(، وبالتالي يجد حزب االستقالل 
نفسه في موقع غير مناسب لفرض شروطه، 
ــارات بــنــكــيــران  ــيــ ال ســيــمــا فـــي ظـــل تـــعـــدد خــ

لتشكيل الحكومة من دونــه. في مــوازاة ذلك، 
يتردد منذ أيام سيناريو ثالث في الكواليس 
ــاملـــغـــرب، ويــتــمــحــور فـــي طــرق  الــســيــاســيــة بـ
بنكيران ألبــواب »أحــزاب الكتلة التاريخية«، 
ــدم  ــقــ ــتــ ــــي« و»الــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــاد االشــ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي »االتـ ــ ــ وهـ
واالشــتــراكــيــة« و»االســـتـــقـــالل«، والــتــي كانت 
تتفرق  أن  قبل  »الكتلة«  ما مضى  تشكل في 
مــســاراتــهــا الــســيــاســيــة بـــني أحـــــزاب شــاركــت 
فـــي الــحــكــومــة وأخــــــرى اصــطــفــت فـــي مــوقــع 

املعارضة.
وفــــي حـــالـــة تــشــكــل الــحــكــومــة مـــن »الـــعـــدالـــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« إلــــــى جــــانــــب أحـــــــــزاب »الـــكـــتـــلـــة 
الديمقراطية«، فإن التحالف سيكون لديه في 

حدود 203 مقاعد، ما يتيح للحكومة أن تمرر 
برنامجها في مجلس النواب من دون خشية 
إسقاطه من طرف أحزاب املعارضة. لكن هذا 
السيناريو يبقى رهنًا بموقف حزب االتحاد 

االشتراكي الذي يرأسه إدريس لشكر.
وتقول مصادر »العربي الجديد«، إن بنكيران 
السابقة،  الحكومة  تشكيل  منذ  يــرغــب،  كــان 
الــــتــــي جـــــــاءت فــــي ســــيــــاق الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، 
ــزاب الــكــتــلــة تــحــديــدًا،  ــ ــأن يــجــمــع حـــولـــه أحــ بــ
التاريخية  ورمزيتها  رصانتها  إلى  بالنظر 
والسياسية، وهــو مــا كــان قــد عــّبــر عنه قبل 
خــمــس ســنــوات عــنــدمــا تــوجــه إلـــى »االتــحــاد 
االشـــــتـــــراكـــــي« بــــالــــقــــول »أردتــــــــــه أن ُيــســخــن 
أكــتــافــي« )يساندني ويــؤازرنــي فــي الــشــدة(، 
الــحــزب رفـــض االنــضــمــام للحكومة  بــْيــَد أن 

لحسابات سياسية حينها.
السياسية في جامعة  العلوم  ووفقًا ألستاذ 
طــنــجــة، مــحــمــد الـــعـــمـــرانـــي بـــوخـــبـــزة، تــعــود 
ظــروف  إلــى  السيناريو  هــذا  تحقق  صعوبة 
البيت الــداخــلــي لــحــزب االتــحــاد االشــتــراكــي، 
والــــــذي يــشــهــد احــتــقــانــًا كــبــيــرًا عــلــى الــرغــم 
مـــن مــحــاولــة قــيــادتــه مـــــداراة مـــا يــقــع. ويـــرى 
أن الــنــتــائــج الــتــي حــصــل عــلــيــهــا الـــحـــزب في 
االنــتــخــابــات )20 مــقــعــدًا( ستعمق مــن حــدة 

النزاعات الداخلية للحزب.
أما السيناريو الرابع املطروح أمام بنكيران، 
وإن كان مستبعدًا جدًا، فيتمثل في التحالف 
ــة واملـــعـــاصـــرة« الــــذي حل  ــالـ مـــع حـــزب »األصـ
ثــانــيــًا لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. ونـــال 
الحزبان الغريمان وحدهما 227 مقعدًا، وهي 
أغلبية مريحة داخل مجلس النواب. لكن هذا 
الصعوبات  مــن  بكثير  محفوف  السيناريو 

 عــن املــخــاطــر السياسية الــتــي قــد يقع 
ً
فــضــال

فيها »العدالة والتنمية«.
ومـــــــرد هــــــذه املــــخــــاطــــر إلــــــى كــــــون »الــــعــــدالــــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« بـــنـــى حــمــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة، فــي 
األقـــل، على الطعن في  جــزء كبير منها على 
إلياس  واتهام زعيمه  واملعاصرة«  »األصالة 
العماري بالكذب واالحتيال، وهو ما رد عليه 
الــحــزب اإلســالمــي باملتاجرة  باتهام  األخــيــر 
بـــالـــديـــن، مــــا يــجــعــل الـــتـــحـــالـــف مـــعـــه ضــربــة 
قــاصــمــة لــشــعــبــيــة بــنــكــيــران، وتــظــهــره وكـــأن 
يقوله عدد  ملا  أفعاله«، وفقًا  »أقواله تخالف 

من أنصار الحزب.
ويرى مراقبون أن هذا السيناريو قد يتحقق 
في حالة واحدة، ما دامت املشاورات لتشكيل 
ــة لـــن تــمــر مـــن خــاللــه،  ــدايـ ــبـ الــحــكــومــة فـــي الـ
ــا يسميه  ــاٍت فـــي مـ ــهـ ويــتــمــثــل فـــي تـــدخـــل جـ
ــن أجــــل دفــع  الــبــعــض »الــــدولــــة الــعــمــيــقــة«، مـ
ليشكال  العماري،  مع  التحالف  إلى  بنكيران 
تـــحـــالـــفـــًا مــــن حــــزبــــني ألول مـــــرة فــــي تـــاريـــخ 

الحكومات املغربية.
وتظل مشاورات بنكيران مع جميع األحزاب 
مــشــروطــة أيــضــًا بــمــطــالــبــهــا فـــي نــيــل بعض 
ــــن املــتــوقــع  ــة. ومـ ــامـ ــهـ الـــحـــقـــائـــب الـــــوزاريـــــة الـ
ــــى املـــطـــالـــبـــة بــحــيــازة  ــــزب إلـ أن يــتــجــه كــــل حـ
وتبتعد  اســتــراتــيــجــيــة،  أهــمــيــة  ذات  وزارات 
قطاعات  تسيير  تتضمن  التي  الحقائب  عن 
التعليم  وزارات  قبيل  من  اجتماعية شائكة، 
العلم أن »الــوزارات  والتشغيل والصحة. مع 
الــســيــاديــة«، يــتــم فــي الــغــالــب اخــتــيــار وزراء 
ــا، بــالــنــظــر إلـــى  مــــن دون انـــتـــمـــاء حـــزبـــي لـــهـ
الحقائب، وذلــك في توافق  »حساسية« هذه 

بني رئاسة الحكومة والقصر امللكي.

يستعد بنكيران لمعرفة شروط األحزاب للمشاركة في الحكومة )فضل سنا/فرانس برس(

السبسي مقتنع بأن نداء تونس حزب مريض )األناضول(

العام  األمين  أمام  سيناريوهات  أربعة  ُتطرح 
اإلله  عبد  المغربي،  والتنمية«  »العدالة  لحزب 
بنكيران، لتأليف الحكومة الجديدة، يتقدمها 
أو  السابق،  الـــوزاري  التحالف  على  اإلبــقــاء 
إدخال تعديالت عليه، فيما يعد التفاهم مع 

»األصالة والمعاصرة« األكثر استبعادًا

قضية

4 احتماالت مرّجحة لخارطة 
تحالفات بنكيران

من بين الخيارات 
تفاهم بنكيران مع أحزاب 

الكتلة التاريخية

السيناريو األول يتمثل 
في اإلبقاء على التحالف 

الوزاري السابق

بدأ الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي التفكير في 

تكوين جبهة سياسية 
جديدة، لن تكون حركة 

النهضة طرفًا فيها، 
وذلك بهدف دعم 

حكومة يوسف الشاهد

لم يحسم حزب »االتحاد االشتراكي« بعد مسألة مشاركته في الحكومة 
المرتقبة، إذ قال زعيم الحزب، إدريس لشكر )الصورة(، إنه ال يمكن الحديث 
دام  ما  ألوانـــه،  سابق  شــيء  عن 
يشاور  لم  المعين  الحكومة  رئيس 
الحزب بعد. من جهته، ال يبدو أن 
يمانع  واالشتراكية«  »التقدم  حزب 
الحكومية  التجربة  في  المشاركة 
عدة،  رئيسية  العتبارات  الجديدة 
جيدة  نتائج  يحصد  لم  أنه  أولها 
في االنتخابات )12 مقعدًا فقط(، 
يعد  للحكومة  دخوله  وبالتالي 

مكسبًا سياسيًا له.

خيارات متفاوتة 

خاص

تقرير
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المخاوف تشمل اختراق روسيا لليمين المتشدد

قلق من جذور نازية لـ»ديمقراطيي السويد«

كلينتون توّسع الفارق مع ترامب

أعضاء الحزب في 
البرلمان األوروبي 

يدعمون مصالح روسيا

ناصر السهلي

ــات رئــــيــــس  ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ أحــــــــدثــــــــت تــ
الـــــــــــــــوزراء الــــــســــــويــــــدي، ســـتـــيـــفـــان 
ــــن، حــــــول الـــــجـــــذور الـــنـــازيـــة  ــوفـ ــ لـ
السويد« جداًل سياسيًا  »ديمقراطيي  لحزب 
ــزب، جــيــمــي  ــ ــحــ ــ ــًا دفــــــع بـــرئـــيـــس الــ ــيــ ــانــــونــ وقــ
أوكسون، إلى طلب تقديم لوفن إلى املحكمة 
الــدســتــوريــة. وكــــان لــوفــن، قــد قـــال فــي نــدوة 
تلفزيونية مساء السبت املاضي، شملت قادة 
األحــــزاب، وتــنــاولــت مــا ســتــؤول إليه السويد 
»ديمقراطيي  إن حــزب   ،2018 انتخابات  بعد 
الـــســـويـــد عــنــصــري بـــجـــذور نــــازيــــة«. ويــبــدو 
أن حــمــى الــتــنــافــس عــلــى الــنــاخــب الــســويــدي 
تـــصـــاعـــدت، مــنــذ أن أصـــبـــح الـــحـــزب املـــعـــادي 
لـــأجـــانـــب واملـــهـــاجـــريـــن جـــــزءًا مـــن الــخــارطــة 
حوالي  على  بحصوله  السويدية  السياسية 
ــــن مـــجـــمـــوع األصــــــــــوات فــي  ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي املـ 23 فـ

االنتخابات البرملانية في عام 2014.
األخيرة  الــــوزراء  رئيس  وأعـــادت تصريحات 
إلى الواجهة الجدل حول التوجهات اليمينية 
ــذا الـــــحـــــزب، بـــعـــد جـــمـــلـــة مــن  ــ ــفــــوف هــ فــــي صــ
ــتــــراحــــات الــبــرملــانــيــة والــســيــاســيــة الــتــي  االقــ
»رفــض  التأكيد على  فــي  فــي مجملها  تصب 
الــتــعــدديــة الــثــقــافــيــة والــعــرقــيــة فـــي الـــبـــاد«. 
وكــانــت الــصــحــافــة املحلية قــد كــشــفــت، خــال 
الــعــامــن املــاضــيــن، عـــن الــتــوجــهــات الــنــازيــة 
الــحــزب، ما اضطر بعضهم  لعدد من أعضاء 
ــزال شــبــهــة »الـــعـــاقـــة  ــ ــالـــة. وال تــ ــقـ ــتـ ــــى االسـ إلـ
بالحركة النازية« مسلطة على قياداته، على 
الرغم من النفي الدائم لتلك الشبهة من قبلهم. 
وأكد لوفن في الندوة أن حكومته »ال يمكنها 
ــذا الـــحـــزب  ــ ــلـــى أصــــــــوات هــ ــاد عـ ــمــ ــتــ أبـــــــدًا االعــ
فعل  وردود  جــداًل  أثــار  العنصري«. تصريح 
قاسية، لكنها في الوقت نفسه تعبر عن أزمة 
الــذي  الــســويــد«  »ديمقراطيي  حــزب  يعيشها 
تــراجــعــت شعبيته إلـــى حــوالــى 20 فــي املــائــة 
إثـــر »فــضــائــح ســيــاســيــة« أبــرزتــهــا الصحافة 
املحلية. ومن بن تلك »الفضائح« التوجهات 
النازية ومعاداة صريحة لليهود عند بعض 
اضطرار  إلــى  باإلضافة  النافذة،  شخصياته 
إيغور بوتيلوف، وهو مهاجر من أصل روسي 
وصل السويد عام 2007 وتحول سريعًا إلى 
ــرك الـــحـــزب بسبب  ــى تــ شــخــصــيــة مــــؤثــــرة، إلــ
»تـــزويـــر واســتــغــال نــفــوذ لــتــســيــيــر مصالح 
ــــال روس مــشــبــوهــن  ــمـ ــ أعـ ــال  ــ ــــرجـ لـ وأعـــــمـــــال 
وبخلفيات جنائية«، وفقا ملا ذكرته صحيفة 
»سفنسكا داغباديت« أواخر سبتمبر/أيلول 
املــاضــي. وفــي السياق نفسه، كــان بوتيلوف، 
في  الفساد  ومكافحة  الشفافية  عكس  وعلى 
السويد، قد استغل منصبه ليفتح قاعات في 
البرملان من أجل اجتماعات هؤالء، ما اعتبره 

البعض »تهديدًا لأمن القومي«.
التي  الـــرأي،  أن استطاعات  الرغم من  وعلى 
نشرتها صحيفة »أفتون باديت« عن تراجع 
تأييد حزب »ديمقراطيي السويد«، من 23 إلى 
20 في املائة، منذ فبراير/شباط املاضي، يرى 
أنــدرس  السويدية،  لوند  في جامعة  الباحث 

ــذا يــطــرح  الــســويــد أقـــل ارتــبــاطــًا بــبــوتــن، وهــ
ــزب، فـــهـــم يــتــحــدثــون  ــحــ أســـئـــلـــة جـــديـــة عــــن الــ

بشيء في البلد وبآخر خارجه«.
سياسات  فــي  ومختصون  مراقبون  ويــذهــب 
إلى ماحظة كيف »يتصرف  املتشدد  اليمن 
ــــي دعــمــًا لروسيا  هـــؤالء فــي الــبــرملــان األوروبـ
ضد مصالح بادهم«. وبالرغم من أن أعضاء 
»ديمقراطيي السويد« يقدمون رؤية متوافقة 
مـــع مـــا تــطــرحــه وزيـــــرة الــخــارجــيــة مــارغــوت 
ــبـــرملـــان الــوطــنــي  فـــالـــســـتـــروم فـــي نـــقـــاشـــات الـ
عــن »الــعــدوانــيــة الــروســيــة«، فــإن ذات الحزب، 
األوروبـــي،  البرملان  في  يمثلونه  أعضاء  عبر 
يــتــخــذ خــطــًا أقــــرب إلـــى »صـــداقـــة مــع روســيــا، 
ــم يـــصـــوتـــون فـــيـــه كـــمـــا لــــو أن فــاديــمــيــر  ــ وهـ
بوتن سيفعل لو كان له ممثلون في البرملان 
ــا تـــقـــولـــه زعـــيـــمـــة حـــزب  األوروبــــــــــــي«، وفـــقـــًا ملــ
الـــوســـط، آنـــا لــــوف. وذهـــبـــت لـــوف إلـــى اتــهــام 
صــريــح لــلــحــزب، بــشــأن روســيــا، بــأنــه »حــزب 

يتحدث بلسان متشعب«.
ــول تـــوجـــهـــات الـــحـــزب  ــ ــبــــدو أن الــــجــــدل حـ ويــ
الــقــومــيــة املــتــطــرفــة، واتــهــامــه بــجــذور نــازيــة، 
ــيــــاســــات الـــداخـــلـــيـــة  لـــــم يــــعــــد يـــتـــعـــلـــق بــــالــــســ
قلقًا  يثير  بل  السويد«،  »ديمقراطيي  لحزب 

متزايدًا، حتى عند يمن الوسط، في عاقاته 
اليمن  بـــأحـــزاب  أســـوة  املتشعبة  الــخــارجــيــة 
التي ال تخفي إعجابها  األوروبــيــة،  املتطرف 
بـــبـــوتـــن. وبــــــــدأت روابــــــــط الـــيـــمـــن املـــتـــطـــرف 
ــعـــادي لــاجــئــن واملــهــاجــريــن فـــي االتــحــاد  املـ

على  كثيرة  أسئلة  تثير  بموسكو  األوروبـــي 
الساحة األوروبية. وال يخفي ساسة روسيا 
ــهــــؤالء، مــثــلــمــا لـــم يــخــف بــوتــن  إعــجــابــهــم بــ
دونالد  األميركي  الرئاسي  باملرشح  إعجابه 
ترامب. كما أن زعيمة حزب الجبهة الوطنية 
فـــي فــرنــســا مـــاريـــن لـــوبـــن زارت بـــوتـــن في 
 عـــن أن حــصــول 

ً
ــــدة، فـــضـــا ــــرات عـ مــوســكــو مـ

10 ماين  بقيمة حوالي  قــرض  حزبها على 
يورو من بنك تشيكي روسي بات مثار نقاش 

حول التمويل.
وأملانيا  وفرنسا  السويد  على  ينطبق  ومــا 
ينطبق عــلــى أحــــزاب وحــركــات الــتــطــرف في 
هذه  الباحثون  ويسمي  وإيطاليا.  اليونان 
الــتــحــركــات الــروســيــة »مـــحـــاوالت اخـــتـــراق«. 
وتركز أجهزة أمنية، من استخبارات مدنية 
وعسكرية، وفي مجاالت مكافحة التجسس 
الــصــنــاعــي واإللـــكـــتـــرونـــي، مــنــذ أعـــــوام على 
»محاوالت روسيا بث دعاية« تجعل العاقة 
 عـــن الــعــاقــات 

ً
مـــع الــيــمــن املــتــطــرف »بـــديـــا

ملــا يصدر  الحكومات«. ووفــقــا  مــع  الرسمية 
عــن االســتــخــبــارات الــســويــديــة »ســـابـــو« فــإن 
ــــروس يــقــومــون بــجــهــود حثيثة  الــعــمــاء الــ
لنشر معلومات مضللة عن عضوية السويد 
املحتملة في حلف شمال األطلسي )الناتو(، 
مــــع مـــراقـــبـــة لــصــيــقــة لــبــعــض الــشــخــصــيــات 
التي تم الكشف عن اختراقها ملبنى البرملان 
ــمـــال  ــلــــي أعـ ــالــــة رجــ ــا فــــي حــ ــمـ الــــســــويــــدي، كـ
ــــزب »ديــمــقــراطــيــي  ــي فــــي حـ ــ ــــل روســ مــــن أصـ
ــن الــعــســكــري  ــ الــــســــويــــد«. واتــــهــــم جـــهـــاز األمــ
ــــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــاضــي  الــســويــدي أواخـ
ــــي ألــكــســنــدر  ــــل روســ ــال مــــن أصـ ــمــ ــــل األعــ رجـ
فريدباك )صاحب الصات الوثيقة باليمن 
املــتــطــرف واملـــدعـــوم مــن بــوتــن( بــأنــه »يبث 
دعــايــة روســيــة مضللة ويــشــكــل خــطــرًا على 
البرملان السويدي« بسبب دخوله  األمن في 
السويد«.  إليه من خال حزب »ديمقراطيي 
ــبــــات فـــــي اإلذاعــــــــة  ومـــــــا يــــصــــدر مـــــن تــــســــريــ
يقدم  إستوكهولم  في  والصحف  السويدية 
صـــورة عــن حجم املــحــاوالت الــروســيــة التي 

تسعى إلى »اختراق إلكتروني«.
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سياسة

توّسع المرشحة 
الديمقراطية لالنتخابات 

الرئاسية األميركية الفارق 
بينها وبين المرشح 

الجمهوري دونالد 
ترامب، مستفيدة من 

أخطائه وفضائحه التي 
تتوالى

لم يتردد رئيس الحكومة السويدي، ستيفان لوفين، في تصويب السهام مجددًا باتجاه حزب »ديمقراطيي السويد«، عبر 
اتهامه بأن له جذورًا نازية، فيما تثير عالقة الحزب بالرئيس الروسي، فالديمير بوتين، قلقًا في البلد

يتبنى الحزب خطابًا معاديًا للمهاجرين )هنريك مونتغومري/فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

لانتخابات  الديمقراطية  املرشحة  تستفيد 
الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة، هــيــاري كلينتون، من 
ترامب،  دونــالــد  الجمهوري،  املــرشــح  فضائح 
لتزيد تقدمها في استطاعات الرأي، ال سيما 
جــديــدة  استراتيجية  كلينتون  بـــدأت  بــعــدمــا 
الغاضبات  الــنــاخــبــات  استقطاب  إلــى  تــهــدف 
مــمــا قـــالـــه تـــرامـــب عــنــهــن فـــي فــيــديــو مــســرب، 
للدعم  الــتــرويــج  التركيز على  إلــى  بــاإلضــافــة 
الــــذي بــاتــت تــحــصــل عــلــيــه كــلــيــنــتــون مــن قبل 

العديد من الوسائل اإلعامية األميركية.
ــــرأي، أجــــــري بــعــد  ــلـ ــ ــطـــاع لـ ــتـ ــر أول اسـ ــهــ وأظــ
الــكــشــف عــن الــفــيــديــو املـــســـّرب لــتــرامــب، تقدم 
كــلــيــنــتــون بــــــ11 نــقــطــة عــلــى تــــرامــــب. وحــســب 
االستطاع، الذي أجري لحساب شبكة »ان بي 
سي« و»وول ستريت جورنال«، فإن كلينتون 
تحظى بدعم 46 في املائة من الناخبن مقابل 

35 في املائة ملنافسها الجمهوري.
وأجــــــري االســـتـــطـــاع يـــومـــي الــســبــت واألحــــد 
يعود  الـــذي  الفيديو  بعد نشر  أي  املــاضــيــن، 
مــن  ــة  ــائــ املــ فــــي   52 ــر  ــبـ ــتـ واعـ عـــــام 2005.  إلـــــى 

املشاركن في االستطاع أن موضوع الفيديو 
االنتخابية،  الحملة  من  جــزءًا  يكون  أن  يجب 
في حن رأى 42 في املائة العكس. كما اعتبر 
41 في املائة من املستطلعة آراؤهم أن تعليقات 
ترامب الــواردة في هذا الفيديو »غير مقبولة 
االنتخابية  الحملة  االطـــاق«.  ووسعت  على 
لكلينتون من خريطتها االنتخابية، ووصلت 
إلــــى واليــــــات مــحــســوبــة عــلــى الــجــمــهــوريــن، 
مــســتــفــيــدة مــــن تـــصـــاعـــد األزمـــــــة بــــن تـــرامـــب 
وقيادة الحزب وعدد من رموزه الذين سحبوا 

دعمهم له بعد الفضيحة.
ــادة الـــحـــزب الــجــمــهــوري قـــد فــقــدوا  ــدا أن قــ وبــ
ــبــــيــــت األبـــــيـــــض مــن  ــادة الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ األمــــــــل فـــــي اسـ
أهمية  التركيز على  تــرامــب، وبــاشــروا  خــال 
االحــتــفــاظ بــالــغــالــبــيــة فــي الــكــونــغــرس، وذلــك 
غداة املناظرة األخيرة بن ترامب وكلينتون. 
بول  األميركي،  الــنــواب  رئيس مجلس  وأعلن 
رايــــن، أمـــام نـــواب أنـــه »لـــن يــدافــع« عــن تــرامــب 
»ولــن يشارك في الحملة« لدعمه، من دون أن 

يسحب دعمه الشخصي له. 
ــدد رايــــن بــتــعــلــيــقــات تـــرامـــب عن  وســبــق أن نـ
الــنــســاء، وهـــو يــنــأى بنفسه أكــثــر فــأكــثــر عن 
الرئاسية.  لانتخابات  الجمهوري  املــرشــح 
وأعلن أنه »سيخصص الشهر املقبل بكامله 
ــكـــونـــغـــرس«، أي  لــحــمــايــة األغــلــبــيــتــن فـــي الـ
األكــثــريــة الــجــمــهــوريــة فـــي مــجــلــســي الــنــواب 
ــيــــوخ. وأوضــــحــــت املـــتـــحـــدثـــة بــاســمــه،  والــــشــ
أشلي سترونغ، أن رايــن »سيبذل كل ما في 
وســـعـــه حــتــى ال تــحــصــل هـــيـــاري كلينتون 
على شيك على بياض مع كونغرس يسيطر 
عــلــيــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون« خــــال االنــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة الــتــي ســتــجــري فـــي الـــيـــوم ذاتـــه 
مـــع االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة فـــي الــثــامــن من 

نوفمبر/تشرين الثاني.
ــن أعــــرب عـــن »اشـــمـــئـــزازه« مـــن كــام  ــان رايــ وكــ
ــارة لـــه كــانــت  ــ تـــرامـــب عـــن الـــنـــســـاء، وألـــغـــى زيــ

يمثلها  الــتــي  ــة ويسكونسن  إلـــى واليـ مــقــررة 
لدعم املرشح الجمهوري. وبعد نشر الفيديو، 
ســحــب الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري جـــون مــاكــن 
ــتـــرامـــب. كــمــا أعـــلـــن عــــدد مـــن الـــنـــواب  دعـــمـــه لـ
والشيوخ الجمهوريون أنهم يفضلون التركيز 
هذا  حتى  لكن  التشريعية.  االنتخابات  على 
. آخـــر اســتــطــاع لــلــرأي، 

ً
ــر ال يــبــدو ســـهـــا األمــ

بــعــد فــضــائــح تـــرامـــب، أفـــاد بـــأن 49 فــي املــائــة 
من األميركين يفضلون كونغرس ديمقراطي 

مقابل 42 في املائة لصالح الجمهورين.
وكان موضوع الفيديو من أبرز نقاط املناظرة 
بــن تــرامــب وكــلــيــنــتــون األحــــد. وفـــي مــحــاولــة 
لــحــرف األنـــظـــار عـــن الــفــيــديــو، حــــاول تــرامــب 
ــى مـــغـــامـــرات  ــ ــوم مــــضــــاد، مـــشـــيـــرًا إلـ ــجـ شــــن هـ
ــبـــق، بــيــل كــلــيــنــتــون،  الــرئــيــس األمـــيـــركـــي األسـ
النسائية. وقال »إذا تطلعتم إلى بيل كلينتون 
فهو األســــوأ«. ودعـــا ثــاث نــســاء إلــى حضور 
تعرضن  أنهن  مــؤكــدًا  الجمهور،  مــع  املناظرة 
العـــــتـــــداءات جــنــســيــة مــــن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق. 
كامه  في  مفاجئة  عــبــارات  ترامب  واستخدم 
مؤكدًا  »الشيطان«،  بـ فوصفها  كلينتون،  عن 
ــأن يكلف  ــد بــ ــ أن قــلــبــهــا مـــلـــيء بــالــحــقــد، ووعـ
مدعيًا عامًا بالتحقيق معها مهددًا بإيداعها 
الــســجــن.  فـــي املــقــابــل، لـــم تــحــد كــلــيــنــتــون عن 
االنتخابية  الحملة  تركيز  على  القائم  خطها 
تــرامــب غير  استفتاء حــول شخصية  وكأنها 
املتوازن واملنحاز. وتحدثت بشكل مطول عن 
أسلوب ترامب في التعاطي مع النساء بشكل 
وبعد  املسلمن.  املهاجرين  مع  وأيضًا  مهن، 
املناظرة، أعلن كل من املعسكرين أن مرشحه 
ــائـــز. واعـــتـــبـــر مـــديـــر حــمــلــة كــلــيــنــتــون  ــفـ هـــو الـ
الــرئــاســيــة، روبـــي مـــوك، أن دونــالــد تــرامــب لم 
يتمكن مــن تغيير مسار األمـــور وإعــطــاء دفع 
لترشيحه الذي يواجه أزمة. واعتبرت أوساط 
املرشحة الديمقراطية أيضًا أن ترامب ارتكب 
خطأ سياسيًا عبر تهديد كلينتون بالسجن.

سانرستيت أن »الكتلة الصلبة بن الناخبن، 
لــن تتراجع، استنادًا  الــحــزب  هــذا  التي تؤيد 
إلـــى ســيــاســاتــه املــتــعــلــقــة بــرفــض املــهــاجــريــن 
الحزب، سواء تعلق  تحديدًا«. لكن سياسات 
األمر بتوجهات نازية ألعضاء فيه أو خطابه 
الجنائية  الشبهة  فــي  أو  الــصــادم  العنصري 
لــعــمــلــيــات تـــجـــاريـــة، ال تـــــزال تــشــكــل صــداعــًا 
»الغريبة  فالعاقة  السويد.  وأمنيي  لساسة 
الــتــي تــربــط هـــذا الــيــمــن املــتــطــرف بالرئيس 
الــــروســــي، فــاديــمــيــر بـــوتـــن، هـــي مـــثـــار قلق 
ــه الـــبـــاحـــث  ــيــ ــذهــــب إلــ ــا يــ ــ ــيــــر«، بـــحـــســـب مـ ــبــ كــ
ــيـــاســـي فــــي مــــجــــال األحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة  الـــسـ
املتطرفة من جامعة وسط السويد، نيكوالس 
بولن. ووفقًا لبولن فإن التهديدات الروسية 
»لم تجعل ديمقراطيي  املتكررة منذ سنوات 

متابعة

■  القذائف العشوائية تنهال على رؤوس سكان مدينة #تعز

■ تكليف #بنكيران بتشكيل الحكومة املغربية يدل على أن املصلحة 
املشتركة بن املؤسسة امللكية و#حزب_العدالة_والتنمية مستمرة، وأن 

نهج اإلصاح مستمر

■  قضية املوصل تفجر العاقة بن تركيا وحكومة بغداد، أردوغان 
يتخلى اليوم عن الدبلوماسية ويهاجم العبادي، وقمة خليجية تركية 

بالرياض بعد أيام.

■  حن تنتهك السعودية األجواء اليمنية ألكثر من عامن عليها أن 
تعرف أنها ستكون أول املتهمن أمام أي جريمة حرب تحدث

■  إيطاليا تضحك على ذقون الليبين، تحتفي بالقطراني في روما 
وترسل نائب وزير الخارجية للعماري وكاجمان في طرابلس، وتقول 

لكل طرف إنك األفضل #ليبيا

■  #في_بادي_يوجد محتل صهيوني لن يخرج إال باملقاومة. 
#انتفاضة_القدس #فلسطن #القدس #األقصى #مقاومة #القسام #غزة 

#حماس 

■  قرار باإلفراج واإلبعاد عن #األقصى لـ45 يومًا بحق مدير نادي 
األسير في #القدس ناصر قوس

■  #بوتن يلغي زيارته إلى #باريس بعد رفض هوالند استقباله. 
عاقات البلدين متوترة. #فرنسا لم تتقبل سيطرة #روسيا على منطقة 

نفوذها في شرق املتوسط.

■  قمة خليجية تركية في الرياض بعد أيام.. أشم رائحة املوصل وحلب 
معًا.

■  ترامب تم ترشيحه عن الحزب الجمهوري من قبل أياٍد خفية لتمكن 
هياري من الفوز. ترامب ال أنتخبه لرئاسة ناد

■  ال يوجد أي تغيير في املشهد السياسي األميركي. على الرغم من كل 
الدعوات املناهضة لترامب إال أنه هو الرئيس القادم

هانس  السويدي،  البرلمان  في  األمنية  الشؤون  لجنة  عضو  يقول 
فالمارك، لوكالة األنباء الوطنية، إن »المحاوالت الروسية لم تتوقف عن 
اختراقنا وتمويل الحركات اليمينية المتطرفة مثلما يفعلون في دول 
أوروبية أخرى. هناك تهديد روسي حقيقي ضدنا، واألحزاب البرلمانية 
االستخبارات  عن  يصدر  لما  ووفقًا  التهديدات«.  لتك  تتعرض  أيضًا 
السويدية فإن العمالء الروس يقومون بجهود حثيثة لنشر معلومات 

مضللة عن عضوية السويد المحتملة في حلف شمال األطلسي.

تهديدات موسكو

األربعاء 12  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  11 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 772  السنة الثالثة
Wednesday 12 October 2016

9

مصر تبحث عن بديل للنفط السعودي
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

الــحــكــومــة املــصــريــة بشكل مــتــســارع عن  تبحث 
بـــديـــل لــلــنــفــط الـــســـعـــودي، بــعــد تـــوقـــف شحنة 
لــشــركــة أرامــــكــــو خــــال أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
الجاري، وسط غموض حول مصير باقي الشحنات املتفق 
عليها، فيما توقع مسؤول بارز في وزارة املالية املصرية 
أن تفتح الحكومة ملف تقليص دعم املواد البترولية خال 

األشهر املقبلة.
وقـــال حــمــدي عــبــد الــعــزيــز، الــنــاطــق بــاســم وزارة الــبــتــرول 
املصرية، إن مصر طرحت مناقصات لتعويض قرار شركة 
أرامكو وقف إمــدادات مصر من املنتجات النفطية للشهر 

الجاري والبالغ حجمها 700 ألف طن.
واتفقت السعودية مع مصر على إمدادها بمنتجات نفطية 
ملدة 5 سنوات بموجب اتفاق تبلغ كلفته 23 مليار دوالر، 
وذلك خال زيــارة العاهل السعودي امللك سلمان بن عبد 
العزيز ملصر فــي أبــريــل/ نيسان املــاضــي. ويــأتــي اإلعــان 
أيام  اإلمـــدادات السعودية بالنفط، بعد  املصري عن وقف 
قليلة مــن تصويت مصري على مــشــروع قــرار روســي في 

مجلس األمــن حــول سورية لم تؤيده السعودية، وهــو ما 
أثار شكوكا حول العاقة بن القاهرة والرياض. لكن عبد 
العزيز قال لوكالة فرانس برس، أمس، إن »أرامكو ابلغتنا 
بـــاألمـــر قــبــل جــلــســة مــجــلــس األمـــــن. األمــــر تـــجـــاري ولــيــس 
سياسيا. من األمور العادية أن تتأخر بعض الشحنات«. 
ولم يشر املتحدث املصري إلى مصير باقي الشحنات لكنه 

أوضح أن »االتفاق مع السعودية سار«.
الفتاح  عبد  للرئيس  الداعمن  أبــرز  مــن  السعودية  وتعد 
في  مرسي  الرئيس محمد  الجيش  إطــاحــة  منذ  السيسي 
يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم عبر 
يناير/ ثــورة  بعد  رئاسية نشهدها مصر  انتخابات  أول 

كـــانـــون الــثــانــي 2011، حــيــث قـــدمـــت الـــريـــاض مــســاعــدات 
سخية بمليارات الدوالرات للحكومة املصرية.

وفي هذه األثناء قال مسؤول بارز في وزارة املالية املصرية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن مـــن املــتــوقــع أن تــبــدأ الــحــكــومــة  لـــ
املصرية فتح ملف دعــم املــواد البترولية مطلع عــام 2017 
التخاذ قــرار بشأنه قبل بداية إعــداد املوازنة للعام املالى 
املــقــبــل ) يــبــدأ يــولــيــو/تــمــوز(، وهـــو املـــوعـــد املـــرجـــح لــبــدء 
الــوقــود. وكانت كريستن الغــارد،  زيـــادات أسعار  تطبيق 

الــدولــي، ذكــرت في تصريحات قبل  النقد  مديرة صندوق 
يومن، أنــه يجب على مصر اتخاذ إجـــراءات حيال الدعم 
وسعر الصرف، لكن الحكومة تخشى رفع أسعار الوقود 
حــالــيــا تــفــاديــا لــغــضــبــة شــعــبــيــة الســيــمــا فـــي ظـــل ارتــفــاع 
أسعار السلع بنحو كبير على خلفية إقرار ضريبة القيمة 

املضافة في سبتمبر/أيلول املاضي.
ــار الـــوقـــود  ــعـ وقـــــال املــــســــؤول فـــي وزارة املـــالـــيـــة »رفـــــع أسـ
واخــتــيــار تــوقــيــت ذلــــك، قــــرار ســيــاســي فـــي املـــقـــام األول«، 
باألساس حاليا. وتعاني  التضخم مرتفع  أن  إلى  مشيرا 
ارتفاع  بسبب  كبيرة  تضخمية  ضغوط  مــن  حاليًا  مصر 
ــدوالر أمــــام الــجــنــيــه، حــيــث كــســرت العملة  ــ ســعــر صـــرف الـ
 األميركية في السوق السوداء حاجز 14.50 جنيه، مقابل 

8.88 في البنوك.
الطاقة منتصف عام  الحكومة خطة لخفض دعــم  وبــدأت 
2014 عــنــدمــا رفــعــت أســـعـــار الــبــنــزيــن والــــســــوالر والــغــاز 
الطبيعي. وخفضت مصر مخصصات دعم املواد البترولية 
في مشروع موازنة العام املالي الحالي 2017/2016 بنسبة 
43.3% مقارنة بالعام املالي املاضي، لتصل إلى 35 مليار 

جنيه )3.9 مليارات دوالر(، بحسب بيانات وزارة املالية.

الكويت ــ خالد الخالدي

اتخذت الحكومة الكويتية خطوات من شأنها اختبار 
إمكانية االستثمار في إقليم كردستان العراق، الذي 
يرّوج مسؤولوه لفرص واعدة، بينما يعاني اإلقليم 

من صعوبات اقتصادية ومخاوف أمنية.
السفير  عــن  »كــونــا«  الكويتية  األنــبــاء  وكــالــة  ونقلت 
الــكــويــتــي فــي الـــعـــراق، ســالــم غــصــاب الــزمــانــان، قوله 
الكويتية في بناء وإنعاش  »آمــل أن تسهم الشركات 
الــبــنــى التحتية إلقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، مــن خــال 
االســتــثــمــار فــي مختلف املـــجـــاالت«. كــمــا قـــال قنصل 

الحقيقية  »االنـــطـــاقـــة  إن  الـــكـــنـــدري،  عــمــر  الـــكـــويـــت، 
لرجال األعمال الكويتين، يجب أن تبدأ اآلن في إقليم 
االقتصادية وحاجة  الفرص  توفر  كردستان، بسبب 
اإلقــلــيــم املــاســة لــهــا«. وتــأتــي تــصــريــحــات املــســؤولــن 
الكويتين بعد مشاركتهم في مؤتمر عن دور القطاع 
كــردســتــان، يومي  إقليم  اقتصاد  فــي تنمية  الــخــاص 

األحد واإلثنن املاضين.
العجمي  سلطان  الكويتي  االقــتــصــادي  الخبير  لكن 
ــال األعــمــال  »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »فـــرص رجـ ــال، لـــ قـ
الكويتين فــي إقــلــيــم كــردســتــان تــبــدو واعــــدة بعض 
ــا لــــم يـــــأت بــــعــــد، خـــصـــوصـــًا أن  ــ ــهـ ــ ــــيء، لـــكـــن أوانـ ــشـ ــ الـ

الخافات  أن  لــم تنته كلية، كما  داعـــش  الــحــرب على 
األكــراد نفطهم لتركيا ال  الكردية حول بيع  العراقية 
يتمتع بحكم  الــذي  اإلقليم،  تــزال مستمرة«. ويعاني 
ذاتي ويقع شامل العراق، من أزمة اقتصادية طاحنة 
عصفت به بسبب انخفاض أسعار النفط، الذي ُيعد 
تضرر  بجانب  اإلقليم،  القتصاد  األســاســي  العصب 

مناخ االستثمار في ظل الحرب ضد داعش.
إمكانية  يحمل  املستقبل  أن  الكويتي،  الخبير  ورأى 
سيطرة األكـــراد على املــوصــل وبعض املــدن األخــرى، 
بعد الدمار الذي حل بها، وهو سيكون مفيدًا لشركات 
املـــقـــاوالت واإلنـــشـــاء الــكــويــتــيــة لــلــمــشــاركــة فــي إعـــادة 

إعمارها وبنائها، خصوصًا أنها تعاني ركودًا هذه 
األيام، بسبب توقف الكثير من املشاريع اإلنشائية في 
الخليج«. وقال مسؤول مالي بارز، في إحدى كبريات 
شركات الصناعة الكويتية، التي شاركت في معارض 
بدراسة  قمنا  »بالفعل  هاتفي  اتصال  في  كردستان، 
األسواق هناك ونخطط لاستثمار قريبًا، خصوصًا 
التركية،  أن جودة الصناعة هناك قريبة من الجودة 
املــجــاورة ستكون  األســــواق  إلــى  النقل  تكلفة  أن  كما 
الكويت  مــن  النقل  تكلفة  مــن  بكثير  وأســـرع  أرخـــص 
أو من غيرها، لكننا ننتظر أن تهدأ األمــور الخاصة 

بالسياسة والحرب«.

الكويت تختبر االستثمار في كردستان العراق

إيرباص
تخّفض 

الطائرات 
الضخمة

قررت شركة »إيرباص« 
األوروبـــــــــــــــيـــــــــــــــة خــــفــــض 
الــطــائــرات  مــن  إنتاجها 
الضخمة من طراز »إيه 
هـــبـــوط  بـــســـبـــب   ،»380
الــطــلــب عــلــيــهــا، بحسب 
ــة  ــفـ ــيـ مــــــــا ذكـــــــــــــرت صـــحـ
الفرنسية  »لــوفــيــغــارو« 
أمــــس الـــثـــاثـــاء. وقــالــت 
»لــوفــيــغــارو« إن إنــتــاج 
 »380 »إيــــــــــه  طـــــــائـــــــرات 
ــًا  ــيـ ــفـــض تـــدريـــجـ ــيـــخـ سـ
مــــن طـــائـــرتـــن ونــصــف 
ــائـــرة شــهــريــًا حــالــيــًا،  طـ
لــيــقــتــصــر عـــلـــى طـــائـــرة 
اعتبارًا  شهريًا  واحـــدة 

من عام 2018.
ونـــــــقـــــــلـــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
آالن  عــــــــن  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة 
برنامج  مدير  فلورنس، 
الــشــركــة  فـــي  ــه 380«  ــ »إيـ
قوله، إن تراجع الطلبات 
وراء قرار خفض اإلنتاج.
وســـتـــســـلـــم »إيـــــربـــــاص« 
طـــائـــرة  ــام 27  ــ ــعـ ــ الـ هــــــذا 
 ،»380 »إيــــــــه  طــــــــراز  ــن  ــ مـ
وهــو الــعــدد نفسه الــذي 
سلمته في العام املاضي 
ــثــــاث  بــ وأقــــــــــــل   ،2015
طــــائــــرات مـــن الـــســـنـــوات، 
الـــتـــي شـــهـــدت املــســتــوى 
بن  التسليم  من  األعلى 

2012 و2014.
)أدريــــــــــان ديـــنـــيـــس/فـــرانـــس 
برس(

قالت  مصر،  في  التموين  وزير  معاون  موسى،  إيمان 
في تصريحات تلفزيونية أمس، إن أزمة نقص السكر، التي 
مشيرة  مفتعلة،  الماضية  األيام  خالل  األسواق  شهدتها 
صعوبة  من  زاد  الشراء  على  المواطنين  إقبال  أن  إلى 
األزمة، وتناقصت كميات السكر بصورة أكبر. وأضافت أن 
أزمة السكر ستشهد انفراجة خالل األيام المقبلة، الفتة إلى 
ومنها  األزمة،  إلنهاء  اإلجراءات  من  عددًا  الوزارة  اتخاذ 

ضخ 6 آالف طن يوميًا في األسواق بدال من 4 آالف طن.

عبد السالم بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم الجزائري، 
طرح على ممثلي عدد من الشركات األميركية المهتمة 
االستثمارية  الفرص  من  عددًا  الجزائر،  في  باالستثمار 

واالمتيازات التي يمكن ان تمنحها الحكومة لهم. ونقلت 
وكالة األنباء الجزائرية عن بيان لوزارة الصناعة والمناجم، إن 
بوشوارب دعا إلى »تكثيف العالقات االقتصادية والصناعية 

والمنجمية بين المؤسسات الجزائرية واألميركية«.

قد  إنه  قال  السويسري،  العام  المدعي  لوبير،  مايكل 
للخدمات  فالكون  بنك  مع  جنائي  تحقيق  فتح  يتم 
له،  مقرا  زيوريخ  من  يتخذ  الذي  الخاصة،  المصرفية 
وذلك بعد أن فرضت هيئة اإلشراف على السوق المالية 
اإلشراف  هيئة  وأمرت  البنك.  على  عقوبات  سويسرا  في 
 2.5 بتسليم  فالكون  السويسرية  المالية  السوق  على 
إنها  قائلة  دوالر(،  مليون   2.56( سويسري  فرنك  مليون 

أرباح غير مشروعة بعد العثور على مخالفات للقواعد 
»وان.إم.دي. بصندوق  ترتبط  األموال  بغسل  المتعلقة 

بي« السيادي الماليزي.

يروين ديسلبلوم، رئيس مجموعة اليورو، قال إن وزراء 
مالية منطقة اليورو الـ 19 وافقوا خالل اجتماعهم في 
لوكسمبورغ يوم اإلثنين، على صرف دفعة جديدة من 
وأضاف  يورو.  مليار   1.1 بقيمة  لليونان  اإلنقاذ  قروض 
من  تمكنت  اليونان  أن  صحفي  مؤتمر  في  ديسلبلوم 
بالمعاشات  يتعلق  فيما  مهمة،  إصالحات  تحقيق 
المصارف،  وحوكمة  الطاقة  قطاع  وفي  التقاعدية 
فضال عن إنشاء صندوق الخصخصة ووكالة اإليرادات.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل 24 ساعة صدرت عن 
روسيا، أكبر دولة منتجة للنفط، 

مواقف متناقضة تجاه ما يحدث 
في سوق النفط، وطبيعة الخطوات 
املتوقعة إلعادة االستقرار ألسعار 
تتهاوي منذ منتصف عام 2014. 

هذه املواقف أعادت للذاكرة 
املواقف املتناقضة واملربكة التي 
تتخذها روسيا من وقت آلخر 

تجاه قضايا دولية، سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية، وكلنا 

نذكر مواقف موسكو املرتبكة 
من أزمتها مع تركيا التي اندلعت 

عقب إسقاط الطائرة الروسية. 
قبيل اجتماع الجزائر األخير كان 

االنطباع السائد هو أن روسيا 
تقود مفاوضات مكوكية إلعادة 
االستقرار لسوق النفط، وتقريب 

وجهات النظر املتعارضة بني 
السعودية وإيران، وكذا إقناع 

كبار املنتجني بخفض اإلنتاج، 
وبالفعل عندما قرر املشاركون 

في االجتماع الخفض بما يتراوح 
بني 700 و800 ألف برميل يوميا 
كانت األصابع تشير لدور روسي 

ملحوظ في التوصل للنتيجة.
لكن ما رأيناه في الساعات 

القليلة املاضية يشير إلى ارتباك 
املوقف الروسي تجاه الخطوات 

املرتقبة في سوق النفط، سواء في 
االجتماعات الجارية لكبار املنتجني 

في إسطنبول، أو تجاه االجتماع 
املقبل ملنظمة أوبك بفيينا. فقد 

صدرت تصريحات متناقضة عن 
كبار املسؤولني الروس بدأها بوتني 
بالتأكيد أن بالده مستعدة ملشاركة 

أعضاء أوبك في التثبيت املقترح 
لكبح إنتاج النفط، وأنه يأمل بأن 
تؤكد أوبك القرار الشهر املقبل.
وفي اليوم التالي خرج املتحدث 

باسم الكرملني ليؤكد أن روسيا 
ستكون مستعدة لتنسيق خطواتها 

مع أوبك، لكنه أضاف شرطًا هو 
»إذا توصل أعضاء املنظمة التفاق 
على خطواتهم«. وفي الوقت الذي 

كان الجميع يؤكد أن روسيا دعمت 
بقوة نتائج اجتماع الجزائر بخفض 

اإلنتاج خرج علينا وزير الطاقة 
الروسي أمس ليؤكد أن بالده 

تدرس حاليا تثبيت إنتاج النفط 
وليس خفضه. ولم يمض ساعات 
على التصريح حتى خرجت علينا 

أكبر شركات نفط روسية تابعة 
للدولة لتقع في هذا التناقض، فقد 
قال إيغور رئيس روسنفت وأكثر 

املسؤولني التنفيذيني نفوذا في 
قطاع النفط إن شركته لن تخفض 
إنتاجها النفطي أو تثبته في إطار 
اتفاق محتمل مع أوبك، بل وأبدى 

تشككه في تحرك إيران وفنزويال 
والسعودية لخفض إنتاجهم. 

ورد نائب رئيس شركة لوك أويل، 
ثاني أكبر شركة منتجة للنفط 

في روسيا، على التصريح السابق 
بقوله إن شركته مستعدة لتثبيت 

إنتاجها في إطار اتفاق محتمل 
مع أوبك. ال أعرف، هل روسيا في 

حيرة من أمرها، أم أن ما يحدث هو 
توزيع أدوار بني الالعبني الرئيسيني 

في قطاع النفط، أم أن موسكو 
عدلت موقفها ألسباب سياسية 

لها عالقة بقضايا املنطقة، كل ما 
أعرفه أن روسيا في حاجة شديدة 

لتحسن أسعار النفط خاصة مع 
تفاقم األزمات االقتصادية الطاحنة 

التي تعاني منها البالد.

روسيا المرتبكة
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الجزائر ــ حمزة كحال

ال يزال تهاوي واردات السيارات 
فــي الــجــزائــر عــلــى خلفية الــقــرار 
االســتــيــراد،  بتقليص  الحكومي 
يخلف هزات ارتدادية على السوق املحلية، 
حــيــث جــــاء الــــــدور عــلــى قـــطـــاع الــتــأمــيــنــات 
لــكــي ُيــظــهــر مـــؤشـــرات حـــمـــراء، بــعــد اآلثــــار 
والسماسرة  بالوكالء  لحقت  التي  السلبية 
ــدر مــؤخــرًا  )الـــوســـطـــاء(. وحــســب تــقــريــر صـ
قيمة  فــإن  للتأمينات،  الــجــزائــري  للمجلس 
مـــعـــامـــالت شــــركــــات الـــتـــأمـــن فــيــمــا يــخــص 
السيارات قد تراجع إلى 127 مليون دوالر، 
ــــن الــســنــة  ــهــــور األولـــــــــى مـ ــة شــ ــتـ خــــــالل الـــسـ
الحالية، أي بنسبة انخفاض 6.7%، مقارنة 

مع نفس الفترة من عام 2015.
ــمــــاش مـــتـــوقـــعـــا مــــن قــبــل  ــكــ ــذا االنــ ــ وكـــــــان هــ
بعدما  التأمينات،  قطاع  فــي  املتخصصن 
قررت الحكومة الجزائرية إخضاع استيراد 
الــســيــارات الــجــديــدة لنظام الــرخــص، حيث 
العام  املسموح باستيرادها  الكمية  حــددت 
الــجــاري بـــ82 ألــف ســيــارة، بعدما فــاق عدد 
ما تم استيراده عام 2014 أكثر من 400 ألف 
وحدة. وفي هذا السياق، يرى نائب رئيس 
التأمن في  التأمن وإعــادة  اتحاد شركات 
الجزائر ومالك شركة »أليانس« للتأمينات، 
»الــعــربــي  حـــســـان خــلــيــفــاتــي، فـــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد«، »أن هــذا الــتــراجــع فــي رقــم أعمال 
شركات التأمن كان منتظرا، بما أن التأمن 
عــلــى الـــســـيـــارات يــشــكــل 60% مـــن إجــمــالــي 
أنــشــطــة الــتــأمــيــنــات فـــي الـــجـــزائـــر، وبسبب 
تــراجــع عـــدد الــســيــارات املــســتــوردة تقلص 

عدد ملفات التأمن«.
وأضــاف، أن »شركات التأمن تلقت صدمة 
كــبــيــرة، حــيــث يــتــوقــع تـــراجـــع عـــدد طلبات 
بفارق  العام  الجديدة هذا  السيارات  تأمن 
ــيـــؤدي إلــــى خــســائــر  ــا سـ 370 ألــــف مـــلـــف، مـ
إيراداتها  التي ستتراجع  للشركات  باهظة 

عمان ـ زيد الدبيسية

املــنــشــأ لتسهيل  قــواعــد  اتــفــاق تبسيط  بـــات 
ــواق  ــ ــ ــول املـــنـــتـــجـــات األردنـــــيـــــة إلـــــى األسـ ــ ــ دخـ
األوروبية مقابل تشغيل الالجئن السورين، 
مــهــددًا بالفشل، بسبب اإلحــجــام عــن اإلقبال 
االتفاق،  ويتضمن  املصانع.  في  العمل  على 
ــع قـــبـــل حــــوالــــي شـــهـــريـــن ونــصــف  ــ ــ ــذي ُوقـ ــ ــ الـ
لــلــســوريــن مقابل  املــصــانــع  الــشــهــر، تشغيل 
لــأســواق  منتجاتها  بتصدير  لها  الــســمــاح 

األوروبية بسهولة ويسر.
الــــســــوريــــون فــــي األردن  الـــالجـــئـــون  وأبـــــــدى 
مــــخــــاوف مــــن انـــقـــطـــاع املــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة 
الــتــي تــقــدمــهــا لــهــم مــفــوضــيــة الــالجــئــن، في 
حــالــة الــعــمــل فـــي وظـــائـــف رســمــيــة بــالــقــطــاع 

ــر«. ولـــفـــت خـــلـــيـــفـــاتـــي، إلـــــى أن  ــيـ ــبـ بــشــكــل كـ
انخفاض حجم األعمال هي الصدمة األولى 
التي تلقتها شركات التأمينات في الجزائر 
جـــراء تــهــاوي واردات الــبــالد مــن الــســيــارات 
ــا الــصــدمــة الــثــانــيــة فــكــانــت  املــســتــعــمــلــة، أمــ
بسبب انخفاض قيمة الدينار بقرابة %30 
فـــي الــســنــتــن املـــاضـــيـــتـــن، حــيــث أدى ذلــك 
إلى ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات، ما 
مقابل  ترتفع  التعويضات  فــاتــورة  يجعل 
انـــخـــفـــاض طـــلـــب الـــتـــأمـــن عـــلـــى الـــســـيـــارات 
ــر ربـــحـــا بــالــنــســبــة  ــثــ ــدة، ألنـــهـــا األكــ ــديــ ــجــ الــ

لشركات التأمن«.
وحــــول الــخــيــارات املــطــروحــة أمــــام شــركــات 
الــتــأمــن، قـــال نــائــب رئــيــس اتــحــاد شــركــات 
اليوم  ملزمة  التأمن  »شــركــات  إن  التأمن، 
بالتحرك إليجاد خدمات جديدة لتعويض 
الخسائر املسجلة، أما الخيار الثاني، وهو 
أسعار  مراجعة  فهو  التطبيق،  إلــى  األقــرب 
الـــتـــأمـــن عــلــى الـــســـيـــارات، بــحــيــث تــتــوافــق 

الخدمات مع املتغيرات الجديدة«.
ــــح خــلــيــفــاتــي، أن الــتــأمــيــنــات قــطــاع  وأوضــ
السلطات  لم تستوعبه  اقتصادي، وهو ما 
الــتــي تــريــد الــتــحــكــم فــي الــســوق عــن طريق 
تــحــديــد األســـعـــار بــطــريــقــة إداريـــــــة، ولــيــس 

الصناعي، خاصة مع ضعف األجور املقدمة 
السياق، قال الالجئ السوري  لهم. وفي هذا 
»العربي  لـ عاما(   40( الفهد  أبــو  أحمد خلف 
املساعدات  انقطاع  على  إن خوفه  الــجــديــد«، 
ــائــــف فــي  ــاء الـــعـــمـــل بــــوظــ ـــقــ ــة األجـــــــــور لـ ــلــ وقــ
املصانع، هي أهم األسباب التي تحول دون 

حسب معطيات السوق. وكان اتحاد شركات 
الــتــأمــن وإعــــــادة الــتــأمــن فـــي الـــجـــزائـــر قد 
استبق األحــداث، خالل شهر أبريل/نيسان 
املاضي، في محاولة ملواجهة األزمات التي 
تقدم بملف مفصل  القطاع، حن  يواجهها 
إلـــى املــعــهــد الــجــزائــري لــلــريــاضــيــات التابع 
لــجــامــعــة الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا »هــــواري 
بـــومـــديـــن«، لـــدراســـة حــجــم الــــزيــــادات الــتــي 
سيتم رفعها إلى وزارة املالية فيما يخص 

تسعيرة تأمن السيارات.
اقترحت على وزير  التي  الزيادات  وشملت 
املالية السابق، عبد الرحمن بن خالفة، شهر 
يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، بــالــدرجــة األولــى 
أكثر  يرتكبون  الــذيــن  املتهورين  السائقن 
من 3 حوادث في السنة، لكي يتم تصنيفهم 
في خانة حمراء، وفق برمجيات معلوماتية 
ملتعاملي الــتــأمــن. وحــســب املــقــتــرحــات، قد 
يتم حرمانهم من التعويض إذا ما تجاوزوا 
كــافــة الــخــطــوط الــحــمــراء، إال أن رحــيــل عبد 
الرحمن بن خالفة وتعين وزير جديد هو 
يبقى مجمدا  امللف  عمي، جعل  بابا  أحمد 

إلى إشعاٍر آخر.
وأرجع االتحاد، الذي يمثل شركات التأمن 
في الجزائر، هذه الخطوة إلى الوضع املالي 
الصعب الــذي يعيشه القطاع، جــراء تراجع 
الــطــلــبــات عــلــى تــأمــن الــســيــارات الــجــديــدة، 
قابلها تضاعف حوادث املرور، يضاف إلى 
كل هذا ارتفاع أسعار املركبات بـ30 % وقطع 

الغيار بـ40%، حسب تقديرات االتحاد.
ــررت، مــطــلــع الـــعـــام  ــ ــ ــزائـــر قــــد قـ ــجـ وكــــانــــت الـ
السيارات  استيراد  الجاري، تجميد عملية 
الــــجــــديــــدة، وإخــــضــــاع نـــشـــاط اســـتـــيـــرادهـــا 
ــــص، حـــيـــث تــــم تـــحـــديـــد عـــدد  ــرخـ ــ لـــنـــظـــام الـ
الـــســـيـــارات الـــتـــي ســيــتــم اســـتـــيـــرادهـــا خــالل 
الــعــام الـــجـــاري، بــهــدف كــبــح واردات الــبــالد 
الــتــي تــفــوق حــاجــة الــســوق املــحــلــيــة، حسب 

تقارير رسمية.
وربــــحــــت الـــحـــكـــومـــة مـــعـــركـــة كـــبـــح فـــاتـــورة 
استيراد السيارات، حيث تراجعت إلى 768 
ألــف   53.356 اســتــيــراد  بــعــد  دوالر  مــلــيــون 
مركبة خالل األشهر السبعة األولى من عام 
بمبلغ  مــركــبــة  ألـــف   230.174 مــقــابــل   ،2016
الــفــتــرة ذاتـــهـــا من  2.4 مــلــيــار دوالر، خـــالل 
العام املاضي، أي بنسبة تراجع بلغت %68.

