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عنصريّة في مدارس بريطانيا
تكشف أرقام حكومية بريطانية جديدة عن أّن إدارات المدارس تستبعد يوميًا 

نحو 20 تلميذًا بسبب توجيههم إهانات عنصرية إلى زمالئهم. ]18ـ19[

الخرطوم ــ العربي الجديد

دخلت األزمة في جنوب السودان مرحلة جديدة، 
مع نجاح نائب الرئيس الســوداني املقال والزعيم 
)الصــورة(،  مشــار  ريــاك  للمتمرديــن،  الســابق 
عــن  مختفيــا  كان  بعدمــا  البــاد،  مغــادرة  فــي 
األنظــار منــذ فــراره مــن العاصمــة جوبــا، الشــهر 
املاضــي، إثــر معــارك فــي العاصمــة بــن القــوات 
املواليــة للرئيــس الجنوبــي ســيلفاكير ميارديــت 
التابعــن ملشــار. وعمــدت  الســابقن  واملتمرديــن 
قيــادات ضمــن حركــة مشــار إلــى اختيــار خليفة 

له، بإيعاز من الحكومة، التي ســارعت إلى إعان 
وزيــر املعــادن، تعبــان دينــق، نائبــا أول للرئيــس 

 ملشار. 
ً
السوداني، بديا

»العربــي الجديــد«، إن  لـ وقالــت مصــادر مطلعــة، 
الزعيــم الجنوبــي انتقــل مــن مواقع ســيطرة قواته 
فــي واليــة أعالــي النيــل إلــى كنشاســا، عاصمــة 
الكونغو الديمقراطية، بتنســيق من قبل السودان 
 
ً
فضــا والكونغــو،  وكينيــا  وتشــاد  وإثيوبيــا 

عــن أجهــزة اســتخبارات عامليــة، قبــل أن ينتقــل 
ووفقــا  أبابــا.  أديــس  اإلثيوبيــة،  العاصمــة  إلــى 
للمصــادر نفســها، فــإن جهــات إقليميــة ودوليــة 

بطريقــة  املعارضــة  زعيــم  إخــراج  عمليــة  بــت 
ّ
رت

آمنــة، وُينتظــر أن يديــر مــن أديــس أبابــا حــوارات 
جديــدة مــع ســلفاكير ميارديــت، إلحيــاء اتفاقيــة 
الســام الجنوبــي مــن جديد. وأكــدت املصادر، أن 
خــروج مشــار مــن جنــوب الســودان ســيفتح باب 
التفاوض من جديد، ال سيما أن الهيئة الحكومية 
للتنميــة فــي دول شــرق أفريقيــا »إيغــاد« تعكــف 
حاليا على وضع استراتيجية جديدة لحل األزمة 
في الباد، ما يتطلب حوارات مباشرة مع الفرقاء 
الجنوبيــن. أمــا الحكومــة في جوبــا، فأعلنت أنها 
ال تعلــم أيــن يتواجــد مشــار، وفــق وزيــر اإلعــام 

الجنوبــي، مايــكل مكواي، الــذي اعتبر، في حديث 
»العربــي الجديــد«، أن عــودة مشــار إلــى منصبــه  لـ
مشــيرًا  بحركتــه،  مرهونــة  للرئيــس  أول  نائبــا 
 
ً
إلــى أن هــذه الحركــة اختــارت تعبــان دينــق بديــا

الجلــوس مــع  لــه. واســتبعد رغبــة الحكومــة فــي 
مشــار ومحاورتــه مــرة أخــرى، مؤكــدًا أنهــا أنهت 
وال  الســام  اتفاقيــة  علــى  بالتوقيــع  التفــاوض 
يوجد ما تفاوض عليه، ولكنه عاد للقول إنه »من 
املمكن أن نتفاوض معه في حال اعترف بتمرده 
وفشــل محاولتــه االنقابيــة التي حــاول تنفيذها، 
الشهر املاضي، وهرب على خلفيتها من جوبا«.

مشار خارج جنوب السودان: تعميق لألزمة أم دفع للحل؟
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سياسة

نواف التميمي

تناقلت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية 
خالل اليومني املاضيني أنباًء عن 

عزم الرئيس األميركي، باراك أوباما، 
طرح مشروع قرار أمام مجلس 

األمن الدولي، يقضي بحل الصراع 
الفلسطيني - اإلسرائيلي على 

أساس حدود 1967، وهو األمر الذي 
نفاه مسؤول في وزارة الخارجية 

األميركية، مؤكدًا عدم علمه »بوجود 
أي خطة لتقديم مقترح إلى األمم 

املتحدة حول حل الدولتني يتضمن 
عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل 

.»1967
وسواء صدق اإلعالم اإلسرائيلي، أو 

أن األمر ال يتجاوز »قنبلة اختبار« 
للرئيس األميركي الذي بدأ بجمع 

حقائبه ملغادرة البيت األبيض 
مطلع العام املقبل، فإن الحديث 

عن »حل الدولتني« بات ضربًا من 
الخيال السياسي، املنفصل عن 

الواقع، بل إن املجتمع الدولي صار 
»موت خيار   لالعتقاد بـ

ً
أكثر ميال

ح تقرير أممي صدر 
ّ
الدولتني«، كما مل

منتصف شهر مايو/ أيار املاضي 
عن منّسق األمم املتحدة الخاص 

بعملية السالم في الشرق األوسط، 
نيكوالي مالدينوف، إلى تضاؤل 

حل الدولتني. وعزا التقرير سبب هذا 
»التشاؤم« إلى االتجاهات السلبية 
على األرض، ومن بينها استمرار 
األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية 
في األراضي الفلسطينية املحتلة.
تجدد عن ملهاة 

ُ
وسط الحديث امل

»حل الدولتني«، تظل الحقيقة 
املؤكدة على األرض هي تكاثر 
املستوطنات اإلسرائيلية داخل 

»الدولة الفلسطينية« املوعودة، إذ 
فاق عدد املستوطنات في الضفة 
الغربية 240 مستوطنة )ما عدا 
القدس(، بينها نحو مائة »بؤرة 

استيطانية«، وزاد عدد املستوطنني 
في الضفة والقدس الشرقية على 

640 ألف مستوطن. أما على الواجهة 
السياسية فليس هناك من أي ورقة 
ضغط فلسطينية أو عربية أو دولية 
جبر إسرائيل على االنسحاب من 

ُ
ت

شبر واحد من أراضي الـ67، بل إن 
ما تحققه إسرائيل من اختراقات 

على »جبهة التطبيع« ُيشجع حكومة 
بنيامني نتنياهو على التغّول في 
سياسات االستيطان، والتهويد، 

وهدم املنازل، ومصادرة األراضي، 
واالستيالء على أمالك الغائبني، 

وإقامة املناطق العسكرية العازلة، 
والجدران األمنية، وشق الطرق 

االلتفافية الخاصة باملستوطنني، ثم 
ترك ما تبقى من فتات الجغرافيا 

للفلسطينيني، ولهم نعته على الورق 
بما شاؤوا من األسماء، من »الدولة« 
الى »اإلمبراطورية«، ولهم أن يتمتعوا 

فيها بنعمة االنقسام، ورفاهية 
التنسيق األمني.

ملهاة 
»حل الدولتين«

A

وائل قنديل

في اللحظة التي كان فيها الالعب 
املصري، السلفي، يسقط، بمهارة 

شديدة، منهزمًا أمام الالعب 
الصهيوني، كان عبد الفتاح السيسي 

، جوهره 
ً
يلقي خطابًا طويال

وموضوعه األساس: أنه مع إسرائيل 
حتى النهاية، فذلك أفضل جدًا.

تشعر وأنت تعيد مشاهدة دراما 
االنهزام املصري أمام الصهيوني 
في األلعاب األوملبية أن هذه اللقطة 

مصنوعة بعناية فائقة، وكأن 
الالعب ذا اللحية الكثيفة يؤدي مهمة 

»وطنية« جليلة، أو أنهم قالوا له 
»اذهب وانهزم« خدمة لوطنك، الذي 

هو شخص عبد الفتاح السيسي.
مفردات الصورة التلفزيونية لالعب 

تحمل الرسالة التي يروجها نظام 
 لنا بمواجهة 

ٓ
السيسي: ال ِقَبل

إسرائيل، وال نريد. وأن في 
االستسالم واالنسحاق الطوعي 
أمامها النجاة، وأن في التطبيع، 

إلى درجة التالحم معها، السالمة، 
وأن اللعب معها لم يعد عارًا يلوث 
الكرامة الوطنية، والقيم اإلنسانية، 

وأن هذا هو النوع الوحيد املسموح به 
من السلفيني، وأصحاب اللحى، ممن 

يهرولون ملصافحة تسيبي ليفني، 
بينما يقبع اآلخرون، أمثال حسام 
أبو البخاري وحازم أبو إسماعيل، 

في أقبية السجن والتعذيب.
سيقول لك أحدهم إن الالعب 

املصري رفض مصافحة 
اإلسرائيلي، وهذا بالضبط جوهر 

تفكير سلفية التطبيع واالنقالبات، 
التي يمثلها برهامي، ومن على 

شاكلته، ممن كانوا يحرمون تهنئة 
املسيحيني بأعيادهم، لكنهم في 

الوقت ذاته ال يمانعون في التواصل 
ِشر أن 

ُ
الحميم مع الصهاينة. وقد ن

الالعب سلفي، على طريقة شيخ من 
الطريقة »املدخلية« تحتفظ الذاكرة 

له بموقف شائن، أثناء العدوان 
الصهيوني على لبنان 2006 إذ 

كان يدعو الله في خطبه أن تنهزم 
املقاومة اللبنانية، وتخرج من املعركة 
مكسورة مدحورة، اتساقًا مع موقف 

رسمي عربي، كان مع العدوان 
الصهيوني، العتبارات طائفية مقيتة.

سيقولون إن الالعب املصري 
خاض املباراة مرغمًا مكرهًا، ولم 

يكن يستطيع االمتناع واالنسحاب، 
بدليل أنه رفض أن يصافح، وهدا 

قفز مثير للضحك على جوهر 
املوضوع، وكأن املصاحبة في الحلبة 
حالل، بينما املصافحة حرام، أو كأن 
الالعب املصري لم يكن بمقدوره أن 
ينسحب، من البداية، بداعي اإلصابة 

، إن كان حقًا في 
ً
أو اإلعياء، مثال

داخله يرفض السقوط في عار 
التطبيع الرياضي، كما فعلت، بكل 
النبل والشموخ واالتساق مع الذات، 

الالعبة السعودية، التي أوقعتها 
القرعة مع إسرائيلية، فانسحبت.

بالعودة إلى مضمون خطاب 
السيسي، في اليوم نفسه، تجد 

نفسًا ساداتيًا، ينتمي بالكلية إلى 
أحاديث الرخاء، الذي لن يتأتى 

إال من خالل االمتزاج باملشروع 
اإلسرائيلي، إذ تكلم السيسي، بكل 

السخط واالشمئزاز، من الربيع 
 ثورة يناير املسؤولية 

ً
العربي، محمال

عن خراب هو فاعله ومنفذه، كما 
كان السادات يتكلم عن الحرب ضد 
العدو، باعتبارها خطيئة، واملقاومة 
بوصفها جريمة وتهورًا وانتحارًا.

وبالكيفية ذاتها، ذهب السيسي 
للحديث عن ضرورات رفع الدعم، 
وتعاطي وصفات صندوق النقد، 

والسباحة في مستنقعات القروض 
والديون، والعمل على كل ما يقربه 
من إسرائيل، ويجعله في ركابها، 
سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، 

بالتوازي مع التوسع في قمع الداخل، 
واإلمعان بالفتك والتنكيل بكل من 
يرفض أو يعترض، أو يشكك في 

حكمة »كبير العائلة املصرية«.
يقول لنا التاريخ إن الطغاة الذين 
يصنعهم لنا أعداؤنا، لهم فترة 

صالحية محددة لالستخدام، يجري 
خاللها استعمالهم في تنفيذ مهام 

معينة، وبعدها يكون التخلص منهم، 
إذ يصيرون عبئًا، أو تصبح كلفة 

استمرارهم أعلى بكثير من فواتير 
استبدالهم. وفي مصر اآلن، يوشك 

مشروع التخريب االستراتيجي 
أن يبلغ منتهاه، ولم يعد في قوس 

التنازالت منزع.

مع إسرائيل 
ذلك أفضل جدًا

مرور
الكرام

اتصاالت بين السفارة المصرية وفـريق ترامب
القاهرة ــ العربي الجديد

ــــاع  تــكــشــف مــــصــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــصـــريـــة واســــعــــة االطـ
وسرية  مباشرة  اتــصــاالت  وجــود  عــن  الجديد«  »العربي  لـ
في واشنطن،  املصرية  الدبلوماسية  البعثة  في  أفــراد  بني 
للرئاسة  الجمهوري  للمرشح  االنتخابية  الحملة  وقيادة 
دونـــالـــد تـــرامـــب، لــتــنــســيــق الـــتـــعـــاون فـــي عــــدد مـــن املــلــفــات 
في  األميركية  املصرية  العاقات  آفــاق  ودراســـة  اإلقليمية، 

حالة فوز ترامب بالرئاسة.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  فــي هـــذا الــســيــاق، تــؤكــد املـــصـــادر لـــ
»االتصاالت بدأت منذ شهرين، وتحديدًا بعدما أصبح في 
حكم املؤكد تسمية ترامب مرشحًا للحزب الجمهوري، في 
كلينتون«،  هياري  الديمقراطي  الحزب  مرشحة  مواجهة 
لــم تــجــِر اتــصــاالٍت مشابهة بقيادة  مشيرة إلــى أن »مــصــر 
حملة كلينتون، بل تكتفي فقط باالتصاالت الرسمية بني 
الــديــمــقــراطــي وإدارة الرئيس  الــســفــارة املــصــريــة، والــحــزب 

األميركي باراك أوباما«.
ــــاالت أســــفــــرت عــــن »تــعــّهــد  ــــإن االتـــــصـ ووفــــقــــًا لـــلـــمـــصـــادر، فـ
مجال  في  مع مصر  التعاون  بتوثيق  الجمهوري  الجانب 

املساعدات  تدفق  استمرار  على  والعمل  اإلرهـــاب،  مكافحة 
الــتــحــركــات اإلقليمية  االقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة، ورعـــايـــة 
لــلــرئــيــس املـــصـــري عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، خــصــوصــًا بما 
الفلسطينيني  بني  والتقريب  الفلسطينية  القضية  يخّص 

وإسرائيل«.
كما تشير املــصــادر إلــى أن »فــكــرة إقــامــة دولـــة فلسطينية 
التي   ،1967 يونيو/حزيران  من  الرابع  حــدود  على  عاجلة 
ليست  إسرائيل،  مع  التقارب  مقابل  السيسي  إليها  يدعو 
ــة بــالــنــســبــة لـــتـــرامـــب ومـــســـاعـــديـــه، لــكــن األهـــم  ــويــ ذات أولــ
بــالــنــســبــة لـــهـــم، هـــو ضـــمـــان حــمــايــة إســـرائـــيـــل ومـــصـــر من 

األخــطــار اإلرهــابــيــة املــتــوقــعــة مــن ســيــنــاء، والــعــمــل بجدية 
عــلــى إنــهــاء حـــرب الــســلــطــة املــصــريــة عــلــى اإلرهـــــاب، بدحر 

العصابات املنتمية فكريًا لتنظيم داعش«.
وتــوضــح املــصــادر أن االتـــصـــاالت بــني الــجــانــبــني تضمنت 
أيضًا إبداء الدبلوماسيني املصريني اعتراضهم، وامتعاض 
إلى واشنطن خال فترة  السيسي من عدم دعوته رسميًا 
العاملية،  العواصم  لجميع  دعوته  من  الرغم  على  رئاسته، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــعــامــل الـــبـــارد مــن قــبــل إدارة أوبـــامـــا مع 
األوضــاع الجديدة في مصر، عقب اإلطاحة بحكم الرئيس 

املعزول، محمد مرسي، منتصف عام 2013.
ويــرى مراقبون أن »الــتــعــاون فــي مجال مكافحة اإلرهـــاب، 
أمنيًا واستخباراتيًا، ثم سياسيًا، بالتضييق على تيارات 
اإلســام السياسي في منطقة الشرق األوســط وتحركاتها 
السياسية في الغرب، سيكون على رأس مجاالت التنسيق 
بـــني الــســيــســي وتــــرامــــب، فـــي حــــال فــــوز األخـــيـــر بــالــرئــاســة 
األمــيــركــيــة«. ويــســعــى الــســيــســي لــربــح املــزيــد مــن صفقات 
توريد األسلحة التي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في العامني 
الــتــعــاون،  فــي تعميق  السيسي  آمـــال  األخــيــريــن. وتنتعش 
وتــجــاهــل واشــنــطــن لسلبيات نــظــامــه فــي مــلــفــات الحقوق 

والــحــريــات، واألمـــن، فــي ظــل العديد مــن مساحات االتــفــاق 
الحزب  املتشدد داخــل  املعسكر  السيسي وأفكار  أفكار  بني 
الــذي خــرج منه ترامب، ال سيما االتفاق على  الجمهوري، 
كيانات  على  للحفاظ  الشعبية  الــثــورات  »مــعــاداة  نظرية 
الدول« التي ال يكف السيسي عن ترديدها، وذكرها ترامب 

أخيرًا في خطابات عدة.
وكــان تــرامــب قــد اخــتــّص السيسي، والعاهل األردنـــي امللك 
عــبــدالــلــه الــثــانــي كــنــمــوذجــني لــلــزعــمــاء الـــذيـــن ســيــتــعــامــل 
معهم »ملحاربة اإلسام املتطرف، ورفض ثقافة املوت التي 
اها تنظيم داعش«، وذلك في مؤتمر دعائي عقده، يوم 

ّ
يتبن

األحد، كما اعتبر أنهما »من أصدقائه«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــإن لــــقــــاءات الــســيــســي مـــع وزيـ فـــي املـــقـــابـــل، فــ
الرئاسية  واملرشحة  كــيــري،  جــون  الديمقراطي،  األميركي 
الديمقراطية، هياري كلينتون، وزوجها، الرئيس األسبق 
بــيــل كــلــيــنــتــون، فــي نــيــويــورك فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2014، 
الرؤى  الشاسع في  التوتر بسبب االختاف  سيطر عليها 
بني السيسي وقيادات الحزب الديمقراطي، وإصرارهم على 
مختلفة  رؤى  وتبنيهم  املصري،  النظام  سلبيات  مناقشة 

بشأن دمج اإلسام السياسي في املنطقة.

محمد أمين

يـــطـــغـــى الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري بــني 
الــنــظــام الـــســـوري والـــقـــوات الــكــرديــة، 
ــيـــس،  ــمـ ـــــــرجـــــــم، أمــــــــس الـــخـ

ُ
والـــــــــــذي ت

ــيــــران الـــحـــربـــي ملــــواقــــع الــــقــــوات  بـــقـــصـــف الــــطــ
الــكــرديــة فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، عــلــى جـــزء من 
املشهد امليداني السوري. وتتعدد اآلراء حول 
خلفيات هذا التصعيد وتداعياته املرتقبة في 
حال استمراره وتأكد املعلومات التي تسربت 
استهداف  فــي  الــروســي  الطيران  عــن مشاركة 
الــقــوات الكردية. وفيما أكــدت وحــدات حماية 
أنها »لن  الكردية، في بيان أصــدرتــه،  الشعب 
في  السورية  الحكومة  هجمات  على  تصمت 
الــحــســكــة«، مــتــوعــدة بـــالـــرد ضـــد مـــا وصــفــتــه 
ــداء الـــســـافـــر«، وذلــــك بــعــد مــعــلــومــات  ــتـ »االعـ ـــ بـ
ذلك  فــي  بما  جسيمة  لخسائر  تعرضها  عــن 
خــســارة أغــلــب مــقــراتــهــا وإلـــقـــاء الــقــبــض على 
البعض  لم يستبعد  العشرات من عناصرها، 
أن يكون التوتر »مسرحية« ال يمكن عزله عن 
تطرأ  التي  والعسكرية  السياسية  التطورات 

منذ أيام على امللف السوري. 
وكــان الفتًا أن هــذا التوتر يأتي بعد أيــام من 
تحول املــوضــوع الــكــردي إلــى محور أساسي 
في املشاورات التي تجرى حول امللف السوري، 
وبعد استعادة »سورية الديمقراطية« مدينة 
منبج من تنظيم »الدولة اإلسامية« )داعش(، 
بـــدعـــم أمـــيـــركـــي. وبــيــنــمــا حـــضـــرت املـــخـــاوف 
ــتـــراب تــحــقــيــق الــحــلــم الــكــردي  الــتــركــيــة مـــن اقـ

بــإقــلــيــم مستقل فــي املــحــادثــات بــني الــرئــيــس 
التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي 
فاديمير بــوتــني فــي روســيــا فــي الــتــاســع من 
شهر أغسطس/ آب الحالي، لم يغب موضوع 
األكــراد عن اللقاء املتوتر الــذي جمع املبعوث 
األميركي إلى سورية مايكل راتني مع أعضاء 
أميركية«  والــذي تخللته »نصيحة  االئتاف، 
الــتــواصــل مع  الــســوريــة بــضــرورة  للمعارضة 
زعـــيـــم حــــزب االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي، 
صالح مسلم. ويضاف إلى ذلك تزامن التوتر 
بني النظام واألكراد مع الخافات الداخلية بني 
السوري  الــشــارع  فــي  قوتني سياسيتني  أكبر 
الكردي في محافظة الحسكة السورية بسبب 

ــاد الــديــمــقــراطــي« الــكــردي  قــيــام حـــزب »االتـــحـ
بحملة اعــتــقــاالت أخــيــرًا طــاولــت قـــيـــادات من 

»املجلس الوطني الكردي«.
ــة )أقـــــصـــــى شـــمـــال  ــكـ وتـــشـــهـــد مـــديـــنـــة الـــحـــسـ
قوات  شرقي ســوريــة(، تصعيدًا عسكريًا بني 
الــنــظــام ومــلــيــشــيــات مــســانــدة لــهــا مـــن جــهــة، 
وبــني قــوات كــرديــة مــن جهة أخـــرى، إذ قصف 
الطيران الحربي السوري، للمرة األولى، أمس 
اعتبره  ما  الكردية،  للقوات  مواقع  الخميس، 
مراقبون تطورًا الفتًا ربما يغّير من توازنات 
التي  كانت تحكم هذه املنطقة االستراتيجية 

تقع على الحدود السورية العراقية.
الــســوري ضربات جوية  النظام   طيران 

ّ
وشــن

استهدفت 3 مراكز لوحدات »حماية الشعب« 
الكردي،  الديمقراطي  االتحاد  لحزب  التابعة 
الكردية، )شرطة داخلية  ولقوات »األسايش« 
تابعة لــإدارة الذاتية التي تضم أحزابًا عدة، 
أبـــرزهـــا االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي الــــذي يتزعمه 
صالح مسلم(. ويوضح املتحدث باسم قوات 
»سورية الديمقراطية«، العقيد طال سلو، أن 
لهذه  العامة  القيادة  القصف استهدف مبنى 
القوات في الحسكة، مشيرًا عبر صفحته على 
موقع فيسبوك، إلى أن األضرار اقتصرت على 
املاديات، لكن معلومات أخرى حصلت عليها 
املسؤول  مقتل  إلــى  تشير  الجديد«،  »العربي 
الـــعـــام فـــي قــــوات »األســــايــــش«، مــنــيــر مــحــمــد، 
 عن أسر 30 عنصرًا من القوات الكردية 

ً
فضا

مقابل وجود 6 أسرى من قوات النظام. 
»العربي  لـ تــوفــرت  الــتــي  املــعــلــومــات  وبحسب 
ــإن قـــــــوات الــــنــــظــــام تــمــكــنــت مــن  ــ الــــجــــديــــد«، فــ
السيطرة على غالبية املقرات التابعة للقوات 
الــكــرديــة فــي املــديــنــة، بعد اســتــهــداف مقراتها 
ــل يــضــم تـــعـــزيـــزات. كــمــا أمــهــل  الــرئــيــســيــة ورتــ
الـــنـــظـــام الــــقــــوات الـــكـــرديـــة 24 ســـاعـــة ملـــغـــادرة 
املــديــنــة. فــي املــقــابــل، تــحــاول الــقــوات الــكــرديــة 
اســتــعــادة زمـــام األوضــــاع، األمـــر الـــذي جعلها 
تدفع بكتبية من مقاتليها مــزودة بصواريخ 
مــحــمــولــة عــلــى الــكــتــف فـــي مــحــاولــة لتحييد 

ساح الطيران عن املشاركة في املواجهات. 
وتفجر التوتر بعدما كانت الحسكة قد شهدت 
بني  اشتباكات  املاضيني  اليومني  مــدى  على 
لــقــوات  مليشيا »الـــدفـــاع الــوطــنــي« املــســانــدة 

نظام األســد، وبــني قــوات »األســايــش«. ويلفت 
الــصــحــافــي عـــدنـــان ســلــطــان إلــــى أن املــديــنــة 
أدى  الــجــانــبــني  بــني  عسكريًا  تصعيدًا  تشهد 
إلــــى ســـقـــوط قــتــلــى ومـــصـــابـــني مـــن الــطــرفــني، 
»العربي الجديد«، إلى أن »الجانبني  لـ مشيرًا 
يــســتــخــدمــان كـــل أنــــــواع األســـلـــحـــة بــمــا فيها 
اتساع  إمكانية  إلــى  يشير  تطور  في  الثقيلة، 

دائــرة هذه االشتباكات الدامية«. ويوضح أن 
قـــوات الــنــظــام ســانــدت »الـــدفـــاع الــوطــنــي«، إذ 
اســتــهــدفــت، أول مــن أمـــس األربـــعـــاء، بــقــذائــف 
مدفعية من منطقة كوكب بالقرب من املدينة، 
ــد ســلــطــان،  ــؤكــ ــة. ويــ ــرديــ ــكــ ــــوات الــ ــقـ ــ ــع الـ ــواقــ مــ
املــوجــود داخــل املدينة، أن األســبــاب املباشرة 
إلى  ه يشير 

ّ
لكن لاشتباكات »غير واضحة«، 

ه في األيام التي سبقت هذه املعارك شهدت 
ّ
أن

املــديــنــة اعــتــقــاالت بــني الــجــانــبــني عــلــى خلفية 
ســواء  العسكرية،  الخدمة  إلــى  الشباب  ســوق 
لدى قــوات النظام أو القوات الكردية، ما أدى 

إلى تفّجر هذا النزاع املسلح.
تحمل  محافظة  مــركــز  الحسكة  مدينة  وتــعــد 
ــبــــرى املـــحـــافـــظـــات  ــــن كــ االســـــــم ذاتـــــــــه، وهــــــي مـ

الـــســـوريـــة وأهــمــهــا كــونــهــا تــضــم الــعــديــد من 
ـــوري، ومـــنـــهـــا: الــعــرب  ــسـ مـــكـــّونـــات الــشــعــب الــ
 عن 

ً
ــوريـــني، فــضــا والـــكـــرد، والــســريــان، واآلشـ

أنها تضم أكبر آبار البترول في سورية.
السيطرة  الكردية  والــقــوات  النظام  ويتقاسم 
إذ تؤكد مصادر  املدينة منذ عام 2013،  على 
فــي املــعــارضــة الــســوريــة أنـــه جـــرت تفاهمات 
لتسهيل  الــســوري  والنظام  بــني صالح مسلم 
سيطرة قواته على مناطق ذات أغلبية كردية 

مقابل محاصرة الحراك الثوري الكردي.
ويـــــرى مــتــابــعــون أن الـــنـــظـــام وحــلــيــفــه حــزب 
االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي يــلــجــآن، أحـــيـــانـــًا، إلــى 
»املــســرحــيــات«  ــوصــف بـــ

ُ
افــتــعــال مــنــاوشــات ت

لــصــرف األنــظــار عــن أحـــداث هــامــة تــجــري في 
املــحــافــظــة. ويـــرى نــائــب رئــيــس رابــطــة األكـــراد 
الـــســـوريـــني املــســتــقــلــني، رديـــــف مــصــطــفــى، أن 
الحسكة، »هم بالفعل  املتشابكة في  األطــراف 
حــلــفــاء اســتــراتــيــجــيــون عسكريًا وســيــاســيــًا«، 
مشيرًا إلــى أن األطـــراف املتنازعة »تــعــود إلى 
بتقبيل  املــوضــوع   

ّ
حـــل ليتم  نفسها  الــطــاولــة 

ــايـــا«، مــوضــحــًا  الـــلـــحـــى عـــلـــى حـــســـاب الـــضـــحـ
املــعــركــة »هــــو التخفيف  أهـــــداف هــــذه  أن مـــن 
مــن االحــتــقــان فــي الــشــارع الــكــردي بالجزيرة 
السورية على خلفية التصعيد الخطير الذي 
ــقـــوده مــلــيــشــيــا االتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي ضد  تـ

كوادر قيادات املجلس الوطني الكردي«. 
ــارز، عضو  ــ ــردي بـ مـــن جــانــبــه، يـــرى قـــيـــادي كــ
ــيــــئــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فــــــي حـــــركـــــة املـــجـــتـــمـــع  الــــهــ
الديمقراطي التي تضم أحزابًا كردية سورية 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــلـــيـــل، فــــي حــــديــــث لـ عـــــــدة، آلــــــــدار خـ
الـــجـــديـــد«، أن االشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي تـــجـــري في 
 
ّ
أن إيــرانــيــة«، مضيفًا  »لــعــبــة  الحسكة  مــديــنــة 

النظام بشار  إيرانيًا مع رئيس  اتفاقًا  »هناك 
األسد ضد مشروعنا، خصوصًا بعد الخسائر 
التي لحقت بداعش في مدينة منبج، أخيرًا«. 

ويرى مراقبون أنه ال يمكن عزل ما يجري في 
العسكرية  الــتــطــورات  عــن  الحسكة  محافظة 
تـــزال في  الــتــي جــرت وال  الكبرى  والسياسية 
سورية، على ضوء تفاهمات إقليمية جديدة 

فرضها التقارب الروسي التركي.