مــن  ــر  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ واردات  فــــــاتــــــورة  ــلــــغــــت  وبــ
مليارات دوالر، خالل   3.14 السيارات نحو 
املــاضــي 2015، مــقــابــل 5.7 مــلــيــارات  الــعــام 
ــه، حــســب  ــيـ ــلـ عـ الــــســــابــــق  ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ دوالر 

اإلحصائيات الرسمية.

عــمــلــه وغـــيـــره مـــن الـــالجـــئـــن الـــســـوريـــن في 
ــاف، أن األجــــور التي  ــ وظــائــف رســمــيــة. وأضـ
تدفع لهم أقل كثيرًا مما يتقاضاه األردنيون، 
األساسية،  متطلباتهم  لقضاء  تفي  ال  وهــي 
مشيرا إلى أن صاحب العمل يستطيع فصل 
الحد  ويبلغ  وبسهولة.  وقــت  أي  فــي  العمال 
شــهــريــا  دوالرا   270 نـــحـــو  لــــأجــــور  ــى  ــ ــ األدنـ
لــأردنــيــن، حسب الــتــقــاريــر الــرســمــيــة. وأكــد 
السوري محمود الحايك أبو مالك )38 عاما(، 
»العربي الجديد«، أن املساعدات  في حديثه لـ
عـــبـــارة عـــن كـــوبـــونـــات لـــشـــراء االحــتــيــاجــات 
األساسية، وسيتم حرمانهم منها في حالة 
العمل بتصاريح رسمية، ما يدفع السورين 

إلى العمل بشكل غير رسمي. 
وأعطت وزارة العمل فرصة للعمالة السورية 

لــتــصــويــب أوضــاعــهــا مـــن خـــالل اإلعـــفـــاء من 
ــة أشـــهـــر،  ــدة ثـــالثـ ــ رســــــوم تـــصـــريـــح الـــعـــمـــل ملـ
لــشــؤون  الــســامــيــة  املــفــوضــيــة  بالتنسيق مــع 
بتغطية  تعهدوا  الــذيــن  واملانحن  الالجئن 
ــذه الـــتـــصـــاريـــح. ولــضــبــط الــعــمــالــة  ــوم هــ ــ رسـ
املختصة  الجهات  تكتفي  املخالفة،  السورية 
بــمــحــاســبــة أصـــحـــاب الــعــمــل، وعــــدم تــرحــيــل 
الـــالجـــئـــن كـــغـــيـــرهـــم مــــن الــــوافــــديــــن بــســبــب 
األوضاع الصعبة التي تعاني منها سورية.

ــم املـــتـــحـــدة، يبلغ  ــ وحـــســـب إحــصــائــيــات األمـ
عدد الالجئن السورين في األردن نحو 1.3 
مخيمات  فــي  غالبيتهم  يقيم  الجـــئ  مــلــيــون 
أقــيــمــت فــي شــمــال الـــبـــالد، ويــعــمــل معظمهم 
الحرة بدون  التجارة واملطاعم واألعمال  في 

تصاريح عمل رسمية.
وقال رئيس املرصد العمالي األردنــي، أحمد 
»العربي الجديد«، إن املرصد تابع  لـ عــوض، 
مـــؤخـــرًا، مـــدى تــطــبــيــق اتـــفـــاق قـــواعـــد املنشأ 
على أرض الواقع، خاصة ما يتعلق بتشغيل 
الالجئن السورين، حيث تبّن عدم قبولهم 
بــالــعــمــل فـــي املــصــانــع بــمــوجــب عـــقـــود عمل 
املساعدات  على  منهم  خشية  وذلــك  منظمة، 
ــة املـــقـــدمـــة لــــهــــم، مــــا أدى إلـــــى عــجــز  ــيــ الــــدولــ
الصناعي عن تحقيق شرط تشغيل  القطاع 
الالجئن، وبالتالي لم يتمكنوا حتى اآلن من 

دخول األسواق األوروبية.
ويرى عوض أن مخاوف الالجئن السورين 
حقيقية، حيث من املحتمل توقف املساعدات 
التي يحصلون عليها من مفوضية  الدولية 
الــالجــئــن والــــدول والــجــهــات األخــــرى، ســواء 
ــــل املــخــيــمــات أو خـــارجـــهـــا، ما  املــقــيــمــن داخـ

يتسبب في زيادة أزماتهم املعيشية.
ــــال إن الــالجــئــن الـــســـوريـــن بــحــاجــة إلــى  وقـ
ــتـــمـــرار صــرف  تــطــمــيــنــات رســمــيــة تـــؤكـــد اسـ
املــعــونــات لــهــم فـــي حـــال عــمــلــوا فـــي وظــائــف 

مرصودة بموجب تصاريح عمل.
وشمل اتفاق تبسيط قواعد املنشأ بن األردن 
واالتحاد األوروبــي الــذي جاء نتاجا ملؤتمر 
تنموية  ومدينة  منطقة   18 للمانحن،  لندن 

الــبــالد، وبإمكان  أنــحــاء  وصناعية فــي كــافــة 
منتجاتها التصدير إلى األســواق األوروبية 
فـــي حــالــة تــحــقــيــق شـــرط تــشــغــيــل الــالجــئــن. 
وتـــشـــمـــل الــتــســهــيــالت مــــا يــــعــــادل تــخــفــيــض 
القيمة املضافة إلى 30% بدال من 50 إلى %65 
كما كان سابقا. ومن جانبه، أكد رئيس غرفة 
»الــعــربــي  صــنــاعــة عــمــان، زيــــاد الــحــمــصــي، لـــ
الجديد«، أن االتفاق يحتاج إلى بعض الوقت 
حتى تستطيع الصناعات األردنية التصدير 
إلى أوروبا، كونها ليست لديها معرفة بتلك 
الفرص  التعرف على  إلــى  األســـواق وتحتاج 

التسويقية املتاحة.
وأضــــــاف أن الـــصـــنـــاعـــات األردنــــيــــة بــحــاجــة 
املنافسة  التطوير حتى تستطيع  إلى  أيضا 
في األســواق األوروبــيــة، مشيرا إلــى صعوبة 
استفادة بعض الصناعات من اتفاق تبسيط 

قواعد املنشأ في املرحلة الراهنة.
ــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  مــــن جـــانـــبـــه، قـ
بيبي،  عــلــي  األردن،  فــي  الــالجــئــن  مفوضية 
ــد«، إن املـــفـــوضـــيـــة ومـــن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
الــســوريــن للعمل في  بــاب تحفيز الــالجــئــن 
املــصــانــع األردنـــيـــة وعـــدت بــاســتــمــرار تقديم 

املساعدات لهم وعدم انقطاعها.
تـــتـــوقـــف  ال  املـــــســـــاعـــــدات  ــلــــك  تــ أن  وأضــــــــــاف 
بــمــجــرد عــمــل الـــالجـــئ، وإنـــمـــا تــســتــمــر حتى 
وإن هـــاجـــر إلــــى بـــلـــدان أخــــــرى، مــشــيــرا إلــى 
أهمية تطبيق االتفاق مع االتحاد األوروبي 
لــــــزيــــــادة الــــــــصــــــــادرات األردنـــــــيـــــــة وتـــشـــغـــيـــل 
الالجئن السورين. ورغم ذلك، لم تكف هذه 
ــاع الـــالجـــئـــن بــالــعــمــل في  ــنـ الــتــطــمــيــنــات إلقـ

املصانع بصورة رسمية، حسب مراقبن.
وأكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة األردنية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  يــوســف الــشــمــالــي، لـــ
حمالت  تكثيف  املقبلة  الــفــتــرة  خـــالل  سيتم 
فــي األســــواق  األردنـــيـــة  للمنتجات  الــتــرويــج 
والقطاع  الحكومة  بن  بالتعاون  األوروبــيــة 
الـــخـــاص وتــحــفــيــز الــصــنــاعــيــن فـــي املــنــاطــق 
من  لالستفادة  باالتفاق  املشمولة  التنموية 

البرنامج الجديد.

نواكشوط ــ خديجة الطيب

تصاعدت التحذيرات في موريتانيا من تدهور قطاع إنتاج 
الــحــديــد والـــصـــلـــب، الــــذي يــشــكــل شـــريـــان الــحــيــاة الــرئــيــســي 
القتصاد البالد، وأرجع خبراء أسباب تراجع هذا القطاع إلى 
انتشار الفساد اإلداري واختالس املال العام وغياب الخطط 

االستراتيجية للحفاظ على إنتاجية القطاع.
امللفات  أكــثــر  الحديد  قــطــاع  فــي  املستشري  الفساد  ويعتبر 
خطورة على مستقبل البالد، فالقطاع الذي ينتج 13 مليون 
طــن مــن الــحــديــد ســنــويــا تمثل إيـــــرادات صـــادراتـــه أحـــد أهــم 
في  لم يستطع تحقيق طفرة  القومي، حيث  الدخل  مصادر 
ميزانية البالد رغم ارتفاع الصادرات في ظل ارتفاع أسعار 
الوطني من  االقــتــصــاد  ل مــن اســتــفــادة 

ّ
قل مــا  الحديد عامليا، 

هذا القطاع، حسب الخبراء. وفي هذا السياق، يؤكد الخبير 
»العربي الجديد«،  االقتصادي ملن ولد الختاري، في حديثه لـ
ما  مــن عشوائية وفــســاد كبيرين،  الــحــديــد يعاني  قــطــاع  أن 
التي  الحكومية  »اســنــيــم«  شــركــة  وضــع  على  انعكس سلبا 
ة اإلفالس العام املاضي، وتساءل أين تذهب 

ّ
كانت على حاف

مليارات الشركة بعد أن ارتفع قيمة إنتاجها بن عامي 2009 
و2014 إلى 2000 مليار أوقية، منها 800 مليار أوقية أرباحا 

صافية؟ )الدوالر = 340 أوقية موريتانية(.
ويـــرى ولـــد الــخــتــاري، أن الــنــهــب والــتــبــديــد والــفــســاد عــوامــل 
أثرت على أداء الشركة الحكومية املتخصصة في استخراج 

خامات الحديد وتصديرها. 
ويضيف »أن هناك عــدة عــوائــق تقف فــي وجــه زيـــادة إنتاج 
الــحــديــد فــي مــوريــتــانــيــا، أهــمــهــا اإلنــفــاق والــبــذخ عــلــى أمــور 
أخــــرى خـــارجـــة عـــن مــجــال عــمــل الــشــركــة، وانــتــشــار الــفــســاد 
املالي واإلداري، ونقص اليد العاملة املاهرة وعدم تأهيلها، 
ــة واملــســؤولــيــات الــحــســاســة على  ــ واحــتــكــار املــنــاصــب اإلداريـ
أشــخــاص غــيــر أكــفــاء، وزيــــادة تكاليف اإلنــتــاج بسبب ُبعد 
مــواقــع االســتــخــراج عــن مــواقــع التصنيع ومــوانــئ التصدير 

ونـــدرة قطع غيار اآلالت فــي الــســوق املحلي واالعــتــمــاد على 
استيرادها من الخارج«. ويشير إلى أن نهب الثروة املعدنية 
فــاق %32،  املنطقة  فــي  للبطالة  مــعــدل  أكــبــر  بلد يسجل  فــي 
موريتانيا  أن  الشركاء، خاصة  ثقة  لكسب  يتوقف  أن  يجب 
تنقب فيها حاليا 283 شركة أجنبية، وذلــك لتحقيق نسبة 

نمو حقيقية في البالد، حسب ولد الختاري.
ل قطاع الثروة املعدنية في موريتانيا، خاصة الحديد، 

ّ
ويمث

املاضية  الــعــقــود  فطيلة  ذهــبــا،  تبيض  الــتــي  الــدجــاجــة  دور 
منذ  القطاع  هــذا  دخــول  مــن  املتعاقبة  الحكومات  استفادت 
تــأمــيــم شــركــة »أســنــيــم« وبــــدء تــصــديــر أولــــى شحناتها من 
خامات الحديد املوريتاني الذي يعد من النوع الجيد، حيث 
تمثل نسبة التركيز فيه 80,64%، حتى وصل إنتاجها العام 

املاضي ما يقارب 13 مليون طن من الحديد الخام.
وحـــســـب الـــخـــبـــراء، لـــم يــتــم اســتــغــالل مــنــاجــم الــحــديــد الــتــي 
املوريتاني، وتحديدًا في منطقة بطاح  الشمال  تتواجد في 
الطفرة في  الزويرات، وفق استراتيجية مدروسة الستغالل 

أسعار الحديد.
وتقوم شركة »اسنيم« باستخراج الحديد من ثالثة مناجم 
ثاني  »الكلب« و»الكدية« و»ملهودات«، وتعتبر  رئيسية هي 
منتج أفريقي للحديد، وتعمل الشركة حاليا على إنشاء ثالثة 
مصانع أخرى لخامات الحديد ومجمع للتخزين، باستثمار 
تبلغ تكلفته نحو مليار دوالر تم تمويل أكثر من 40% منها 
املــنــاجــم، فيما يساهم ممولون آخـــرون في  مــن طــرف شركة 
للتنمية  اإلسالمي  البنك  أهمهم  من  التكاليف  بقية  تغطية 

والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك األفريقي للتنمية.
ويهدف هذا املجمع املنجمي الذي يستغرق العمل فيه خمس 
ســنــوات، إلــى رفــع إنــتــاج الــشــركــة مــن 13 مليون طــن إلــى 17 
مليون طن. وحسب إحصائيات الشركة، فإن مساهمتها في 
الناتج املحلي الخام بلغ 10%، وفي عائدات التصدير %39، 
دائـــم، و2800 موظف  مــوظــف بشكل   4500 الشركة  وتــوظــف 
بشكل مؤقت، وهي أكبر تجمع عمالي بعد موظفي الحكومة.

الجزائر... تقليص استيراد 
السيارات يصدم شركات التأمين

634 توصية لمعالجة األزماتمخاوف انقطاع المساعدات تعّطل »تشغيل الالجئين«

13 مليون طن من الحديد حجم اإلنتاج السنوي )العربي الجديد(تراجع إيرادات قطاع التأمينات بسبب تقليص واردات السيارات )فاروق بطاشي/فرانس برس(

)Getty/السوريون يفضلون العمل بدون تصاريح رسمية خوفًا على المساعدات )تييري ترونل

الفساد يهّدد صناعة الحديد

تعرّض قطاع التأمينات 
في الجزائر لخسائر 

باهظة، خالل الفترة 
الماضية، بسبب تقليص 

واردات السيارات وارتفاع 
أسعار قطع الغيار

3 آالف فرصة عمل للمرأة 
السعودية

استقطب معرض ومنتدى »جلوورك« 
للتوظيف النسائي في نسخته الرابعة أكثر 

من 26000 فتاة للمشاركة في فعالياته، 
وتم توفير أكثر من 3000 فرصة عمل 

متاحة لشغلها من قبل املتقدمات املؤهالت 
من بني الباحثات عن الوظائف من كافة 
أنحاء اململكة. وأشار الرئيس التنفيذي 

لشركة جلوورك، خالد الخضير، إلى أن 
املعرض الذي انعقد في ثالث مدن رئيسية 

نجح العام املاضي في استقطاب حوالي 50 
ألفا من الباحثات عن العمل، وشاركت فيه 
300 شركة محلية وعاملية، وأوجد فرص 

عمل لحوالي 10% منهن، في حني تم 
توقيع اتفاقيات عمل وتوفير فرص تدريبية 
ألكثر من 3703 من زائرات املعرض. وُعقد 

خالل املعرض أكثر من 25 ورشة عمل 
وعدد من املقابالت الشخصية.

الكويت تكثف حمالتها 
الرقابية على األسواق

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، 
أمس، ضبط 12 مخالفة تورطت فيها 
مخازن ومطاعم ومحالت تجارية في 

منطقة العارضية. وأضافت الوزارة، 
في بيان صحافي، أن فريق الطوارئ 
رصد مخالفات متنوعة ما بني غش 

في نوع املنشأ واستخدام مواد غذائية 
منتهية الصالحية وعدم وجود الئحة 

أسعار للحوم، خالل جولة تفتيشية 
على مخازن وشركات متخصصة في 

التجهيزات الغذائية ومطاعم. وقالت إنها 
أعدت محاضر ضبطيات لهذه املخالفات 

لتحويلها إلى النيابة التجارية التخاذ 
اإلجراءات القانونية تجاه املخالفني. 

مصر تنفي حظر استيراد 
سلع تامة الصنع

نفي وزير التجارة والصناعة املصري، 
طارق قابيل، وجود أي نية لدى الحكومة 

إلصدار قرارات لحظر استيراد سلع تامة 
الصنع، مؤكًدا التزام مصر بكافة اتفاقات 
التجارة الدولية، خاصة في ظل عضويتها 

في منظمة التجارة العاملية. ولفت قابيل، إلى 
أن أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتي في 

إطار املعايير الدولية وااللتزامات املنصوص 
عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد 

منظمة التجارة العاملية. وأشار إلى أن قرار 
تسجيل املصانع املصدرة إلى مصر ليس 

هدفه تقييد االستيراد.

سامسونغ توقف 
هواتف »نوت 7«

أوقفت شركة »سامسونغ« العاملية، أمس، 
مبيعات هواتف غاالكسي »نوت 7« الذكية، 
بعد تأكدها من فشل خدمة االستبدال في 
معالجة مشاكل البطاريات. وقالت الشركة، 
في بيان، أمس: »ألن سالمة العمالء تبقى 
على رأس أولوياتنا، ستطالب سامسونغ 

جميع شركاء النقل والبيع بالتجزئة عامليًا 
بوقف مبيعات أو استبدال أجهزة غاالكسي 

»نوت 7«. وأشارت الشركة في بيانها، إلى 
أنها تجري »تحقيقًا لحل املشكلة«، وحذرت 

من استخدام هذا النوع من األجهزة.
وأضافت: »سواء كان العميل يستخدم 

هاتف »نوت 7« األصلي أو املستبدل، 
ننصح بضرورة إغالقه، والتوقف عن 

استعماله«. وتسبب هاتف »نوت 7«، في 
إشعال حريق على منت طائرة تابعة لشركة 
الطيران »ساوث ويست«، األسبوع املاضي.

زيادة التبادل التجاري 
بين إيران وتايالند 

قال وزير التجارة التايالندي، ابيرادی 
تانتاربورن، إن إيران وتايالند اتفقتا علی 

التجارة التفضيلية )بتا(، ليمهدا لرفع قيمة 
التبادل التجاری بينهما إلی 3 مليارات 
دوالر خالل السنوات الخمس القادمة. 
وأضاف تانتاربورن، فی تصريحات 

صحافية أمس، علی خلفية اجتماع اللجنة 
التجارية املشترکة بني إيران وتايالند، أن 

الطرفني اتفقا علی حذف التعريفة الجمرکية 
لـ100 سلعة. ونقل موقع »بانكوك بوست« 

عن وزير التجارة التايالندی قوله، إن طهران 
طرحت االتفاق علی التجارة التفضيلية، 

ووافقت تايالند علی االقتراح اإليرانی. 
وأوضح الوزير التايالندی أن اتفاق التجارة 

الحرة ال يقتصر علی البضائع، بل يغطی 
الخدمات واالستثمارات أيضا. وتعد إيران 

الشريك التجاري التاسع لتايالند في الشرق 
األوسط، وبلغت قيمة التبادل التجاري بني 

البلدين 310 ماليني دوالر عام 2015.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%6.7
ــر لــلــمــجــلــس  أكـــــد تـــقـــريـ
لــلــتــأمــيــنــات، أن  الــجــزائــري 
شركات  مــعــامــالت  قيمة 
التأمين فيما يخص السيارات 
انخفضت بنسبة 6.7%، خالل 
من  األولـــى  شــهــور  الستة 
مع  مقارنة  الجاري،  العام 

نفس الفترة من عام 2015.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ر خــــبــــراء مــــن تــــحــــّول الـــتـــوصـــيـــات 
ّ
حـــــــذ

السوداني  الوطني  للحوار  االقتصادية 
أهـــم  أن  وأكــــــــدوا  عـــلـــى ورق،  ــــى حـــبـــر  إلـ
ــبـــاب تـــراجـــع الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة  أسـ
تــتــمــثــل فــــي االضــــطــــرابــــات الــســيــاســيــة 
وعـــــــــدم الــــتــــوصــــل إلـــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
واضحة للتنمية. واختتمت أمس األول، 
فعاليات الحوار الوطني والذي استمر 
ملدة عام كامل أجازت من خالله اللجنة 
االقتصادية 634 توصية ملعالجة الشأن 
التنموي واألوضاع املعيشية في البالد.

وفـــي هـــذا الـــشـــأن، يــقــول عــضــو اللجنة 
االقــــتــــصــــاديــــة فـــــي الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي، 
الـــزيـــن الـــعـــوض، لــــ »الـــعـــربـــى الــجــديــد«، 
إن الــتــوصــيــات تــظــل مــرتــبــطــة بــإيــقــاف 
الــحــرب وتقليل الــصــرف الــحــكــومــي مع 
أهمية إصدار قوانن تساهم في تنفيذ 

التوصيات املتعلقة بمحاربة الفساد.
النظام  اخــتــرنــا  لقد  الــعــوض،  ويضيف 
االقـــتـــصـــادي املــخــتــلــط مـــع بــقــاء الــدولــة 
في إدارة املشاريع الكبيرة ومنها النقل 
والتعليم والصحة، وتوافقنا أن الزراعة 

هي املخرج لتنمية االقتصاد.
البشير،  السوداني عمر  الرئيس  ووعــد 
تسلمه  بــعــد  األول،  أمــــس  خــطــابــه  فـــي 
وثيقة الحوار الوطني، بتنفيذ توصيات 
اتــفــق عليها  الــتــي  االقــتــصــاديــة  اللجنة 
املــقــدمــة من  الــعــمــل  أوراق  بــعــد مناقشة 
األحزاب املشاركة في الحوار لتشخيص 
املــشــاكــل واألزمـــــات. وشــــارك فــي مؤتمر 
الـــوطـــنـــي 128 حـــزبـــا وحـــركـــة  ــوار  ــ ــحـ ــ الـ
ناقشت خــالل عــام كامل فــي ســت لجان 
الشأن السوداني في مختلف القطاعات 
ومنها االقتصادي. وتؤكد عضو اللجنة 
لـ  التجانى بشير،  االقتصادية محاسن 
»العربي الجديد«، على وجود سياسات 
حــكــومــيــة خــاطــئــة أحــدثــت ضــــررًا بالغا 

أن كل  إلــى  الوطني، مشيرة  باالقتصاد 
الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة لــهــا نــصــيــب من 
هـــذه األخـــطـــاء وأبـــرزهـــا إهــمــال القطاع 
»غولدمان  مؤسسة  فت 

ّ
وصن الــزراعــي. 

دراســة حديثة،  في  األميركية،  ساكس« 
الــــســــودان فـــي املـــركـــز األول فـــي قــائــمــة 
الـــدول التي تمتلك أراضـــي زراعــيــة غير 
تــقــتــرب من  مستغلة، وذلـــك بــمــســاحــات 

80 مليون فدان.
ــول بـــشـــيـــر، إنـــــه فــــي حـــــال تــطــبــيــق  وتــــقــ
ــهــــم فـــــــي تـــعـــديـــل  ــتــــســ الـــــتـــــوصـــــيـــــات ســ
الــوضــع نحو األفــضــل فــي حــالــة تفعيل 
قــوانــن املــحــاســبــة. ويـــرى وزيـــر الــدولــة 
لــلــمــالــيــة األســـبـــق، عـــز الـــديـــن إبــراهــيــم، 
ــلـــى الـــجـــانـــب  أن الـــتـــوصـــيـــات ركـــــــزت عـ
به  تتميز  الـــذي  الــخــدمــي  دون  السلعي 
السودان في مجاالت متعددة مثل النقل 

والتجارة والطب والسياحة والتعليم.
ويقول، إن وثيقة الحوار الوطني لم تهتم 
لقدراتنا  إهمالنا  يــؤكــد  مــا  بالخدمات 
الــبــشــريــة، وإنــنــا نمتلك مــعــلــومــات عن 
نمتلك معلومات  ولكنا ال  االبــقــار  عــدد 
عن عــدد املهندسن أو األطــبــاء. ويدعو 
للمخزونات  هيئة  إنشاء  إلــى  إبراهيم، 
ســواء للدواء والنفط والــغــذاء، حيث إن 
عدم وجــود مخزونات كافية من السلع 
في  املباشر  السبب  كــان  االستراتيجية 

عدم استقرار األسعار.
ــنــــي  وشــــمــــلــــت وثــــيــــقــــة الـــــــحـــــــوار الــــوطــ
ــيـــات عـــاجـــلـــة وأخـــــــرى مــتــوســطــة  تـــوصـ
الـــتـــوصـــيـــات  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ومــــــن  أو 
الـــعـــاجـــلـــة االهـــتـــمـــام بــالــبــحــث الــعــلــمــي 
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــي مـ ــ ــه فــ ــ ــ ــخــــصــــص ل وزيـــــــــــــادة املــ
السكة  تطوير  خطة  واستكمال  الــدولــة 
الــحــديــد كـــأولـــويـــة قـــصـــوى واســتــكــمــال 
خــطــة الــتــولــيــد الــكــهــربــائــي واالهــتــمــام 
ــربــــي ومـــعـــالـــجـــة  ــعــ بـــســـلـــعـــة الـــصـــمـــغ الــ
ــا إفـــســـاح  ــه. وتـــضـــمـــنـــت أيــــضــ ــكـــالتـ مـــشـ
دور  وتقليص  الــخــاص  للقطاع  املــجــال 

ــة والــــشــــركــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــتــي  ــ ــدولـ ــ الـ
تــزاحــم الــقــطــاع الــخــاص فــي االستثمار 
ــهــــاج  ــتــ ــة، وانــ ــ ــيـ ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ ــــات اإلنـ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ والـ
ســيــاســات دعــــم الــخــصــخــصــة وتــحــريــر 
ــة الـــقـــطـــاع  ــطـ األســـــعـــــار وتـــشـــجـــيـــع أنـــشـ
الــــخــــاص، ووضـــــع خــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
لــلــشــراكــة الــفــعــالــة بــن الــقــطــاعــن الــعــام 
والخاص وإصدار التشريع الذي ينظم 
إلى  التوصيات  الشراكة. وأشــارت  هــذه 
أمنية متخصصة  قــوة  تكوين  ضـــرورة 
لحماية االستثمار وتمكن املستثمرين 

من األرض التي تمنح لهم.
أما فيما يخص األوضاع املعيشية، فإن 
أهم التوصيات شملت تقوية وتنشيط 
لتخفيف  املختلفة  للقطاعات  الــتــعــاون 
ــــن،  ــنـ ــ ــواطـ ــ األعـــــــبـــــــاء املـــعـــيـــشـــيـــة عــــــن املـ
املتعلقة  التشريعات  وإنفاذ  واستكمال 
ــافــــســــة، ومــــنــــع االحـــتـــكـــار  ــنــ ــة املــ ــايــ ــرعــ بــ
ــايـــة  ــمـ واملـــــــواصـــــــفـــــــات الــــقــــيــــاســــيــــة لـــحـ
الرسمية،  الــتــقــاريــر  وحــســب  املستهلك. 
ــار الـــســـلـــع االســتــهــالكــيــة  ــعــ ســجــلــت أســ
ــودان ارتـــفـــاعـــا غـــيـــر مــســبــوق،  ــ ــسـ ــ فــــي الـ
سلة  أمــام  املحلية  العملة  انهيار  بفعل 
زيــادة  العمالت األجنبية، ما ساهم في 
على  يعتمد  بلد  فــي  التضخم  مــعــدالت 

استيراد أغلب احتياجاته. 
وواصلت العملة األميركية قفزاتها إلى 
السوداء  السوق  مستويات قياسية في 
بالسودان، حيث يبلغ سعر الدوالرأكثر 
مـــن  15 جــنــيــهــا، فــي حــن يــبــلــغ السعر 
نـــحـــو 6.4 جـــنـــيـــهـــات، وســـط  الـــرســـمـــي 
تحذيرات مصرفين من تواصل العملة 
املحلية تدهورها خالل الشهور القليلة 
األميركية  العملة  سعر  ليصل  املقبلة، 
إلى 20 جنيها، في ظل عدم اتخاذ تدابير 
ــيـــة نـــاجـــعـــة، واســــتــــمــــرار تـــراجـــع  عـــالجـ
إيرادات مصادر النقد األجنبي. ويواجه 
الــجــنــيــه تـــدهـــورا كــبــيــرا، مــنــذ انــفــصــال 

جنوب السودان في صيف2011.

تقارير عربية

أسواق

السوداناألردن

موريتانيا

ضعف األجور يدفع 
السوريين إلى اإلحجام عن 

العمل في المصانع

ــر أصــــــدرتــــــه دائـــــــرة  ــريــ ــقــ أكـــــــد تــ
الحكومية،  األردنية  اإلحــصــاءات 
أمـــــس، انـــخـــفـــاض الــتــضــخــم في 
الــــبــــالد خـــــالل الـــتـــســـعـــة شــهــور 
األولـــى مــن الــعــام الــحــالــي بمعدل 
من  الفترة  بــذات  مقارنة    %1.1
التقرير،  وحسب  املــاضــي.  العام 
ــات  ــوعــ ــمــ ــجــ كــــــــان مــــــن أبــــــــــرز املــ
ــة الــــتــــي ســــاهــــمــــت فــي  ــيـ ــعـ ــلـ الـــسـ
ــنــقــل بنسبة  ال االنـــخـــفـــاض  هــــذا 
والــــــدواجــــــن  ــوم  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ والـ  ،%6.5
والــوقــود واإلنــاره  بنسبة %9.4، 
ــــخــــضــــروات  وال  ،%6.2 بــنــســبــة 
بنسبة  واملعلبه  الجافه  والبقول 
ومــنــتــجــاتــهــا  واأللـــــبـــــان   ،%2.7
وقـــد   .%2.0 بــنــســبــة  ــيـــض  ــبـ والـ
طــــرأت تــراجــعــات واضـــحـــة على 
الغذائية  املــواد  العديد من  أسعار 
ــعــام الــحــالــي  فــي األردن خـــالل ال
التصدير  توقف عمليات  بسبب 
ــواق املــجــاورة وخاصة  الــى األســ
العراق على خلفية االضطرابات 
األمنية وإغــالق الــحــدود، ما أدى 
ــائــــض كـــبـــيـــر مــن  ــى وجـــــــود فــ ــ ــ إل

الخضروات والفواكه.

انخفاض 
التضخم
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إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

الــدول  العام ملنظمة  يعقد األمــن 
املصدرة للبترول )أوبــك(، محمد 
بــاركــيــنــدو، اجــتــمــاعــا تــشــاوريــا، 
الــطــاقــة  فـــي إســـطـــنـــبـــول، مـــع وزراء  ــيــــوم،  الــ
املشاركن في مؤتمر الطاقة الدولي، لبحث 
الــقــرار املتخذ فــي اجــتــمــاع الــجــزائــر األخير 
ــلـــدول األعـــضـــاء  ــتـــاج الــنــفــط لـ بــتــخــفــيــض إنـ
الــنــفــط  غـــيـــاب وزراء  املـــنـــظـــمـــة، وســـــط  فــــي 
العراقي واإليراني والسعودي، وفق مصادر 

»العربي الجديد«.
وشهد مؤتمر الطاقة، أمس، مواقف متقدمة 
جدًا في ما يتعلق باالتفاق على تثبيت إنتاج 
النفط بن الدول املصدرة في منظمة »أوبك« 
واملنتجن املستقلن عنها. وفي حن أعلنت 
ــر الـــطـــاقـــة، أن الــتــوجــه  ــ الــســعــوديــة عــبــر وزيـ
نحو التوافق ضرورة قصوى، رمت موسكو 
أن  الكرملن  الكرة في ملعب »أوبـــك«، ليعلن 
روسيا، أكبر منتج للنفط في العالم، ستكون 
مــســتــعــدة لــتــنــســيــق خـــطـــواتـــهـــا مــــع مــنــظــمــة 
إذا توصل  )أوبــك(  للبترول  البلدان املصدرة 

أعضاء املنظمة التفاق حول حجم اإلنتاج. 
وعــلــى وقـــع الــتــصــريــحــات املــتــفــائــلــة، التقطت 
التوقعات  وبــدأت  أنفاسها،  النفطية  السوق 
تتصاعد حول السعر الذي سيسجله برميل 
وتــوقــعــت شركة  املقبلة.  الــفــتــرة  خــال  النفط 
»بريتيش بتروليوم« أن يصل إلى 70 دوالرًا 
في نهاية 2016. إال أن املتعاملن في األسواق 
ــدم الــيــقــن  ــ ال يــــزالــــون فــــي مـــرحـــلـــة الـــشـــك وعــ
بشأن االلتزام بعملية خفض اإلنتاج وتأثير 
الخفض على تحقيق االستقرار، ما ساهم في 
تسجيل املزيد من التراجع في األسعار... أما 
الوكالة الدولية للطاقة، فقد أكدت أن التخمة 
تلقي بثقلها  قــد  النفط  إمـــدادات  فــي  الكبيرة 
حتى 2017، ما لم تقم »أوبك« بخفض اإلنتاج.

تناغم بين السعودية وروسيا
الفالح،  وأعلن وزير الطاقة السعودي، خالد 
املنعقد  الــدولــي،  الطاقة  مؤتمر  هامش  على 
املــاضــي ويستمر  األحـــد  منذ  إسطنبول  فــي 
حتى يوم غد الخميس، أن سوق النفط بدأت 
بالفعل تستعيد توازنها. ودعا املنتجن من 
خارج »أوبك« إلى عدم االكتفاء بالدعم وإنما 
إلــى املــشــاركــة الفعلية فــي تحقيق  الــوصــول 

استقرار السوق النفطية.
وقـــــال إنــــه يــــرى إشـــــــارات عــلــى أن املــنــتــجــن 
للبترول  املــصــدرة  البلدان  داخــل منظمة  مــن 
)أوبـــك( وخــارجــهــا يرغبون فــي اإلســهــام في 
النفط. ولفت إلى  الــتــوازن في ســوق  تحقيق 
أن مساعي التعجيل باستعادة توازن السوق 
الــنــفــط فــي حــد ذاتـــه وإنــمــا  ال تتعلق بسعر 
النفط الستئناف  إلــى قطاع  بــإرســال إشـــارة 

االستثمار من جديد.
ــقـــف الــــجــــانــــب الـــــروســـــي الـــتـــصـــريـــحـــات  ــلـ وتـ
الكرملن  باسم  املتحدث  قــال  إذ  السعودية، 
ديمتري بيسكوف، أمس، إن روسيا ستكون 
مــســتــعــدة لــتــنــســيــق خـــطـــواتـــهـــا مــــع مــنــظــمــة 
إذا توصل  )أوبــك(  للبترول  البلدان املصدرة 

أعضاء املنظمة التفاق على خطواتهم.
ألكسندر نوفاك:  الروسي  الطاقة  وقال وزير 
ــــك قــبــل نــهــايــة  »ســنــجــري مــــشــــاورات مـــع أوبـ
اجتماعا  عقد  كما  األول«.  تشرين  أكــتــوبــر/ 
مـــع نــظــيــره الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح، أمــس 
لبحث  الطاقة،  مؤتمر  هامش  على  الثاثاء، 
اتفاقيات الجزائر األخيرة.  الفعل على  ردود 
ونــقــلــت وكــالــة »تــــاس« الــروســيــة عــن نــوفــاك 
قــولــه إن بـــاده تـــدرس حــالــيــا تثبيت إنــتــاج 

الخام وليس خفضه.
لكن التماسك الرسمي الروسي حول التأكيد 
على أن موسكو مستعدة لبحث ثبيت اإلنتاج 
ال خــفــضــه، لــم ينسحب عــلــى املــســؤولــن في 

الشركات النفطية الروسية الكبرى. 
إذ أعــــلــــن رئــــيــــس شــــركــــة روســــنــــفــــت وأكــــثــــر 
النفط  التنفيذين نفوذًا في قطاع  املسؤولن 
»رويترز«،  لوكالة  سيتشن،  إيغور  الروسي، 
إن شركته ال تنوي كبح إنتاج النفط في إطار 
االتــفــاق املحتمل مــع أوبـــك. وشــكــك  سيتشن 
فــي تحرك عــدد مــن الـــدول األعــضــاء فــي أوبــك، 

طهران ـ العربي الجديد

عــقــد وزيـــــر الــــشــــؤون املـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
اإليراني علي طيب نيا، اجتماعا مع املديرة 
الــعــامــة لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي كريستن 
ــات الـــبـــنـــك  ــاعــ ــمــ ــتــ ــلــــى هــــامــــش اجــ الغــــــــــارد عــ
البيرو  النقد في عاصمة  الــدولــي وصــنــدوق 
األول بعد 20 عاما من  لقاء هــو  فــي  »ليما«، 
توقف اللقاءات بن املسؤولن االقتصادين 
اإليرانين والصندوق، وفق ما أفادت وكالة 

أنباء فارس، أمس الثاثاء.
وقــــال طــيــب نــيــا إن بــــاده بــــدأت إصــاحــات 
املرحلة في إطار  هيكلية وأساسية في هذه 

ــران وفــنــزويــا والـــســـعـــوديـــة، لخفض  ــ مــثــل إيـ
النفط  ارتــفــاع لسعر  أي  أن  إنتاجهم، مضيفا 
النفط  أربــــاح  يــزيــد  للبرميل  دوالرًا   50 فـــوق 
الــصــخــري األمـــيـــركـــي. وبــعــد ســـاعـــات أعــلــنــت 
ــة،  ــيـ ــة تـــــاس الـــروسـ ــالــ »روســــفــــنــــت«، وفـــــق وكــ
االلتزام باتفاق أوبك إذا انضمت إليها روسيا.
أما ليونيد فيدون، وهو نائب رئيس شركة 
لــوك أويــل الــروســيــة، وهــي ثاني أكبر شركة 
أن شركته  فــأكــد  روســيــا،  فــي  للنفط  منتجة 
ــار اتــفــاق  مــســتــعــدة لتقييد إنــتــاجــهــا فــي إطــ
محتمل مــع أوبـــك. وأضـــاف أن تثبيت إنتاج 
النفط الروسي أمر سهل من الناحية الفنية 
وتوقع انخفاض إنتاج النفط العاملي اعتبارًا 
مـــن مــطــلــع 2017. ال بـــل أعــــرب عـــن ثــقــتــه في 
مـــشـــاركـــة كــــل املــنــتــجــن الـــــــروس فــــي خــفــض 

أن  ذلــك. معتبرًا  الحكومة  إذا طلبت  اإلنــتــاج 
أمــر سهل من  الــروســي  النفط  إنــتــاج  تثبيت 

الناحية الفنية.
ــل مــؤتــمــر  ــ وقــــالــــت مــــصــــادر خـــاصـــة مــــن داخــ
العام  املناخ  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الطاقة، 
فـــي املــؤتــمــر يــشــيــر إلـــى قــنــاعــة دول منظمة 

»أوبك« بضرورة تخفيض اإلنتاج.
ويعتبر االقتصادي السوري، حسن جميل، 
أن مجريات مؤتمر الطاقة باسطنبول، تشير 
ــك« عــلــى األرجــــح  ــ ــ إلــــى أن دول مــنــظــمــة »أوبـ
ستلتزم بتخفيض اإلنتاج بأكثر من مليون 
ــران، التي  برميل يــومــيــا، فــي حــن تــرفــض إيــ
تعتبر ضمن املنظمة، تخفيض إنتاجها، بل 
»العربي الجديد«،  ستزيده. ويضيف جميل لـ
أعــاد توزيع  الطاقة  أن ما يجري في مؤتمر 

املــقــاوم«، وهي خارطة  »االقتصاد  سياسات 
طريق االقتصاد اإليراني. 

وأضـــــاف أن نــجــاحــات حــكــومــتــه فـــي خفض 
أزمة  إدارة  عليه وكذلك  والسيطرة  التضخم 
تراجع أسعار النفط، ناتجة عن املضي قدما 

في هذه السياسات. 
وأشار إلى أن التقرير األخير لصندوق النقد 
ــي، »حــمــل  ــ ــرانـ ــ ــاد اإليـ ــتـــصـ ــدولــــي حــــول االقـ الــ
توجها ايجابيا، وبّن جيدًا نجاح اإلجراءات 

الحكومية«.
مــن جــانــبــهــا أعــربــت الغــــارد عــن ارتــيــاحــاهــا 
للقائها أرفع مسؤول اقتصادي إيراني بعد 

عقدين من الزمن. 
ــى »نـــجـــاحـــات  ــ ــق »فـــــــــارس«، إلـ ــ وأشـــــــــارت، وفـ
الحكومة اإليرانية بالسيطرة على التضخم 

والنفط«، واعتبرتها تستحق اإلشادة.
وأوضحت الغارد أنه ثمة مشاكل في تعامل 
ــع املــــصــــارف اإليــــرانــــيــــة،  ــبـــرى مــ ــكـ ــنـــوك الـ ــبـ الـ
متعهدة ببحث هذا املوضوع مع املسؤولن 
ــيـــن، بــغــيــة تـــســـريـــع وتــــيــــرة تـــعـــاون  ــيـــركـ األمـ

املؤسسات املالية الدولية مع ايران.
ــــول الــجــولــة الـــجـــديـــدة مـــن الـــتـــعـــاون بن  وحـ
الصندوق وإيران قالت الغارد: »لدينا برامج 
لــلــتــعــاون مـــع إيـــــران فـــي مــجــال نــقــل خــبــرات 

سائر البلدان والخبرة الفنية«.
وشــــــارك مــحــافــظ الــبــنــك املــــركــــزي اإليــــرانــــي، 
ولـــي الــلــه ســيــف، إضـــافـــة إلـــى طــيــب نــيــا في 

اجتماعات الصندوق، التي انتهت أمس.
وكـــــان مــســاعــد رئـــيـــس الــبــنــك الــــدولــــي كــايــل 
بـــيـــتـــرز، وعــــد طــيــب نــيــا خــــال لـــقـــاء االثــنــن 
املاضي، بإعادة النظر في التعاون مع ايران 

والدفع باتجاه منح تسهيات مالية.

بــمــخــاوف مـــن أال يــكــون خــفــض اإلنـــتـــاج من 
قــبــل كــبــار مــصــدري الــخــام فــي الــعــالــم كافيا 
امتدت  الــتــي  املــعــروض  مــن تخمة  للتخلص 
عــلــى مـــــدار عـــامـــن، وســــط تـــحـــذيـــرات بــعــدم 

اإلفراط في التفاؤل. 
وانـــخـــفـــض خــــام بـــرنـــت فـــي الـــعـــقـــود اآلجــلــة 
 52.72 إلـــى  األول  كــانــون  ديــســمــبــر/  تسليم 

دوالرًا لــلــبــرمــيــل، مــتــراجــعــا بــذلــك عـــن أعــلــى 
الــذي سجله االثنن عندما  مستوى في عام 
بلغ 53.73 دوالرًا للبرميل. في حن انخفض 
الخام األميركي في العقود اآلجلة إلى 50.92 
دوالرًا للبرميل. وقفزت أسعار النفط ثاثة في 
واململكة  روسيا  قالت  بعدما  االثنن،  املائة، 
العربية السعودية إن من املمكن التوصل إلى 
للبترول  املصدرة  البلدان  منظمة  بن  اتفاق 
)أوبــــك( واملــنــتــجــن املستقلن، مــثــل روســيــا، 

لكبح إنتاج الخام.
ــــس، أن  ــيـــة، أمـ ــالـــة الــطــاقــة الـــدولـ وأعــلــنــت وكـ
ــــروض الـــعـــاملـــي مــــن الـــنـــفـــط قــــد يــصــبــح  ــعـ ــ املـ
اتفقت  إذا  أســرع  الطلب بشكل  متماشيا مع 
مــنــظــمــة »أوبـــــــك« مـــع روســـيـــا عــلــى تقليص 
كبير وكــاف في اإلنــتــاج، لكن لم يتضح بعد 

مدى السرعة التي قد يحدث بها ذلك. وقالت 
الوكالة »حتى في ظل وجود بوادر أولية على 
أن تخمة املخزونات بدأت في التقلص، تشير 
توقعاتنا للعرض والطلب إلى أن السوق قد 
تظل متخمة باملعروض خال النصف األول 
آللياتها.  الجميع  تركها  إذ  املقبل،  العام  من 
الــجــديــد، فقد  الــتــزمــت أوبـــك بهدفها  أمـــا إذا 

تستعيد السوق توازنها بشكل أسرع«.
ــالـــة الــطــاقــة الـــدولـــيـــة انــخــفــاض  وتــتــوقــع وكـ
إنــتــاج الـــدول غير األعــضــاء فــي أوبـــك بواقع 
900 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا فــي 2016 إلـــى 56.6 
قدرها  زيــادة  وتتوقع  يوميا،  برميل  مليون 
400 ألف برميل يوميا في 2017. وانخفضت 
املخزونات العاملية للمرة األولى منذ مارس/ 

آذار بواقع عشرة ماين برميل.

ألــغــت بــيــاروســيــا قــــرارًا ســابــقــا اتــخــذتــه بـــزيـــادة الــرســوم 
بنسبة  املاضي،  سبتمبر/أيلول   28 من  ابتداء  الجمركية 
50% عــلــى نــقــل الــنــفــط الــروســي إلـــى أوروبــــا عــبــر خطوط 
األنـــابـــيـــب املـــــارة فـــي أراضـــيـــهـــا. ونـــشـــرت وزارة الــتــجــارة 
ومــكــافــحــة االحــتــكــار الــبــيــاروســيــة، بــيــانــا عــلــى موقعها 
اإللكتروني، أمس الثاثاء، أكدت فيه إلغاء القرار. يأتي ذلك 
لوكاشينكو،  ألكسندر  البياروسي،  الرئيس  إعــان  بعد 
يوم االثنن املاضي، عن التوصل إلى تسوية مع الجانب 
الـــروســـي بـــشـــأن أســـعـــار الــنــفــط والـــغـــاز إلــــى بــيــاروســيــا 
وتــعــريــفــات نــقــلــه إلـــى أوروبـــــا. وكــانــت روســيــا قــد أعلنت 
أن الــســعــر الـــعـــادل لــتــوريــد الــنــفــط إلـــى بــيــاروســيــا للعام 
بينما تطالب  ألــف متر مكعب،  لكل  املقبل هو 100 دوالر 
بياروسيا بسعر قدره 73 دوالرًا، بسبب التراجع الكبير 
فــي قيمة الــروبــل الــروســي منذ بــدء تــهــاوي أســعــار النفط 
في منتصف عام 2014. بينما أكد وزيــر الطاقة الروسي، 

الروسي  الغاز  ديــون بياروسيا عن  أن  نــوفــاك،  ألكسندر 
ــوزراء  ــ الــ نـــائـــب رئـــيـــس  ــال  ــ ــقـــارب 300 مــلــيــون دوالر. وقـ تـ
إن  املــاضــي،  اإلثــنــن  فاديمير سيماشكو،  الــبــيــاروســي، 
بــــاده ستلغي قــــرار رفـــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى مــرور 
الــنــفــط الـــروســـي عــبــر أراضــيــهــا، بــعــد خــفــض ســعــر الــغــاز 
الروسي. وأكد أنه »يجب علينا إرجاع األموال إلى روسيا، 
ولكن في املقابل وفي الوقت نفسه حصلنا على تخفيض 
كبير على سعر الغاز لهذا العام، وغيرها من أشكال الدعم 
من الجانب الروسي. وبعد ذلك، حررنا بروتوكوال، حددنا 
مسار انخفاض األسعار في السنوات املقبلة«. وأدى قرار 
إلى زيادة  الروسي،  النفط  مــرور  بياروسيا رفع تعريفة 
األعباء املالية على شركات النفط الروسية في إمداداتها 
إلى بلدان االتحاد األوروبــي، ما أثار تساؤالت حول مدى 

إمكانية اعتماد روسيا على جارتها في نقل النفط.
)وكاالت(

الكرة في 
ملعب »أوبك«

الغارد تتعهد بتسريع 
المباحثات المالية مع إيران

خريطة النفط في مؤتمر الطاقة الدولي )عيسى تيرلي/األناضول(

الخط البيالروسي يصل روسيا باالتحاد األوروبي )ماكسيم مالينوفسكي/ فرانس برس(

زيادة الرسوم خلقت أزمة لدى الشركات الروسية )فيكتور دراشيف/فرانس برس( 

روسيا قررت خفض أسعار الغاز المصّدر إلى بيالروسيا )فيكتور دراشيف/فرانس برس( خالل لقاء بين بوتين وأردوغان )كايهان أوزر/األناضول(
كريستين الغارد مديرة صندوق النقد الدولي 

)زاش غيبسون/فرانس برس(

)Getty/الصين تحقق نموًا بـ 6.7% خالل النص األول من العام )أس تي آر

تخبط روسي بين 
المواقف الرسمية 

الداعمة وتردد الشركات

معتبرًا  والطاقوية،  االقتصادية  التحالفات 
أن تخفيض إنتاج أوبك التي لم يزد إنتاجها 
عــن 40% مــن املــعــروض النفطي الــعــاملــي، لن 

يحسن األسعار وفق ما يتم ترويجه.

وكالة الطاقة تحذر... والقلق مستمر
ــم يــنــعــكــس عــلــى  ــات لــ ــاوضــ ــفــ ــي املــ الـــتـــقـــدم فــ
بعد  وذلــك  العاملية،  ــواق  األسـ فــي  املتعاملن 
ــام 2014، حــن  ــعــ الــ مـــنـــذ  مــســتــمــرة  ــاة  ــانـ ــعـ مـ
العرض  بزيادة  انخفضت األسعار، مدفوعة 
مقابل انحسار الطلب، من 120 دوالرًا إلى 27 
دوالرًا ومن ثم ارتفعت إلى 50 دوالرًا حاليا، 

أي بتراجع نسبته 60 في املائة. 
هكذا، انخفضت أسعار النفط خال تعامات 
الــثــاثــاء، مــن أعــلــى مستوى فــي عــام متأثرة 

القلق يتالعب بأسعار النفط 
رغم تفاؤل إسطنبول

بكين ـ العربي الجديد

الصيني  الــدولــة  رئــيــس مجلس  أعــلــن 
الصيني  االقتصاد  أن  كه تشيانغ،  لي 
حقق مؤشرات أفضل من املتوقع حتى 
اآلن وخــصــوصــا خـــال الــربــع الــثــالــث، 
الفـــتـــا إلــــى أهــمــيــة الــــزيــــادة الــحــاصــلــة 
ــديــــدة ومــســاهــمــة  ــائــــف الــــجــ فــــي الــــوظــ
االستهاك وصناعة الخدمات في نمو 
شامل لاقتصاد. وقــال لــي، في كلمته 
نقلتها  اقتصادي،  ملؤتمر  االفتتاحية 
وكـــالـــة األنـــبـــاء الــصــيــنــيــة )شــيــنــخــوا(، 
إنــه فــي التسعة أشــهــر األولـــى مــن هذا 
العام، خلقت الصن أكثر من 10 ماين 
وظيفة في املدن والبلدات. ولفت إلى أن 
مدينة   31 فــي  املسجلة  البطالة  نسبة 
كبيرة أدنى من 5 في املائة من النسب 

التي تم تسجيلها في سبتمبر/أيلول 
ــاد  ــتـــصـ ــى إن االقـ ــ املـــــاضـــــي. وأشــــــــار إلــ
على  الثالث حافظ  الربع  في  الصيني 
األول  النصف  فــي  املحققة  النمو  قــوة 
 من 

ً
مـــن هـــذا الـــعـــام. وأظـــهـــر لـــي أن كـــا

االســتــهــاك والــخــدمــات ساهما بشكل 
ــي الــنــمــو االقــــتــــصــــادي، ورفــعــا  أكـــثـــر فـ

بعض املؤشرات االقتصادية الهامة.
وأوضح لي أن النمو الصناعي، وأرباح 
الــــشــــركــــات واالســــتــــثــــمــــار، وبـــخـــاصـــة 
االســــتــــثــــمــــار الـــــخـــــاص، كــــــان مــســتــقــرًا 

ومنتعشا خال هذا العام.
 6.7 بنسبة  الصيني  االقــتــصــاد  ونــمــا 
ــنـــصـــف األول مــن  الـ ــــال  املــــائــــة خــ فــــي 
هـــذا الـــعـــام، ضــمــن الــنــطــاق املستهدف 
للحكومة مــا بــن 6.5 فــي املــائــة إلــى 7 

في املائة في 2016.