رامي سويد

لم يستطع النظام السوري تحقيق أي تقّدم 
ــم مــــن اســـتـــمـــرار  ــرغــ يـــذكـــر فــــي حـــلـــب عـــلـــى الــ
الخاضعة  املناطق  على  للسيطرة  مساعيه 
للمعارضة بــدعــم مــن الــطــيــران الـــروســـي، إال 
الخميس  أمــس  املعارضة نجحت مجددًا  أن 
ــــوات الــنــظــام  ــتــه قـ

ّ
فـــي الــتــصــدي لــهــجــوم شــن

»كــان األمــر وكــأن جــزءًا مــن روحــي قــد مــات«، 
أرى  كــالــحــيــوانــات... كنت  »كــانــوا يعاملوننا 
الدماء تسيل بغزارة كالنهر«. بهذه العبارات 
ص سجناء سوريون سابقون شهاداتهم 

ّ
لخ

ــانــــوا يـــتـــعـــّرضـــون لــه  عــــن الـــتـــعـــذيـــب الــــــذي كــ
فــي ســجــون الــنــظــام الـــســـوري، الــتــي وثقتها 
منظمة العفو الدولية في تقرير جديد، صدر 
ــم إنــســانــيــتــك«. وأحــصــت 

ّ
بــعــنــوان »إنـــه يــحــط

الــتــقــريــر وفــــاة 17723 شخصًا  فـــي  املــنــظــمــة 
آذار 2011  مــــــارس/  بـــني  احـــتـــجـــازهـــم  ــاء  ــنـ أثـ
بمعدل  أي   ،2015 األول  كــانــون  وديــســمــبــر/ 
أكــثــر مـــن 300 شــخــص شــهــريــًا، مــقــارنــة مع 
»ثاثة إلى أربعة أشخاص في الشهر« خال 
السنوات العشر التي سبقت العام 2011، عام 
بدء الثورة السورية.  كما رجحت املنظمة أن 

يكون عدد القتلى أكثر من ذلك.
واستندت املنظمة في تقريرها إلى شهادات 
ــّصـــت بــالــذكــر  ــن الـــتـــعـــذيـــب، وخـ 65 نــاجــيــًا مـ
 عن الفروع 

ً
سجن صيدنايا العسكري، فضا

األمنية التي تشرف عليها أجهزة املخابرات.
وتــــحــــدث ســـجـــنـــاء ســــابــــقــــون، فــــي »روايـــــــات 
مــــرعــــبــــة«، بـــحـــســـب وصــــــف مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو 
الــدولــيــة، عــن دوامـــة ال تنتهي مــن التعذيب، 
ترحليهم  عند  أو  عليهم  القبض  عند  ســواء 
بــني مــراكــز االحــتــجــاز. وأول مــا تــحــدث عنه 
الــنــاجــون مــن ســجــون الــنــظــام هــو مــا يسمى 

املناطق  عــلــى  أجــنــبــيــة  بمليشيات  مــدعــومــة 
التي تسيطر عليها املعارضة في ريف حلب 
الجنوبي. وتأتي هذه املعطيات امليدانية مع 
بحث األمـــم املــتــحــدة هــدنــة لثماني وأربــعــني 
ســاعــة فــي حــلــب، كما أعــلــن املــبــعــوث األممي 
إلــــى ســـوريـــة ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا. وقـــال 
دي ميستورا، في مؤتمر صحافي عقده في 
جنيف أمــس، إن وقــف القتال لـــ48 ساعة في 
حلب هو املوضوع الرئيسي أمــام قوة مهام 
األمـــم املــتــحــدة الــتــي اجــتــمــعــت أمـــس، مشيرًا 
األميركية  املتحدة  والواليات  أن روسيا  إلى 
»تتشاركان القلق بشأن حلب، وتتطلعان إلى 
حــل«. وأعــلــن املبعوث األمــمــي أنــه ألغى لقاء 
»عدم  مع املبعوثني اإلنسانيني، وبرر قراره بـ
ــة  ــاثـ احــــتــــرام أطـــــــراف الــــصــــراع ضـــــــرورة اإلغـ
وإيصال املواد الازمة للمحاصرين، ال سيما 
فـــي حـــلـــب«. وكــشــف دي مــيــســتــورا أن هــنــاك 
مناطق في سورية لم تصلها املساعدات منذ 
 عن أنها لم تصل إلى أي منطقة 

ً
شهر، فضا

في األسبوع األخير، مكررًا دعوته إلى هدنة 
اإلنسانية  املــســاعــدات  تمرير  فــي  للمساعدة 
ــــاء الــجــرحــى  إلــــى املـــحـــاصـــريـــن، وكـــذلـــك إلجـ
الذين يسقطون جراء املعارك وقصف النظام 

والطيران الروسي.
والقـــت روســيــا كـــام املــبــعــوث األمــمــي بــإبــداء 
اســتــعــدادهــا إلعــــان هــدنــة إنــســانــيــة ملـــدة 48 

املقبل،  األسبوع  من  اعتبارًا  أسبوعيًا  ساعة 
إلفــســاح املــجــال أمـــام إيــصــال املــســاعــدات إلى 
وزارة  باسم  املتحدث  أعلن  كما  سكان حلب، 
لكن  كوناشينكوف  ايــغــور  الــروســيــة  الــدفــاع 
كــونــاشــيــنــكــوف تعليقًا على  بـــشـــروط. وقــــال 
لتطبيق  الشرط  »يكمن  اقتراح دي ميستورا 
هذه املبادرة في إرسال القوافل اإلنسانية إلى 
األحياء الشرقية لحلب والتي تسيطر عليها 
الخاضعة  الغربية  األحياء  وإلى  العصابات، 

لسيطرة القوات الحكومية، عبر مسارين«.
ــرة خــارجــيــة االتـــحـــاد  ــ فـــي املـــقـــابـــل، دعــــت وزيــ
األوروبــي فيديريكا موغيريني في بيان، إلى 
وقــف فـــوري للقتال فــي حلب إلفــســاح املجال 
أمــام إجــاء حــاالت طبية وإيصال املساعدات 
مياه  مــن  األساسية  التحتية  البنى  وإصـــاح 
وكــهــربــاء. مــن جهته حّمل االئــتــاف الوطني 
الـــســـوري املـــعـــارض فـــي بـــيـــان، »نـــظـــام بــشــار 
ــد وحـــلـــفـــاءه املـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة إزاء  ــ األســ
استمرار الحصار ومنع املساعدات، وهو ما 
األمــن ومنها  لــقــرارات مجلس  انتهاكًا  يمثل 
القرار 2254 الذي يدعو لرفع فوري للحصار 

ووقف قصف املدنيني«.
فأفادت مصادر  امليدانية،  التطورات  في  أما 
مقربة من »جيش الفتح« جنوب مدينة حلب 
»العربي الجديد« أمــس، بــأن قــوات »جيش  لـ
الفتح« تمّكنت من استعادة كل النقاط التي 

تقّدمت إليها قوات النظام في قرية القراصي 
الجنوبي مــســاء األربـــعـــاء، على  بــريــف حلب 
الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار الــقــصــف الــعــنــيــف الـــذي 
ــلـــى مــنــاطــق  ــة عـ ــيــ تـــشـــنـــه الــــطــــائــــرات الــــروســ
االشــتــبــاك ملــنــع قـــوات املــعــارضــة مــن الــتــقــّدم. 
ــــرت املـــصـــادر أن قــــوات املــعــارضــة قتلت  وذكـ
واملليشيات  النظام  قـــوات  عناصر  مــن  عـــددًا 
الــداعــمــة لــهــا، كــمــا تمّكنت مــن تــدمــيــر آلــيــات 

تابعة لقوات النظام.
ــام«، وهـــو أحــد  مــن جــهــتــه، أعــلــن »فــيــلــق الـــشـ
فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة املـــنـــضـــويـــة فــــي »جــيــش 
الفتح«، عن تمّكن قواته باالشتراك مع باقي 
ته 

ّ
فصائل املعارضة من التصدي لهجوم شن

قوات النظام صباح أمس على قرية العامرية 
وتلة املحروقات جنوب مدينة حلب.

وتـــهـــدف هــجــمــات قـــــوات الـــنـــظـــام فـــي األيــــام 
األخيرة في جبهات القتال جنوب حلب إلى 
اســـتـــعـــادة املــنــاطــق الـــتـــي خــســرتــهــا لــصــالــح 
ــلــــت  ــقـــة. وواصــ ــة أخــــيــــرًا فــــي املـــنـــطـ ــعــــارضــ املــ
طائرات النظام وروسيا غاراتها على مناطق 
يوم  مدينة حلب  جــنــوب  املــعــارضــة  سيطرة 
أمــــس، فــقــد اســتــهــدفــت طـــائـــرات ُيــعــتــقــد أنها 
روســيــة مــنــاطــق الــرامــوســة ومـــشـــروع 1070 
شــقــة وعــقــرب جــنــوب مــديــنــة حــلــب بعشرات 
ــرار مادية  الــغــارات الــجــويــة، مــا أدى إلــى أضـ

كبيرة من دون وقوع ضحايا بني املدنيني.

فــور وصولهم  تــبــدأ  الــتــي  الترحيب«  »حفلة 
الــى مركز االحتجاز، وهــي عبارة عن ضرب 
مبرح »بقضبان من السيليكون أو بقضبان 

معدنية أو بأساك كهربائية«.
ــــي بـــعـــض الــــــحــــــاالت، يـــتـــعـــرض الـــســـجـــنـــاء  فـ
لــلــتــعــذيــب كـــل يـــوم مـــن أجـــل »خـــــرق« بسيط 
لــقــوانــني الــســجــن، بــمــا فــي ذلـــك الــتــحــدث مع 
نـــــزالء آخـــريـــن أو عــــدم تــنــظــيــف زنــازيــنــهــم. 
السابقني، خال  السجناء  الكثير من  ويقول 
»تعّرضوا  إنهم  للمنظمة،  شهاداتهم  تقديم 
لــلــضــرب بــخــراطــيــم بــاســتــيــكــيــة، وقــضــبــان 
خشبية،  وعصي  السيليكون،  من  مصنوعة 
جـــِبـــر آخـــرون 

ُ
والــحــرق بــأعــقــاب الــســجــائــر. وأ

ــات  ــدمـ ــــي املـــــــاء وتـــلـــقـــي صـ عـــلـــى الـــــوقـــــوف فـ
لصعقات  تعرض  طالب  ويشير  كهربائية«. 
كهربائية، إلى أن »األمــر كان وكــأن جــزءًا من 
روحي قد مات... بعدئذ، لم أعد أشعر بالفرح 
كــمــا لـــم أعــــد أضــــحــــك«. ويــنــقــل الــتــقــريــر عن 
ســامــر، وهـــو مــحــام قــبــض عليه قـــرب مدينة 
كنت  كالحيوانات.  يعاملوننا  »كانوا  حماة: 

أرى الدماء تسيل بغزارة كالنهر«.
)اســم مستعار(، أحد  زيــاد  من جهته، يشير 
املــعــتــقــلــني ســابــقــًا فــي أحـــد فــــروع املــخــابــرات 
ــى أن »ســـبـــعـــة  ــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي دمـــــشـــــق، إلـ
أشخاص توفوا خنقًا في إحدى املرات، حني 
توقفت أجهزة التهوئة عن العمل«. ويضيف 

»بـــدأوا يركلوننا ليروا من منا ال يــزال على 
قيد الــحــيــاة، وطــلــبــوا مني ومــن الــنــاجــني أن 
نــقــف. عندئذ أدركـــت أنــنــي كنت أنـــام بجوار 
ــو معقتل  ــــال، وهــ ــثـــث«. ويـــصـــف جـ ســبــع جـ
سابق أيضًا، األمــر بالقول »كــان األمــر أشبه 

بالتواجد في غرفة املوتى«.
املخابرات،  فــروع  في  التحقيق معهم  وأثناء 
وفق التقرير، يتعرض املعتقلون لشتى أنواع 
الــتــعــذيــب، مـــن بــيــنــهــا الــصــعــق بــالــصــدمــات 
ــــل  ــــزع أظـــافـــر األيـــــدي واألرجـ الــكــهــربــائــيــة ونـ
والــســلــق بــاملــيــاه الــســاخــنــة. كــمــا روت بعض 
املعتقات، بحسب التقرير، ما تعرضن له من 

اغتصاب واعتداء جنسي.
بــــدوره، يــصــف معتقل ســابــق االكــتــظــاظ في 
إلى  جلبوني  »عندما  بقوله  االعتقال،  مركز 
املكان، لم أتمكن من رؤيــة الناس من حولي، 
ــلـــّوى وتــخــتــلــط  ــتـ ــل رأيــــــت ديــــدانــــًا كـــانـــت تـ بــ
بعضها مع بعض. لم أكن قادرًا على الوقوف 

متسع  هناك  ليس  ألنــه  االثنتني  قدمي  على 
كاف للوقوف«. وبعد فروع املخابرات، يواجه 
املعتقلون محاكمات سريعة »فادحة الجور« 
العفو  منظمة  وفــق  العسكرية،  املحاكم  أمــام 
السجون، وعلى  إلى  ُينقلوا  أن  الدولية، قبل 

رأسها سجن صيدنايا.
ويـــقـــول عــمــر، مــعــتــقــل ســابــق فـــي صــيــدنــايــا، 
إنــــه »فــــي فــــرع املـــخـــابـــرات يــكــون الـــهـــدف من 
التعذيب والــضــرب إجــبــارنــا على االعــتــراف. 
ــا فــــي صـــيـــدنـــايـــا، فـــيـــبـــدو أن الــــهــــدف هــو  ــ أمـ
املـــــوت«. ويــشــيــر إلـــى أنـــه »فـــي إحــــدى املـــرات 
املعتقلني على  اثنني من  الحراس  أجبر أحــد 
باغتصاب  أحــدهــمــا  وأمـــر  مابسهما،  خــلــع 
اآلخر، وهدده باملوت إن لم يفعل«. كما يروي 
سام، وهو محام من حلب أمضى عامني في 
السجن مدربًا  صيدنايا، كيف ضــرب حــراس 
لرياضة كونغ فو حتى املوت، بعدما اكتشفوا 

أنه كان يدرب آخرين في الزنزانة.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول مــديــر قــســم الــشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا في املنظمة، فيليب 
ــــن ُيــســتــخــدم  ــــراهـ ــوقــــت الـ ــر، إنـــــه »فـــــي الــ ــوثــ لــ
ــار حــمــلــة مــنــظــمــة وواســعــة  الــتــعــذيــب فـــي إطــ
الــنــطــاق، ضــد كــل مــن يشتبه فــي معارضته 
لــلــحــكــومــة مـــن الــســكــان املــدنــيــني، وهـــو ُيــعــّد 

بمثابة جريمة ضد اإلنسانية«.
)فرانس برس(

تسيطر القوات 
الكردية على 
مناطق عدة 
في الحسكة 

)Getty(

تعّهد الجمهوريون 
بتوثيق التعاون حول

 مكافحة اإلرهاب

توفي 17723 شخصًا 
أثناء احتجازهم بين مارس 

2011 وديسمبر 2015

تواصل المعارضة 
السورية صّد هجمات 

النظام على مناطقها 
في حلب، على الرغم من 

استمرار قصف الطيران

استعادت المعارضة نقاطًا تقّدم إليها النظام )حسين ناصر/األناضول(

األسد  نظام  بين  العالقة  أن  حسن،  آالن  الكردي،  السوري  الكاتب  يعتبر 
لـ»العربي  مشيرًا  فتور«،  بمرحلة  »تمر  الديمقراطي  االتحاد  وحــزب 
الجديد«، إلى وجود »خالفات عميقة حول سبل التعايش في مناطق 
إلى  »يعود  الخالفات  هذه  سبب  أن  حسن  ويرى  المشتركة«.  السيطرة 
الدولي،  والتحالف  الديمقراطية  سورية  قــوات  بين  التنسيق  تطور 
السياسية  الخطوات  إلى  إضافة  منبج،  تحرير  معركة  في  خصوصًا 

المتقدمة لألكراد في مناطق اإلدارة الذاتية«.

خالفات حول »التعايش المشترك«

كان املرشح الجمهوري لرئاسة الواليات املتحدة، 
دونالد ترامب )الصورة(، واضحًا في انتقاده ثورات 

الربيع العربي ضمنيًا بقوله: »كان لدينا في مصر 
حليف، ينتهج نظامًا علمانيًا، هو حسني مبارك، 
الذي كنت ضد خلعه«. وأضاف في مؤتمر عقد 

يوم األحد: أنا ضد سياسة خلع وإسقاط األنظمة 
في الشرق األوسط، ملا تسببه من فراغ تشغله 

التنظيمات اإلرهابية«، مستشهدًا بالنموذج الليبي.

تعّددت، في األشهر األخيرة، لقاءات الرئيس 
املصري مع وفود الكونغرس األميركي، التي يغلب 
عليها الطابع الجمهوري. وفي السياق، أكد رئيس 

مجلس النواب في الكونغرس األميركي، الجمهوري 
بول راين )الصورة(، على »ضرورة استمرار دعم 

مصر كواحدة من الدول املؤسساتية القليلة القائمة 
في الشرق األوسط، بغّض النظر عن الخالفات حول 

سياساتها الحقوقية والداخلية«.

مقاربة 
المرشح 

الجمهوري

دعم يحيّد 
الخالفات حول 

السياسات 
الحقوقية

SCOOPللحدث تتمة...
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سياسة

  شرق
      غرب

مصر: مساٍع لتأجيل 
صفقة »فالكون«

ــّولــــت صـــفـــقـــة شــــــــراء الـــحـــكـــومـــة  ــحــ تــ
ــراز  ــ ــن طــ ــ املــــصــــريــــة لــــــــ4 طــــــائــــــرات مــ
»فالكون 7 إكس«، من شركة »داسو« 
الـــفـــرنـــســـيـــة الــــتــــي ســتــكــلــف خــزيــنــة 
الـــدولـــة املــصــريــة نــحــو 300 مــلــيــون 
ــى مــــــــأزق تـــســـعـــى بــعــض  ــ ــ يــــــــــورو، إلـ
ــزة املـــصـــريـــة لـــلـــخـــروج مــنــه.  ــ ــهـ ــ األجـ
وكشفت مصادر حكومية مصرية أن 
أجهزة رسمية تسعى إليجاد صيغة 
الصفقة  تنفيذ  تــأجــيــل  عــبــرهــا  يــتــم 
لـــبـــعـــض الـــــوقـــــت تـــجـــنـــبـــًا لــلــغــضــب 
الشعبي بعد انكشاف األمر لإعام. 
الصفقة  أن  إلــــى  ــادر  املـــصـ وأشــــــارت 
والشركة  املسلحة  الــقــوات  بــني  تمت 
الــفــرنــســيــة عــلــى أن تـــقـــوم بــعــد ذلــك 
الجمهورية،  لرئيس  إحداها  بإهداء 

والثانية لرئيس الوزراء.
 )العربي الجديد(

تونس: النهضة 
تناور حكوميًا

التونسية  النهضة  حركة  علن 
ُ
ت لــم 

ــاد  ــقـ ــعـ بــــعــــد عـــــن مــــوعــــد جــــديــــد النـ
مجلس الـــشـــورى، الـــذي كـــان مــقــررًا 
يـــوم األربـــعـــاء، لــلــتــداول فــي مقترح 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة املـــكـــلـــف يــوســف 
)الــصــورة(، حــول نصيبها  الشاهد 
مـــن الـــــــوزارات فـــي حــكــومــة الــوحــدة 
الـــنـــقـــاشـــات  أن  الـــوطـــنـــيـــة. ويــــبــــدو 
الساخنة داخل الحزب لم تفض إلى 
نحو  وتتجه  مقترحه  على  املوافقة 
الــشــاهــد  عــلــى  والــضــغــط  التصعيد 

من أجل مراجعة خياراته. 
)العربي الجديد(

غموض حول مقتل
زعيم »تنظيم سيناء«

ال يــــــزال الـــغـــمـــوض يــكــتــنــف صــحــة 
خـــبـــر مــقــتــل زعـــيـــم تــنــظــيــم »واليـــــة 
ــــش«، أبــو  ســيــنــاء« الــــذي بــايــع »داعــ
دعــــــــاء األنــــــــصــــــــاري. وعــــلــــى الــــرغــــم 
مــــن تــــــــداول نـــاشـــطـــني عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل االجتماعي بيانًا منسوبًا 
ــاء«، يــؤكــد  ــنــ ــيــ لــتــنــظــيــم »واليــــــــة ســ
العسكري  الرسمي  املتحدث  روايـــة 
»أبـــو  ــول مــقــتــل زعــيــمــه املــلــقــب بــــ حــ
أن حسابات  إال  األنـــصـــاري«،  دعـــاء 
التنظيم نفت إصــدار أي  مقربة من 
بـــيـــان فـــي هــــذا الــــصــــدد. وســـبـــق أن 
أعــلــن املــتــحــدث الــرســمــي العسكري 
املصري العميد محمد سمير، مقتل 
ــاري بــعــمــلــيــة عــســكــريــة فــي  ــ ــــصـ األنـ

الرابع من أغسطس/ آب الحالي.
)العربي الجديد(

لجنة أمنية حدودية 
بين العراق وإيران

ــن الــقــومــي  الــتــقــى أمـــني مــجــلــس األمــ
الـــــــعـــــــراقـــــــي فــــــالــــــح فـــــــيـــــــاض، أمـــــس 
الــخــمــيــس، بــرئــيــس هــيــئــة األركـــــان 
لــلــقــوات املــســلــحــة اإليـــرانـــيـــة محمد 
بــــاقــــري، وبـــحـــثـــا تــــطــــورات الـــوضـــع 
املشتركة  األمنية  وامللفات  اإلقليمي 
الــطــرفــني. ونقلت وكــالــة »مهر«  بــني 
عن باقري إعانه أن »الطرفني اتفقا 
مشتركة  أمــنــيــة  لجنة  تشكيل  عــلــى 
ــريــــط الــــــحــــــدودي بــني  ــشــ ــة الــ ــبــ ــراقــ ملــ

البلدين«.
)العربي الجديد(

االحتالل يقمع تحركات 
تضامنية مع األسرى 

الفلسطينيني،  مــن  الــعــديــد  تــعــّرض 
الخميس،  أمس  بينهم صحافيون، 
املسيل  بالغاز  اختناق  حــاالت  إلــى 
لــــلــــدمــــوع، كـــمـــا أصــــيــــب عــــــدد آخـــر 
ــاطــــي،  ــطــ ــروح بـــــالـــــرصـــــاص املــ ــ ــجــ ــ بــ
ــهــــات مــــع قــــوات  إثـــــر انــــــــدالع مــــواجــ
االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي، أمــــام بــوابــة 
سجن عــوفــر، غربي رام الــلــه، وسط 
ــة، وعــــلــــى حـــاجـــز  ــيــ ــربــ ــغــ الــــضــــفــــة الــ
ــوارة، جــنــوبــي نـــابـــلـــس، شــمــالــي  ــ ــ حـ
الضفة الغربية، وذلك عقب مسيرات 
تضامنية خرجت في عدد من نقاط 
ــع االحــــــتــــــال، نـــصـــرة  ــ االحــــتــــكــــاك مـ
لألسرى املضربني عن الطعام داخل 

سجون االحتال.
)العربي الجديد(

الفلوجة ـ مصطفى حامد

ــر مــــن شـــهـــريـــن عـــلـــى مـــجـــزرة  ــثـ بـــعـــد مــــــرور أكـ
ــي نـــاحـــيـــة الـــصـــقـــاويـــة  عـــشـــيـــرة املــــحــــامــــدة فــ
ــزال الــصــمــت  ــ )شــــمــــال مـــديـــنـــة الـــفـــلـــوجـــة( ال يــ
الــحــكــومــي مــســتــمــرًا تــجــاه املـــجـــزرة الــتــي راح 
ــد عـــنـــاصـــر مــن  ضــحــيــتــهــا الــــعــــشــــرات عـــلـــى يــ
مــلــيــشــيــا حـــزب الــلــه الــعــراقــيــة وســـط تجاهل 
املــــنــــاشــــدات املــحــلــيــة والــــدولــــيــــة لــلــكــشــف عــن 
مــصــيــر املــخــطــوفــني والـــقـــيـــام بــتــحــقــيــق عـــادل 
ــاء. وكـــــــان مــحــافــظ  ــقـــضـ ــلـ وتــــقــــديــــم الــــجــــنــــاة لـ
ــلـــن فــــي وقـــت  ــار صــهــيــب الــــــــراوي قــــد أعـ ــبــ األنــ
»مجزرة  في  التحقيق  لجنة  نتائج  أن  سابق 
الــصــقــاويــة« أكــــدت مــقــتــل عــشــرات الــنــازحــني 
إلى  آخــريــن بعدما توجهوا  أثــر 643  وفــقــدان 
خال  االتحادية  والشرطة  الحشد  مليشيات 
عملية تحرير الصقاوية من تنظيم »داعش«. 
وأكــد الـــراوي »أن الــدالئــل التي توفرت للجنة 
تشير إلى تورط فصيل من مليشيات الحشد، 
بــني عــنــاصــره غــيــر عــراقــيــني، بتنفيذ مــجــزرة 
الله  فــي إشــــارة ملليشيا حـــزب  الــصــقــاويــة«، 
الحرس  مــن  مقاتلون  يرافقها  التي  العراقية 

الثوري اإليراني.
وقــد حصلت »الــعــربــي الــجــديــد« على شهادة 
أحـــد الــنــاجــني مــن مــجــزرة الــصــقــاويــة، الــذي 
النازحني لعمليات  الرجال  أكد تعرض مئات 
 عــن حــــدوث إعــدامــات 

ً
تــعــذيــب وحــشــي فــضــا

مــيــدانــيــة فــي منطقة الــصــقــاويــة بــعــد دخــول 
ــيـــات الــــحــــشــــد والـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيـــشـ ــلـ مـ
لــلــمــنــطــقــة. يـــقـــول أبــــو صــهــيــب املــحــمــدي )45 
ــه »بـــعـــد تـــقـــدم الــــقــــوات الــحــكــومــيــة  ــ ــًا( إنـ ــامــ عــ
ومــلــيــشــيــات الــحــشــد نــحــو قـــرى الــصــقــاويــة، 
حــاولــنــا أنـــا وعــائــلــتــي والــســاكــنــون فـــي قــرى 

عادل األحمدي

شــهــدت الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، لــقــاًء 
ــبــــدربــــه مــنــصــور  ــيــــس الـــيـــمـــنـــي عــ جـــمـــع الــــرئــ
الـــ18، وسط تصاعد  هــادي بمجموعة سفراء 
ــســــام،  الــــــدعــــــوات الســـتـــئـــنـــاف مــــــشــــــاورات الــ
 تــضــارب األنــبــاء حــول احــتــمــال عقد 

ّ
وفــي ظــل

الــنــواب املــؤيــديــن للشرعية جلسة فــي إحــدى 
التي  الجلسات  للرد على  املحررة  املحافظات 

عقدها النواب املؤيدون لانقابيني أخيرًا. 
قوات  مع تحقيق  السياسي  الحراك  ويتزامن 
اليمني و»املقاومة الشعبية« املؤيدة  الجيش 
محافظة  فــي  متسارعة  انــتــصــارات  للشرعية 
تعز، جنوبي الباد، تمكنت على ضوئها من 
مــن مسلحي  املــفــروض  للحصار  كسر جزئي 
ــار الـــلـــه )الـــحـــوثـــيـــني( واملـــوالـــني  جــمــاعــة أنـــصـ
لــلــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عــبــدالــلــه صـــالـــح، في 
الــجــبــهــة الـــغـــربـــيـــة.  وعـــقـــد الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي 
عبدربه منصور هــادي لقاًء مع سفراء الدول 
الــدول  ويمثلون  اليمن،  لــدى  املعتمدين  الــــ18 
األمــن  مجلس  فــي  العضوية  الدائمة  الخمس 
واالتــحــاد  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  ودول 
الـــجـــهـــود  لـــبـــحـــث  أخــــــــرى،  ودواًل  األوروبـــــــــــي 
 إلنهاء الصراع في 

ّ
املشتركة للوصول إلى حل

انتهاء  اليمن. ويعد هذا االجتماع األول منذ 
مــشــاورات الــســام الــتــي رعتها األمـــم املتحدة 
على مدى ما يزيد عن ثاثة أشهر في الكويت، 

وانتهت من دون التوصل إلى اتفاق. 
وتــطــرق الــرئــيــس الــيــمــنــي خـــال الــلــقــاء، وفقًا 
ملــــوقــــع وكـــــالـــــة األنــــــبــــــاء »ســـــبـــــأ« بــنــســخــتــهــا 
الحميدة  والجهود  »املساعي  إلى  الحكومية، 
الــتــي بذلتها الــحــكــومــة والــــدول الـــــ18، والــتــي 
ــة املــبــعــوث األمــمــي  كـــان آخــرهــا مـــبـــادرة وورقــ
إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد الـــشـــيـــخ أحـــمـــد فــــي الــكــويــت 

فياض  والــبــو  الثانية  والــشــهــداء  البو عكاش 
ــة الـــدخـــول إلـــى مدينة  ــيـ وأطـــــراف قــريــة األزرقـ
الفلوجة، لكن عناصر تنظيم داعــش منعونا 
وفجروا جسر سكة القطار املؤدي إلى الضفة 
 إن 

ً
الثانية من نهر الفرات«. يكمل روايته قائا

النهر عبر زوارق  إلى عبور  »العائات سعت 
صــغــيــرة لــكــن عــنــاصــر التنظيم أطــلــقــوا الــنــار 
مــن الــضــفــة األخــــرى ملــنــعــنــا، فــلــم يــكــن أمــامــنــا 
رايــات  أن وضعنا  بعد  منازلنا  في  البقاء  إال 
املــنــازل لعلها تمنع عــنــا قصف  فـــوق أســطــح 

الطائرات«.
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  املحمدي  ويتابع 
لقصف عشوائي  تعرضت  »املنطقة  إن   

ً
قــائــا

مستمر ما دفعنا إلى الخروج بشكل جماعي، 
ــاب نــحــو تـــواجـــد الــقــوات  ــذهـ واتــفــقــنــا عــلــى الـ
الحكومية لكي نخرج من منطقة االستهداف 
وال نتعرض لاعتقال خصوصًا أننا مدنيون 
من  مجموعة  أول  خرجت  عوائلنا.  وترافقنا 
الــعــوائــل تــضــم 300 شــخــص مــن ســكــان قرية 
الــبــو فــيــاض وأطـــــراف األزرقـــيـــة بــاتــجــاه تلك 
الــقــوات فــي يــوم الخميس املــوافــق 2 يونيو/

ــران 2016 عــنــد الــســاعــة الـــرابـــعـــة عــصــرًا  ــزيـ حـ
وإلى اآلن لم نعرف مصير الرجال منهم بعد 
إلى مكان مجهول  النساء ونقلهم  عزلهم عن 
أخــي واقـــاربـــي«. ويضيف »بعد  مــن ضمنهم 
ســـاعـــات انــطــلــقــنــا إلــــى الـــطـــريـــق الـــعـــام نحو 
تــمــركــز قــــوات الــجــيــش، لــكــنــنــا تــعــرضــنــا إلــى 
إطاق نار كثيف من تلك القوات. وقد اضطرنا 
هذا األمر إلى الرجوع نحو قرية البو عكاش. 
وفـــي صــبــاح الــيــوم الــثــانــي، أي يـــوم الجمعة 
3 يــونــيــو، خــرجــنــا مـــرة أخــــرى نــحــو الــطــريــق 
العام رافعني رايات بيضاء ووصلنا إلى حي 
الشهداء األولى فكانت الصدمة عندما وجدنا 
مليشيا حـــزب الــلــه الــتــي عــرفــنــاهــا مــن خــال 
وضعونا  وصلنا  وعندما  الــصــفــراء.  راياتها 
فــي عــلــوة )مــخــزن( الحبوب أمـــام مقبرة البو 
عكاش ثــم عــزلــوا النساء واألطــفــال تحت سن 
الــعــاشــرة ونقلوهم فــي بــاصــات وقــالــوا إنهم 

سيأخذونهم إلى املخيمات«. 
بــعــد ذلـــك، وبــحــســب روايــــة املــحــمــدي، أحضر 
عناصر املليشيات »6 سيارات كبيرة، خمسة 
ونقلنا  فيها  تكديسنا  تم  وشاحنة،  باصات 
إلى قرية الصبيحات في ناحية الكرمة شمال 
شرق الفلوجة ثم وضعونا في أرض زراعية.«
يـــقـــول املـــحـــمـــدي إنــــه »بـــعـــد ذلــــك اتـــصـــل أحــد 
ــاز الــاســلــكــي  ــهـ عـــنـــاصـــر املــلــيــشــيــات عـــبـــر جـ
 له لقد أحضرنا عددا كبيرا 

ً
بعنصر آخر قائا

ورفــــضــــهــــا االنــــقــــابــــيــــون«، مـــعـــتـــبـــرًا أن ذلـــك 
الرفض يمثل »تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي 
وقــــرارات األمـــم املــتــحــدة ذات الــصــلــة«. وأشــار 
هــــــادي إلـــــى الـــخـــطـــوات األخــــيــــرة لــلــحــوثــيــني 
 إن »أجـــنـــدة 

ً
وحــلــفــائــهــم فـــي صـــنـــعـــاء، قـــائـــا

ــة الــتــي  ــلـ ــيـ ــم الـــدخـ ــهـ ــعـ ــاريـ االنـــقـــابـــيـــني ومـــشـ
حذرنا منها سلفًا في نقل التجربة اإليرانية 
ــــوح، من  لــلــيــمــن، تـــجـــســـدت، أخــــيــــرًا، بــكــل وضــ
ــا  ــيـــاســـي ومـ ــــال إعــــانــــهــــم لــلــمــجــلــس الـــسـ خــ
يمثله ذلــك مــن تنفيذ تلك األجــنــدة، فــي تحٍد 
ــرارات املجتمع  ــ ــ ســـافـــٍر لــإجــمــاع الــوطــنــي وقـ
الدولي«. من جانبهم، عّبر سفراء الدول الـ18، 
بحسب موقع »سبأ«، عن دعمهم للسام في 
الواضحة،  الشرعية  القيادة  ولجهود  اليمن 
ــدوا »مـــجـــددًا عــلــى دعـــم الــشــرعــيــة ممثلة  ــ وأكــ
ــم  ــه مـــنـــصـــور هـــــــادي، ودعــ ــبـــدربـ بـــالـــرئـــيـــس عـ
الخليجية  املـــبـــادرة  فــي  املتمثلة  املــرجــعــيــات 
ــوار  ــحـ وآلـــيـــاتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة، ومـــخـــرجـــات الـ
وآخرها  األممية  والــقــرارات  الشامل،  الوطني 
لــإجــراءات  الــقــرار 2216«. وجـــددوا »رفضهم 
األحادية املتخذة من قوى االنقاب بالعاصمة 
صــنــعــاء«. ويــعــد اجــتــمــاع الــســفــراء بالرئيس 
أقــدم عليها  التي  الخطوات  األول بعد  هــادي 
الحوثيون وحزب صالح في صنعاء، وتمثلت 
حــاولــوا  الـــذي  السياسي«  »املجلس  بتشكيل 

أنه غير عراقي، ثم وجه ســؤااًل يحمل صبغة 
طائفية لــنــا، وعــنــدمــا أجــابــه أحــد األشــخــاص 
انهال عليه القيادي نفسه بالشتائم الطائفية 
ثم ضربه بأنبوب ماء حديد على رأسه حتى 
املــــوت ثــم تــم دفــنــه خــــارج املــنــزل مــع عـــدد من 
الذين ماتوا من باقي املنازل األخرى«. ويشير 
إلــى أنــه »بعد ثاثة أيــام مــن التعذيب جــاءت 
قــوات الشرطة االتــحــاديــة وقــامــت بنقلنا إلى 
مــعــســكــر املـــزرعـــة ولــــوال إرادة الــلــه ثـــم تــدخــل 
بعض أعضاء مجلس محافظة األنبار لقامت 

املليشيات بقتلنا جميعًا«.
 عن شهادة املحمدي، فقد أكد ناجون 

ً
وفضا

آخرون من مجزرة الصقاوية لدى وصولهم 
إلى بلدة عامرية الفلوجة »أنهم عذبوا بطرق 
وحــشــيــة، وهــنــاك مــن تــم ذبــحــهــم بالسكاكني 
وآخرون دفنوا وهم أحياء في مقابر جماعية«.
ــقـــول الـــنـــائـــب عــــن مــحــافــظــة  ــــي الـــســـيـــاق، يـ وفـ
الجديد«  »العربي  لـ السلماني،  أحمد  األنبار، 

الــبــرملــان مــؤيــديــن للشرعية، إال أن  ــواب فــي  نـ
املعلومات  تأكيد  أو  نفي  عــن  تحفظ  أحــدهــم 
عقد 

ُ
التي تتحدث عن تحضيرات لجلسة قد ت

فــي مــأرب فــي األيـــام املقبلة، فيما نفى عضو 
آخر مؤيد للحكومة وموجود خارج الباد، أن 
تكون هناك دعوة ُوجهت لهم رسميًا لحضور 

جلسة برملانية للمؤيدين للشرعية.
ــلـــن مـــســـؤولـــون حـــكـــومـــيـــون أن  ــــي حــــني أعـ وفـ
الــجــلــســة ســتــعــقــد قـــريـــبـــًا، تــســتــبــعــد مــصــادر 
الــحــكــومــي بعقد  الــجــانــب  بــرملــانــيــة أن ينجح 
جــلــســة بـــرملـــانـــيـــة، العـــتـــبـــارات عـــــدة، أبـــرزهـــا: 
يــتــطــلــب نــصــف  نــــصــــاب عـــقـــد أي جـــلـــســـة  أن 
ــاء كـــحـــد أدنـــــــى )وكــــــــان االنـــقـــابـــيـــون  ــ ــــضـ األعـ
أعــلــنــوا أنـــهـــم تــمــكــنــوا مـــن إحـــضـــار أكـــثـــر من 
املنعقدتني في صنعاء(،  النصف بالجلستني 
 عن أن رئيس البرملان واثنني من نوابه 

ً
فضا

يــتــواجــدون فــي الــعــاصــمــة صــنــعــاء، فــي حني 
يـــوجـــد نـــائـــب واحـــــد لــرئــيــس املــجــلــس مــؤيــد 
لــلــشــرعــيــة، فــي الـــريـــاض. ويــظــل احــتــمــال عقد 
في  واردًا،  للشرعية  مــؤيــدة  بــرملــانــيــة  جــلــســة 

حال اكتمال النصاب، وفقًا للمصادر.
مــيــدانــيــًا، تــؤكــد مــصــادر »املــقــاومــة الشعبية« 
»العربي الجديد«، أن قوات الجيش  في تعز، لـ
»املقاومة« تمّكنت من فتح طريق  بـ املسنودة 
الــضــبــاب، الجبهة الــغــربــيــة، والــــذي كـــان أحــد 
املــنــافــذ الــتــي يــفــرض مــن خــالــهــا الــحــوثــيــون 
تمكنت  كما  املدينة.  على  حصارًا  وحلفاؤهم 
»املقاومة« من السيطرة على حدائق الصالح 
ومــرتــفــعــات )ِتــبــاب( الــخــزان، وكــامــل، وغـــراب، 

شمال شرقي مقر اللواء 35 مدرع في تعز.
وأعـــلـــن املـــتـــحـــدث بـــاســـم املــجــلــس الــعــســكــري 
فــي تــعــز، منصور سعد الــحــســانــي، فــي بيان 
صــحــافــي، أن تــقــدم الـــقـــوات الــشــرعــيــة يــجــري 
والشرقية،  الغربية  القتال  معظم جبهات  في 
ــوم، مـــشـــيـــرًا إلـــى  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــاطــــق الـــصـــلـــو والـ ــنــ ومــ
»حـــالـــة انــهــيــار كــبــيــر« وقــتــلــى  مـــا وصــفــهــا بــــ

بالعشرات في صفوف الحوثيني وحلفائهم.
وجـــــاء تـــقـــدم قـــــوات الــشــرعــيــة فـــي تــعــز عقب 
لــلــقــيــادات العسكرية  اســتــعــدادات وتــحــركــات 
في املدينة خال الفترة املاضية، جرت خالها 
»النفير العام« ضد االنقابيني، فيما  الدعوة لـ
شـــهـــدت األيــــــام املـــاضـــيـــة مـــواجـــهـــات ومــوجــة 
ــارات مــكــثــفــة لــلــتــحــالــف اســتــهــدفــت مــواقــع  ــ غــ
عسكرية وأهدافًا للحوثيني واملوالني لصالح 
بمناطق متفرقة من تعز، بعدما كانت األخيرة 
تحكم الحصار على املدينة وعززت في فترات 

متقطعة خال املرحلة املاضية.

منهم، فقال له العنصر الثاني ال تقتلوهم إال 
بعد حــضــوري ثــم ســألــه هــل جهزتم الحفرة، 
فــأجــابــه الــعــنــصــر الــــذي مــعــنــا نــعــم كـــل شــيء 
: »بعدها 

ً
جاهز«. ويتابع الشاهد روايته قائا

إلــى مقرات  الــتــي تحولت  املــنــازل  إلــى  نقلونا 
لهم بعد نزوح أهلها، وقاموا بتقسيم األعداد 
على كل منزل. عند دخولنا وجدت في أرضية 
املنزل آثــار دمــاء وهنا بــدأت فصول التعذيب 
ثم جاء أحد األشخاص الذي كان يبدو أنه من 
القادة في مليشيا حزب الله، ومن لهجته يبدو 

بالسفراء  الــلــقــاء  ويمثل  الــبــرملــان.  عبر  دعــمــه 
عقب تلك الخطوات، دعمًا معنويًا وسياسيًا 
مــن جهته، دعا  الــشــرعــيــة.  للحكومة  إضــافــيــًا 
األمــني العام لألمم املتحدة، بان كي مــون، في 
إلــى  ــــراف اليمنية  تــصــريــحــاتــه األخـــيـــرة، األطـ
املبعوث  يرعاها  التي  املــفــاوضــات  استئناف 
األممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
ووقف األعمال القتالية في الباد.  في موازاة 
ــاء حــــول احـــتـــمـــال عقد  ــبــ ذلـــــك، تـــتـــضـــارب األنــ
النواب املؤيدين للشرعية جلسة برملانية في 
إحدى املحافظات املحررة، للرد على اجتماع 
النواب املؤيدين لتحالف االنقاب في صنعاء. 
وتهدف هذه الخطوة، إذا ما تمت، إلى سحب 
ــيـــني، الـــذيـــن  ــقـــابـ الــــورقــــة الـــبـــرملـــانـــيـــة مــــن االنـ
كــانــوا قــد عــقــدوا جلستني فــي صنعاء مطلع 
األسبوع، ومنحوا »الثقة« ملا يسمى »املجلس 
السياسي«.  وتواصلت »العربي الجديد« مع 

أهــالــي الصقاوية ال  املفقودين مــن  أعـــداد  إن 
يــزال غير معلوم ومصيرهم ال يــزال مجهوال 
املحلية  الــحــكــومــة  فــي  لــلــمــســؤولــني  بالنسبة 

وحتى املسؤولني في الحكومة العراقية. 
ويــتــهــم الــســلــمــانــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بأنها 
الخصوص،  بهذا  تحقيق  لجنة  تشكيل  بعد 
»لم تتخذ أي إجــراء قانوني بحق املسؤولني 
عن اختطاف أهالي الصقاوية، على الرغم من 

أنها تعلم الجهات املتورطة في الحادث«. 
وكان املتحدث باسم عشيرة املحامدة، الشيخ 
ــاد الــــشــــال، قــــد اعـــتـــبـــر أن »رئـــيـــس  ــمـ عـــلـــي حـ
الــوزراء حيدر العبادي هو شريك في جريمة 
خــطــف وقـــتـــل الـــنـــازحـــني بــســبــب ســكــوتــه عن 
هذه الجريمة وعدم تقديمه الجناة للعدالة«. 
ــيـــرتـــه فـــــي مــنــطــقــة  ووصــــــــف مـــــا جـــــــرى لـــعـــشـ
ــادة جــمــاعــيــة  ــ ــ ــأنـــه »جـــريـــمـــة إبـ الـــصـــقـــاويـــة بـ
تستحق التدخل الدولي من أجل الكشف عن 

مصير املخطوفني«.

الحويجة العراقية

والــحــديــديــون، ودلــيــم. يعيش أغــلــب سكانها 
عــلــى الـــزراعـــة، ومــنــهــا يــمــر نــهــر دجــلــة وفــرعــه 
ثاني  الحويجة  تعتبر  الــــزاب.  نهر  الرئيسي 
العراق،  في  الزراعية  للمنتجات  مصدر  أكبر 
وتــضــم عـــددًا مــن املـــدن والــبــلــدات التابعة لها 
ــــاض، والــــرشــــاد،  ــريــ ــ ــبـــاســـي، والــ أبـــــرزهـــــا؛ الـــعـ

والزاب، وعرضة، والبسل.
سيطر تنظيم داعش على املدينة بعد يومني 
فقط من سقوط املوصل بيده، إذ ترك الجيش 
من  الحويجة  مــشــارف  على  مواقعه  الــعــراقــي 
دون قتال في 13 يونيو/حزيران 2014، وفقًا 
ملتابعني. وبحسب إفادات مسؤولني عراقيني 
ال  ما  فــإن  الجديد«،  »العربي  تواصلت معهم 
ألــف مواطن، معظمهم معدومو  يقل عن 100 
الـــحـــال، لــم يتمكنوا مــن الـــخـــروج مــن املــديــنــة 
كونهم ال يملكون ثمن االنتقال، باإلضافة إلى 

منعهم من قبل التنظيم.
الوحيد  الطبيب  قـــال  لـــه،  تــصــريــح  أول  وفـــي 
»العربي  لـ غانم  محمد  الحويجة  مدينة  في 
الــجــديــد« إن الــقــصــف الــجــوي والــصــاروخــي 
عــلــى املــديــنــة أحـــدث مــجــازر ال تشبه إال بما 
نــشــاهــده فــي مدينة حلب )شــمــالــي ســوريــة( 
ــيـــرة تــصــل إليها  ــيـــوم. لــكــن الـــفـــرق أن األخـ الـ
ــا نــحــن فـــا يــمــكــن ألحــد  وســـائـــل اإلعــــــام، أمــ

الدخول أو الخروج«.
ألــــف قــتــيــل وجــريــح   »نـــحـــو 21 

ّ
ويــضــيــف أن

ــفــــال ورجــــال  بــاملــديــنــة غــالــبــيــتــهــم نـــســـاء وأطــ
مـــدنـــيـــون. أمــــا الـــجـــمـــاعـــة، فــهــم قـــــــادرون على 
القصف«.  من  أنفسهم  أمورهم وحماية  تدبر 
أو  »الجماعة  املدينة عبارة  ويستخدم سكان 
الــربــع«، في إشــارة إلــى التنظيم الــذي يفرض 
اســم »داعـــش«.  ُيطلق عليه  مــن  عقوبات على 
ويــوضــح أنـــه » تـــّم بــنــاء ثـــاث مــقــابــر جــديــدة 
باملدينة«، واصفًا الوضع اإلنساني والصحي 

عثمان المختار

ــارع الــرئــيــســي  ــ ــــشـ عـــلـــى نـــاصـــيـــة الـ
املــــؤدي إلـــى الــســوق الــكــبــيــر وســط 
العراق(،  الحويجة )شمالي  مدينة 
بــأن يعدمه  كتب أحــدهــم عــبــارة كــانــت كفيلة 
تـــنـــظـــيـــم الـــــدولـــــة اإلســــامــــيــــة »داعــــــــــــش«  فــي 
إذ جــاء فيها »مر  املدينة،  ساحة عامة وســط 
الــعــراق  كــثــيــرون، سيبقى  الــعــراق مثلكم  على 
وترحلون كما رحل اآلخرون«. اعتبرت العبارة 

ردة عن اإلسام ومحاربة »دولة الخافة«.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، يــســتــمــر مــســتــشــفــى املــديــنــة 
الذي تحّول إلى أشبه ما يكون بورشة بدائية 
بجمع أشــاء األطفال والنساء والــرجــال على 
اليومي  بالقصف  الــذيــن يقضون  حــد ســـواء، 
التحالف  غـــارات  أو  العراقي  الجيش  لطيران 

الدولي.
وأطـــلـــقـــت مــنــظــمــات مــحــلــيــة عـــراقـــيـــة، أخـــيـــرًا، 
ــة املــنــســيــة عـــلـــى الــحــويــجــة  ــنـ مــصــطــلــح املـــديـ
الواقعة بمحافظة كركوك، بسبب ما تتعرض 
»إبــادة  بـــ املنظمات  وصفتها  عمليات  مــن  لــه 
عليهم  يفرض  الذين  املدينة  لسكان  مة« 

ّ
منظ

ــامـــة جــمــاعــيــة ويــمــنــع خــروجــهــم  الــتــنــظــيــم إقـ
مــنــهــا. ويــأتــي ذلــــك، فــي الــوقــت الــــذي يستمر 
فيه القصف على املدينة، ويسقط، باستمرار، 
ــا، فــيــمــا تــعــلــن الــحــكــومــة  ــايـ ــرات الـــضـــحـ ــشــ عــ
العراقية ببيان أن قواتها قتلت العشرات من 

تنظيم داعش.
وتعد مدينة الحويجة رابع أكبر قضاء إداري 
بالعراق، وتقع في محافظة كركوك إلى الجنوب 
الغربي منها. يبلغ عدد سكانها نصف مليون 
نسمة، وفقًا لتقارير وزارة التخطيط العراقية 
للعام 2011، وهم من العشائر العربية السنية 
ومنها؛ شمر، وعبيد، وعنزة، وجبور، وطي، 

للسكان بــاملــزري وغير املعقول، »فــا مــاء وال 
كهرباء وال اتصاالت وال طعام وال أدوية«.

ــيـــات »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«  ــيـــشـ ــلـ وتـــــفـــــرض مـ
العراقي حصارًا خانقًا  ووحــدات من الجيش 
ــة، وتمنع  ــعـ عــلــى املــديــنــة مــن مــحــاورهــا األربـ
املــواد الغذائية أو املساعدات. وأعلنت  دخــول 
مــنــظــمــة الـــســـام الـــعـــراقـــيـــة لــحــقــوق اإلنـــســـان 
ــرز املــنــظــمــات الــنــاشــطــة فـــي الـــبـــاد(،  ــد أبــ )أحــ
عــلــى لــســان مــديــرهــا محمد عــلــي، أن الجيش 
ــالــــضــــرب عـــلـــى قـــافـــلـــة مـــســـاعـــدات  اعـــــتـــــدى بــ

متوجهة للمدينة، وصادرها، الشهر املاضي، 
مبينًا أنــهــا كــانــت تــحــوي على حليب أطــفــال، 

ومعكرونة، وخبز، وأكياس نودلز، وفقًا له.
العاَمني  بــني  حــمــات عسكرية  ثــاث  وفشلت 
املاضي والحالي في استعادة املدينة، بسبب 
حــقــول األلـــغـــام الــتــي يــنــشــرهــا التنظيم حــول 
املـــديـــنـــة وضـــواحـــيـــهـــا، وصـــعـــوبـــة تــضــاريــس 
ــة الـــــتـــــي تــــحــــد مــــــن حـــــركـــــة الــــــــــدروع  ــقــ ــطــ ــنــ املــ
والدبابات. وبحسب شهادات سكان محليني 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن عمليات  تــحــدثــوا لـــ

القصف الجوي تنحصر بني الساعة السابعة 
مساًء حتى السادسة فجرًا، بينما الصواريخ 
والقذائف ال وقت محددًا لها، فهي تسقط بني 

ساعة وأخرى باستمرار، وفقًا لهؤالء.
أستاذ  عائلة  قتلت  الحالي،  األسبوع  ومطلع 
اللغة الــعــربــيــة، شــهــاب )65 عــامــًا(، فــي وسط 
املــديــنــة، واملـــكـــّونـــة مـــن تــســعــة أشـــخـــاص؛ هو 
زوجـــتـــه وأطــفــالــه ووالـــدتـــه املــقــعــدة، بسقوط 
صاروخ أطلقته طائرة حربية تابعة للحكومة 

العراقية على حي سكني وسط املدينة.

ويــقــول علي خــالــد، اســم مستعار، )29 عامًا( 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مـــن ســـكـــان املــديــنــة لــــ

ــاالت كــثــيــرة مــشــابــهــة ملـــا حـــدث مع  »هـــنـــاك حــ
ــة شــــهــــاب، عــــائــــات أبــــيــــدت بــالــقــصــف  ــلـ ــائـ عـ
 عن الذين 

ً
ونحن نتحدث عن العشرات، فضا

ــا الـــذيـــن أصــيــبــوا  ــ ــردي، أّمـ ــ يــقــتــلــون، بــشــكــل فــ
بـــإعـــاقـــات فـــا يــمــكــن إحـــصـــاؤهـــم«. ويــضــيــف 
ــة املـــديـــنـــة الــرئــيــســيــة تــحــولــت هي  ــاحـ  »سـ

ّ
أن

األخــرى إلى ميدان إعــدام لداعش بطرق عدة؛ 
حرق، وتفجير، وقطع رؤوس، ورجم وغيرها 

حكم  فــي  يدخلونها  مختلفة  بحجج  الكثير، 
الــــــردة عـــن اإلســـــــام، وتـــتـــفـــاوت بـــني الــعــمــالــة 
والتجسس والكره لدولة اإلســام، فيما يقبع 
لم يصدر  للتنظيم،  تابعة  في سجون  املئات 
بحقهم أحــكــام بــعــد. ويــــروي عـــدد مــن أهــالــي 
الـــحـــويـــجـــة الــــذيــــن تــمــكــنــوا مــــن الــــهــــرب أنــهــم 
التنظيم،  قبل  من  كثيرة  ملضايقات  تعرضوا 
يــد عناصره.  على  املدنيني  مــن  العديد  ــتــل 

ُ
وق

يقول أحمد الجبوري أحد الناجني من رحلة 
املـــــــوت مــــن قــــضــــاء الـــحـــويـــجـــة، والــــــــذي هـــرب 

بأسرته نحو كركوك، إن »األوضاع اإلنسانية 
في الحويجة صعبة ومأساوية بسبب الجوع 

وبطش التنظيم والحصار الحكومي«.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويـــوضـــح الــجــبــوري لـــ
»أســعــار املــــواد الــغــذائــيــة ارتــفــعــت بشكل غير 
مسبوق ووصل سعر كيس األرز إلى 200 ألف 
دينار، ما يعادل )160 دوالرا أميركيا( بعدما 
كـــان بــــ35 ألـــف ديــنــار فــقــط. فيما وصـــل سعر 
حليب األطفال إلى 50 ألف دينار بعدما كان 
ال يزيد عن 5 آالف ديــنــار«. ويبنّي أن« البلدة 

بــاتــت خــرابــًا مــقــفــرة، فــا مـــاء وال كــهــربــاء وال 
القوات  الــذي فرضته  أســواق بسبب الحصار 

العراقية على املدينة وقطع طرق اإلمداد«.
أنهم خرجوا  الحويجة  الــفــاّرون من  ويكشف 
مبالغ  مقابل  مع مهربني  البلدة  من  بأسرهم 
مالية تصل إلى 300 دوالر للشخص الواحد 
تلك  إلــى مناطق بعيدة عن  لتأمني وصولهم 
ــا الــتــنــظــيــم بــالــعــبــوات الــنــاســفــة.  ــهـ الـــتـــي زرعـ
ــازن الــعــبــيــدي، أحـــد الــفــاريــن من  ويــتــحــدث مــ
ــديـــد« عـــن أنــــه هــرب  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــدة، لـ ــلـ ــبـ الـ
ــدة يـــومـــني  ــ ــ ــه ســــيــــرًا عــــلــــى األقـــــــــــدام ملـ ــرتــ ــأســ بــ
كــامــلــني حــتــى تــمــكــن مــن الـــوصـــول إلـــى قــوات 
»الــبــشــمــركــة« الــكــرديــة، جــنــوب غــربــي مدينة 
»الــتــنــظــيــم يحتجز مئات   

ّ
إن ويــقــول  كــركــوك. 

ــفـــرار مـــن قبضته،  املــدنــيــني الـــذيـــن حـــاولـــوا الـ
وأودعــهــم فــي السجون وأطــلــق ســراح النساء 
ــى عـــلـــى الــــــرجــــــال. وصـــلـــت  ــ ــقـ ــ واألطـــــــفـــــــال، وأبـ
وعــائــلــتــي إلـــى قــطــعــات الــبــشــمــركــة فــي مكتب 
خالد جنوب غربي كركوك، ونقلوني إلى أحد 

مخيمات النازحني«.
ر نــائــب مــحــافــظ كــركــوك راكــــان سعيد 

ّ
ويـــحـــذ

»العربي الجديد« من  الجبوري في تصريح لـ
كارثة إنسانية في املدينة، مبّينًا أن »الدوائر 
 175 نـــزوح نحو  اآلن  الــعــراقــيــة سّجلت حتى 
ألف مدني باتجاه كركوك، وهناك آالف آخرون 
نزحوا باتجاه محافظة صاح الدين، شمالي 
الباد. نتواصل مع األمم املتحدة لبناء ثاثة 
مخيمات إليواء النازحني في كركوك وتقديم 

الخدمات اإلنسانية والطبية لهم«.
»الـــعـــربـــي  بــــــــدوره، يـــقـــول طــــــارق الـــعـــبـــيـــدي لــــ
الجديد« إن »املوت يحاصر أهالي الحويجة، 
 بقوا في بيوتهم فهم معّرضون للقتل إما 

ْ
فإن

على يد التنظيم الــذي بات يبحث عن أصغر 
الــحــجــج، أو املـــوت بقصف الــطــيــران الــعــراقــي 

والتحالف الدولي وصواريخ املليشيات«.
)شارك في إعداد التقرير: محمد سعد وبشار خالد 
وغادة الحمداني(

الحق الموت العائالت التي هربت من الصقالوية )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty( هادي: تجسدت التجربة اإليرانية في اليمن بالمجلس السياسي لالنقالبيين

نزح نحو 175 ألف مدني من الحويجة نحو كركوك )أحمد الجميلي(

يواجه أهالي الحويجة، التي يسيطر عليها تنظيم »داعش« منذ عام 2014، والتي يحاصرها 
الجيش والمليشيات العراقية، الموت بأشكال مختلفة. أهالي المدينة الواقعة في محافظة 
كركوك، والتي باتت تلقب بـ»المنسية« بسبب ما تتعرض له، إّما يعدمهم التنظيم بذرائع عدة 

أو يعتقلهم في سجونه، أو تقتلهم غارات التحالف الدولي والطيران العراقي في منازلهم 
اختار  من  أما  والطبية.  الغذائية  المواد  فقدان  بسبب  جوعًا  يموتون  أو  هروبهم،  أثناء  أو 

منهم النزوح فلم يسلم من الموت على الطرقات بسب األلغام
قضية

مدينة منسية يحاصرها الموت بسبب 
»داعش« والقصف والجوع

يحاصر الجيش والمليشيات 
المدينة ويمنعان دخول 

المساعدات

قتل 100 مدني خالل 
فرارهم بانفجار عبوات 

زرعها التنظيم

ُتتهم مليشيا حزب 
اهلل العراقية بالوقوف 

وراء المجزرة

كسر الجيش 
و»المقاومة«، جزئيًا، 

الحصار غربي تعز

يروي أحد الناجين من 
مجزرة الصقالوية في 

العراق، لـ»العربي الجديد« 
شهادته عما لحق 

بالعائالت منذ مغادرتها 
المدينة، حتى اعتقال 

الرجال وتعذيبهم من 
قبل حزب اهلل

التقى الرئيس اليمني 
عبدربه منصور هادي 

مجموعة سفراء الـ18، 
بالرياض، وسط تضارب 

األنباء حول إمكانية عقد 
النواب المؤيدين للشرعية 

جلسة برلمانية

يقول أحد وجهاء الحويجة، الشيخ سفيان النعيمي لـ»العربي الجديد« 
ويضيف  المدينة«.  في  حاليًا  مدني  ألف   100 نحو  يحتجز  »داعش  إن 
سجونه  في  يحتجز  »التنظيم  أن 
عدد  وبــلــغ  مــدنــي.  ألــَفــي  نحو 
نقص  بسبب  المتوفين  األطفال 
 100 نحو  ولدينا   ،25 نحو  الحليب 
نقص  بسبب  توفوا  وشيخ  امــرأة 
أن  إلى  ويشير  والــغــذاء«.  ــدواء  ال
فرارهم  خالل  قتلوا  مدني   100«
كركوك  بــاتــجــاه  الحويجة  مــن 
بسبب انفجار عبوات ناسفة زرعها 

التنظيم على الطرقات«.

ألفا معتقل في السجون

اليمن شهادة
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الظلم  أن  الجديد«،  »العربي  الشيخ، في مقابلة مع  بن  السابق، صهيب  يرى مفتي مرسيليا 
االجتماعي والسياسي والفقر عوامل تدفع إلى تبني فكر اإلرهاب، مؤكدًا أن ذلك ال يبرر هذا 

اإلجرام. كما يدعو إلصالح الخطاب الديني وتخليصه من المفاهيم التي تدعو لالنغالق

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــداءات الــتــي تتعرض  ــتــ تــتــصــاعــد وتـــيـــرة االعــ
لها تركيا، واملتهم في تنفيذها حزب العمال 
الــكــردســتــانــي، فــي وقـــٍت أفـــادت وســائــل إعــام 
ــاء الـــقـــبـــض عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــقـ ــإلـ تـــركـــيـــة بـ
رجب  التركي  الرئيس  اغتيال  حــاولــوا  الــذيــن 
طــيــب أردوغـــــــــان، فـــي فـــنـــدق مـــرمـــريـــس، ليلة 
االنقاب الفاشل في 15 يوليو/تموز املاضي. 
وتـــعـــرضـــت تـــركـــيـــا، مـــســـاء األربـــــعـــــاء، وأمــــس 
الخميس، إلى اعتداءات عــّدة شرق الباد، إذ 
انــفــجــرت ســيــارتــان مفخختان، صــبــاح أمــس، 
أمام مبنى مديرية األمن في والية إيازيغ، راح 
الشرطة  عناصر  مــن  قتلى  ثــاثــة  ضحيتهما 
التركية، وجــرح 220 شخصًا. ووصــل رئيس 
ــــوزراء، بــن علي يــلــدرم، إلــى مــوقــع الهجوم،  الـ
ــام  ــأن »ســــيــــارة مــفــخــخــة انـــفـــجـــرت أمـ ــاد بــ ــ وأفــ
إلــى استشهاد  مبنى مديرية األمــن، مما أدى 
ثاثة من رجال الشرطة وجرح 220 شخصًا«.

ــــن جـــهـــتـــهـــا، كـــشـــفـــت واليـــــــة إيــــــازيــــــغ، فــي  مـ
»الكردستاني«  ه 

ّ
شن الــذي  الهجوم   

ّ
أن بيان، 

ــن تـــم بــاســتــخــدام عربتني  عــلــى مــديــريــة األمــ
مــفــخــخــتــني، كــمــا ذكـــر نــائــب بــلــديــة إيــازيــغ، 
ــيـــارات  مـــحـــمـــود فــــــــارول، أن »عـــــــددًا مــــن الـــسـ
احـــتـــرقـــت أمـــــام مــبــنــى املــــديــــريــــة«. كــمــا فــّجــر 
مــقــاتــلــو »الــكــردســتــانــي« عــبــوة نــاســفــة، في 
ــة بــيــتــلــيــس،  مــنــطــقــة خــــيــــزان، الــتــابــعــة لـــواليـ
شرقي الباد، أدت إلى مقتل ستة عسكريني 

أتــراك وجــرح خمسة آخرين. وكانت عناصر 
بسيارة  هاجمت  قد  »الكردستاني«  لـ تابعة 
في  التركية  للشرطة  تابعًا  مــركــزًا  مفخخة، 
مــديــنــة وان، شــــرق الـــبـــاد، مـــســـاء األربـــعـــاء، 
مــا أدى إلـــى مقتل ثــاثــة مــدنــيــني وجـــرح 40 
آخـــريـــن، بينهم اثــنــان مــن عــنــاصــر الــشــرطــة. 
فـــقـــد »تـــعـــّرض  بـــيـــان واليــــــة وان،  وبـــحـــســـب 
في  للشرطة  التابع  نيسان  من  الثاني  مركز 
ــار الــبــيــان إلــى  ــ مــركــز املــديــنــة لــهــجــوم«. وأشـ
أنــه »تــم نقل الــجــرحــى إلــى أقـــرب مستشفى، 
بــدأت عملية واســعــة ملاحقة عناصر  بينما 

التنظيم«، في إشارة إلى »الكردستاني«.
أمــا فــي سياق تــداعــيــات املــحــاولــة االنقابية 
الفاشلة، مساء 15 يوليو، فقد ذكرت وسائل 
أنــه »تــّم القبض على مجموعة  إعــام تركية 
الخونة، البالغ عددهم 11 شخصًا، من الذين 
حاولوا اغتيال أردوغان في مرمريس«، فيما 
ــت طلبًا مــن تركيا 

ّ
ذكـــرت الــيــونــان، أنــهــا تــلــق

طلبوا  أتــــراك  عــســكــريــني  ثــمــانــيــة  لتسليمها 
اللجوء إليها، إثــر فشل االنــقــاب. من جهته، 
اعتبر الرئيس التركي، في كلمة له أمس، أمام 
ممثلي اتــحــاد املــنــظــمــات األهــلــيــة فــي الــعــالــم 
بـــني داعــــش ومنظمة  فـــرق  اإلســـامـــي، أن »ال 
غولن )حركة الخدمة( اإلرهابية وحزب العمال 
غولن  »منظمة  أن  إلــى  مشيرًا  الكردستاني«، 
هجمات  لشن  باملعلومات  الكردستاني  تمد 
فــي تــركــيــا«. وشـــّدد على أنــه »مــســتــمــرون في 

محاربة الكردستاني والكيان املوازي«.