اسطنبول ـ العربي الجديد

ــات االقـــتـــصـــاديـــة بــن  ــعـــاقـ ــّددت الـ ــجــ تــ
تــركــيــا وروســـيـــا بــمــشــاريــع ضخمة تم 
زيـــارة  خـــال  عنها  واإلعــــان  توقيعها 
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــوتــن  ــــروسـ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
ــبـــول اإلثــــنــــن املـــــاضـــــي، الــتــقــى  ــنـ ــطـ إسـ
خــالــهــا الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغــــــان. فــقــد وقــعــت تــركــيــا وروســيــا 
اتــفــاقــا ثــنــائــيــا لــبــنــاء خــط أنــابــيــب نقل 
الــغــاز »تـــرك ســتــريــم« الـــذي سيمر عبر 
الــبــحــر األســـــود بــتــكــلــفــة تــصــل إلــــى 12 
كــان  نـــزاع  بــذلــك  مــلــيــار دوالر، لينتهي 
قد دفع شركة خطوط األنابيب التركية 
بوتاش إلى بدء إجراءات تحكيم دولي 

بحق شركة غازبروم الروسية.
ــان إنــــه ســيــتــم تــســريــع  ــ ــ كــمــا قــــال أردوغـ
خـــطـــط إقــــامــــة مــحــطــة نــــوويــــة تــبــنــيــهــا 

ــا فـــي تــركــيــا وتـــعـــويـــض الــوقــت  ــيـ روسـ
ــوم الــروســيــة  ــاتـ الــضــائــع. وكـــانـــت روسـ
فــي 2013 بعقد قيمته 20 مليار  فــازت 
دوالر لبناء أربعة مفاعات في تركيا، 
وتـــوقـــف املــــشــــروع إثــــر إســـقـــاط تــركــيــا 
الــحــدود السورية  مقاتلة روســيــة قــرب 

العام املاضي.
وأيــضــا أعــلــن بــوتــن بــعــد اجــتــمــاع مع 
ــكـــو وافــــقــــت عــلــى  أردوغــــــــــــان، أن مـــوسـ
وكــذا  لتركيا،  الــغــاز  آلية لخفض سعر 
رفــــع حــظــر اســـتـــيـــراد بــعــض املــنــتــجــات 

الغذائية من تركيا. 
ــا  ــيــ ــيـــا وروســ وقـــــــال أردوغـــــــــــان إن تـــركـ
تــســتــهــدفــان الـــوصـــول بحجم الــتــجــارة 
مليار دوالر سنويا،  إلى 100  الثنائية 
ــان عــن  ــيــــســ ــرئــ وذلــــــــك بــــعــــدمــــا أعــــلــــن الــ
اســتــثــمــاري مشترك  تأسيس صــنــدوق 

برأسمال مليار دوالر.

الصين تخلق 10 ماليين 
وظيفة في 9 أشهر

مشاريع تركية روسية 
بمليارات الدوالرات

طاقة

تعقد منظمة الدول المصدرة للنفط اجتماعًا، اليوم، في إسطنبول، 
للبحث في آليات تنفيذ »اتفاق الجزائر« لخفض اإلنتاج النفطي، وذلك 
لكن  »أوبك«...  مع  الخطوات  تنسيق  أكدت  روسية  تصريحات  بعد 

تقدم المفاوضات لم يقنع األسواق

أن  رغم  أنه  أمس،  لعمالئه  مذكرة  في  ساكس،  غولدمان  بنك  أعلن 
خفض اإلنتاج النفطي بات »احتماًال كبيرًا«، فمن غير المرجح استعادة 
األسواق توازنها في 2017. وشرح 
ليبيا  من  المرتفع  »اإلنتاج  أن  البنك 
ونيجيريا والعراق يقلص احتماالت 
التوازن  إعادة  مرحلة  إلى  التوصل 
النفط في 2017«، مضيًفا  لسوق 
أوبــك  منتجو  نفذ  إذا  حتى  ــه  أن
اإلنتاج،  في  صارمًا  خفضًا  وروسيا 
ستسمح  المرتفعة  األسعار  فــإن 
لمنتجي النفط الصخري األميركيين 

بزيادة إنتاجهم.

تحليالت ال تطمئن السوق

االقتصاد في صور

بيالروسيا تعفي موسكو 
من زيادة رسوم النفط
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سميرة المسالمة

يــطــرح الــواقــع الــدولــي، وقــرارتــه املتعلقة 
ــة  ــعــــارضــ بــــالــــوضــــع الـــــــســـــــوري، أمـــــــــام املــ
الــســوريــة مــســؤولــيــة تــوضــيــح خــيــاراتــهــا 
ــع الــــذي تــفــرضــه جــبــهــة فتح  ــواقـ تــجــاه الـ
الشام )جبهة النصرة سابقًا(، خصوصا 
بــالــثــورة وال بكياناتها.  تــعــتــرف  أنــهــا ال 
ص من 

ّ
أيضا ال تستطيع املعارضة التمل

والناتجة  عليها،  الــواجــبــة  املــســؤولــيــات 
مـــن ســيــاســات هــــذه الــجــبــهــة؛ خــصــوصــًا 
فـــي ظـــل أوضـــاعـــهـــا الــصــعــبــة، وقــدراتــهــا 
الدولية واإلقليمية  املحدودة واملداخالت 
ــٍة أخـــرى، ال  فــي الــشــأن الــســوري. مــن زاويــ
إزاء   

ً
الوقوف صامتة املعارضة  تستطيع 

تجاهل هذه الجبهة األوضــاع املأساوية 
ــتـــي يـــمـــر بـــهـــا الــــســــوريــــون، والــــظــــروف  الـ
املعقدة التي تمر بها الثورة، وال تجاهل 
املــوقــف الـــدولـــي واإلقــلــيــمــي الــحــاســم في 
طلبه من املعارضة، بكياناتها السياسية 
ــن هـــذه  ــأي عــ ــنــ ــكـــريـــة، ضـــــــرورة الــ والـــعـــسـ
الـــجـــبـــهـــة، خـــصـــوصـــًا مـــــع كـــــل األضــــــــرار 
عن  تنجم  قد  التي  الخطيرة  والتداعيات 

ذلك على شعبنا وثورتنا.
السؤال الذي يمكن طرحه في هذا السياق: 
أو  النصرة؟  ما هي عالقة ثورتنا بجبهة 
بالثورة؟  الجبهة  ما عالقة هذه  باألحرى 
أي أن هذا السؤال ال عالقة له بأي خلفياٍت، 
ال سياسية وال فكرية، وال بمواقف مسبقة، 
ال سلبية وال إيجابية، إذ ينطلق من واقع 

أحمد طه

فــي مصر بظاللها  السياسية  األزمـــة  ألقت 
القاتمة على ذكرى معركة العبور املجيدة،  
الــفــضــاء  شـــهـــد  حـــيـــث   ،)1973 أكـــتـــوبـــر   6(
ــل إلـــى حــّد  االفــتــراضــي ســجــااًل حــــادًا، وصـ
إلـــى  ــراشــــق، بــــن طــــرفــــْن. جـــنـــح األول  ــتــ الــ
االنتصار  قــدر  مــن  والتبخيس  االنــتــقــاص 
الـــرائـــع، وحــّجــم اإلنــجــاز الــعــســكــري الكبير 
ــق كــل  ــ ــ  وفـ

ً
 عــــســــكــــريــــة

ً
ــزة ــجــ ــعــ ــان مــ ــ ــ الــــــــذي كـ

املعايير، وهبط بعضهم إلى مستوًى غير 
 مــعــركــة الــعــبــور 

ّ
مــعــقــول، عــنــدمــا اّدعـــــى أن

إشــراف  تحت  مشتركة،  »مسرحية«  كــانــت 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، مـــن أجــــل هــنــدســة مشهد 
« جرى 

ً
إقليمي جديد، وأنها كانت »هزيمة

تجميلها إعالميًا. في حن ذهب الثاني إلى 
الــتــطــبــيــل، وإضـــفـــاء هــــاالت الــتــقــديــس على 
آخر  طـــرٍف  أي  وتخوين  الرسمية،  الــروايــة 

يقّدم طرحًا نقديًا لها.
من املفترض أن يكون االنتصار العسكري 
الوحيد في التاريخ املصري الحديث، فوق 
مــســتــوى املــــعــــارك الــجــدلــيــة، وخــــارجــــًا عن 
ــات الــســيــاســيــة،  ــ ــدات األزمــ ــ إقــحــامــه فـــي وهـ
ــــي تـــخـــوضـــهـــا  ــتـ ــ ــارك الـــعـــســـكـــريـــة الـ ــ ــعـ ــ ــاملـ ــ فـ
ــل الـــدفـــاع عـــن كــرامــتــهــا،  الـــشـــعـــوب، مـــن أجــ
واســـتـــعـــادة أراضـــيـــهـــا، وتـــحـــريـــر إرادتـــهـــا 
الــوطــنــيــة، لــحــظــات اســتــثــنــائــيــة فــي تــاريــخ 
ــان، مــن شــأنــهــا إعــــادة تشكيل الـــذات  ــ األوطـ
ــقــــل الـــعـــالقـــة بــــن الــشــعــب  الـــوطـــنـــيـــة، وصــ
ــات الـــــروح  ــونـ ــكـ ــــادة صـــهـــر مـ ــإعـ ــ ــه، بـ ــ ــنـ ــ ووطـ

الوطنية.
كما أن االنتصارات العسكرية ِملك للوطن، 
ــاز الـــحـــقـــيـــقـــي،  ــ ــجــ ــ ــلـــشـــعـــب صــــاحــــب اإلنــ ولـ
ــا، أو ألشـــخـــاص،  ولــيــســت مــلــكــًا لــســلــطــة مــ
نــظــام ســيــاســي، ولــحــظــة 6 أكتوبر  أو ألي 
مصر  تاريخ  في  االستثنائية  بالغة   1973
ــادت لــلــمــصــري ثــقــتــه بنفسه،  ــ الــحــديــث، أعـ
ــاز، بــاالعــتــمــاد على  ــجــ وبـــقـــدرتـــه عــلــى اإلنــ
للتضحية  ــداد  ــعـ ــتـ واالسـ الـــذاتـــيـــة،  الــطــاقــة 
ودفع الثمن، ومواجهة التحّديات، من أجل 
اســـتـــعـــادة الـــكـــرامـــة، ومـــحـــو عــــار الــهــزيــمــة، 
 الـــنـــظـــر عــن 

ّ
وتــحــويــلــهــا انــــتــــصــــارًا، بـــغـــض

علي أنوزال

يطرح حزب العدالة والتنمية، اإلسالمي 
 جــديــرة بــالــدراســة، 

ً
املــغــربــي، نفسه حــالــة

تحّير الباحثن بمختلف مشاربهم. فهذا 
تح له الباب للمشاركة في 

ُ
الحزب، منذ ف

الــحــيــاة الــســيــاســيــة »الـــشـــرعـــيـــة«، نــهــايــة 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن املـــاضـــي، وهـــو يــتــقــّدم 
بــخــطــًى ثــابــتــة وتـــصـــاعـــديـــة. فــفــي الــعــام 
عـــام  االنـــتـــخـــابـــات  فــــي  ملـــشـــاركـــتـــه  األول 
البرملان،  1997، حصل على 9 مقاعد في 
وارتفع العدد إلى 42 مقعدا عام 2002، ثم 
إلــى 46 عــام 2007، وقــفــز هــذا الــعــدد إلى 
107 مقاعد عام 2011، وفي انتخابات 7 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول الـــجـــاري، تــصــّدر 
الحزب مرة أخرى نتائجها، وحصل على 

125 مقعدا.
ــان يـــمـــكـــن لــــهــــذا الــــحــــزب أن يــحــصــد  ــ ــ وكـ
مــقــاعــد أكـــبـــر، لــــوال بــعــض »اإلجــــــــراءات« 
 لــلــحــد مــن 

ً
الــقــبــلــيــة الـــتـــي جــــــاءت أصــــــال

»اكتساحه« االنتخابات، من قبيل إعادة 
تـــقـــســـيـــم بـــعـــض الــــــدوائــــــر االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
لــتــشــتــيــت أصــــواتــــهــــا، وخــــفــــض الــعــتــبــة 
االنتخابية إلى 3%، بعدما كانت محددة 
فــي 6% فــي االنــتــخــابــات الــســابــقــة، وكــان 
الغرض من هذا اإلجراء »بلقنة« الساحة 
السياسية، بفتح الباب ألحزاب صغيرة، 
ــــي تــشــتــيــت  ــم فــ ــاهــ ــــى أن تــــســ ــسـ ــ ــل وعـ ــ عــ
بيل بدء الحملة االنتخابية، 

ُ
األصوات. وق

أبــطــلــت وزارة الــداخــلــيــة نــحــو مــائــة ألــف 
تسجيلهم  أن  بـــدعـــوى  مــســجــل،  نـــاخـــب 
الحقيقي  السبب  لكن  اإلنــتــرنــت،  تــم عبر 
لــهــذا اإللــغــاء أن حــزب الــعــدالــة والتنمية 
ــار  ــن أقــنــعــهــم بــالــتــســجــيــل، فـــي إطـ ــو مـ هـ
الــحــمــلــة الــتــي أطــلــقــتــهــا وزارة الــداخــلــيــة 
لتشجيع املواطنن على املشاركة بكثافة 
فــي االنــتــخــابــات، وهـــذا الــــدور يسمح به 
الـــقـــانـــون املــغــربــي لـــأحـــزاب الــســيــاســيــة 
»الشرعية«، بل هذا هو أحد أهم األدوار 
الــتــي يــحــّددهــا لها الــدســتــور، أي تأطير 

املواطنن.
يــضــاف إلــى ذلــك أن »الــعــدالــة والتنمية« 
حصل على هذا العدد الكبير من املقاعد، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــربــات الــقــويــة الــتــي 
كانت تنزل عليه من جهاٍت نافذة داخل 
الـــدولـــة الــعــمــيــقــة، ومـــن أعــلــى ســلــطــة في 
ــــالد، وحــــمــــالت الـــتـــشـــويـــه اإلعــــالمــــي  ــبـ ــ الـ
التي شنتها ضــده وســائــل إعــالم مقّربة 
القيمي  رأسماله  استهدفت  السلطة،  من 
بيل االنتخابات، 

ُ
املبني على األخالق. وق

ــة نـــفـــســـهـــا ملــــظــــاهــــرٍة  ــلــــطــ ســــمــــحــــت الــــســ
ها أي فاعل سياسي 

ّ
»مجهولٍة« )لم يتبن

فــي املـــغـــرب( لــلــخــروج إلـــى شــــوارع الـــدار 
الــبــيــضــاء، تــنــدد بــمــا سمتها الــشــعــارات 
الــتــي رفعها املــشــاركــون فيها بـــ »أخــونــة 
ــــذه تــهــٌم  الـــدولـــة وأســلــمــة املــجــتــمــع«، وهـ
تــوجــهــهــا الــســلــطــة فـــي الـــخـــفـــاء لــلــحــزب 
اإلســـالمـــي الــــذي قـــاد الــحــكــومــة املنتهية 
واليــتــهــا، وكــانــت تــواجــهــه بــهــا األحــــزاب 
السلطة، وأصــواٌت  املقّربة من  السياسية 

تدور في فلكها.
وفـــي املــقــابــل، نــجــد أن هـــذا الــحــزب حــاز، 
مــرة أخـــرى، ثقة أكبر عــدد مــن املصوتن 
ــابــــات، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنـــه  ــتــــخــ فــــي االنــ
ــــالل الـــخـــمـــس ســـنـــوات  ــاد الـــحـــكـــومـــة خـ ــ قـ
املــاضــيــة، وأقــــدم عــلــى اتــخــاذ قــــرارات »ال 
شــعــبــيــة«، كـــان مــن شــأنــهــا أن تــؤثــر على 
شــعــبــيــتــه، واتـــســـم تــدبــيــره الـــشـــأن الــعــام 

عبد اللطيف السعدون

أخــطــر مـــا يــواجــهــه بــلــٌد مـــا أن يــســقــط في 
ــاٍت ال أول لها وال آخــر، األخطر  حمأة أزمـ
أن يتكالب عليه الغرباء، ويتقاتلون على 
ــه، مــحــاولــن الــســيــطــرة عــلــى ثــرواتــه،  أرضــ
 
ً
واألكثر خطورة قــراره،  على  واالستحواذ 
الــذيــن جــاءت  أن ال يجد مــن بــن حاكميه 
 من 

ٌ
 شــــريــــرة

ٌ
بــهــم إلــــى الــســلــطــة مـــصـــادفـــة

على  والــشــجــاعــة  والــقــدرة  الحكمة  يمتلك 
لغاية  فيها  والتحّكم  ــات،  األزمـ هــذه  إدارة 
ــــى شــاطــئ  الـــــوصـــــول بـــالـــبـــلـــد وبــــأهــــلــــه إلــ

السالمة واألمان. 
ــر الــنــظــر بن  ــا أديـ فــّكــرت فــي هـــذا كــلــه، وأنـ
فـــضـــائـــيـــاٍت وإذاعــــــــــات وصــــحــــف، وكــلــهــا 
ــعــــدادات جـــاريـــة لــلــبــدء  ــتــ تـــتـــحـــّدث عـــن اســ
املـــوصـــل، وانــتــزاعــهــا من  تــحــريــر  بعملية 
قبضة »داعــش«، وعن خالفات بن القوى 
الـــتـــي ســــوف تـــشـــارك أو ال تـــشـــارك فــيــهــا، 
وأعــــــــرف أن هـــنـــاك نـــوعـــًا مــــن »الـــفـــيـــتـــو«، 
يضعه طرف على آخــر، وأن قــوًى إقليمية 
ودولية تمارس أدوارًا مشبوهة، وتتبادل 
االتـــهـــامـــات عــلــى هــامــش املــعــركــة املــقــبــلــة، 
وما يحيط بها. وأسمع عن خالفاٍت أعمق 
ووجــهــات نــظــر حــــاّدة حـــول املــوصــل، ومــا 
التالي، ومن سيمسك  اليوم  ينتظرها في 
بأرض املدينة، ويستأثر بتقرير مجريات 
نزوح  التحرير، ومــخــاوف من  بعد  أمرها 
إنسانيٍة،  بمحنٍة  يــهــّدد  جماعي،  سكاني 
الـــعـــراق، بمواجهتها،  لـــدولـــٍة، مــثــل  ال قــبــل 
خلفياٌت  تغذيها  محتملٍة  انتهاكات  ومن 
 أو عرقية، وكذا من عمليات تغيير 

ٌ
طائفية

ديــمــوغــرافــي، قــد تــطــاول املــديــنــة، فتفسد 
عليها مستقبلها.

ملــعــرفــة املــشــهــد عــن قــــرب، حــمــلــت هـــذا كله 
إلى من قد يعينني أكثر على معرفة الحال 
وتقييمه، وكـــان قــد أقـــام فــي املــديــنــة، قبل 
أن يهجرها إلى أربيل، اختبر خلفيات ما 
يــجــري فــي املـــيـــدان، وخــبــايــا مــا يـــدور في 
»اختلطت  الهاتف:  لي على  قال  املجالس، 
الــــصــــورة، وتـــداخـــلـــت أبـــعـــادهـــا، وتـــمـــّددت 
ــــي حـــالـــة  الــــوقــــائــــع الــــيــــومــــيــــة، لـــتـــصـــبـــح فـ
الدولي  املستوين،  فعلى  ظــاهــرة،  سيولٍة 
واإلقـــلـــيـــمـــي، بــــدا واضـــحـــًا أن األمــيــركــيــن 
يريدون من عملية التحرير أن تشّكل دعمًا 
لــلــديــمــقــراطــيــن فـــي انــتــخــابــات الــرئــاســة. 
ــوا آالفـــًا مــن قــواتــهــم املسلحة،  ولــذلــك، زّجــ
ــنـــوا مكانًا  واســتــنــفــروا ســـالح الـــجـــو، وأمـ
للمخابرات األميركية )سي آي إيه( قريبًا 
 
ً
من أرض املعركة التي يعتبرونها فاصلة
في إطــار مكافحة اإلرهـــاب. ووجــد األتــراك 
أنفسهم أمام فرصٍة تاريخيٍة قد ال تتكّرر. 

موضوعي. منذ قامت هذه الجبهة، شكلت 
حــالــة افـــتـــراق عــن الـــثـــورة، فــهــي لــم تــر في 
 أهــدافــهــا، 

ّ
نــفــســهــا جــــزءًا مــنــهــا، ولــــم تــتــن

ولم تنضو في كياناتها، وال حتى رفعت 
ذلــك كله، معلنة  إنها ناهضت  علمها، بل 
ــاعــــدة، وملـــشـــروع  ــقــ انـــتـــمـــاءهـــا لــتــنــظــيــم الــ
عن  غريبة   

ً
ثــقــافــة  

ً
ية

ّ
ومتبن مختلف،  آخــر 

املعتدل  اإلســـالم  الــســوريــن، ومنها  ثقافة 
واملسالم )وإن أعلنت افتراقها عنها أخيرًا 
لم  الــجــبــهــة  هـــذه  أن  أي  اســمــهــا(،  بتغيير 
ــثـــورة الـــســـوريـــة فــقــط، وإنــمــا  تــقــطــع مـــع الـ
قطعت أيضا مع مجتمع السورين متنوع 

ومتعّدد الثقافات.
ت قريبة 

ً
املؤسف أن هذه الجبهة أيضًا ظل

ــــش«، حــتــى أن التنقل ســهــل جــدًا  مــن »داعـ
الــرغــم مــن اقــتــتــالــهــمــا في  بينهما، وعــلــى 
ــرى،  هـــذه املــنــطــقــة أو تــلــك، بـــن فــتــرة وأخــ
الثقافة  فــي  إلــى بعضهما  أقــرب  إال أنهما 
واأليديولوجيا السياسية، وفي التعصب 
الـــديـــنـــي واإلكــــــــراه والـــعـــنـــف فـــي مــواجــهــة 

املجتمع.
ولــلــتــذكــيــر، لــيــســت ســيــرة جــبــهــة الــنــصــرة 
مع جماعات الجيش الحر أفضل حااًل، إذ 
املناطق  قضم  فــي  كبيرًا  دورًا  لعبت  إنــهــا 
التي كان يسيطر عليها هذا الجيش، وفي 
إضــعــافــه وإنـــهـــاكـــه، بــعــد اســتــهــدافــهــا لــه، 

وملقّراته ونهبها مستودعاته.
أيضا، املناطق املحّررة التي تسيطر عليها 
ــرى( لــم  ــ ــ ــــوى أخـ ــــذه الــجــبــهــة )وبــــعــــض قـ هـ
باعتبارها  السورين،  ترضي  أن  تستطع 

وعليه أن يقّدر تضحيات شعبنا وعذاباته 
إذا علمنا  فــكــيــف  الـــطـــريـــق،  هــــذا  نــتــيــجــة 
أن ذلــــك أتـــــاح لــلــنــظــام  تــحــويــل الــبــيــئــات 
 
ً
فارغة أو  إلى مناطق محاصرة،  الشعبية 

بعد البطش بسكانها أو تشريدهم؟ 
األهــم أن هــذه الجبهة، فــي مــا تطرحه من 
ــارت املـــخـــاوف عــنــد كــل مكونات  أفـــكـــار، أثــ
ــنـــة(،  ــنـــهـــم الـــسـ ــنـــهـــا، )وضـــمـ الــــســــوريــــن مـ
التعاطف  وأضعفت  عمومًا،  الــثــورة  ومــن 
الــــدولــــي مـــع قــضــيــتــنــا، وأثـــــــارت الــشــكــوك 
حول مطالبنا بالحرية والكرامة والعدالة 

واملساواة.
أكّرر، ليست القصة ما تتبناه هذه الجبهة 
ــر، وإنـــمـــا في  مـــن أفـــكـــار، ولـــهـــذا نــقــاش آخــ

أنها ال تعتبر حالها جزءًا من الثورة، وأن 
لديها مرجعية أخرى، ومشروعًا مختلفًا، 
أيضًا في أن طريق هذا الجبهة يفضي إلى 
أنها تعتبر  إنتاج االستبداد، وفــي  إعــادة 
 عــلــى اإلســــالم واملــســلــمــن، 

ً
نفسها وصــيــة

وأنـــهـــا تـــرى حــتــى الــجــمــاعــات اإلســالمــيــة 
األخـــــــرى، والـــتـــي تــحــظــى بــتــأيــيــد واســــع، 
القوة  وأنــهــا تستخدم  أو منحرفة،   

ً
ضــالــة

والقسر لفرض رأيها.
ليست هــذه دعـــوة إلــى نفض الــيــد، وإنما 
 مــع أصـــدقـــاء، مفعم 

ٌ
لــنــقــاش آثــــاره حــديــث

مع  التعامل  كيفية  إزاء  املسؤولية  بـــروح 
ظـــاهـــرة جــبــهــة الــنــصــرة، بــعــد أن أضــحــت 
عــبــئــًا عــلــى الـــســـوريـــن، بــســبــب مــواقــفــهــا 
وأيضًا  مخاوفهم،  ثير  التي  وتصرفاتها 
النقاش  فــي  الخارجية.  املطالبات  بسبب 
املذكور، طرح سؤال مفاده إن كانت جبهة 
ــا، تــســتــطــيــع إســقــاط  ــنـــصـــرة، وأخــــواتــــهــ الـ
النظام في ظروف تشّرد أغلبية السورين، 
وخـــروجـــهـــم مـــن مـــعـــادالت الــــصــــراع، وفــي 
الـــظـــروف الــعــربــيــة والـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة 
 كــهــذا على 

ٌ
، يجيب ســـؤال

ً
الــراهــنــة؟ وفــعــال

كل شــيء، فمن غير املسموح لهذه الثورة 
أن تسقط النظام وفق منطق هذه الجبهة، 
ومن غير املسموح تمكن هذه الثورة من 
الــنــظــام مــن دون  بــإســقــاط  تحقيق هدفها 
مــــة مـــع مــعــايــيــر الــواقــع  الــتــكــيــف أو املــــواء

الدولي واإلقليمي الراهن.
في هذا الوضع، ال مناص من إبداء الضغط 
على هذه الجبهة، أو على العناصر الخّيرة 

فيها، لترشيدهم إلى هذا الواقع الصعب، 
ووضــعــهــم أمـــام خــيــار االنــحــيــاز ملصلحة 
شعبهم، للتخفيف من معاناته وعذاباته، 
إذ لن يجدي اإلمعان في الطريق األحادي 
واإلقــصــائــي، ولــن يوصلنا إلــى شـــيء، بل 
تعويمه، سيما  النظام، ويخدم  يفيد  هذا 
أنـــه كــــان، مــنــذ الــبــدايــة، يــجــّرنــا إلـــى حــرٍب 
بــاإلرهــاب،  الــثــورة  لنعت  وطائفية  أهلية 

وبالحرب الدينية. 
لـــذا، مــن مصلحة شعبنا وثــورتــنــا وضع 
حد لهذا اإلرباك، الناجم عن وجود جبهة 
النصرة، وتجاوز تداعيات املوقف الدولي 
واإلقــلــيــمــي املـــنـــاوئ لــهــا، بــتــأكــيــد الــطــابــع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي لــثــورتــنــا مـــن أجــل 
الحرية والكرامة واملواطنة والديمقراطية، 
والســيــمــا بــوضــع حــد لــتــشــرذم الــكــيــانــات 
العسكرية، مــن خــالل االنــصــهــار فــي كيان 
واحد يكون هدفه تحديدًا حماية البيئات 

الشعبية الحاضنة للثورة. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــي ال أعــتــبــر أن الــثــورة 
أتـــت مــن رحـــم الــكــفــاح املــســلــح، بــل إن ذلــك 
الــرد على انتهاج النظام  جاء في معرض 
ــنــــف ضـــــد الــــثــــائــــريــــن بـــوجـــه  ــعــ ــــى الــ ــــصـ أقـ
وتــنــّكــره الستحقاقات  وقــمــعــه  اســتــبــداده 
الــحــريــة والــكــرامــة واملــواطــنــة الــتــي طالبه 
بها الشعب السوري، إال أنني أجد نفسي 
ــذا الـــواقـــع على   لــلــتــعــامــل مـــع هــ

ً
مــضــطــرة

أرضية الحفاظ على سالمة مسار الثورة، 
وتحقيق أهدافها.

)كاتبة سورية(

إلــى تصفية  أدت  التي  السياسية  األخــطــاء 
ــر، فـــقـــد أفـــســـدت  ــهـ ــبـ ـ

ُ
ــاز الـــعـــســـكـــري امل ــجــ اإلنــ

الــســيــاســة مـــا أنـــجـــزه الــــســــالح، وفــــق عـــّدة 
مــــراحــــل، انـــتـــهـــت بــتــوقــيــع اتـــفـــاقـــيـــة كــامــب 
ديفيد التي كانت نقطة البداية في انحسار 
الدور املصري، وتكبيل قدرته على التحّرك 
أن  أرادت  االتفاقية  أن  والــطــريــف  بفاعلية. 
تــجــعــل عـــالقـــة مــصــر بــإســرائــيــل طــبــيــعــيــة، 
كــعــالقــتــهــا بـــأي دولــــة أخــــرى، لــكــن املــفــارقــة 
الــعــالقــة  أنــهــا، بــعــد تطبيقها، جــعــلــت تــلــك 

فوق طبيعية وفوق عادية )!(.   
كـــان الــتــوظــيــف الــســيــاســي ملــعــركــة الــعــبــور 
ــرًا بـــقـــوة فــــي عـــهـــد حــســنــي مـــبـــارك،  حــــاضــ
حــيــث جـــرى الــتــضــخــيــم اإلعـــالمـــي الــشــديــد 
فــي دور »الــضــربــة الــجــويــة« الــتــي »فتحت 
ــت في 

َ
ــِزل

ُ
 املــعــركــة اخــت

ّ
بـــاب الــحــريــة«، وكــــأن

 
ٌ

الضربة الجوية، كما جرى تضخيٌم مماثل
لـــدورقـــائـــد ســـالح الـــجـــّو، بــهــدف الــحــصــول 
ــٍة بـــــصـــــورٍة أو بـــــأخـــــرى، مــن  ــيــ ــلـــى شــــرعــ عـ
الذريع،  الفشل  التغطية على حجم  شأنها 
ــازي لــنــظــام مـــبـــارك، فقد  واإلفــــــالس اإلنــــجــ
بامتياز  الطويلة  املــبــاركــيــة  الحقبة  كــانــت 
والــالهــدف(، واالنهيار  )الــالمــشــروع  حقبة 
ــة، والــتــجــريــف  ــ ــدولـ ــ الـــشـــامـــل ملـــؤســـســـات الـ
املــمــنــهــج لــلــمــجــتــمــع، كـــمـــا جــــــرى، بــالــقــدر 
 شخصياٍت 

ّ
نفسه، االنتقاص الشديد بحق

قيادية، كان لها دور كبير في املعركة، مثل 
أركــان  رئيس  الشاذلي  الدين  الفريق سعد 
الــجــيــش املـــصـــري إّبـــــان املــعــركــة الــتــي كــان 
 طريدًا في 

ّ
فّكر لها، وظــل

ُ
امل بطلها، والعقل 

املــنــفــى ســنــوات، وعــنــدمــا عـــاد إلـــى الــوطــن، 
كان جزاؤه السجن بضع سنن )!(.

كما جرى أيضًا تجاهل دور سالح »الدفاع 
املــعــركــة، وكـــان دورًا رئيسيًا  الـــجـــوي« فــي 
ــخ الـــعـــســـكـــري  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــبــــوق فـــــي الـ ــيــــر مــــســ غــ
العبور بغطاء  تّمت عملية  الحديث، حيث 
مــــن صـــــورايـــــخ الـــــدفـــــاع الــــجــــوي املــــضــــادة 
لــلــطــائــرات، ولــيــس بــغــطــاء جـــوي تقليدي، 
وكـــان لتلك الــصــواريــخ الــفــضــل األكــبــر في 

إسقاط طائرات العدو.  
ــانـــت مـــعـــركـــة الـــعـــبـــور مـــعـــجـــزة عــســكــريــة  كـ
كافة.  مراحلها  فــي  املقاييس  بكل  حقيقية 

بــانــعــدام الــكــفــاءة وقــلــة الــتــجــربــة، كما أن 
كبير،  انتقاد  مثار  الحكومية  حصيلته 
بسبب ارتفاع نسبة املديونية الخارجية، 
وتحرير أسعار مواد أساسية وارتفاعها، 
نسبة  وارتــفــاع  النمو،  نسبة  وانخفاض 
ــاز الـــحـــزب على  ــك، حــ ــ ــع ذلـ الـــبـــطـــالـــة.. ومــ
ــلـــيـــون وســـتـــمـــائـــة ألـــف  أصــــــــوات نـــحـــو مـ
صـــوت، حــســب بــيــانــات وزارة الــداخــلــيــة، 
ألــف صــوت حسب  أو مليون وثمانمائة 
بــيــانــات الـــحـــزب. وفـــي الــحــالــتــن، حافظ 
على قــاعــدتــه االنــتــخــابــيــة، إن لــم يكن قد 

زاد من رقعتها.
لذلك، ومن كل ما سبق، يمكن تفسير هذا 
إســالمــي،  حــزب  على  الكثيف  التصويت 
فـــــي وقــــــــٍت يــــتــــحــــّدث فــــيــــه كــــثــــيــــرون عــن 
تراجع مد اإلسالم السياسي في املنطقة 

العربية، بما يلي: 
االنتخابات  هــذه  فــي  التصويت  إن  أوال، 
كان، بالدرجة األولــى، تصويتًا سياسيًا 
عـــلـــى حـــــزب الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة، وعــلــى 
ــذي يـــتـــخـــذ مــن  ــ ــ مـــشـــروعـــه املــجــتــمــعــي الـ
اإلســـــالم مــرجــعــيــتــه. ويــمــكــن قـــــراءة هــذا 
االســتــنــتــاج األول مـــن خــــالل مــفــارقــة أن 
الوحيد  الــحــزب  »الــعــدالــة والتنمية« هــو 
من بن أحزاب أغلبية الحكومة املنتهية 
في  ملحوظًا  تقدمًا  أحـــرز  الـــذي  واليتها 
هذه االنتخابات، بل منيت باقي مكونات 
األغلبية السابقة بخسارٍة فادحٍة، سواء 
من حيث عــدد األصـــوات أو املقاعد التي 

حصل عليها كل حزب على حدة.
الناخبن  تصويت  ترجمة  يمكن  ثانيًا، 
بكثافة على »العدالة والتنمية« نوعًا من 
التعاطف مع الحزب، بسبب ما تعّرض له 
من حمالت تشويه وتضييق من جهاٍت 
نافذٍة داخل الدولة العميقة، طوال واليته 
قبيل  السابقة، وزادت حدتها  الحكومية 
الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة الـــتـــي ســبــقــت يــوم 

االقتراع، وفي أثنائها. 
لزعيم  الكبيرة  التواصلية  القدرة  ثالثا، 
الــحــزب، عبد اإللـــه بــنــكــيــران، الـــذي صنع 
ــٍن  ــ ــــي زمـ ــة، فـ ــيـ ــاسـ ــيـ لـــنـــفـــســـه كــــاريــــزمــــا سـ
ــكـــاريـــزمـــات الــســيــاســيــة  تـــراجـــعـــت فــيــه الـ
العربية بصفة  املــغــرب، وفــي املنطقة  في 
عـــامـــة. ربـــمـــا قـــد يــصــنــفــهــا بــعــضــهــم في 
خـــانـــة »الــــكــــاريــــزمــــات« الــشــعــبــويــة، لكن 
ــه عـــلـــى تـــجـــاوز  ــ ــدرتـ ــ ــت قـ ــبــ صـــاحـــبـــهـــا أثــ
اخــتــبــاراٍت صــعــبــٍة، زادت مــن قــوتــه، ولــم 

تضعف حضوره. 
رابعًا، السياسة البراغماتية للحزب التي 

ــاء وجـــودهـــم  ــقــ ولــــذلــــك، يــــصــــّرون عـــلـــى إبــ
العسكري ثابتًا في امليدان، وال يكفون عن 
املــعــركــة هــي معركتهم،  أن  اإلفــصــاح علنًا 
وعيونهم تترّكز على معاهدة لوزان التي 
عقدت قبل قرن، والتي ضمت املوصل إلى 
عراٍق موحد، وما دامت الخريطة العراقية 
ق، فقد أصبح من حقهم أن 

ّ
توشك أن تتمز

يعيدوا الفرع إلى األصل، كما يزعمون!
اإليرانيون فيضحكون ملء أشداقهم،  أما 
هـــم يـــدركـــون جـــيـــدًا أن الــغــنــيــمــة ال بـــد أن 
تصل إليهم في آخر املطاف. ولذلك، تراهم 
يـــمـــارســـون »الــتــقــيــة« فـــي نــفــي وجـــودهـــم 
ــي  وفــ الــــــــعــــــــراق،  أرض  ــى  ــلــ عــ ــري  ــكــ ــســ ــعــ الــ
 
ً
 عسكرية

ً
يقّدمون مساعدة بأنهم  االدعــاء 

اســـتـــشـــاريـــة فـــقـــط، لــكــنــهــم يــصــارحــونــنــا 
القومي،  أنهم لن يسمحوا بتهديد أمنهم 
ــــن شـــمـــالـــهـــا إلـــى  ويــــعــــتــــبــــرون أرضـــــنـــــا، مـ

جنوبها، مجااًل حيويًا لهم«
 سألته: »وأين العرب من معركة املوصل؟«. 
 قبل أن يجيب: »أنت تعرف أن 

ً
تنهد قليال

 بدائه، ولم يعد ألكثر 
ٌّ

العرب مشغولون كل
 وال قوة، بل وال قدرة لهم على 

ٌ
دولهم حول

أن يــصــرخــوا أو يــســتــغــيــثــوا.. فــكــيــف لهم 
ــراق؟. أطــلــق مــحــّدثــي  ــعــ أن يــغــيــثــوا!«. »والــ
ضــحــكــة طــويــلــة قــبــل أن يــتــابــع: »اخــتــصــر 
العبادي،  العراق نفسه في شخص حيدر 
املوكول إليه صنع القرار، باعتباره القائد 
الــعــام لــلــقــوات املــســلــحــة بــحــكــم الــدســتــور، 
وهــو يــبــدو منجرحًا، وفــي حــالــة نــكــوٍص، 
وعـــجـــز عــــن الـــثـــبـــات عـــلـــى مــــوقــــٍف، بــحــكــم 
القوى الضاغطة عليه. تراه يعلن أن عملية 
وينفي   ،

ً
خالصة  

ً
عراقية ستكون  التحرير 

ــانــــب، وأمـــامـــه،  أي وجـــــود لــعــســكــريــن أجــ
عــلــى مــــدى الــنــظــر خــمــســة آالف عــســكــري 
القدس«  أفــراد »فيلق  أميركي، ومئات من 
اإليراني، ومثلهم من األتراك، وآخرون من 
63 دولة، وهو يناكف األتراك، وينّسق مع 
األمــيــركــيــن، ويمالئ اإليــرانــيــن، ويــتــوّدد 
 ال يحسده عليها أحد«.

ٌ
للروس، وتلك حال

ــرى الــــحــــال فــــي املــــوصــــل بــعــد  ــ »وكــــيــــف تــ
داعـــــــــش؟«. »أنــــــت تـــعـــرف أن الــــعــــودة إلـــى 
الــتــاريــخ خــط أحــمــر، واســتــعــادة الخرائط 
الجغرافية امليتة خط أحمر كذلك، والبحث 
ــه فــي  ــن مـــخـــرج ثـــالـــث غـــيـــر مـــســـمـــوٍح بــ عــ
ــذا، ســـــوف تـــتـــوالـــى األزمـــــة  ــهــ الــــحــــاضــــر. لــ
فصواًل، وستلد أخرى وأخرى، وما علينا 
ســــوى أن نـــعـــّود أنــفــســنــا عــلــى االنــتــظــار 

والصبر«.
قال عبارته األخيرة، وترك سماعة الهاتف 
مفتوحة، وغاب كأنما كان يريد أن يوحي 

أن االحتماالت كلها ستظل مفتوحة.
)كاتب عراقي(

ــمـــوذج بــديــل عـــن نــظــام األســــد،  بــمــثــابــة أنـ
ألنــهــا اعــتــمــدت الــقــوة واإلكـــــراه فــي فــرض 
واجتهاداتها  وتــصــّوراتــهــا  بــل  سلطتها، 
عـــن الـــديـــن واملــجــتــمــع واملـــــــرأة، وتــدخــلــهــا 
الفظ في الشؤون واملسلكيات الشخصية، 
إذ نــّمــى ذلـــك كــلــه مــخــاوف الــســوريــن من 
مختلف املكّونات من هذه الجبهة وإمكان 
تحّكمها بهم، وقد تم التعبير عن ذلك في 
مظاهراٍت عديدة ضدهم في درعا ودمشق 

وسراقب واملعّرة مثال.
ال أقلل من جهد الجبهة في مقاتلة النظام، 
لكن هــذا الجهد قــام بــه أبــنــاؤنــا الــذيــن لم 
يجدوا أمامهم سوى هذه الجبهة، لسبب 
أو آلخـــر، ثــم إن مــن دفـــع الــثــمــن هــم أهلنا 
والحصار  للقصف  خضعوا  الــذيــن  أيضًا 
ــد، بـــســـبـــب هــيــمــنــة  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــوع والـ ــ ــ ــجـ ــ ــ والـ
الــجــبــهــة عــلــى مــنــاطــقــهــم، وطــريــقــتــهــا في 
الصراع العسكري ضد النظام، مع ضعف 
اإلمكانات العسكرية، واالعتماد على دعم 
ــم مــحــدود  ــو دعــ ــذه الـــدولـــة أو تـــلـــك، وهــ هــ
تحاوله هذه  مــا  مــع  يتناسب  وال  ومقّيد، 

الجبهة، كما ثبت بالتجربة.
وعليه، ال يجوز لهذه الجبهة، وال لغيرها، 
العسكري  بجهدها  على شعبنا  تمنن  أن 
فــي مــقــاتــلــة الــنــظــام، ألن هـــذا لــم يــؤثــر في 
أربعة  أكثر من  القوى منذ  تغيير موازين 
فــي  مـــــحـــــدودة  إمـــكـــانـــاتـــنـــا  أعــــــــــوام، وألن 
يأتي  العسكري  والدعم  العسكري،  العمل 
بالقطارة. وأقصد أن على من اختار هذه 
الطريق أن ُيخضعه للمساءلة واملحاسبة، 

ــمـــدان  ــمــــال حـ ــتـــب جــ ــذا الـــــصـــــدد، كـ ــ ــي هــ ــ وفــ
فـــي كــتــابــه »6 أكــتــوبــر فـــي االســتــراتــيــجــيــة 
بارليف:   

ّ
اقتحام خط ملحمة  عن  العاملية« 

 
ّ
»الخالصة، لقد كانت ملحمة اكتساح خط

بارليف، في جوهوها، صراعًا بن الشجاعة 
ومناعة  البحتة،  املقاتل  شجاعة  واملناعة، 
 بن 

ً
شّيدة، مثلما كانت مواجهة

ُ
امل األبــراج 

فلسفة الخطوط الزاحفة املتحّركة، ونظرية 
الحالْن،  وفــي  الثابتة.  حّصنة 

ُ
امل الخطوط 

بت اإلرادة 
ّ
بت األولــى على الثانية: تغل

ّ
تغل

الــــســــالح،  عـــلـــى  واإلنــــــســــــان  األرض،  عـــلـــى 
لــقــد  الـــغـــاصـــبـــن.  عـــلـــى  ــاب األرض  ــحــ وأصــ
وانتصروا...عبروا...اكتسحوا  رأوا،  جاءوا، 
ــرة مع 

ِّ
ــتــحــض

ُ
وانــطــلــقــوا«. تــتــعــامــل األمـــم امل

األحداث املفصلية في تاريخها بقدٍر كبير 
ف 

ّ
التوق فيكون  واملوضوعية،  الجدّية  مــن 

عند الحدث، وتحليل سياقاته ومالبساته، 
عــبــر املـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــحــويــهــا الــوثــائــق 
والــبــيــانــات، بــهــدف اســتــخــالص الــــدروس، 
من أجل االستفادة مما كــان، للتأكيد على 
أســبــاب النجاحات، وتــالفــي األخــطــاء التي 
قــــادت إلـــى اإلخـــفـــاقـــات، أّمــــا األمــــم األخـــرى 
فــتــتــعــامــل مـــع تــاريــخــهــا بــــصــــورٍة هــزلــيــة، 
إلى  تــهــدف  كرنفالية،  احتفاليٍة  وبطريقٍة 
ق 

ّ
وتمل الوطنية،  للذات  األجــوف  التمجيد 

الـــنـــزعـــات الــشــوفــيــنــيــة بـــتـــرديـــد الــهــتــافــات 
واألغنيات.

)كاتب مصري(

تــقــوم عــلــى اإلصــــالح فــي ظــل االســتــقــرار، 
واإلصــــــالح الــتــدريــجــي مـــن الــــداخــــل، مع 
ــدرٍة كـــبـــيـــرة عـــلـــى الــتــكــيــف مــــع الـــواقـــع  ــ ــ قـ

وتقديم التنازالت.
بنفحة  انتهاج خطاب سياسي  خامسًا، 
أن  استطاع  إسالمية،  ومرجعية  وطنيٍة 
ــٍة مـــن مــكــونــات  يــنــفــذ إلـــى شـــرائـــح واســـعـ
الـــذي مــا زالـــت تطبعه  املــغــربــي  املجتمع 

املحافظة. 
دعاية  آلة  امتالكه  الحزب  أثبت  سادسًا، 
ــل تـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــة، تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى وسـ ــ ــويـ ــ قـ
تـــقـــلـــيـــديـــة، وتـــســـتـــعـــمـــل أحـــــــدث تــقــنــيــات 
التواصل الحديث، استطاعت أن تنافس 
ــانـــات الــســلــطــة الـــدعـــائـــيـــة الــرســمــيــة  ــكـ إمـ

وغير الرسمية وأجهزتها. 
سابعًا، نجح الحزب، وهو حديث العهد 
قــــورن  مــــا  إذا  ــة،  ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ بـــاملـــشـــاركـــة 
بناء  فــي  معه،  املتبارية  ــزاب  األحـ بأغلب 
أثبتت قدرتها على  انتخابيٍة فعالة،  آلــٍة 
كــانــت توضع  الــتــي  العراقيل  كــل  تخطي 
أمــــــــام الــــــحــــــزب. وفـــــــي بــــعــــض األحـــــيـــــان، 
ــلــــيــــة،  الــــداخــ وزارة  ــيـــنـــة  ــاكـ مـ تــــــجــــــاوزت 
ــدولــــة، فقد  ــن إمـــكـــانـــات الــ ــا لــهــا مـ بــكــل مـ
استطاع الحزب أن يغطي جميع الدوائر 
االنتخابية، وأن يكون حاضرًا بمراقبيه 
فــي جميع املــكــاتــب االنــتــخــابــيــة. وهــكــذا، 
أعلن أمينه العام عن فــوزه حتى قبل أن 
تعلن عــن ذلــك وزارة الــداخــلــيــة، وهــو ما 
أقلق أعلى سلطٍة في املغرب، وعبرت عن 
امــتــعــاضــهــا عــبــر بــيــان وزارة الــداخــلــيــة، 
ليلة إعـــالن الــنــتــائــج، والــــذي اتــهــم حــزب 
فـــي »اإلرادة  بــالــشــك  الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
املــلــكــيــة«، الــســاعــيــة إلـــى »جــعــل املــمــارســة 
ــيـــارا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة واقــــعــــًا مـــتـــجـــذرًا وخـ

استراتيجيًا، ال رجعة فيه«. 
ولفهم ما جرى ويجري في كل انتخابات 
فيها  يتقّدم  وملـــاذا  واستيعابه،  مغربية 
ــيــــون« املـــشـــاركـــون فـــي الــلــعــبــة  »اإلســــالمــ
الــســيــاســيــة، بــيــنــمــا بــقــى »اإلســـالمـــيـــون« 
الـــذيـــن يــقــاطــعــونــهــا فـــي مــكــانــهــم؟ وملـــاذا 
يتراجع  بينما  املغرب،  »إسالميو«  يفوز 
ُيـــقـــمـــع وُيـــضـــطـــهـــد »إســــالمــــيــــو« دول  أو 
أخــرى؟ هــذا راجــع، بالدرجة األولـــى، إلى 
طبيعة املنافسن داخل اللعبة السياسية 
ــغـــرب، فــالــتــنــافــس لـــم يكن  نــفــســهــا فـــي املـ
البرامج، وإنما كان في العمق بن  حول 

إرادتن. 
مــن مد  الــحــّد  إلــى  الساعية  القصر  إرادة 
الــدولــة واملجتمع،  إســالمــي متنام داخـــل 
عــن  لـــهـــم  يـــبـــحـــثـــون  ــيــــن  إســــالمــ وإرادة 
ــل الــــدولــــة يــعــكــس امـــتـــدادهـــم  ــ مـــوقـــع داخـ
ــزال الــحــقــيــقــي في  ــنــ ـــل املــجــتــمــع. والــ داخــ
اســتــحــقــاقــات أكـــتـــوبـــر كــــان بـــن حــزبــن 
كبيرين، حــزب »األعــيــان« املــدعــومــن من 
ــــن فـــي كـــل أحـــزابـــهـــا،  ــزروعـ ــ الــســلــطــة واملـ
ــاربــــن مــن  ــحــ وحـــــــزب »اإلســـــالمـــــيـــــن« املــ

السلطة نفسها.
ــربــــي  ــعــ ــبــــق أن كـــتـــبـــت فـــــي »الــ ــا ســ ــ ــمـ ــ وكـ
ــتـــخـــابـــات ســبــتــمــبــر/  ــد«، بـــعـــد انـ ــديــ الــــجــ
فـــاز فيها،  املــحــلــيــة، والـــتـــي  أيـــلـــول 2015 
هي األخـــرى، اإلســالمــيــون، فاالنتخابات 
املغرب تبقى مجرد »استطالع رأي«  في 
املغربي،  الــشــارع  تــوجــهــات  ملعرفة  كبير 
ملجرد  هــنــا  فــهــي  الشعبية«  »اإلرادة  أمـــا 
املــلــكــيــة«  »اإلرادة  ألن  بــهــا،  االســتــئــنــاس 
املــحــّددة والحاسمة واملــقــّررة،  تبقى هــي 

في نهاية املطاف. 
)كاتب مغربي(

فصائل الجيش الحر وخيارات »النصرة«

معركة العبور وصراعاتنا المصرية

لماذا تصّدر »اإلسالميون« 
انتخابات المغرب؟

خطوط الموصل الحمر

شكلت »النصرة« حالة 
افتراق عن الثورة 

فهي لم تر في 
نفسها جزءًا منها، 
ولم تتبّن أهدافها

يقع بعضهم في 
خطأ فادح، عندما 

يشّكك في االنتصارات 
في ذاكرتنا الوطنية

انتهج »العدالة 
والتنمية« خطابًا 

سياسيًا بنفحة 
وطنيٍة ومرجعية 

إسالمية واستطاع 
أن ينفذ إلى شرائح 

واسعٍة

آراء

مروان قبالن

سقط من 
ُ
منذ ست سنوات تقريبًا، واألزمة السورية تواجهنا كل يوم بصدمٍة، وت

، وتصفعنا في وجوهنا بقوة، حتى أيقظتنا على عالٍم ال نعرفه، وهو 
ً
حولنا أقنعة

 أننا بتنا نعيش في عالٍم 
ً
بالتأكيد غير الذي كنا نظن أننا نعيش فيه. اعتقدنا وهلة

ر«، ال يمكن أن يسمح لديكتاتور، أي ديكتاتور، بتكرار مستويات عنٍف 
ّ

»متحض
 كثيرًا مما شهدته حماة قبل ثالثة عقود. في ذلك الوقت، تمت املذبحة بصمت، 

ّ
أقل

ر« لنجدتها. 
ّ

فال صور وال أخبار وال صرخات للضحايا، تستفز العالم »املتحض
ثم إن املذبحة تمت في ظروف الحرب الباردة وثنائية القطبية، حيث ال حديث عن 
تبعاٍت سياسيٍة، وال بحث في مسؤوليٍة قانونيٍة في عالم جّمدت مشاعره الواقعية، 
بنسختها الكيسنجرية. في ذلك الوقت أيضًا، لم تكن اإلنسانية قد اخترعت بعد 
الدولية )بــدأت عملها في أول يوليو/ تموز 2002(،  الجنايات  شيئًا اسمه محكمة 
لم  املتحدة  األمــم  أن  اإلنسانية، كما  الجرائم ضد  الحرب ومرتكبي  لــردع مجرمي 
تكن قد أقّرت بعد مبدأ املسؤولية في الحماية )R2P(، حيث للمجتمع الدولي الحق 
الداخلية للدول ذات السيادة، في حال ارتكبت حكومتها  التدخل في الشؤون  في 
ما حصل  أّن  القناعة،  كل  القناعة،  كانت  مواطنيها.  بحق  إبــادة  أو  تطهير  جرائم 
في سبرينيتسا في البوسنة، وحتى في الشيشان وميدان تيان آن من في بكني 
أصبح وراءنا. لم ال ونحن نعيش فضائل القرن الحادي والعشرين، حيث تنتشر 
وترتقي  عاملية،  قيم  إلــى  الحرية  قيم  وتتحول  واملــعــلــومــات،  االتــصــال  تكنولوجيا 

اإلنسانية. 
على األرض، وفــي الــواقــع، كانت األمــور جــدًا مختلقة، اذ تجاوزنا في سنة األزمــة 
ــدا وبــورنــدي الــيــوم وراءنـــا،  األولـــى مــا جــرى فــي سبرينيتسا، وبــاتــت مــذابــح راونــ
واألرجح أننا في الطريق إلى استعادة تجربة »الخمير الحمر« في كمبوديا، حيث 
قضى نصف السكان )4 ماليني نسمة( على يد ديكتاتورية بول بوت العسكرية 

بني 1976-1979، والعالم يراقب، وهو ال يلوي على شيء.
العالم »املتحضر« تجاه  أبدتها حكومات  التي  الالمباالة  لم تقتصر الصدمة على 
املأساة السورية، بل تجاوزها األمر إلى الشعوب والرأي العام الغربي الذي صدمنا، 
اإلمبريالية  ليست ضحية  فسورية  مــبــاالتــه،  وال  إنسانيته  ال  بمقدار  اآلخـــر،  هــو 
األميركية، حتى يخرج بمظاهرات مليونية للتضامن مع شعبها. هنا، يبدو بجالء 
أن مشكلة الرأي العام الغربي اليساري التقّدمي لم تكن يومًا مع فعل القتل، بل مع 
هوية القاتل، فتجده يلوذ بالصمت، إذا كان القاتل من الجنس »املمانع« الروسي أو 
السوري أو االيراني، أما إذا كان القاتل »إمبرياليًا« فالويل له والثبور وما يليه من 
، استهداف »املمانعني«، لوجدت 

ً
عظائم األمور. ولو أن تحّركًا أميركيًا أراد اليوم، مثال

شوارع لندن وبرلني وغيرها من عواصم الغرب تنتفض، كما فعلت يوم غزو العراق، 
ملقاومة العدوان األميركي على سورية.

ُصدمنا أيضًا بمواقف نخٍب عربيٍة طاملا اّدعت النضال في سبيل الحرية، وطالبت 
والتطّرف  بالغوغائية  وصفت  هــذه،  تحّركت  فلما  سبيلها،  فــي  بالبذل  الشعوب 
بموقف حزب  مــؤامــرة خــارجــيــة. ُصدمنا  والــســقــوط ضحية  والتكفير  واإلرهــــاب 
أسأنا  كما  فيه،  الكامن  والحقد  العنف  وبمخزون  املــقــاوم،  وطائفية مشروعه  الله 
العربية  الدولة  لتفكيك  التدميرية وخططه  وأبعاده  اإليراني،  املشروع  تقدير حجم 
من دواخلها، وحكمها بمليشيات طائفية، مرجعياتها ايرانية. أسأنا تقدير حجم 
التغيير الذي حصل في تفكير النخب األميركية تجاه املنطقة العربية، بعد أحداث 
»11سبتمبر« وغزو العراق. كما أسأنا تقدير مدى التزام روسيا بمشروع األقليات 
في املشرق العربي، ومــدى خوفها مع الصني من ثــورات الربيع العربي، وخطورة 
امتدادها اليها، وإصرار االثنتني على إحداث تغيير عميق في بنية النظام الدولي، 
العالم  التزام  بالتأكيد تقدير مدى  باالستفادة من حالة االنكفاء األميركي. أسأنا 

»الحر« بقيم الحرية ونشر الديمقراطية، عندما يصل األمر إلى العرب واملسلمني. 

أنطوان شلحت

 موجزة، تضمنها مقال افتتاحي في »هآرتس« العبرية، من ضمن عدة 
ٌ

تعيدنا ُجمل
مقاالٍت كهذه نشرتها الصحيفة، بالتزامن مع وفاة شمعون بيريز وجنازته قبل أكثر 
من أسبوع، إلى جوهر »الجدل« الدائر منذ ذلك الوقت، بقوٍة أكبر، بني مؤيدي »طريق 
 أحادّي الُبعد، بالذات من 

ٌ
ـر بحقيقة أنه جدل

ّ
املّيت« واملستأنفني عليها، بقدر ما تذك

ناحية غايته القصوى، فيما يتعلق باملسألة الفلسطينية.
حمل املقال عنوان »العودة إلى أساس الصهيونية«، وورد في تلك الجمل: »ال يجوز أن 
ينحصر كل ما يبقى من موت بيريز دموع التماسيح التي ذرفها اليمني اإلسرائيلي، 
أو محاولة نتنياهو طمس الخالفات األيديولوجية العميقة بينهما. ويجدر أن تكون 
ــاراك أوبــامــا )خـــالل الــجــنــازة( عــن الــعــدل واألمــــل، ووقــف  ــوال الــرئــيــس األمــيــركــي بـ أقـ
لقاعدة  للفلسطينيني، بمثابة تذكيٍر مهم  السيادة  السيطرة على شعٍب آخر، ومنح 
املساواة والديمقراطية التي ُبنيت عليها )الحركة( الصهيونية«. تحّدد هذه الجمل ما 
يمكن اعتبارها »نقطة الثبات« الصهيونية التي ُيحظر تجاوزها، حتى في مقاربات 

الذين يجاهرون بمناهضتهم ُحكم اليمني الراهن في دولة االحتالل. 
فحوى هذه النقطة أن »األســاس« الذي ُبنيت عليه الحركة الصهيونية قوامه »العدل 
واألمل«، حتى بشهادة رئيس الدولة العظمى األهم في العالم. وتختزل هذه الحوصلة 
وقائع قديمـة- متجّددة، مؤداها أن الصراع داخل »ألوان الطيف« الصهيونية ليس حول 
أن  بالضرورة،  ينبغي،  البديل  على  فالصراع  والبديل،  السائد  بني  رتجى 

ُ
امل االتجاه 

 .
ً

ا برنامًجا بديال
ً

 لها فحسب، بل وأيض
ً
يوجد خارج الصهيونية، وأال يقّدم معارضة

ولذا تجري »املناظرة« اآلن، في أقصى حدودها، كما جرت في السابق، بني أشكاٍل 
 من االبتعاد بأنفسهم عن 

ً
عدوانية صهيونية مهيمنة وفريٍق من »النقاد« الذين بدال

وا إصالحيني، ولم يكونوا راديكاليني 
ّ
االتجاه الصهيوني ومحاربته على طول الخط ظل

أو ثوريني. ويخلع الساعون إلى بديٍل كهذا، حتى من بعض اإلسرائيليني، إلى نقٍد 
من هذا النوع، توصيف النقد التجميلي، ألن خالفاته تتمركز حول الطرق والوسائل، 
للفلسطينيني،  منحها  املطلوب  السيادة  »ماهية«  بـ يختص  وفيما  الغايات.  حــول  ال 
أنه ال بديل ملا بات  السالفة على  الثبات« الصهيونية  أمــام »نقطة  ُيجمع املتسّمرون 
التعديالت، في  الــدولــتــني« على أســاس خطوط 1967 مــع بعض  ُيــعــرف باسم »حــل 
مقابل ترتيباٍت أمنية صارمة )في مقدمها سيطرة إسرائيل أمنًيا على غور األردن(، 
قام من السالح، والتخلي عن حق العودة لالجئني 

ُ
وتجريد الدولة الفلسطينية التي ست

 للشعب اليهودي«. 
ً
 قومية

ً
الفلسطينيني. واألهم من ذلك كله االعتراف بإسرائيل »دولة

»ُبخل سياسي« إزاء  ـر أن أحد هؤالء سبق أن »أخــذ« على نتنياهو ما وصفه بـ
ُ
أذك

وبأنه،  على عظمٍة سياسيٍة،  ينطوي  ال  الُبخل  هــذا  بــأن  ونــّوه  الفلسطينية،  السلطة 
في هذا الصدد، يتعني عليه أن يحذو حذو أسالٍف له، بنوا في مستوطنات املناطق 
املحتلة منذ 1967 بتغّول، لكنهم، في الوقت عينه، منحوا دولة االحتالل غالف حماية 
أحــد أسالفه  أن  إلــى  ا 

ً
أيض وأشــار  قبولهم مبدأ 1967.  أعلنوا  أن  بمجّرد  سياسًيا، 

)إيهود أوملرت( لم ُيخِل مستوطنة واحدة، ولم ينسحب حتى من ذّرة تراب واحدة في 
الضفة الغربية، لكنه حظي باعتماٍد دولي أتاح له إمكان أن يضرب »األعداء«، وأن ينقل 
عبء املسؤولية عن انعدام السالم إلى كاهل الفلسطينيني، وبذا أوجد »كلمة السّر« 

للهروب من تبعات ما حدث في 1948، والكامنة في عدد آخر هو 1967!
اإلعـــراب عن  الصهيونية  الفكرة  املدافعني عن »عــدالــة«  »أدبــيــات«  ويــتــرّدد كثيًرا في 
افتراض  سقف  يتعّدى  ال   

ٌ
قلق وهــو  الصهيونية«،  »اليوتوبيا  فــقــدان  بسبب  القلق، 

، إلقاء اللوم 
ً
ا«. ولذا، ال يتم، عادة

ً
»وجود حلم صاف وبريء أصبح بطريقٍة ما ملطخ

على ذلك »الحلم« الكابوسي، وإنما على طريقة تحقيقه »التي لم تكن في املستوى 
ًا، ألن صدًعا آثًما كان 

ّ
املوعود«. بينما تقول الحقيقة البسيطة إن ذلك الحلم ولد ملطخ

الفلسطيني، بعد محاوالت  في صميم تكوينه، وقام هذا الصدع ويقوم على إنكار 
القضاء على وجوده وسلب حقوقه.

توفيق بوعشرين

فاز حزب العدالة والتنمية املغربي في ثاني انتخابات تشريعية بعد الربيع العربي، 
واستقبل أول أمس اإلثنني العاهل املغربي، امللك محمد السادس، زعيم اإلسالميني 
لنص  تطبيقا  ثانية،  لــواليــة  للحكومة  رئيسًا  وعّينه  بنكيران،  اإللــه  عبد  املعتدلني 
باملرتبة  الفائز  الحزب  الحكومة من  تعيني رئيس  امللك  الــذي يوجب على  الدستور 
التي  الدستورية  الوثيقة  أهــم مكاسب  إحــدى  االنــتــخــابــات، وهــذه كانت  فــي  األولـــى 
كتبت إّبان الحراك الديمقراطي، والتي ربطت بني تشكيل الحكومة ونتائج صندوق 

االقتراع، للوصول إلى تثبيت شرعية عقالنية حديثة، في نظام ملكي تقليدي.
األرقام ال تكذب، يقول اإلحصائيون، لكنها، في الوقت نفسه، تحتاج إلى من يجيد 
قراءتها، واستخالص الدروس منها. فاز حزب العدالة والتنمية باملرتبة األولى في 
انتخابات الجمعة املاضية، وحصل على 126 مقعدًا في مجلس النواب، أي بزيادة 
19 مقعدًا عما كان في حوزته في املجلس املنتهية واليته، كما حصل على أكثر من 
1,8 مليون صوت في االقتراع، أي بزيادة أكثر من نصف مليون صوت عما حصل 
أن  أولها  أتصور،  العربي، ولهذا معان عدة فيما  الربيع  العام 2011 زمن  عليه في 
املغرب يؤكد طابع االستثناء الذي يتميز به عن سواه من دول عربيٍة تحّول ربيعها 
والحروب  املدمرة  واالنقالبات  األهلية  الحرب  إلى  إلى خريٍف، جرفها  الديمقراطي 
النظام في املغرب في إدمــاج مطالب الشارع داخل املؤسسات، كما  الطائفية. نجح 
نجح، على الرغم من طابعه السلطوي الناعم  في إدماج اإلسالميني، وترك الشعب 

يقول كلمته في حقهم.
ثانيًا، وهذه هي املرة الثانية التي  تفرز االنتخابات املغربية خريطة تمثيلية، تعكس 
التي  التقنيات  كل  من  الرغم  فعلى  االرض،  على  األحـــزاب  لكل  السياسية  الحقيقة 
استعملتها وزارة الداخلية لتحجيم نفوذ حزب العدالة والتنمية في الشارع، فإن حزب 
اإلسالميني املعتدلني فاز في االنتخابات، وهذا معناه أن املؤسسة امللكية في املغرب 
 بالوعد الذي قطعته على نفسها، إّبان الربيع املغربي، 

ً
)رأس النظام( مازالت ملتزمة

فوران  لحظة  كتابة  ق 
ّ
وث الذي  الجديد  بالدستور  وااللتزام  املواطنني،  إرادة  باحترام 

الشارع، إّبان الحراك الشبابي. وبهذا، يكون املغرب قد اقترب من جعل االنتخابات 
املفتوحة والشفافة من ثوابت نظامه السياسي التي يصعب التراجع عنها غدًا أو بعد 
غد. ثالثًا، لم يصوت 1,8 مليون مواطن مغربي لحزب العدالة والتنمية ألنه إسالمي، 
أو ألنه يتبنى أيديولوجيا دينية، أو ألنه يتحّدث في الحالل والحرام، بل صّوت كل 
هؤالء لبنكيران، ألنهم يثقون في نظافة يده، في بالد عملتها الرسمية الثانية بعد 
الدرهم هي الفساد، وألنه يعدهم باإلصالح العميق للدولة بأقل كلفٍة ممكنٍة تحت 
شعار )اإلصـــالح فــي ظــل االســتــقــرار(. هــذا الــفــوز الكبير الــذي حصل عليه حزب 
العدالة والتنمية سيعّمق أكثر نهجه البراغماتي، وبعده عن الطابع األصولي لصالح 
املجتمع،  باختالف  ويؤمن  الديمقراطية،  اللعبة  أصــول  يقبل  الــذي  املحافظ  التوّجه 

وتنوّع شرائحه.
رابعًا، صّوت املغاربة بكثافة على املصباح، رمز حزب العدالة والتنمية، على الرغم 
من كل الضغوط التي تعّرضوا لها، وعمليات غسل الدماغ التي كانت تجري أمامهم. 
وهذا معناه أنهم تحّرروا نسبيًا من الخوف، ومن الخضوع لتأثير وسائل الدعاية 
السوداء التي وصلت إلى حد تهديد املغاربة بالسقوط في النموذج السوري، إْن هم 
)األصالة  السلطة  من  املــقــّرب  الحزب  لقد ضاعف  والتنمية.  العدالة  لحزب  صــّوتــوا 
 
ً
واملعاصرة( من أرقامه، وانتقل من 47 مقعدًا في مجلس النواب إلى 102، مستعمال

املال ونفوذ السلطة واألعيان وكبار رجال األعمال الذين وضعهم في مقدمة قوائمه 
االنتخابية، لربح رهان االقتراع وااللتفاف على التصويت السياسي لصالح تصويٍت 
زبوني أو قبلي أو بمقابل مادي، لكن هذا كله تكّسر على صخرة التصويت الكثيف 
للطبقة الوسطى في املدن على مرشحي »العدالة والتنمية«، وهذا ما يكشف إلى أي 
 ،

ً
حدٍّ مازالت العملية الديمقراطية التي انبعثت مع حركة 20 فبراير/شباط مستمرة

وتعطي ثمارًا مهمة، على الرغم من صغرها.

صدمات األزمة السورية »نقطة الثبات« الصهيونيـة
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لت حادثة الصالة في اليمن حاالت التباين، وتعّدد االتهامات بني 
ّ
مث

الجريمة  وزر  طــرف مسؤولية   
ّ

كــل اليمني وتحميل  الــنــزاع  أطـــراف 
اللغات   

ّ
يقّرها عاقل، ومدانة بكل وتبعاتها لآلخر، وهي جريمة ال 

الحّية والدساتير برمتها، كونها استهدفت أبرياء ومدنيني لتختلط 
معها مشاعر الحزن وأنهار الدماء على جغرافية الوطن.

بات املوت مجانيًا وعنوانًا بارزًا لنشرات األخبار وأحاديث املساء، 
الحقيقي  املستفيد  حــني.  إلــى  ة 

ّ
ومرحل غائبة  الحقيقة   

ّ
تظل ومعه 

مما يعتمل بالوطن ويجري لناسه في قارعة الطريق، ويذبحهم من 
الوريد إلى الوريد، هم الساسة والنخب املمسوخون لقوى الخارج، 
هؤالء من جعل بالده ملعب التباري والتباهي لقوی الصراع والنفوذ 
اإلقليمي إزاء االرتــهــان واالرتــمــاء فــي أحــضــان مشاريع وأجــنــدات 
وتقاسمات وصفقات خارجية ومصالح أمراء الحروب وتجار املوت 

والوكالء الحصرون والنفعيون.
 أجزم أّن حادثة الصالة يندی لها الجبني، وهي ال تقل بشاعة عن 
أفعال من يقتل املدنيني في تعز، ويهدم بيوت اآلمنني، ويهتك اآلدمية 
ويحاصرها ليآل ونهارا دون وازع ضمير، وال تقل عن أفعال من 
اليوم  وتقاسم  للغرباء  الوطن  م 

ّ
سل أو  ومؤسساته،  الوطن  خطف 

معهم الصراع واملتاجرة بدم األبرياء بالوكالة.
أمام هذا املشهد القاني، نطلق العنان لنسأل: إلى متی سيظل هذا 
النحيب، وذلـــك الــبــكــاء علی خــارطــة الــوطــن وجــغــرافــيــة أطــاللــه؟ أما 
ودعــونــا  بمليشياتكم،  ارحــلــوا  وبــصــوت مسموع:  نــقــول  آن  لنا   آن 
ــــوطــــن، نــتــقــاســم الــعــيــش املـــشـــتـــرك والـــســـالم  نــعــيــش عــلــى أرض ال
االجــتــمــاعــي ونــصــنــع مــشــروعــنــا الــوطــنــي عــلــى مــدامــيــك الــشــراكــة 

الحقيقية لعهد جديد.
وليد القباطي )اليمن(

ــتــي أجـــريـــت يــوم  االنــتــخــابــات املــغــربــيــة ال
الــســابــع مـــن أكـــتـــوبـــر، لـــم تــخــتــلــف كــثــيــرًا 
عن سابقاتها، من حيث نسب املشاركة 
ــتـــمـــرار الـــعـــزوف الــهــائــل  الــضــعــيــفــة، واسـ
والخروقات التي شابتها، إذ ُسجلت يوم 
االقتراع عّدة أحداث ال بد من ذكرها، من 
حتى  االنتخابية  الحملة  اســتــمــرار  قبيل 
في يوم االقتراع، واالعتداءات على بعض 
ممثلي األحزاب، ونقل املواطنني للتصويت 
ــزاب، إضــافــة إلــى  بــســيــارات تــابــعــة لـــأحـ

االتهامات بالتزوير أو اإلقصاء. 
عـــدد املــواطــنــني املــغــاربــة الـــذيـــن تــتــجــاوز 
مليونا،   26 يــقــارب  أعــمــارهــم 18 ســنــة، 
التصويت،  لــهــم حــق  هـــؤالء  أّن  يعني  مــا 
االنتخابية  الــلــوائــح  فــي  املسجلني  وعـــدد 
مليونا   16 هـــو  الــداخــلــيــة  وزارة  حــســب 
من الـــ26، ما يعني أن 10 ماليني مغربي 
قـــد عـــزفـــوا عـــن الــتــســجــيــل فـــي الـــلـــوائـــح، 
وســنــأتــي عــلــى األســـبـــاب الحــقــًا، ونسبة 
الــوزارة هي %43  املشاركة التي أعلنتها 
هناك حوالي  أن  يعني  ما  املسجلني،  من 
7 ماليني مصّوت، وهو ما نسبته %27 
من عدد املواطنني املغاربة الذين يحق لهم 
للغاية،  كارثية  النسبة  وهــذه  التصويت، 
ويــجــب أن تـــدق نــاقــوس الــخــطــر، ليلتفت 

من يهمه األمر ألسباب هذا العزوف. لقد 
من  الــداخــلــيــة  وزارة  أرقـــام  على  اعتمدنا 
النسبة يمكن  أّن  العلم  دون تكذيبها، مع 
في صعودها  فيها، خصوصًا  يشّك  أن 
كــانــت 10 % منتصف  أن  املــفــاجــئ بعد 
الـــنـــهـــار، ووصـــلـــت 30% عــنــد الــخــامــســة 
لـــ 43% فــي ظرف  مــســاء، قبل أن تصل 
ساعتني، أي عند إغالق مكاتب التصويت 
في السابعة، والعدد الذي ذكرناه أي %27 
من إجمالي عدد املغاربة الذين يحق لهم 
التصويت، لم نطرح منه األصــوات امللغاة 

ها لم تذكر لحّد الساعة.
ّ
باعتبار أن

نظم مجموعة من شباب مدينة تالسينت 
بــإقــلــيــم فــكــيــك اعــتــصــامــًا أمـــــام مــكــاتــب 
ــــالق أربــعــة  الــتــصــويــت، ونــجــحــوا فـــي إغـ
املشاركة،  من   %0 نسبة  لتسّجل  منها، 
 السكان 

ّ
وفي دواويــر باألطلس قاطع كل

ــتــصــويــت، لــتــســجــل كـــذلـــك نــســبــة %0،  ال
وفي بني تجيت بإقليم فكيك قام شباب 
ــــي الـــــشـــــارع كــتــبــوا  ــــدوق فـ ــنـ ــ ــع صـ بــــوضــ
ــم صــنــدوق الــشــعــب، حــيــث يتم  عــلــيــه اسـ
الــتــصــويــت فــيــه بــفــواتــيــر املـــاء والــكــهــربــاء 
الغالء  احتجاجية منهم، على  في خطوة 
ــر، وســـــط عـــجـــز عــن  ــواتــ ــفــ ــ ــي ال املــــهــــّول فــ
ــفــقــر املــــدقــــع. ال تــخــرج  دفــعــهــا بــســبــب ال

الــهــائــل عــن االنتخابات  الــعــزوف  أســبــاب 
التشريعية، والتي فاقت 72% من إجمالي 
الــذيــن يحق لهم التصويت  املــغــاربــة  عــدد 
حسب ما سمعناه من عدد من املواطنني، 
تغّيرها  لــم  والــتــي  املستمّرة،  املعاناة  عــن 
املغاربة  جّربها  التي  املتوالية  االنتخابات 
ـــى فــقــدان  ــرارًا، بـــاإلضـــافـــة إلـ ــ ــكـ ــ مــــــرارًا وتـ
الثقة في السياسيني باعتبارهم )حسب 
لــخــدمــة مصالحهم  يــســعــون  املــواطــنــني( 
ــة، الـــحـــزبـــيـــة والـــشـــخـــصـــيـــة، هـــذا  ــاصـ ــخـ الـ
عــنــد عــامــة الـــنـــاس، وهــنــاك مــن يـــرى من 
املــحــتــوى،  فــارغــة  العملية  أّن  خــاصــتــهــم، 
تنفيذية،  أو  تشريعية  سلطة  تــفــرز  وال 
وهذا بنص الدستور، وكما يدعمه الكالم 

املتكّرر في هذا الشأن لرئيس الحكومة.
الــنــتــائــج، فهناك كثير  أمــا فــي مــا يخص 
الـــعـــدالـــة  ــوز  ــ فــ  

ً
أوال ــقــــال حـــولـــهـــا،  يــ ــا  مـــمـ

والــتــنــمــيــة بــالــنــســبــة لـــي، وأعــتــقــد أّن هــذا 
املراقبني  مــن  كثير  فيه  يشاركني  الـــرأي 
من  ليس  متّوقعة،  مسألة  هــو  واملحللني 
نـــاحـــيـــة الــحــصــيــلــة الــحــكــومــيــة الـــجـــيـــدة، 
إيجابية،  حصلية  تكن  لــم  ــهــا 

ّ
أن باعتبار 

للحزب،  الجماهيرية  القاعدة  بحكم  لكن 
الدعوي  جناحه  في  باألخص  املتجسّدة 
ــــتــــوحــــيــــد واإلصـــــــــــالح وبـــعـــض  حــــركــــة ال

ه أكبر األحزاب املشاركة 
ّ
املتعاطفني، كما أن

في االنتخابات عددا وهذا ال ينكره أحد، 
مــع اســتــغــالل الــضــعــف الكبير لــأحــزاب 
السياسية األخرى، إضافة إلى أّن بعض 
والتي  االنتخابات،  سبقت  التي  األحـــداث 
ــــراد مــنــهــا إســـقـــاط شــعــبــيــتــه مثل  كــــان يـ
املسيرة املجهولة، قد أدت خدمة عكسية 

وجعلتهم في موقع املظلومية.
ق 

ّ
هــنــاك أمــر سعت إلــيــه الــدولــة وقــد تحق

لــهــا ذلــــك، وهـــو فـــي مـــا يــتــعــلــق بتكريس 
قــطــبــيــة ســـيـــاســـيـــة، بــــني حـــزبـــي الـــعـــدالـــة 
والتنمية واألصــالــة واملــعــاصــرة، وضــرب 
 األحزاب التاريخية، كحزب االستقالل 

ّ
كل

املثال،  واالتــحــاد االشــتــراكــي على سبيل 
ــا ألــقــيــنــا نـــظـــرة عــلــى الـــفـــارق بني  ــإذا مـ ــ فـ
 ثــانــيــا بـ 

ّ
ــذي حـــل ــ ــالـــة واملـــعـــاصـــرة ال األصـ

الثالث  املركز  103 مقاعد، وبني صاحب 
حــزب االستقالل الــذي فــاز بـ 40 مقعدًا، 
بينهما،  الفارق  أّن 63 مقعدا هو  سنجد 
وهـــذا كبير جـــدًا، وربــمــا هـــذا مــن ضمن 
التي حاول تحقيقها  األهــداف األساسية 
النظام املغربي، حيث جعل لحزب العدالة 
األكبر  الجماهيرية  القاعدة  ذي  والتنمية 

بني أقرانه من األحزاب منافسًا قويًا.
شفيق عنوري )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

عيسى الشعيبي

األميركية  املفاهيم  من  بني جملٍة طويلٍة  من 
الجدد  املحافظني  خــيــال  على  استولت  الــتــي 
في عهد جورج بوش االبن، واستماتوا آنذاك 
مــن أجــل تطبيقها فــي الــشــرق األوســـط، غــداة 
الــعــراق عــام 2003، ذلــك املفهوم املتعلق  غــزو 
الذي  العربي  العالم  »دمقرطة«  سموها  بما 
كـــان بمثابة االســتــثــنــاء الــوحــيــد عــلــى قــاعــدة 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي الـــجـــاري فـــي مختلف 

مناطق العالم، بما في ذلك إفريقيا.
كان العراق، حيث االحتالل األميركي املباشر، 
املــيــدان األول الخــتــبــار هـــذا املــفــهــوم الـــذي لم 
يمر به العراقيون بعد نهاية العهد امللكي في 
بلدهم، فقد ضغط املحتلون على من جاءوا 
انتخاباٍت  الدبابات، إلجــراء  بهم على ظهور 
بـــرملـــانـــيـــٍة عــلــى أســـــاس تــــعــــّددي، مــفــتــرضــني 
املــثــيــرة سيجعل من  السابقة  هــذه  نــجــاح  أن 
ــراق نـــمـــوذجـــا مــلــهــمــا لــشــعــوب املــنــطــقــة،  ــعــ الــ
 ُيقتدى بها في املحيط العربي املجاور.

ً
وقدوة

وكانت أراضي السلطة الفلسطينية، الواقعة 
تــحــت احـــتـــالل قـــديـــم، املــخــتــبــر الـــثـــانـــي لــهــذا 
نــحــو  مــــــرور  بـــعـــد  أي   ،2005 ــام  ــ عـ الــتــطــبــيــق 
كان  فلسطينية،  انتخابات  أول  على  عقدين 
انــتــخــابــات برملانية  أول  تــكــون  أن  مــقــدرًا لها 
السالم من  ارتكست عملية  أن  وآخــرهــا، بعد 
ألفها إلى يائها، واضطربت األوضاع الذاتية، 
والحت بوادر انقسام، سوف يعبر عن نفسه 
بعد عام على إجراء آخر انتخابات تشريعية.
عــام  األولــــى  الفلسطينية  االنــتــخــابــات  كــانــت 
أوسلو،  عملية  استحقاقات  مــن  جــزءًا   ،1996

همدان ناصر العليي

هناك من ُينكرون دعم إيران جماعة الحوثي 
الــتــي تسيطر عــلــى عــشــر مــحــافــظــات يمنية 
لون من خطورة مشروع 

ّ
بقوة السالح، أو يقل

السلبية  وتأثيراتها  املنطقة  في  الدولة  هذه 
ــه بــشــكــل خــــاص،  ــ ــــدتـ عـــلـــى أمـــــن الـــيـــمـــن ووحـ
واســتــقــرار شبه الــجــزيــرة عــمــومــا. فــي اليمن 
ــادلـــك،  وغـــيـــرهـــا، تـــجـــد مــــن يــحــاجــجــك ويـــجـ
محاواًل إثبات عــدم تدخل إيــران وحــزب الله 
فــي الــشــأن الــيــمــنــي، عــلــى الــرغــم مــن الــدالئــل 
الدامغة واملؤشرات الواضحة التي تؤكد هذا 

التدخل. 
 للرئيس 

ً
وعلى الرغم من أن حكوماٍت سابقة

نفسه،  عبدالله صالح  علي  السابق،  اليمني 
اليمن وإيــران،  أوقفت عالقات كثيرة بني  قد 
ــزب الــلــه بــاملــّس  بــعــد اتــهــامــاتــه األخـــيـــرة وحــ
املتمردين  ودعــم  مباشر،  بشكل  اليمن  بأمن 
الحوثيني عسكريا، إال أنه، وبعد إزاحته من 
الــحــكــم، وقـــف هـــو ومـــنـــاصـــروه يــدعــمــون ما 
ــادة الــعــالقــات  خــرقــه الــحــوثــيــون علنا مــن إعــ
الدبلوماسية إلى مستواها العادي، وتبادل 
الزيارات وإطــالق ســراح إيرانيني ومن حزب 
القومي  األمــن  الله، متورطني بقضايا تمس 

اليمني. 
ال يــّدخــر أنــصــار الحوثي وصــالــح جهدًا في 
إثبات عدم وجود مقاتلني، أو خبراء إيرانيني، 
أو من حزب الله اللبناني، أو الحشد الشعبي 
الــــعــــراقــــي، فــــي األراضـــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة، لــيــكــون 

ــــّوض نــظــريــة  إال أن تــعــثــر عــمــلــيــة الــــســــالم قــ
انخرطت  التي  االحتالل«  تحت  »االنتخابات 
الفلسطينية،  والفصائل  الــقــوى  معظم  فيها 
هـــذه الــقــوى الــتــي وجـــدت نفسها فــي معركٍة 
يــومــيــٍة ضــاريــٍة ضــد االســتــيــطــان واالحــتــالل، 
ما أسقط مسألة إجراء انتخاباٍت جديدة في 
مــوعــدهــا الــدســتــوري، مــن جـــدول اهتمامات 

الطبقة السياسية الفلسطينية.
ــقــــّدر ألول انـــتـــخـــابـــاٍت تــشــريــعــيــة  كــــان مـــن املــ
، لوال ذلك اإللحاح 

ً
فلسطينية أن تظل يتيمة

الفلسطينية،  السلطة  الشديد على  األميركي 
ومـــن جــــورج بـــوش شــخــصــيــا، عــلــى ضـــرورة 
الرغم من  انتخابية ثانية، على  إجــراء جولة 
تنصح  وفلسطينية،  إسرائيلية  تقارير  رفــع 
الرئيس األميركي بعدم اإلقدام على مثل هذه 
االنتخابات، في الظروف الذاتية السائدة في 
ز اإلسالم السياسي 

ّ
ذلك الوقت، كونها ستعز

الفلسطيني، وتزيد من شرعيته.
وبالفعل، تحققت املخاوف التي راجت عشية 
حيث  الثانية،  التشريعية  االنتخابات  جولة 
جـــاءت نتائجها عــلــى الــعــكــس تــمــامــا مــن كل 
املتبتلة في  إليه تلك اإلدارة  ما كانت تتطلع 
محراب مفاهيمها الشرق اوسطية الجديدة. 
ــابــــات،  ــتــــخــ فـــبـــعـــد نـــحـــو عــــــام عـــلـــى تـــلـــك االنــ
الحياة  شهدته  انشقاق  وأطـــول  أعمق  حــدث 
السياسية الفلسطينية، أّدى، فيما أّدى إليه، 
إلى وضع مسألة االنتخابات في ذيل قائمة 

االهتمامات العامة الفلسطينية.
رؤوس  على  العراقية  التجربة  فشلت  وفيما 
إلى  املرجو  العراقي  املثال  وتحول  األشــهــاد، 
حالة منفرة تدعو إلى الرثاء، فشلت التجربة 

ــرٍة إيـــرانـــيـــة ضـــد الــيــمــن،  الــحــديــث عـــن مــــؤامــ
فــي نظرهم، مــجــّرد هـــراٍء ال قيمة لــه، ومــبــّررًا 

الستمرار التدخل العربي في اليمن.
وبــعــيــدًا عــن الــدعــم الــعــســكــري واالقــتــصــادي 
الــذي تؤكده شواهد  والسياسي واإلعــالمــي 
فــي رابعة  ودالئـــل كثيرة واضــحــة كالشمس 
الــنــهــار، تنشغل هــذه املــقــالــة بــواحــٍد مــن أهم 
أشـــكـــال الـــدعـــم املـــقـــّدم مـــن أعـــضـــاء »التنظيم 
ــي االيـــــرانـــــي«، بــحــســب وصــــف جــمــال  ــدولــ الــ
وهو  املسلحة.  الحوثي  لجماعة  خاشقجي، 
دعــــم املــنــظــمــات الــتــي تــعــمــل بــــدأب لتحويل 
الــجــمــاعــة الــتــي يــتــشــكــل نــصــف جــيــشــهــا من 
ــــن مـــنـــتـــهـــكـــٍة أســــاســــيــــات حـــقـــوق  األطـــــفـــــال مـ
ــــى ضـــحـــيـــة تــــّدعــــي املـــظـــلـــومـــيـــة،  ــان إلــ ــ ــسـ ــ اإلنـ
وتشكو تعّرضها النتهاكات حقوق اإلنسان. 
ـــ 33  ــ ــاركـــت فـــي بــعــض جــلــســات الـــــــدورة ال شـ
ملــجــلــس حــقــوق اإلنـــســـان فـــي جــنــيــف، نهاية 
سبتمبر/ أيلول املاضي، ما أتاح لي متابعة 
»التنظيم  القائم بني أعضاء  التنسيق  حجم 
الدولي اإليــرانــي«، بمن فيهم ممثلو جماعة 
الـــــحـــــوثـــــي، فــــــي جــــلــــســــات مــــجــــلــــس حـــقـــوق 
داعميهم  مــع  لقاءاتهم  أن  اإلنــســان. الحــظــت 
 ال تــتــوقــف، إذ ال 

ً
األجـــانـــب كــانــت مــتــواصــلــة

يــجــد ممثلو الــحــوثــي فــي جنيف حــرجــا من 
أن يــشــاهــدهــم الـــنـــاس أو مــعــارضــوهــم وهــم 
الكويتي  البرملاني  مــن  التوجيهات  يتلقون 
حسني  البحريني  ومــن  دشــتــي،  عبدالحميد 
البحرينية(،  التحرير  جبهة  )عضو  موسى 
بانتمائهم  فاعالن معروفان  ناشطان  وهما 

إلى تجميد العملية االنتخابية التي ال تقدم 
نتائجها وال تــؤخــر فــي الــصــراع مــع احــتــالٍل 
ال يقيم وزنا ألي تعبيٍر فلسطيني، وال يعير 
الفلسطينيون  ذهـــب  إذا  مـــا  خــيــار  إلـــى  ــااًل  بــ
إلـــى االنــتــخــابــات أم لـــم يــذهــبــوا، وهـــو األمـــر 
إلى  أي سعي جــاد  الـــذي تجلى عبر تعطيل 
مدى  على  تشريعية  انتخابات  جولة  إجـــراء 

السنوات العشر املاضية.
الفلسطيني، في  والــحــق أن طــرفــي االنــقــســام 
غزة والضفة الغربية، لم تكن لديهما رغبة في 
االحتكام إلى صندوق االقتراع، على الرغم من 
كل ما يبدو على السطح من كالم مضلل على 
السلطة  قــيــادة  اكــتــفــت  الــصــعــيــد، ففيما  هـــذا 
والدولية،  العربية  باالعترافات  الفلسطينية 
حركة  تجنبت  التمثيلية،  لصفتها  زة 

ّ
املـــعـــز

حماس، القائمة بسلطة األمر الواقع، العودة 
أنها  تتأكد سلفا  أن  مــن دون  الصندوق  إلــى 
 عــن نجاحها 

ً
ستحقق نــجــاحــا ال يــقــل درجــــة

فـــي أول انـــتـــخـــابـــاٍت تــغــامــر بــخــوضــهــا عــام 
2005. فعلى مدى السنوات العشر املاضية، لم 
يجر فــي قطاع غــزة أي نــوع مــن االنتخابات 

ومــقــرهــا فـــي أمـــيـــركـــا(، ومــنــظــمــة أمــيــركــيــون 
مــن أجــل الديمقراطية وحــقــوق اإلنــســان في 
البحرين، مركز الخليج لحقوق اإلنسان في 
الشعب  إيــرلــنــدا(، لجنة  فــي  )مــقــره  البحرين 
أحــمــدي،  إسماعيل  الــلــواء  )يــرأســهــا  اليمني 
وهــو قائد فــي الــحــرس الــثــوري وكــان رئيس 
شـــرطـــة طـــــهـــــران(،  مــنــظــمــة أوقــــفــــوا الـــحـــرب 
الــبــريــطــانــيــة )يــديــرهــا ستيفن بــل وتــمــّولــهــا 
وحقوق  للديمقراطية  سبأ  منظمة  إيــــران(، 
اإلنسان )يرأسها أحمد املؤيد(، منظمة أبرار 

)يديرها محمد النعماني(. 
ــــان مـــن أشـــكـــال الـــدعـــم املـــقـــدم مـــن أعــضــاء  وكـ
الــتــنــظــيــمــات الــدولــيــة اإليـــرانـــيـــة، تــكــرار هــذه 
املــنــظــمــات كـــل مـــا تــذيــعــه وتـــنـــشـــره وســائــل 
اإلعالم الحوثية في اليمن، وخصوصا قناة 
ــيـــرة، وهــــي تـــتـــنـــاول األحـــــــداث بــحــرفــيــة  املـــسـ
أكــثــر وتــحــلــيــل أمــهــر لــتــتــالءم مــع متطلبات 
العاملية.  واإلنسانية  الحقوقية  التشريعات 

البلدية أو الطالبية أو العمالية، أو غير ذلك 
االجتماعية  للقطاعات  التمثيل  أشــكــال  مــن 
األخرى، حتى إن نحو 40% من سكان القطاع 
ممن هم في سن االنتخابات لم يمارسوا هذه 
الفعلة ذات يوم في حياتهم. كما أنه، حينما 
واملحلية  البلدية  للمجالس  انتخابات  جرت 
الفترة،  الغربية مرتني خالل هذه  الضفة  في 
لم تسمح حركة حماس بإجرائها في القطاع 
 الدوافع التي وقفت 

ً
املحاصر. ليست معلومة

وراء إجـــراء انــتــخــابــات محلية، كــانــت مــقــّررة 
فــي أوائـــل أكــتــوبــر/ تشرين الــثــانــي الــجــاري، 
غير أنه بات من املمكن فهم أسباب تعليقها 
إلــى نحو أربــعــة أشهر الحــقــة، حيث تحولت 
املــجــالــس املحلية والــبــلــديــة، ذات  انــتــخــابــات 
إلــى مــا يشبه انتخاباٍت  الــخــدمــيــة،  الــغــايــات 
عامة، بنكهٍة سياسيٍة كاملة الدسم، وهو ما 
الوطيس،  اشــتــبــاك سياسي حــامــي  إلــى  أدى 
تــداعــيــاٍت سلبيٍة إضــافــيــة على مجمل  وإلـــى 
لم  بــجــراحــاٍت  املــثــخــنــة  الفلسطينية  الــحــالــة 

تندمل تماما. 
 على تجربة االنتخابات 

ً
 فاحصة

ً
ولعل نظرة

ــا فـــــي األراضـــــــــي  ــمـ ــيـ تــــحــــت االحـــــــتـــــــالل، ال سـ
الفلسطينية، وما أدت إليه من نتائج أسهمت 
فـــي حـــرف الــبــوصــلــة، وفـــي تــبــهــيــت الــصــورة 
لم  لعبٍة  إلى  وجّرها  الفلسطينية،  النضالية 
يأزف أوانها بعد، أمر يدعو إلى عدم األسف 
إلى  وربما  البلدية،  االنتخابات  تعليق  على 
ر 

ّ
أنــه يتعذ الــتــداول نهائيا، طاملا  حذفها من 

التشريعية  أهمية،  األكثر  االنتخابات  إجــراء 
والرئاسية.

)كاتب من األردن(

ــواقـــف الــفــاضــحــة لــلــتــنــســيــق الــعــالــي  ومــــن املـ
التنظيم  أعضاء  وبقية  الحوثي  بني جماعة 
ــر مــــن الــحــشــد  ــنـــاصـ ــيـــف، اعـــــتـــــداء عـ ــنـ فــــي جـ
الشعبي العراقي وآخرين كويتيني )يطلقون 
من  مجموعة  على  حقوقيني(  أنفسهم  على 
املشاركني  اليمنيني  واإلعالميني  الحقوقيني 
فـــي جــلــســات الـــــــدورة الـــــ 33 ملــجــلــس حــقــوق 
الحوثي،  أوجــعــوا جماعة  اإلنــســان، والــذيــن 
من  الــدولــي جانبا  للمجتمع  أن كشفوا  بعد 
بشاعة ما تمارسه الجماعة في حق الشعب 

اليمني. 
كـــــانـــــت هــــــــذه الــــجــــمــــاعــــة تــــخــــطــــط مــــــن تــلــك 
االعـــتـــداءات إلقــحــام الــوفــد اليمني فــي عــراٍك 
اإلنسان،  أمــام بوابة مجلس حقوق  وشجار 
ليتم بعدها استبعاد اليمنيني من املشاركة 
في الدورات املقبلة، وربما منعهم من دخول 
جنيف، السيما واملعتدون مقيمون في دول 
أوروبــيــة، ولــن يتضّرروا كثيرا من مثل هذه 

املشكلة.
الــدولــي  التنظيم  أعــضــاء  أن  الــقــول  خــالصــة 
، ولــصــالــح 

ً
 واحـــــــدة

ً
ــرانــــي يــعــمــلــون كــتــلــة اإليــ

مشروع واحــد، ولتحقيق هــدف مشترك بني 
هذه املكونات في دول مختلفة. بينما تعمل 
الــــدول املــتــضــّررة مــن هـــذا التنظيم مــنــفــردة، 
األمــــــر الــــــذي جـــعـــل مـــخـــرجـــاتـــهـــا وتـــأثـــيـــرهـــا 
متواضعا، على الرغم من عدالة القضية التي 
التي  االنتهاكات  من  الهائل  والكم  تحملها، 

يرتكبها خصومها.
)كاتب يمني(

الفلسطينية في الوقت ذاتــه، بعد أن تحولت 
االنــتــخــابــات، فــي كــال املــكــانــني املــحــتــلــني، إلــى 
معول هدم، وعنصر مسارع ملزيٍد من التفتت 
واالنقسام، األمر الذي فتح األبواب واألذهان 
ــادة تــقــيــيــم هـــذه الــعــمــلــيــة الــتــي بــدت  ــ عــلــى إعـ
التطور  مــســار  إقــحــامــا على  وكــأنــهــا مقحمة 

الديمقراطي املنشود.
فــــي غـــمـــرة الـــنـــتـــائـــج املـــخـــّيـــبـــة لــــآمــــال، عــلــى 
 بــصــوٍت 

ٌ
ــقـــاش ــار نـ الــصــعــيــد الــفــلــســطــيــنــي، ثــ

وثقافية  سياسية  نخب  لــدى  مــســمــوع،  غير 
مــــــحــــــدودة الــــتــــأثــــيــــر، حـــــــول صــــــــواب إجـــــــراء 
انـــتـــخـــابـــاٍت عـــامـــة، لــيــس فــقــط تــحــت سلطة 
احتالٍل كريه، وإنما أيضا في ظالل الحقيقة 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  بأن  الساطعة، 
الــتــي أقــامــت أول كــيــان ســيــاســي لــهــا، وبنت 
هــيــاكــل تــشــريــعــيــة وقــضــائــيــة وتــنــفــيــذيــة، لم 

تغادر مرحلة التحّرر الوطني بعد.
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، ثـــار بــعــض الــنــقــاش في 
ــاط خــفــيــضــة الـــصـــوت، تــدعــو إلـــى وقــف  ــ أوسـ
 

ّ
االنـــســـيـــاق وراء بــريــق االنـــتـــخـــابـــات، والــكــف
عــن االنــهــمــاك فــي لعبٍة ســيــاســيــٍة، لــم تنضج 
 إلى الذاكرة 

ً
ظروفها املوضوعية بعد، معيدة

تحت  يــزالــون  ال  الفلسطينيني  أن  الجمعية، 
ســلــطــة احـــتـــالٍل غــاشــم، بــدلــيــل أنـــه ال احــتــرام 
ملـــؤســـســـاتـــهـــم املـــنـــتـــخـــبـــة، وال ملــمــثــلــيــهــم فــي 
املــجــلــس الــتــشــريــعــي الـــذيـــن يــخــطــفــون على 
الحواجز العسكرية، ويقبعون في املعتقالت 

من دون محاكمة.
وأحسب أن هذه النقاشات الداخلية املكتومة 
الــقــيــادة الفلسطينية  قــد وصلت إلــى أســمــاع 
التي تحّررت من ضغوط جورج بوش، ومالت 

ــران. تــقــوم املنظمات  إلــى تــيــاراٍت مــوالــيــة إليــ
لحزب  التابعة  تلك  إلــى  باإلضافة  اإليرانية، 
الــلــه الــلــبــنــانــي ولــشــيــعــة الـــعـــراق والــبــحــريــن، 
ــا أو فــي بعض  واملــوجــود بعضها فــي أوروبـ
الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بـــالـــقـــيـــام بــمــهــمــة تــنــســيــق 
ــة الــــحــــوثــــي فــي  ــاعـ ــمـ ــيـــات وأنــــشــــطــــة جـ ــالـ ــعـ فـ
مجلس حقوق اإلنسان، وتنظيمها وإدارتها، 
والناشطني  والصحفيني  اإلعالميني  وحشد 
الــعــالــم، لحضور هــذه الفعاليات،  مــن أنــحــاء 
ــائـــح لـــهـــم، فــضــال  ــقـــديـــم مـــوّجـــهـــات ونـــصـ وتـ
التابعة  الــتــلــفــزيــونــيــة  الــقــنــوات  تسخير  عــن 
لــلــتــنــظــيــم لــخــدمــة الـــفـــريـــق الـــحـــوثـــي، ودعـــم 

اته الحقوقية. إدعاء
تنشط  الــتــي  املنظمات  هــذه  مثل  هــي  كثيرة 
بـــقـــوة، وال تــجــد الـــحـــرج مـــن خــــوض مــعــارك 
لتجميل وجه جماعة الحوثي املليء بالقبح، 
والعمل  الــدولــي،  املجتمع  أمـــام  مـــرارًا  ثبت 

ُ
امل

اإلنــســان  حــقــوق  منتهكٍة  مــن  تحويلها  على 
إلى ضحية. ومن تلك املنظمات الداعمة لهم 
العالم:  فــي  حــدث حقوقي  أهــم  فعاليات  فــي 
ــيـــام لــتــأهــيــل ضـــحـــايـــا الــتــعــذيــب  ــز الـــخـ ــركـ مـ
ــام عــلــي )إيــرانــيــة  ــ )لــبــنــانــيــة(، مــؤســســة اإلمــ
لــديــهــا مـــقـــران فـــي لـــنـــدن وطــــهــــران(، منظمة 
العراقية  املنظمة  )العراق(،  الشبابية  جسور 
املجلس  )لــنــدن(،  السالم  ومؤسسة  للتنمية، 
ــم املـــحـــاكـــمـــة الـــعـــادلـــة وحـــقـــوق  الــــدولــــي لـــدعـ
اإلنــــســــان )يــــديــــره الـــبـــرملـــانـــي الــكــويــتــي عبد 
املنظمة  فــي جنيف(،  ومــقــره  الحميد دشتي 
)أروى،  اإلنــــســــان  ــة حـــقـــوق  ــبـ ــراقـ ملـ الـــعـــربـــيـــة 

خطل االنتخابات تحت االحتالل

إيران في مجلس حقوق اإلنسان

طرفا االنقسام 
لم تكن لديهما رغبة 

في االحتكام إلى 
صندوق االقتراع

أعضاء التنظيم 
الدولي اإليراني 

يعملون كتلًة 
واحدًة، ولصالح 
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بيروت ـ ربى أبو عمو

لــن يكون هناك ذكــر ألّيــة أســمــاء. فالفتيات 
اإلثيوبيات العامالت في لبنان يخشني أن 
ويخشني  أسماءهن.  بالدهن  سلطات  تقرأ 
 

ّ
ــر كــلــمــاتــهــن عــلــى عـــائـــالتـــهـــن، فـــي ظــل ـ

ّ
ــؤث أكـــثـــر أن تـ

األوضاع األمنّية التي تمر بها البالد. 
هي، عادة ما تذهب إلى الكنيسة أيام اآلحاد. لحسن 
وصديقتها.  أســبــوعــّيــة  بعطلة  تحظى  أنــهــا  ــهــا 

ّ
حــظ

يوم األحد املاضي، ذهبتا معا. كانتا مصّرتني على 

وبدأ املنتمون إلى إثنية تيغراي إخالء منازلهم، وقد 
اكتفوا بأخذ بعض الثياب، وانتقلوا إلى مخّيم كانت 

السلطات قد خّصصته للذين أحرقت بيوتهم.
ــلــوا املــوت 

ّ
بعض كــبــار الــســن رفــضــوا الــخــروج، وفــض

في بيوتهم. تقول إن والدتها هي إحدى هؤالء، وقد 
املــنــزل، كونه ينتمي إلى  البقاء في  ابنها على  أصــّر 
إثنية أورومـــو. ليس جميع سكان إقليم »أورومــيــا« 
مــن األورومـــــو. حـــدث االخــتــالط عــنــدمــا فــضــل بعض 
املنتمني إلى التيغراي االنتقال إلى »أوروميا« بحثا 
 
ً
عن فرص عمل. والدتها، وهي تيغراي، تزوجت رجال
من أورومـــو. ورّبــمــا، يكون ذلــك قــادرًا على حمايتها 

في حال عمد أفراد من قبيلته إلى إحراق البيوت.
 

ّ
االختالط بني األورومــو والتيغراي ليس جديدًا. إال
ــع مـــن يظنهم  أن املــشــكــلــة الـــيـــوم هـــي مـــع ســلــطــة، ومـ
األورومــو أتباعا لها من التيغراي. ترى هذه اإلثنية 
أن السلطة تريد السيطرة على أراضي اإلقليم، وذلك 
ــة حكومّية تــهــدف إلــى توسيع حــدود 

ّ
فــي إطـــار خــط

العاصمة أديس أبابا. 
وتقول الفتاة إن األورومو يطالبون أيضا بالوصول 
إليها،  بالنسبة  لكن ذلك »غير ممكن«  الرئاسة.  إلى 
ألنهم ال يستطيعون ذلك. وإن كانوا يعيشون جنبا 
 أن الــتــيــغــراي يــعــتــبــرون املنتمني إلــى 

ّ
إلـــى جــنــب، إال

ــو أشــخــاصــا انفعالّيني، وغــيــر قــادريــن على  األورومــ
اتــخــاذ الــقــرارات. فــي املــقــابــل، لطاملا عانى األورومـــو 
من التهميش. من هنا، يقولون إن التيغراي أغنياء، 

و»يتصّرفون معنا بفوقية«. 
خــــالل أعـــمـــال الــشــغــب هـــــذه، تــجــّمــع عــــدد كــبــيــر من 
ــاالت  ــّصــــص لــــالتــــصــ ــخــ  مــ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ ــي مـ ــ ــات فــ ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ اإلثـ

أن يحالفهن  مــن دون  بــأهــلــهــن  اتــصــلــن  الــخــارجــيــة. 
الحظ دائما. هدأت األوضــاع في الوقت الحالي. لكن 
ق: »لم يعد هناك أمان«. تخشى أن يجوع 

ّ
إحداهن تعل

أهلها، ألن الطرقات ما زالت مقطوعة.

الذهاب أكثر من أي وقت والدعاء إلثيوبيا. صديقتها 
التي تنتمي إلى إثنية »تيغراي« كانت تجلس قرب 
إثيوبية تنتمي إلــى إثنية »أورومـــو«. لم تكن قــادرة 
اإلثنية  إلــى جانب  على تمالك نفسها وهــي تجلس 
إلى  أهلها، بسببها،  »الــعــدوة« حاليا، والتي اضطر 
مغادرة منزلهم واإلقامة في مخّيم. »ليس في قلبكم 
ــــرى: »ومــا  رحــمــة. ُهــّجــر أهــلــي بــســبــبــكــم«. فــتــرّد األخـ
ذنـــبـــي؟«. كــانــت تشعر فــي رغــبــة فــي االنــتــقــام منها، 
ألنــهــا تنتمي إلـــى اإلثــنــيــة الــتــي شــــّردت أهــلــهــا. وقــد 

، قبل أن تهّدئها صديقتها. 
ً
هّددتها فعال

ــنــــف بــني  ــــدت أعـــــمـــــال عــ ــهـ ــ ــا قـــــد شـ ــيــ ــيــــوبــ وكـــــانـــــت إثــ
خالل  األمـــن،  وقـــوات  للحكومة  مناوئني  متظاهرين 
وديــســمــبــر/كــانــون  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شــهــري 
األول مــن الــعــام املـــاضـــي، ثــم خـــالل شــهــري يــولــيــو/ 
ــــــرًا، كـــان 

ّ
ــيــــني. ومــــــؤخ ــطـــــس/آب املــــاضــ ــ ــــسـ تــــمــــوز وأغـ

مــهــرجــان »إريـــشـــا«، الـــذي أقــيــم فــي مدينة »بشفتو« 
)دبريزيت( في إقليم أوروميا. خالله، قتل 55 شخصا 
وجــرح نحو مائة نتيجة تــدافــع املــشــاركــني، بحسب 
السلطات  همت 

ّ
ات املعارضة   

ّ
أن إال  الرسمّية.  الــروايــة 

بـ »استخدام الرصاص الحي« لفض التظاهرات، ما 
أّدى إلى مقتل العشرات وجرح املئات واختفاء اآلالف.
شابة إثيوبية أخرى كانت قد وضعت صورة المرأة 
تبكي على »فيسبوك«، وقد كتب عليها: »نحن معك 
ت الخير 

ّ
إثيوبيا«، فكانت عشرات التعليقات التي تمن

 نــفــّكــر بــاآلخــريــن 
ُ
إلثــيــوبــيــا، وحــتــى لــســوريــة. »نــحــن

ــــني، آمـــني«.  ــاًء وتــخــتــمــه: »آمـ ــ أيـــضـــا«، تـــقـــول. تــقــرأ دعـ
 

ّ
إال االقليم،  الشابة من قرية »شاشمني« في  تتحّدر 
ــــو عــمــدوا  ــهــا مــن إثــنــيــة تــيــغــراي. تــقــول إن األورومـ

ّ
أن

إلى إخــراج التيغراي من منازلهم في قرية مجاورة، 
وأحرقوها يوم الجمعة املاضي. قالوا لهم: »اخرجوا 
من أرضنا«. ومن كان منهم يملك أبقارًا، فقد ذبحت 
أمامهم. ما حــدث وصلت أصــداؤه إلــى »شاشمني«، 

مجتمع
رّحبت منظمة العفو الدولية، في بيان الثالثاء، بقرار األردن السماح بإدخال مساعدات إلى نحو 
 مستدام 

ّ
75 ألف الجئ سوري عالقني على الحدود األردنية السورية، مؤكدة ضــرورة اتخاذ حل

»طويل األمد« عبر السماح للمنظمات اإلنسانية بالوصول إلى هؤالء الالجئني. وجاء في البيان 
عت بهم السبل في منطقة نائية قاحلة، 

ّ
 »استئناف إيصال املساعدات اإلنسانية إلى الذين تقط

ّ
أن

 »الذين فّروا من العنف في سورية يتعّرضون منذ أشهر 
ّ
هو بصيص أمل طال انتظاره«. أضاف أن

)رويترز( عّدة لظروف غير إنسانية على اإلطالق على الساتر الترابي«.  

وصل عدد السوريني الذين عادوا من تركيا إلى مدينة جرابلس في ريف حلب، شمال سورية، منذ 
تحريرها من تنظيم »داعش« في عملية درع الفرات، إلى 5 آالف و176 شخصا. ويتقّدم الراغبون من 
السوريني في العودة إلى جرابلس، بطلب إلى والية غازي عنتاب، جنوب تركيا. وبعد حصولهم 
على إذن الوالية، يستكملون إجراءاتهم في مديرية الهجرة قبل أن يعبروا الحدود إلى سورية. 
وأمس الثالثاء، اجتاز نحو مائة سوري، غالبيتهم من األطفال والنساء، معبر قارقامش املحاذي 
)األناضول( اتهم.   لجرابلس عقب استكمال إجراء

أكثر من 5 آالف سوري عادوا إلى جرابلسدعوات للسماح بوصول المساعدات للحدود األردنية

لبنى سالم

كرسّي مصنوع من الجلد وحقيبة مليئة 
 مـــا تــبــقــى ألبــو 

ّ
ــأدوات الــحــالقــة هـــي كــــل ــ بــ

الــذي عمل فيه طوال  مــازن من الصالون، 
واحـــد وعــشــريــن عــامــا. صــالــون ورثـــه عن 

أبيه مع املهنة التي أتقنها.
 صــبــاح يــضــع الــرجــل الخمسيني 

ّ
فــي كـــل

ــــدة الــحــالقــة عــلــى الــرصــيــف  الـــكـــرســـّي وعـ
املقابل لحديقة الرازي، وسط مدينة حلب 
)شمال سورية(، وينتظر زبائنه من املارة 
أبو  الطلق. يحكي  الهواء  لهم في  ليحلق 

اليومية،  الحياة  مصاعب  لزبائنه  مــازن 
الــتــي يعانيها وأســرتــه فــي مــركــز اإليـــواء 
في املدينة الجامعية. كذلك، يتعمد إظهار 
 في 

ً
مــهــاراتــه فــي الــحــالقــة أمـــام املـــارة أمـــال

تشجيع املــزيــد مــن الــزبــائــن على اإلقــبــال. 
أمــام  الحالقة  مــن  »البعض يخجل  يــقــول: 
أعـــني الـــنـــاس، مــعــظــم زبــائــنــي مــن الــفــقــراء 

 أسعاري أفضل«.
ّ
والدراويش ألن

يقول عبد الله، وهو أحد زبائن أبو مازن: 
قليلة  أسعاره   

ّ
ألن عنده  الحالقة  ل 

ّ
»أفض

مــقــارنــة بــصــالــونــات الــحــالقــة. هــو يطلب 
ربع كلفة الحالقة في الصالونات ال أكثر. 