القدس المحتلة ـ محمد عبيدات

يــنــّوع االحــتــال اإلســرائــيــلــي انتهاكاته 
ى الطرق، وكان 

ّ
 الفلسطينيني بشت

ّ
بحق

 حــمــلــة تــحــريــض عــلــى عــدٍد 
ّ
آخــرهــا شـــن

مــن مــوظــفــي وزارة األوقــــاف اإلســامــيــة 
الفلسطينية، واملسجد األقصى.

ــســــؤول  ــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، يـــكـــشـــف مــ ــ فــ
ــــام فــي املسجد  الــعــاقــات الــعــامــة واإلعـ
ــــراس الـــدبـــس، بـــأنـــه »وعــــدد  األقـــصـــى، فـ
مــن مــوظــفــي وزارة األوقــــاف اإلســامــيــة 
يتعرضون  املحتلة،  الــقــدس  مدينة  فــي 
ـــهـــا 

ّ
ــة يـــشـــن ــ ــيـ ــ ــــامـ ــريــــض إعـ ــحــ ــة تــ ــلـ ــمـ لـــحـ

ــم، بــســبــب  ــهــ ــيــ ــلــ صــــحــــافــــي مــــتــــطــــرف عــ
ــا يــنــقــلــونــه مــــن واقــــــع االعـــــتـــــداء عــلــى  مــ
األقــصــى«. وكـــان املــبــادر لــهــذا املــوضــوع 
إســرائــيــلــيــًا، الــصــحــافــي أرنــــون سيغال، 
وهـــو مــن غـــاة املــتــطــرفــني، واملقتحمني 
لــحــراس  للمسجد األقـــصـــى. كــمــا ســبــق 
األقـــصـــى أن مــنــعــوه مـــن تـــأديـــة طــقــوس 
الدبس،  عن  للكتابة  دفعه  ما  تلمودية، 
ــر جهدًا 

ّ
الــصــحــافــي أيــضــًا، الــــذي ال يــوف

ــــات املـــســـتـــوطـــنـــني،  ــــارسـ ــمـ ــ فـــــي فــــضــــح مـ
واقتحاماتهم املتتالية.

ومـــن الـــافـــت أن جــمــيــع مـــن كــتــب عنهم 
ــاد ملــدة  ــعـ ســـيـــغـــال، يــحــمــلــون قـــــــرارات إبـ
ستة أشهر عن األقصى، وممنوعون من 
دخوله. وهذا يظهر مدى تعاون شرطة 
مــع الصحافيني  االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 

ــــي تـــقـــديـــم مـــعـــلـــومـــات شـــخـــصـــيـــة عــن  فـ
الــدبــس ورفــاقــه، ويــعــزز نظرية االتــفــاق 
بني الشرطة واملتطرفني الذين يحاولون 
إزاحة كل ما يقف في وجه اقتحاماتهم 

ويفضحها إعاميًا.
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــدبـــــس لــ ــ ــقــــول الـ يــ
إن »ثــــمــــة خــــطــــرًا يــــحــــدق بـــــه وبـــــأفـــــراد 
معلومات  سيغال  تقديم  بعد  عائلته«، 
خــاصــة عــنــه، حصل عليها مــن الشرطة 
اإلسرائيلية، ومن صفحته الخاصة عبر 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«.  موقع 
 إن »هــــــذه املــعــلــومــات 

ً
ــائــــا ويـــضـــيـــف قــ

ّدمت للمتطرفني، ما يجعلهم 
ُ
خاصة، وق

ــأفــــراد عــائــلــتــي، فقد  يــتــربــصــون بـــي وبــ
كتبوا عن مكان سكني، وأفراد عائلتي«.

وُيشّدد الدبس على أنه »ينقل األحداث في 
األقصى على ما هي عليه، ويتحّرى الدقة 
في كل شيء، بل يتعّمد متابعة األحداث 
عـــن قــــرب حــتــى تـــقـــدم املــعــلــومــة الــدقــيــقــة 
والصحيحة، فكل معلومة غير دقيقة قد 

تضر بمصلحة املسجد األقصى«.
ــفــــة »مـــــعـــــاريـــــف«  ــيــ ــرت صــــحــ ــ ــشــ ــ وقـــــــــد نــ
اإلسرائيلية، وموقع »أورغ«، يوم األحد، 
ــن مــوظــفــي  ــ ــــني مـ ــنـ ــ ــــس واثـ ــدبـ ــ صــــــــورة الـ
ــار فــــي املـــســـجـــد األقـــصـــى،  ــ ــمـ ــ لــجــنــة اإلعـ
وخـــمـــســـة مــــن حــــراســــه. وقــــّدمــــا تــحــتــهــا 
معلومات شخصية مفصلة عن حياتهم 
االجتماعية، وأماكن سكنهم، مع تلفيق 
ــلـــى املــســتــوطــنــني  ــتـــحـــريـــض عـ تـــهـــمـــة الـ

ــــى، الـــذيـــن  ــــصـ املــقــتــحــمــني لـــبـــاحـــات األقـ
يحاولون تأدية صلوات وشعائر دينية 
تــلــمــوديــة. واتــهــمــت الــصــحــيــفــة الــدبــس 
اإلسامية  الحركة  لصالح  »يعمل  بأنه 
الداخل املحتل، وأنه يتبع لرئيسها  في 
الــشــيــخ رائـــد صـــاح، وُيـــقـــّدم لــهــم صــورًا 
ومــعــلــومــات عـــن اقــتــحــامــات األقـــصـــى«. 
ــذا مــا ينفيه الــدبــس، مــشــيــرًا إلـــى أن  وهـ
ــورة مــقــابــلــة  ــ »ســـيـــغـــال اعـــتـــمـــد عـــلـــى صــ
أجـــراهـــا مــع الــشــيــخ رائــــد صــــاح، أثــنــاء 
ــم لـــبـــرنـــامـــج عــــني عـــلـــى الـــقـــدس  ــ ــدادهـ ــ إعـ
لــألردن«. وذكرت »معاريف« أن »الدبس 
رد من األقصى بسبب افتعاله املشاكل، 

ُ
ط

ــنـــني املــقــتــحــمــني  ــتـــوطـ ــاملـــسـ والــــــضــــــرر بـ
لــلــبــاحــات، كــونــه يــحــمــل قــــرارًا بــاإلبــعــاد 
عنه ملدة ستة أشهر، على أن يعود إليه 

في 27 يناير/ كانون الثاني املقبل«.
ــدبــــس وحــــــــراس األقـــصـــى  ويـــتـــعـــرض الــ
اإلسرائيلية  االعـــتـــداءات  مــن  إلــى جملة 
لسلطات  سبق  كما  بحقهم،  املتواصلة 
ــتــــال أن صــــــادرت كـــامـــيـــرا الــدبــس  االحــ
 
ً
أشــهــر، فضا مــن ثاثة  الخاصة، ألكثر 
أنــه يتم منعه في كثير من األحيان  عن 
مـــن تــغــطــيــة عــمــلــيــات اقــتــحــام املــســجــد، 

بتهمة »التحريض وتغيير الوقائع«.
وســيــلــجــأ الـــدبـــس وســبــعــة مـــن موظفي 
األوقـــاف، إلــى محاكم االحتال ملقاضاة 
ســيــغــال، الــــذي نــشــر مــعــلــومــات خــاصــة 

عنهم، ال يحق له نشرها.

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

ــة  مـــع اشــــتــــداد الـــحـــصـــار عــلــى تــنــظــيــم »الـــدولـ
اإلسامية« )داعش( في مدينة سرت الليبية، 
حــيــث بـــات مــحــاصــرًا فـــي جـــزء صــغــيــر فيها، 
سقوطه،  ملــنــع  الــقــتــال  فــي  التنظيم  يستميت 
التفجير.  معتمدًا بشكل خاص على عمليات 
يــأتــي ذلـــك مــع الــكــشــف عــن مــعــلــومــات جــديــدة 
حول التنظيم ووجوده في ليبيا، بعد العثور 
ــّمـــع قـــاعـــات  عـــلـــى وثــــائــــق تـــابـــعـــة لــــه فــــي مـــجـ
ــو فـــي ســــرت، الــــذي كــــان يــعــد مــركــز  ــادوغــ واغــ

اإلدارة الرئيسية للتنظيم في املدينة.
ــــل وأصــيــب  ـــتـــل عـــشـــرة أشـــخـــاص عــلــى األقـ

ُ
وق

حــوالــى 20 آخـــرون بــجــروح، أمــس، فــي هجوم 
»داعـــش«  تنظيم  نــفــذه  مفخختني  بسيارتني 
ــلـــن مــتــحــدث بـــاســـم عملية  ــــرت. وأعـ غـــربـــي سـ
»البنيان املرصوص« التابعة لحكومة الوفاق 
الوطني، لوكالة »فرانس برس«، أن السيارتني 
املــفــخــخــتــني انــفــجــرتــا فـــي مــنــطــقــة الــغــربــيــات 
الــواقــعــة غــربــي ســـرت، والــتــي تسيطر عليها 

القوات املوالية للحكومة منذ أكثر من شهر.
اشــتــبــاكــات متقطعة،  دارت  ذلــــك،  مـــــوازاة  فـــي 
أمــس، بني قــوات الحكومة و»داعـــش« شمالي 
ــدث بــــاســــم عــمــلــيــة  ــحــ ــتــ ســــــــرت، كــــمــــا أفــــــــاد املــ
»البنيان املرصوص« محمد الغصري، لوكالة 
»األناضول«. وأوضح الغصري أن االشتباكات 
ــركـــزت فـــي مــحــيــط املـــديـــنـــة الـــريـــاضـــيـــة عند  تـ
ــل الـــجـــنـــوبـــي لــلــحــي الـــســـكـــنـــي الــثــالــث  ـــدخــ املـ
شــمــالــي ســــرت، مــتــوقــعــًا أن يــكــون الــقــتــال في 

منطقة  فــي  التنظيم  لعناصر  األخــيــر  املــعــقــل 
الــحــي الـــثـــالـــث، شـــرســـًا. وأضـــــاف أن »قــواتــنــا 
مــنــشــغــلــة حــالــيــا بــتــأمــني وتــمــشــيــط املــنــاطــق 
الثالث  املــحــررة أخــيــرًا، وأّجــلــت اقتحام الحي 
ينفذها  التي  الجوية،  العمليات  انتهاء  حتى 
ساحنا الــجــوي بــاالشــتــراك مــع ســاح الجو 
األميركي، الستهداف أهم تمركزات داعش في 

الحي الثالث«.
هذه التطورات تأتي في وقت كشف فيه مصدر 
»العربي الجديد«، عن محتوى وثائق  مطلع، لـ
عثر عليها مقاتلون تابعون لعملية »البنيان 
املرصوص« في قاعة واغادوغو، مركز اإلدارة 
وقــال  فــي ســـرت.  »داعــــش«  لتنظيم  الرئيسية 
إدارة  تـــواصـــل  تــعــكــس  الـــوثـــائـــق  إن  املـــصـــدر 
التنظيم بأكثر من جهة وشخصية تابعة لها 
الوثائق صات »داعش«  الباد. وأظهرت  في 
بــمــجــمــوعــات مـــتـــشـــددة أخــــــرى، مــثــل تنظيم 
»أنصار الشريعة« الذي أرسل عددًا من أسره 
وبــعــض جــرحــاه إلــى ســرت ليتولى »داعـــش« 
رعايتهم، بحسب املصدر، الــذي أشــار إلــى أن 
الــتــنــظــيــم اســتــفــاد كــثــيــرًا مـــن املــقــاتــلــني الــذيــن 
غادروا إلى سورية للمشاركة في القتال فيها 

عام 2012. وأضاف املصدر أن توسع التنظيم 
بــاتــجــاه بــلــدات شــرق ســرت لــم يكن مــن خال 
عــمــل مــســلــح، بـــل بــاســتــضــافــة وطــلــب رســمــي 
من قبل شخصيات جهادية في هذه املناطق. 
وعن مصادر تمويل التنظيم، أوضح املصدر 
نــفــســه أن »داعـــــش كــــان يـــعـــّول عــلــى الــتــعــامــل 
مــواقــع  عــلــى  للسيطرة  محلية  عــصــابــات  مــع 
الهال النفطي، لكن ذلك لم يحدث رغم حروبه 
املتكررة لذلك«، مضيفًا أن »املراسات ال تشير 
ــال، ولكنها  ــاملـ إلــــى أيــــة جــهــة تــمــد الــتــنــظــيــم بـ
تعكس اعتماده أخيرًا على عملية طلب الفدية 
بعد قيامه بعمليات خطف«. وكشف املصدر 
ـــظـــهـــر بــشــكــل واضــــح 

ُ
ــــات ت ــراسـ ــ أن بـــعـــض املـ

مشاركة »داعش« في الهجرة غير الشرعية؛ إذ 
تكفل بإيصال املئات من األفارقة عبر الحدود 
أو في الصحراء إلى تجار البشر مقابل بدالت 
مالية يقبضها من الطرفني. كما أن »داعــش« 

عمد إلى السطو على املصارف الليبية.
وعن قادة التنظيم، قال املصدر إنه »باستثناء 
األسماء الليبية، فلم تكن هناك أسماء أجنبية 
وعربية واضحة أو ثابتة«، مضيفًا أن بعض 
منها  الـــعـــربـــيـــة،  غــيــر  بــلــغــات  كــتــبــت  األوراق 
تناقلته وسائل  والفرنسية. وعما  اإلنكليزية 
إعــام عاملية عن وصــول قــادة بارزين لداعش 
مــن الـــعـــراق وســـوريـــة، نــفــى املــصــدر أن تكون 
الـــوثـــائـــق أشـــــارت إلــــى أي مـــن هــــذه األســـمـــاء، 
ُيطلع  لــم  مرئية  تسجيات  هــنــاك  أن  مضيفًا 
عليها ربما تكون احتوت صورًا او فيديوهات 

لهم أو لغيرهم.

ــــراءات جــديــدة  ■ فــرنــســا تستعّد إلجـ
أن  تعتقد  أال  اإلسالمية.  الديانة  حول 
ــراءات تمس بــمــبــادئ الــدولــة  ــ هــذه اإلجـ

العلمانية؟
- مـــن الــبــديــهــي أن فــرنــســا دولــــة عــلــمــانــيــة، 
ـــيـــان، 

ّ
والـــعـــلـــمـــانـــيـــة لـــهـــا مـــظـــهـــران أو تـــجـــل

عــلــمــانــيــة كـــمـــفـــهـــوم، وعـــلـــمـــانـــيـــة كـــقـــانـــون. 
فـــاألولـــى يــخــوض فـــي تــحــديــدهــا املــثــقــفــون 
ويتجادل في ُكنهها املفكرون، لكن علمانية 
تكون  أن  قبل  أي  قانونية  علمانية  الــدولــة 
فــلــســفــيــًا هـــي مجموعة  أو  فــكــريــًا  مــفــهــومــًا 
املنتخبة وامللزمة، هي قوانني  القوانني  من 
م العاقة، أو باألحرى عدم العاقة، بني 

ّ
تنظ

العمومي.  اإلداري  واملــجــال  الديني  املــجــال 
فــإذا علمنا أن القوانني العلمانية هي جزء 
تتغير  أنها  أدركــنــا  الوضعي  التشريع  مــن 
وفق املستجدات وتتطور حسب التحديات. 
ال  بــاألديــان  يتعلق  قانون  حدث 

ُ
است فكلما 

العلمانية  ملــبــدأ  بـــالـــضـــرورة خــرقــًا  ُيــعــتــبــر 
أو تــعــديــًا عــلــيــهــا، بـــل تــأقــلــمــًا لــهــا وإبـــقـــاء 

لفاعليتها.

طالب  فالس  مانويل  الفرنسي  ــــوزراء  ال رئيس   ■
التمويل  عمليات  تسّهل  الــتــي  الــقــوانــني  بمراجعة 
بقانون  مساسًا  هــذا  أليس  للمساجد،  الخارجي 
بالديانة اإلســالمــيــة فــي فرنسا  ُيــقــر  الـــذي   1905

وبحق ممارستها؟
الـــدولـــة  يــمــنــع   1905 ــانــــون  قــ بـــالـــعـــكـــس،   -
قر بــأي ديــن مــن األديــان 

ُ
الفرنسية مــن أن ت

أو أن تمّوله بما فيها الكاثوليكية الضاربة 
فــي جــذور هــذه الــبــاد. لكن دســتــور فرنسا 
ــلــــوائــــح الـــعـــاملـــيـــة واألوروبــــــيــــــة لــحــقــوق  والــ
عت عليها فرنسا، تجبرها 

ّ
اإلنسان التي وق

على احترام حرية الفرد في اختيار معتقده 
التي  الدين  لشعائر  ممارسته  في  وحريته 
يــرتــضــيــه لــنــفــســه. مـــن هــنــا وعــبــر مــمــارســة 
ــقـــوق، أصــبــح  ــراد لـــهـــذه الـــحـ ــأفــ املــســلــمــني كــ

بعة في فرنسا.
ّ
اإلسام الديانة الثانية املت

أما في ما يتعلق بتمويل املساجد، فاألمر 
ــوء فــــي الـــتـــقـــديـــر، فــعــلــى  ــ فـــيـــه مــغــالــطــة وســ
الــرغــم مــن املــراقــبــة األمــنــيــة املــتــزايــدة، أجــزم 
أنــه ال يــوجــد إلــى حــد اآلن أي قــانــون يمنع 
أو يــقــّيــد تــمــويــل دور الــعــبــادة مــن جــهــة أو 
بلد أجنبي. ومقولة فالس هذه سبقه إليها 
الداخلية  أسافه منذ شــارل باسكوا وزيــر 
واألديان الشهير في التسعينيات، العتقاد 
الكثير من الساسة واملراقبني أن املساعدات 
ــة مـــن جـــهـــات ذات صــبــغــة ســلــفــيــة أو  ــيـ اآلتـ
تشجيع  أو  بنشر  مشروطة  تكون  وهابية 
هذا التوّجه أو على األقل عدم التعرض له. 
وقد فّكر رئيس الحكومة األسبق دومينيك 
دوفيلبان في إنشاء مؤسسة عمومية شبه 
حــكــومــيــة تــتــولــى وحــدهــا تــلــقــي الــتــبــرعــات 
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تحريض إسرائيلي على »األوقاف«

ودنياهم.  لدينهم  تفسيراتهم  عن  القداسة 
قد تكون فرنسا من أهم الحواضر املرشحة 
ــــذا الـــعـــمـــل اإلصـــاحـــي  ــبـــدأ فــيــهــا هـ ــتـــي يـ الـ
أكثر  فرنسا  إســام  والعلني، ال ألن  الــجــاد 
ــــام غـــيـــرهـــا، بـــل الســتــغــال  تـــشـــددًا مـــن إسـ

بني تطرفني ُيبرر أحدهما اآلخر وهذا يغذي 
ذاك.

ــارك عـــدد هــائــل مـــن املــســلــمــني فـــي قــداديــس  ■ شــ
لتأبني الكاهن جاك هامل. هل اإلدانــات واملبادرات، 
ستصحح  الفاتيكان،  تصريحات  إلــى  بــاإلضــافــة 
ــان  ــ ــدأت تـــتـــعـــزز فــــي أذهـ ــ ــ ــتـــي ب الـــنـــظـــرة الــنــمــطــيــة الـ

الفرنسيني؟
نوعًا  أن تخفف  ــبـــادرات  املـ هـــذه  مــن طبيعة 
ــفـــرنـــســـي،  مـــــا مـــــن تـــــخـــــّوف الـــــــــرأي الـــــعـــــام الـ
ــــام فـــي نــشــرهــا  ــائـــل اإلعــ ــد ســاهــمــت وسـ وقــ
 بما ستأتي 

ً
وإذاعتها. لكنني لست متفائا

ــام املــقــبــلــة، فــقــد اســتــقــر لـــدى جمهور  بــه األيــ
ــلـــى أن الـــخـــطـــاب  ــبـــني الـــفـــرنـــســـيـــني عـ ــنـــاخـ الـ
الحالي، والــذي ينتشر في شبكة  اإلسامي 
إلى  يــؤدي  املساجد،  في  منه  أكثر  اإلنترنت 
الكراهية  إلى  م 

َ
ث الراديكالية واالنعزال ومن 

ــل في 
ّ
والـــعـــنـــف. فــالــيــمــني الــشــعــبــوي املــتــمــث

ســـاركـــوزي وأتــبــاعــه، والــيــمــني املــتــطــرف في 
»الجبهة الوطنية«، سيستغان هذه املآسي 

ملزيد من التأليب على املسلمني.

■ مــا تعليقكم عــلــى مــا قــالــه الــبــابــا أخــيــرًا مــن أن 

مــن الـــدول اإلســامــيــة ومــن األثــريــاء العرب 
الراغبني في مؤازرة اإلسام في فرنسا، ثم 
تقوم املؤسسة نفسها بتوزيع الهبات على 
الكاملة  الــرقــابــة  املــنــشــآت اإلســامــيــة تحت 
ــا تـــريـــد الــحــكــومــة الــحــالــيــة  ــذا مـ لـــلـــدولـــة. هــ
العودة إليه، وهذا تخّبط في فهم الوقائع، 
فــأزمــة اإلســــام واملــســلــمــني الــيــوم هــي أزمــة 
تمويل  مشكلة  ولــيــســت  وتفسيرية  فــكــريــة 
بــالــضــرورة ولــيــســت خــاصــة بــفــرنــســا دون 

غيرها.

■ توجس كبير يحيل الجالية املسلمة في فرنسا 
إلى تعليق شعائرها أمام رغبة السلطات الفرنسية 
»إسالم فرنسا«. هل  في إعادة تنظيم ما ُيعرف بـ
نحن أمام استنساخ لصيغة جديدة إلسالم على 

مقاس فرنسي؟
ــــام الــفــرنــســي«  ــ ــــام فـــرنـــســـا« أو »اإلسـ »إســ
ليسا إال مسّميني، وال اتفاق على مدلولهما، 
ــد ُيــقــصــد مـــن هــــذه املــســمــيــات الــخــطــاب  وقــ
مــع خصوصيات  يتفاعل  الـــذي  اإلســامــي 
ــاء، تـــأثـــرًا  ــطــ ــذًا وعــ ــ املــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي، أخــ
وتـــأثـــيـــرًا، كــحــال أي فــقــه فـــي أيــــة بــقــعــة من 
البقاع في أي زمــان من األزمنة. لكن األزمة 
ــوم، املــتــمــثــلــة فـــي هــذا  ــيـ الــتــي نــحــن فــيــهــا الـ
رتكبة 

ُ
اإلجرام وهذه األعمال الا إنسانية امل

ــــام، ال عــاقــة لــهــا بــتــواجــد هــذا  بــاســم اإلسـ
الــديــن فــي فــرنــســا ولــيــســت خصوصية من 

خصوصيات هذا التواجد. 
فــمــوجــة الــتــدّيــن املــتــشــدد الــعــنــيــف تجتاح 
الـــعـــالـــم اإلســــامــــي بــكــامــلــه وتـــتـــعـــداه إلـــى 

كــل املــعــمــورة. فاملطلوب منا ســواء كنا في 
اإلسامي  العالم  في  أو في غيرها،  فرنسا 
ــو الــنــظــر بــجــديــة والــتــأهــب  أو خــــارجــــه، هـ
الديني  الــخــطــاب  بشجاعة وحـــزم إلصـــاح 
وتـــرقـــيـــتـــه وتــخــلــيــصــه مــــن املـــفـــاهـــيـــم الــتــي 
تدعو إلى االنغاق املذهبي أو إلى كراهية 
اآلخــر أو إقصائه، أي إنتاج قــراءة حداثية 
للنصوص اإلســامــيــة فــي ضــوء الــحــريــات 
الفردية  جمع عليها، كالحرية 

ُ
امل األساسية 

وحرية التعبير والتعددية واملساواة، فهذا 
هــو املـــعـــروف الــــذي أمــرنــا بــه الـــقـــرآن وهــذا 
هو املنطق الذي أوصلتنا إليه عقولنا، وال 
أزلنا  أو  أســافــنــا  مفهوم  خالفنا  إن  ضير 

الحريات املتاحة فيها والغائبة في غيرها.

■ الخطاب الديني بقي هامشيًا مقارنة مع الخطاب 
الــدولــة. فهل  عــن  الــديــن  إيمانًا بفصل  السياسي، 
نحن أمام توّجه جديد للخطاب الديني، وهل يمكن 

توجيه الخطاب الديني أمام النوايا السياسية؟
حقق أبناء الجالية اإلسامية في السنوات 
ــن الـــنـــجـــاح املـــلـــمـــوس في  األخــــيــــرة نـــوعـــًا مـ
ــد تــألــقــت أســمــاء  ــاديـــن، وقــ ــيـ الــكــثــيــر مـــن املـ
عــربــيــة فــي مــجــاالت الــســيــاســة واالقــتــصــاد 
والبرملانيني  الــوزراء  فيهم  والثقافة، فنجد 
واملــــفــــوضــــني الــــســــامــــني، ومـــمـــا يـــدعـــو إلـــى 
التفاؤل أعدادهم املكثفة  إلى  الفخر ويدفع 
فــي الــجــامــعــات واملــعــاهــد ومـــراكـــز الــبــحــث، 
مما ينبئ بمستقبل أكثر ازدهــارًا. ولكنهم 
مــؤســســات دينهم  أهــمــلــوا تسيير  لــألســف 
وتركوها بأيدي أناس هم في العلم أضحل 
ة أقــل، وأمــســت إمــامــة املساجد  وفــي الــكــفــاء
ــن ال مـــهـــنـــة لــــــه، وبــــــــات أصـــحـــاب  ــ مـــهـــنـــة مـ
وذوو  التفكير،  أصحاب  يغالبون  التكفير 
يدافعون ذوي  واملظاهر  باألشكال  الهوس 

األلباب والعقول.

■ هــل قـــام ممثلو الــجــالــيــة املــســلــمــة بـــدورهـــم كما 
ينبغي؟

باملعنى  ممثلون  اإلســامــيــة  للجالية  ليس 
ــفـــرنـــســـي لــلــديــانــة  الـــحـــقـــيـــقـــي. فـــاملـــجـــلـــس الـ
اإلســـامـــيـــة هـــو هــيــئــة تــســيــيــريــة للمساجد 
امللتحقة بها فقط، وهي هيئة خافتة باهتة 
ــمـــع، وأعــــضــــاؤهــــا  ــتـ ــا فــــي املـــجـ ــهـ ــر لـ ــيـ ــأثـ ال تـ
توازن  يحكمهم  رئاستها  على  واملتناوبون 
 حــركــتــهــم ويــقــّيــد تــعــبــيــرهــم. فهم 

ّ
هــش يــشــل

متنافسة  عــدة  جــهــات  لون 
ّ
يمث الحقيقة  فــي 

ومـــتـــصـــارعـــة، مــنــهــا الـــحـــضـــور الـــجـــزائـــري 
ــــي وتــــــيــــــار »اإلخــــــــــــوان  ــربـ ــ ــغـ ــ والـــــحـــــضـــــور املـ
املــســلــمــني«، ثــم يليهم الــحــضــور الــتــركــي ثم 

جماعة »التبليغ«.

■ تعالت أصوات ممثلي األحزاب اليمينية املهاجمة 
الفرنسي  الــســابــق  الــرئــيــس  غـــرار  عــلــى  للمسلمني 
نيكوال ساركوزي ورئيسة حزب »الجبهة الوطنية« 
ـــفـــشـــل مـــثـــل هـــذه 

ُ
مــــاريــــن لــــوبــــان. هــــل يــمــكــن أن ت

التصريحات الجهود التي ُبذلت منذ عقود للتعايش 
في املجتمع الفرنسي؟

ــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات الـــغـــربـــيـــة يــنــشــأ  ــ ــــي ظـ فـ

نـــوعـــان مـــن الــســيــاســيــني، الـــنـــوع األول وهــم 
التاريخ ألنهم  فــي  أثــرهــم  ة يتركون 

ّ
قل عــادة 

يمتلكون رؤى مستقبلية واضحة ومشاريع 
اجــتــمــاعــيــة طـــمـــوحـــة تـــرقـــى بــالــجــمــيــع إلـــى 
مزيد من الرفاهية بفضل التعاون والتكافل 
والــعــيــش املــشــتــرك اآلمــــن. أمـــا الــنــوع الثاني 
ــن يـــكـــثـــرون في  ــذيـ ــم الـ ــن الــســيــاســيــني، وهــ مـ
أزمنة االنحطاط، فإنهم يستصعبون طريق 
اإلصــــــاح، فــيــكــتــفــون بــحــشــد أكــبــر عــــدد من 
البدائية  الناس حولهم باستغال غرائزهم 
ــة بــــل بـــزيـــادة  ــيــ ــانــ ــالـــخـــوف والـــطـــمـــع واألنــ كـ
الــنــعــرات فيهم. هــذه هي  تخويفهم وإحــيــاء 
امــتــاز بها ســاركــوزي إبــان  الــتــي  الشعبوية 
حكمه، خصوصًا حينما أثار قضية الهوية 
الــوطــنــيــة مـــن دون أي مـــبـــرر. أمــــا »الــجــبــهــة 
ــة، فـــإنـــهـــا ال  ــرفـ ــتـــطـ ــيـــة« الــيــمــيــنــيــة املـ ــنـ الـــوطـ
لألجانب  وكرهها  عنصريتها  تخفي  تكاد 
عمومًا وللمسلمني خصوصًا، وهذا من قبل 
ــاب املــنــســوب إلــى اإلســـام على  ظــهــور اإلرهــ
الــســاحــة الــدولــيــة. إنــنــي أخــشــى ردود الفعل 
وأخشى ردود ردود الفعل، ففي هذه الدوامة 
ل 

ّ
والتعق الحكمة  صوت  يضيع  التصاعدية 

تقريرمتابعةخاص

عشرات اإلصابات بتفجيرين 
انتحاريين نفذهما 

»داعش« في سرت

أزمة اإلسالم 
والمسلمين اليوم هي 
أزمة فكرية وتفسيرية 

)ويكيميديا(

صهيب بن الشيخ
إصالح الخطاب الديني وإنتاج 

قراءة حداثية للنصوص ضروري

ال يوجد للجالية اإلسالمية في 
فرنسا ممثلون بالمعنى الحقيقي

اليمين الشعبوي والمتطرف 
سيستغل المآسي للتأليب على 

المسلمين

¶ ولد صهيب بن الشيخ 

في مدينة جدة السعودية، 
حيث كان والده الشيخ عباس 

ممثًال للحكومة المؤقتة 
الجزائرية، ثم أول سفير لها 

بعد االستقالل.
¶ حاز صهيب بن الشيخ 

شهادة الدكتوراه في 
الدراسات الدينية، من 

جامعة السوربون في 
باريس. ُعين مفتيًا لمرسيليا 

عام 1995، ثم استدعي 
ليكون عضوًا مؤسسًا 

للمجلس الفرنسي للديانة 
اإلسالمية. استقال من 

مهامه عام 2005.
¶ يعمل على التجديد 
في الدين، بما يتماشى 
مع متطلبات العصر، 

كما يسعى ليتم االعتراف 
باإلسالم كحقيقة 

اجتماعية في الغرب.