هو أيضا رجل لطيف«. نزح أبو مازن مع 
ولديه وزوجته إلى أحد مراكز النزوح في 
محل  بعدما خسر  الغربية،  أحــيــاء حلب 
الحالقة ومنزله بالقصف عام 2013. بدأ 
الــبــحــث مـــن أجـــل اســتــئــجــار مــكــان يعمل 
ــــه لـــم يــكــن قـــــادرًا على 

ّ
فــيــه مـــجـــددًا، إاّل أن

يقول:  اإليجار.  تكاليفه بسبب غالء  دفع 
»طــلــب مــنــي أن أدفـــع ســتــة أشــهــر مقدما. 
وهو ما يفوق طاقتي. في يوم من األيام 
وكـــنـــت قـــد وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة 
مــن الــيــأس، فــرأيــت جـــاري الــســابــق الــذي 
كـــان يــعــمــل عـــطـــارًا يــبــيــع عــطــوراتــه على 

حافة أحد األرصفة. فقررت أن أفعل مثله 
ألكسب رزقي«. 

أبــــو مـــــازن واحـــــد مـــن عـــشـــرات الــحــالقــني 
ــــواء الـــطـــلـــق فــي  ــهـ ــ ــي الـ ــن يـــعـــمـــلـــون فــ ــذيــ الــ
 
ّ
شـــــوارع مــديــنــة حــلــب وحــدائــقــهــا، إاّل أن
اقــتــراب  مــع  أكــثــر صعوبة  عملهم يصبح 
 فيه عدد الزبائن. 

ّ
فصل الشتاء الــذي يقل

في األيــام املاطرة ينصب أبو مــازن مظلة 
بالستيكية صغيرة ويعمل تحتها. يقول: 
»فـــي الــشــتــاء، أخـــّبـــئ الـــعـــدة فـــي الحقيبة 
ــمــا 

ّ
ــر، وأفــتــحــهــا وأغــلــقــهــا كــل ــطـ بــســبــب املـ

جاء زبون جديد. وفي األيام الباردة جدًا 

الزبائن، لذا  أمــل باستقبال  لــدي  ال يكون 
ال أخـــرج إلـــى الــعــمــل«. ظــاهــرة الــعــمــل في 
شوارع مدينة حلب انتشرت مع اضطرار 
األهالي إلى النزوح من منازلهم ومحالهم 
التجارية، وتحولت األرصفة إلى ما يشبه 
األســـــــواق املـــفـــتـــوحـــة. يـــقـــول غـــيـــاث، وهــو 
»يمكنك  حلب:  فــي  يعيش  جامعي  طالب 
بــاعــة  عـــنـــد  تــحــتــاجــه  ــيء  ــ أّي شـ تـــجـــد  أن 
والعطورات.  واأللبسة  األطعمة  األرصفة، 
هــنــاك مــن يــقــدم خــدمــات مــتــنــوعــة كحمل 
املــيــاه وإصـــالح األعــطــال. بــل هــنــاك أيضا 

من يقرأ لك القرآن مقابل املال«.

حالّقو الشارع ينافسون الصالونات في حلب

يعّد إقليم »أوروميا«، الذي يحيط بالعاصمة 
اإلثيوبية أديس أبابا، عصب الحياة االقتصادية 
للدولة، فضًال عن تداخالته مع ستة أقاليم 
ذاتي،  شبه  بحكم  يتمتع  كذلك،  رئيسية. 
من  المكونة  اإلثيوبية  الكونفيدرالية  ويتبع 
تسعة أقاليم، والتي بدأت الحكم الفيدرالي 
ماريام  هايلي  منغستو  نظام  سقوط  بعد 
إثنية  أن  إلى  اإلشــارة  تجدر   .1991 عام  في 
األورومو من أقدم الشعوب القاطنة في 

منطقة القرن األفريقي.

عصب الحياة 
االقتصادية

ميليا بو جوده

همٌس. يكثر الهمس. مذ دخل ذلك الرجل 
الهزيل مجلس العزاء، راحوا يتهامسون. 

ويراقبونه. يراقبون كيف انحنت قامته 
التي كانت ممشوقة في يوم، وكيف تبّدلت 

ها انكمشت. مضى زمن طويل 
ّ
مالمحه وكأن

على ظهوره األخير في العلن. مضى زمن 
طويل على مشاركته األخيرة في مناسبة 

اجتماعّية في الحّي. 
»مسكني!«.. »ليكن الله في عونه«.. »ال 

 ذلك«... يبلغه همس هؤالء، 
ّ

يستأهل كل
. يقّدم واجب العزاء، 

ً
فُيبقي رأسه مطأطأ

ني نجل الفقيد، 
َ
يحضن بذراَعيه املرتجفت

ويذرف دموعًا غزيرة. كان رفيق طفولته 
ه اضطّر إلى االنقطاع عنه 

ّ
وشبابه، غير أن

ني. اضطّر إلى 
َ
ني األخيرت

َ
خالل السنت

االنقطاع عنه، في أكثر وقت احتاجه فيه 
إلى جانبه. اضطّر إلى االنقطاع عنه، ولم 
ن من وداعه قبل أن ُيسلم الروح إثر 

ّ
يتمك

ني أنا كذلك، 
ّ
ذلك املرض الذي أنهكه. »لكن

كنُت في حاجة إليه. أنا كذلك، أنهكني 
نها في 

ّ
املرض وما زال«. تقنّية دفاعّية تلق

آخر جلسات عالجه. ال بّد من ردع نفسه 
عن »جلد نفسه«. لطاملا فعل، وحان الوقت 

ليرتدع عن ذلك.
 خلفّي. 

ّ
خذ مكانًا له على كرسّي في صف

ّ
يت

الجميع يأسف لحاله، لكّن الجميع يبقى 
ه مصاب بجرب أو طاعون. اعتاد 

ّ
بعيدًا. كأن

ل البقاء بعيدًا، بدوره. لكّن 
ّ

األمر. لذلك يفض
هذا الصباح، ألزم نفسه بارتداء تلك البدلة 

الكحلّية التي غرق فيها جسده الذي ضمر. 
ال بّد من وداع رفيق طفولته وشبابه، كرمى 

ني، 
َ
ني اثنت

َ
ملا جمعهما في يوم. قبل سنت

أصيب الصديق بداء عضال، بـ »هيداك 
ني، أصيب هو بداء 

َ
ني اثنت

َ
املرض«. قبل سنت

ه 
ّ
عضال آخر، ال يقّر الناس وال املجتمع بأن

ني.
َ
ه يستأهل عناية ورعاية خاصت

ّ
كذلك وبأن

نا نعيش نوعًا من إنكار، أو نخشى 
ّ
كأن

اإلقرار بما ال يتوافق عليه ذلك املجتمع 
الذي تدّجنا فيه بطريقة أو بأخرى. في 

مجتمعاتنا العربّية، ال نقّر بآالم نفسّية. 
في مجتمعاتنا العربّية، ال نعترف بأمراض 

تصيب الذات البشرّية فتنهكها، تمامًا 
مثلما ُينهك »هيداك املرض« خاليانا. تلك 

أمراض، إهمالها يعني إهمال صّحتنا. تلك 
الصّحة التي تنقسم بدنّية ونفسّية عقلّية. 

ونعيش اإلنكار.
 من تجّرأ على البوح بألم نفسّي، هو 

ّ
كل

 من أقدم - األمر 
ّ

»ممسوس« بال شّك. كل
ما زال في حاجة إلى خطوة جريئة في 

مجتمعاتنا - على زيارة طبيب لأمراض 
النفسّية والعقلّية أو معالج نفسّي، هو 

»مجنون« بال شّك. ال ندرك أّن »الجنون« 
حالة مرضّية قائمة بحّد ذاتها ومعّرفة 

 اضطراب نفسّي 
ّ

سقطها على كل
ُ
طبّيًا، ن

وعقلّي. نحن اعتدنا اإلسقاطات كيفما 
فق. ملاذا يكون األمر هنا استثناًء؟

ّ
ات

العاشر من أكتوبر/ تشرين األّول الجاري، 
كان اليوم العاملّي للصّحة النفسّية. خجولة 

كانت الفعاليات في بلداننا العربّية، إن 
وجدت. ذلك األلم الذي ينهش الذات البشرّية 

.
ً
ما زال أمرًا مخجال
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خالل إحدى التظاهرات المناهضة للسلطة )زاشارياس أبو بكر/ فرانس برس(



القصف الذي استهدف قاعة عزاء في صنعاء ليس األول، وال يتوقع 
المشاركة  األخير. هذا ما يجعلهم يحجمون عن  أن يكون  اليمنيون 

في مناسبات كهذه

معاملة غير الئقة ومتاجرة بأجنبيات

العمالة المنزلية في السعودية إلى »تحّسن«

1819
مجتمع

صنعاء ـ العربي الجديد

املشاركة  يخشون  اليمنيون  بــات 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ فـــــــي املـــــنـــــاســـــبـــــات االجــ
املــخــتــلــفــة الــــتــــي تـــضـــم تــجــمــعــات 
كبيرة خوفًا من قصفها. فقد تكررت في اآلونة 
ــيــــرة حــــــوادث الــتــفــجــيــر فـــي الــتــجــمــعــات  األخــ
الــعــامــة فـــي الـــصـــاالت والـــخـــيـــام الــكــبــيــرة، أو 
القصف في اتجاهها. ليس ذلك باألمر السهل، 
الــحــوادث تـــؤدي إلى   مثل هــذه 

ّ
خصوصًا أن

في  اليمنيني  بــني  االجتماعي  االتــصــال  قطع 
مناسبات يعتبرونها تقليدًا واجب األداء في 

 الظروف ومهما كانت عليه األوضاع.
ّ

كل
ــــن عــامــة  ــاكـ ــ تـــعـــرضـــت تـــجـــمـــعـــات مـــدنـــيـــة وأمـ
ــآتـــم إلــى  ــراس واملـ ــ مــخــصــصــة ملــنــاســبــات األعــ
القصف في أكثر من مناسبة. وتبدلت مناطق 
هذه الحوادث خالل أقل من عامني، مع تبادل 
طرفي الصراع االتهامات حول املتسبب فيها.
آخــرهــا كـــان قــصــفــًا اســتــهــدف قــاعــة عــــزاء في 
املدنيني  مئات  ضحيته  راح  صنعاء،  مدينة 
والعسكريني املشاركني في املناسبة بني قتيل 
وجـــريـــح. وقـــد نــفــى الــتــحــالــف الــعــربــي صلته 
إليه  اتهامات عديدة وجهتها  بالحادث بعد 
أطراف يمنية ودولية مطالبة بلجنة تحقيق 

محايدة.
محمد الخديري كان مدعوًا إلى مناسبات من 
ه قرر عدم حضورها، ال سيما 

ّ
هذا النوع، لكن

تلك التي يحضرها مسؤولون حكوميون أو 
قيادات عسكرية، حتى تنتهي الحرب. يقول 
 عمليات 

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ الــخــديــري 

ــيـــة خــصــوصــًا  اســـتـــهـــداف الــتــجــمــعــات املـــدنـ

هــنــاك مــن بـــّد ســـوى إلــغــاء الــعــرس وتأجيله 
شهرين إضافيني، وهذه املرة في املنزل بعد 
حضور  »نتوقع  الجبار:  عبد  يقول  ترتيبه. 
الكثير من النساء إلى العرس. املنزل ال  يتسع 
الســتــضــافــتــهــن جــمــيــعــًا. كــثــيــرون يــتــوقــعــون 
 
ّ
عدم مجيء كثيرات بعد الهجوم األخير، لكن
ساعات  سيعشن  سيحضرن    من 

ّ
أن املشكلة 

ـــه 
ّ
مـــن الــقــلــق طـــــوال الــــعــــرس«. يــشــيــر إلــــى أن

يخشى كثيرًا انتشار الشائعات حول هجوم 
وشيك، أو زرع قنابل مؤقتة. وهي شائعات 
 بعضها 

ّ
تتكرر أثناء  األعــراس، خصوصًا أن

تحقق ونتج عنه إصابات.
بــعــدمــا شــهــدت مــديــنــة صــنــعــاء فــتــرة هـــدوء 
الفترات  فــي  اإلرهــابــيــة  الهجمات  مــن  نسبي 
ــعـــاد  ــون إبـ ــاولــ ــحــ ــدأ كــــثــــيــــرون يــ ــ ــة، بــ ــيــ ــاضــ املــ
ــربـــي فــــي قــصــف  ــعـ ــن الـــتـــحـــالـــف الـ الــتــهــمــة عــ
الكبرى، وذلــك من خــالل تبادل صور  القاعة 
ومعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي 
تتحدث عــن تــورط تنظيم »داعـــش«. يتبادل 
آخــــرون  صــــورًا أللــغــام مــبــتــكــرة داخــــل أوانـــي 
ه في القاعة املذكورة 

ّ
طعام وسط ركام قيل إن

ما أفضى إلى زيادة القلق  من احتمال تعرض 
بقية القاعات إلى مثل هذه املحاوالت. 

ــيـــس مـــســـتـــغـــربـــًا أن  ــذه األجـــــــــــواء، لـ ــ ــــط هــ وســ
مناسباتهم  نقل  إلــى  اليمنيني  بعض  يلجأ 
إلــى األريـــاف التي ال تتعرض للقصف عــادة 

كاملدن.
اليمنيون بإيقاف   األحـــوال، يطالب 

ّ
كــل وفــي 

الحرب، أو تحييد املدن واملواقع املدنية على 
ــاء والـــحـــفـــاظ على  ــريــ ــاء األبــ ــ ــل لــحــقــن دمـ ــ األقـ

البنى التحتية التي يستفيد منها األهالي.

نحو 2.1 مليونَي عاملة 
منزلية يمثّلن 12 في 

المائة من العمالة 
الوافدة إلى البالد

يعاني مالكو الصاالت 
والخيام ركودًا مفاجئًا 

في أعمالهم بسبب إلغاء 
الحجوزات لديهم

األعراس وتجمعات العزاء واألسواق، تجعله 
يفكر كثيرًا قبل الذهاب إليها. 

ــزاء آل  يــضــيــف: »قــتــل مــئــات الــيــمــنــيــني فــي عــ
الـــرويـــشـــان قــبــل أيــــــام، وهـــــذا األمـــــر جعلني 
أســــّرع فــي قــــراري عـــدم حــضــور أي مناسبة 
فيها تجمعات حتى تتوقف الحرب«. يشير 
إلى أنه سيكتفي بتقديم التهنئة أو التعزية 
عبر الهاتف أو في وقت الحق بعد املناسبة. 
يعلق: »تــخــّيــل أن تــذهــب إلــى عـــزاء أو عرس 
وأنت ال تنتمي إلى أي تيار سياسي، وتأتي 
ذنـــب«.  دون  مـــن  ليقتلك  ــاروخ  ــ أو صـ قــذيــفــة 
 مثل هــذه املــمــارســات تقلل من 

ّ
يلفت إلــى أن

التواصل بني األسر اليمنية اليوم.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، يــخــشــى مـــواطـــنـــون ممن 
السياسي  العمل  في  ناشطون  أقــارب  لديهم 
كبيرة  تجمعات  ضمن  املناسبات  إقــامــة  مــن 
كي ال يجري استهدافها بذريعة كونها تضم 
الحميدي  سلوى  أم  تعتبر  سياسيًا.  نشاطًا 
ــان مــن الـــضـــروري وضـــع حــارســة أمــام  ــه كـ ــ

ّ
أن

ــة قـــاعـــة األعـــــــــراس الـــتـــي ســتــقــيــم فــيــهــا  ــوابــ بــ
حفل زفــاف ابنتها الــوحــيــدة، وذلــك لتفتيش 
املــدعــوات قبل دخــولــهــن إلــى الــقــاعــة. تخشى 
ابنتها  عــرس  اســتــخــدام  يجري  أن  الحميدي 
لالنتقام من أحد أقاربها الذين أيدوا التحالف 
)الحوثيني(  الله  أنصار  العربي ضد جماعة 
علنًا. تقول: »كان ال بّد من تفتيش الحاضرات 
أواًل.  اللواتي تفّهمن ذلــك من أجــل سالمتهن 
طـــوال ساعات  كــثــيــرات  قلق  فــي  ه تسبب 

ّ
لكن

مــن توعيتهن بأهمية  الــرغــم  عــلــى  املــنــاســبــة 
ـــلـــت بــعــضــهــن أن تــقــتــصــر 

ّ
الـــتـــفـــتـــيـــش. وفـــض

املشاركة على دقائق ال أكثر«.

تــعــتــبــر األســـابـــيـــع الــتــي تــلــي عــيــد األضــحــى 
ــادة مــوســمــًا مـــزدهـــرًا إلقـــامـــة األعـــــراس في  عــ
املــدن والــقــرى. وبسبب الهجوم األخــيــر على 
 الـــقـــاعـــة الـــكـــبـــرى فــــي صـــنـــعـــاء، يـــــرى بــعــض 
السابقة  التقاليد  إلى  العودة  أهمية  السكان 
ــزواج أو املــآتــم  ــ فـــي االحــتــفــال بــمــنــاســبــات الــ
املساحة  الرغم من  املــنــازل  الخاصة على  في 
أو  املناسبات  لقاعات  كبديل  لها،  الصغيرة 
الــخــيــام الــواســعــة، الــتــي عـــادة مــا تنصب في 
الــشــوارع مــن األســر ذات الــدخــل املتوسط أو 

املتدني.
أشـــخـــاص كـــثـــيـــرون مــمــن انـــتـــظـــروا أســابــيــع 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن حــجــز صــــاالت أو خــيــام 
الحجوزات  ألغوا أخيرًا،  أفراحهم،  ملناسبات 
 وتــحــمــلــوا مــصــادرة املــبــلــغ املــقــدم مــن رســوم 
الحجز. يعاني مالكو تلك الصاالت والخيام 
ــودًا مــفــاجــئــًا فـــي أعــمــالــهــم بــســبــب إلــغــاء  ــ ركــ

الحجوزات لديهم.
القاعة  كــان قد حجز في  الجبار  محمد عبد 
الــكــبــرى مــن أجـــل عـــرس ابــنــتــه بــعــدمــا تأخر 
عرسها شهرين بسبب صعوبة الحجز. لكن، 
القاعة، لم يكن  في أعقاب الهجوم على هذه 

تتعرّض العامالت 
المنزليات األجنبيات إلى 

انتهاكات عّدة في 
البلدان، التي قصدنها 

لكسب العيش. في 
السعودية، يسعى 

المعنيون إلى تحسين 
ظروف هؤالء على 

الرغم من ثغرات كثيرة

الرياض ـ خالد الشايع

العمل  تــحــاول وزارة  مــنــذ خــمــس ســـنـــوات، 
الداخلية  وزارات  مع  بالتعاون  السعودية، 
ــدل، تـــحـــديـــث األنـــظـــمـــة  ــ ــعــ ــ ــيــــة والــ والــــخــــارجــ
والـــقـــوانـــني الـــتـــي تــحــمــي الــعــمــالــة الـــوافـــدة 
وحفظ  منها،  املنزلية  خصوصًا  البالد  في 
حــقــوق الــســعــوديــني فــي الــوقــت نــفــســه. وقــد 
قــوانــني وأنظمة عــّدة  ت منذ ذلــك الحني 

ّ
سن

القانونية  من شأنها إعــادة تحديد العالقة 
بني العاملة املنزلية وبني أرباب عملها.

مــنــذ  الــــســــعــــوديــــة،  الـــعـــمـــل  وزارة  ــه  ــ ــواجـ ــ وتـ
ــّراء  ســـنـــوات طــويــلــة، مــشــاكــل كــثــيــرة مـــن جــ
تــعــامــل بــعــض الــســعــوديــني غــيــر الــالئــق مع 
الـــعـــامـــالت املـــنـــزلـــيـــات، فـــي حـــني تــعــيــد دول 
رتكب من قبل 

ُ
عّدة بعض الجرائم، التي قد ت

بعض هــؤالء، إلى ذلك التعامل غير الالئق. 
ومن تلك الدول بنغالدش وإثيوبيا وكينيا 

وإندونيسيا والهند.
الرغم من بعض تحّسن ملحوظ في  وعلى 
ملف حقوق العمالة املنزلية في السعودية، 
 اتهام دبلوماسي سعودي باغتصاب 

ّ
إال أن

عاملته املنزلية النيبالية وابنتها في الهند، 
ــاد إلـــى الــواجــهــة ظـــروف الــعــمــل واحــتــرام  أعـ
السعودية.  فــي  املنزليات  الــعــامــالت  حــقــوق 
كثر هم الحقوقيون الذين يرون ذلك قاصرًا، 
رافي كان واحدًا منهم. هو محام متخصص 
فــي حــقــوق اإلنــســان ومــن مؤسسي جمعية 
ــجــار 

ّ
»لــشــاكــتــي فــاهــيــنــي« الــتــي تعنى بــاالت

الهند  إليه، »ما حدث في  بالبشر. بالنسبة 
 السعودية 

ّ
ليس أمرًا مستغربًا، خصوصًا أن

ــًا لــلــعــمــالــة  ــر اســـتـــخـــدامـ ــثــ تـــعـــّد الــــدولــــة األكــ
املنزلية التي تعود إلى بعض الــدول األكثر 
الــنــيــبــال والفيليبني  فــقــرًا فــي الــعــالــم، مــثــل 

ــــرة، بــعــضــهــا  ــيـ ــ خـــــالل األشــــهــــر الـــثـــالثـــة األخـ
مــن مــنــظــمــات عــاملــيــة وأخــــرى مــن منظمات 
ــع الـــعـــمـــالـــة فــي  ــ غـــيـــر مـــعـــروفـــة، تــنــتــقــد وضـ
الـــســـعـــوديـــة. وذلــــــك خـــصـــوصـــًا بـــعـــد حــمــلــة 
الترحيل الكبيرة التي قامت بها السعودية، 
والتي استهدفت العمالة املخالفة لألنظمة. 
ويلفت نائب رئيس »جمعية حقوق اإلنسان 

 
ّ
السعودية«، الدكتور خالد الفاخري، إلى أن
 مــن يــعــّدهــا ال 

ّ
»مشكلة بــعــض الــتــقــاريــر، أن

املعمول  القانوني  النظام  عــن  خلفية  يملك 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــه فــــي الــــســــعــــوديــــة«. يــضــيــف لــ بــ
 »البعض ينتقد تطبيق األنظمة 

ّ
الجديد« أن

 
ّ
لكن إنسانية.  غير  ويــعــّدهــا  السعودية  فــي 
من يخالف القانون ُيعاقب في أية دولة من 
 »أكــثــر األخطاء 

ّ
الــعــالــم«. بالنسبة إلــيــه، فــإن

الــتــي وقــعــت فــيــهــا تــلــك الــتــقــاريــر، هـــي عــدم 
ــانــــون الــــســــعــــودي عــنــد  ــقــ ــا عـــلـــى الــ ــهــ ــــالعــ

ّ
اط

الشرعيني  غير  الــعــّمــال  عــن قضية  الحديث 
القوانني  تطبيق  السعودية   

ّ
. ومن حق

ً
مثال

العّمال  بقاء  ومنع  بها،  الخاصة  واألنظمة 
 »هذا األمر 

ّ
غير النظاميني«. ويشير إلى أن

 الـــدول. أّمــا تلك التقارير، 
ّ

معمول به في كــل
قامت  الــتــي  الــواســعــة  الــخــطــوات  فتتجاهل 
العمالة،  حماية  سبيل  فــي  الــســعــوديــة  بها 

أو نظام مكافحة  مثل نظام حماية األجــور 
الــنــوع مــن القوانني  ــجــار بالبشر. وهـــذا 

ّ
االت

يسعى إلى الحّد من اإلساءة إلى العمالة«.
تها 

ّ
التي سن والقوانني  األنظمة  أبــرز   

ّ
ولعل

الــجــهــات املعنية فــي الــســعــوديــة أخــيــرًا، هو 
ــرة بــالــعــمــالــة املــنــزلــيــة  ــاجـ ــتـ قــــانــــون مـــنـــع املـ
جار بالبشر، 

ّ
وإدراجها من ضمن جرائم االت

التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة. 
وبهدف مراقبة ذلك، استحدثت وزارة العمل 
إدارة جـــديـــدة ملــكــافــحــة عــمــلــيــات اســتــغــالل 
الــعــمــالــة، كــذلــك تــواصــل الــســلــطــات حمالت 
ــة لــلــتــحــقــق مــــن تــطــبــيــق  ــ ــدوريـ ــ الــتــفــتــيــش الـ
األنـــظـــمـــة. وتـــالحـــق الـــــــوزارة بــالــتــعــاون مع 
األمن العام املخالفني لنظام اإلقامة والعمل 
املتداولة  اإلعالنات  السعودية، وترصد  في 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ فــــي وســــائــــل اإلعــــــــالم ووسـ

االجتماعي للمتاجرة بالعمالة املنزلية.
مــــن وزارات  ــة  ــفـ ــؤلـ مـ لـــجـــنـــة  ــذلــــك أوصـــــــت  كــ
الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة والــعــمــل والــتــنــمــيــة 
للحّد  فــرض ضــوابــط  بــدراســة  االجتماعية، 
الـــذيـــن يستقدمون  مـــن نــشــاط األشـــخـــاص، 
اليد العاملة من الخارج من دون تراخيص. 
 تهريب العمالة 

ّ
وقد خلصت اللجنة إلى أن

ــتــــغــــالل بـــــاإلكـــــراه أو  املـــنـــزلـــيـــة بــقــصــد االســ
جار 

ّ
ُيَعّد من صــور االت الــخــداع،  التهديد أو 

بــاألشــخــاص ويـــعـــّرض املــتــاجــر والــوســيــط 
ــل، وكــل مــن يساعدهم فــي ذلـــك، إلى 

ّ
واملــشــغ

عــقــوبــات مــدرجــة فــي نــظــام مكافحة جرائم 
جار باألشخاص.

ّ
االت

القانوني،  املستشار  يقول  السياق،  في هذا 
 »الــســعــوديــة أصـــدرت في 

ّ
أحــمــد الــراشــد، إن

جار بالبشر الذي تصل 
ّ
عام 2012 قانون االت

عقوبته إلى 15 عامًا، مع غرامة بقيمة 265 
بالكامل  يفّعل  لــم  ه 

ّ
لكن أميركي.  دوالر  ألــف 

إال قبل أشهر«. يضيف لـ »العربي الجديد« 
 »تأجير العامالت بطريقة تخالف النظام 

ّ
أن

واســتــغــالل لضعف  للسلطة  اســتــغــالل  هــو 
الــعــمــالــة. وبــحــكــم الـــقـــانـــون بــــات هــــذا األمـــر 
 ثــّمــة فــتــاوى رســمــيــة من 

ّ
ــإن إجـــرامـــًا. كــذلــك فـ

هيئة كبار العلماء، تحّرم هذا الفعل وتعّده 
ــة«. ويــــشــــّدد الــــراشــــد عــلــى »وجــــوب  ــبـــوديـ عـ

تطبيق القوانني بطريقة صارمة ورادعة«.

ي 
َ
وسريالنكا. ويعمل فيها نحو 2.1 مليون

عـــامـــلـــة مـــنـــزلـــيـــة، يــمــثــلــن 12 فــــي املــــائــــة مــن 
العمالة الوافدة إلى البالد التي تقّدر بنحو 

11 مليون عامل وافد«.
ــرفـــض املـــحـــامـــي املــتــخــصــص  مــــن جـــهـــتـــه، يـ
فــي حــقــوق اإلنـــســـان، ولــيــد الــزيــد، اتــهــامــات 
مــنــظــمــات مــثــل »هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش«، 
 »العامالت في السعودية 

ّ
التي تشير إلى أن

يــتــعــّرضــن بــصــورة مــتــكــررة إلـــى انــتــهــاكــات 
ي األجــور واالحتجاز 

ّ
عــّدة، بما في ذلك تدن

الحصري والحرمان من الطعام واالغتصاب، 
من دون محاسبة أربــاب أعمالهم«. يضيف 
السعودي  »القانون   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ 

صـــارم فــي هـــذا الــجــانــب، وهـــو ال يــفــّرق بني 
 الــــرواتــــب تــحــّدد 

ّ
عـــامـــل وكـــفـــيـــل. كـــذلـــك فـــــإن

باالتفاق مع الدول املصّدرة للعمالة«.
ــانـــت تـــقـــاريـــر حــقــوقــيــة عـــــّدة قـــد صـــدرت  وكـ

مناسبات اليمن
مع وقف التنفيذ

سوري يتنفس 
األمازيغية في بجاية

بلغ عدد السوريين 
في الجزائر 24 ألف الجئ 

حتى أكتوبر 2015

بجاية ـ عبد الرزاق بوكبة

دخل األمير عبدالقادر الجزائري إلى دمشق 
بـــعـــشـــرات األســـر  مــنــفــيــًا عــــام 1856، مــرفــقــًا 
ـــــك مـــقـــدمـــة لــتــواجــد  املـــنـــاصـــرة لـــــه، فـــكـــان ذل
ــتـــاريـــخ  الــــجــــزائــــريــــني داخـــــــل ســــوريــــة فــــي الـ
املــعــاصــر. فـــي املــقــابــل، اســتــقــدمــت الــجــزائــر، 
مــطــلــع ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، مــئــات 
ــفـــراغ الـــذي   الـ

ّ
املـــدرســـني الـــســـوريـــني، فـــي ظـــل

الفرنسية، فكان ذلك  الكوادر  تركه انسحاب 
مقدمة لتواجد السوريني في الجزائر.

ز الــوجــود الــســوري فــي الــجــزائــر، خــالل 
ّ
تــعــز

الــســنــوات األربــــع األخـــيـــرة، مــن خـــالل موجة 
الــلــجــوء الــتــي أفــرزتــهــا الــثــورة الــســوريــة، إذ 
بلغ عدد السوريني الذين قصدوا الجزائر 24 
ألف الجئ حتى أكتوبر/ تشرين األول 2015 

بحسب وزارة التضامن الوطني.
ــر الـــســـوريـــة الـــتـــي هـــاجـــرت إلــى  ــ بــعــض األسـ
 ،1962 عــام  الوطني  االستقالل  بعد  الجزائر 
عــــادت إلـــى ســـوريـــة، بــعــد تــقــاعــد األب خــالل 
لت أسر أخرى 

ّ
العقدين األخيرين، فيما فض

إلى  بالنظر  الــجــزائــر،  فــي  نهائيًا  أن تستقر 
والــجــوار واملصاهرة. نجد  الصداقة  أواصــر 
منها أسرة املهندس، رائد باروتجي، املولود 
فــــي مـــديـــنـــة بـــجـــايـــة، 200 كــيــلــومــتــر شـــرق 

العاصمة، عام 1982.
ــرة بـــاروتـــجـــي مــــن مـــديـــنـــة حــلــب  ــ ــاءت أســ ــ جــ
الجزائر عام 1967، في  إلى  )شمال سورية( 
نظرًا  الــجــزائــريــة  التعليم  وزارة  طــلــب  ــار  إطـ
العربية.  اللغة  الوالد في تدريس  إلى خبرة 

وما إن بدأ رائد يواجه الشارع، حتى الحظ 
الشارع  العربية ولغة  البيت  لغة  الفرق بني 
 بجاية واحدة من املدن 

ّ
األمازيغية، بحكم أن

التي تسكنها غالبية أمازيغية، بل كانت في 
تلك الفترة تعيش »الربيع األمازيغي« مع ما 

فيه من توتر مع اللغة العربية.
ــام 1988، وكــــان  ــ ــة عـ بـــاملـــدرسـ ــد  ــ الـــتـــحـــق رائــ
املــتــحــدث الــوحــيــد بــالــعــربــيــة فــيــهــا، وضــعــه 
ــيــــة حــتــى  أمـــــــام رهـــــــان أن يــتــعــلــم األمــــازيــــغــ
أن يتأقلم مع محيطه. يقول: »في  يستطيع 
بها،  للتحدث  ثــم  لفهمها  اجتهدت  الــبــدايــة، 
لكن بلغت مرحلة بّت أعرف فيها مفردات ال 

يعرفها زمالئي األمازيغ أنفسهم«.  
»النادي  بـ التحق  ــه 

ّ
إن باروتجي،  رائــد  يقول 

ــم قــواعــد النحو 
ّ
الــعــلــمــي األمـــازيـــغـــي« وتــعــل

ــة  ــديــ والــــــصــــــرف األمـــــازيـــــغـــــيـــــني، مـــــع األبــــجــ
»التيفيناغ«. يتوّسع:  بـ املعروفة  األمازيغية 
»اكتشفت أن كثيرًا من أصدقائي األمازيغ ال 
يحسنون العّد باألمازيغية، فهم يستعملون 
الكلمات العربية في ذلك مباشرة بعد الرقم 
2، وكـــم كـــان شـــعـــوري بــالــفــخــر كــبــيــرًا، حني 

ــة والـــعـــّد  ــديـ كــنــت أنـــبـــري لــتــعــلــيــمــهــم األبـــجـ
األمازيغيني«.

تــّوج شغفه  ــه 
ّ
أن »العربي الجديد«  لـ يضيف 

ــام 2014  بــالــلــغــة والــثــقــافــة األمــازيــغــيــتــني عـ
بــزواجــه مــن مــدّرســة أمــازيــغــيــة هــي السيدة 
ــق: »مــــن املــفــارقــات 

ّ
أســـمـــاء بـــن شـــعـــالل. يــعــل

ال  حلبية  كلمات  مني  تعرف  ــهــا 
ّ
أن الجميلة 

، وأعــرف منها كلمات 
ّ
يعرفها إاّل كبار السن

أمازيغية ال يستعملها الجيل الجديد. وبعد 
الــكــبــيــرة، بتنا معًا  أن انفصلت عــن أســرتــي 
نــتــحــدث األمــازيــغــيــة فـــقـــط«. يــضــيــف: »حــب 
عائلتي لألمازيغ ولغتهم، دفع شقيقتّي إلى 

الزواج من شابني أمازيغيني، ودفع أبي إلى 
أن يوصي بأن يدفن في بجاية عام 2009«.

ال يــرى رائــد الــذي تخّرج من جامعة بجاية 
 شــهــادة مهندس دولــة في 

ً
عــام 2006 حــامــال

بــني مدينتي  املــعــلــومــاتــيــة، شبهًا جــغــرافــيــًا 
ــة كلسية مرتفعة 

ّ
تــل حــلــب وبــجــايــة: »حــلــب 

 ومستوية، هي أشبه بمدينة سطيف، 
ً
قليال

البحر والجبل،  أمــا بجاية فهي ثمرة عناق 
 مــن زارهـــا مــن أقــاربــي«. من 

ّ
وقــد سحرت كــل

ــقـــارنـــة بـــني طـــبـــاع ومــــــزاج اإلنـــســـان  جــهــة املـ
ــول:  ــقــ ــري يــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ ـــــــســـــــوري واإلنــــــــســــــــان الــ ال
العثماني  للنفوذ  كانا خاضعني  »الشعبان 
ثــم الــنــفــوذ الــفــرنــســي، وقـــد حــمــال نــفــس قيم 
الشهامة وُبغض السيطرة عليهم، كما تميزا 

بالتواضع ومحبة الضيف«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، ينكر رائـــد الـــذي يعشق 
أغاني الفنان األمازيغي إدير، ويضع سوارًا 
يحمل رمز الهوية األمازيغية، ويملك صفحة 
»فيسبوك«  االجتماعي  الــتــواصــل  موقع  فــي 
ترّوج لجماليات بجاية، أن يكون قد تعرض 
فـــي حــيــاتــه لــتــصــرف عـــنـــصـــري، فـــي بــجــايــة 
أو فـــي مــديــنــة جـــزائـــريـــة أخـــــرى. يـــقـــول: »فــي 
ك سوري أو لبناني 

ّ
الجزائر، يكفي أن تقول إن

أو فلسطيني، حتى يعاملوك مثل أمير«.
طيب اإلقامة في الجزائر، ال ينغّصه، بحسب 
رائد، إاّل األخبار املحزنة الواردة من سورية: 
ــاك تـــدمـــيـــر مــمــنــهــج ملــشــهــد  ــنـ ــا يـــحـــدث هـ ــ »مـ
حضاري لعب دومًا دور الجامع بني األعراق 
واألفكار واملذاهب واألديــان والثقافات. وما 
 كــثــيــرًا مــن الــــدول أغلقت 

ّ
 فــي نفسي أن

ّ
يــحــز

حدودها أمام السوريني الهاربني من جحيم 
يستقبلون  الــســوريــون  كـــان  بينما  الــحــرب، 

الجميع«.
ــارة  ــ ــد بـــاروتـــجـــي مـــانـــعـــًا مــــن زيـ ــ ــــرى رائــ ال يـ
أن يعود  ه يستبعد 

ّ
لكن تعافيها،  بعد  حلب 

إليها نهائيًا. »ال أستطيع أن  أترك قبر أبي، 
وعـــقـــودًا مــن طــفــولــتــي ومــراهــقــتــي وشبابي 
 

ّ
هــنــا وأرحــــل، ال أستطيع أن أتــخــلــى عــن كــل

هذا ببساطة«.

مة التعاون 
ّ
قبل بضع سنوات، اختارت منظ

االقتصادي والتنمية البحث في 25 دولة عن 
مدى تناول مضادات االكتئاب، لتتوّصل إلى 
ة »سايكولوجي 

ّ
نتائج مذهلة، بحسب مجل

ــادة اســتــهــالك مــضــادات  ــ تــــــوداي«، وهـــي زيـ
البلدان. في أملانيا، زادت  االكتئاب في هذه 
نسبة استهالك مــضــادات االكــتــئــاب 46 في 
املــائــة فــي غــضــون أربـــع ســنــوات فــقــط. وفي 
في   20 بنسبة  زادت  والــبــرتــغــال،  إســبــانــيــا 
النسبة  الفترة نفسها. وكــانــت  املــائــة خــالل 
مرتفعة في أيسلندا أيضًا، إذ تبنّي أن واحدًا 
 عشرة أشخاص يتناولون مضادات 

ّ
من كل

االكتئاب يوميًا. 
تـــبـــنّي أن 11 في  ــتـــحـــدة،  املـ الــــواليــــات  وفــــي 
ــن األمـــيـــركـــيـــني فــــوق ســـن 12 عــامــًا  ــة مـ ــائـ املـ

أن   
ّ

إال االكـــــتـــــئـــــاب.  مــــــضــــــادات  ــاولــــون  ــنــ ــتــ يــ
زيادة  إلى  بالضرورة  يشير  ال  استخدامها 
مــعــدالت االكــتــئــاب. بـــداًل مــن ذلـــك، قــد يكون 
األمـــر نتيجة عــوامــل مــتــشــابــكــة، مــن بينها 
االكـــتـــئـــاب، الــوصــمــة االجــتــمــاعــيــة، الـــثـــروة، 

التغطية الصحية، وتوفر العالج.
في الواليات املتحدة على سبيل املثال، فإن 
نــحــو ثــلــث األشـــخـــاص الـــذيـــن يــعــانــون من 
االكــتــئــاب الــحــاد فــقــط يــتــنــاولــون مــضــادات 
ــاب. األمــــــــــر مـــخـــتـــلـــف فــــــي كــــوريــــا  ــ ــئـ ــ ــتـ ــ ــــالكـ لـ
الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي تـــبـــنّي أن مــواطــنــيــهــا أقــل 
دراســة  املــضــادات، بحسب  لهذه  استخدامًا 
االنتحار  معدالت  تعّد  املقابل،  في  املنظمة. 
فيها األعلى باملقارنة مع دول العالم املتقدم. 
تجدر اإلشارة إلى أن الكوريني واألميركيني 

يــعــتــبــرون املــــرض الــعــقــلــي ضــعــفــًا، بحسب 
يطلبون  ال  كثيرين  أن  يعني  مــا  األبـــحـــاث، 

العالج.
ــن االكــــتــــئــــاب فــــي بـــلـــدان  وبـــحـــســـب بـــحـــث عــ
الــشــمــال األوروبــــــــي، تـــبـــنّي أن زيـــــادة نسبة 
اســتــخــدام مــضــادات االكــتــئــاب فــي أيسلندا 
ــق بــمــا يـــتـــصـــّوره الـــنـــاس عـــن فــعــالــيــة 

ّ
تــتــعــل

هــذه األدويــــة، ومــحــدودّيــة فــرص الحصول 
على عالج بديل، على غرار العالج النفسي. 
األدويــة  ارتفاع معدل استخدام  أن  والالفت 
انخفاض  في  يساهم  لم  لالكتئاب  املضادة 

معدالت االنتحار.
إلى  نسبتها  ارتــفــاع  املنظمة سبب  وتــعــزو 
الــعــالج لفترة  ســبــبــني: األول هــو اســتــمــرار 
تتجاوز تلك املحددة، والثاني ألن مضادات 

االكتئاب هذه لم تعد تستخدم فقط لعالج 
االكــتــئــاب الــشــديــد، بـــل أيــضــًا لــعــالج القلق 

والرهاب االجتماعي وغيره.  
ــــى أن مــنــظــمــة الــصــحــة  تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلــ
مضادات  تناول  باستمرار  تنصح  العاملية 
االكتئاب ملا ال يقل عن تسعة إلى 12 شهرًا 
حدة، تشير 

ّ
بعد التعافي. وفي الواليات املت

ــام إلـــى أن 60 فــي املــائــة مــن املــواطــنــني  ــ األرقـ
يــتــنــاولــون مــــضــــادات االكـــتـــئـــاب مــنــذ نحو 
املائة  فــي  فــي مقابل 14  األقـــل،  سنتني على 
ــرة أعـــــــوام أو أكـــثـــر.  ــدة عـــشـ ــ يــتــنــاولــونــهــا ملـ
ــدرج ضــمــن  ــ ــنـ ــ صـــحـــيـــح أن هــــــذه األرقـــــــــــام تـ
ها 

ّ
 أن

ّ
توجيهات منظمة الصحة العاملية، إال

قد تنذر بمخاطر أخرى.
)العربي الجديد(

دول ال 
تستغني 

عن مضادات 
االكتئاب

محمد أحمد الفيالبي

أعــادت إحــدى الصحف  في األسبوع األخير من أغسطس/ آب املاضي 
االجتماعية املقروءة على نطاق واسع في السودان نشر ما ورد في هذه 
التهريب  الجمعة )26 أغسطس( حــول هجمة  بالذات في عــدد  املساحة 
الشرسة التي تتعرض لها العقارب بزعم أكلها الرمل املشبع بحبيبات 
بل  الجديد«،  »العربي  املصدر  بذكر  تلتزم  لم  املحلية  الصحيفة  الذهب. 
أطلقت علّي أيضًا صفة »الخبير في شؤون العقارب« ملزيد من اإلثارة. 
األحيائي،  التنوع  أهمية  أمــام نقاشات واسعة حــول  الباب  وهــو ما فتح 
ومهددات بقاء اآلالف من الكائنات الحية من نباتات وحيوانات خصوصًا 

مع ضعف الوعي في هذا الجانب.
تبني  بعدما  القنافذ  قبلها  ومــن  العقارب،  عن  دفاعي  استنكر  البعض 
 من بقائها في البيئة بال فائدة« 

ً
أنها يمكن أن تكون »مصدرًا للرزق بدال

بحسب اعتقادهم. وهذا ما زاد من التأكيد على عدم وضوح أهمية التنوع 
الجيني البيولوجي أو األحيائي لدى الكثيرين )من املواطنني واملسؤولني 
على حد سواء(. واملعروف أّن التنوع الجيني هو جميع أجناس وأصناف 

النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة واألنظمة املحيطة بها.
يؤكد الخبراء أّن 1 في املائة فقط من النباتات على سطح األرض جرى 
املــزيــد من  اكــتــشــاف  آمـــال  يــعــزز مــن  بحث إمكانية توظيفها طبيًا، مــا 
العقاقير واألدوية التي قد تسهم في عالج بعض األمراض املستعصية. 
وهذا ما تذهب إليه األرقام التي تقول إّن 1400 نوع من النباتات يمكن 
استخدامها في عالج السرطان، و25 في املائة من الوصفات الدوائية في 

الواليات املتحدة تركز على عقاقير مستخرجة من النباتات.
يعتمد عالم اليوم على الكائنات الحية من نباتات وحيوانات وغيرها في 
الحصول على نصف الدواء، والغذاء الالزم، وحاجيات أخرى. وسيخسر 
الكثير إن لم تتوقف حملة اإلبــادة لهذه الكائنات من أجل الحفاظ على 
من  العديد  هناك  أّن  تؤكد  اليومية  الوقائع  لإلنسانية.  أفضل  مستقبل 
أعمال  يــوم بسبب   

ّ
كــل تنقرض  نباتات وحــيــوانــات  مــن  الحية  الكائنات 

إلى   )UNEP( للبيئة املــتــحــدة  األمـــم  بــرنــامــج  اإلنــســان. تشير مــصــادر 
 ساعة من الزمن بسبب تدخالت 

ّ
انقراض واحد من الكائنات الحية كل
اإلنسان وتدميره مواطن هذه األنواع.

الحيوانات  الــغــابــات، حيث تعيش نصف  املــثــال األكــثــر وضــوحــًا قــطــاع 
والنباتات، و80 في املائة من الحشرات، و90 في املائة من الحيوانات في 
الغابات االستوائية. تشير الدراسات إلى أّن معدل تقلص هذه املساحة 
يتراوح ما بني 11 إلى 15 مليون هكتار سنويًا. بعض الدراسات املحلية 
على  تــزايــد مستمر  فــي  لدينا  الغابات  تقلص مساحة  وتــيــرة  أن  تؤكد 
خلفية التأثر املتزايد بالتغير املناخي العاملي، ما يؤدي إلى تحول بعض 

الغابات إلى شبه صحراء.
)متخصص في شؤون البيئة(

دفاعًا عن العقارب مجددًا... 
ودائمًا

إيكولوجيا تحقيق

وضع العمالة 
في البالد محّل 
انتقاد )فايز نور 

الدين/فرانس 
برس(

األربعاء 12  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  11 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 772  السنة الثالثة
Wednesday 12 October 2016

األربعاء 12  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  11 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 772  السنة الثالثة
Wednesday 12 October 2016

لن يحضروا مناسبات بعد اليوم )محمد حمود/ األناضول(

تزوج بأمازيغية وتزوجت شقيقتاه من أمازيغيين )العربي الجديد(
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التعليم التقني في العراق
اليونسكو تقوم بعملية اإلصالح

بغداد ـ ميمونة الباسل

أدت الحروب واألحداث والصراع 
ــزو  ــغــ ــبــــت الــ ــقــ ــي أعــ ــ ــتـ ــ ــــح الـ ـ

َّ
ــل ــ ــــسـ املـ

 ،2003 عـــــام  لـــلـــعـــراق  ــيــــركــــي  األمــ
إلى إحــداث ضرر هائل في البنية التحتية 
وتدهور عام في النظام التعليمي، نتج عن 
التعليم  بــمــدارس  االلــتــحــاق  انخفاض  ذلــك 
والتدريب املهني والتقني اإلعدادية بنسب 
قياسية بلغت نحو 60% وفق تقديرات غير 
رســمــيــة، نــتــج عــن ذلـــك بــطــالــة بــن الشباب 
شــكــلــت إحــــدى أكــبــر الــتــحــديــات الــتــنــمــويــة 

الرئيسية في البالد.
فــبــحــســب تــقــريــر نـــشـــره مـــوقـــع الــيــونــســكــو 
مــكــتــب الـــعـــراق، يــشــكــل الــشــبــاب مـــا نسبته 
62.8 فــي املــائــة مــن مــجــمــل ســّكــان الــعــراق، 
بينهم حوالى مليون )ما بن 15 و24 عامًا( 
عددًا  النسبة جعلت  تلك  العمل،  عن  عاطل 
الــعــراقــيــن يبحثون عن  الــشــبــاب  كبيرًا مــن 
ــائـــف فـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، لــكــن ألســبــاب  وظـ
القدرة املحدودة في خلق فرص  عدة منها 
ــدد مـــحـــدود مـــن الــشــواغــر  عــمــل جـــديـــدة وعــ
الــوظــيــفــيــة؛ لـــم يــعــد الـــقـــطـــاع الـــعـــام خــيــارًا 
صـــالـــحـــًا لــتــوظــيــف الـــشـــبـــاب الــــعــــراقــــي، مــا 
أوجب على الجهات املعنية أن تعتمد على 
الــقــطــاع الــخــاص لــيــكــون املــصــدر الرئيسي 

لتوفير فرص العمل.  
الحكومة  اعــتــمــدت  املشكلة  هــذه  وملعالجة 
الــعــراقــيــة الــعــديــد مــن الــســيــاســات الوطنية 
التقني  والــتــدريــب  التعليم  قطاع  لتشجيع 
واملـــهـــنـــي عـــلـــى تـــوفـــيـــر املـــــهـــــارات الــتــقــنــيــة 
الوطنية  االستراتيجية  وتــحــدد  املناسبة، 
لعام  الــعــراق  فــي  العالي  والتعليم  للتعليم 
2012 إلى 2022 باإلضافة إلى فصل التنمية 
الــبــشــريــة واالجــتــمــاعــيــة مــن خــطــة التنمية 
الوطنية الجديدة 2013 إلى 2017 عددًا من 
األهداف املتعلقة بقطاع التعليم والتدريب 
ــعـــدل الــتــحــاق  الــتــقــنــي واملـــهـــنـــي كــــزيــــادة مـ
الطلبة في معاهد التعليم والتدريب املهني 

والتقني.
الــحــل جـــاء بتمويل مــن االتــحــاد األوروبــــي 
الــيــونــســكــو الــتــي تقوم  ومـــن خـــالل منظمة 
والــتــدريــب  التعليم  قــطــاع  إصـــالح  بعملية 
القطاعات  العراق، أحد  التقني واملهني في 
ــة الـــهـــامـــة لــلــمــنــظــومــة  ــويـ ــيـ الـــفـــرعـــيـــة والـــحـ
ــة؛ وذلــــــك بــتــنــفــيــذ عـــدة  ــيـ ــراقـ ــعـ الـــتـــربـــويـــة الـ
مشاريع تهدف إلى تدريب وتعليم الشباب 
مهنيا  تقنيا  تعليما  واملــســؤولــن  العراقي 
والــتــدريــب  التعليم  إصـــالح  مــشــروع؛  منها 
الــتــقــنــي واملــهــنــي أحــــد الـــبـــرامـــج الــطــمــوحــة 
والــــــذي يـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز مــســاهــمــة دور 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب املــهــنــي والــتــقــنــي في 
ـــــذي 

ّ
الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــــعــــراق وال

تتراوح مدة تنفيذه ثالث سنوات وبمنحة 
ــنـــي عــشــر  ــحــــاد األوروبـــــــــي تــبــلــغ اثـ مــــن االتــ
يـــورو، وبــدأ تنفيذه في  ألــف   و300 

َ
مليونا

األول من شهر فبراير/شباط عام 2015.
وبــمــشــاركــة منظمة الــيــونــســكــو فــي إحــيــاء 
بغية  والــتــقــنــي  املــهــنــي  والــتــدريــب  التعليم 
تــعــزيــز تــطــويــر قـــطـــاع الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 

للفرد،  الشخصية  التنمية  فــي  ذلـــك  أســهــم 
ــدخــــــل، وتــســهــيــل  وزيــــــــــادة اإلنــــتــــاجــــيــــة والــــ
مــشــاركــة الجميع فــي الــحــيــاة االقــتــصــاديــة 
واالجــتــمــاعــيــة، كــمــا يــســاعــد عــلــى مكافحة 
باملهارات واملعرفة  التسلح  الفقر من خالل 
الالزمة إلنتاجية أفضل ودخل أكبر، بحيث 
ــك الــتــعــلــيــم  ــ يــســتــطــيــع املــســتــفــيــديــن مــــن ذلـ
ـــاء فـــي مجتمع 

َّ
الــعــيــش والــعــمــل بــشــكــل بـــن

ــإن االســـتـــثـــمـــار فــي  ــ ــي، فـ ــالـ ــتـ ــالـ مـــعـــرفـــي؛ وبـ
التعليم والتدريب هو استثمار في مستقبل 
 املعرفة واملهارات هي القوة 

ّ
العراق؛ كما أن

الدافعة األبــرز للنمو االقتصادي والتنمية 
بقوة  اليونسكو  تــدعــم  حيث  االجــتــمــاعــيــة. 
املــهــنــي والــتــقــنــي  للتعليم  بـــرامـــج  تــصــمــيــم 
للحصول  واملوجهة  الكفاءة  على  املرتكزة 
ــتــــي تــتــنــاســب مــع  ــــرص الـــعـــمـــل، والــ عـــلـــى فـ
للبلدان  االقــتــصــادي  الــســيــاق االجــتــمــاعــي 
أرجـــاء  جميع  فــي  التكنولوجية  والتنمية 

العالم.
وعــــن ذلــــك يـــقـــول مــســتــشــار وزارة الــتــربــيــة 
والتعليم العراقية، الدكتور عصام محمود 
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن »املـــنـــظـــمـــة بــاتــت  ــعـ »الـ ـــ لـ

شريكًا ال غنى عنه في العراق«. 
ويــضــيــف مــحــمــود »قــامــت املــنــظــمــة مــؤخــرًا 
بتزويد 37 مدرسة مهنية في بغداد، وبابل، 
ــرة، وصــــالح  ــبــــصــ قــــــار، والــ وواســـــــــط، وذي 
الدين، واألنبار، وكركوك، وديالى، والنجف، 
والـــديـــوانـــيـــة ومـــيـــســـان بــمــشــاغــل ومـــعـــدات 
تكنولوجيا معلومات جديدة، ممهدة بذلك 
املواد  إلدخــال تخصصات جديدة وتطوير 
، ضمن ما تقوم 

ً
التدريسية املوجودة أصال

واملهني  التقني  القطاع  بإحياء  املنظمة  به 
ــهـــدف تـــعـــزيـــز تـــطـــويـــر الـــقـــطـــاع الـــتـــربـــوي  بـ

بــشــكــل عـــــام«. مــبــيــنــًا أن »املــنــظــمــة تستعد 
اآلن لوضع بصمات على املــدن املحررة من 
تنظيم »داعش« ونحن نجد في هذا خطوة 
ستسرع إعادة الحياة إلى القطاع التعليمي 

في البالد«.
العالي والبحث  التعليم  أقدمت وزارة  كما 
الــعــلــمــي فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق في 
يــونــيــو/حــزيــران مـــن الـــعـــام املـــاضـــي؛ على 
ــــي مـــســـار  إدخـــــــــال الــــجــــامــــعــــات الـــتـــقـــنـــيـــة فـ
ــة  ــيـ يــــــــؤدي إلـــــــى مــــقــــارنــــة مــــســــتــــوى ونـــوعـ
الــدول  بشهادات  التقني  التعليم  شــهــادات 
ــوزارة  ــ الــكــبــرى؛ بــعــد اتـــفـــاق بـــن مــمــثــلــي الـ
مع  التقنية  الــجــامــعــات  وممثلي  ورؤســــاء 
لتنفيذ  عمل  خطة  على  اليونسكو  خــبــراء 
للتجميع  الــقــابــلــة  ــدة  األرصــ نــظــام  تطبيق 
والــــتــــحــــويــــل واملــــــعــــــروف بـــمـــســـار بـــولـــنـــدا 
تــجــريــبــيــًا فـــي الــجــامــعــات الــتــقــنــيــة الــثــالث 
ابتداء من السنة األكاديمية 2016 – 2017، 
والتدريب  التعليم  إصــالح  مــشــروع  ضمن 
إقليم  فيه  بما  العراق،  في  واملهني   التقني 
مسار  أن  بالذكر  جدير  الــعــراق.  كردستان 
47 دولة  أكثر من  بولندا مطبق حاليًا في 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. يــذكــر إن نــظــام 

الــتــعــلــيــم والــتــدريــب املــهــنــي والــتــقــنــي على 
مــســتــوى املـــرحـــلـــة اإلعــــداديــــة والــجــامــعــيــة 
من أكثر األنظمة تطورًا في املنطقة، خالل 
املــاضــي،  الــقــرن  وثــمــانــيــنــيــات  سبعينيات 
ــدادي، كــانــت  وعــلــى مــســتــوى الــتــعــلــيــم اإلعــــ
وزارة التربية، وبقدر كبير من االستقاللية، 
لنظام  واإلدارة  الــتــخــطــيــط  عملية  تــتــولــى 

التعليم والتدرب املهني والتقني. 
فيما  كــانــت  التقني  التعليم  هيئة  أن  كــمــا 
الــتــعــلــيــم  وزارة  تــشــكــيــالت  إحـــــدى  مـــضـــى 
وإحـــــــــدى الـــــصـــــروح الـــعـــلـــمـــيـــة املـــهـــمـــة فــي 
ــات  ــدمـ مـــجـــال تـــقـــديـــم االســــتــــشــــارات والـــخـ
والتدريبية  والتقنية  العلمية  والــخــبــرات 
منذ تأسيسها في عام 1969، إال أنه قد تم 
مفاجئة  بصورة  عامن  منذ  املهنية  إلغاء 
ومن بعدها تم استبدالها بأربع جامعات 
تــقــنــيــة، أنـــشـــئـــت كــلــهــا عـــلـــى عـــجـــالـــة وفـــي 
فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة جـــدًا، ويـــرى عـــدد من 
املتابعن أن هذه خطوة في طريق إضعاف 
الــتــعــلــيــم الــتــقــنــي بـــصـــورة عــامــة واملــعــاهــد 
الهيئة بصورة  التي كانت تتبع  والكليات 
خــاصــة، فــقــد كـــان هــنــاك ارتــبــاط كبير بن 
الــهــيــئــة )16( كــلــيــة تــقــنــيــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
)28( معهدًا تقنيًا وكذلك الجامعات األربع 
 عــن الـــجـــدال الــقــانــونــي 

ً
املــســتــحــدثــة، فــضــال

ــاء لــلــهــيــئــة  ــ ــغــ ــ ــ ــبـــب هــــــذا اإلل ــل بـــسـ ــاصــ ــحــ الــ
واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــالـــجـــامـــعـــات األربــــــع هــنــاك 
صــعــوبــات ومـــعـــوقـــات تــنــظــيــمــيــة وإداريـــــة 
األربــع  الجامعات  تعيق حرية حركة  جمة 
أكمل  على  بمهامها  القيام  على  وقــدرتــهــا 
الحاجة  التعقيدات  وجه. ومثال على هذه 
ــدد مــــن الــــدرجــــات  ــ ــى ابـــــتـــــداع عــ ــ املــــاســــة إلــ

الخاصة. الوظيفية 

)Getty( انخفض االلتحاق بمدارس التعليم المهني اإلعدادية بنسب قياسية

ياسر محمود

حـــن تــكــافــئ طــفــلــك عــلــى ســلــوكــيــاتــه 
الــحــســنــة وتــقــابــلــهــا بــاالســتــحــســان، 
املبكرة،  عمره  سنوات  في  خصوصًا 
فــإنــك تمنحه بــذلــك شــعــورًا بــالــرضــا 
ــمـــي ثـــقـــتـــه بــنــفــســه  ــنـ والـــــســـــعـــــادة، وتـ
لـــذاتـــه، وتــســتــثــيــر دافعيته  وتــقــديــره 
لــتــكــرار الــســلــوكــيــات اإليــجــابــيــة، كما 
أنك تساعده على بناء اتجاه إيجابي 

نحوك.
فــكــيــف تــســتــخــدم اإلثــــابــــة فـــي تــربــيــة 

أبنائك بطريقة إيجابية؟
معايير أساسية

ــتـــي  الـ اإلثــــــابــــــة  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  ــد  ــ بــ ال   -1
طفلك  ســلــوك  تعزيز  فــي  تستخدمها 
ــتــــى يــســعــى  ــبـــة إلـــــــى نـــفـــســـه حــ ــبـ مـــحـ

للحصول عليها.
تــكــون اإلثـــابـــة مــنــاســبــة لعمره  2- أن 
فــإن كــان يفضل  وطبيعة شخصيته، 
األولوية  لها  فليكن  اإلثابة  من  نوعا 

في إثابته.
3- مناسبة اإلثابة للسلوك الــذي قام 
بـــه، فـــال تــثــيــبــه بــمــكــافــأة كــبــيــرة على 
ســلــوك بــســيــط، وال بــمــكــافــأة بسيطة 

على إنجاز كبير.
اإليجابي  السلوك  إثابة  على  ركــز   -4
الذي قام به طفلك، وال تجعل اإلثابة 
عــامــة؛ حتى تــدعــم بــنــاء هــذا السلوك 

لديه.
ــه عـــقـــب ســلــوكــه  ــك لــ ــتـ ــابـ 5- اجـــعـــل إثـ
اإليجابي مباشرة ودون تأخير؛ فهي 

أعلى درجات اإلثابة تأثيرا.
6- احرص على تنويع أشكال اإلثابة 
التي تقدمها له؛ ألن التكرار قد يؤدي 
إلى امللل وعدم الفاعلية، ومن أشكال 

اإلثابة التي يمكن تقديمها:
ــل:  ــثــ مــ االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة  ــأة  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــكـ ــ ــ املـ أ- 
االبـــتـــســـامـــة، الـــتـــقـــبـــيـــل، الــــربــــت عــلــى 
ــام،  ــمــ ــتــ ــح، إبـــــــــداء االهــ ــ ــديــ ــ ــتــــف، املــ ــكــ الــ
الرضا و  املعبرة عن  الوجه  إيــمــاءات 

االستحسان، العناق... إلخ.
ب- املكافأة املادية مثل: قطعة حلوى، 
اصطحابه  نقود،  إعطاء  لعبة،  شــراء 

في رحلة ترفيهية خاصة.
7- احرص على االبتكار في استخدام 

وسائل اإلثابة، ومن أمثلة ذلك:
أ- شــجــرة الــســلــوك، وهـــي عـــبـــارة عن 
ــة تــمــثــل  ــ شـــجـــرة مـــرســـومـــة عـــلـــى ورقــ
املــراد دعمه، وأوراقــهــا تمثل  السلوك 
ــبـــوع أو الــشــهــر، وفــــي آخــر  أيــــام األسـ
الـــيـــوم يــلــون إحــــدى أوراقـــهـــا بــالــلــون 
املــحــبــب لــنــفــســه إذا الـــتـــزم بــالــســلــوك 
ــيــــوم، وإن لم  املـــطـــلـــوب مــنــه طـــــوال الــ

يلتزم يلونها باللون األسود.
الــســلــوك، ُيــصــمــم بكتابة   ب- جــــدول 
الـــســـلـــوكـــيـــات الـــتـــي نـــريـــد تــعــزيــزهــا 
فــــي الــــخــــانــــات األفــــقــــيــــة، واأليــــــــام فــي 
خالل  التزم  وإذا  العمودية،  الخانات 
ــه بـــمـــمـــارســـة الـــســـلـــوك املــطــلــوب  يـــومـ
يــحــصــل عــلــى مــلــصــق مــحــبــب لنفسه 
)كالشخصيات الكرتونية أو الوجوه 
إلــخ( ويلصقه  الــــورود...  أو  املبتسمة 
فـــي الــــجــــدول، أو نــضــع عـــالمـــة صح 
ــم يــلــتــزم  ــا إذا لـ بـــالـــلـــون األخــــضــــر، أمــ
نــضــع عــالمــة خــطــأ بــالــلــون األســــود، 
وفــي نهاية الشهر يحسب ما حصل 
عليه مــن نــقــاط إيــجــابــيــة، فـــإذا حقق 
أو  له هدية بسيطة  املتفق عليه يكن 

نزهة أو غير ذلك.
بمكافأة  وعــدتــه  إذا  بــوعــدك  أوف   -8
عند قيامه بعمل مــا؛ ألن عــدم الوفاء 
مــعــه يــفــقــده الــثــقــة فــيــك وفـــي وعـــودك 

ويصيبه باإلحباط.
محاذير

9- ال تقبل من طفلك أن يشترط عليك 
مــنــحــه مــكــافــأة مـــحـــددة قــبــل الــتــزامــه 
بسلوك ما؛ ذلك ألن اإلثابة ينبغي أن 
كما  قبله،  وليس  التنفيذ  بعد  تكون 
للقيام بسلوك ما  اشــتــراطــه  كــثــرة  أن 
يــحــّول اإلثـــابـــة إلـــى رشـــوة مــقــدمــة، ال 

يمارس السلوك إال بعد تقاضيها. 
لــه  إثــــابــــتــــك  ــــون  ــكـ ــ تـ أن  تـــجـــنـــب   -10
بــمــنــاســبــة وبــغــيــر مــنــاســبــة؛ ألن ذلــك 
سيحّوله إلى إنسان نفعي ال يمارس 
ســلــوكــا إيــجــابــيــا إال إذا حــصــل على 
مقابل له، لكن استخدم معه ما يسمى 
بالتعزيز املتقطع، أي تقدم له اإلثابة 
فــي بعض املـــرات الــتــي يــمــارس فيها 
الــســلــوك اإليـــجـــابـــي وال تــقــدمــهــا في 

مرات أخرى.
ــيـــات  ــلـــوكـ ــنـــى مـــــن ذلـــــــك الـــسـ ــثـ ــتـ ويـــسـ
الــجــديــدة أو املـــهـــارات الــجــديــدة التي 
فــي هذه  إيــاهــا، فيمكن  تريد تعليمه 
الــحــالــة أن تــســتــخــدم مــعــه مــا يسمى 
بــالــتــعــزيــز املــســتــمــر، بــحــيــث تــقــدم له 
ــارس فــيــهــا  ــمــ ــل مـــــرة يــ ــي كــ ــة فــ ــ ــابـ ــ اإلثـ
السلوك اإليجابي، وبعد أن يتقن هذا 
الــســلــوك أو املــهــارة تــوقــف عــن تقديم 
أخــرى  مــرة  وتــعــود  املستمر  التعزيز 

للتعزيز املتقطع.
11- احــذر مــن إثــابــة سلوكه السلبي؛ 
يــطــلــبــه منك  ملـــا  كـــأن تستجيب مــثــال 
عندما يبكي، فإنك تعزز بذلك سلوك 

البكاء لديه.

التربية باإلثابة... 
قواعد 
وأصول

طلبة اليمن بال زّي رسمي

صنعاءـ همدان العليي

لـــم يــســتــطــع عــبــد الـــرحـــمـــن الـــشـــاحـــذي شـــراء 
الزي املدرسي ألبنائه الثالثة ليكتفي أحدهم 
باستخدام زيه املدرسي القديم واملهترئ فيما 
املـــدرســـة بمالبسهم  يــحــضــران  ظـــل اآلخــــــران 
العادية. يقول الشاحذي لـ »العربي الجديد«: 
»لــم تمر عــلــّي فــي حياتي ظـــروف كــهــذه التي 
نعيشها. كنت في السابق أوفر كل متطلبات 
ــام  ــعـ ــل بــــــدء الـ ــبـ ــنــــائــــي قـ ــام الــــــدراســــــي ألبــ ــ ــعـ ــ الـ
الــدراســي بــأســابــيــع، لكن الــعــام الــدراســي بدأ 
الــكــراســات«.  وبــالــكــاد استطعت شـــراء بعض 
الحكومية  وظيفته  أن  إلــى  الشاحذي  وأشـــار 
لم تصرف له مرتبه منذ شهرين، ولم تصرف 
 ما ترافق الراتب منذ عام 

ً
الحوافز التي عــادة

كــامــل، لــيــكــون ذلـــك أهـــم أســبــاب عـــدم مــقــدرتــه 
على تلبية أهم احتياجات التعليم.

وبّن الشاحذي أن لدى أبنائه أزياء مدرسية 
أن  بعد  مــجــددًا،  لالستخدام  ال تصلح  قديمة 
للتمزق.  وتــعــرضــت  عليهم  ضــيــقــة  أصــبــحــت 

الفتا إلى أن أبنائه يتفهمون الوضع املعيشي 
الــجــديــد والــنــاتــج عــن الــحــرب والــــذي يعيشه 
كثير مــن زمــالئــهــم. يضيف: »كثير مــن زمــالء 
أبنائي بدأوا بالذهاب إلى املدرسة بمالبسهم 
العادية التي غالبا ما تكون مالبس األعياد، 
فأهاليهم لم يستطيعوا توفير الزي املدرسي« 
وهذا ما يقلل من الحرج الذي يشعر به بسبب 

عجزه عن توفير متطلبات العام الدراسي.
إلـــى ذلـــك، أكـــد الــعــشــرات مــن أولـــيـــاء أمـــور في 
مديرية بني الحارث بالعاصمة صنعاء عدم 
قدرتهم على توفير املستلزمات الدراسية بما 
فيها الزي املدرسي ليكون ذلك سببا في عدم 
تمكنهم مــن الـــذهـــاب إلـــى املـــدرســـة فــي األيـــام 

األولى من العام الدراسي الجديد.
املــواطــن محمد عبداللطيف  ذلـــك، طــالــب  إلـــى 
مـــحـــافـــظ املـــحـــويـــت ومــــديــــر مـــكـــتـــب الــتــربــيــة 
إعفاء  إلــى  بالتوجيه  املحافظة،  في  والتعليم 

الــطــالب والــطــالــبــات مــن شـــراء الـــزي املــدرســي 
ــــروف املــعــيــشــيــة الـــصـــعـــبـــة الــتــي  ــــظـ بــســبــب الـ

يعيشها املجتمع اليمني.
ــة نـــشـــرهـــا فــي  ــالــ وقــــــال عــبــدالــلــطــيــف فــــي رســ
صــفــحــتــه بــمــوقــع الـــتـــواصـــل »فــيــســبــوك« بــأن 
ــم تـــســـتـــطـــع تـــوفـــيـــر الـــقـــوت  ــ ــــب األســــــــر لـ ــلـ ــ »أغـ
الــضــروري وال مالبس األعــيــاد املاضية، ومع 
دخـــــول الـــعـــام الــــدراســــي الـــجـــديـــد  وكـــمـــا هي 
ــدارس بــإلــزام  ــ ــادة تــقــوم بــعــض إدارات املــ ــعـ الـ
ينهك  ما  املــدرســي  بالزي  والطالبات  الطالب 
أولياء األمور الذين بالكاد تمكنوا من توفير 
ــــالم والـــكـــراســـات الـــتـــي ارتــفــعــت أثــمــانــهــا  األقــ
الدراسية  املستلزمات  عــن  ناهيك  الــعــام،  هــذا 
ــــاف عبداللطيف  أهــمــيــة. وأضـ ــل  األقــ ــــرى  األخـ
املــدرســيــة تلزم  بــعــض اإلدارات  أن  أنـــه الحـــظ 
املدرسي وإال  الزي  الطالب والطالبات بشراء 
فسيتم منعهم من دخول املدرسة. الفتًا إلى أن 

عددًا من أولياء األمور باتوا يفكرون بحرمان 
أبنائهم من التعليم لعدم قدرتهم على توفير 

املتطلبات املدرسية. 
من جانبه، قال املوجه التربوي عارف الشيخ، 
إن املدارس الحكومية لم تتشدد في موضوع 
ــذا الــعــام  ــزامـــي بــالــزي املـــدرســـي هـ الــتــقــيــد اإللـ

مراعاة لظروف األهالي.
ـــ »الـــعـــربـــي  وأضـــــــاف الـــشـــيـــخ فــــي تـــصـــريـــح لــ
ــم تــشــعــر مــوجــهــي  الــــجــــديــــد« أن الــــــــــوزارة لــ
مكتب التربية أو إدارات املــدارس »بضرورة 
 لــأوضــاع 

ً
الــتــقــيــد بـــالـــزي املـــدرســـي مـــراعـــاة

ــاع الـــهـــائـــل في  ــ ــفـ ــ املــعــيــشــيــة املـــتـــرديـــة واالرتـ
تــقــريــبــًا عما  املــائــة  فــي  األســـعـــار بنسبة 70 
والتعليم  التربية  أن  إلى  كانت عليه«. الفتًا 
تــســتــشــعــر الــجــانــب الــنــفــســي لــلــطــالــب وبــمــا 
يخدم الطالب في مسيرته العلمية وتخفيفًا 
مــن كــل الضغوط النفسية واإلرهــــاق املــادي 
ــذه الـــظـــروف  ــ الــــــذي يــعــانــيــه األهــــالــــي فــــي هـ
الــصــعــبــة، ولــهــذا فــهــي تــتــعــامــل بــمــرونــة في 
بعض القضايا التي تحتاج إلى توفير املال 
مثل الزي املدرسي الرسمي. يضيف: »نتفهم 
ــع املــعــيــشــي واالقــــتــــصــــادي الــصــعــب  الــــوضــ
والـــذي يعجز فيه معظم أولــيــاء األمـــور عن 
توفير مستلزمات الدراسة من دفاتر وأقالم 
وحــقــائــب مــدرســيــة ولـــهـــذا لـــن يـــكـــون هــنــاك 
تشديد على الزي املدرسي هذا العام«.  إلى 
ذلك، أكدت منظمة رعاية األطفال العاملية، أن 
مليونًا و800 ألف طفل يمني توقف تعليمهم 
ألشهر، وأن حوالي 1600 مدرسة تضررت، أو 
دمرت أو اتخذت مساكن للنازحن، أو أغلقت 
بسبب انعدام األمــن. وأوضحت املنظمة في 
تــقــريــر لــهــا بــعــنــوان »املــســتــقــبــل عــلــى املــحــك، 
أطفال اليمن محرومون من التعليم« إن 560 
ألــف طفل فــي مــايــو/ أيــار 2016، بقوا خــارج 

املدرسة كنتيجة مباشرة للحرب.

يقف طالب بعض 
المدارس اليمنية في 

طابور الصباح بثياب 
مختلفة األلوان واألشكال 

ألول مرة منذ سنوات، 
نظرًا لتأثير الحرب على 
قدرة كثير من أولياء 

األمور على توفير الزي 
المدرسي

العراق،  أنه وبعد الحرب على  التنموية إال  التقني واحدًا من االحتياجات  التعليم  يعد 
تراجعت نسب الملتحقين به، مما جعل »اليونسكو« تتقدم بعملية إصالح هذا القطاع

تحقيق

التعليم التقني يعمل 
على مكافحة الفقر من 

خالل التسلح بالمهارات 
الالزمة إلنتاجية أفضل

)Getty( كثير من الطالب اليمنيين يداومون بدون الزي المدرسي

أ.ب... تربية
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3 تطبيقات ضرورية في 
مناطق الحروب والخطر

106 انتهاكات ضد صحافيي 
مصر خالل صيف 2016

عمر قصقص

ــــي األعـــــــســـــــم الـــلـــغـــة  ــلـ ــ ــــدس عـ ــنــ ــ ــهــ ــ أدخـــــــــــل املــ
أدرك  أن  بـــعـــد  إلـــــى حـــواســـيـــبـــنـــا،  الـــعـــربـــيـــة 
ــة  ــادمـ ــقـ ــة الـــــثـــــورة الـــتـــقـــنـــيـــة الـ ــيـ ــمـ ــرًا أهـ ــكـ ــبـ مـ
ــاالت من  ــ ــــصـ فـــي عـــالـــم الــتــكــنــولــوجــيــا واالتـ
خــالل اســتــخــدامــه تقنية الــلــيــزر ثــم األلــيــاف 
ــتــــوراه فــــي كــلــيــة  ــدكــ الـــضـــوئـــيـــة فــــي بـــحـــث الــ
»إمبريال كولدج« بجامعة لندن عام 1980. 
 »فكرة 

ّ
أفـــاد األعــســم »الــعــربــي الــجــديــد« بـــأن

تطوير أول نظام عربي على الحواسيب أتت 
أثناء إكمالي رسالة الدكتوراه، وكنت أدّرس 
للصيانة  إم«  بــي  »آي  فــي شــركــة  مــهــنــدســًا 
برمجة حاسوب IBM 360 الذي اعتبر طفرة 

كبيرة في هندسة الحواسيب حينها«.
 AppleII ــاف: »كـــنـــت أســتــعــمــل جـــهـــاز  ــ ــ وأضـ
وهو أول جهاز احتوى على معالج صغير، 
ــكــــرة أن أجــــعــــل الـــحـــاســـوب  فـــخـــطـــرت لــــي فــ
تباحثت  ثم  للتسلية،  العربية  اللغة  يتكلم 
مــع زمـــالء لتحويلها إلـــى عــمــل نــظــام كامل 
لـــعـــرض الــعــربــيــة واإلنـــكـــلـــيـــزيـــة والــبــرمــجــة 
لشركة  األول  التطبيق  كـــان  وهـــذا  الــعــربــيــة 
ديــــوان«. وتــعــّد »ديــــوان« أول تعاونية غير 
ربحية للبرمجة في العالم العربي، وأسسها 

األعسم في 1981. 
وتعاون مع شركة »آبل« لتوزيعه في العالم 
الــعــربــي حــتــى ظــهــور حــاســوب املــاكــنــتــوش 
بـــــدور الــدكــتــور  عــــام 1984، ونــــــّوه األعـــســـم 
الــراحــل، غسان كبة، في إرشـــاده الــى أحسن 
طرق التعامل مع عرض النصوص العربية 

واإلنكليزية في آن واحد. 
وحـــــول تــصــمــيــم الــــحــــروف الـــعـــربـــيـــة، شــرح 
الــعــرض فــي بــدايــة 1981  األعــســر أن تقنية 
ــكــــان ال  ــدودة، فــ ــ ــحــ ــ ــانــــت مــ ــلـــى الــــشــــاشــــة كــ عـ
نــقــطــة، مشيرًا  يــتــعــّد حــجــم أي حـــرف 8*16 
إلــــى أن الــخــطــاط الـــعـــراقـــي الــــراحــــل، محمد 
ــار، ســـاعـــده فـــي تــصــمــيــمــهــا،  ــكـ ســعــيــد الـــصـ
ــكــــار ســنــن  ــع الــــصــ ــ ــتــــه مـ واســــتــــمــــرت شــــراكــ
العديد  تصميم  خاللها  استطاعوا  طويلة، 
من الخطوط العربية، عبر تقنية »البوست 

سكريبت« املتقدمة منذ 1984.
ولفت إلــى أنــه أدخــل الــحــروف العربية على 
Dot- والطابعات الرقمية AppleII حواسيب

آخـــرون  مـــطـــورون  فــعــل  مثلما  أواًل،   matrix
كـــاملـــهـــنـــدس ســــالــــم الــــحــــســــون. بـــعـــد ظــهــور 
لطباعة  برمجها  الصغيرة،  الليزر  طابعات 
الــــوثــــائــــق، وعـــــــرض الـــعـــمـــل فــــي مـــحـــاضـــرة 
ــكـــس« فــــي دبـــــي حــيــنــهــا،  بـــمـــعـــرض »جـــايـــتـ
: »أعتقد أنها كانت أول محاولة لطبع 

ً
قائال

العربية على طابعات الليزر«.
كـــانـــت منشغلة  الـــتـــي  ــل«  ــ »آبــ أن  ــاف  ــ وأضــ
بتطوير برنامج وحاسوب »املاكنتوش«، 
دعته لزيارة مقرها، ملساعدتها في تطوير 
العربية، وزار أيضًا شركة »أدوبي«، وقرر 

منوعات

اســتــخــدام لــغــة »بــوســتــكــريــبــت« لتصميم 
العربية  الحروف  أنــواع من  أربعة  حوالي 
ــاقــــوت« و»لــــوتــــس«،  الــكــالســيــكــيــة مــثــل »يــ
ــــالؤه لـــتـــوســـع »ديـــــــــوان« فــي  ــ ــده زمـ ــاعــ وســ
اإلنـــجـــاز الــتــقــنــي لــلــخــطــوط، واتـــفـــقـــوا مع 
الـــخـــطـــوط  إدخــــــــــال  عــــلــــى  فـــــي 1984  ــل  ــ ــ آبـ
وتستخدمها  األســـاســـي،  نــظــامــهــا  ضــمــن 
الشركة حتى اليوم، وفقًا له.  وعن تطوير 

وطابعات  الــحــواســيــب  فــي  العربية  اللغة 
أنجزوا  أنــه بن عامي 84-81،  أكــّد  الليزر، 
بــــرامــــج مــعــالــجــة الـــنـــصـــوص مــــع حــــروف 
بــدائــيــة عــربــيــة وجــربــوهــا عــلــى طــابــعــات 
الــلــيــزر، لــكــن »لـــم نــكــن ســعــيــديــن بنوعية 
اإلنــتــاج، ومــع وصـــول املاكنتوش مــن آبل 
إمكانية  والبوستكريبت ظهرت ألول مرة 
تــوفــيــر الــنــشــر املــكــتــبــي الـــعـــالـــي الــنــوعــيــة 

للجميع«، وأضـــاف: »أثــنــاء عملي مــع آبل 
عــلــى نــظــام الــعــربــيــة لــلــمــاكــنــتــوش اتفقت 
أن تــقــوم شــركــة ديــــوان بتطوير الــحــروف 
العربية، وتساعدنا آبل في تسويق نظام 

النشر املكتبي«.
لم يكتف األعسر بإدخال اللغة العربية إلى 
الحواسيب، بل ابتكر »الناشر املكتبي« الذي 
أحدث ثورة في الشرق األوسط، فاستخدمه 
اآلالف، وتبعه »الناشر الصحفي« وغيرها. 
املكتبي دورة من  »الناشر  إن  األعسر  وقــال 
فقمنا  الــعــربــيــة،  للصحافة  املـــرادفـــة  الــثــورة 
ــــدار صــحــيــفــة الــحــيــاة مـــن لــنــدن  بـــإعـــادة إصـ

وطبعها في عواصم عربية عدة«.
وأضاف: »لم تكن التقنية متوفرة للصحافة 
اإلنكليزية أو العربية، فقبلنا تحدي تطوير 
الناشر املكتبي لهذا الغرض، وشكل صدور 
الحياة في 1987 سبقًا تقنيًا في بريطانيا، 
ــقــــاالت عــــدة«.  واألمــــــر مـــوثـــق بــمــقــابــالت ومــ
بعد »الــحــيــاة«، انتقل األعــســر إلــى صحيفة 
ــنـــاشـــر  ــدام الـ ــ ــــخـ ــتـ ــ »الــــــشــــــرق األوســـــــــــط« السـ
املــكــتــبــي، ثـــم »األهــــــــرام« ومــعــظــم الــصــحــف. 
كما طور أنظمة متقدمة الستقبال األخبار 
والــــصــــور، واســتــخــدمــتــهــا مــعــظــم الــصــحــف 

العربية وعشرات الصحف األوروبية.
ــة كـــانـــت في  ــيـ وقــــــال: »مــســاهــمــتــنــا األســـاسـ
الراحل إبراهيم  النشر املكتبي، وكان املفكر 
عــــالوي الـــدافـــع الــرئــيــســي لــتــأســيــس ديـــوان 
وكـــان معنا املــهــنــدس هــانــي الزم الـــذي كان 
رئيس قسم اإلســنــاد الفني فــي ديـــوان، كما 
سامي  اإلدارة  فــي  مهمة  مساهمات  ســاهــم 
الــرمــضــانــي وفـــي اإلســـنـــاد الــدكــتــور غــســان 
كبة وجعفر السامرائي وفي البرمجة عادل 

عالوي وغيرهم«.
وحــــول اإلخـــفـــاقـــات، شـــرح األعـــســـر: »قــواعــد 
العمل التعاوني في ديــوان لم تكن واضحة 
ولــم نستفد من تجارب عاملية مماثلة، مما 
إلى تعثرها بعد 10 سنوات، فأسسنا  أدى 
ــنــــا بـــاســـتـــثـــمـــارات  شــــركــــة »نـــــــولـــــــدج« وقــــمــ
هــائــلــة، وإنــجــازات تقنية فــي مــجــال النشر، 
لــكــن كــمــشــروع تــجــاري لــم نــنــجــح فــي جلب 

االستثمارات الكبيرة«.
املستقبلية،  الطموحات  إلــى  األعسم  تطرق 
وأفــــاد أنـــه يــحــضــر مــشــاريــع كــثــيــرة، أهمها 
في مجال شبكات التواصل االجتماعي، ألن 
الوقت  العربي في  العالم  »هــذا ما يحتاجه 
الــحــاضــر لــتــشــجــيــع الــفــكــر الــعــلــمــي للتقدم 
التقني واالجتماعي، وكي يكون لنا موطئ 
قدم في تقنيات اإلنترنت الحديثة، إذ يجب 

أن يخلق العالم العربي شبكاته الخاصة«.
املتواضعة  إلــى »تجربة ميدان قطر  وأشــار 
القطرية  األنــبــاء  وكــالــة  مــع  أطلقناها  الــتــي 
للوكالة  التقني  املــديــر  بــمــبــادرة   2015 عـــام 
املــهــنــدس، خــالــد املـــطـــوع، وأعــطــتــنــا دروســـًا 

مهمة نستفيد منها«.

اتفقت »ديوان« مع 
»آبل« إلدخال الخطوط 

العربية في 1984

القاهرة ـ سعيد عبد الرحيم

ـــق مــرصــد »صــحــافــيــون ضـــد الــتــعــذيــب«  ـ
ّ
وث

الصحافين  حــقــوقــيــة ضــد  انــتــهــاكــات   106
واإلعــالمــيــن املــصــريــن خــالل الــربــع الثالث 

من العام الجاري.
وتــصــدر »املــنــع مــن الــتــغــطــيــة« االنــتــهــاكــات 
بـــ36 حــادثــة، تنوعت بن املنع من التغطية 
أو مسح محتوى الكاميرا، وتبعها »التعدي 
ـــ16 حــادثــة،  بــالــضــرب أو إحــــداث إصـــابـــة« بــ
في  والتفتيش«  »اإليــقــاف  انتهاكات  ت 

ّ
وحل

املرتبة الثالثة، وفقًا للتقرير.
التهديد«،  أو  »التعدي  7 وقائع من  ووثقت 
و7 وقــائــع »اتـــهـــام عــبــر بـــالغ لــلــنــيــابــة«، و6 
حـــاالت »احــتــجــاز غير قــانــونــي«، باإلضافة 
ــبـــض وإحــــالــــة لــلــنــيــابــة«،  ــاالت »قـ ــ ــــى 6 حــ إلـ
وسجلت 3 وقائع »إجراء إداري تأديبي«، و3 
حاالت »منع نشر أو بث محتوى إعالمي«، 
و3 وقائع »تعدٍّ بالضرب أو إحــداث إصابة 
ــل مــكــان احـــتـــجـــاز«، وحــالــتــا »اســتــيــالء  داخــ
ــعـــدات صــحــافــيــة« وحـــالـــتـــا »أحـــكـــام  عــلــى مـ
ـــ: »إجــــــــراءات  ــ ـــدة لـ ــ بـــالـــحـــبـــس«، وحــــالــــة واحــ
تعسفية داخل مكان احتجاز«، و»تحرش«، 
و»فرض غرامة مالية«، و»قــرار حظر نشر«، 

و»منع دخول نقابة الصحافين«.
تـــصـــدرت مــحــافــظــة الـــقـــاهـــرة قــائــمــة األكــثــر 

واإلسكندرية، وبعدها  الجيزة،  ثم  انتهاكًا، 
املنيا وأسيوط، وأخيًرا الغربية وبورسعيد 
وفقًا  والقليوبية،  والبحيرة  واإلسماعيلية 

لتقرير املرصد.
وتصدرت وزارة الداخلية قائمة املعتدين، إذ 
ارتكبت 36 انتهاًكا، وتلتها فئة »مواطنون« 
»القضاء«  مؤسسات  وسجلت  واقــعــة،  بـــ35 
»جـــهـــات  لــــ 16 حــــالــــة. وســـجـــلـــت 11 حــــادثــــة 
لــكــل من  ــاالت  حكومية ومــســؤولــن«، و3 حـ
»هــيــئــات ومــؤســســات صــحــافــيــة« و»أحــكــام 
»أمن  قضائية ضد الصحافين«، وحالتان لـ

مدني أو حراسات خاصة«.
ــــحـــــف املـــصـــريـــة  ــــو »الـــــصـ ــلـ ــ ــــراسـ ــدر مـ ــ ــــصــ وتــ
ا لالنتهاكات 

ً
الخاصة« قائمة األكثر تعرض

بــــ41 انــتــهــاًكــا، ثــم »شــبــكــات أخــبــار وصحف 
إلكترونية« بـ12 انتهاًكا، و9 حاالت انتهاك 
انتهاكات  و7  املستقلن،  الصحافين  ضــد 
»قنوات  للصحف الحكومية، و5 انتهاكات لـ
»قنوات  لـ انتهاكات   3 و  حكومية«  مصرية 
مصرية خــاصــة«، وانــتــهــاكــان بحق »وكــالــة 
إخـــبـــاريـــة مـــصـــريـــة«، وانـــتـــهـــاك واحــــد بحق 
»صحف مصرية حزبية« و »قنوات عربية« 
إلى  باإلضافة  أجنبية«،  إخبارية  و»وكــالــة 

24 انتهاًكا لجهات صحافية غير معروفة.
ــتــــعــــذيــــب«  ــــون ضــــــد الــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ وطــــــالــــــب »صـ
الـــســـلـــطـــات املـــصـــريـــة بــالــعــفــو الـــشـــامـــل عــن 

الـــصـــحـــافـــيـــن الـــخـــمـــســـة، املـــحـــكـــوم عــلــيــهــم 
بأحكام قضائية بالسجن يقضونها حاليًا. 
ــراج الـــفـــوري عن  ــ وشــددواعــلــى ضــــرورة اإلفـ
كــافــة الــصــحــافــيــن املــحــبــوســن احــتــيــاطــًيــا 
ــواء  ــافـــي، ســ ــم عــمــلــهــم الـــصـــحـ ــ ــهـ ــ ــاء أدائـ ــنــ أثــ
بـــاتـــهـــامـــات مـــرتـــبـــطـــة بــطــبــيــعــة األحــــــــداث، 
ــرة مـــتـــعـــلـــقـــة بـــاملـــهـــام  ــاشــ ــبــ اتــــهــــامــــات مــ أو 
والتحريض  كاذبة  أخبار  كبث  الصحافية، 
والسب والــقــذف، وهــم 13 صحافيًا، خاصة 
للحبس  القصوى  املــدة  تــجــاوز  أن بعضهم 

االحتياطي، وفقًا لقانون العقوبات.

ابتكر األعسم »الناشر المكتبي« )أوزان كوس/فرانس برس(

تصدرت وزارة الداخلية قائمة المعتدين 
)محمد الراعي/األناضول(

واشنطن ـ العربي الجديد

فــي ظــروف  يــجــدون أنفسهم  الــذيــن  التكنولوجيا حــلــواًل ملساعدة املواطنن  طـــّورت 
صعبة، سواء علق مواطن في كماشة حرب أم تعرضت فتاة لالغتصاب، يمكن دائمًا 

ف اآلثار إلى أقل حد ممكن. هذه 3 منها: 
ّ
لهذه التطبيقات أن تخف

I Am Alive app .1
ينقل القسم التقني من موقع »ياهو« أن التطبيق قد طّورته اللبنانية ساندرا حسن، 
ويعمل بمبدأ بسيط وحاسم، فهو يجيب عن سؤال »هل أنت حي؟«. وهو مفيد في 
السيارات والعبوات  أو تنفجر  البارود  القنابل وبراميل  فيها  التي تسقط  املناطق 
السالمة في موقع »فيسبوك«، لكنه أشمل،  التأكد من  في أي لحظة. يشبه تطبيق 
فيمكن للضحايا أن يخبروا أصدقاءهم في »فيسبوك« و»تويتر« معًا بأنهم على 
ّعل خدمة هذا التطبيق حن يشاء وليس 

َ
قيد الحياة، لكن مشكلة »فيسبوك« أنه ُيف

في كل الحاالت. 

AnthroTronix .2
ــّور هذا التطبيق من قبل الجيش األميركي، للكشف عن حــاالت اضطراب ما بعد 

ُ
ط

الــصــدمــة أو تــلــف فــي الـــدمـــاغ خـــالل الــكــارثــة. يــعــمــل عــلــى تــعــويــض جــهــاز الفحص 
اإلشعاعي )السكانر( من أجل تقديم تقرير دقيق لأطباء، للحصول على املساعدة 

املناسبة، ويتوفر على أجهزة »أندرويد«.

MediCapt .3
استلهم التطبيق فكرته من معاناة نساء الكونغو من االغتصاب على أيدي الجنود. 
التفاصيل  التطبيق ألي سيدة تعّرضت لالغتصاب بعرض حالتها وشرح  يسمح 
عــبــره، لــيــقــوم بــعــدهــا بــجــمــع كــل املــعــلــومــات عــبــر الــهــاتــف وإرســالــهــا إلـــى الهيئات 
واملسؤولن، من أجل معاقبة الجناة من دون انتهاك خصوصية الضحايا أو كشفهن.

هذا هو الرجل الذي أدخل »اللغة العربية« إلى حواسيبنا

صرف 
جماعي

تونس ـ محمد معمري

ــو »كـــلـــمـــة« الــتــونــســي  ــراديــ فـــوجـــئ الـــعـــامـــلـــون بــ
الخاص، أول من أمس اإلثنني، بإعالمهم من قبل 
اإلدارة عن توقف اإلنتاج اإلذاعي واالكتفاء ببث 
لــإذاعــة.  النهائي  اإلغـــالق  بانتظار  املــوســيــقــى، 
ــــادت الــخــطــوة األخـــيـــرة طـــرح مــســألــة ملكية  وأعـ
الصحافيني  قال نقيب  إذ  اإلذاعية،  املحطة  هذه 

 
ً
التونسيني، ناجي البغوري، عند لقائه وفدًا ممثال

للصحافيني في »كلمة« إنه »ال تزال تحوم الكثير 
من الشبهات حول ملكية راديو كلمة، وتتناول 
الــشــبــهــات تــحــديــدًا دور رجـــل األعــمــال ورئــيــس 
باملؤسسة، سليم  الحر  الوطني  االتــحــاد  حــزب 
الرياحي، باعتبار أن كل املؤشرات والدالئل تؤكد 
أنه املالك الفعلي لإذاعة، في تعارض واضح مع 
املرسوم 116 الذي يمنع الجمع بني رئاسة حزب 

إعــالمــيــة«. وأضــاف  ــك مؤسسة 
ّ
وتــمــل سياسي 

أخيرًا  الــذي حصل  الجماعي  الطرد  »عملية  أن 
تواصل  على  واضــح  دليل  الصحافيني  للزمالء 
للقضاء  املباشرة  غير  واملــحــاوالت  االنتهاكات 
عــلــى حــريــة الــتــعــبــيــر والــصــحــافــة فـــي تــونــس«. 
التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة  وطلبت 
السمعي  لــالتــصــال  املستقلة  العليا  الهيئة  مــن 
ــقــاء عــاجــل حــول  ــراء ل ــ ــهــايــكــا( إجـ الــبــصــري )ال

الناشطة  وكانت  ومستقبلها.  املؤسسة  وضــع 
»الحقيقة  لهيئة  الــحــالــيــة  والــرئــيــســة  الــحــقــوقــيــة 
والـــكـــرامـــة«، ســهــام بـــن ســـدريـــن، تــمــتــلــك راديـــو 
»كلمة«، ثم قامت ببيعه إلى باديس السافي، لكن 
لإذاعة  الحقيقي  املــالــك  أن  عــّدة تؤكد  مــصــادر 
هو رجــل األعــمــال، سليم الرياحي الــذي يشغل 
رئــاســة حـــزب االتـــحـــاد الــوطــنــي الــحــّر والــنــادي 

األفريقي في تونس.

ننخرط كل يوم أكثر في عالم الحواسيب والتكنولوجيا، مما يثير لدينا كثيرًا من التساؤالت حول هذا العالم، فمن أدخل اللغة العربية 
إلى حواسيبنا؟ وكيف صممت الحروف؟ ومن هي أول شركة في العالم تبنت الفكرة وأدخلتها الى عالمنا العربي؟
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عن  اللحام  فصل  يستطع  لــم  الجمهور  ولكن 
شخصيته  يتقبلوا  فلم  الشعبية،  شخصيته 
الــــجــــديــــدة، مـــمـــا حـــفـــز الـــلـــحـــام عـــلـــى تــجــســيــد 
الشخصية من جديد سنة 1999، في مسلسل 
»عــــــــودة غـــــــــوار«، قـــبـــل أن يــهــجــر شــخــصــيــتــه 

الشعبية إلى غير رجعة.

حسني البورظان )نهاد قلعي(
اشتهر الفنان الراحل، نهاد قلعي، بشخصيته 

ــد لحام  »حــســنــي الــبــورظــان«، وشــكــل مــع دريـ
بــشــخــصــيــة »غـــــوار الـــطـــوشـــة«  ثــنــائــيــا أغــنــى 
الــــذاكــــرة الــفــنــيــة الـــســـوريـــة، وحـــــازا عــلــى لقب 
ــــوري وهـــــــاردي« الـــشـــرق األوســــــط. ويــعــود  »لــ
وتأليف  الشخصيات  بتكوين  لقلعي  الفضل 
األفالم واملسلسالت التي جمعتهما، وأهمها: 
»صــح الــنــوم«، »حمام الهنا«، »مقالب غــوار«، 
وغيرها. ولم يجسد قلعي أي شخصية ثانية 
 بسبب 

ً
طيلة حياته الفنية التي لم تدم طويال

عمر بقبوق

أحيانًا، عندما نتحدث عن بعض 
الحديث  علينا  يصعب  املــمــثــلــن، 
عنهم بمعزل عن الشخصيات التي 
بهذه  مخيلتنا  فــي  اقــتــرانــهــم  بسبب  أدوهــــا، 
بن  الفصل  فيها  يصعب  لدرجة  الشخصية، 
يؤديها،  التي  والشخصية  الفنان،  شخصية 

ومن أشهر هذه الشخصيات:

غوار الطوشة )دريد لحام(
جــســد الــفــنــان، دريــــد لــحــام، شخصية »غـــوار 
الطوشة« ألول مرة في فيلم »عقد اللولو« سنة 
األحمر  الطربوش  1964، واستطاع من خالل 
والنظارات السميكة والقبقاب، أن يشكل نمطًا 
ورافــقــت  الجماهير.  محبة  على  حــاز  شعبيًا 
شــخــصــيــة »غـــــــوار الــــطــــوشــــة« مــعــظــم أعـــمـــال 
التلفزيونية والسينمائية واملسرحية  اللحام 
على مــدار ما يقارب ثالثن عامًا. إال أن دريد 
لحام حاول أن يتحرر من تلك الشخصية التي 
نهاية  فــي  املشاهدين  مخيلة  فــي  بها  انطبع 
الــتــســعــيــنــيــات، فــقــدم شــخــصــيــة »أبــــو الــهــنــا« 
ــــالم أبـــو الــهــنــا«،  عـــام 1996 فـــي مــســلــســل »أحـ

دخلت الخيول إلى 
مصر حوالى عام 1780 

قبل الميالد

طبع دور »معتز« 
في باب الحارة شخصية 

الممثل وائل شرف

ما زال األهالي في 
رون البرغل  جنوب لبنان يُحِضّ

في بيوتهم

2223
منوعات

تعرضه لحادث أليم أدى إلى شلله في نهاية 
الثنانينات، قبل أن يغادر العالم سنة 1993. 

أبو عنتر )ناجي جبر(
جــســد الــــراحــــل، نــاجــي جــبــر، شــخــصــيــة »أبـــو 
عنتر« ألول مــرة سنة 1971، في فيلم »عــودة 
حميدو«، إال أن شهرته الجماهرية لم تأت إال 
النوم« عام  بعد مشاركته في مسلسل »صــح 
الـــذي حققته شخصية  الــنــجــاح  1974، وبــعــد 

الثنائي لحام وقلعي   رافــق جبر  »أبــو عنتر« 
ــا،  ــهــ ــم بــالــشــخــصــيــة ذاتــ ــهـ ــالـ ــمـ فــــي جـــمـــيـــع أعـ
وشــخــصــيــة »أبـــــو عـــنـــتـــر«، هـــي نــمــط الــشــاب 
الدمشقي األزعر، صاحب العضالت والشنب. 
وقدم جبر شخصيات عديدة بعد وفاة قلعي، 
مــمــا جعله  بــهــا،  يتقبله  لـــم  الــجــمــهــور  أن  إال 
يــغــيــب عــــن األضــــــــواء لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة طــويــلــة، 
ولكنه عاد قبل وفاته من خالل أعمال البيئة 

الدمشيقة بشخصيات مشابهة.

إسماعيل ياسين )إسماعيل ياسين(
فــــنــــان مــــصــــري راحــــــــل، ُيــــعــــد أحـــــد أهـــــم رواد 
ــــوج« فــــي مـــصـــر مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــــولـ ــــونـ فــــن »املـ
الثالثينيات، شهد عام 1949 أول بطولة مطلقة 
له في عالم السينما. ليقدم فيما بعد العديد 
ــه بــشــخــصــيــة ســمــاهــا عــلــى اســمــه،   ــن أفـــالمـ مـ
وتتميز هذه الشخصية باملبالغة في الحركة 
والطرافة التي جذبت الجماهير، ليصبح نجم 
شباك التذاكر األول في عصره. وخطا خطوه 
املمثل السوري الراحل، ياسن بقوش، والذي 

عرف أيضًا بشخصية »ياسينو«.

أم أحمد )سامية الجزائري(
وتحب  قوية  بشخصية  تتمتع  بخيلة  امـــرأة 
بــاســتــمــرار. بهذه  املــشــاكــل  الــســيــطــرة، تفتعل 
الــصــفــات انطبعت صـــورة ســامــيــة الــجــزائــري 
فــي أذهــانــنــا مــن خـــالل شخصية »أم أحــمــد« 
أو »خــــيــــرات بــلــلــيــش« فــــي مــســلــســل »عــائــلــة 
نــجــوم« عــام 1994، والقـــت الشخصية  خمس 
ــاعــــت مـــــن خــاللــهــا  ــطــ ــتــ ــرًا. واســ ــيــ ــبــ نـــجـــاحـــًا كــ
ــة لـــهـــا فــي  ــزاري بــصــمــة خـــاصـ ــ ــجـ ــ ــرك الـ ــتـ أن تـ
الجزائري  وتابعت  بالتسعينات.  الكوميديا 
النجوم«  »عائلة  سلسلة  في  الشخصية  أداء 
اسمها  أصــبــح  حيث  مختلفة،  بأسماء  ولــكــن 
بالجزء الثاني »فــردوس«، وفي الجزء الثالث 
ــراء«. كما  ــفــ ــرابـــع »عــ »بـــــــوران«، وفـــي الـــجـــزء الـ
»جميل  مسلسل  إلــى  ذاتها  الشخصية  نقلت 

وهناء«، وأعطتها اسم »أم محمود«.

معتز )وائل شرف(
ــــاس يـــجـــهـــل اســــــم املـــمـــثـــل،  ــنـ ــ ــن الـ ــ ــعــــديــــد مـ الــ
ــتـــز«،  ــعـ وائـــــــل شـــــــرف، ويـــلـــقـــبـــونـــه بــــاســــم »مـ
 لــلــشــخــصــيــة الـــتـــي لــعــبــهــا فـــي »بـــاب 

ً
نــســبــة

الـــحـــارة«، رغـــم أنـــه قـــدم الــعــديــد مــن األعــمــال 
التلفزيونية، إال أن شهرته لم تأت إال بعدما 
أعـــوام.  جسد شخصية »مــعــتــز« قبل عــشــرة 
القبضاي  الدمشقي،  الفتى  شخصية  القــت 
والـــحـــمـــش، ضــجــة واســـعـــة، واســتــمــر شــرف 
ــى من  ــ بــتــقــدمــهــا فـــي األجـــــــزاء الــســبــعــة األولــ
املــســلــســل الــشــهــيــر، مــمــا جــعــلــه يــقــع فـــي فخ 
الجمهور  على  الصعب  من  وبــات  التنميط، 

أن يتقبله بشخصية أخرى.

كسمو)محمد أوسو( 
فــي ظــهــوره األول، اســتــطــاع أوســـو أن يحقق 
الشهرة وأن يغزو قلوب املشاهدين بشخصية 
»كسمو« في مسلسل »بكرا أحلى« عام 2005، 
وهي شخصية الفتى الطائش الغبي، والذي 
والسخرية.  الفكاهية  من  كبير  بحس  يتمتع 
ــدا إلــــــى هـــذه  ــنــ ــتــ قــــــدم فـــيـــمـــا بـــعـــد عـــمـــلـــن اســ
الشخصية، وهما »كسر الخواطر«، ومسلسل 
»كثير مــن الــحــب كثير مــن الــعــنــف«، ليختفي 

بعدهما عن األضواء تمامًا.

النمس )مصطفى الخاني(
عندما دخلت شخصية »النمس« إلى سلسلة 
»بـــاب الـــحـــارة«، اســتــطــاعــت أن تضفي املــزيــد 
من الحيوية على املسلسل الذي انسحب منه 
نــجــومــه، بــســبــب الــشــخــصــيــة الــنــمــطــيــة الــتــي 
بخساستها  تتميز  والــتــي  الخاني،  ابتدعها 
وضــعــفــهــا ومــشــكــلــتــهــا بــالــنــطــق، تــجــعــل من 

الشرير يبدو مضحكًا. 

A A

بيروت ـ عتاب شمس الدين

الجسم.  لصّحة  مفيدة  األطعمة  بعض  ــعــّد 
ُ
ت

ــر فــيــه سلبًا أو 
ّ
ــاه جسمنا يــؤث

ّ
 مــا يــتــلــق

ّ
فــكــل

 عــضــو مـــأكـــوالت تــنــاســبــه أو 
ّ

إيــجــابــًا، ولـــكـــل
تضّره. ولعضلة القلب تحديدًا، وهي العضو 
الجسم، أطعمة تعمل على  األكثر أهمية في 

زيادة صّحتها، وتقيها من األمراض.
تقول اختصاصية التغذية، جوزيان الغزال، 
ــاك بــعــض األطـــعـــمـــة الـــتـــي تـــزيـــد من  ــنـ  »هـ

ّ
إن

احتمال التعّرض ألمراض القلب والشراين، 
ــّر مـــرضـــى الـــســـكـــري والـــضـــغـــط، ألنــهــم  وتـــضـ
عــرضــة أكــثــر مـــن غــيــرهــم لــلــتــأثــر. بــاإلضــافــة 
ــى أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن تــــرتــــفــــع لــــديــــهــــم نــســبــة  ــ ــ إلـ
 
ّ
الــكــولــيــســتــرول والــتــريــغــلــيــســيــريــد، كــمــا أن
الوزن الزائد هو من أهّم األسباب التي تزيد 

مشاكل في القلب«.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــو جـــــوزيـــــان، فــــي حـــديـــث لــ ــدعــ وتــ
ــى »االنــــتــــبــــاه جــــّيــــدًا لــنــوعــيــة  ــ الــــجــــديــــد«، إلــ
ــاد عــن  ــعــ ــتــ ــة الـــتـــي نـــتـــنـــاولـــهـــا، واالبــ ــمـ ــعـ األطـ
الـــدهـــون غــيــر الــجــيــدة املـــوجـــودة فــي املقالي 

ــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــدمـــــات  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ الــ
اإلسكندرية،  بمكتبة  املــركــزيــة  واملــشــروعــات 
قــامــت بالعمل على كــل مــا يــخــّص املضمون 
أو االتصاالت الخاصة إلثراء البحث الخاص 
بموقع الخيل العربي املصري. وقامت إدارة 
تــطــبــيــقــات املـــؤســـســـة، والـــحـــلـــول املــتــكــامــلــة 
ــاالت  الـــتـــابـــعـــة لـــقـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا االتــــصــ
واملــعــلــومــات بــالــعــمــل عــلــى الــنــواحــي الفنية 

للموقع.
ولــفــت شــلــبــي إلــــى أن املـــشـــروع حــــرص على 
ــــى مــصــر  ــول الـــخـــيـــول إلـ ــ تـــوثـــيـــق تــــاريــــخ دخــ
ــفـــرعـــونـــي، إذ دخــلــت  مـــنـــذ بــــدايــــة الـــعـــصـــر الـ
الــخــيــل إلـــى مــصــر فــي نــهــايــات عــصــر الــدولــة 
املــيــالد، مــرورًا  الوسطى، أي نحو 1780 قبل 
دور  لها  كانت  التي  اإلســالمــيــة  بالفتوحات 
كــبــيــر فــي انــتــشــار الــخــيــول الــعــربــيــة، وكــذلــك 
فـــي عــهــد مــحــمــد عــلــي وابـــنـــه إبــراهــيــم بــاشــا 
املصرية  الحكومة  أسست  واألمير طوسون. 
جمعية للنظر في تربية الخيول، وتم اتخاذ 
الوسائل التي تؤدي إلى تحسينها، وتعمل 
على الحصول على عدد من الخيول األصيلة 
لإلكثار منها. وأقيمت معارض للخيول في 
املديريات املختلفة، ومنحت للفائزين جوائز 

قيمة، وانتخبت الخيول املناسبة.

اإلسكندرية ـ محمد محسن

أعلنت مكتبة اإلسكندرية تدشن أول موقع 
الخيول  وأنــســاب  تاريخ  لتوثيق  إلكتروني، 
املصرية والعربية، أطلقت عليه موقع الخيل 
الــعــربــي املــصــري فــي مــبــادرة هــي األولـــى من 
للحفاظ  وذلـــك  الــعــربــيــة،  املنطقة  فــي  نوعها 

على نقاء الساللة من اختالط األنساب.
العربي  الخيل  عــن موقع  املــســؤول  وبحسب 
ــد أن  ــ ــ ــمـــرو مــصــطــفــى شـــلـــبـــي، أكَّ املــــصــــري، عـ
هــذا املــشــروع هــي مــحــاولــة رائـــدة مــن مكتبة 
ــيــــان رقــــمــــي جــديــد  ــنــــدريــــة إليــــجــــاد كــ ــكــ اإلســ
نعيشه،  الـــذي  العصر  مفاهيم  مــع  يتماشى 
واملهتمن  الباحثن  لجميع  مرجعًا  ويــكــون 
ــــود الــخــيــل في  ــراء لــتــوثــيــق تـــاريـــخ وجـ ــقــ والــ
مصر، وتوثيق دور أهلها في املحافظة عليه 
وعــلــى نــقــاء ســاللــتــه مــن االخــتــالط بــســالالت 

أخرى عبر العصور املختلفة.

مخطوطات ثمينة عن تاريخ الخيول
وأشـــــــار شــلــبــي فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة، 
إلـــى أن مــوقــع الــتــوثــيــق اإللــكــتــرونــي يعتمد 
الثمينة واملهمة  باألساس على املخطوطات 
تناولت  والــتــي  مادتها ومحتواها،  فــي  جــدًا 
عند  الخيل  مــوضــوع  والتوثيق  بالتفصيل 
قبائل جــزيــرة الــعــرب مــن أهــل الــبــاديــة وأهــل 
النفيسة  املخطوطة  هــذه  الــحــاضــرة. وتــضــم 
أســـمـــاء الــخــيــل األصــيــلــة، وأســـمـــاء مــرابــطــهــا 
ومربيها  وأســمــاء مالكها  وأنـــواع سالالتها 
ــيــــن عــــلــــى شــــرائــــهــــا  ــريــــصــ ــا الــــحــ ــ ــارهــ ــ ــجــ ــ وتــ
واقـــتـــنـــائـــهـــا، إلــــى جـــانـــب أهــــم الــشــخــصــيــات 
ــــرت فـــي تــربــيــة الــخــيــول  الــتــاريــخــيــة الـــتـــي أثـ
املشروعات  إدارة  أن  وأّكـــد شلبي  فــي مــصــر. 