سيرة

ــاب ينمو عندما ال يــكــون هــنــاك خــيــار آخر  »اإلرهــ
 من اإلنسان 

ً
بــدال املــال ويتم وضعه  ُيعبد  وعندما 

في قلب االقتصاد العاملي«، وكيف نفسر ذلك من 
املنظور الفرنسي؟

ــن الـــحـــكـــمـــة،  ــ ــه كـــثـــيـــر مـ ــيــ ــــق وفــ هــــــذا قــــــول حـ
اليوم إنما  رتكب باسم اإلســام 

ُ
امل فــاإلجــرام 

ــتـــدعـــي تــشــخــيــصــه  ــو مــــــرض خـــطـــيـــر يـــسـ ــ هـ
إلــى أسبابه والكشف عــن جراثيمه.  الــعــودة 
ــكــــون قــــــــراءة مـــتـــشـــددة  ــبـــل أن يــ فـــالـــســـبـــب قـ
وحــرفــيــة لــلــديــن، هـــي الـــظـــروف الــســيــاســيــة 
ـــــــرت 

ّ
ــــي وف ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــات االجــ ــ ــســ ــ ــــابــ واملــ

الحظوظ لهذه القراءة الا عقانية أن تنمو 
وتــنــتــشــر. فــالــظــلــم االجــتــمــاعــي والــســيــاســي 
والــفــقــر والــتــجــهــيــل وســـد األفـــق أمـــام اآلالف 
مــن الــطــاقــات الــنــاشــئــة، كــلــهــا أســبــاب تدفع 
يجعلها  الــذي  الغيبي  الفكر  ي 

ّ
تبن إلــى  بها 

تحكم باإلعدام على نفسها قبل أن تحكم به 
على اآلخــريــن. لكنني ال أريــد مــن قولي هذا 
التماس لألعذار  أنــه  أن ُيفهم ولــو من بعيد 
أو تــبــريــر ألعــمــال اإلرهــابــيــني، فــجــرم هــؤالء 
جرمان: جرم في حق البشرية، وجرم في حق 
الدين الذي شّوهوه وصّوروه بأبشع صورة 

مزعزعني بذلك عقيدة املايني.

في  وممثليها  املسلمة  الــجــالــيــة  أداء  يــرقــى  هــل   ■
رضت عليها 

ُ
فرنسا إلى مستوى التحديات التي ف

في اآلونة األخيرة؟
املسلمني  مـــن  كــثــيــر  أســلــفــت، يستطيع  كــمــا 
املهاجرين  آبائهم  عكس  الــيــوم،  الفرنسيني 
ــــن حـــقـــوقـــهـــم ســيــاســيــًا  األوائـــــــــــل، الـــــدفـــــاع عـ
وإعــامــيــًا وقــضــائــيــًا بــكــل فــصــاحــة ومــقــدرة 
وجرأة، لكنهم مع هذه األزمة التي وضعتهم 
ــار  ــن جـــهـــة ونــ ــــن، نـــــار اإلرهـــــــــاب مــ ــاريـ ــ بــــني نـ
اتـــهـــام ديــنــهــم وثــقــافــتــهــم بــالــوحــشــيــة والـــا 
ــــرى، لـــم يــعــثــروا على  إنــســانــيــة مـــن جــهــة أخـ
فهم  يحصل،  ما  لتفسير  املناسبة  التعابير 
ب، ومنهم 

ِّ
املكذ أمرهم، فمنهم  في حيرة من 

املستنكر، ومنهم املتبرئ، ومنهم من راودته 
الشكوك في أصول ثقافة آبائه، لكن أغلبهم 
 في أن تهدأ نار األحــداث 

ً
التزم الصمت آمــا

وتــتــوضــح الـــصـــورة. كــل هـــذا النــعــدام الفكر 
الديني عند نخبتهم، فاإلجراءات السياسية 
ــرافــق بشيوع فكر 

ُ
وحــدهــا ال تــجــدي مــا لــم ت

إصاحي تجديدي مستنير.

أوغراش،  أحمد  اإلسالمية«،  للديانة  الفرنسي  »المجلس  رئيس  نائب  رأى 
في حديث لـ»األناضول«، أن عودة الجدل حول قضية حظر الحكومة 
تمويل المساجد في فرنسا من خارج البالد »ال معنى لها«، مشيرًا إلى 
القانون ال يمكن  الحظر في دولة  أن »فرنسا دولة قانون، ومثل هذا 
الدولة  أن يكون واقعيًا«، معتبرًا محاولة »إصالح اإلسالم« عن طريق 
المساعدات  أن  وأكد  الرئاسية.  االنتخابات  عشية  سياسية«  »حملة  يعّد 

للمساجد في فرنسا من الخارج محدودة.

سجال تمويل المساجد

وقع  على  أيام،  منذ  فرنسا،  تعيش 
)لباس  البوركيني  بشأن  محتدم  جدل 
ويغطي  المسلمات  ترتديه  بحر 
حظرت  بــعــدمــا  ــد(،  ــس ــج ال كــامــل 
على  ــداءه  ارت عدة  فرنسية  بلديات 
رئيس  ــرب  ــ أع وفــيــمــا  شــواطــئــهــا. 
فالس،  مانويل  الفرنسي،  ــوزراء  ــ ال
نددت  البلديات،  لقرار  دعمه  عن 
باألمر،  فرنسا  في  إسالمية  جمعيات 
ذلك،  إلى  دستوري.  غير  إياه  معتبرة 
جزيرة  في  فرنسية  محكمة  بــدأت 
مقاضاة  الخميس،  أمس  كورسيكا، 
اندلع  5 أشخاص، على خلفية شجار 

في الجزيرة بسبب »البوركيني«.

جدل »البوركيني« 
مستمر

أجرتهامقابلة
آيت حسين لويزة

تستمر االشتباكات المتقطعة في شمال سرت )فرانس برس(
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عوامل سياسية واقتصادية تدفع باتجاه تأجيل مفاوضات الخروج

ارتباك بريطاني على طريق »الطالق األوروبي«

قلق من معلومات سّرية بيد ترامب

تفضل ماي االنتظار 
إلى ما بعد انتخابات 

فرنسا وألمانيا

لندن ـ نواف التميمي

عــن  ال يتوقــف االتحــاد األوروبــي 
املــادة  بتفعيــل  بريطانيــا  مطالبــة 
50 مــن معاهــدة لشــبونة الخاصــة 
االتحــاد  مــن  دولــة  أي  انســحاب  بترتيبــات 
األوروبــي »بأســرع مــا يمكــن«، متذرعــا بعــدد 
من األسباب أولها »تجنب أي إرباك قد يكون 
 عن تأكيده أن 

ً
مســيئا لوحدة االتحاد«، فضال

»الرغبــة التــي عّبــر عنهــا الشــعب البريطانــي 
يجب أن تحترم بشكل كامل وبدقة«.

لكــن ال يمكــن فصــل تكــرار االتحــاد األوروبــي 
جاهزيــة  حــول  الشــكوك  تزايــد  عــن  لدعوتــه 
لنــدن لتفعيــل املــادة 50 مــن معاهــدة لشــبونة 
دولــة  أي  مغــادرة  قواعــد  تضــع  )التــي 
لالتحــاد األوروبــي( والشــروع فــي مفاوضات 
الخــروج مــن االتحــاد األوروبــي، ال ســيما أن 
رئيســة  مكتــب  عــن  ترشــح  التــي  املعلومــات 
الــوزراء البريطانيــة، تيريــزا مــاي، تشــير الــى 
أن تفعيــل املــادة لــن يتــم قبــل نهايــة 2017، مــا 
مــن  بريطانيــا  خــروج  تأجيــل  إلــى  ســيؤدي 
االتحــاد إلــى نهايــة 2019. ويــرى مراقبــون أن 
مدفوعــة  تكــون  ربمــا  البريطانيــة،  الحكومــة 
بعــدد مــن العوامل الداخلية والخارجية، التي 
املــادة  تفعيــل  قبــل  التمهــل  تفضــل  تجعلهــا 
والشــروع في مفاوضات الخروج النهائي من 
االتحــاد األوروبــي، ومــن ذلــك عــدم االســتعداد 

والجاهزية على مستوى الجهاز الحكومي.
فــإن  تايمــز«،  »صنــداي  صحيفــة  وبحســب 
مــن  الرغــم  وعلــى  البريطانيــة،  الحكومــة 
اســتحداث وزارتــن جديدتــن مــن أجــل تولــي 
األوروبــي  االتحــاد  مــن  الخــروج  مفاوضــات 
األوروبــي  االتحــاد  مــن  الخــروج  وزارة  همــا 
ال  الفوضــى  أن  إال  الدوليــة،  التجــارة  ووزارة 
تزال تســيطر على الوزارتن. فاألولى لم تعن 
ســوى 250 موظفــا وهــو أقــل مــن نصــف العدد 
الــذي تحتــاج لــه الــوزارة، أمــا الــوزارة الثانيــة 
فــال يوجــد بهــا ســوى 100 خبيــر اقتصــادي 
فقــط، وهــو عــدد ال يكفــي احتياجــات الــوزارة 
التي ســتتولى التجارة العاملية بعدما تخســر 
أوروبــا.  مــع  التجــارة  امتيــازات  بريطانيــا 
فــي  والتداخــل  الغمــوض  ذلــك  إلــى  يضــاف 
ال  الوزارتــن  مــن  كل  اختصاصــات  تفاصيــل 

سيما في ما يتعلق بامللفات االقتصادية.
التــي تولــت  ويبــدو أن حكومــة تيريــزا مــاي، 
ترغــب  املاضــي،  تمــوز  يوليــو/  فــي  مهامهــا 
أيضــا بالتفــاوض مــع دول االتحــاد األوروبــي 
مجتمعــة أو منفــردة لضمــان عالقــات تجارية 
خــروج  بعــد  حتــى  متميــزة،  واقتصاديــة 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.
البريطانيــة  الحكومــة  أشــارت رئيســة  وقــد 
عندمــا  املاضــي،  الشــهر  صراحــة  ذلــك  إلــى 
طالبــت االتحــاد األوروبــي بالعمــل لتطويــر 
اململكــة  يناســب  خــاص«  عالقــة  »نمــوذج 
املتحــدة واالتحــاد األوروبــي، معتبــرة أنــه ال 
ينبغي االعتماد بالضرورة على أي نموذج 

»مسبق الصنع«.
جاهــز«  »نمــوذج  ألي  مــاي  رفــض  ويشــير 

اتفاقيــة تجــارة حــرة مــع االتحــاد األوروبــي 
و يتــم إعفاؤهــا مــن حريــة حركــة املواطنــن 
األوروبيــن، مقابل حرمــان البريطانين من 

حرية الحركة داخل االتحاد األوروبي.
تفضــل  لنــدن،  حكومــة  أن  ذلــك  إلــى  يضــاف 
العامــة  االنتخابــات  بعــد  مــا  إلــى  االنتظــار 
العــام  ســتجرى  التــي  واألملانيــة  الفرنســية 
كال  فــي  االنتخابــات  نتيجــة  إن  إذ  املقبــل، 
مــع  املفاوضــات  مســار  ســتحدد  البلديــن 
االتحــاد األوروبــي، الســيما إذا مــا أفضــت إلى 
ميــركل  أنجيــال  األملانيــة  املستشــارة  خــروج 
بريطانيــا  تتوعــد  التــي  وهــي  الحكــم،  مــن 

بمفاوضات قاسية.
أما العامل اآلخر الذي يدفع حكومة لندن إلى 
تأخيــر املفاوضــات مــع االتحــاد فيتمثــل فــي 
تجميــع املزيــد مــن أوراق القــوة قبــل الجلــوس 
التوصــل  ذلــك  ومــن  املفاوضــات،  طاولــة  إلــى 
إلــى تفاهمــات اقتصادية مع شــركاء تجارين 
ودول  وأســتراليا  كنــدا  مثــل  أوروبيــن،  غيــر 
ذلــك روســيا.  فــي  بمــا  »البريكــس«  مجموعــة 
وقــد ظهــر ذلــك جليــا فــي أول زيــارة قــام بهــا 
إلــى  فوكــس،  ليــام  الدوليــة،  التجــارة  وزيــر 
كنــدا الشــهر املاضــي، وقولــه إن بــالده بــدأت 

محادثــات تجاريــة »مثمــرة للغايــة« مــع كنــدا. 
وفــي مقابلــة مــع صحيفــة »صنــداي تايمــز«، 
قال إنه يسعى إلبرام نحو 12 اتفاقية للتجارة 
الحرة خارج االتحاد األوروبي لتكون جاهزة 
عندمــا تنســحب بريطانيــا منــه. وأشــار إلــى 

منــارة  بريطانيــا  نجعــل  أن  »بوســعنا  أنــه 
للتجــارة الحــرة... لدينا بالفعل عدد من الدول 
التــي تقــول إننــا نحــب أن نبــرم اتفاقــا تجاريــا 
دون  العالــم  فــي  اقتصــاد  أكبــر  خامــس  مــع 
الســبع  الــدول  باقــي  مــع  للتعامــل  أن نضطــر 

والعشرين األعضاء في االتحاد األوروبي«.
السياســية  العوامــل  عــن  بعيــد  وغيــر 
الحكومــة  بهــا  تتــذرع  التــي  واالقتصاديــة 
لتأجيــل بــدء مفاوضــات الخروج مــن االتحاد، 
تجــري مســاجالت قانونيــة حــول صالحيــات 
الحكومة لتفعيل تفعيل املادة 50 من معاهدة 
لشــبونة قبــل تصويــت برملانــي علــى نتيجــة 
مــا  وهــو  املاضــي،  يونيو/حزيــران  اســتفتاء 
ظهــر جليــا فــي تصريحــات محامــي الحكومة 
البريطانيــة، جيســون كوبل، عندما أشــار إلى 
أن بريطانيــا ال تعتــزم البــدء فــي مفاوضــات 
رســمية بشــأن مغــادرة االتحــاد األوروبي هذا 
العــام. وأبلــغ جيســون كوبــل املحكمــة العليــا 
 50 املــادة  تفعيــل  تعتــزم  ال  مــاي  حكومــة  أن 
مــن معاهــدة لشــبونة قبــل إصــدار حكم بشــأن 
لرئيســة  التنفيذيــة  الســلطات  كانــت  إذا  مــا 
الــوزراء مــاي تســمح بتفعيــل املــادة 50، التــي 
دون  عامــن،  ملــدة  مفاوضــات  عمليــة  تبــدأ 
مــن  اثنــان  حــدد  وقــد  البرملــان.  فــي  تصويــت 
قضــاة املحكمــة العليــا قبــل فتــرة موعــدًا فــي 
شهر أكتوبر/تشرين األول املقبل لعقد جلسة 

مراجعة قضائية للقضية.
ويعتبر سياســيون بريطانيون أن التأجيل 
فــي  البــالد  بقــاء  يعنــي  املقبــل  العــام  حتــى 
االتحــاد حتــى نهايــة عــام 2019، وهــو األمــر 
الــذي قــد ُيثيــر غضب املاليــن الذين صوتوا 
التكتــل  مــن  بريطانيــا  خــروج  لصالــح 
األوروبــي املشــترك فــي اســتفتاء 23 يونيو/

حزيران املاضي.
فــي املقابــل، يراهــن مناصرو بقــاء بريطانيا 
فــي االتحــاد األوروبــي علــى تأجيــل تفعيــل 
لشــبونة،  معاهــدة  مــن   50 للمــادة  لنــدن 
لتغييــر مواقــف الناخبــن علــى أمــل إجــراء 
ّبــت عضويــة بريطانيا في 

َ
الســتفتاء ثــان ُيث

االتحاد األوروبي.

8
سياسة

يثير حصول المرشح 
الجمهوري، دونالد 

ترامب، على معلومات 
تتعلق باألمن القومي، 

قلق الديمقراطيين، في 
حين استأجرت منافسته 

هيالري كلينتون شركة 
للتحقيق في أمن 

معلومات مؤسستها

تعكس مواقف الحكومة البريطانية غياب الحماسة لديها لتسريع بدء ترتيبات الخروج من االتحاد األوروبي، إن بسبب عدم 
جاهزيتها أو بسبب مراهنتها على تغييرات سياسية في دول مثل فرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تسهيل المفاوضات

)Getty/يراهن أنصار البقاء في االتحاد على استفتاء ثاٍن )جيف ميتشل

لم تمنع مشــاركة املرشــح الجمهوري للرئاسة 
األميركيــة، دونالــد ترامــب، فــي اجتمــاع ســري 
االســتخبارات  دوائــر  ممثلــي  مــع  معلوماتــي 
الفيدراليــة  التحقيقــات  مكتــب  فــي  األميركيــة 
تشــكيكه  اســتمرار  مــن  األخيــر  آي(،  بــي  )أف 
فــي جهــود األجهــزة االســتخبارية األميركيــة، 
فيمــا يثيــر حصــول املرشــح الجمهــوري علــى 
معلومــات ســرّية تتعلــق باألمــن القومــي قلــق 

الديمقراطين.
الــذي حضــره  املعلوماتــي  ويهــدف االجتمــاع 
بــي  »أف  الـــ مقــر  فــي  األربعــاء،  يــوم  ترامــب، 
املرشــحن  تحضيــر  إلــى  بنيويــورك،  آي«، 
عاتــق  علــى  لقــى 

ُ
ت قــد  التــي  للمســؤوليات 

أحدهما في حال فوزه، وهو امتياز مخصص 
للمرشــحن الجمهــوري والديمقراطــي اللذيــن 
األميركــي  الرئيــس  خالفــة  علــى  يتنافســان 
ملرشــحة  ويمكــن  أوبامــا،  بــاراك  الحالــي 
كلينتــون  هيــالري  الديمقراطــي  الحــزب 
حضــوره بشــكل منفصــل، الحقــا. وذكــر مكتــب 
التحقيقــات الفيدراليــة أن ترامــب حصــل علــى 

تقريــر اســتخباراتي ســري عــن األمــن القومــي 
األوضــاع  ومســتجدات  املتحــدة،  للواليــات 
اإلقليميــة الراهنــة حــول العالــم، وفقــا لوكالــة 
ــل ترامــب مــن أهميــة هــذا 

ّ
»فرانــس بــرس«. وقل

االجتمــاع عندما ســألته محطــة »فوكس« عما 
إذا كان يثــق فــي املعلومــات التــي نقلتهــا إليــه 
االســتخبارات األميركيــة، فأجاب »ليس حقا«. 
وأضاف »انظروا إلى ما حدث خالل الســنوات 

العشر األخيرة. كان الوضع كارثيا«.
وقال أحد مستشاري ترامب، الجنرال املتقاعد 
مايــكل فلــن، الــذي حضــر جلســة اإلحاطــة فــي 
فــرع مكتــب التحقيقــات، إن املســؤولن الذيــن 
أداروا الجلســة التــي اســتمرت ســاعتن كانــوا 
»محترفــن بــكل معنــى الكلمة«، وإنها شــهدت 
»حوارًا رائعا«. وُيطلع مسؤولو االستخبارات، 
لألحــزاب  األميركيــن  الرئاســين  املرشــحن 
قضايــا  بشــأن  معلومــات  علــى  الرئيســية 
لكنهــم  القومــي،  واألمــن  الخارجيــة  السياســة 
ال يكشــفون عن املعلومات شــديدة الحساسية 
الجاريــة  األميركيــة  الســرية  العمليــات  بشــأن 
وشــعر  االســتخبارات.  مصــادر  أو  وأســاليب 
ترامــب  حصــول  جــراء  بقلــق  الديمقراطيــون 
قــد  أوبامــا  وكان  حساســة.  معلومــات  علــى 
نــا فــي هــذا اإلطــار 

ّ
أطلــق بنفســه تحذيــرًا مبط

أغســطس/آب،   4 فــي  صحافــي  مؤتمــر  خــالل 
، »إذا أرادوا أن يصبحــوا رؤســاء، عليهــم 

ً
قائــال

»هــذا   
ّ
أن مضيفــا  الرؤســاء«،  مثــل  التصــرف 

يعنــي حضــور تلك الجلســات من دون الكشــف 
عن ما دار خاللها«. 

مطلعــان  مصــدران  قــال  اآلخــر،  الطــرف  علــى 
كلينتــون  مؤسســة  إن  »رويتــرز«،  لوكالــة 
األميركــي  الرئيــس  أسســها  التــي  الخيريــة 
هيــالري  وزوجتــه  كلينتــون  بيــل  األســبق 
اســتأجرت شــركة »فايــر آي« ألمــن املعلومــات، 
رأت  بعدمــا،  للبيانــات  أنظمتهــا  لفحــص 
الختــراق  تعرضــت  ربمــا  أنهــا  مؤشــرات 

إلكترونــي. وأضــاف املصــدران أنــه حتــى اآلن، 
 أيا من الرســائل أو الوثائق التي تعرضت 

ّ
فإن

لالختــراق فــي مؤسســة كلينتــون التــي مقرهــا 
أحــد  وأوضــح  علنــا.  تظهــر  لــم  نيويــورك 
أنــه  أميركيــان  أمنيــان  املصدريــن ومســؤوالن 
اللجنــة  غــرار متســللن اخترقــوا شــبكة  علــى 
والحملــة  الديمقراطــي  للحــزب  الوطنيــة 
االنتخابية للمرشحة هيالري كلينتون ولجنة 
جمــع التبرعــات ألعضــاء الحــزب الديمقراطــي 
فــي الكونغــرس، اســتخدم املتســللون، فــي مــا 
يبــدو، تقنيات »التصيــد بالبريد اإللكتروني« 
للدخول إلى شبكة مؤسسة كلينتون. وتشمل 
هــذه التقنيــات إنشــاء رســائل بريــد إلكترونــي 
محاولــة  فــي  زائفــة،  إلكترونيــة  ومواقــع 
اإللكترونــي  البريــد  رســائل  إلــى  للوصــول 
كلينتــون،  مؤسســة  فــي  بالعاملــن  الخاصــة 
ومــن ثــم الدخــول إلى شــبكة املؤسســة نفســها، 
وفقا للمســؤولن. وقال املســؤوالن األميركيان 
مماثلــة  تقنيــات  اســتخدموا  املتســللن  إن 
املخابــرات  وكاالت  اســتخدمتها  التــي  لتلــك 
الروسية أو عمالء لها الختراق هيئات الحزب 
الــروس  أن  إلــى  مــا يشــير  الديمقراطــي، وهــو 

ربما تسللوا أيضا إلى مؤسسة كلينتون.
املزاعــم  الكرملــن  فــي  مســؤولون  ونفــى 
حــدث  الــذي  االختــراق  فــي  موســكو  بتــورط 
الحــزب  فــي خضــم مؤتمــرات  املاضــي  الشــهر 
لخــوض  مرشــح  الختيــار  الديمقراطــي 
االنتخابــات الرئاســية املقــررة فــي الثامــن مــن 

نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
أو  كلينتــون  مؤسســة  محامــي  يــرد  ولــم 
املتحدثــة باســمها علــى طلبــات للتعقيب على 
االختــراق اإللكترونــي واإلجــراءات االحترازيــة 
التــي اتخذتهــا املؤسســة. وقــال مســؤولون في 
»فاير آي« إن الشركة ال يمكنها الحديث بشأن 

التعاقدات مع زبائنها، بحسب »رويترز«.
)فرانس برس؛ رويترز(

إلــى عــدم إمكانيــة قبــول بريطانيــا »النمــوذج 
النرويجــي« الــذي يعنــي أنه يمكــن لبريطانيا 
األوروبيــة،  االقتصاديــة  للمنطقــة  االنضمــام 
األوروبيــة  الســوق  إلــى  الدخــول  وبالتالــي 
االتحــاد  قواعــد  مــن  تحريرهــا  مــع  املوحــدة، 
األوروبي الخاصة بالزراعة، ومسائل العدالة، 

والشؤون الداخلية.
كذلــك تعكــس تصريحــات مــاي عــدم قبــول 
تصبــح  الــذي  السويســري«  »النمــوذج 
ليســت  مثــل سويســرا،  بموجبــه  بريطانيــا 
عضوًا في االتحاد األوروبي لكنها تتفاوض 
أســاس  علــى  تجاريــة  اتفاقيــات  علــى  معــه 
ثنائيــة  اتفاقيــات  خــالل  مــن  بقطــاع  قطــاع 
»النمــوذج  مــاي  تعــارض  كذلــك  متعــددة. 
بإبــرام  بريطانيــا  تقــوم  أن  أي  التركــي«، 

متابعة

■ هذه فرصة األكراد والعرب ومسيحيي #الحسكة لالنتفاض في وجه 
#النظام_السوري وإخراج مرتزقته من املدينة التي تعيش غالء معيشة 

وقلة وحرمانا واآلن قصفا جويا من املجرم

■ من دعم وسلح األكراد في الحسكة هو #األسد ظنا منه أنهم سيبقون 
أوفياء له، واليوم انقلب السحر على الساحر. اللهم اضرب الظاملن 

بالظاملن

■ التقارب التركي الروسي يترجم بشكل واضح على األراضي السورية، 
تحديدًا في محافظة الحسكة، حيث تقصف مقرات األسايش الكردية 

بالطيران الحربي

■ استهداف النظام السوري لألكراد في الحسكة بالطيران هل سيكون له 
رد فعل من قبل األكراد؟ ستكون رصاصه الرحمة للنظام

■ كلما تسلل اليأس إلى قلوب االخوة األصدقاء انتفضت #تعز قائلة لهم: 
#اليأس_خيانة

■ هي فرصه لألهالي والشعب اليمني قد ال تتكرر للمشاركه مع  #تعز_
تنتفض_ضد_املليشيات والوقوف بالجهد واملال وكل ما يستطيعون 

لتحريرها

■ مليشيات الحوثي واملخلوع االنقالبية تفر من مديرية الصلو بتعز 
بالتزامن مع تقدم الجيش الوطني بمناطق الحود والصيار والشرف

■ ال يزال نواب الشعب العراقي منشغلن بسحب الثقة عن وزير الدفاع أو 
سليم الجبوري ولم يصدر من أحد منهم تنديد بتصريحات االنفصالي 

مسعود البرزاني حول #املوصل

■ وكأنهم يظنون أن املوصل وسواها ال تعود لحضن #العراق، الذي فيه 
مالين املقاتلن ممن تمّرسوا القتال في سبيل وطنهم وأمتهم، وأنفقوا 

 أرواحهم مدافعن
ّ

جل

■ يوسف الشاهد رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية هو أصغر رئيس 
حكومة في تاريخ العالم العربي هو انتصار لشباب تونس

تعتبر  أنها  الخميس،  أمس  ميركل،  أنجيال  األلمانية،  المستشارة  أعلنت 
قرار بريطانيا بالخروج من االتحاد األوروبي ال رجعة فيه، لكنه مؤسف. 
المسيحي  الديمقراطي  االتحاد  حزب  نشرها  مقابلة  في  وأوضحت 
نهائي، مضيفة  القرار  لكن  أمامنا،  بالكامل مازالت  الخروج  أن عملية 
على  نتفاوض  أن  يجب  »اآلن  وقالت  األوروبي.  لالتحاد  اختبار  القرار  أن 
المشروعات  تعزيز  شيء  كل  قبل  تعني  ونتفاوض  مصالحنا،  أساس 

المشتركة«.
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شركات عالمية تستطلع أوضاع العراق
عثمان المختار

العراقيــة  العاصمــة  إلــى  وصــل 
مــن  غربــي  وفــد  رابــع  بغــداد، 
رجــال األعمــال وممثلي شــركات 
اســتثمار أوروبية وآســيوية مختلفة خالل 
فــرص  علــى  االطــالع  بهــدف  واحــد،  شــهر 
االســتثمار املتاحــة فــي البــالد التــي تكافــح 
مــن أجــل االســتقرار املنشــود، بعــد القضــاء 
اإلســالمية  الدولــة  تنظيــم  تواجــد  علــى 
مســاحات  علــى  يســيطر  الــذي  »داعــش«، 
شاســعة من شــمال وغرب البالد. وبحســب 
مصادر عراقية رسمية في هيئة االستثمار 
إلــى  وصلــت  وفــود  أربعــة  فــإن  الوطنيــة، 
بغــداد منــذ مطلــع الشــهر الجــاري لالطــالع 
علــى األوضــاع ومعاينــة فــرص االســتثمار 
املتاحــة، ســواء فــي املدن املحــررة من داعش 

أو املدن الخاضعة أصال لسيطرة الدولة.
وقال مسؤول في هيئة االستثمار العراقية، 

»العربــي الجديــد«، إن الوفود التي وصلت  لـ
مســؤولن  مــع  مكثفــة  اجتماعــات  عقــدت 
عامليــة،  شــركة   39 يمثلــون  وهــم  عراقيــن، 
أغلبها أميركية وبريطانية وأملانية، وهناك 
شــركات أوروبيــة أخــرى، فضــال عــن شــركة 
الحديــد  مجــال  فــي  تعمــل  واحــدة  مصريــة 

والصلب.
لكــن  عقــد،  أي  توقــع  لــم  الوفــود  أن  وأكــد 
املوجــودة  االســتثمار  فــرص  علــى  اطلعــت 
فــي البــالد، خاصــة فــي مجــال حقــول النفــط 
وقطــاع  املدمــرة  املعامــل  وتأهيــل  والغــاز 
اإلســكان والزراعــة والجســور، كونهــا األكثر 
تضــررا فــي العراق، كما كانت هناك مذكرات 
بتدريــب  الشــركات  بعــض  تطوعــت  تفاهــم 
كــوادر عراقيــة مجانــا بــال مقابــل، فضــال عن 
مساعدات فنية ولوجستية مختلفة للعراق 

كبادرة تعاون جديدة.
وتسعى تلك الشركات للحصول على فرص 
عمل لها في العراق ضمن قانون االستثمار 

الشــركات  منــح  والــذي  البــالد،  فــي  النافــذ 
األجنبيــة امتيــازات كبيــرة تفــوق نظيرتهــا 
املســتثمرين  تشــجيع  بهــدف  العراقيــة، 
األجانــب علــى العمــل فــي البــالد، مــن بينهــا 
إســقاط الضرائــب عــن الشــركات أول عامــن، 
وإلغــاء الرســوم الجمركيــة عنهــا، ومنحهــا 

تسهيالت بنكية ورسمية مختلفة. 
يوليو/تمــوز  مــن  والعشــرين  الواحــد  وفــي 
املاضــي، أعلنــت وزارة الخارجيــة األميركيــة 
للــدول  مؤتمــر  خــالل  دوالر،  مليــاري  جمــع 
بالعاصمــة  الــوزارة  مقــر  فــي  عقــد  املانحــة 
األميركيــة واشــنطن، ملســاعدة العــراق علــى 
تحمــل أعبــاء األزمــة اإلنســانية بالتزامن مع 
اســتمرار العمليــات العســكرية ضــد تنظيــم 
داعــش، شــاركت فيــه أكثــر مــن ثالثــن دولــة، 

بينها عربية.
فيما يسعى العراق لعقد مؤتمر ثان، نهاية 
العــام الجــاري، فــي الكويت، التــي أعربت عن 
املؤتمــر  هــذا  مثــل  الســتضافة  اســتعدادها 

ملســاعدة العــراق. ويعانــي العــراق مــن عجــز 
مالــي يبلــغ 27 مليار دوالر في موازنة العام 
الحالــي 2016، على خلفية انخفاض أســعار 
النفــط الــذي يعتمــد عليهــا بنســبة 98% فــي 

دخله العام.
وتســتنزف الحــرب علــى اإلرهــاب نحو %40 
مــن موازنــة البــالد الســنوية، وفقــا لتقاريــر 
ســابقة ملنظمات ومؤسســات محلية عراقية 

مختلفة.
العراقيــة،  االســتثمار  هيئــة  عضــو  وقــال 
»العربي الجديد«: »وفود  محمد املوسوي، لـ
الوضــع،  عــن  كاملــة  فكــرة  أخــذت  الشــركات 
ونحن متأكدون أن أكثر من نصفها ستعود 
بعــروض وبرامــج عمــل ترغــب فــي تنفيذهــا 

بالعراق«. 
فرصــة   600 مــن  أكثــر  أن  إلــى  وأشــار 
الشــركات  أمــام  حاليــا  متاحــه  اســتثمارية 
بقيمــة  القطاعــات،  مختلــف  فــي  األجنبيــة 

إجمالية تصل إلى 14 مليار دوالر.

القاهرة ـ العربي الجديد

قالــت وزيــرة التعــاون الدولــي املصرية، ســحر نصر، إن 
بالدها وقعت على اتفاقية مع الســعودية منذ شــهرين 
للحصــول علــى وديعــة بقيمة مليــاري دوالر. وحصلت 
مصــر خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة علــى مليــارات 
فــي  والكويــت  واإلمــارات  الســعودية  مــن  الــدوالرات 
صورة مســاعدات ومنح وودائع بعد انقالب 3 يوليو/

تمــوز 2013. وقالــت نصــر فــي رســالة نصيــة، ردًا علــى 
وديعــة  علــى  ســتحصل  كانــت مصــر  إذا  عمــا  ســؤال 
الفتــرة  خــالل  الســعودية  مــن  دوالر  مليــاري  بقيمــة 

املقبلــة: »وقعنــا فقــط منــذ شــهرين«. ولــم تخض نصر 
في أي تفاصيل عن موعد وصول الوديعة السعودية.
وكانــت الســعودية قــد أكدت، خالل زيارة امللك ســلمان 
املاضــي،  مايو/أيــار  القاهــرة،  إلــى  العزيــز  عبــد  بــن 
عزمهــا علــى مواصلــة دعمهــا ملصــر، عبــر ضــخ نحــو 
25.5 مليــار دوالر، منهــا توفيــر احتياجاتهــا النفطية 
بتسهيالت في السداد وقروض واستثمارات جديدة. 
لكن ثمة مؤشــرات حول خالف بن الحكومة املصرية 
وصــول  دون  يحــول  قــد  ســعودين  ومســتثمرين 
االســتثمارات التي وعد بها امللك ســلمان، على رأســها 
مغــاالة النظــام املصــري فــي األراضــي التــي يطرحهــا 

تصريحــات  وفــق  الســعودين،  املســتثمرين  علــى 
»العربــي  لـــ  العمرانيــة  املجتمعــات  بهيئــة  مســؤول 
الجديــد«. وكانــت اإلمــارات قالــت، فــي أبريل/نيســان 
البنــك  لــدى  دوالر  مليــاري  ســتودع  إنهــا  املاضــي، 
املركزي املصري. لكن لم يتم اإلعالن رسميا حتى اآلن 

عن وصول الوديعة اإلماراتية إلى مصر.
ووافق صندوق النقد الدولي، األســبوع املاضي، على 
منــح مصــر قرضــا بقيمــة 12 مليــار دوالر علــى مدى 3 
أعوام مقابل شروط قاسية تعهدت الحكومة بتنفيذها 
علــى رأســها قانــون الضريبــة املضافــة والتخلــي عــن 
دعــم الطاقــة، والتحكــم فــي فاتــورة األجــور، وتحريــر 

الجنيــه مقابــل العمــالت األجنبيــة. وأعلــن الصنــدوق، 
في بيان صحافي، توصله إلى اتفاق مع مصر بشــأن 
مصــر  تســتحقه  دوالر،  مليــار   12 إلــى  يصــل  قــرض 
علــى ثــالث ســنوات، بواقــع 4 مليــارات دوالر ســنويا، 
مشــيرًا إلى أن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحســن 
أســواق العملــة وتقليص عجــز املوازنة وخفض الدين 
الحكومــي، مضيفــا أن البنــك املركــزي املصــري التــزم 
بتعزيــز احتياطــي النقــد األجنبي، وخفــض التضخم. 
ويعتبــر هــذا القــرض أكبــر تمويــل تطلبــه مصــر مــن 
صنــدوق النقــد الدولــي. وينتظــر أن تحصــل القاهــرة 

على أول دفعة منه الشهر املقبل.

وديعة سعودية لمصر بملياري دوالر

الروبل الروسي يرتفع بفضل 
النفط 

ارتفع الروبل أمام الدوالر خالل 
معامالت أمس، في طريقه 

لتحقيق ثالث زيادة أسبوعية، 
بالتزامن مع ارتفاع األسهم 
الروسية ملستويات قياسية 

بفضل صعود أسعار النفط 
التي عززت من إمكانية موسكو 

على تحقيق اإليرادات املستهدفة 
باملوازنة. وصعدت العملة الروسية 
أمام الدوالر الذي انخفض بنسبة 
0.8% إلى 63.66 أمس، وهو أعلى 
مستوى لها خالل شهر، ولترفع 

مكاسبها حتى اآلن خالل هذا 
األسبوع إلى 1.8%. وزاد اإلقبال 
على األصول الروسية، بدعم من 

انتعاش أسعار خام »برنت«، الذي 
يتداول حاليًا بالقرب من مستوى 
50 دوالرًا للبرميل حيث يستخدم 

في تسعير صادرات البالد من 
النفط.

الصين تحدُّ من رحالت شركة 
طيران كورية شمالية

تنوي الحكومة الصينية الحد من 
رحالت شركة الطيران الكورية 
الشمالية، »إير كوريو«، بعدما 
أجرت إحدى الطائرات التابعة 
لها في أثناء رحلتها إلى بكني 

هبوطًا اضطراريًا، الشهر املاضي. 
واضطرت الطائرة إلى الهبوط 

في شمال شرق مدينة شنيانغ 
الصينية؛ بسبب تصاعد الدخان 
في املقصورة، لكن لم يصب أحد 

بأذى خالل الحادث. وأعلنت إدارة 
الطيران املدني في الصني اتخاذ 

التدابير الالزمة للحد من عمليات 
الشركة الكورية، التي تجري 

أغلب رحالتها إلى الصني والقليل 
إلى روسيا. ويعتبر موقع تقييم 

الخطوط الجوية، »سكاي تراكس«، 
الذي يقع مقره في بريطانيا، »إير 

كوريو« الشركة الوحيدة في العالم 
ذات تصنيف النجمة الواحدة. 

مؤسسة »كلينتون« تستأجر 
شركة ألمن المعلومات

قال مصدران مطلعان إن 
مؤسسة كلينتون الخيرية، 

التي أسسها الرئيس األميركي 
األسبق، بيل كلينتون، وزوجته 

هيالري، استأجرت شركة »فاير 
آي« ألمن املعلومات؛ لفحص 
أنظمتها للبيانات، بعدما رأت 

مؤشرات إلى أنها ربما تعرضت 
الختراق إلكتروني. وأضاف 
املصدران لوكالة رويترز، أنه 

حتى اآلن فإن أيا من الرسائل أو 
الوثائق التي تعرضت لالختراق 

في مؤسسة كلينتون، التي مقرها 
نيويورك، لم تظهر علنا. وقال أحد 

املصدرين ومسؤولون أمنيون 
أميركيون، إنه على غرار متسللني 

اخترقوا شبكة اللجنة الوطنية 
للحزب الديمقراطي والحملة 

االنتخابية للمرشحة، هيالري 
كلينتون، ولجنة جمع التبرعات 
ألعضاء الحزب الديمقراطي في 
الكونغرس، استخدم املتسللون 

فيما يبدو تقنيات »التصيد 
بالبريد اإللكتروني« للدخول إلى 

شبكة مؤسسة كلينتون. 

أخبار

البطالة 
في فرنسا 

عند %9.9

انخفــض معــدل البطالــة فــي فرنســا إلــى مــا دون 10% خــالل الربــع الثانــي، وذلــك للمــرة األولى تقريبا خالل األربع ســنوات املاضية، وهو ما يعد خبرا جيدا بالنســبة 
للرئيــس الفرنســي، فرنســوا هوالنــد، والــذي يربــط مــا بــن إعــادة انتخابــه وبــن حــدوث تحــول إيجابــي يشــهده ســوق العمــل. وأفــادت البيانــات الــواردة مــن مكتــب 
اإلحصاءات الوطني الفرنسي، أمس، بانخفاض معدل البطالة إلى 9.9%، مقارنة بـ10.2% خالل الربع األول من العام، لتقترب بذلك من نسبة 9.8% التي كانت معدل 
البطالة خالل الربع الثالث من عام 2012. من جانبه، صرح الرئيس الفرنسي، بأنه يتابع بيانات البطالة عن كثب، وبأنه لن يفكر في ترشيح نفسه في االنتخابات 

)Getty( .املقرر عقدها في 2017 من أجل إعادة انتخابه، ما لم يبدأ معدل البطالة في البالد باالنخفاض

اقتصاد
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الجزائر ــ حمزة كحال

ظل االستثمار العقاري في نظر الجزائرين 
خــروج  بعد  خــاصــة  مربحًا،  طويلة  ولعقود 
 )2000-1990( السوداء  العشرية  من  الجزائر 
بداية األلفية الحالية، حيث صاحب الزيادة 
األصــول  أسعار  ارتــفــاُع  املتسارعة  السكانية 
العقارية، قابلها انخفاض مستوى املخاطر 
بفضل  الجزائري  االقتصاد  استقرار  بفضل 
ارتفاع إيرادات الطاقة. إال أن تراجع إيرادات 
الــطــاقــة بــنــحــو الــثــلــثــن، ودخـــــول االقــتــصــاد 
فــي حــالــة انــكــمــاش حــــاد، ألــقــى بــظــاللــه على 
وعلى  العامة بصفة شاملة  األشــغــال  قــطــاع 
يعاني  الــذي  خاصة،  بصفة  العقارات  قطاع 
مــن زيـــادة بــاألســعــار المــســت 50% فــي ظرف 
القروض  باملوازاة مع تنامي وتيرة  سنتن، 
النظام  مع  كليًا  يتماشى  ال  بشكل  العقارية 
ــنــبــئ بفقاعة 

ُ
االقـــتـــصـــادي، وهـــي مـــؤشـــرات ت

عقارية قريبة باتت تهدد الجزائر. 
ــراء أن مــخــاطــر حـــــدوث فــقــاعــة  ــبـ ويـــــرى الـــخـ

تونس ــ فرح سليم

ــال ديـــن فــي تــونــس، تدعو  أثــــارت فــتــوى رجــ
إصابة  بسبب  العيد  أضــاحــي  مقاطعة  إلــى 
بــعــض الــقــطــعــان بــمــرض الــطــاعــون، اســتــيــاء 
مــربــي املــاشــيــة، ممن اعــتــبــروا أن إصـــدار أية 
فــتــوى رســمــيــة بــهــذا الـــشـــأن يــعــد اســتــهــدافــا 
مباشرا لقطاع الثروة الحيوانية واالقتصاد 
الــوطــنــي، مــؤكــديــن ســالمــة قطعانهم مــن أية 
إصابات قد تشكل خطرا على صحة اإلنسان.

ــام نــقــابــة األئــــمــــة، الــفــاضــل  ــالـــب كـــاتـــب عــ وطـ
الــجــمــهــوريــة، عــثــمــان بطيخ،  عــاشــور، مفتي 
لهذه  العيد  بإصدار فتوى ملقاطعة أضاحي 
السنة، وذلــك على خلفية ما راج بخصوص 
انتشار مرض الطاعون بن الخرفان في عدد 

من مناطق الجمهورية.
وقال عاشور إن أضحية العيد هي سنة ال بد 
أن تتوفر فيها شروط شرعية، مؤكدًا أن %80 
من التونسين غير قادرين على توفير ثمن 

األضحية دون اللجوء إلى التداين.
املــزارعــن  ومنظمة  املاشية  مربو  ويتصدى 
الخرفان  قطيع  سالمة  فــي  التشكيك  لحملة 
باإلثباتات املقدمة من قبل املصالح البيطرية 
ــــدت حــصــر بعض  ــوزارة الــــزراعــــة، الـــتـــي أكـ ــ ــ لـ
اإلصـــابـــات فــي 4 مــحــافــظــات وثــبــوت سالمة 
القطيع في جل املحافظات، معتبرة أن إصدار 
فــتــوى لــيــس مـــن مــســؤولــيــات نــقــابــة األئــمــة، 

وإنما يعود إلى مفتي الجمهورية.
ويخشى مربو املاشية من تأثير فتوى األئمة 
على سوق األضاحي هذا العام، معتبرين أن 
التأثير حاصل ال محالة، حتى وإن كان نسبيا، 
وهو ما قد يتسبب في ركود كبير في الحركة 
التجارية أو تراجع في األسعار يدفع املربن 
إلى بيع األضاحي دون سعر الكلفة الحقيقي. 
وقال رئيس اتحاد الفالحة والصيد البحري 
)منظمة املزارعن(، عبد املجيد الزار، إن فتوى 
األئــمــة ليست بــريــئــة، وإنــمــا يـــراد مــن ورائــهــا 
تــوجــيــه ضــربــة اســتــبــاقــيــة لــبــورصــة املــواشــي 
دون مراعاة مصلحة املربن واملزارعن، ممن 
املــواشــي  ريــع  مــن  السنة  مـــدار  يعيشون على 

التي تسوق في فترة عيد األضحى.
ونبه الــزار، في تصريح لـ »العربي الجديد«، 
إلـــى خـــطـــورة االنـــجـــرار وراء هـــذا الـــنـــوع من 

عقارية في الجزائر تتزايد مع مرور الشهور 
كوسيلة  للعقارات  الشرائي  التوسع  نتيجة 
لالستثمار والكتناز األموال في سوق العقار 
كاستثمار آمــن، وُمحقق لــأربــاح في أوقــات 

زمنية قصيرة، وليس بحثًا عن مسكن.
ويــعــتــقــد الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الـــدولـــي عبد 
قطاع  فــي  فقاعة  حــدوث  أن  مبتول،  الرحمن 
العقارات في الوقت الحالي ستكون له نتائج 
كــارثــيــة عــلــى االقــتــصــاد وعــلــى الطبقة التي 
اتــجــهــت لــلــقــروض الــبــنــكــيــة، ألنــهــا ســتــكــون 
عاجزة عن تسديد الديون نتيجة عجزها عن 
بيع العقارات، ما يدخل البالد في أزمة سداد 

ديون. ويقترح مبتول، في حديث لـ »العربي 
الــجــديــد«، أن تــراجــع الــبــنــوك نــســب الــفــائــدة 

حتى تتعدى نسبة التضخم في البالد.
معدالت  بــارتــفــاع  العقارية  الفقاعة  ــعــرف 

ُ
وت

بيع الــعــقــارات بــصــورة تــفــوق حجم الــشــراء، 
ما يترتب عليه لجوء مقتني الوحدات للبيع 
بأسعار منخفضة، ويزداد املوقف حدة عند 
اعــتــمــاد شــريــحــة مــن مقتني الـــوحـــدات على 
الــعــقــاري في  الــتــمــويــل  أو  البنكية  الــقــروض 
شـــراء هـــذه الـــوحـــدات بــغــرض االســتــثــمــار أو 
البيع  إلى  الثاني، حيث سيضطرون  السكن 
الـــســـريـــع بـــأســـعـــار أكـــثـــر انــخــفــاضــًا لــتــفــادي 
املراقبون  ويستبعد  مالية.  ألزمــة  تعرضهم 
حـــدوث الــفــقــاعــة الــعــقــاريــة فــي الــجــزائــر على 
الطريقة األميركية أو مثل ما حدث في أوروبا 
أو اإلمــــارات إبـــان األزمـــة املــالــيــة العاملية في 
البنكية  املنظومة  خصوصية  بسبب   ،2008
ــقــــروض  ــر، وتـــســـقـــيـــف حـــجـــم الــ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــــي الـ فـ

العقارية من طرف الحكومة الجزائرية.
النفط وتهاوي  إال أن تواصل انهيار أسعار 
الجزائرين  يــدفــع  الــجــزائــري،  الــديــنــار  قيمة 
ــقـــارات  نـــحـــو اســـتـــثـــمـــار مـــدخـــراتـــهـــم فــــي الـــعـ
التجارية حماية ألموالهم، وبالتالي سنكون 
أمام »فقاعة عقارية جزائرية املالمح« حسب 

الخبير في الشؤون العقارية كريم سدات.
وأوضح سدات، لـ »العربي الجديد«، أن سعر 
شــقــة فــي الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة ذات 3 غــرف 
في أحــد األحــيــاء الشعبية، يفوق 10 مالين 
ديــنــار جــزائــري )87 ألــف دوالر(، فــي وقــت ال 
يبلغ متوسط الــرواتــب فــي الــجــزائــر 40 ألف 
دينار )350 دوالرًا(، ما يعني أن الجزائر على 
أعــتــاب فــقــاعــة عــقــاريــة سببها عـــدة عــوامــل، 
منها الــخــوف مــن وضــع األمـــوال فــي البنوك 

وتبييض األموال واملضاربة.
ويستبعد املتحدث ذاته أن تنخفض أسعار 
ــقــــارات فــــي الـــجـــزائـــر فــــي املــــــدى الــقــريــب  ــعــ الــ
من  لحزمة  الحكومة  اتخاذ  رغــم  واملتوسط، 
اإلجــراءات، منها بناء أكثر من مليون وحدة 

سكنية موجهة ألصحاب الدخل املتوسط.
ــأتــــي هـــــذه املــــخــــاوف مــــن حــــــدوث »فــقــاعــة  وتــ
عــقــاريــة« فــي وقـــت دخـــل فــيــه قــطــاع األشــغــال 
العامة في »غيبوبٍة« بسب األزمة املالية التي 
تــعــصــف بـــاالقـــتـــصـــاد الـــجـــزائـــري مــنــذ قــرابــة 
الــعــامــن، بعد تــراجــع عــائــدات بيع النفط من 
من  الــعــشــرات  جــمــدت  حيث  الصعبة،  العملة 

البالد بسبب نقص  املشاريع عبر محافظات 
التمويل. وتعاني أكثر من 12 شركة حكومية 
مختصة في األشغال العامة والبناء، من نقص 
األموال، وتنتظر إعالن حالة »اإلفالس« حسب 
مــا عــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــدر من 
داخل وزارة األشغال العامة والنقل الجزائرية. 
ويــشــغــل قــطــاع األشـــغـــال الــعــامــة حـــوالـــى 1.8 
مليون شخص، أي ما يعادل 16.6% من اليد 
التي  األرقـــام  آخــر  الجزائر حسب  العاملة في 
الجزائري لإلحصائيات  الديوان  كشف عنها 
الصادرة نهاية الشهر املنصرم، وهو من أكثر 

 في البالد.
ً
القطاعات تشغيال

كــمــا تــعــانــي الــعــشــرات مـــن شـــركـــات املــقــاولــة 
مــن شبح »ركـــود« عــزوف اإلقــبــال على شــراء 
الــقــدرة  تــهــاوي  الــتــي شيدتها بفعل  الــشــقــق 
الشرائية لدى الجزائرين جراء انهيار قيمة 

الدينار وارتفاع نسبة التضخم.
ويكشف عمر بن فناي، إطار سابق في وزارة 
ناشطة  مؤسسة  وصــاحــب  العامة  األشــغــال 
فــي نفس املــجــال، أن »دخـــول قــطــاع األشــغــال 
»األشغال  بـ الجزائر  في  ُيعرف  ما  أو  العامة 
الــعــمــومــيــة« فـــي حــالــة جــمــود كـــان مــنــتــظــرًا، 
خاصة بعد تجميد الحكومة الجزائرية لكل 

املشاريع التي لم تنطلق بعد«.
الجديد«  »العربي  لـ  املتحدث  نفس  وأضــاف 
أن شركته »لم تظفر بأي مشروع منذ شهور، 
فــاملــحــافــظــة الــتــي أنــشــط فــيــهــا )تـــيـــزي وزو( 
جمدت مشروعن لبناء 3 تجمعات سكانية 
وجمدت بناء مستشفى كبير، وهي مشاريع 
كنا نراهن عليها من أجــل إنقاذ الشركة من 

اإلفالس الحتمي الذي يقف في وجهنا«.
ويتوقع املدير الفرعي في الشركة الجزائرية 
املسيرة ملساهمات الدولة في قطاع األشغال 
الــعــامــة فــي تصريح لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»غــالــبــيــة املــؤســســات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 
والبالغ  العامة  األشــغــال  قطاع  في  الناشطة 
الشهور  في  ألــف شركة، ستنهار   30 عددها 
تــجــمــيــد  ــلــــت ســـيـــاســـة  ــواصــ تــ إذا  الــــقــــادمــــة 
املشاريع من طرف الحكومة الجزائرية، ألنها 
غــيــر مــؤهــلــة لــلــصــمــود فـــي وجــــه الــصــدمــات 
املالية«. ويتوقع املراقبون أن تنفذ الحكومة 
والتي  التقشف،  من سياسة  الثانية  املرحلة 
يــتــم مـــن خــاللــهــا تــجــمــيــد املـــشـــاريـــع الــكــبــرى 
منها مشروع إقامة خطوط »ترامواي« بعدة 

محافظات داخلية، وبناء جامعات جديدة.

ــتــــاوى، مــــؤكــــدا عـــلـــى أن تـــحـــديـــد ســالمــة  ــفــ الــ
الــقــطــيــع مــن عــدمــه مــن اخــتــصــاص املــصــالــح 
الـــبـــيـــطـــريـــة لـــــــــوزارة الــــــزراعــــــة. وأكـــــــد رئــيــس 
ــراف  مــنــظــمــة املـــزارعـــن أن رغــبــة بــعــض األطــ
ــار األضــــاحــــي »ال يــحــتــاج  ــعــ فــــي خـــفـــض أســ
أن  إلى  املغرضة«، مشيرا  الشائعات  إلى بث 
وفــرة العرض هذا العام يساهم بشكل كبير 
في استقرار األسعار، وال سيما أن البيانات 
التي حصلت عليها املنظمة تشير إلى وجود 
فائض في القطيع في حــدود 230 ألــف رأس 
مس ما تحتاجه السوق 

ُ
غنم، وهو تقريبا خ

في عيد األضحى، حسب قوله.
ــربـــن فـــي تــرويــج  ــاق املـ ــفـ ــرى الــــــزار أن إخـ ــ ويـ
خوف  بسبب  األضــحــى  عيد  فــي  منتجاتهم 
املواطنن من أمراض املاشية، يعود بالوبال 
املــزارعــن خسائر  الــقــطــاع كــكــل، ويكبد  على 
قــادريــن عــلــى مواصلة  كــبــيــرة تجعلهم غــيــر 
نشاطهم فــي الــســنــوات الــقــادمــة، خــاصــة في 
ظل ارتفاع غير مسبوق في كلفة اإلنتاج من 
أعالف وغيرها. ويعد عيد األضحى مناسبة 
مهمة لشريحة مهمة من التونسين القتناء 
التونسيون  هجرها  التي  الــحــمــراء،  اللحوم 
بــســبــب ارتـــفـــاع ســعــر الـــضـــأن عــمــومــا، حيث 
يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد في الفترات 
العادية ما بن 20 و23 دينارًا )10 إلى 11.5 
بالقدرة  مــقــارنــة  مرتفع  سعر  وهــو  دوالرا(، 

الشرائية للطبقة الوسطى.
ووفق بيانات للمعهد الوطني لالستهالك، ال 
يتجاوز معدل االستهالك الفردي من اللحوم 
الحمراء 12 كلغ سنويًا، وهو معدل ضعيف 
املتوسط.  البحر  حــوض  دول  بباقي  مقارنة 
ويعزى التراجع املتواصل إلقبال التونسين 
عــلــى الـــلـــحـــوم وحـــتـــى أضـــاحـــي الـــعـــيـــد، إلــى 
تــراجــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة وتـــزامـــن األضــحــى 
فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة مـــع مـــوســـم الــصــيــف 
والـــعـــودة املــدرســيــة، مــمــا يجعل الــعــديــد من 
نفقات  تبقى  حيث  تــنــازالت،  تقدم  العائالت 
املدارس بالنسبة إليهم أهم من نفقات العيد.
وتحتاج السوق التونسية هذا العام ما بن 
800 ألف و1.2 مليون رأس غنم، فيما تطالب 
منظمة املزارعن بالسماح للمربن بتصدير 
بواقي القطيع إلى الــدول املجاورة، لــدرء أية 

خسارة قد يتكبدها القطاع عمومًا.

فتاوى مقاطعة أضاحي مخاوف من انفجار فقاعة عقارية في الجزائر
العيد تغضب مربي الماشية

قالت وزارة الخارجية األلمانية، أمس، إن حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا 
والواليات المتحدة، ترحب بتشكيل ليبيا لجنة مؤقتة إلدارة صندوق الثروة السيادي للبالد، 

الذي يبلغ حجمه 67 مليار دوالر، والتي عيّنتها حكومة الوفاق.

ــيـــف تــــــرى مـــــؤشـــــرات نــمــو  ــــك كـ ــرأيـ ــ ■ بـ
االقـــتـــصـــاد الـــقـــطـــري فـــي ظـــل انــخــفــاض 

أسعار النفط؟
انخفاض أسعار الطاقة مشكلة نالت من كل 
الخليجي،  االقتصاد  فيها  بما  االقتصادات 
وفــــي قــطــر اســتــطــعــنــا الــتــعــامــل الــســريــع مع 
األزمــة، وبالتخطيط الجيد تجاوزنا مرحلة 
ــك تـــنـــوع مــصــادر  الـــخـــطـــر، ســـاعـــدنـــا عــلــى ذلــ
ما  املميزة،  الخارجية  لالستثمارات  الــدخــل 
جــعــل تــأثــيــر هـــذه املــتــغــيــرات غــيــر ذات خطر 

كبير.

■ لــكــن ال تـــزال إيـــــرادات الــنــفــط والــغــاز تمثل نحو 
نصف الناتج املحلي؟

ــــورة االقــتــصــاد  ــذا صــحــيــح ، لــكــن صـ نــعــم هــ
ــة املــقــبــلــة،  ــلـ ــقـــطـــري ســتــتــغــيــر خـــــالل املـــرحـ الـ
وتقوم الدولة حاليًا بتنفيذ عدد من الخطط 
ــة لـــلـــمـــشـــاريـــع الــــــواعــــــدة، الــتــي  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
يـــدخـــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص طـــرفـــًا فــيــهــا، منها 
مشروع املناطق االقتصادية، من أجل إنشاء 
التحويلية  للصناعات  كــبــرى  تحتية  بنية 

والخدمات التقنية.
وتـــهـــدف مـــشـــروعـــات املــنــاطــق إلــــى تــأســيــس 
الــصــنــاعــات الـــجـــديـــدة، مــحــلــيــة أو أجــنــبــيــة، 
وتــســتــطــيــع تــقــديــم مــجــمــوعــة مـــن الــخــدمــات 
هذه  وتشمل  والــحــوافــز،  لــأعــمــال  الصديقة 
ــانــــي،  ــبــ واملــ األرض  تـــخـــصـــيـــص  الــــخــــدمــــات 
وتــســجــيــل وتـــرخـــيـــص الــــشــــركــــات، وتــوفــيــر 
رخص البناء وتأشيرات الدخول وغيرها من 
في  تأسيسها  املسموح  للشركات  الخدمات 

هذه املناطق.
ــات الـــجـــاذبـــة  ــروعــ ــشــ ــن املــ ــاك الـــكـــثـــيـــر مــ ــنــ وهــ
لالستثمار، حيث توفر الدولة الطاقة واملواد 
األولـــيـــة بــأســعــار مــشــجــعــة، والـــدولـــة تشجع 
ــنـــعـــن إلنـــجـــاز  صــــغــــار املـــشـــتـــثـــمـــريـــن واملـــصـ

مشروعاتهم.

الــخــاص مــازالــت تفضل  ■ أال تــرى أن بنية القطاع 
ــات الــتــرويــجــيــة االســتــهــالكــيــة أكـــثـــر من  املـــشـــروعـ

اإلقبال على املشروعات اإلنتاجية الكبرى؟ 

محمد بن طوار الكواري

ــق الــــالزمــــة لــتــنــفــيــذ  ــ ــرافـ ــ عـــلـــى الـــخـــدمـــات واملـ
ــــرى، مـــــا رفـــــــع مـــــن ســعــر  ــبـ ــ ــكـ ــ املـــــشـــــروعـــــات الـ
الــخــدمــات، وسيتم تــالفــي ذلــك مستقبال من 
خــــالل شـــراكـــة حــقــيــقــيــة بـــن رجـــــال األعـــمـــال 
املحلية  الــخــدمــات  مــن  لــالســتــفــادة  القطرين 
مرتفعة،  أيضا  اإليــجــارات  وكانت  والعاملية، 
ولكن أعتقد أنها ستكون أفضل من ذي قبل 
من خالل خطة مشروع املناطق، وخطة وزارة 
ــارات فـــي املــرحــلــة  ــ ــــجـ الـــطـــاقـــة لــتــخــفــيــض اإليـ

املقبلة أو على األقل تثبيتها.

■ البعض يرى أن محدودية االستثمارات األجنبية 
لها ترجع إلى محدودية السوق، فهل هناك خطوات 

لتجاوز مثل هذه العقبات؟
دائــــــمــــــا نـــنـــصـــح املـــســـتـــثـــمـــريـــن بــــالــــشــــراكــــة 
ــــات  ــراكـ ــ مـــــن شـ ــــع  ــانـ ــ مـ ــيــــة وال  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
لـــلـــصـــنـــاعـــات الــــكــــبــــرى فـــــي داخــــــــل قــــطــــر أو 
ــنـــاخ االســـتـــثـــمـــاري فــــي قــطــر  ــاملـ خـــارجـــهـــا، فـ
التشريعات  تــوفــر  مــن  للمستثمرين  ــاذب  جـ
واملوارد األولية والطاقة وشبكة نقل متميزة، 

ونتطلع للشراكات العاملية.

أنــه سيكون لقطر  التي تــرى  ■ مــا هــي الصناعات 
دور بارز فيها؟

صناعة الخدمات سيكون لها مستقبل كبير 
مـــن بـــن الـــصـــنـــاعـــات اآلخــــــرى كــالــصــنــاعــات 
ــة الـــــكـــــيـــــمـــــاويـــــات،  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ الــــتــــحــــويــــلــــيــــة وصــ
والــــصــــنــــاعــــات الـــتـــقـــنـــيـــة، ولـــــن تــــكــــون هــنــاك 
صــنــاعــات مــتــمــيــزة بــــدون مــشــاركــة حقيقية 
مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص، حــيــث إن الــصــنــاعــات 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة هــي الــتــي تــدفــع بــأي 
اقــتــصــاد وتــعــمــل عــلــى تــنــوعــه، ولـــم ينهض 
وبمشاركة  الصغيرة،  بصناعاته  إال  ما  بلد 
ــار رجـــــــال األعــــــمــــــال، ولـــهـــذا  ــ ــغـ ــ الـــشـــعـــب وصـ
فالدولة تدفع بالقطاع الخاص ليقوم بدوره 
فـــي الــتــنــفــيــذ، وعـــلـــى الـــدولـــة أن تـــقـــوم بـــدور 
الخاص  القطاع  تترك  ثم  والتشريع،  املراقب 

ليقوم بدوره. 