ُيعانون  ين 
ّ
للذ خصوصًا  والزبدة،  والسمنة 

من ارتفاع الكوليسترول«.
الخالية  األلــبــان  مشتقات  بــتــنــاول  وتــنــصــح 
التي  تلك  أي  البيضاء،  الدسم واألجــبــان  من 
املضرة،  غير  البيضاء  الدهون  على  تحتوي 
واالبـــتـــعـــاد عـــن الـــصـــفـــراء، واخــتــيــار الــلــحــوم 
الــحــمــراء ذات الــهــبــرة الــخــالــيــة مــن الــدهــون، 
أكــثــر من  البيضاء  اللحمة  تــنــاول  ــل 

ّ
»وُيــفــض

والسمك  السفينة(  )فقط  كالدجاج  الحمراء، 
ــلـــحـــوم الــعــضــويــة  ــلـــوق، والـ املـــشـــوي أو املـــسـ
كقصبة الدجاج. فغيرها من اللحوم الحمراء 
تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم، وهي 

ال تناسب مرضى القلب والشراين«.
ــــوت،  ــزيــ ــ ــــورة الــ ــطــ ــ ــن خــ ــ ــــنــــبــــه جــــــوزيــــــان مــ

ُ
وت

»فهي  للقلي،  ستعمل 
ُ
ت التي  تلك  خصوصًا 

الزبدة والسمنة تزيدان   
ّ
أن مؤذية جــدًا، كما 

مــن األضـــــرار. ومـــن األفــضــل اســتــخــدام كمية 
الــزيــتــون  الــزيــت. فملعقة مــن زيـــت  قليلة مــن 
كافية للسلطة، ويجب االبتعاد قدر اإلمكان 
عــن األطــعــمــة الــجــاهــزة والــحــلــويــات العربية 
ــالـــدهـــون«. أمــــا الـــذيـــن ُيـــعـــانـــون من  املــلــيــئــة بـ
هذه  عــن  االبــتــعــاد  فعليهم  التريغليسيريد، 
ـــب الـــكـــحـــول والـــســـكـــريـــات. 

ّ
األطـــعـــمـــة، وتـــجـــن

ولحماية شراين القلب، يجب تناول الكثير 
من أنواع الطبخ مع األرز والسلطات والتركيز 

على الخضار واأللياف بشكل خاص.
ــان أنـــــه  تـــوجـــود »مـــأكـــوالت  وتـــشـــرح جــــوزيــ
ــلــــى دهــــــــون جـــــيـــــدة، لــــكــــن يــجــب  ــتــــوي عــ تــــحــ
النيئة  كاملكسرات  بكميات معتدلة،  تناولها 
ل تناول 

ّ
واألفــوكــادو وزيــت الــزيــتــون. ويفض

ــنـــة بـــكـــمـــيـــات مــعــتــدلــة،  املــــشــــروبــــات الـــســـاخـ
ــاد عــــن املــــشــــروبــــات الـــغـــازيـــة الــتــي  ــعــ ــتــ واالبــ
تــحــتــوي عــلــى الــســكــر، ألن األخـــيـــرة تــتــحــّول 

داخـــل الجسم إلــى دهـــون، وتــزيــد مــن الـــوزن، 
الذي ُيسّبب أيضًا مشاكل في القلب«.

إلى  االنتباه  التغذية  اختصاصية  ل 
ّ

فض
ُ
وت

الصّحة بشكل دقيق، وفحص الكوليسترول 
والـــتـــأكـــد  دوري  بــشــكــل  والــتــريــغــلــيــســيــريــد 
مـــن مــســتــوى الــضــغــط والـــســـكـــري، وتـــفـــادي 

مــشــاكــل الـــشـــرايـــن. كــمــا تــشــيــر إلــــى أهــمــيــة 
املشي من أجل  الرياضة وخصوصًا رياضة 
ــّم األشـــيـــاء  ــ ــن أهـ ــون. وتـــخـــتـــم: »مــ ــدهــ ــرق الــ حــ
ــحــافــظ عــلــى ســالمــة الــقــلــب، مــمــارســة 

ُ
الــتــي ت

الرياضة، وشرب الكثير من املياه، واالبتعاد 
ــبـــب األول  ــسـ ـــــــه الـ

ّ
ــفـــســـي، ألن ــنـ ــعـــب الـ ــتـ ــــن الـ عـ

إلــى نوعية  ملعظم األمـــراض. ويجب االنتباه 
باع نظام صحي 

ّ
األطعمة التي نتناولها، وات

متوازن وتخفيف الوزن من خالل االستعانة 
بــأخــصــائــيــي الــتــغــذيــة. وبــالــطــبــع، االبــتــعــاد 
سلبًا،  تــؤثــر  ألنــهــا  والنرجيلة،  التدخن  عــن 

وبشكل كبير على صّحة القلب«. 

اندثار الخيول في مصر
وأوضــح شلبي، بأنه على الرغم من وجود 
أكثر من 640 مزرعة خاصة في مصر تحت 
إشـــــراف الــهــيــئــة الـــزراعـــيـــة املـــصـــريـــة، إال أن 

الخيول تندثر حاليًا في مصر. 
وقد بدأ ذلك مع ثورة 1952، العتبار الخيول 

رمزًا من رموز االستبداد. 
وأصــبــحــت تــربــى فــي أمــاكــن مــحــدودة على 
الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع ســعــر الــحــصــان الــعــربــي 
األصــيــل الــذي قــد يتخطى سعره 6 مالين 

جنيه.
التي  الــعــربــّيــة  الــخــيــول  ـــد شلبي أهمية  وأكَّ
ــن أنـــقـــى ســــــالالت الــــخــــيــــول، والـــتـــي  تـــعـــد مــ
الدول األوروبية واألجنبية  تتهافت عليها 
ـــن الــــخــــيــــول؛ نـــظـــرًا  ــا مــ ــهـ ــتـ لـــتـــحـــســـن ســـاللـ
الهائلة،  تحملها  وقــدرة  الفائقة،  لسرعتها 
يدفعون  وكــانــوا  استجالبها،  على  فعملوا 
فيها أثمانًا مرتفعة جدًا، حتى إن الحصان 
اإلنــكــلــيــزي ذا الــشــهــرة الــعــاملــيــة الــواســعــة، 
فإنه يرجع إلى ثالثة خيول عربية وأفراس 
الــقــرن السابع عشر  أفريقية اســتــوردت فــي 
ــيـــــالدي، فـــكـــان لـــهـــا الـــفـــضـــل فــــي إكــســابــه  ــ املـ

الرشاقة وبهاء املنظر.
وحـــول أنــــواع الــخــيــول الــعــربــيــة، قـــال عمرو 
شلبي، إن بعض األوروبين، وفي مقدمتهم 
األملاني، كارل رضــوان، قد أظهروا اهتمامًا 

كبيرًا بالخيول العربية. 
فقسم ســالالتــهــا إلــى ثــالثــة أنـــواع رئيسية 
ــــالوي، املـــعـــنـــكـــي،  ــقـ ــ ــــصـ هــــــي: الــــكــــحــــيــــالن، الـ
تتفرع  رئيسية،  فصيلة   20 ضمنها  يدخل 
بدورها إلى 240 فصيلة فرعية. أما فصائل 
الحصان العربي من جهة األم، فقد أرجعها 

الباحثون إلى 23 فصيلة.

أغذية مفيدة للقلب والشرايينمكتبة اإلسكندرية تدشن موقعًا إلكترونيًّا ألنساب الخيول
ثّمة أطعمة تؤذي 

القلب والشرايين، وترفع 
من مستوى الكوليسترول 

والسكري في الجسم، 
كزيوت القلي والزبدة 
والسمنة واألطعمة 

الجاهزة

عين الحلوة )لبنان( ـ خليل العلي

املخيمات  سكان  يبدأ  الصيف،  فصل  انتهاء  مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان، كــمــا الـــقـــرى الــلــبــنــانــّيــة 
املــــــــجــــــــاورة، بـــتـــحـــضـــيـــر مـــــؤونـــــة الــــشــــتــــاء الـــتـــي 
 في 

ً
الــتــي تتوافر عـــادة املــأكــوالت  يجهزونها مــن 

فــصــل الــصــيــف، وخـــاصـــة الــزعــتــر األخـــضـــر بعد 
تجفيفه، إذ ما زالت العادات القديمة بدق الزعتر 
بواسطة مطرقة خشبية مع السماق سائدة عند 

نساء املخيمات وفي القرى اللبنانية.
أم محمد مــوعــد، مــن مخيم عــن الحلوة )جنوب 
لبنان(، قالت لـ »العربي الجديد«: »في هذه األيام، 
ــالـــي املــخــيــم بــتــحــضــيــر مـــؤونـــة الــشــتــاء.  يـــبـــدأ أهـ
وكــانــت الــقــائــمــة طــويــلــة ســابــقــًا، إذ كــانــت تشمل 
الــبــرغــل )الــســمــيــد( الــــذي كـــان يــتــم جــرشــه يــدويــًا 
بواسطة الجاروشة، كما أن معظم األهالي كانوا 
يصنعون رب البندورة )الطماطم( في بيوتهم، إذ 
لكنهم  املــنــازل،  أسطح  على  وتنشيفه  يتمُّ طهوه 
ـــبـــات املـــوجـــودة 

ّ
اآلن صــــــاروا يــســتــخــدمــون املـــعـــل

ــر جــهــدًا كــثــيــرًا، ولكنها 
ّ
فــي األســــواق، والــتــي تــوف

بالتأكيد ال تعطي نفس الطعم والجودة واملذاق«.
زالــوا  مــا  املخيم  أهــالــي  أم محمد: بعض  تضيف 
املــؤونــة  حفظ  فــي  القديمة  بــالــعــادات  يحتفظون 
الشتوية، إذ يقومون بطحن الفلفل الحار األحمر، 
ــدة، قــبــل خــلــطــه بــالــزيــت  ــ ــام عـ ــ ــم يــشــّمــســونــه أليـ ثـ

وحفظه في مرطبان )وعـــاء( زجــاجــي، ما يجعله 
أن  كما  الــشــتــاء.  طـــوال فصل  صالحًا لالستهالك 
أهـــالـــي املــخــيــمــات يــقــومــون بــتــجــفــيــف املــلــوخــيــة 
تيبس،  حــتــى  حــبــال  عــلــى  بتعليقها  الـــخـــضـــراء، 
ويـــتـــم حــفــظــهــا الســتــهــالكــهــا فـــي فــصــل الــشــتــاء، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ورق الــعــنــب األخـــضـــر الــــذي يتم 
تخليله في أوعية، كي يتم استخدامه في ما بعد، 
وخــاّصــة فــي األشــهــر التي ال تكون أوراق العنب 
ــا الـــزيـــتـــون األخـــضـــر، فهو  فــيــهــا قـــد نــضــجــت. أمــ
يعتبر مــن املــؤونــة الــشــتــويــة األشــهــر فــي لبنان، 
إذ ال يخلو بيت فيه من الزيتون األخضر وزيت 
فــي موسمه، وتنشط  الـــذي يتم جمعه  الــزيــتــون، 

حركة معاصر زيت الزيتون في هذه الفترة.
وفــي قــرى وبــلــدات جنوب لبنان، ما زال األهالي 
يتمسكون بإعداد البرغل في بيوتهم، وكذلك رب 
للزعتر.  باإلضافة  والفريك  )الطماطم(  البندورة 
ويــقــوم األهـــالـــي أيــضــًا بتجفيف الــتــن والــعــنــب، 

وصــنــاعــة املــربــيــات مــن الــيــقــطــن ودبـــس الــربــان، 
واملــخــلــالت واملــكــدوس املــصــنــوع مــن الــبــاذنــجــان. 
لــبــنــان بتصنيع مــاء  كــذلــك، يهتم أهــالــي جــنــوب 
الورد وماء الزهر، وتنشيف الحبوب كالفاصوليا، 

والخضار كالباميا. 
ومن األطعمة التي يتم حفظها في جنوب لبنان، 
»الــلــبــنــة املــكــبــكــبــة«، وهــــي خــلــيــط مـــن لـــن املــاعــز 
ق كي 

ّ
والبقر، يوضع في كيس من القماش ويعل

تنزل مياهه وتجف، ثم تقوم النسوة بصنع كرات 
الزجاجية  األوعــيــة  فــي  ويــتــم حفظها  اللبنة  مــن 
املــغــلــقــة بــعــد غــمــرهــا بـــزيـــت الـــزيـــتـــون، وتــتــمــيــز 

بنكهتها املميزة وقيمتها الغذائية العالية. 
الشائعة  األطعمة  مــن  أيــضــًا،  »الــكــشــك«،  ويعتبر 
في القرى والبلدات في جنوب لبنان، وهو مكّون 
ــادي(  ــ مـــن الــبــرغــل )الــســمــيــد( مــخــلــوط بــلــن )زبــ
ف على سطح 

ّ
البقر واملاعز، ثم ُيجف مختلط من 

املنزل ملدة أربعة أيام لينشف، ثم ُيجّرش ويصير 
جــاهــزًا لــأكــل، ويــمــكــن االحــتــفــاظ بــه ملـــدة أربــعــة 
الحامض نوعًا  »الكشك« بطعمه  أشهر. ويتميز 
ــا مــطــبــوخــًا مــــع الـــبـــصـــل، أو مــع  ــ ــا، ويــــؤكــــل إمـ ــ مـ
املعجنات )املناقيش( املخبوزة في الفرن. ُيذكر أن 
بعض القرى توضب املؤونة لتسويقها وبيعها 
ــدن الــبــعــيــدة عـــن الـــقـــرى، كـــي يــتــســنــى لهم  فـــي املــ
واألســـواق  املتاجر  مــن  مؤونتهم  على  الحصول 

واملعارض أحيانًا.

سجن ينّمط الممثّلين على مدار الزمن

)Getty( ينصح بتناول الخضر والسلطات واللحوم البيضاء، واالبتعاد عن السكريات

يُعتَبر الزيتون 
األخضر من 
المؤونة 
الشتوية األشهر 
في لبنان )العربي 
الجديد(

تعد الخيول العربيّة من أنقى سالالت الخيول )شادي حاتم/ األناضول(

ناجي جبر في مسلسل »أهل الراية« )فرانس برس(

ثّمة ممثلون، بقيت األدوار التي مثّلوها لصيقة بشخصياتهم طيلة مشوارهم الفني، كشخصية 
»غوار« مع دريد لحام، و»أبو عنتر« مع ناجي جبر، و»النمس« مع مصطفى الخاني

األدوار الدراميّة

مؤونة الشتـاء

فنون وكوكتيل
نجوم

أطعمة

صّحةتراث

بقي محمد سعد في خانة 
األدوار الثانوية قرابة عشرة 
أعوام، حتى أدى شخصية 
»اللمبي« في فيلم »النظر«، 

لينال بعدها دور البطولة 
ألول مرة عام 2002 مع 

فيلم »اللمبي«. وقام بأداء 
هذه الشخصية في خمس 

مناسبات، وهي: فيلم 
»الناظر«، »اللمبي«، »اللي 

بالي بالك« ،»اللمبى 8 جيجا«، 
وأيضًا في مسلسل »فيفا 

أطاطا«. أصبحت الشخصية  
مالزمة له، رغم محاولته 

أداء أنماط أخرى. إال أن 
الجمهور نفر منه، بسبب 
مالحظته للشبه الكبير بين 
الشخصيات التي يؤديها.

محمد سعد 
في »اللمبي«
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على الخيط الديماسي تجوس أصابعي،
ويدي، يدي الخفّية التي تنتظر

موت الطيور القاسي.
 

3
معًا، جنب قوس املاء،

يتان الظهر لنداء املعبد، 
ّ
مول

يمكنني أن أالطف جذوع الخوف.

ة النسيم
ّ
تحمينا ضف

ولو أن هذه األشجار أبدًا، 
أبدًا لن تستطيع عبور الّرواق،

وها أنا أصغي إلى غابات في الحجر.

4
ي من يعبره،

َ
وحده الباب موجود في عين

لتستحوذ القيثارات على الّصمت،
أسيِر القرون تحت هذه األرض.

 موت البرتقال األجوف 
ّ
لُيغذ

سنونوات وزهورًا.

شّم؟
ُ
من قال إن املوسيقى ال يمكن أن ت

 الطيور قّبة سماء فحسب؟
ّ
من قال إن

5
هر، 

ّ
لنا الز

ّ
ليظل

ليغمرنا املاء والياسمني،
لنترك النعال وراء...

فالشرفات تعرف عنك اآلن،
وعن زمان ُجّردت فيه 

األفاريز من اسمك،
ّتعالي، فالبرج اآلن يدعم الصباح

وهذه خطواتي حافية تشق
ك.

ّ
 ظل

ً
طريق العودة مقتفية

6
يغفو سمندل على حّد ورقة

في هذه الحديقة التي تتسّولها املدينة.
 الوقت مبّكر أيضًا على اندالع حريق.

ّ
لكن

يستيقظ على حضور السّكني
وحضور النار مسّهدة خلف األبواب.

يوّدون أن يفّجروا حيواتنا
صوا من العقدة بني األصابع.

ّ
وأن يتخل

لكن لنتجّول...
كذلك هو زمان تحت أوراق السرخس.

وعندما نلتهب،
فِلَكي نكون أيضًا أقرب.

7
لنفّر، يا أختي، عبر أزقة الرمل، 

جهة األفق األبيض وأسواره.
أعلم بوجود طريق شذي في الجهة األخرى.

أعرف حدائق حيث تقيم كلمات
له،

ّ
حلب وظ

ّ
جنب الط

حيث الطيور هي السقف.
هنالك تكون املتاهة صمتًا منحوتًا.

مونِسرّات دوِست

الجزء األّول
1

ي سأعثر عليِك في الحجر،
ّ
عرفت دومًا أن

ر
ّ

وط املقش
ّ
وأن لحاء البل

قد يسحب اسمك عبر منحنيات الريح؛
وأن السماء قد تدعم أقواسًا وهمية

قة
ّ
فوق حكايتك املتدف

بصيغة أنهار كتبت في األعشاب.

مصائر كثيرة اختنقت في أغصانها.
أختاه، هّيا نختلس روائح

تاهت في املاء.

2
تحت هديل حمام كثير

تتشّبك املتاهة الخضراء عند قدميك
العنيدتني دومًا فوق هذه األرض.

حبل بجذور مذعنة، 
ة،

ّ
كّبة صوف ضال

داخل صخب السماء،
 أخضر قلبك.

ٌ
خيط

بشار النعيمي

كلّما عدت من الموت
لم تستطع أّي كاميرا

 تجمَع عائلتي في صورٍة واحدة
ْ
أن

 َينقُص اإلطاَر أحٌد ما
َ
دائمًا كان

 الصور
ُ
ومع ذلك ما زالت الكاميرا تلتقط

 
َ

 تضيء األرض
ْ
كذلك لم تستطْع الشمُس أن

 واحدة
ً
ها ُدفعة

َّ
كل

 نهار-
ِّ

ها على األكثِر في كل
َ
ضيء نصف

ُ
-ت

 
ّ
 مــع أن

ُ
ــحــاول

ُ
ومــع ذلـــك، مــا زالـــت الــشــمــُس ت

 جدًا
ٌ
 األرِض باردة

َّ
حواف

الثلَج   ما يكفي 
ّ

إال الشمِس  ها من 
ُ
وال َيصل

 َيشعَر بالدفء
ْ
أن

 ُيغّيَر الناس
ْ
ولم يستطْع الحبُّ أن

 
ِّ

، وهكذا ينقُص الحبُّ في كل
ُ

مع أنه ُيحاول

يوم 

ــنــــاِس على  ثــــّم يــخــتــفــي، وتــبــقــى طـــبـــائـــُع الــ

 تغيير
َ
حاِلها دون

أو   
َ

 يعيش
ْ
أن رجـــٍل  أيُّ  لــم يستطْع  وأخــيــرًا 

يموَت أكثَر من مرة

سواي

ما عشُت أكثر، متُّ أكثر
ّ
فأنا كل

 
ً
 حياة

َ
 أعــيــش

ْ
 أن

ُ
حــــاول

ُ
ومــع ذلـــك، مــا زلـــُت أ

كاملة

ما عدُت من املوت.
ّ
كل

■ ■ ■

آخر عين مغلقة
 الذي أنا فيه أوَسُع من حّريتي

ُ
السجن

 الــلــيــِل وأنــــت نــائــمــة، 
ُ

 عــنــَد مــنــتــصــف
َ
واآلن

ِسع
َّ
 أنا عن حدوِد سجني املت

ُ
أبحث

وأراقُب حريتي تصيُر أصغَر مني، فقط كي 

 على حلم
ّ

طل
ُ
أناَم قرَب نافذٍة ال ت

 في وجِه أّمه
ُ

 ُيشرق
ً
 ترى طفال

ْ
 هي أن

ُ
الحرية

 يضحَك األُب على حديٍث بني 
ْ
والحُب هو أن

أٍم وابِنها في آخِر اليوم

 أصغُر من السجن
ٌ
ها حرية

ّ
لكن

هبي حلَمِك آخَر عنٍي مفتوحة
َ
 لت

َ
ثم تنامني

 منِك سوى آخِر عنٍي مغلقة
ُ

وال أنال

 عن نافذٍة السجِن
َ
وأسيُر ألبحث

 الجدار
ُ
 قرين

ُ
النافذة

ه
ُ
 السجِن أو بدايت

ُ
والجداُر هو نهاية

تتسُع   
ً
 صغيرة

ً
غرفة النافذة، سأبني  قــرَب 

لحريتي

 أنام
ْ
سأنظُر منها قبل أن

سأهديِك آخَر عنٍي مفتوحة

 الكبيَر 
َ
وأهدي هذا السجن

آخَر عنٍي مغلقة.

■ ■ ■

أجراس وطبول ورجال بال وجـوه وحده الباب موجود 
في عيَني من يعبره/ 

لتستحوذ القيثارات على 
الّصمت/ أسيِر القرون 

تحت هذه األرض/ ليُغّذ 
موت البرتقال األجوف/ 
سنونوات وزهورًا/ من 

قال إن الموسيقى ال 
يمكن أن ُتشّم؟/ من قال 

إّن الطيور قبّة سماء 
فحسب؟

في معرضه المقام 
حاليًا في عّمان يدعونا 

التشكيلي السوري 
اللبناني إلى عالم من 

الشرانق، تصعب 
قراءته بمعزل عن 

ذاكرة الراهن السوري 
المثقلة بصور الموت

لم تستطع أّي كاميرا أن تجمع عائلتي في صورٍة واحدة

وليد المصري  شجرة نذور اسمها سورية

يمكن للموتى أن يقّرروا مصير هذه المدينة

األطفال والشرانق 
مفردات دخلت على 

تجربته بعد الحرب

المولودة في مدريد عام 1962،  )الصورة(،  تعمل مونِسرّات دوِست 
درجة  تحمل  حيث  الثمانينيات،  منذ  وآدابها  اإلسبانية  للغة  مدرّسة 
األدبية  الــدراســات  في  الدكتوراه 
ــك،  ــى جــانــب ذل والــثــقــافــيــة. وإلـ
نشرها  منذ  للشعر  مخلصة  ظلّت 
»ُمتّهمٌة  ــى  األولـ مجموعتها 
القت  والتي   ،)2001( بالمعجزات« 
استحسانًا من النّقاد. من دواوينها 
العمق«  ــي  ف »طــبــيــعــة  ــًا:  ــض أي
 ،)2003( الــوردة«  و«شتاء   ،)2002(
عشر  اثنا  ماليفيتش:  و«سلسلة 

شارعًا« )2007(.

متّهمة بالمعجزات

2425
ثقافة

شعر

نصوص

معرض

فعاليات

لنفّر جهة الغابات املسجونة
عبر القوس ولبالبه.

ال ضرر في أن نعانق األشجار.

الجزء الثاني
1

أجراٌس، وطبول، ورجال بال وجوه
يحّددون بداية املساء

ويصّوغون أفقًا شديد البياض
يّصاعد من النهر

كموجة تغمر املدينة.
هذه املدينة البيضاء التي ملصيرها

نتركها وملوسيقاها.

ال تكترثي بالصمت، ففي معاودته
تبدأ املتاهة مجّددًا.

 املدينة انبعثت
ّ
هل كانوا رجااًل أم أن

باردة جّدًا في كلس ذراها؟

2
ال تمّري اآلن من هنا، 

استنشقي الجير وموسيقاه، لكن عودي،

المدينِة تجلس 
في بقعة الماء

 املاِء على األرِض فأشرُب انعكاَس 
َ
أرى بقعة

وجهي 

ألنمو

انحشَرت  ما 
ّ
كل وأستغرُب  عليها  أمشي  ثم 

 فيها
ُ
املدينة

 املدينِة تجلُس في بقعِة املاء
ُّ

كل

 زائدة 
ً
 عليها ليضفي عتمة

ُّ
ووجهي يطل

ثم يأتي الحماُم ويشرُب منها 

 بيتًا بيتًا
َ
فأنَهُره كي يطيَر لكنه َيُهدُّ املدينة

 وجهي على بقعِة املاء.
ُّ
ويهتز

ها
َ
 تضيُع املدينة داخل

ُّ
ِجف

َ
وحني ت

وجهي فقط يبقى على األرض

وال داعي حينها أن يعوَد الحمام

أتابُع السيَر 

 املاء
َ
حتى أرى بقعة

 بعتمِته 
َ
املدينة وأرى وجهي عليها يغطي 

الزائدة.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في موسكو(

لو خرجنا فلن نقصد الساحات.

تبدأ الذاكرة والخوف عند مفترقات الطرق
السوداء التي تخيط هذه األسوار ناصعة 

 موتها تحت القدمني،
ّ

البياض بكل
 املاء تحت املوت.

ّ
وبكل

3
الولد املغتال

تحت القّبة املزهرة ياسمينًا
جنب جير السياجات املذعور.

يمكن لأللم أن يصير صمتًا،
وعجز ماء مالح.

 يمشي
ّ

أحدهم قّرر أال
وشرع يجمع الوقت.

4
يوجد مكان مالئم للدمعة،

بميل للملح قلق،
 الدماء التي تسفح.

ّ
في كل

نا ال نستطيع أن نترك 
ّ
لكن

نافوراتنا فارغة،
ن

ّ
ولو أن املرايا تتعف

وتنشأ عنيدة كيرقات منهجية.

5
يمكن للموت أن يعبر الهواء،

أن يلتصق بالسماء ونواياها،
ل عبر البؤبؤين وأن

ّ
أن يتوغ

يهرب في القلب.

يمكن للموتى أن يقّرروا 
مصير هذه املدينة،

العالمة على جبني من سيأتون
ملفوفني في ذاكرة القمر املفقودة.

هنالك ناووس قد أشهر أعالمه للتّو.

 )ترجمة عن اإلسبانية: 
مزوار اإلدريسي(

حرية أصغر من السجن

شرانق وهاالت من النور

السابعة والنصف  )الصورة( حفًال عند  آيان  خوسيه  المكسيكي  المايسترو  يُقّدم 
الحسين  »مركز  في  األردنــيــة«،  الوطنية  »األوركسترا  بمصاحبة  غــٍد،  مساء  من 
من  عــدٍد  في  المعاصرة  الموسيقى  حول  آيــان  يحاضر  عّمان.  في  الثقافي« 
المعاهد، إضافًة إلى اشتغاله الموسيقي الذي يمزج فيه بين الكالسيكيات والتراث 

الموسيقي المكسيكي.

يتواصل معرض حنين للغد للفنانة التشكيلية اللبنانية لونا معلوف حتى السادس 
عشر من الشهر الجاري، في غاليري »فن في 56« في بيروت، والذي افتُتح في 23 
أيلول/ سبتمبر الماضي. يضّم المعرض أعماًال تصّور أبنية بيروت في رؤية تعكس 

عالقة اإلنسان بالمدينة بما تعنيه من ثنئايات البناء والتدمير.

ُتختتم عند السابعة والنصف من مساء اليوم األربعاء في »دار األوبرا« في الدوحة 
فعاليات الدورة الثانية من مهرجان كتارا للرواية العربية بإعالن أسماء الفائزين في 
جوائزه ضمن فئاتها الثالث: الرواية المنشورة، والرواية غير المنشورة، والدراسات 
النقدية. المهرجان، الذي افتتح أول أمس، يتضّمن جلستين حواريتين وأربع ندوات 

تناولت واقع الرواية العربية ومتغيّراتها.

يُعرض عند السابعة من مساء غٍد الخميس، في »المركز الثقافي اإليطالي« في 
العمل  يستعرض  سالم.  فتحي  شريف  لـ  مصر  طليان  الوثائقي  الفيلم  القاهرة، 
الحياة  في  وتأثيرها  إيطالية،  أصول  من  المصرية،  الشخصيات  أبرز  من  سبع  حياة 

الثقافية واالجتماعية في القاهرة واإلسكندرية، خصوصًا في العمارة والسينما.

D D

محمد عمران

هــنــاك فــئــة مـــن الــفــنــانــني يــدفــعــونــك إلــى 
فــي منتجهم  الشكل  مــا وراء  فــي  البحث 
بنائها،  فــي  أعــمــالــهــم  تعتمد  اإلبـــداعـــي. 
ــلـــى الـــتـــقـــشـــف واالخـــتـــصـــار  ــًا، عـ ــريــ ــاهــ ظــ
ــد، وتــحــمــل في  وتـــكـــرار الــعــنــصــر الــــواحــ
تعكس  رمــزيــة  تأوليات  مفرداتها  باطن 
الفنان. وليد  التي يعيشها  روح املرحلة 

املصري ينتمي إلى تلك الفئة.    
فــــي »شــــرنــــقــــة«، مـــعـــرضـــه املــــقــــام حــالــيــًا 
ــذي  ــان والــ ــّمـ ــريـــم« فـــي عـ فـــي »غـــالـــيـــري كـ
يــتــواصــل حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري، 
يدعونا التشكيلي السوري اللبناني إلى 
عامله الــخــاص؛ عالم تــســوده فــي الظاهر 
)شــجــرة  الطبيعة  مــن  مستمدة  مــفــردات 

وشرنقة(.
قـــد يـــبـــدو لـــنـــا، لــلــوهــلــة األولـــــــى، أن تلك 
ــالــــضــــرورة دالالت  بــ تــحــمــل  ــردات ال  ــ ــفـ ــ املـ
خارج حدودها الوجودية كحال األعمال 
لكن  عينها.  نصب  التجريد  تضع  الــتــي 
تجعلنا  الفنان  املتمعنة ألعمال  املتابعة 
ــنــة فــي 

ّ
ــاك رمــــزيــــة مــبــط ــنـ نــســتــشــف أن هـ

مـــفـــردات الــعــمــل وإن كـــان اإلخـــــالص، في 
اللوحة، للقيم التشكيلية يأتي في املقام 

األول.
»ال يمكن إنكار الرمزية في هذه املجموعة 
كل ووالدة 

ّ
ألنها تمثل جزءًا هامًا من تش

هذه األعمال، ولكني ال أعتمد عليها أبدًا 
في عملية بناء العمل بمعناه التشكيلي. 
أعمل على أن تكون للعمل هوية وحضور 
في  الرمز  إلى  بالضرورة،  االلتفات،  دون 
الـــلـــوحـــة بــمــعــنــاهــا  داخــــلــــه، وإن فــهــمــنــا 
الـــرمـــزي تــكــون تــلــك إضــافــة قيمة للعمل 
وليست الحامل األساسي له« يقول وليد 
املصري في حديثه إلى »العربي الجديد«.
ثــيــمــة   )1979( املــــصــــري  ــنـــد  عـ الـــشـــجـــرة 
قديمة/جديدة، اشتغل عليها منذ بداية 
أخيرًا، بعد  ليعود عليها  الفني  احترافه 
أن مّر بتجارب وانشغاالت على عناصر 
أخـــرى، أبــرزهــا الــكــرســي، وســمــت تجربة 

الفنان املمتدة ألكثر من عشرة أعوام.
أمــا الــشــرانــق فــتــعــّد، إلــى جــانــب األطــفــال 
فــي مجموعة »مــفــقــود«، مــفــردات جديدة 
ــت إلــى 

ّ
نسبيًا فــي تــجــربــة الــفــنــان، تــســلــل

ــه بـــعـــد أن اشــتــعــلــت األحــــــــداث فــي  ــاملــ أعــ
ــبـــدايـــة  ــا الـــفـــنـــان فــــي الـ ــة. رســـمـــهـ ــ ــوريـ ــ سـ
اللوحة.  في  ووحيدة  أساسية  كعناصر 

ــانـــت  كـ »إذا  ــــف:  ــيـ ــ ــــضـ ويـ ــــس«،  ــكـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وبـ
حــســاســيــة فــنــانــنــا الــرهــيــفــة بــالــنــتــيــجــة 
وليدة ألغاز لوحته، فهي بدورها ترفض 
خــيــانــة ذاكــرتــهــا الــجــريــحــة، عصية على 
القيامية في  املأساة  أنفاس وصــور  كتم 

بلده البعيد القريب«.
ألـــــوان  هــــي  األزرق  الــــتــــرابــــي،  ــر،  ــ ــفـ ــ األصـ
أســـاســـيـــة فـــي بـــنـــاء لـــوحـــة املــــصــــري، أمــا 
اجته. 

ّ
األسود فهو البطل الرئيسي في مز

يفرش الفنان ألوانه على فضاء اللوحة، 

ــارة وبــكــثــافــة تـــارة  يــراكــمــهــا بــشــفــافــيــة تــ
البحث عن عناصره.  ليبدأ رحلة  أخــرى 
هو ال يقّرر مسبقًا ما يريد رسمه وإن كان 
االســتــقــرار فــي الــنــهــايــة عــلــى املــوضــوعــة 
التي تشغله. »ليس الفنان أسيرًا لتصور 
مسبق عن لوحة ستنجز قريبًا، بل يترك 
التعبير مضاءة  واسعة لصدق  مساحة 
بخبرته التقنية وغايته التشكيلية التي 
اللوحة«  مــع  التفاعل  لحظة  فــي  تتكون 
تــشــرح الــنــحــاتــة، نـــور عــســلــيــة، عـــن آلــيــة 
الــعــمــل عــنــد املـــصـــري فـــي الــنــص املــرافــق 

للمعرض. 
حــتــى لـــو لـــم تــكــن نــيــة الـــفـــنـــان، فـــي هــذه 
املجموعة، اإلشارة املباشرة على املأساة 
الــــســــوريــــة املـــســـتـــمـــرة، غـــيـــر أن حــضــور 
يستحضر  الشجر  على  املعلقة  الشرنقة 
ــرة الــســوريــني، املــثــقــلــة بــالــجــراح،  فــي ذاكــ

صورة املوت.

لتتشارك الحقًا فضاء اللوحة مع  مفردة 
الــشــجــرة. الــشــرانــق املــحــاطــة بــهــاالت من 
الـــنـــور تــســتــدعــي، بــشــكــل غــيــر شــعــوري،  
ــا اخـــتـــار  ــمـ ــورة الـــشـــهـــيـــد/ الـــكـــفـــن. ربـ ــ صــ
الفنان أن يعلقها على الشجرة ليضيف 
بعدًا رمزيًا، روحانيًا آخر بتشابهها مع 

شجرة النذور. 
التشكيلية  املــفــردات  داللــة  إذن  »تتقارب 
مـــــن هـــيـــئـــة الــــحــــويــــصــــالت »الــجــنــيــنــيــة 
ــتــــراص وتــتــجــمــع وفـــق  ـ  الـــشـــرنـــقـــيـــة« تــ
نفسها...  عــلــى  منطوية  عــنــقــوديــة،  ثــريــا 
مستحضرة بدرجة ما بعض املجمعات 
ــرار حــجــيــرات نــشــاط  ــ الــطــبــيــعــيــة عــلــى غـ
الغابة  فــراغ  النحل، واملعلق في  مجتمع 
البكر«، يشرح الفنان التشكيلي والباحث 
الــذي  عــرابــي،  أسعد  اللبناني،  الفرنسي 
املفردة  »تــحــّول  للمعرض في نص  يقّدم 
التشكيلية من  كفن الجنني إلى الشرنقة 

من لوحات المعرض، مواد مختلفة على قماش

أحمد نعواش، فلسطين
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إنغريد غارثيا - مويا ماس، 2008، زيت على قماش، 195 × 260 سم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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فالش

رموش البقر وصوت البط
اإللهة يونيكا في مدينة بهاكتابور 

النيبالية، تسير يونيكا 
باجرشاريا مع والديها 

ها 
ّ
بني الناس، الذين يهرعون إليها عل
تباركهم. هذه الفتاة التي تبلغ من 

العمر سبع سنوات، اختيرت لتعيش 
س كإلهة بسبب رموشها التي 

ّ
وتتنف

»تشبه رموش البقر، وصوتها الذي 
يشبه صوت البط«. 

ى اليوم، ما زالت النيبال تحافظ 
ّ
حت

على هذا التقليد الختيار اإللهة 
»كوماري«. ويقع االختيار على طفلة 
تجسد روح اإلله وتعيش بني البشر، 
ويعبدها الهندوس والبوذيون على 

حد سواء. 
في شهر يوليو/ تموز املاضي، 

وتحديدًا في مهرجان املطر 
الهندوسي، أعرب اآلالف عن احترامهم 

للطفلة، بمن في ذلك رئيس وزراء 
النيبال بوشبا كال داهال، الذي 
انحنى بدوره أمامها تعبيرًا عن 

االحترام. يقال إنها تجلب الحظ ملن 
تقع عيناها عليه، إال أنها تعيش 

مع والديها، وتصير مواطنة عادية 
مجددًا حني تبلغ الحادية عشرة من 

عمرها. 
باإلضافة إلى رموشها وصوتها، 

تواجه اختبارات أخرى تتعلق 
ختار، 

ُ
بالخوف والصفاء. وبمجرد أن ت

تعتبر تجسيدًا لإللهة الهندوسية 
دورغا. وال ُيسمح للكوماري بترك 

منازلهن إال في املناسبات الخاصة. 
كذلك، يمنع أن تلمس قدماها األرض 

أبدًا.
تجدر اإلشارة إلى أنه في عام 2008، 

رفضت املحكمة العليا في النيبال 
عريضة لوقف تلك املمارسة، قائلة 
إنها قيمة ثقافية، وإن كان بعض 

الناشطني بعتبرون أن هذا التقليد ال 
يختلف عن »عمالة األطفال«.

)Getty /توم فان كاكينبيرغ(

تبتسم لوالدتها

تقبل يدها

يصّورونها

تسجد لها

ربّما تبتسم له 
الحياة

سعيدة 
بدورها هذا

تستغّل هذه 
اللحظة جيّدًا
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رياضة

تشهد العاصمة 
اإليطالية روما، 
مساء اليوم، 
»مباراة من أجل 
السالم« بناء 
على مبادرة من 
بابا الفاتيكان، 
فرانسيس، 
وستشهد 
مشاركة أبرز 
نجوم كرة 
القدم في 
العالم، بقيادة 
األرجنتيني 
مارادونا، إلى 
جانب الثالثي 
البرازيلي 
رونالدينيو 
وكافو وروبرتو 
كارلوس، 
والثالثي 
اإليطالي فابيو 
كابيلو وزامبروتا 
وفرانشيسكو 
توتي، 
واألرجنتينيين 
كريسبو وبالنكو، 
والفرنسي 
إيريك أبيدال، 
واإلماراتي 
إسماعيل مطر.

)Getty( مارادونا يقود كتيبة النجوم في مباراة ألجل السالم

من أجل السالم

أعلن النادي األهلي بطل السعودية عن مواجهة 
برشلونة اإلسباني في مباراة ودية بالعاصمة 
القطرية الدوحة، يوم 13 ديسمبر/كانون األول 
املقبل. وقال األهلي، في بيان عبر حسابه على 

تويتر، »تلقى الفريق األول بالنادي األهلي دعوة 
رسمية لخوض مباراة ودية أمام برشلونة 

اإلسباني بكامل نجومه«. وأوضح األهلي أن 
املباراة تأتي ثمرة للشراكة مع شركة الخطوط 

الجوية القطرية التي ترعى أيضا بطل إسبانيا.

شاركت نجمة التنس ماريا شارابوفا في مباراتني 
ملؤسسة خيرية وذلك للمرة األولى منذ إيقافها 

بسبب تناولها مادة ميلدونيوم املحظورة. 
وخاضت شارابوفا مباراتني في الزوجي لصالح 

مؤسسة »إيلتون جون ملرض نقص املناعة«، 
فخسرت املباراتني، األولى مع شريكتها األميركية 

تايلور جونسون أمام األميركيتني مارتينا 
نافراتيلوفا وليزيل هوبر، وكذلك الثانية مع جون 

ماكنرو أمام نافراتيلوفا ومواطنها روديك.

شهد الدوري الفلسطيني لكرة القدم في مرحلته 
الثالثة تعادل نادي شباب الخليل مع هالل القدس 

املتصدر 1-1. وسّجل للشباب الالعب العائد 
من نادي الوحدات أشرف نعمان وعادل للهالل 

فادي تلبيس. وأدار مدرب شباب الخليل، األردني 
رائد عساف، فريقه بواسطة الهاتف النقال من 

األردن، حيث لم يتمكن من الدخول إلى األراضي 
الفلسطينية املحتلة. وبهذا التعادل، حافظ هالل 

القدس على صدارته 7 نقاط مع ثقافي طولكرم.

األهلي السعودي 
يواجه برشلونة 

في الدوحة

ماريا شارابوفا
تخوض مباراتين 

لمؤسسة خيرية

هالل القدس 
يتشارك الصدارة مع 

الثقافي الكرمي
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■ بداية ماذا عن االستقبال التاريخي 
في مصر؟

ــذا  بــــصــــراحــــة لــــم أكــــــن أتــــوقــــع هـ
الناس  أن أجد  االستقبال، ولم أكن أتصور 
ــهـــذا الــــعــــدد يـــعـــزفـــون أنــــغــــام الــســمــســمــيــة  بـ
واملـــــــزمـــــــار الــــبــــلــــدي فـــــي زفـــــــة شـــعـــبـــيـــة مــن 
املـــطـــار حــتــى مــنــزلــي فـــي قــريــة »الــهــوانــيــة« 
بــالــقــصــاصــن الـــجـــديـــدة بــاإلســمــاعــيــلــيــة .. 
والفتات  الــســيــارات  طوابير  أسعدتني  لقد 

الشوارع.

صفر الثانوية 
■ هـــل غــســل االســتــقــبــال حــــزن صــفــر الــثــانــويــة 

العامة؟
بــيــتــي خطاب  إلـــى  يــصــل  أن  أن تتخيل  لــك 
خطاب  والتعليم  التربية  وزارة  من  رسمي 
يــفــيــد بــحــصــولــي عـــلـــى صـــفـــر فــــي شـــهـــادة 
الــعــامــة قبل ســاعــات مــن خوضي  الثانوية 
مــنــافــســات الـــــــدورة األوملـــبـــيـــة فـــي ريــــو دي 
جانيرو بالبرازيل، كان وقع اتصال أسرتي 
بي سيئا في هذا التوقيت الذي كنت أحتاج 
فيه إلى التأييد والتشجيع من بلدي. تخيل 
أنك تحرم نفسك من كل شيء، وتصل الليل 
بالنهار في التدريبات واملنافسات من أجل 
في  بــلــدك  علم  بها  التتويج  يــرفــع  ميدالية 
أية  الــذي ال تجد فيه من املسؤولن  الوقت 
.. حزنت  بــادرة تعاون ترفع من معنوياتك 
جـــدًا، ولكنني تــمــاســكــت، والــحــمــد لــلــه كــان 

التوفيق حليفي وتبدلت أحزاني أفراحًا.

■ وما القصة الحقيقية للثانوية العامة؟
ــــي بــــالــــتــــدريــــبــــات  ــالـ ــ ــغـ ــ ــشـ ــ بـــــالـــــرغـــــم مـــــــن انـ
والبطوالت إال أنني كنت ومازالت حريصة 
عــلــى إتـــمـــام دراســــتــــي، وطــلــبــت مـــن وزارة 
ــم بـــخـــطـــابـــات رســمــيــة  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـــتـــربـــيـــة والـ
ــة تــأجــيــل  ــن الـــلـــجـــنـــة األوملــــبــــيــــة املــــصــــريــ ــ مـ
امتحاناتي، أو تشكيل لجنة خاصة لي في 
مــع كثير  بــالــبــرازيــل مثلما حــدث  سفارتنا 
من الرياضين، بل حدث هذا مع فريق كامل 
لكرة القدم، ولكنهم رفضوا كل هذا بأعذار 
طلبت  عندما  حتى  مقنعة،  وغير  مختلفة 
خــــوض امــتــحــانــات الـــــدور الــثــانــي رفــضــوا 
التوقيت وغيرها  وفـــارق  الــلــوائــح  بــدعــوى 

من األسباب.

■ وحكاية البرونزية.
خضت معسكرات جيدة قبل الدورة، وتعبت 
كـــثـــيـــرًا، وتــــجــــاوزت كـــل الـــعـــقـــبـــات، ولــلــحــق 
واللجنة  اللعبة  اتحاد  وجــدت مساندة من 
ــاضــــة،  ــريــ والــ الــــشــــبــــاب  ووزارة  ــيــــة  ــبــ األوملــ
سنوات  عناء  بعد  امليدالية  على  وحصلت 
لــذا سعادتي بها ال تــوصــف، والــســر أيضًا 
أنها أول ميدالية في رفــع األثــقــال منذ عام 

 .1948
خــرجــت مــن تلك التجربة بــأن مــن يــريــد أن 
بأنه بطل  أن يقنع نفسه  يكون بطال ال بد 
ويؤمن  باألمل،  ويتمسك  ويجتهد  ويتعب 
أجـــره وسيحصل على  الــلــه  لــن يضيع  أنـــه 
حقه ويحقق حلمه مهما ظن الكثيرون أنه 
بعيد املنال، ويكفيني أنا شخصيا ما لقيته 
ــاربــــي واملـــواطـــنـــن  مـــن أهـــلـــي وأســــرتــــي وأقــ
الــعــاديــن مــن تــكــريــم واحــتــفــاء لـــذا أهديهم 

جميعا هذه امليدالية الغالية.
املــهــم أنــنــي حــقــقــت حــلــم حــيــاتــي الــــذي كــان 
يـــراودنـــي مــنــذ الــصــغــر، وفـــي الــبــدايــة كنت 
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مــرعــوبــة مـــن الــجــمــاهــيــر، وشـــعـــرت برجفة 
الــبــرازيــل، وشعرت  عند دخــول الصالة فــي 
أن كــل العيون ال تترقب إال أنــا ركــزت فقط 
على الحديد، ومع مرور الوقت بدأت أهدأ، 
وأشــجــع نــفــســي، وأصـــم أذنـــي عــن تشجيع 
الكولومبية  ملنافستي  الكبيرة  الجماهير 
 140 وزن  مـــنـــافـــســـتـــي  ــــت  ــعـ ــ رفـ أن  ــد  ــ ــعـ ــ وبـ
كيلوغرامًا ساورني القلق مرة أخرى، ألنني 
كنت أتقدم عليها بكيلوغرامن اثنن فقط، 
لكن عندما رفعت 143 كيلوغرامًا، شعرت أن 
امليدالية اقتربت، وهو ما رفع درجات قلقي 
مرة ثالثة ألنه بقدر أن املركز الرابع مرض 
بــقــدر تأثير ووقـــع املــيــدالــيــة األوملــبــيــة على 
من يتوج بها، كما كنت أتخيل دمــوع أمي 
وحزن الناس لو لم أحقق امليدالية، ولكنني 
كــنــت أدفـــــع نــفــســي دفـــعـــًا حــتــى ال أخــذلــهــم 

جميعا.

عقبات وتحّدٍ كبير
■ ماذا تقصدين بالعقبات التي كانت في طريقك؟
قـــــرار الــتــضــحــيــة بــالــثــانــويــة الـــعـــامـــة ليس 
ــــخـــــص، ألنـــــــه كـــــــان مــن  ــلــــى أي شـ ــهــــال عــ ســ
الــدورة  فــي  ميدالية  أال أحصل على  املمكن 
األوملبية، وبذلك أكون خسرت كل شيء. لم 
العامة  الثانوية  امتحان  دخــول  من  أتمكن 
بسبب االســتــعــدادات لــأوملــبــيــاد، حــيــث إن 
مــعــســكــر املــنــتــخــب املـــصـــري بــأوزبــكــســتــان 
الـــدورة تــزامــن مــع مــوعــد االمتحانات،  قبل 
ولكن  الثاني،  للدور  االمتحان  تأجيل  وتــم 
ــتـــحـــان بـــالـــرغـــم من  تـــم رفــــض دخـــولـــي االمـ
الــدروس  التي دفعتها في  الكثيرة  األمـــوال 

الخصوصية.
ألنها  العامة  الثانوية  على  حزينة  ولست 
تعوض،  ال  األوملبية  امليدالية  لكن  تعوض، 
ــلـــب اســتــثــنــاء مــخــالــفــًا  وعـــمـــومـــًا أنــــا لـــم أطـ
ــوقــــوف إلــى  ــلــــوائــــح، وإنـــمـــا الــ لــلــقــانــون والــ

ميلوفان: أنا المدرب 
وأنا المسؤول األول 

عن اختيار الالعبين

ليونيل ميسي سيلعب 
الشوط الثاني من مباراة 

ديبورتيفو 

إصابة عدد من العبي منتخب تشيلي بالحمى
أصيب عدد من العبي املنتخب التشيلي لكرة القدم بالحمى، ما دفع باملدير 
الفني ملنتخب البلد الالتيني خوان أنطونيو بيتزي، الستدعاء العب الوسط، 
لورينزو رييس، بشكل عاجل قبل مباراة بيرو بالجولة الـ10 من تصفيات 

أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال روسيا 2018.

برشلونة يتدرب دون الالعبين الدوليين
ــقــدم لــلــتــدريــبــات بــعــد راحــة  عـــاد العــبــو فــريــق بــرشــلــونــة اإلســبــانــي لــكــرة ال
املــدرب،  الــدولــيــن. وقــاد  الالعبن  أيــام ونــصــف، ولكن دون  لثالثة  استمرت 
لويس أنريكي، التدريبات التي ستستمر حتى يوم السبت املقبل استعدادًا 
الكامب نو.  الــدوري اإلسباني على ملعب  ملباراة ديبورتيفو الكورونيا في 
وســيــكــون أول الــعــائــديــن هــو الــبــرازيــلــي، نــيــمــار، بعد اســتــبــعــاده مــن مــبــاراة 
الــبــطــاقــات. وسيلحق بــه العــبــو املنتخب  الــبــرازيــل وفــنــزويــال بسبب تــراكــم 
اإلسباني؛ سيرخيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وأندريه إنييستا، باإلضافة 
عامًا.   21 تحت  روخــا  ال  منتخب  ملعسكر  انضم  الــذي  لدينيس سانشيز 
وعلى جانب آخر، ال يزال كل من سيرجي روبرتو وجوردي ألبا، املصابان، 
في مرحلة االستشفاء، باإلضافة للحارس جاسبر سيليسن الذي عاد من 
معسكر منتخب هولندا مصابًا كذلك، لينضم هؤالء لألرجنتيني، ليونيل 

ميسي، والفرنسي صامويل أومتيتي. 

دي ماركوس يخوض مباراته رقم 300 مع أثلتيك

يخوض العب وسط أثلتيك بلباو، أوسكار دي ماركوس، مباراته الرسمية 
رقم 300 مع »األسود«، في لقاء الجولة الثامنة من الليغا اإلسبانية أمام ريال 
سوسييداد، األحد القادم، على ملعب سان ماميس. وكان دي ماركوس قد 
أالفيس،  ديبورتيفو  مــن  قــادمــًا   2009 فــي صيف  الباسكي  للفريق  انضم 
وخـــاض أولـــى مــبــاريــاتــه بالقميص األحــمــر واألبــيــض تحت قــيــادة خواكن 
كاباروس يوم 6 أغسطس/آب من نفس العام أمام يانج بويز السويسري في 

مواجهة أوروبية في برن.

نجل كرويف: لو كان أبي حيًا لقال 
على المرء أن يرحل ليصبح محبوبًا

يـــوردي، خالل  يــوهــان كــرويــف،  الهولندي،  صــرح نجل أســطــورة برشلونة 
تقديم كتاب السيرة الذاتية لالعب ومدرب البرسا السابق، في ملعب كامب 
نو، أنه لو كان كرويف حيًا اآلن لقال »على املرء أن يرحل ليصبح محبوبًا«. 
بالعاصمة  الذاتية«  السيرة   .14 كرويف  »يــوهــان  كتاب  تقديم  حفل  وأقيم 
لــنــدن. وقــال نجله  فــي  أيــام على تقديمه  مــرور 5  الكتالونية برشلونة بعد 
خالل حفل تقديم الكتاب إن من أكثر األمور التي كان ال يفضلها والده في 
عالم كرة القدم هي تعامله مع إدارات األندية »حيث كان يقول، إن القرارات 
القدم«.  الكروية يتعن أن يتم اتخاذها من أشخاص متخصصن في كرة 
وصرح رئيس نادي برشلونة من جانبه، جوزيب ماريا بارتوميو أن »بدونه 
العبقري،  الالعب  القدم« واصفًا  البرسا عالم كرة  ليقود  لم يكن  )كرويف( 
الــذي توفي في برشلونة في 24 مـــارس/آذار املاضي عن عمر 68 عامًا، بـ 

»رجل المع وفريد ومبتكر«.

سيميوني يتحدث عن مستقبله بعد 10 أعوام
أين  يتخيل  ال  أنــه  دييغو سيميوني،  مــدريــد،  ألتلتيكو  الفني  املدير  أوضــح 
التواجد وســط أشخاص  سيكون بعد 10 أعـــوام، لكنه وضــع فــي أولــويــاتــه 
يحبونه ويمنحونه »طاقة«. وفي تصريحات صحافية خالل حدث دعائي 
بمدريد، قال املدرب األرجنتيني »ال أتخيل أين سأكون. لكن حينها قد أكون 
مثلما حدث  أفكاري  نقل  ملواصلة  الطاقة  ويمنحوني  أحبهم  أشخاص  مع 
معي فــي األعـــوام األخــيــرة مــن حــيــاتــي«. وتــحــدث سيميوني عــن مستقبله 

الكروي قائاًل »أفضل طريقة لإلعداد للمستقبل« هي »تحسن الحاضر«.