 هل من املتوقع أن تتغير خريطة االستثمار 
في قطر ملواكبة متطلبات املرحلة املقبلة؟

قــطــر لــديــهــا مـــخـــزون واحــتــيــاطــي هــائــل من 
الشمال ألكثر من 250 سنة  الطاقة في حقل 
كثيرة  في مجاالت  والــدولــة تستثمر  مقبلة، 
وتدفع باملستثمرين لبداية نهضة اقتصادية 
حقيقية ومتنوعة، وأرى أن املستقبل مفتوح 
لالستثمارات الصناعية بشكل أكبر، ونهيئ 
لرجال  عــديــدة  لشراكات  االستثماري  املــنــاخ 

األعمال القطرين والعرب واألجانب.
ــاد قــــطــــر بـــــه اســــتــــثــــمــــارات طــبــيــعــيــة  ــتــــصــ اقــ
ــاال  هــــائــــلــــة، مــــا يـــعـــطـــي لــلــمــســتــثــمــريــن مـــجـ
كــبــيــر لــلــحــركــة والـــعـــمـــل، وســتــشــهــد املــرحــلــة 
املــقــبــلــة وعــنــد االنــتــهــاء مـــن الــبــنــيــة الــتــحــيــة، 

كــثــيــر مــن مــشــروعــات املــنــاطــق والــصــنــاعــات 
الــثــقــيــلــة والـــخـــدمـــات والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــنــيــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة واالســــتــــثــــمــــارات األخـــــرى 

املتنوعة.

■ هناك شكوى من ارتفاع أسعار اإليجارات كأحد 
أســـبـــاب عــرقــلــة االســتــثــمــار فـــي قــطــر فــهــل للغرفة 

التجارية دور في إيجاد حلول ملثل هذه املشكلة؟
اتــفــق مـــع هــــذا الــــــرأي، فــالــطــلــب الــكــبــيــر على 
العقار في فترة قصيرة رفع من قيمة األرض، 
مــن سوء  التكلفة، وزاد  ارتــفــاع  نتج عنه  مــا 
ــانـــت أيــضــًا  الــــوضــــع أن تــكــلــفــة الـــخـــدمـــات كـ
عالية جــدًا، فنتج عن ذلــك ارتفاع في أسعار 
اإليـــجـــارات، وبــالــرغــم مــن وجـــود مــشــروعــات 

ضخمة فــي الــســوق مثل إزدان وبـــروة إال أن 
ذلك لم يحل املشكلة.

 الحظنا في الفترة األخيرة اهتمام قطر بالسياحة، 
أم مرتبط  الــدخــل،  لتنويع مــصــادر  فهل هــذا توجه 

باالستعداد لفعاليات مهمة مستقبال؟
ــقـــدمـــون عـــلـــى اســـتـــضـــافـــة مـــونـــديـــال  نـــحـــن مـ
2022، والقطاع الخاص نشط جدًا في مجال 
اإلنشاءات السياحية، فخالل خمس سنوات 
مــطــلــوب تــوفــيــر مــا بــن 30 و40 ألـــف حجرة 
فندقية باالضافة ملا هو موجود حاليا، تلبية 
لطلبات املونديال من رواد وضيوف من كل 
الضخمة  الرياضية  الــفــرق  غير  العالم،  دول 

التي ستنزل في وقت واحد بالدوحة.
باالستفادة  يتعلق  تــحــدٍّ  فــي  يضعنا  وهـــذا 
مـــن مـــشـــروعـــات مـــا بــعــد املــــونــــديــــال، وكــيــف 
استثمار  عنصر  لتكون  مستقبال  نــطــورهــا 
املونديال شبكة خدمات  عن  فسينتج  دائــم، 
ــة لــســيــاحــة  ــلـ ــامـ ــة تــحــتــيــة كـ ــيـ ــنـ ــة، وبـ ــمـ ضـــخـ
داخلية، تكون من ضمنها البواخر وسياحة 
الــــــســــــفــــــاري، والــــــــدولــــــــة تـــــبـــــذل كــــــل جـــهـــدهـــا 
الســتــكــمــال هـــذه املـــرافـــق، وهــنــاك الــكــثــيــر من 
األفكار املطروحة خالل املرحلة املقبلة، والتي 
ربما تتغير معها خريطة االستثمار في قطر 

من مرافق وسياحة داخلية وخالفه.

■ الــتــجــارة الــبــيــنــيــة بــني قــطــر ودول الــعــالــم نشطة 
وقــويــة، لكن تــواجــه بإحجام فــي التعامل مــع الــدول 

العربية، ما هو السبب في رأيك؟
الــخــاص نشيطان  والــقــطــاع  الحكومة  أن  أرى 
ويسعيان للتعامل مع كل الــدول العربية بال 
وتقدمنا  العربية  األســــواق  ونزلنا  استثناء، 
ــعـــدم وجــــــود الـــقـــوانـــن  ــكـــن لـ ــمـــشـــروعـــات، ولـ بـ
الــحــاكــمــة لــالســتــثــمــار نــفــاجــأ بــتــعــطــيــل هــذه 
االستثمارات مع أي مشكلة سياسية أو داخلية 
فـــي أي مـــن الـــبـــالد الــعــربــيــة، حـــدث هـــذا معنا 
كثيرا، فحجم التجارة بن قطر والصن أكثر 
من 10 مليارات دوالر، واالستثمارات في دولة 
دوالر،  مليار  تبلغ 30  بريطانيا  مثل  أوربــيــة 
في هذه الــدول استقرار سياسي واقتصادي، 

والقوانن واضحة واالستثمار مضمون.

■ وماذا عن أفريقيا؟
ــا والـــســـنـــغـــال،  ــيـ ــنـــزانـ ذهـــبـــنـــا إلـــــى كــيــنــيــا وتـ

ثــروات  وبــهــا  غنية  األفريقية  الـــدول  ومعظم 
طبيعية هائلة من األخشاب واملواد الغذائية 
إلـــى املـــاس والــيــورانــيــوم وشــروطــهــا سهلة، 
وأســتــطــيــع أن أقــــول أن املــســتــقــبــل ألفــريــقــيــا، 
ولــكــنــهــا تــواجــهــهــا نــفــس املــشــكــلــة أنــهــا دول 

مـــتـــأخـــرة فـــي الـــتـــشـــريـــعـــات، أمــــا فـــي أوروبـــــا 
املشروع تشتريه اليوم ينتج غدًا.

 املعوقات التي تواجه االقتصاد القطري في رأيكم؟
أن  بد من  اقتصاد قطر دينامي متحرك وال 
العمل  املعوقات، ودورنــا هو  يواجه ببعض 
عــلــى حــلــهــا، وتــيــســيــر املــــرافــــق والـــخـــدمـــات، 
ــة  ــكـــومـ ــر عـــمـــل املـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــحـ ــيـ ــيـــسـ وتـ
ــل مـــشـــاكـــل  ــ ــي حــ ــ ــر فــ ــاخــ ــتــ تـــســـتـــجـــيـــب وال تــ
بتسهيل  أو  بــالــتــشــريــع  ســـــواء  االســـتـــثـــمـــار 

األعمال .

■ بعض األراء تشير إلى أن اإلنفاق الحكومي مبالغ 
فيه وهو ما زاد من حدة األزمة االقتصادية؟

الـــحـــكـــومـــات مــلــتــزمــة بـــمـــشـــروعـــات وخــطــط، 
بالتالي  إنــفــاقــا، وهــي  واملــشــروعــات تتطلب 
ــمــــل لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر املـــحـــلـــي  تـــخـــلـــق فــــــــرص عــ
ــة  ــ ــبــــي، لـــكـــن مــــع ارتــــفــــاع وطــــــأة األزمـ ــنــ واألجــ
االقتصادية يمكن ترشيد اإلنفاق الحكومي 

على بعض البنود كاإلنفاق الترفيهي.

■ هل من املمكن لدول الخليج أن تتفق على اتحاد 
خــلــيــجــي وعــمــلــة خــلــيــجــيــة مـــوحـــدة خـــالل املــرحــلــة 
القادمة، أم أن فكرة االتحاد الخليجي انتهت ولم يعد 

لها مكان؟
ال... ال أقول انتهت فمازالت سارية وإن كانت 
األمور تسير ببطء، وأن ما يجمع دول الخليج 
أكـــثـــر مــمــا يــجــمــع دول االتــــحــــاد األوروبـــــــي، 
كانت  الخليجية  العملة  لتوحيد  وبالنسبة 
األمــور تسير بوتيرة جيدة، لكن ما صاحب 
توحيد العملة األوروبية من مشاكل كثيرة، 
ــة، واملــســتــقــبــل  ــيـ ــأنـ ــتـ مـ الـــخـــلـــيـــج  ــعـــل دول  جـ

للكيانات الكبيرة وعوامل االتحاد متوفرة.

■ وهــــل كــــان النـــســـحـــاب بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد 
األوروبي أثر على االستثمارات القطرية والخليجية 

بشكل عام؟
طفيف،  بشكل  ولــكــن  تأثير  لها  كــان  بالطبع 
إيجابية  أخــرى  أنــه كانت هناك جوانب  غير 
ــادة الــنــظــر والـــتـــحـــرك ملــواجــهــة  ــ مـــن حــيــث إعــ
أي مــفــاجــآت طــارئــة، وفــي الــعــمــوم االقتصاد 
البريطاني قــوي، ولــن تنال منه هــذه الهزات 
املــفــاجــئــة، ومـــن نــاحــيــة أخــــرى االســتــثــمــارات 
ثابتة وقوية والقوانن حاكمة وهذا هو املهم.

رئيس مجلس  إدارة غرفة صناعة وتجارة قطر، ونائب  رئيس مجلس  نائب  قال 
األعمال القطري، محمد بن أحمد بن طوار الكواري، إن خريطة االستثمار في 
المتنوعة  المشروعات  تجاوبًا مع حزمة  المقبلة،  المرحلة  قطر ستتغير خالل 

التي أعدتها الدولة للتقليل من أزمة تهاوي أسعار النفط

مقابلة
أجراها

علي النويشي

مشروعات المرحلة المقبلة 
ستغير خريطة االستثمار في قطر

لدينا مخزون طاقة لـ250 سنة 
ولكن ال بد من تنويع مصادرنا

¶ محمد بن أحمد بن طوار 

الكواري، نائب رئيس غرفة قطر، 
ونائب رئيس مجلس األعمال 

القطري، ورئيس مجلس إدارة 
مجموعة بن طوار وشركاه. 

¶ حصل على بكالوريوس 

وعلوم سياسية من جامعة 
بورتالند األميركية عام 1981، 

وعقب تخرجه شغل منصب 
رئيس الخزينة في المصرف 

المركزي. 
¶ تقلد عددًا من المناصب 

الحكومية، منها رئيس الشؤون 
المالية في مكتب وزير البلدية.

¶ يترأس اآلن عددا من لجان 
القطاع الخاص في الغرفة 

التجارية، ويشغل منصب رئيس 
مجلس إدارة عدد من المجالس 

القطرية المشتركة، مثل 
المجلس القطري السعودي 
واإلماراتي والتركي وغيرها. 

ال أخـــفـــي حــقــيــقــة عـــنـــدمـــا أقــــــول إن أســـعـــار سيرة
األراضــــي كــانــت مــن املــعــوقــات األســاســيــة في 
اإلنـــتـــاج، اآلن األمــــور اختلفت مــع حــزمــة من 
الــتــســهــيــالت الـــجـــديـــدة، وتـــوفـــر الــتــشــريــعــات 
املحفزة، وأقــول إن القطاع الخاص من خالل 
تــنــوعــه هــو رافــــد مــهــم لــلــمــشــروعــات الــكــبــرى 

التى تنفذها الدولة.

ــخــــاص عــلــى  ــ ــاع ال ــطـ ــقـ ــال الـ ــبــ ــو حـــجـــم إقــ ■ ومـــــا هــ
االستثمارات والصناعات الثقيلة؟

تــنــقــصــه  ــــت  ــازالـ ــ مـ الــــخــــاص  الـــقـــطـــاع  ان  أرى 
ــن أجــــــل الـــــدخـــــول لــلــصــنــاعــات  ــ الـــشـــجـــاعـــة مـ
املــتــوســطــة والــثــقــيــلــة، والـــدولـــة تــدعــم الــقــطــاع 
الــخــاص مــن خـــالل مــعــرض »صــنــع فــي قطر« 
الــــذي يــعــمــل عــلــى إبــــراز الــصــنــاعــات القطرية 
ــلــــى الـــصـــنـــاعـــة،  ــن عــ ــريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ وتـــشـــجـــيـــع املـ
ــواق جـــديـــدة خـــارج  ــ واملـــعـــرض دوره فــتــح أسـ
قطر، خاصة في املناطق ذات الكثافة السكانية 

العالية مثل السعودية وشمال أفريقيا.

■ هــنــاك مـــن يــقــول إن تــكــلــفــة االســتــثــمــار الــعــالــيــة 
فــــي قـــطـــر مــشــكــلــة تـــقـــف عــقــبــة فــــي ســبــيــل جـــذب 

االستثمارات، فما تعليقك؟
فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة كــانــت الــضــغــوط كبيرة 

144 مليار دوالر استثمارات أجنبية
ــــس، إن  ــاء فـــي قـــطـــر، أمـ قـــالـــت وزارة الــتــخــطــيــط الــتــنــمــوي واإلحــــصــ
مليار   525.7 إلى  عام 2014  بنهاية  ارتفعت  األجنبية  االستثمارات 
ريال )144 مليار دوالر(، بزيادة 1.6 مليار ريال مقارنة بنهاية 2013.
املسح  املــركــزي،  قطر  مــع مصرف  بالتعاون  التخطيط  وزارة  ــذت 

ّ
ونــف

الثالث لالستثمار األجنبي في الدولة لعام 2015، والذي يغطي الفترة 
املمتدة بني عامي 2012 و2014. وأظهر املسح أن إجمالي االستثمارات 
املباشرة بلغ بنهاية 2014 نحو 141.1 مليار ريــال تشكل 27% من 
إجمالي االستثمارات األجنبية. وساهمت أكثر من 60 دولة في رصيد 

االستثمار األجنبي املباشر في قطر في نهاية عام 2014 والبالغ 141.1 
مليار ريــال، وتــصــدرت دول االتــحــاد األوروبـــي القائمة بنسبة %33، 
االستثمار  وبلغ رصيد   .%22 بنسبة  األميركية  املتحدة  الواليات  ثم 
املباشر في الخارج من قبل دولة قطر نحو 117.0 مليار ريال بنهاية 
واستحوذت  السابق.  بالعام  مقارنة   %3 قــدرهــا  بــزيــادة   ،2014 عــام 
األنشطة املالية والتأمني على 38% من إجمالي االستثمارات الخارجية 
واملعلومات  والتخزين  النقل  قطاع  فــي  االستثمار  تالها  قطر،  لــدولــة 

واالتصاالت بنسبة 32%، ثم قطاع العقارات بنسبة %19.

40

30

توفر  أن  الــمــفــتــرض  ــن  م
قـــطـــر خـــــالل الـــســـنـــوات 
 40 نحو  المقبلة  الخمس 
ألف غرفة فندقية، إضافة 
حاليًا،  موجود  هو  ما  إلى 
المونديال  لطلبات  تلبية 
من رواد وضيوف من كل 

دول العالم.

االســتــقــرار الــســيــاســي في 
اقتصاديا  الشريكة  ــدول  ال
لــقــطــر، يــفــتــح مــســاحــات 
فحجم  للتبادل،  واســعــة 
والصين  قطر  بين  التجارة 
دوالر،  مليارات   10 يتجاوز 
االستثمارات  تتجاوز  بينما 
القطرية في دولة أوروبية 
مثل بريطانيا 30 مليار دوالر.

التضخم يدفع الجزائريين 
نحو استثمار مدخراتهم 

في العقارات

ترحيب بإدارة 
ثروات ليبيا

تونساستثمار

يقول مراقبون إن ثمة 
مؤشرات على قرب 

انفجار الفقاعة العقارية 
التي سجلها االقتصاد 
الجزائري في األعوام 

األخيرة، بعدما زاد الطلب 
على المساكن ألغراض 
المضاربات واالستثمار، 
وليس بحثًا عن مسكن

)Getty( من المستبعد انخفاض أسعار العقارات في المدى القريب
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1213
اقتصاد

موسى مهدي

أسعار  فــي  الكبير  التذبذب  وســط 
ــــرة،  ــيـ ــ ــفـــط خــــــالل األعــــــــــوام األخـ ــنـ الـ
ــتـــدعـــت بـــعـــض الـــــــدول الــنــفــطــيــة  ابـ
أســلــوب املــراهــنــة على تــوجــهــات األســعــار في 
أمـــوال على  أســـواق املشتقات على أمــل كسب 
كميات النفط التي تنتجها سنويًا وتعويض 
خسارة انخفاض األسعار. وهو أسلوب أشبه 
بلعبة »الــرولــيــت«، وربــمــا تــتــردد الــعــديــد من 
الدول العربية في خوض مثل هذه الرهانات، 
تمكنت من تحقيق  املكسيك  مثل  دولــة  ولكن 
ــــي ســـوق  ــــن رهــــانــــاتــــهــــا الـــنـــفـــطـــيـــة فـ أربـــــــــاح مـ

املشتقات والتحوط. 
ــــوق املــشــتــقــات الــعــاملــيــة يــهــتــم بــاملــراهــنــة  وسـ
النفط  بينها  السلع ومــن  أســعــار  على حــركــة 

والــغــازوالــفــائــدة واألســـهـــم والـــســـنـــدات. وهــذا 
الــــــســــــوق ضــــخــــم جــــــــدًا يــــصــــل إلــــــــى عــــشــــرات 
بلغ حوالى  الـــدوالرات، حيث  الترليونات من 
21 ترليون دوالر في النصف الثاني من العام 
الــتــســويــات  بــنــك  2014، حــســب إحـــصـــائـــيـــات 

ــن دولـــــة مثل  ــراهــ ــرا. وتــ ــة فـــي ســـويـــسـ ــيـ الـــدولـ
املكسيك على حركة أسعار النفط في املتوسط 
سنويًا، على أمل كسب الرهان وحصد الفارق 
السعري لكميات النفط التي تبيعها في حال 
هبوط أسعار خاماتها عن السعر الذي وقعت 
ــه عــقــد الـــتـــحـــوط مــثــلــمــا هـــو حـــــادث حــالــيــًا.  بـ
ومـــثـــااًل عــلــى ذلــــك تـــراهـــن الـــدولـــة عــلــى سعر 
مــعــن وتـــدفـــع مــبــالــغ لــلــتــحــوط لــضــمــان هــذا 
الــســعــر. وإلـــى جــانــب املــكــســيــك، هــنــالــك بعض 
الالتينية  أميركا  الصغيرة في منطقة  الــدول 
أجرت مراهنات على النفط، ولكن على صعيد 
ــفـــط، فـــإنـــهـــا تـــجـــارة  ــنـ الـــشـــركـــات ووســــطــــاء الـ
رائــجــة وتــنــتــعــش بــدرجــة كــبــيــرة فــي لحظات 
تداعيات  من  لها  ملا  السياسية  االضــطــرابــات 

يصعب حسابها في سوق الطاقة. 
وحسب نشرة »أويــل برايس« األميركية، فإن 
العقد،  املكسيك واصــلــت خـــالل عــقــد ونــصــف 
النفط،  أســعــار  على حركة  املستمرة  املــراهــنــة 
العديد  السنوات وفي  وقد كسبت خالل هذه 
إحصائيات  كبيرة. وحسب  مبالغ  املــرات  من 
ــركـــي لــلــعــقــود املــســتــقــبــلــيــة في  ــيـ الـــســـوق األمـ
الــنــفــط وســــوق املــشــتــقــات الــخــاصــة بــالــطــاقــة، 
فإن املكسيك ربما ستكسب من رهانات حركة 
أسعار النفط في العام الجاري 2016، حوالى 3 
مليارات دوالر، كما ربحت في العام 2015 من 
الرهانات النفطية حوالى 6.4 مليارات دوالر. 
بـــدأت فيها املكسيك  الــتــي  الــعــام 1990  ومــنــذ 
حركة الرهانات فقد كسبت في العامن 1991 
أعـــوام عقد  فــي بقية  و1999، ولكنها خــســرت 
فــإن وزارة  ذلـــك،  ومــثــااًل على  التسعينيات.   

رهانات النفط

مظاهرات في 
المكسيك ضد 

سياسات النفط 
)Getty(

ابتدعت بعض الدول النفطية أسلوب المراهنة على توجهات األسعار 
في أسواق المشتقات على أمل كسب أموال من كميات النفط التي 
تنتجها سنويًا وتعويض خسارة انخفاض األسعار. وكسبت المكسيك 

خالل العام الماضي 6.4 مليارات دوالر في العام الماضي

عملية التحوط 
والرهان على االسعار 

محفوفة بالمخاطر وقد 
تتسبب في خسائر

رغم تضاؤل فرص 
ترامب بالفوز بالرئاسة 

ولكن األسواق ال 
تستبعده تمامًا

اقتراح إنشاء منصة 
إلكترونية لتسهيل 

التجارة العالمية 

ربحت المكسيك 
6.4 مليارات دوالر 

من التحوط 
النفطي

انــخــفــض عـــدد الــطــلــبــات املــقــدمــة لــصــرف إعــانــة الــبــطــالــة فــي الـــواليـــات املتحدة 
أكثر من املتوقع األسبوع املاضي، مما يشير إلى متانة سوق العمل، وهو ما 
رفع  األميركي( على  املــركــزي  )البنك  االتــحــادي  االحتياطي  قد يشجع مجلس 
أسعار الفائدة في وقت قريب. وقالت وزارة العمل األميركية، أمس، إن الطلبات 
الجديدة املقدمة لصرف إعانة البطالة الحكومية انخفضت بواقع أربعة آالف 
ألفا لأسبوع  بلغ 262  املوسمية  العوامل  إلــى مستوى معدل في ضــوء  طلب 
املنتهي في 13 أغسطس/ آب. ولم تعدل طلبات األسبوع السابق. كان خبراء 
اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انخفاض عدد الطلبات الجديدة إلى 
265 ألفا األسبوع املاضي. وتظل الطلبات بذلك دون مستوى 300 ألف الذي يدل 
التوالي وهي أطول  العمل لأسبوع الخامس والسبعن على  على قوة سوق 

فترة منذ عام 1973.

الــيــورو في  التضخم بمنطقة  مــعــدل  فــي  زيـــادة طفيفة  أكـــدت بيانات تسجيل   
يوليو/ تموز، حيث أظهرت أن أسعار الغذاء ارتفعت على مدار العام على الرغم 
من تراجع مؤشرات األسعار بشكل عام في 12 من دول املنطقة البالغ عددها 19 
دولة. وقال مكتب اإلحصاءات التابع لالتحاد األوروبي )يوروستات(، أمس، إن 
أسعار الغذاء في منطقة اليورو زادت 0.2% على أساس سنوي، مؤكدا تقديراته 
األولــيــة قــبــل أســبــوعــن. وانــخــفــضــت أســعــار الــغــذاء 0.6% عــلــى أســـاس شهري 
مقارنة مع يونيو/حزيران. وما زال املعدل السنوي للتضخم أقل بكثير من الذي 
يستهدفه البنك املركزي األوروبــي، والذي يقل بهامش بسيط عن اثنن باملئة. 
يونيو/ فــي  السنوي  التضخم  معدل  فــي   %0.1 بنسبة  زيـــادة  تسجيل  وحتى 

حزيران، لم تزد األسعار في دول املنطقة منذ يناير/ كانون الثاني.

أظهرت بيانات رسمية أمس، أن املستهلكن البريطانين تخطوا صدمة التصويت 
لصالح الخروج من االتحاد األوروبي في يونيو/ حزيران حيث قفزت مبيعات 
الــدافــئ مبيعات  الطقس  وعــزز  املــاضــي.  الشهر  كــان متوقعا  أكثر مما  التجزئة 
املشترين في  الجنيه االسترليني  انخفاض  أغــرى فيه  الــذي  الوقت  املالبس في 
الخارج باقتناء سلع الرفاهية مثل الساعات والحلي. وأرقام أمس، هي البيانات 
الرسمية األولى التي تلقي الضوء على أداء طلب املستهلكن منذ قرار الناخبن 
األوروبـــي.  االتــحــاد  مــن  الــخــروج  لصالح  بالتصويت  املتوقع  غير  البريطانين 
وزاد حجم مبيعات التجزئة 1.4% في يوليو/تموز، مقارنة مع يونيو/حزيران، 
حسبما ذكر مكتب اإلحصاءات الوطنية بما يجاوز جميع التوقعات التي جاءت 

في استطالع للرأي أجرته رويترز وأشار إلى زيادة أقل تبلغ %0.2.

أخبار في صور

سوق العمل يخفض طلبات إعانة 
البطالة األميركية

ارتفاع أسعار الغذاء يؤكد عودة 
منطقة اليورو للتضخم

متسوقو بريطانيا يجتازون 
صدمة الخروج

)Getty( سوق وول ستريت تترقب قرار رفع الفائدة)مسؤولو المال في قمة الـ 20 يناقشون الوضع االقتصادي العالمي )فرانس برس

توقع اقتصاديون أن يرفع مجلس االحتياط 
ــــالل الـــشـــهـــور  ــدة خــ ــائــ ــفــ الــــفــــدرالــــي أســــعــــار الــ
املــقــبــلــة، وســــط الـــدفـــعـــة الـــتـــي شــهــدهــا ســوق 
الــعــمــل األمــيــركــي ورد فــعــل الـــســـوق املــعــتــدلــة 
تجاه االستفتاء الذي أجرته بريطانيا بشأن 
خروجها مــن االتــحــاد األوروبــــي فــي يونيو/
النقاش جاريًا  اليــزال  ولكن  املاضي،  حزيران 
بن مسؤولي مجلس االحتياط الفدرالي حول 
الفائدة  أسعار  برفع  سيقومون  كانوا  إذا  ما 
ــــل بـــعـــض املـــســـؤولـــن 

ّ
ــــت قــــريــــب. وفــــض فــــي وقـ

»االنتظار للحصول على املزيد من الشواهد« 
ليصل  سيرتفع  األمــيــركــي  التضخم  أن  عــلــى 
إلـــى الــهــدف الـــذي حـــدده الــبــنــك املــركــزي وهــو 
2.0% على أساس مستدام، فيما توقع آخرون 
أن األوضاع االقتصادية سوف »تجيز قريبًا« 
زيادة أخرى في أسعار الفائدة، وفقًا ملحضري 
اللذين  الفدرالي  االحتياط  مجلس  اجتماعي 
ُعــقــدا يــومــي 26 و 27 يــولــيــو/تــمــوز ونــشــرت 
ــذا الـــصـــدد،  نــتــائــجــهــمــا يــــوم األربــــعــــاء. فـــي هــ
وكبير  املنتدب  العضو  كولينز،  تشارلز  قــال 
االقـــتـــصـــاديـــن فـــي مــعــهــد الــتــمــويــل الـــدولـــي، 
لــوكــالــة أنــبــاء )شــيــنــخــوا(، »أعــتــقــد أن مجلس 
للتحرك  الفدرالي يستعد بالتأكيد  االحتياط 
من جديد«، مضيفًا »وأظن أنها مجرد مسألة 
وقت«. وفي معرض استشهاده بتسجيل نمو 
قــــوي فـــي فــــرص الــعــمــل خــــالل شــهــر يــولــيــو/
ــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة أمــيــركــيــة قــويــة  ــيـ تـــمـــوز وبـ
ــيــــرة، ذكــــر كولينز  أخــــرى فـــي األســـابـــيـــع األخــ

الـــحـــكـــومـــة  ــون صـــيـــنـــيـــون إن  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ قـــــــال 
السياسية،  القضايا  إلبــعــاد  تتجه  الصينية 
ــراع الــــحــــدودي حــــول بــحــر الــصــن،  مــثــل الـــصـ
مـــن قــمــة الــعــشــريــن، الــتــي ســتــعــقــد فـــي بــدايــة 
شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل. ونــقــلــت نــشــرة 
»دبلوماسي آند ديفينس« العاملية عن نائب 
وزير الخارجية الصيني، لي بودونغ، قوله« 
االقتصادية  القضايا  على  ستركز  القمة  إن 

وكيفية تحفيز النمو العاملي«. 
ــارة قــضــيــة الــخــالف  ــ وتــتــخــوف الــصــن مـــن إثـ
الـــحـــدودي حـــول بــحــر الــصــن، ألنـــه سينتهي 
بـــــخـــــالفـــــات عـــمـــيـــقـــة بــــــن الــــــــرؤســــــــاء الــــذيــــن 
سيحضرون القمة، خاصة الرئيس األميركي، 
باراك أوباما، ورؤساء االقتصادات اآلسيوية 
املــشــتــركــة حــدوديــًا فــي بــحــر الــصــن. وحسب 
املــــصــــادر الــصــيــنــيــة، أدرجــــــت قــمــة مــجــمــوعــة 
الــتــي ستعقد فــي مدينة  املــرتــقــبــة،  الــعــشــريــن 
يـــــومـــــي 4 و5  الـــــصـــــن  بـــــشـــــرق  هــــانــــغــــتــــشــــو 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل، خــطــط تــعــزيــز نمو 

الــعــاملــيــة ضــمــن أهــدافــهــا الرئيسية.   الــتــجــارة 
وحــســب األجـــنـــدة، الــتــي أعــلــن عنها أمـــس في 
بكن، هناك اقــتــراح إعـــادة بناء قـــدرات الــدول 
الصغيرة ومتوسطة  الشركات  النامية ودعم 
الــحــجــم.  وتعد هــذه الــشــركــات مهمة جــدًا في 
زيادة الفرص الوظيفية في االقتصاد العاملي. 
ــذه الــقــمــة فـــي إظــهــار  وتـــرغـــب الـــصـــن عــبــر هــ
فـــي إدارة االقـــتـــصـــاد، وكـــيـــف أنــهــا  قـــدراتـــهـــا 
تمكنت من تحويله من اقتصاد مضطرب إلى 
اقتصاد يمتلك قدرة النمو بمعدالت ثابتة في 
اليوان  التي شهدها  العنيفة،  الــهــزات  أعــقــاب 

الجاري.  العام  بداية  في  والبورصة  الصيني 
التجارية  أن يكون للمجموعات  املتوقع  ومن 
الخاصة  القمة  أجــنــدة  توجيه  فــي  كبير  دور 
بتحفيز النمو العاملي. وفي هذا الصدد، اقترح 
جاك ما، مؤسس عمالق التجارة اإللكترونية 
الصينية مجموعة )علي بابا( ورئيس اللجنة 
الصغيرة  الشركات  بتطوير  املعنية  الخاصة 
ومتوسطة الحجم بمجموعة األعمال )بي 20(  
مــع مجموعة مــن أقــطــاب األعــمــال فــي العالم،  
خالل  إلكترونية  عاملية  تجارة  منصة  إنشاء 
القمة أو بعدها، وهي منصة إلكترونية تدفع 
كلفتها شـــركـــات مـــن الــقــطــاع الـــخـــاص وتـــدار 
بالقواعد التجارية لتسهيل التجارة العاملية.