الجزائر ـ العربي الجديد

حــمــلــت الــجــمــاهــيــر الـــجـــزائـــريـــة مــســؤولــيــة 
الذي  راييفاتش،  ميلوفان  منتخبها،  عثرة 
يـــقـــود ســفــيــنــة املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري، وذلـــك 
بعد التعادل الذي أحــرزه منتخب الخضر، 
مــســاء يــوم األحـــد، فــي مــبــاراتــه األولـــى أمــام 
الـــكـــامـــيـــرون فـــي إطـــــار الـــجـــولـــة األولــــــى من 
ــــى نـــهـــائـــيـــات كـــأس  الــتــصــفــيــات املـــؤهـــلـــة إلـ

العالم 2018 بروسيا.
 ووجهت وسائل اإلعالم الجزائرية أصابع 
ــــى املـــــــدرب الـــصـــربـــي، وانـــتـــقـــدت  االتــــهــــام إلـ
اخــتــيــاراتــه الــفــنــيــة والــبــشــريــة، خــاصــة وأن 
التعادل بنتيجة )1-1( في أول اختبار جدي 
التصفيات خيب اآلمـــال وجعل  خــالل هــذه 

حظوظ التأهل تتقلص.
ورد مــيــلــوفــان عــلــى هـــذه االنـــتـــقـــادات بــقــوة 
األول على االختيارات  املــســؤول  أنــه  معتبرًا 
الــفــنــيــة لــلــمــنــتــخــب الـــجـــزائـــري عــنــدمــا قـــال: 
»أنــا املــدرب وأنــا املــســؤول األول عن اختيار 

برشلونة ــ العربي الجديد

دخــــلــــت الـــغـــرفـــة الـــطـــبـــيـــة لــــنــــادي بــرشــلــونــة 
اإلســبــانــي فــي أزمـــة كــبــيــرة مــع االقـــتـــراب من 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــة والـ ــيـ ــدولـ نـــهـــايـــة االســــتــــراحــــة الـ
املــنــافــســات املــحــلــيــة، وذلــــك بــعــد أن تــعــددت 
فــي دوامــة  اإلصــابــات، ليدخل بطل إسبانيا 
قــبــل مـــواجـــهـــة ديــبــورتــيــفــو الكـــورونـــيـــا في 

الجولة الثامنة من الدوري اإلسباني.
ــع اإلســــبــــانــــي ســيــرجــيــو  ــ ــدافــ ــ ــًة مـــــن املــ ــ ــدايــ ــ بــ
روبــيــرتــو الـــذي تــعــّرض إلصــابــة طفيفة في 
ــده وســيــغــيــب عــــن مــــبــــاراة ديــبــورتــيــفــو  ــخـ فـ

فيهم  أرى  والــذيــن  األكثر جاهزية،  الالعبن 
الــقــدرة على تقديم األفــضــل«.  وتــابــع مــدرب 
ــع مــوقــع  ــزائـــري فـــي حـــديـــث مـ املــنــتــخــب الـــجـ
»فـــــوت إكـــســـبـــريـــس« الـــفـــرنـــســـي: »ال تــنــســوا 
توليت  أن  منذ  فقط  بمعسكرين  قمنا  أنــنــا 
مــســؤولــيــة قـــيـــادة هــــذا املــنــتــخــب، ولــــم نجد 
الــوقــت الــكــافــي، ولكن كلنا عــزم على إدخــال 
التعديالت الضرورية في املباريات القادمة«.

وأضاف املدرب الصربي )62 عامًا(: »صحيح 
أننا دخلنا املــبــاراة من أجــل تحقيق الفوز، 
وكــانــت الــبــدايــة جــيــدة مــن خــالل التسجيل 
بعد  لكن  املواجهة،  من  األولــى  الدقائق  في 

ــن املـــتـــوقـــع أن  ــا بــشــكــل مـــؤكـــد، ومــ ــيـ الكـــورونـ
في  سيتي  مانشستر  أمــام  للمشاركة  يعود 
ــا، خـــالل الجولة  ــ بــطــولــة دوري أبــطــال أوروبـ

الثالثة من منافسات املجموعة الثالثة.
كما أصــيــب املــدافــع اإلســبــانــي اآلخـــر جــوردي 
ألــبــا فــي أوتـــار الفخذ مــن الــخــلــف، وسيبتعد 
عن املالعب لحوالي عشرة أيــام، وبالتالي لن 
يكون جاهزًا ألول مباراة في الدوري اإلسباني 
الدولية، وهناك شكوك حول  بعد االستراحة 
ــام مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنــكــلــيــزي.  ــ ــه أمـ عـــودتـ
وُيضاف إلى جوردي ألبا وسيرجيو روبيرتو، 
الــحــارس الــهــولــنــدي كــاســبــر سيليسن، الــذي 
سيغيب أيضًا بسبب إصابة تعرض لها في 
وقــت ســابــق على صعيد الــكــاحــل، ولــن يكون 
املقبلة  ملــبــاراة ديبورتيفو الكــورونــيــا  جــاهــزًا 
في الجولة الثامنة من »الليغا«. وكان النجم 
الـــكـــرواتـــي إيـــفـــان راكــيــتــيــتــش أصـــيـــب أيــضــًا 
صعيد  على  الدولية  االستراحة  انطالق  قبل 
كاحل القدم من الخلف، وذلك في آخر مباراة 
فــي وضع  أنــه  فــي »الليغا«، ورغــم  لبرشلونة 

ذلك تراجع مردود الفريق، ومنحنا الفرصة 
ملــنــافــســنــا لــيــســتــعــيــد ثــقــتــه، وكـــنـــا مـــع ذلــك 
قادرين على الخروج بنقاط الفوز، لكن تلك 

هي أحكام كرة القدم«.
وبدا ميلوفان متفائاًل بشأن قادم املنتخب 
عندما قال: »حظوظنا ال تزال وافرة، وأمامنا 
الــفــرص لتحقيق االنــتــصــارات  الــكــثــيــر مــن 
وكــســب الــعــديــد مــن الــنــقــاط داخـــل قواعدنا 
وخارج ملعبنا، واملؤكد أننا نشعر جميعًا 
والــفــوز في  التوفيق  عــدم  بالحسرة بسبب 

املباراة األولى«.
ومـــن جــهــة أخــــرى أشــــارت تــقــاريــر إعــالمــيــة 
ــة داخــــــــل مــحــيــط  ــلـ ــمـ ــة إلـــــــى أن حـ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ جـ
املنتخب الجزائري تهدف لإلطاحة باملدرب 
ــذه الــحــمــلــة الـــالعـــب،  ــقــــود هـــ الـــصـــربـــي، ويــ
يكن راضيًا على  لم  الــذي  سفيان فيغولي، 
ــل تــحــدثــت وســائــل  ــارات مــيــلــوفــان بـ ــيـ ــتـ اخـ
اإلعــــالم الــجــزائــريــة وبــشــكــل خـــاص جــريــدة 
الـــشـــروق الــجــزائــريــة عــن خـــالف حـــاد نشب 

بن الالعب واملدرب بعد نهاية املباراة.

مــســتــقــر وحــالــتــه فـــي تــحــّســن مــســتــمــر، إال أن 
مــشــاركــتــه أمـــــام ديــبــورتــيــفــو تـــحـــوم حــولــهــا 

الكثير من الشكوك.
الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي ليونيل ميسي  اســتــعــاد 
عافيته بــعــد اإلصــابــة الــتــي تــعــّرض لــهــا، في 
21 سبتمبر/أيلول، وبدأ يشارك في تدريبات 
الـــفـــريـــق، ومــــن املــتــوقــع أنــــه ســيــعــود الجمعة 
ــول مــشــاركــتــه  ــ املــــقــــبــــل، وتــــحــــوم الــــشــــكــــوك حــ
أساسيًا في مباراة ديبورتيفو الكورونيا، وقد 
إلى  أيضًا  ملــدة 30 دقيقة فقط. ويــعــود  يلعب 
الفرنسي صامويل  الــدولــي  املــدافــع  التشكيلة 
الــذي أصيب منذ ثالثة أسابيع في  أومتيتي 

أربــطــة الــركــبــة، وســيــكــون حــاضــرًا فــي مــبــاراة 
ديـــبـــورتـــيـــفـــو، وقــــــــرار مـــشـــاركـــتـــه يـــبـــقـــى بــيــد 
املــدرب اإلسباني لويس إنريكي الــذي يعاني 
مــن مــشــاكــل دفــاعــيــة كــبــيــرة. وابــتــعــد ميسي، 
الــفــائــز بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة ألفــضــل العــب 
فــي الــعــالــم خــمــس مــــرات، عــن املــنــافــســات منذ 
إصابته في أعلى الفخذ خالل التعادل )1 - 1( 
21 سبتمبر/أيلول  فــي  مــدريــد،  أتليتيكو  مــع 
املاضي، ليغيب عن االنتصار على سبورتنغ 
ــيــــخــــون وبـــــوروســـــيـــــا مــــونــــشــــنــــجــــالدبــــاخ،  خــ
والخسارة املفاجئة أمام سيلتا فيغو بنتيجة 
املــنــتــخــب  ــائـــد  قـ ــــاب  غـ كـــمـــا   .)3 - عـــريـــضـــة )4 
األرجــنــتــيــنــي عـــن مـــبـــاراتـــي بـــيـــرو ومــنــتــخــب 
بــاراغــواي في تصفيات كــأس العالم، وذكــرت 
صــحــيــفــة »مـــونـــدو ديــبــورتــيــفــو« أن لــيــونــيــل 
األساسية  التشكيلة  ضمن  يــكــون  لــن  ميسي 
ملواجهة ديبورتيفو، يوم السبت املقبل، ولكنه 
ســيــلــعــب فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي. وبــعــد الــعــودة 
إلـــى املــالعــب مــن خـــالل مــواجــهــة ديبورتيفو، 
يتوقع ميسي أن يشارك أساسيا في مواجهة 

مانشستر سيتي، متصدر الدوري اإلنكليزي 
املمتاز، في 19 أكتوبر/تشرين األول الجاري، 
عندما يعود بيب غــوارديــوال، املــدرب السابق 

لبرشلونة، إلى ملعب »كامب نو«.
ــابـــة دون مــشــاركــة مــيــســي في  وحـــالـــت اإلصـ
لكنه  أســابــيــع،  لثالثة  الجماعية  الــتــدريــبــات 
يستعد لــلــعــودة إلــى الــتــدرب بــالــكــرة قبل أن 
يــنــضــم إلـــى مــــران الــفــريــق بــشــكــل كــامــل يــوم 
الــخــمــيــس املــقــبــل. ويــحــتــل بــرشــلــونــة املــركــز 
الــرابــع فــي جـــدول ترتيب الـــدوري االسباني 
ــيـــد 13 نـــقـــطـــة بــــفــــارق نــقــطــتــن خــلــف  بـــرصـ
أتليتيكو املتصدر. وتأتي عودة أبرز العبي 
الوقت  العصور في  الفريق وهــدافــه على مر 
املـــنـــاســـب قــبــل مـــواجـــهـــة مــانــشــســتــر سيتي 
مرتن، إضافة ملباراتن صعبتن في الدوري 
أمـــــام فــالــنــســيــا فـــي 22 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
نوفمبر/تشرين  من  السادس  في  وأشبيلية 
الثاني املقبل، حيُث يأمل النادي »الكتالوني« 
أن تكون عودة ميسي بمثابة القوة الضاربة 

الستعادة الفريق توازنه الفني.

الغرفة الطبية لبطل إسبانيا مكتظة... برشلونة في أزمةمدرب المنتخب الجزائري ومسؤولية العثرة أمام الكاميرون
برشلونة في أزمة 

بسبب اإلصابات خالل 
المباريات الدولية، 

وليونيل ميسي يعود

)Getty( سارة سمير بطلة مصرية شقت طريقها بجدارة

)Getty( مدرب المنتخب الجزائري يتحمل المسؤولية

البطلة سارة سمير هي أول فتاة يتم تتويجها بميدالية على المنصة 
لمصر في  ميدالية  أول  لكونها  إضافة  المصري،  األولمبي  التاريخ  عبر 

لعبة رفع األثقال بعد غياب 68 عامًا

جانبي كبطلة كما يــحــدث مــع كــل األبــطــال 
ــه سيتم  ــه مـــن املــفــتــرض أنـ حـــول الــعــالــم ألنـ
أنني  كما  املقبلة،  األوملبية  للدورة  إعــدادي 
الـــريـــاضـــة وبـــلـــدي عــلــى مستقبلي  فــضــلــت 
الــدراســي رغــم أهمية ذلــك بالنسبة للبنت، 
ــد أن أشــعــر بـــأن هــنــاك مــن يــقــدر هـــذا..  وأريــ
كما وبحكم أنني من أسرة متوسطة الحال 
واجــهــت صــعــوبــات شــديــدة فــي الــتــدريــبــات 
على مدار ستة أيام في األسبوع كنت أقاسي 
ــن فـــي وســـائـــل املـــواصـــالت  ــريــ خــاللــهــا األمــ
العامة من الباصات »أتوبيسات« وسيارات 

أجرة و»ميكروباصات«.

■ ولكن مكافأة النصف مليون جنيه ستعوضك؟
كنت أنتظر فقط أن أجــد تقديرا من الدولة 
مكلفة  اللعبة  أن  كما  االمتحان،  في مسألة 
جــدا بسبب املــكــمــالت الــغــذائــيــة، فــي الوقت 
الذي ال تصل فيه ميزانية اللعبة حتى إلى 
ربــع ميزانية ريــاضــات أخـــرى، وخصوصا 
أنه سبق لي الحصول على بطوالت وحققت 

إنجازات على مدار مشواري في اللعبة.

■ ومن أين كانت البداية؟
أمــارس اللعبة منذ عــام 2008،  كــان عمري 
10 ســنــوات، وكنت أشــاهــد أخــي محمد في 
الـــتـــدريـــبـــات واملـــعـــســـكـــرات، وهــــو ســاعــدنــي 
ــبـــة وتـــــــم ضــمــي  ــعـ ــلـ ــالـ كــــثــــيــــرًا، وتـــعـــلـــقـــت بـ
ــام 2011، وشـــاركـــت  املـــصـــري عــ لــلــمــنــتــخــب 
فـــي املــعــســكــرات الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة ... 
كـــمـــا ال أنـــســـى فـــضـــل أبـــــي املـــثـــل والــــقــــدوة 
الـــذي تــوفــاه الــلــه منذ أكــثــر مــن عـــام، وكنت 
أتـــمـــنـــى أن يـــشـــاركـــنـــي هـــــذه الـــفـــرحـــة ألنـــه 
شريك في اإلنجاز بعد أن شجعني ووافق 
فيه  تنظر  وقــت  فــي  اللعبة  على ممارستي 
متخلفة،  نــظــرة  إلــيــهــا  الــفــقــيــرة  املجتمعات 
إلــى روحــه الطاهرة وإلــى  وأهـــدي امليدالية 

مباريـات
      األسبـوع

وزارة التعليم أعطتني »صفرا« 
فحصلت على الميدالية 

كنت أنتظر الدعم من الدولة 
فوجدته من الجمهور 

لن أعتزل بعد ذهبية 
طوكيو  ألنني صغيرة

وفرحت  وشجعتني  احتضنتني  الــتــي  أمــي 
من قلبها بعد امليدالية وهي أول فرحة تدخل 
أبــي، ومدربي خالد القرني  قلبها بعد وفــاة 
الذي قال لي ستعودين إلى مصر بامليدالية.

■ ماذا يعني لك لقب أول فتاة مصرية تحصل على 
ميدالية من املنصة؟

يــعــنــي الــكــثــيــر، فــهــذا هــو الــتــاريــخ الحقيقي 
ــذي يـــفـــخـــر بــــه صـــاحـــبـــه، ولـــكـــنـــنـــي أطــمــع  ــ ــ الـ
ــقــــاب الــشــرفــيــة مثل  فــيــمــا هـــو أبـــعـــد مـــن األلــ
األول واألصــغــر، وأتــمــنــى أن أتـــوج مــشــواري 
فـــي دورة طــوكــيــو 2020،  بــمــيــدالــيــة ذهــبــيــة 
ولــن تكون هــذه نهاية مــشــواري، ولــن أعتزل 
كــمــا يــفــعــل كــثــيــرون ألنــنــي مـــا زلـــت صغيرة 
في السن وطموحاتي في اللعبة بال حدود، 

ولهذا خاطرت في رفــع 143 كيلو غراما ألن 
ــان 140  أكـــبـــر ثــقــل رفــعــتــه فـــي الـــتـــدريـــبـــات كــ
كيلوغرامًا، ولهذا بكيت وبكى كل املصرين 

في الصالة بالبرازيل.

العبة رفع األثقال والمجتمع
املجتمع  مــع  التعامل  فــي  تــواجــهــن صعوبة  هــل   ■
الرياضة  البنت  تــمــارس  أن  بعد  لــم يستوعب  الــذي 

وخاصة رفع األثقال؟
الصعوبة كانت في البداية، ولكن األمر أصبح 
أجــد تشجيعا  ذلـــك، وأصــبــحــت  طبيعيًا بعد 
من الجميع بدليل استقبال املطار، فقد أثبتت 
البنت أنها تصلح ألية رياضة، وال يمنع هذا 
خطيبي  إلــى  وعــدت   .. االجتماعي  ارتباطها 
امليدالية،  األثــقــال بعد  الحي بطل  رجــب عبد 

ــو أن تتوقف الــشــائــعــات الــتــي تــقــول إن  وأرجـ
العبة رفع األثقال ال تنجب بعد الزواج .

■ بصراحة .. ملاذا تركت كرة القدم؟
كــنــت العــبــة فــي نـــادي الــطــيــران، وكــنــت أحــب 
السفر  ولكن صعوبة  العشق،  لدرجة  اللعبة 
مـــن اإلســمــاعــيــلــيــة إلـــى الــقــاهــرة حــالــت دون 
ــدم تقبل  ــافـــة إلــــى عــ ــوار، إضـ اســتــكــمــال املــــشــ

الناس وقتها ألن تلعب البنت كرة القدم.

■ هل أنت راضية عن التكريم بعد اإلنجاز؟
بالطبع، ألنني حققت مكاسب كبيرة ليست 
املبلغ املادي الكبير فقط، ولكن أيضا التقدير 
فقد أصبحت مشهورة مثل العبى  املعنوي، 
بمزيد  املسؤولن  أطالب  القدم. ولكنني  كرة 

من الدعم للعبة، واالهتمام باملواهب الكثيرة 
فـــي الــبــلــد ولــــو ربــــع االهـــتـــمـــام بـــكـــرة الـــقـــدم، 
وســاعــتــهــا ســنــحــقــق الــعــديــد مـــن املــيــدالــيــات 

األوملبية والعاملية.

■ وماذا تقولن لزمالئك في اللعبة؟
أقدم التهنئة ملحمد إيهاب صاحب البرونزية، 
ــم يـــوفـــقـــوا ســتــعــوضــون في  ــول لــلــذيــن لـ ــ وأقــ
الــبــطــوالت املقبلة، وقــد أديــتــم مــا عليكم في 

البرازيل.

■ ورسالتك إلى فتيات مصر؟
ممارسة الرياضة، واالجتهاد في املجال الذي 
الشائعات  عند  تتوقفن  وال  مناسبًا،  ترينه 

التي تطارد البنت في املجتمعات الشرقية.

سارة سمير من مواليد 
اإلسماعيلية في األول من يناير/

كانون الثاني 1998
 

■ ■ ■

حصلت على ميدالية ذهبية 
في أوملبياد الشباب بالصن عام  

2014 في وزن 63 كيلوغرامًا
 

■ ■ ■

 أفضل العبة في بطولتي أفريقيا 
دون 17 و20 عامًا، وحصدت ثالث 

ميداليات ذهبية في بطولة العالم دون 
20 عامًا في أوزباكستان

■ ■ ■
 

في دورة ألعاب البحر 
املتوسط بتركيا حصلت 

على برونزية وذهبية

نبذة

سارة سمير
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أجراها مجدي طايل



رياض الترك

ــة  ــ ــيــ ــ ــيـــات األوروبــ ــفـ ــتـــصـ شــــهــــدت الـ
ــــأس الـــعـــالـــم 2018  ــــى كـ املـــؤهـــلـــة إلـ
ــزة  ــيــ ــمــ ــ ــات امُل ــطــ ــقــ ــلــ ــن الــ ــ الــــكــــثــــيــــر مــ
الرياضية  الصحف  تناولتها  الــتــي  واملــثــيــرة 
الــتــواصــل  ــل  ــائـ الــعــاملــيــة وتــنــاقــلــهــا رواد وسـ
إلى  الجديد  البرتغال  هــداف  من  االجتماعي، 
ردة فــعــل بــوغــبــا بــعــد تــســجــيــل هــــدف الــفــوز 
لــلــمــنــتــخــب الــفــرنــســي وصــــــواًل إلــــى تسجيل 
تاريخ  فــي  هــدف  بينتيكي ألســرع  البلجيكي 

تصفيات كأس العالم.

شاب برتغالي يخطف األضواء
خطف النجم البرتغالي الشاب أندري سيلفا 
ــالــــدو بــعــد أن  األضــــــواء مـــن كــريــســتــيــانــو رونــ
سجل أول هاتريك له خالل مسيرته الكروية، 
وذلــــــك فــــي املـــــبـــــاراة الـــتـــي جــمــعــت الــبــرتــغــال 
ــارو ضــمــن مــنــافــســات  ــفــ مـــع مــنــتــخــب جــــزر الــ
التصفيات األوروبية املؤهلة إلى كأس العالم 

.2018
ونجح املهاجم الشاب أندري سيلفا )20 سنة( 
في تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في سجل 
بتسجيل  وذلـــك  البرتغالي،  املنتخب  هــدافــي 
ثالثة أهــداف في مرمى منتخب جــزر الفارو، 

هّداف 
برتغالي جديد

أسرع   2018 العالم  كأس  إلى  المؤهلة  األوروبية  التصفيات  أجواء  من 
هدف في تاريخ تصفيات كأس العالم بأقدام بلجيكية، وهداف برتغالي 
جديد بعمر الـ 20 سنة يخطف األضواء وبوغبا يرد على انتقادات الصحافة 

الفرنسي بهدف مثير سجله في هولندا

3031
رياضة

تقرير

ليصبح ثاني هدافي املنتخب في التصفيات 
بــعــد رونـــالـــدو الـــذي ســجــل حــتــى اآلن خمسة 
أهــداف. وسجل املهاجم أنــدري سيلفا الهدف 
انــفــرد  أن  بــعــد  الــبــرتــغــالــي  لــلــمــنــتــخــب  األول 
بحارس املرمى وسدد كرة قوية داخل شباك 
منتخب جزر الفارو عند الدقيقة 12 من اللقاء، 
الــهــدف الثاني عبر رأســيــة ُمميزة  ثــم أضـــاف 
عند الدقيقة 22، قبل أن يختم »الهاتريك« عند 

الدقيقة 37.
ــق بـــورتـــو  ــريــ ــع فــ ــ ويـــلـــعـــب أنـــــــــدري ســـيـــلـــفـــا مـ
البرتغالي الذي بدأ معه في عام 2015، بعد أن 
صعد من األكاديمية التي لعب فيها لعامني، 
وســـجـــل حــتــى اآلن مـــع بـــورتـــو ســتــة أهــــداف 
فـــي 18 مـــبـــاراة، كــمــا أنـــه ســجــل مـــع املنتخب 
ــداف فــي أربـــع مــبــاريــات  الــبــرتــغــالــي أربــعــة أهــ
ملهاجم  بالنسبة  كبير  رقـــم   وهــو  اآلن،  حتى 
شاب بدأ مسيرته الدولية في عام 2016، وها 

هــو يــشــق طــريــقــه بــنــجــاح عــلــى خــطــى النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولم يظهر رونالدو في الشوط األول من اللقاء، 
ليتكفل الشاب أنــدري سيلفا بمهمة »الــدون« 
املــــعــــتــــادة لـــيـــخـــطـــف األضـــــــــــواء مـــنـــه ويــمــنــح 
الــبــرتــغــال تــقــدمــا مــريــحــا بــثــالثــة أهـــــداف في 
شوط واحد، ُيذكر أن رونالدو نجح في إضافة 
الهدف الرابع في الشوط الثاني عبر تسديدة 

قوية من خارج منطقة الجزاء. 
ــائـــد وبــــقــــوة بـــعـــد أن  ــه عـ ــ ــــدو أنـ ــالـ ــ وأثــــبــــت رونـ
استعاد حاسة التهديف لديه، ذلك ألنه سجل 
الهدف الخامس مع بطل أوروبا في مباراتني 
فقط، إذ إنه سجل »سوبر هاتريك« في الجولة 
السابقة. كما أنه رفع رصيده إلى 66 هدفا في 
135 مباراة بقميص منتخب »برازيل أوروبا« 

حتى اآلن. 
ــا يـــبـــدو أن رونـــالـــد ســيــكــون جــاهــزًا  وعـــلـــى مـ
ــال مـــدريـــد فـــي بــطــولــة  ــ لــلــعــودة مـــع فــريــقــه ريـ
الدوري اإلسباني، لكي يستعيد ثقة الجماهير 
التي هاجمته وانتقدته بسبب أدائه املتواضع 
ــيـــرة وعــــدم مــســاهــمــتــه كثيرًا  فـــي الــفــتــرة األخـ
»امللكي«  للنادي  إيجابية  نتائج  تحقيق  في 
الذي يمر في فترة صعبة إثر سقوطه في فخ 

التعادل في أربع مرات متتالية.
ودخل مهاجم املنتخب البلجيكي كريستيان 
بينتيكي تاريخ كرة القدم وذلك بعد أن سجل 
أســرع هدف في تاريخ تصفيات كأس العالم 
ــاراة الــتــي جــمــعــت منتخب بــــالده مع  ــبـ فــي املـ
منتخب جــبــل طـــارق فــي الــجــولــة الــثــالــثــة من 
مونديال  إلــى  املــؤهــلــة  األوروبـــيـــة  التصفيات 
بينتيكي  كريستيان  املــهــاجــم  وســجــل   .2018
مرور  بعد  البلجيكي  للمنتخب  األول  الهدف 
سبع ثـــوان فــقــط، وذلـــك بعد أن بـــدأت املــبــاراة 
وكانت الكرة مع منتخب جبل طارق، ليضغط 
بينتيكي ويخطف الكرة على مشارف منطقة 
الكرة في  الــجــزاء، ويتخطى مدافعني وُيسدد 

الشباك. 
وبحسب الحساب الرسمي لكأس العالم 2018 
على »تويتر« فإن هدف بينتيكي هو األسرع 
في تاريخ تصفيات كأس العالم، ألنه لم يسبق 
ألي العــب كــرة قــدم أن سجل هدفا بعد مــرور 
أول  هــو  بينتيكي  واملهاجم  فقط،  ثـــواٍن  سبع 

من نجح في صناعة هذا اإلنجاز التاريخي.
وأضاف الالعب الشاب أليكس ويتسل الهدف 
الـــثـــانـــي لــلــمــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي فــــي الــدقــيــقــة 
الطريق  فــي  البلجيكي  املنتخب  ليسير   ،19
الــصــحــيــح لتحقيق الــفــوز الــثــالــث تــوالــيــا في 
الــتــصــفــيــات األوروبــــيــــة، ويـــرفـــع رصـــيـــده إلــى 
األهـــداف بعد  عــدد  تسع نقاط كاملة ومثلها 

ثالث مباريات.

بوغبا يرد على الصحافة
املنتخب  مــع  هــدفــا  بوغبا  بــول  النجم  سجل 
الفرنسي في مرمى املنتخب الهولندي، وذلك 
ــاراة الـــتـــي جــمــعــت املــنــتــخــبــني ضمن  ــبــ فـــي املــ

G G

أندري سيلفا سجل 
أربعة أهداف في أربع 

مباريات مع البرتغال

لوكاس بويل يقصي فيرداسكو في أولى جوالت شنغهاي
أقصى الفرنسي لوكاس بويل، املرشح الـ13 للقب، 
منافسه اإلسباني فرناندو فيرداسكو، املصنف 
44 عامليا، في أولى جوالت بطولة شنغهاي لتنس 
األســاتــذة. وفــاز بويل )22 عــامــا( واملصنف 16 
عامليا، على فيرداسكو بنتيجة 6-3 و6-3 في أقل 
من ساعة، ليواجه منافسا إسبانيا آخر في ثاني 
أدوار البطولة، نيكوالس أملاجرو، بعد فوز األخير 

على الروسي ميخائيل يوجني.
وانــتــقــم بــويــل بــهــذا الــشــكــل مـــن خــســارتــه أمـــام 
فــيــرداســكــو فــي نــهــائــي بــطــولــة بــوخــارســت لهذا 
الــعــام. وتــغــلــب اإلســبــانــي مــارســيــل جــرانــويــرس 

على الياباني يويتشي سوجيتا 7-5 و6-7.
ــي بــطــولــة تــيــانــجــن املــفــتــوحــة لــلــتــنــس تأهلت  وفـ
مونيكا بويج  العبة بويرتوريكو )الصورة( إلى 
الــدور الثاني ففي الــدور األول للبطولة املقامة في الصن فازت بويج املصنفة الخامسة 
على اليابانية كورومي نارا بمجموعتن متتاليتن بنتيجة 6-3 و7-6. وفازت البولندية 

ماجدا لينيت على الصربية نينا ستويانوفيتش 7-6 و6-صفر.

مارادونا: هجوم األرجنتين أفضل في وجود ميسي
بـ«قوة  بــاده يتمتع  مــارادونــا إن منتخب  الــقــدم األرجنتيني دييغو  قــال أســطــورة كــرة 
هائلة من املهاجمن« لكن بدون ليونيل ميسي فإن البقية »ال يقدمون أفضل« ما لديهم. 
وأوضح مارادونا خال مؤتمر صحافي من العاصمة اإليطالية روما »تحظى األرجنتن 
بمهاجمن رائــعــن، بـــدءا مــن إيــغــوايــن حتى أغــويــرو، لكن بـــدون ميسي فــإن الباقن ال 
يظهرون بأفضل صورة، إنه من يقود الهجوم«. وبسؤاله حول أداء املهاجم األرجنتيني 
الــذي جدد عقده مع إنترميانو حتى 2021، رغم عدم استدعائه مع  مــاورو إيكاردي، 
منتخب بــاده، صرح »ال أدرى ما إذا كانوا سيستدعون إيكاردي للمنتخب، لكنني ال 

اتحدث عن الخونة«.

تشافي: سأدعم ابنتي إذا أرادت لعب كرة القدم
تشافي  السابق  الدولي  اإلسباني  الاعب  صرح 
هرنانديز خال زيارته لألردن حيث تقام كأس 
العالم للسيدات تحت 17 سنة، دفاعا عن الرياضة 
النسائية أنه سيدعم ابنته في املستقبل إذا أرادت 
لــعــب كـــرة الـــقـــدم. وفـــي مــقــابــلــة نــشــرهــا االتــحــاد 
الــدولــي لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، تــأســف العــب وسط 
»غير  الــبــلــدان  بعض  أن  على  الــســابــق  برشلونة 
منفتحن أمام إمكانية لعب الفتيات لكرة القدم« 
متابعا »اعتقد أن هذا خطأ كبير. الفتيات لديهن 
الحق في التمتع أيضا مثل الفتيان وينبغي حصولهن على نفس الفرص«. وأضاف في 
السياق ذاته أنه »حال أرادت ابنتي في املستقبل لعب كرة القدم سأدعمها بالطبع«. وأشار 
تشافي الذي يلعب بصفوف السد القطري، إلى أن »كرة القدم النسائية في إسبانيا في 

أوجها وتتطور بشكل جيد جدا«.

فوز األهلي والجزيرة في كأس اإلمارات
فاز األهلي 3-1 على دبا الفجيرة ليتصدر مجموعته بكأس املحترفن اإلماراتية لكرة 
القدم بينما تعادل العن 2-2 مع الشباب. وفي مواجهة مثيرة باملجموعة األولى عوض 
الجزيرة تأخره 2-0 أمام اإلمارات بفوز كبير بنتيجة 4-2. وفي املجموعة الثانية سجل 
وليد عمبر هدفن لألهلي وأضاف زميله البرازيلي رودريجو ليما هدفا آخر بينما سجل 
ليفوز 4-2 على  الجزيرة بعد تأخره بهدفن  الوحيد. وانتفض  ماجد راشــد هــدف دبــا 

اإلمارات ويقترب من صدارة املجموعة األولى.

غياب سيليسن لثالثة أسابيع بداعي اإلصابة
أعلن برشلونة اإلسباني غياب حارس مرماه الهولندي ياسبر سيليسن لثاثة أسابيع 
بسبب إصابته في الكاحل خال تدريبه مع منتخب باده. وسيغيب الهولندي - الذي 
أيــاكــس فــي فــتــرة االنــتــقــاالت الصيفية املــاضــيــة مقابل  انتقل إلــى برشلونة قــادمــا مــن 
- عن مواجهة ديبورتيفو الكورونيا وبلنسية  يــورو )14.56 مليون دوالر(  13 مليون 
ملباراتي مانشستر سيتي ذهابا  االسباني إضافة  األولــى  الدرجة  وغرناطة في دوري 
وإيابا في دوري أبطال أوروبــا. وسيليسن هو الحارس الثاني إذ يعتمد برشلونة على 
مارك اندريه تير شتيجن. وشارك سيليسن في مباراة واحدة هذا املوسم انتهت بهزيمة 
األيمن  الظهير  ان  برشلونة  وأضـــاف  ــــدوري.  ال فــي  االفــيــس  الضيف  أمــام   1-2 مفاجئة 
سيرغي روبرتو - الذي غاب عن فوز منتخب إسبانيا على ألبانيا في تصفيات كأس 
العالم - أصيب بشد في العضلة الضامة بالفخذ األيمن ولكن من املتوقع أن يكون جاهزا 

للمشاركة أمام ديبورتيفو يوم السبت املقبل.

النجاح مع فريق إنتر ميان الذي قدم معه الكثير وأصبح 
ألتوبيلي مع إنتر  أنــذاك. ولعب  العالم  من أفضل مهاجمي 

ميان 317 مباراة سجل فيها 128 هدفا. 
 ،1989-1988 مــوســم  فــي  يــوفــنــتــوس  مــع  ألتوبيلي  ولــعــب 
وخاض بقميص السيدة »العجوز« 20 مباراة سجل فيها 
ــداف، وأخـــيـــرًا خــتــم مــســيــرتــه الــكــرويــة مــع فريق  ــ أربــعــة أهـ
بريشيا في موسم 1989-1990، حيُث خاض 32 مباراة 
سجل فيها سبعة أهــداف. ووصل عدد مباريات ألتوبيلي 
إلـــى حــوالــي 473 مـــبـــاراة ســجــل فــيــهــا 172 هــدفــا. وعلى 
الصعيد الدولي شارك ألتوبيلي في 61 مباراة مع املنتخب 

اإليطالي سجل فيها 25 هدفا. 
وُيعتبر ألتوبيلي سادس أفضل هداف في تاريخ املنتخب 
اإليطالي، ومن أبرز أهدافه مع »األزوري« كان الهدف الثالث 
أملانيا  مــرمــى منتخب  فــي  الــعــالــم 1982  كــأس  نهائي  فــي 

عندما   ،1980 يـــورو  اإليــطــالــي  املهاجم  لعب  كما  الغربية. 
وصلت إيطاليا إلى الدور نصف النهائي وأنهت البطولة في 

املركز الرابع في البطولة التي استضافتها إيطاليا آنذاك. 
أيــضــا فــي مــونــديــال 1986 وســجــل أربعة  ألتوبيلي  ولــعــب 
أهــداف، في حن خــاض منافسات يــورو 1988، وفــي هذه 
البطولة كان قائد »األزوري« وقــاده إلى املربع الذهبي مرة 
في شبكة  رياضيا  محلا  اليوم  ألتوبيلي  ويعمل  جديدة. 
قنوات »بي إن سبورت« القطرية، كما عمل كمدير رياضي 

لفريق بادوفا وكشاف العبن في إنتر ميان.
حقق ألتوبيلي خال مسيرته الكروية لقب الدوري اإليطالي 
مع إنتر ميان في موسم 1970-1980، ولقب كأس إيطاليا 
كــأس  لــقــب  إلـــى تحقيقه  بــاإلضــافــة  أعــــوام 1978 و1982، 

العالم مع املنتخب اإليطالي في عام 1982.
رياض...

ُيعتبر أليساندرو ألتوبيلي من عمالقة الكرة اإليطالية ومن 
أبرز املهاجمن الذين عرفتهم إيطاليا خصوصا في كأس 
العالم 1982، عندما ساهم في التتوج بلقب املونديال آنذاك. 
أنه واحــد من  التميز في خط الهجوم ويكفي  وُيعرف عنه 
أفضل مهاجمي »األزوري« تاريخيا في الفترة بن 1970 

و1980.
ويتميز ألتوبيلي في الكرات الهوائية خصوصا الرأسيات، 
الــتــي يتمتع بها  الــفــرديــة  الــتــي تكشف املــهــارة  وتــحــركــاتــه 
استغلها  التسديد  في  قوة  يملك  كما  اإليطالي،  النجم  هذا 
فــي تسجيل أجــمــل األهـــداف خــال مسيرته الــكــرويــة. بدأ 
ألتوبيلي مسيرته مع فريق التينا الذي مثله في 28 مباراة 

سجل فيها سبعة أهداف في موسم واحد 1974-1973.
ثم انتقل إلى فريق بريشيا في عام 1974 ولعب مع الفريق 
76 مباراة سجل فيها 26 هدفا، وفي عام 1977 بدأ مسيرة 

أليساندرو ألتـوبيلي

على هامش الحدث

من أبرز أساطير كرة 
القدم اإليطالية 

الذي قدم الكثير 
إلنتر ميالن واألزوري

النجم البرتغالي 
الشاب أندري 
سيلفا خطف 
)Getty( األضواء

حامل لقب الدوري اإلسبان

مدافع  إصابة  بسبب  موجعة،  ضربة  اإلسباني  مدريد  ريال  نادي  تلّقى 
فريقه، سيرجيو راموس. وقد أثبتت الكشوفات الطبية أن قائد الفريق 
إلى  يعود  أن  قبل  أسابيع   6 عن  تقل  ال  لمدة  المالعب  عن  سيبتعد 
في  إصابة  إلى  راموس  وتعرّض  فريقه.  مع  المباريات  في  المشاركة 
في  األلباني،  بالمنتخب  اإلسباني  المنتخب  جمعت  التي  األخيرة  المباراة 
روسيا،  في   2018 العالم  كأس  نهائيات  إلى  المؤهلة  التصفيات  إطار 

والتي فاز خاللها الماتادور اإلسباني بنتيجة )0-2(.

إصابة راموس... ضربة موجعة

وجه رياضي

مــنــافــســات الـــجـــولـــة الــثــالــثــة مـــن الــتــصــفــيــات 
األوروبــــيــــة املــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 2018، 
قبل  الفرنسية  الصحافة  انتقادات  ليرد على 

يومني.
ــانـــت الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة انـــتـــقـــدت بــول  وكـ
بــوغــبــا بــســبــب أدائــــــه املـــتـــواضـــع فـــي الــفــتــرة 
اإلنكليزي  يــونــايــتــد  مانشستر  مــع  األخــيــرة 
فـــي »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ« واملــنــتــخــب الــفــرنــســي 

خارج منطقة الجزاء فشل الحارس الهولندي 
في التصدي لها وإبعادها عن الشباك.

لــكــن املــثــيــر أن بــــول بــوغــبــا رفــــض االحــتــفــال 
الــذي سجله رغــم أهميته، وذلك  بهذا الهدف 
التي  الفرنسية  الصحافة  على  منه  ردًا  ربما 
وجهت له الكثير من االنتقادات بسبب أدائه، 
وينظر  الــهــدف  بعد  مكانه  فــي  بوغبا  ليقف 
إلـــى الــجــمــاهــيــر بــــدون ابــتــســامــة حــتــى وســط 

خالل مباريات التصفيات، حتى إن الصحافة 
املــبــاراة  فــي  لــه  مــن عــشــرة كتقييم  منحته 4 
الفوز  رغــم  البلغاري  املنتخب  أمـــام  السابقة 

.)1 – 4(
ورد بــول بوغبا على كل هــذه االنتقادات في 
مواجهة  فــي  التصفيات  مــن  الثالثة  املــبــاراة 
هــولــنــدا، وذلــــك بــعــد أن ســجــل الـــهـــدف األول 
للمنتخب الــفــرنــســي عــبــر تــســديــدة قــويــة من 

يقول  وكــأنــه  بالهدف،  الكبيرة  زمــالئــه  فرحة 
للصحافة الفرنسية أنا ما زلت موجودا هنا.

وربــمــا كـــان بـــول بــوغــبــا بــحــاجــة مــاســة لهذا 
الهدف الذي يعيد إليه الثقة التي فقدها منذ 
تــوفــيــقــه مــع مانشستر  أســابــيــع بسبب عـــدم 
يونايتد في الدوري اإلنكليزي، وعدم ظهوره 
الالفت في مباريات املنتخب الفرنسي خالل 

التصفيات األوروبية.

قّرر أسطورة الغولف األميركي، تايغر وودز، املصنف أول عامليا سابقا، تأجيل عودته 
إلى املاعب التي ابتعد عنها 14 شهرًا. وأصــدر وودز، البالغ من العمر 40 عاما، بيانا 
نابا  املقررة هــذا األسبوع في  املفتوحة  لن يشارك في بطولة »سايفواي«  أنــه  أعلن فيه 
املقررة  املفتوحة  تركيا  بطولة  في  أيضا  مشاركته  عــدم  وودز  أكــد  كما  )كاليفورنيا(. 
البيان: »بعد تفكير معمق وصــادق، أدركــت أنني لست جاهزًا  الشهر املقبل، وقــال في 
للعب في دورات رابطة محترفي الغولف وبطولة بي دجي إي، باإلضافة إلى عدم املشاركة 

في البطولة التي تستضيفها تركيا«.

صورة في خبر

غياب تايغر وودز
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بيجي المنسيّة
مدينة االنتهاكات الجسيمة في العراق

بغداد ـ مصطفى حامد

عــلــى الــرغــم مــن مــــرور عـــام كامل 
العراقية  الــقــوات  عــلــى اســتــعــادة 
الــنــظــامــيــة ومــلــيــشــيــات الــحــشــد 
الشعبي مدينة بيجي، الواقعة بمحافظة 
صالح الدين شمال البالد، إال أن سكانها 
الــبــالــغ عــددهــم نحو ربــع مليون شخص 
اللجوء،  الخيام ومعسكرات  فــي  زالـــوا  مــا 
يــعــانــون األمـــريـــن بــالــوقــت الــــذي مــا زالــت 
أي خــيــط  عــــن  تـــبـــحـــث  عـــائـــلـــة  نـــحـــو 500 
يــوصــلــهــم ألبــنــائــهــم املــخــتــطــفــن عــلــى يد 
اإلفصاح  ترفض  التي  الحشد،  مليشيات 
ــا إذا كـــانـــوا أمـــواتـــا أو  عـــن مــصــيــرهــم ومــ
ــيـــس الــــــــوزراء  ــم تــــعــــهــــدات لـــرئـ ــ أحــــيــــاء رغــ
الــعــراقــي حيدر الــعــبــادي لــذوي الضحايا 

أكد فيها أنه سيبذل جهده ملساعدتهم!
ويقول مسؤولون محليون إن املدينة التي 
تحوي على أكبر مصافي النفط العراقية 
ــيــــس ملــلــيــشــيــات  تـــحـــولـــت إلــــــى مـــعـــقـــل رئــ
الحشد والــحــرس الــثــوري اإليــرانــي الــذي 

يرافقهم بأعداد قليلة بصفة مستشارين.
من  انسحابها  بــعــدم  املليشيات  وتــتــذرع 
املـــديـــنـــة بــــأن خــطــر داعـــــش مـــا زال قــائــمــا 
العراقية من  القوات  الرغم من تمكن  على 

)Getty( الجئون عراقيون في مخيم في أربيل هربا من األوضاع في بيجي

C

بمدينة  املحيطة  الــبــلــدات  جميع  تــحــريــر 
بيجي خالل العام 2016.

ومؤخرا رفضت مليشيات الحشد دخول 
بــعــثــة أمــمــيــة إلــــى املـــديـــنـــة لـــالطـــالع على 
حجم الدمار فيها وتقييم األضرار بهدف 
إدراجها في برنامج إعادة الحياة للمدن 

املحررة من تنظيم داعش.
وقــــال مـــســـؤول عـــراقـــي رفــيــع فـــي حكومة 
رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء حـــــيـــــدر الـــــعـــــبـــــادي إن 
»املليشيات هي من ترفض إعادة السكان 
إلــيــهــا، وفــي كــل مــرة هــنــاك حجة جــديــدة، 
والعبادي ال يرغب باالحتكاك معهم أكثر، 
بــإعــالن عــودة  التصريح  أنــه يتجنب  كما 
األهــالــي إلــى بيجي خوفا من كسر قــراره 
من قبل املليشيات ما سيشكل له إحراجا 

أمام الشارع«.
مبينا أن مليشيات حزب الله والعصائب 
والـــخـــراســـانـــي تــســيــطــر عــلــى املــديــنــة من 
الداخل، وقوات اللواء 52 بالجيش العراقي 
ــنـــة، وهـــنـــاك بــالــتــأكــيــد  تــقــيــم خـــــارج املـــديـ
ــلـــك املــلــيــشــيــات  مــــئــــات املــعــتــقــلــن لـــــدى تـ
يحتجزونهم ألغـــراض االبــتــزاز املــالــي أو 

االنتقام الطائفي.
مــن جانبه، دعــا قــائــم مــقــام مدينة بيجي 
»العربي  لـ  الجبوري خــالل حديث  محمد 

الجديد« كافة املنظمات الدولية اإلنسانية 
واإلغــاثــيــة إلـــى »زيــــارة املــديــنــة والــوقــوف 
منكوبة  »املدينة  أن  مبينا  واقعها«،  على 

وأهلها ما زالوا في الخيام«.
أكثر من 230  يقبع  املقابل،  الطرف  وعلى 
ألف مواطن من أهالي املدينة في مخيمات 
على  ومــوزعــة  متفرقة  نــزوح  ومعسكرات 
ست مناطق عراقية وسط وشمال البالد.

ــة املـــهـــجـــرون مــن  ــنـ ــانـــي ســـكـــان املـــديـ ويـــعـ
شرحها  للغاية  صعبة  إنسانية  أوضـــاع 
مختار املدينة الذي وجد هو اآلخر نفسه 
ــــزوح جــنــوب  فـــي خــيــمــة وســــط مــعــســكــر نـ

أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
»العربي  لـــ  املختار محمد حسن  ويــقــول 
من  هم  املدينة  سكان  »أغلب  إن  الجديد« 
غير املوظفن، تجار وحرفيون وفالحون 
انقطعت أرزاقهم بعد دخول رايات داعش 
السوداء التي استبدلت فيما بعد برايات 

املليشيات الصفراء«.
ويـــتـــابـــع »بــلــغــت حـــــاالت االنـــتـــحـــار سبع 
حاالت خالل شهرين، فالكريم عندما يرى 
طفله أو زوجته بال طعام وهو يشاهدهم 
بعينه يكون املوت أفضل له بكثير« على 
حد وصفه. ويقطن مدينة بيجي مجموعة 
مـــن الــعــشــائــر الــعــربــيــة املـــوغـــلـــة بــالــقــدم، 

قبيلة قيس وطــي وشمر وعنزة،  أبــرزهــا 
مــن يفسر إصــــرار مليشيات  هــنــاك  أن  إال 
الــحــشــد عــلــى عـــدم االنــســحــاب مــن املدينة 

بأسباب مختلفة تماما.
ــداوي، مــحــلــل وخــبــيــر  ــ ــنــ ــ ــ يـــقـــول فـــاضـــل ال
عسكري عــراقــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
»ســبــب بــقــاء املليشيات فــي املــديــنــة حتى 
ــل الـــصـــراع  تـــكـــون فــــي مـــرحـــلـــة مــــن مــــراحــ

أفضل طريق إلمداد إيران بشار األسد.
ويــضــيــف أن بــقــاء بــيــجــي تــحــت ســيــطــرة 
املليشيات يعني أن طريق شهربان مندلي 
فـــي ديـــالـــى ثـــم صـــالح الـــديـــن بــيــجــي ومــن 
بيجي إلى منطقة ذراع دجلة ومنها إلى 
الطريق الدولي السريع الرابط بن األنبار 
وسورية، وهو طريق مختصر يبلغ نحو 
340 كــلــم ومــنــاســب بنفس الــوقــت إلعـــادة 
الــقــنــاة الــجــافــة بـــن إيـــــران وســـوريـــة كما 
العام 2013. الفتا إلى أن األمم  كانت قبل 
املتحدة تقف في دور املتفرج على مأساة 

بيجي.
وتقول فاطمة أحمد 45 عاما، إحدى سكان 
مــخــيــم كــــاوه فــي أربـــيـــل، وهـــي مــن أهــالــي 
إنها  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  مدينة بيجي، 
أن  فــي خيمة ال تستطيع  الــحــيــاة  كــرهــت 
تتمّدد فيها دون أن تظهر أطراف أصابع 

قدميها منها.
وتضيف »نحن نقف بالطابور أمام دورة 
املـــيـــاه، وحــالــيــا صــرنــا ال نــأكــل كــثــيــرا، إن 
وجدنا، حتى ال نضطر للدخول كثيرا إلى 

الحمام«.
وتختم بالقول »بيوتنا في بيجي يسكنها 
أفراد املليشيات بالقوة وبشريعة الغابة، 
ونحن في الخيام، فعن أي دولة وأي نظام 

وأي عدالة يتحدث رئيس الوزراء؟«.

يعاني سكان بيجي 
املهجرون من أوضاع 
إنسانية صعبة للغاية 

في معسكر نزوح 
جنوب أربيل عاصمة 
إقليم كردستان العراق.

■ ■ ■
العبادي يتجنب 

التصريح بإعالن عودة 
األهالي إلى بيجي خوفًا 
من كسر قراره من قبل 

املليشيات.

■ ■ ■
املدينة تحوي على 

أكبر مصافي النفط 
العراقية وتحولت إلى 

معقل رئيس ملليشيات 
الحشد والحرس 
الثوري اإليراني.

باختصار

تحولت بيجي العراقية، بمحافظة صالح الدين إلى مستقر لمليشيا الحشد الشعبي بعد طرد داعش عنها، في حين يعيش 
أهلها ظروفًا قاسية في معسكرات أربيل في كردستان العراق في انتظار العودة

هوامش

سما حسن

أن ُيخّصص يوم عاملي لالبتسامة، فمعنى ذلك أننا ال 
نبتسم بقية أيام السنة، مثلما تم تخصيص يوم لألم، 
ألننا ال نعتني بأمهاتنا، سّر وجودنا في الحياة، كما 
يجب، فتأخذنا الحياة منهن، ويقتصر اهتمامنا بهن 
على اصطحابهن إلى موعد طبيٍب، أو زيارٍة أسبوعيٍة 

سريعة، أو مكاملة هاتف عابرة.
ـــرنـــا بــالــكــم الــكــبــيــر من 

ّ
ــوم عـــاملـــي لــالبــتــســامــة يـــذك يــ

الــذي  والعصبي  النفسي  والــضــغــط  والــبــؤس  القتامة 
يـــومـــًا، وبــأنــنــا يــجــب أن نبتسم  الــعــالــم 365  يــعــيــشــه 
فـــي الـــيـــوم الــخــامــس والــســتــن بــعــد الــثــالثــمــائــة، وإْن 
ــام، أمــــام اآلخـــريـــن،  ــ ــ أصــبــحــت االبـــتـــســـامـــات، هـــذه األي
الذكية، ال  للهواتف  الكاميرات األمامية  ومعهم، وأمــام 
تنم عن سعادة، وتخفي خلفها مشاعر دفينة. وقد 
كـــان الــغــرب فــي الــقــرن الــســابــع عــشــر يعتقد أن من 
والجهلة  والفسقة  الفقراء  هم  الكاميرات  أمام  يبتسم 
وشاربو الخمور، وأن العقالء واملفكرين ال يبتسمون 
أمامها. ولذلك خلت الصور الفوتوغرافية القديمة من 

االبتسامات.
اعتقدت، حتى زمن قريب، أن فنان الكوميديا األقرب 

يــاســن، هــو أسعد إنسان  إلــى قلبي، وهــو إسماعيل 
على وجه األرض في زمانه، حتى قرأت قصة حياته، 
فعرفت ما كان فيها من بؤٍس وُيتم وفقر، وأن الفنان 
الذي أضحك املالين مات فقيرًا، بعد أن خذله جمهوره 
الذي تابعه، وهو  الذي أحّبه، وكنُت من هذا الجمهور 
الظروف.  أعماقي في أحلك  الضحكة من  انتزع  الــذي 
وتمنيت لو طال عمره ألقابله، وأطلب منه السماح، فهو 
الــذي لم يكن سعيدًا في حياته،  »أبــو ضحكة جنان« 
ومثله شارلي شابلن الذي اعترف لزوجته، وهو على 

 مليئة باألعداء.
ً
فراش املوت، بأنه عاش حياة تعسة

واعــتــقــدت، فــي صــغــري، أن الــشــعــب املــصــري أسعد 
التاريخ  لكن  نكتة«،  »ابــن  ألنــه شعب  األرض،  شعوب 
أثبت العكس، وأثبت ما قاله املفكر الدنماركي، سورين 
كريكغور »إذا بدأ شعب بصناعة النكتة، فاعلم أنه بدأ 

يشعر بالفقر والجوع«.
ــارتـــي املـــقـــّربـــة هـــي أســـعـــد الـــزوجـــات،  اعــتــقــدت أن جـ
وغــبــطــتــهــا عــلــى ضــحــكــاتــهــا الــتــي ال تــنــقــطــع فـــي أي 
ــلـــت بــيــتــهــا، واكـــتـــشـــفـــت حــقــيــقــة  مـــجـــلـــس، حـــتـــى دخـ
حياتها، وأطلعتني على أسرارها ومعاناتها مع زوٍج 
متجّهم طوال الوقت، يعتبر أن ظهور األسنان من أجل 
 

ٌ
، ال يغفرها لها أو ألوالده، وأنه غارق

ٌ
االبتسام جريمة

التواصل  في خيانتها مع نساٍء يلتقطهن من مواقع 
االجتماعي.

 اعتقدت، في صغري، أن عارضات األزياء ال يبتسمن، 
أمــي تسخر من  مــغــروراٌت ومتكبرات، وكانت  ألنهن 
األزياء التي يعرضنها، وبأنها مبتذلة، وغير صالحة 
بعد  املطبخ  أدوات  بها  ف 

ّ
تجف خــرقــًا  لتصبح  ســوى 

غــســلــهــا. حــتــى كـــبـــرت، وعـــرفـــت ســـر عــــدم ابــتــســامــة 
عــــارضــــات األزيـــــــاء، وبـــأنـــهـــن مـــجـــبـــراٌت ومــــأمــــوراٌت، 
مــن مالبس  يعرضن  ملــا  إال  الجمهور  يلتفت  ال  لكي 
وأحـــذيـــة وإكـــســـســـوارات ومـــجـــوهـــرات، فــلــو ابتسمت 

الواحدة منهن، فسوف تجذب أنظار الجمهور، لسحر 
ابتسامتها ووضاءة وجهها وجمال ثغرها.

 أكثر بؤسًا 
ً
أما خالتي التي لم أقابل في حياتي امرأة

مــنــهــا فــقــد كـــانـــت تـــصـــّر عــلــى أن تــبــتــســم وتــضــحــك 
وتـــمـــزح، وكـــانـــت تــــزور كـــل بــيــت عـــــزاء، ألنــهــا تــؤمــن 
بقاعدة مهمة، عرفتها الحقًا، وهي أن كل بيت عزاء 
 بطريقٍة ما، وقد ابتسمت وسط 

ٌ
سوف تغزوه ضحكة

املعزيات يوم وفاة أمي، فخالتي كانت تجلس بجواري، 
 في 

ً
لتشّد من أزري وتكفكف دمعي، ولم تكن ماهرة

دورها، اكتفت بأن تلكزني في كتفي، لكي أقف كلما 
الــبــاب لكي تعزيني وأنـــا ال أعرفها،   مــن 

ٌ
ــرأة امــ دلــفــت 

ــدى تــلــمــيــذات أمـــي قديمًا،  وتــعــّرف نفسها بــأنــهــا إحـ
أمــي حديث  بيت  كــان  فقد  خالتي،  أضحكتني  حتى 
بــه. وكانت  إليه حديثًا ولــم تهنأ  انتقلت  الــطــالء، وقــد 
كل امــرأٍة من املعزيات، حن تدلف إلى البيت، تستند 
إلى الحائط، فيترك لون طالئه األبيض على مالبسها 
امــرأة تحضر  السوداء، فعلقت خالتي بقولها إن كل 
 بختٍم يؤكد أنها قامت بواجب 

ً
إلى العزاء تأتي مطبوعة

 
ً
العزاء، فأضحكتني، وهي تلكزني، لكي أنظر خلسة
إلى األختام البيضاء املطبوعة على ظهور النساء وهن 

ال يعرفن ذلك.

أبو ضحكة جنان

وأخيرًا

»إذا بدأ شعب 
بصناعة النكتة، فاعلم 

أنه بدأ يشعر بالفقر 
والجوع«
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