وحسب وكالة شينخوا، قال جاك ما، إن منصة 
التجارة العاملية اإللكترونية قد تصبح منصة 
بن  وللتنسيق  الخاصة،  للشركات  مفتوحة 
واملجموعات  والحكومات  الدولية  املنظمات 
االجتماعية، التي تركز على تطوير الشركات 
الصغيرة ومتوسطة الحجم والتجارة. وحال 
إنــشــائــهــا، ســتــســاعــد هـــذه املــنــصــة الــشــركــات 
األفــراد،  وحتى  الحجم،  ومتوسطة  الصغيرة 
ــاد الـــعـــاملـــي عــبــر  ــتـــصـ ــة فــــي االقـ ــاركـ عـــلـــى املـــشـ

اإلنترنت.
الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة، في  وولــــدت مجموعة 
الــــذي تأسست  الــعــام  ــام 1999، وهـــو نــفــس  عـ
فيه مجموعة العشرين، وأخذت تنمو بسرعة 
لتصبح أكبر منصة لتبادالت تجارة التجزئة 
في العالم، حيث سجلت إيرادات سنوية تصل 
إلى 94.38 مليار يوان )14.23 مليار دوالر( في 

عام 2015. 
وملــــواجــــهــــة مـــثـــل تــــحــــديــــات  تــنــشــيــط عــمــلــيــة 
ــز الـــتـــجـــارة  ــزيـ ــعـ ــاملـــي وتـ ــعـ نـــمـــو االقـــتـــصـــاد الـ
واالســتــثــمــار، طــرح قـــادة األعــمــال مــن أعضاء 
النمو  اقتراًحا حــول   ،  20 العشرين  مجموعة 
واملالية  االقتصادية  والحوكمة  االقتصادي، 
الــعــاملــيــة، والـــتـــجـــارة واالســتــثــمــار الــدولــيــن، 

 عن التنمية الشاملة واملترابطة. 
ً
فضال

)العربي الجديد(

أن يرفع مجلس االحتياط  أنه من »املحتمل« 
الــفــيــدرالــي أســعــار الــفــائــدة بــحــلــول سبتمبر. 
ويرى مجلس االحتياط الفدرالي أن االقتصاد 
البنك  ولكن  الئــقــة«.  »بوتيرة  ينمو  األميركي 
املركزي سوف يتحلى أيضًا »بالصبر« في ما 
الفائدة في ضــوء وجود  برفع أسعار  يتعلق 
عدد من املخاطر العاملية، حسبما قال كولينز 
الفدرالي  إلــى أن مجلس االحتياط  الــذي لفت 
يريد االطمئنان إزاء قوة االقتصاد األميركي 

وتجنب التسبب في حدوث تقلبات.
وفـــيـــمـــا اتـــفـــق مـــســـؤولـــو مــجــلــس االحـــتـــيـــاط 
ــــي عـــمـــومـــًا عـــلـــى أن املــــخــــاطــــر الـــتـــي  ــــدرالـ ــفـ ــ الـ
ــا اآلفـــــــــاق املــســتــقــبــلــيــة لـــالقـــتـــصـــاد  ــهـ ــهـ ــواجـ تـ
لــت في  األمـــيـــركـــي عــلــى املــــدى الــقــريــب تــضــاء
األشهر األخيرة، ولكن مازال بعض املسؤولن 
يشعرون بالقلق من أن تكون املخاطر العاملية 
بريطانيا  بتصويت  واملتعلقة  مــدى  األطـــول 
بالخروج من االتحاد األوروبي ال تزال قائمة.

من جانبه، قــال روبــرت خــان، الباحث الزميل 
العالقات  الــدولــيــة بمجلس  االقــتــصــادات  فــي 
الخارجية في العاصمة واشنطن، إن مجلس 
االحــتــيــاط الــفــدرالــي ســيــرفــع أســعــار الــفــائــدة 
ببطء أكبر بسبب تباطؤ النمو العاملي، وربما 
ــدة أخـــرى على األكثر  يــقــوم بعملية رفــع واحـ

ألسعار الفائدة هذا العام.
وفي االستطالع األخير الذي أجرته صحيفة 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« املــالــيــة األمــيــركــيــة، 
يـــــــرى غـــالـــبـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــن الـــــــــــ62 الــــذيــــن 

اســتــطــلــعــت الــصــحــيــفــة آراءهـــــــــم فــــي الــشــهــر 
الــــجــــاري، أن حــالــة عــــدم الــيــقــن الــنــاتــجــة عن 
انــتــخــابــات الــرئــاســة ألــحــقــت الــضــرر إلـــى حد 
ــركــــي، حـــيـــث انــخــفــض  ــيــ ــتـــصـــاد األمــ ــا بـــاالقـ مــ
االســتــثــمــار فــي األعــمــال الــتــجــاريــة األميركية 
ــاع مــتــتــالــيــة. وفــــي هــذا  ــ عــلــى مــــدى ثـــالثـــة أربــ
الــــصــــدد قـــــال اقــــتــــصــــاديــــون إن املــســتــهــلــكــن 
واالستثمار  اإلنفاق  في  يترددون  والشركات 
في ظل وجود حالة كبيرة من عدم اليقن إزاء 
املقبلة  األمــيــركــيــة  اإلدارة  تنتهجه  ســـوف  مــا 
مــن ســيــاســات متعلقة بــالــضــرائــب والــلــوائــح 
ــم تـــضـــاؤل فـــرص فـــوز املــرشــح  وغــيــرهــا. ورغــ
الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة دونـــالـــد تـــرامـــب، إال أن 
احتمال فوزه ال يمكن استبعاده تمامًا، ومن 
أكــثــر ضــررًاعــلــى  تــكــون مقترحاته  املــرجــح أن 
ــاد واألســـــــــواق املـــالـــيـــة فــــي الــــواليــــات  ــتـــصـ االقـ
الــواليــات  املتحدة، حيث هــدد تــرامــب بسحب 
وفرض  العاملية  التجارة  منظمة  من  املتحدة 
تعريفات جمركية عالية على واردات البلدان 
ــديـــون  ــأن الـ ــشـ األخـــــــرى وإعــــــــادة الـــتـــفـــاوض بـ

األميركية.
وفي املقابل، ينظر العديد من رجال االقتصاد 
ــطــــالع، إلـــــى املــرشــحــة  ــتــ ــن شــمــلــهــم االســ ــذيــ الــ
باعتبارها  كلينتون  هــيــالري  الــديــمــقــراطــيــة 
الحالية  السياسات  إلى مواصلة   

ً
ميال األكثر 

إلدارة أوباما. وقدرت تحليالت وكالة موديز 
في تقرير صدر أخيرًا، أن االقتصاد األميركي 
 في حال فوز املرشح 

ً
قد يعاني ركــودًا طويال

الجمهوري دونالد ترامب. حيث سيفقد قرابة 
3.5 مالين فرصة عمل ويرتفع معدل البطالة 

بنسبة %7.0.
الفدرالي قد رفع  ويذكر أن مجلس االحتياط 
ــوال  ــ نـــطـــاق هـــدفـــه ألســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى األمـ
االتحادية بواقع 25 نقطة أســاس ليصل إلى 
ديسمبر/ فــي  و%0.5   0.25 بــن  يـــتـــراوح  مــا 

كانون األول من العام املاضي، وهو أول رفع 
ألسعار الفائدة منذ قرابة عقد من الزمان. 

)العربي الجديد، شينخوا(

قمة العشرين: استهداف النمو االقتصاديتوقعات برفع الفائدة األميركية خالل الشهور المقبلة

النفط املكسيكية وقعت اتفاقية تحوط سنوي 
األول  بن  ستبيعها  التي  النفطية  لخاماتها 
من ديسمبر/كانون األول من العام 2015 و30 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــجــاري 
الــحــكــومــة  الـــتـــحـــوط  عـــقـــد  كـــلـــف  وقـــــد   .2016
املكسيكية 1.09 مليار دوالر، ولكن في املقابل، 

وزارة  تنشرها  التي  الرسمية  ــام  األرقـ حسب 
الــنــفــط املكسيكية والــتــي تــتــوافــق مــع أســعــار 
بورصة النفط »نايمكس« في نيويورك. وهذا 
يعني أن املكسيك ستكسب حوالى 3مليارات 
دوالر من هذا الرهان، حتى في حال استمرار 
أسعار النفط فوق 50 دوالرًا أو أكثر من ذلك 

فإن هذه االتفاقية ستضمن للمكسيك مكاسب 
على  راهــنــت  املكسيك  إن  كــبــيــرة، حيث  مالية 
49 دوالرًا  املتوسط  في  يبلغ  لخاماتها  سعر 
لــلــبــرمــيــل، ولــكــن املــكــســيــك ومــنــذ بــدايــة العقد 
بسعر  باعت خاماتها  املاضي  الشهر  وحتى 
بلغ في املتوسط 32.46 دوالرًا للبرميل. وذلك 

في بقية العام الجاري.  
ويرى خبراء نفطيون، أن هذه املراهنات رغم 
مـــا تــجــلــبــه مـــن أربـــــاح، فــإنــهــا تــبــقــى محفوفة 
بــاملــخــاطــر بــالــنــســبــة لـــلـــدول الــتــي تــعــتــمــد في 

دخلها على النفط فقط. 
ورغـــم أن أســعــار الــنــفــط تتجه نــحــو االرتــفــاع 

خـــالل األشـــهـــر املــقــبــلــة، بــســبــب الــتــصــريــحــات 
أن  على  قويًا  مــؤشــرًا  منحت  التي  السعودية 
ستعمل  للنفط  ومصدر  منتج  كأكبر  اململكة 
على ضبط اإلمــداد مع باقي املنتجن الكبار، 
فــــإن هــــذا اليــعــنــي أن رهـــانـــات املــكــســيــك على 
حـــركـــة أســـعـــار الــنــفــط ســتــســبــب لــهــا فـــي أيــة 
خسائر. ويرى محللون أن املكسيك ستكسب 
مــن رهــانــاتــهــا حــتــى إذا بلغت أســعــار النفط 
هـــذا  مـــثـــل  ــاري.  ــ ــجـ ــ الـ ــام  ــعــ الــ ــــالل  خـ دوالرًا   80
الحالية  الفجوة  وسط  تمامًا  السعرمستبعد 
في السوق بن العرض والطلب وتباطؤ النمو 

االقتصادي العاملي.
ــار الـــنـــفـــط أمـــس  ــ ــعـ ــ ــعــــت أسـ ــفــ وفــــــي لــــنــــدن ارتــ
الخميس وتجاوز خام القياس العاملي مزيج 
لــلــمــرة األولــــى في  لــلــبــرمــيــل  بــرنــت 50 دوالرا 
التجارعن  حديث  استمرار  مــع  أسابيع  ستة 
اإلنتاج  على خفض  التفاق  التوصل  احتمال 
ــتــــمــــاع ملـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان املــــصــــدرة  خــــــالل اجــ
الشهر  خــارجــهــا  واملنتجن  )أوبــــك(  للبترول 

املقبل.
وجــرى تــداول برنت في العقود اآلجلة بسعر 
49.93 دوالرا للبرميل في الجلسة الصباحية، 
بــارتــفــاع قـــدره ثمانية ســنــتــات بــعــدمــا ارتــفــع 
للبرميل.  دوالرا   50.05 إلـــى  ســابــق  وقـــت  فــي 
كما جرى تــداول خام غرب تكساس الوسيط 
األمـــيـــركـــي فـــي الــعــقــود اآلجـــلـــة بــســعــر 47.10 

دوالرا للبرميل بارتفاع قدره 31 سنتًا.
ونتج ارتفاع خام غرب تكساس الوسيط أمس 
كــذلــك عــن تــدفــق الــطــلــبــيــات الــجــديــدة لشحن 
الــخــام األمــيــركــي إلـــى أوروبــــا لــالســتــفــادة من 
فرصة فارق السعر الكبير بن الخام األميركي 
وبرنت القياسين. حيث يباع الخام األميركي 

الخفيف بسعر أقل كثيرًا عن خام برنت. 
التي ستدعم  اإليجابية  املؤشرات  ومن بن 
أســعــار الــنــفــط خـــالل الــشــهــور املقبلة زيـــارة 
وفــــد مـــن وزارة الــطــاقــة الـــروســـيـــة إلــــى مقر 
»أوبــك« في  للنفط  املصدرة  البلدان  منظمة 
ــاءات مـــع مــســؤولــي مكتب  ــقـ فــيــيــنــا وعــقــد لـ
أمــن عــام املنظمة ورؤســـاء األقــســام املعنية 
بــــدراســــة أســـــــواق الـــنـــفـــط والــــطــــاقــــة. واتـــفـــق 
ــاءات، عــلــى عقد  ــقـ ــلـ الـــطـــرفـــان، خــــالل هــــذه الـ
اجتماع جديد لحوار الطاقة بينهما والذي 
انطلق في سبتمبر/أيلول 2012. وكان آخر 
موسكو،  فــي  انعقد  الصيغة  بهذه  اجتماع 
هــذا  ويــمــنــح   .2015 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   30 فـــي 
اتــفــاق بن  االجتماع األســـواق توجهًا نحو 
ــم أســـعـــار الــنــفــط  املــنــتــجــن الــكــبــار عــلــى دعــ

خالل االجتماع املقبل في الجزائر.

أمس  )الــصــورة(،  كاتشيكو  إيبي  إيمانويل  النيجيري،  النفط  وزيــر  قــال 
الخميس، إن إنتاج الخام في بالده العضو في منظمة الدول المصدرة 
 1.56 إلــى  انخفض  )أوبـــك(،  للنفط 
استمرار  بسبب  يوميا؛  برميل  مليون 
كلمة  وفي  المسلحين.  هجمات 
أن  الوزير  ذكر  الغــوس،  في  ألقاها 
انخفاض  فــي  تسببت  الهجمات 
يوميا.  برميل  ألف   700 بنحو  اإلنتاج 
وأضاف أن إمدادات أربعة أنواع من 
أكبرها  بينها  من  نيجيريا،  في  الخام 
اآلن  تخضع  إيبوي،  كوا  خام  وهو 

لحالة القوة القاهرة.

نيجيريا تخفض اإلنتاج

طاقة

وسط الدفعة القوية 
التي شهدها سوق 

العمل األميركي، تزيد 
فرص رفع االحتياط 

الفدرالي للفائدة 
األميركية
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)Getty( مبيعات التجزئة زادت 1.4% الشهر الماضي

)Getty( االقتصاد يتمكن من خلق وظائف

 )Getty( ارتفعت أسعار الغذاء على مدار العام في منطقة اليورو



سيف الدين عبد الفتاح

ــام املــنــقــِلــب بــانــقــابــه، فـــي الــثــالــث  مــنــذ قــ
مــن يــولــيــو/ تــمــوز 2013، احــتــرف سرقة 
ــــرق صـــنـــاديـــق  ــه ســ ــ ــك أنــ ــ ــنــــاديــــق، ذلــ الــــصــ
عــدة، في كل مــرة، مــحــاواًل التدليس على 
هــذا الــشــعــب، واالحــتــيــال عليه، بــل وقتل 
معارضيه، والصادعني حياله بقولة »ال«. 
إنه، بما يملك من ساح، قّرر أن يجعل له 
الكلمة العليا، تفزيعًا وترويعًا وصناعة 
للخوف، وال بأس أن ُيدّبج ذلك بمساراٍت 
ــــاذب،  ــاٍم كـ ــ ــ ــــن إعـ ــرة، ومـ ــاجــ مــــن شــــرطــــٍة فــ
وبقضاء ظالم. إنه يقوم بكل ما من شأنه 
ــد كــرســيــه وســلــطــانــه، وهـــو ليس 

ّ
أن يــوط

فقط يسرق الصناديق، بل يسرق مفاهيم 
ــنــــاس،  ــاة الــ ــيــ ــمـــوم حــ ــعـ ــبـــط بـ ــرتـ ــرة تـ ــيـ ــثـ كـ
ويـــحـــدث فــيــهــا انـــقـــابـــًا، ويــنــشــل جــيــوب 
 تحت 

ً
ــنــــاس، بــجــبــايــتــه الــقــمــيــئــة تــــــارة الــ

وأخــرى  حتدفع«،  يعني  »حتدفع  عــنــوان 
تحت شعار »استحملوا«، وثالثة ينادي 

عليهم بضرورة التقشف وشّد األحزمة.
األول، حينما  الــصــنــدوق  املــنــقــلــب  ســـرق 
ــقــــاقــــات  ــتــــحــ اعــــــتــــــدى عــــلــــى شــــرعــــيــــة اســ
الصناديق  هــذه  وانتخابية،  استفتائية 
رئيس  وأول  وبــرملــان  أتــت بدستور  التي 
مدني منتخب، إال أن ذلــك ال يعجبه، وال 
يــعــجــب جــــنــــراالت املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
انقابه،  الذين دعموا بلطجته، وأسندوا 

غازي دحمان

ال فرق بني تفسير الكاتب األردني، ناهض 
ــذي نــشــره  ـــر، الـــرســـم الــكــاريــكــاتــوري الــ

ّ
حـــت

عــلــى صفحته فــي »فــيــســبــوك«، والــصــورة 
النمطية التي يحاول بعض دعاة التطّرف 
فـــي الـــغـــرب تــعــمــيــمــهــا. مــلــخــص األمـــــر أن 
اإللــــه الــــذي تــعــبــده األكــثــريــة فــي منطقتنا 
مــصــنــوع مــن رغــبــات ونـــــزوات، وهـــو ليس 
اإلله الحقيقي الذي يعبده أبناء الديانات 
ــرى، هـــو مــجــرد انــعــكــاس لــصــورتــنــا،  ــ األخــ
ــة واملــــنــــحــــرفــــة.  ــ ــرمـ ــ ــجـ ــ ــــوب املـ ــعـ ــ ــشـ ــ نــــحــــن الـ
ــه الـــذيـــن كـــانـــوا يـــتـــوارون  ــرابـ وبــعــكــس أضـ
ــــة والـــتـــقـــدمـــيـــة،  ــــاومـ ــقـ ــ خــــلــــف شــــــعــــــارات املـ
ــزالق إلـــى املــطــب الـــذي  ــ وحـــاولـــوا عـــدم االنــ
يظهر عــداءهــم األكــثــريــة، لــم يــجــد ناهض 
العنان ملشاعره،  ر أي حــرج في إطــاق 

ّ
حت

وإظــهــار حقده تجاه كــل الــذيــن ثـــاروا على 
 
ً
نظام األسد، إلى درجة أنه لم يجد مشكلة

وأعــراضــهــم، حتى  التعّرض ألخاقهم  فــي 
اعتذارها  لبنانية  صحيفة  قــّدمــت  عندما 
لاجئني  فيها  ويــســيء  نشرها،  مقالٍة  عــن 
السوريني، لم يكن منه إال أن يستنكر ذلك، 
ويرد بمقالة بعنوان »االعتذار ممن؟«، فقد 
وصــل بــه األمـــر إلــى حــد تجريد أولــئــك من 
إنسانيتهم، إلى درجــة أنه رأى في اعتذار 

الصحيفة خطأ وتنازاًل غير مقبول.
ر في 

ّ
على ذلــك، مــن الطبيعي أن يكمل حت

هذا السياق، ويصل إلى الحد الذي وصل 
ــّدة الــفــائــتــة، راكـــم  ــ ــوال املـ ــه، طــ إلـــيـــه، ذلـــك أنــ
 مـــن االســتــســهــال فـــي التحليل 

ً
كــمــًا هـــائـــا

والــقــراءة، إلــى درجــٍة أخلت حتى بتقنيات 
املهنة، وبات يعتقد أن النقد الذي يوّجهه 
السياسي  نهجه  يتبعون  الــذيــن  حــتــى  لــه 
التي  األفكار  إشكالية  داللــة على  والفكري 
ــًا لــســجــالــيــتــه الـــتـــي ال  ــبــــاتــ يـــطـــرحـــهـــا، وإثــ
 
ً
يفوقه أحٌد فيها، وكان هذا االعتقاد عاما
أســاســيــًا فــي زيــــادة غــرقــه فــي االستسهال 
الـــذي أوصــلــه إلــى مــا وصــل إلــيــه. لــكــن، هل 
اإلشكالي  الكاتب  صفة  إطــاق  يمكن  حقًا 
ر؟ كان الرجل يعمل ضمن 

ّ
على ناهض حت

نسق فكري سياسي محّدد، وهو لم يختلف 
كثيرًا عن هواٍة صغار اشتغلوا في النسق 
 وشتمًا على 

ً
نفسه، ومــأوا الدنيا مــزاودة

حنين زعبي

دخلت املرّكبات السياسية للقائمة العربية 
املــشــتــركــة، والـــتـــي شـــاركـــت فـــي انــتــخــابــات 
لبرملان إسرائيل، وتضم 13 عضوا فيه )من 
القومي والشيوعي واإلسامي(،  التيارات: 
إلـــى واقـــع جــديــد، لــيــس فــقــط ضــمــن تباين 
حقيقي في سقف التوقعات من هذا الواقع، 
لتبعات  مــن دون تقييٍم صحيح  أيــضــًا  بــل 
ــًا. وأظـــهـــرت  ــيـ ــنـ الــتــبــايــنــات ســيــاســيــًا ووطـ
بـــعـــض الـــســـلـــوكـــيـــات، أخــــيــــرًا، أن الــتــبــايــن 
ضــمــن ســقــف مـــوحـــد، قـــد يــكــون أخــطــر من 
التباينات ضمن أطر مختلفة.  فما يصلح 
اختافًا ضمن أحزاب مختلفة قد ال يصلح 
اختافًا ضمن إطــار موحد، حتى لو أعلن 
هــذا اإلطـــار عــن نفسه إطـــارًا برملانيًا فقط، 

ووحدة انتخابية، وليس وحدة أحزاب.  
ــم األســـبـــاب لــذلــك الــتــبــايــن الــســيــاســي  وأهــ
وأخطره  املشتركة،  العربية  القائمة  داخل 
ــور حـــــــــول إمــــكــــانــــيــــة  ــحــ ــمــ ــتــ ــي رأيـــــــــــــي، يــ ــ ــ فـ
الــفــصــل بــني حقيقة الــصــراع مــع املــشــروع 
الــصــهــيــونــي وقـــوانـــني الــلــعــبــة الــبــرملــانــيــة 
نفسها. فمنهم من  يرى أن هنالك إمكانية 
ــادئ«، مع  ــ ــوار هــ ــ لــبــنــاء »حــــــوار«، بـــل و»حــ
الــقــوى بني  إســرائــيــل، ال تحكمه مـــوازيـــن 
طرفي صــراع، وال يحكمه DNA )جينات( 
املــــشــــروع الــصــهــيــونــي نــفــســه )عـــلـــى حــد 
تعبير املــــؤرخ اإلســرائــيــلــي إيـــان بــابــيــه(.  
وكــلــمــا اعــتــقــد بــعــضــهــم أن هــنــالــك مــجــااًل 
لــلــفــصــل بــــني الـــبـــرملـــان واملـــــيـــــدان، أي بــني 
البرملان )الكنيست( والصراع مع املشروع 
ــة الــعــبــريــة،   فـــي الـــدولـ

ً
الــصــهــيــونــي مــمــثــا

خــضــعــت الــلــعــبــة الــبــرملــانــيــة أكـــثـــر وأكــثــر 
لــــإمــــاءات اإلســرائــيــلــيــة، ألنـــهـــا تعطينا 
»الوهم« بأن الحوار مع الطرف اإلسرائيلي 
هو بني »طرفني متوازيني«، تحكم نتيجة 
ــري قـــدرتـــهـــمـــا  حــــوارهــــمــــا وبـــشـــكـــل حــــصــ
»املهنية« على إدارة حوار سليم »بتفاهم«، 
من دون أن يعي الطرف الضعيف أن هذا 
»حوار« يعكس »موازين قوى« معروفة  الـ
ــه ال مــجــال لــه لتحسني شــروط  ســلــفــًا، وأنـ
ــال مــــيــــدانــــي خــــارج  ــنـــضـ »حــــــــــــواره«، إال بـ

البرملان، أو بأدواٍت خارجة عن »الحوار«.
بكلمات أخرى، هنالك من يرى أن »الحوار« 
بــني الــقــامــع واملــقــمــوع داخـــل الكنيست هو 
جـــزء مــن عملية بــنــاء مـــوازيـــن الـــقـــوة، بــدل 
أن يــراه نتاج مــوازيــن قــوٍة تبنى بالنضال 
ــة«، تــمــامــًا  ــواريــ وبـــوســـائـــل أخــــرى »غــيــر حــ
ــات بــــني الــســلــطــة  ــاوضــ ــفــ كـــمـــا نـــقـــول إن املــ
أي  بــني  أو  الــعــبــريــة،  والــدولــة  الفلسطينية 
ميزان  تبنى  ال  لاحتال،  وخــاضــع  محتل 
الــقــوة، بــل هــي انعكاس ملــوازيــن قــوة تبنى 

خارج املفاوضات، وبالنضال أساسًا.     
إهــــمــــال وســــائــــل الـــنـــضـــال هـــــــذه، ومــنــطــق 

عال عباس

فــي وسائل  دارت  التي  النقاشات  أن  يبدو 
اإلعــــــام، وفــــي أروقـــــة الــســيــاســة، ونـــــداءات 
ــة الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا كـــثـــيـــرون عــبــر  ــاثـ ــغـ ــتـ االسـ
ــيــــة، عــــن تــغــيــيــر خـــرائـــط  ــنــــوات املــــاضــ الــــســ
تهيؤات  عــلــى   

ً
مبنية كلها  كــانــت  املــنــطــقــة، 

يــفــّكــر بتغيير  وأوهــــــام. ويـــبـــدو أن ال أحـــد 
 ما من رجلني 

ّ
خرائط سايكس وبيكو، وأن

غــامــضــني جــلــســا فــي قــاعــٍة مــظــلــمــٍة، وقـــاال: 
مـــضـــى عـــلـــى هــــــذه الــــخــــرائــــط قـــــــرن، تـــعـــال 
لنرسمها من جديد، ونقسم الشعوب على 
هوانا. التغيير الكبير الذي يحصل، انطاقًا 
مــن منطقتنا، ليس فــي هــذه الــخــرائــط، بل 
هــو، على مــا يــبــدو، إعـــادة نظر فــي خرائط 
الناتو ووارســو،  النفوذ بني حلفي  تقاسم 
أو شـــيء مـــا يــشــبــه حــلــف وارســـــو. والــخــط 
ــذي تـــم تــحــديــده، بــعــيــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة  الــ
الثانية، وتحطم، في نهاية ثمانينات القرن 
العشرين، يــعــاد بــنــاء بــديــٍل جــديــٍد لــه اآلن، 
 رمزيًا بني 

ً
فجدار برلني الــذي شكل فاصا

الــعــالــم، فــي النصف  الــقــوتــني الكبريني فــي 
الثاني من القرن العشرين، وشكل تحطيمه 
ــلـــك الـــقـــوتـــني،  ــًا إلحـــــــدى تـ ــ ــزيـ ــ انــــتــــصــــارًا رمـ
قــرن، يتشكل  ربع  العالم  وتفّردها بسيادة 
مــخــتــلــفــة، ومــــن دون حــاجــٍة  بــطــريــقــة  اآلن 
لوجود حجارٍة فعليٍة، تفصل بني القوتني، 
ــابـــات تــرســم  ــدبـ وذلـــــك مـــن دون الـــحـــاجـــة لـ

الحدود الفاصلة.
تحمل الخطوة الروسية، وقد فاجأت العالم، 
أخيرًا، وهي اتخاذ قاعدة جوية في همذان 
تستحق  كثيرة  ودالالٍت  معاني  اإليــرانــيــة، 
، وهي تشكل تحواًل 

ً
التوقف عندها طويا

السورية  الــحــرب  فــي مــجــريــات  مهمًا ليس 
فقط، بل على مستقبل العاقات واألحاف 

وتوازن القوى في منطقة الشرق األوسط.
فما بدا أنه خاف روسي إيراني في سورية 
غــيــر مـــوجـــود، وكـــل مــا قــيــل عــن خـــاٍف في 
وجـــهـــات الــنــظــر بـــني الــقــوتــني عــلــى مصير 
ــه مــــوضــــوٌع ثــانــوي  بـــشـــار األســــــد، تــبــني أنــ
وصـــغـــيـــر، وال يـــؤثـــر عــلــى مـــســـار الــتــغــيــيــر 
الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي تــشــهــده مــنــطــقــة الــشــرق 
األوســــــط، والـــلـــب فـــي املـــوضـــوع أن أحــافــًا 
جــديــدة تنشأ بــتــوافــق الــقــوى الــكــبــرى. وال 
رجــب طيب  التركي،  الرئيس  زيـــارة  تخرج 
أردوعان، سان بطرسبورغ، عن هذا السياق 
اللقاءات  وكــذلــك  اآلن،  يرسم  الــذي  الجديد 
العسكرية األميركية الروسية التي تكثفت 
وتيرتها في الفترة األخيرة، واعتقدنا نحن 
تــدور حــول منبج  أنها  السوريني بسذاجة 
أو الباب أو داريا، أو حلب على أكبر تقدير، 
أنها ترسم خريطة أحاف  لنكتشف فجأة 

ويقطع  بالشرعية،  يغدر  املنقلب  قــام  ثــم 
واّدعى  الديمقراطية،  الطريق على مسار 
ما اّدعى، وغطى ذلك كله بمزيد من خطاب 
إفكه، لكنه، في هذه املرة، قّرر أن يسرق كل 
التي  االستحقاقات  تلك  الصناديق،  هذه 
أشــــرف عــلــى مــعــظــمــهــا مــجــلــٌس عــســكــريٌّ 
سانده ومّكن له، في حالة بلطجة شاملة 
يــلــوح فــيــهــا املــنــقــلــب بــســاحــه، ويــقــضــي 
ليستبدل  ديمقراطيٍة،  مسار  قواعد  على 
صـــنـــاديـــق االنـــتـــخـــابـــات واالســـتـــفـــتـــاءات 
بصناديق الذخيرة، ويلغي ذلك كله بجّرة 
ساح. كانت تلك السرقة األولى في وضح 
إال  فاضحة،  بّينة   

ً
 واضحة

ً
فاجرة النهار 

أن بعضهم أراد أن يحّول هذه السرقة إلى 
ص. 

َ
معاني اإلنقاذ في شكل املنقذ واملخل

الغصب رضى،  االنقاب يقلب  هكذا كان 
، ويقلب السرقة إنقاذًا 

ً
ويقلب الحق باطا

 زائــفــة، أو هــي، في الحقيقة، ثورة 
ً
وثـــورة

مضادة، كّرسها، لأسف الشديد، شهود 
عــلــى شعبهم،  ــســوا 

ّ
ُيــدل أن  حـــاولـــوا  زور، 

ويـــتـــواطـــأوا عــلــى إرادتــــــه، لــيــطــلــقــوا على 
ــه، مــنــقــذًا أو  ــرامــ الـــســـارق الـــســـادر فـــي إجــ

صًا.
ّ
مخل

وفــــي ســـرقـــٍة ثــانــيــة لــلــصــنــاديــق، لــيــؤكــد 
ــبـــيـــعـــتـــه وديـــــــدنـــــــه فــــــي الـــســـرقـــة  ــى طـ ــلــ عــ
ــال، فــــي تــــزويــــر إرادة  ــيــ ــتــ والـــنـــشـــل واالحــ
ــال فــي  ــ ــتــ ــ ــد احــ ــقــ ــعــــب وخــــــيــــــاراتــــــه، فــ الــــشــ
تعجبه  لــم  إذ  الصناديق،  األولـــى  سرقته 

، قننها الــحــاكــم بــأمــره، 
ً
تــكــن إال مــصــيــدة

وتــشــّكــلــت تــحــت اســــم قـــانـــون الــتــظــاهــر. 
تحت هذا العنوان قتل واعتقل، وتواردت 
صناديق الشهداء، واحدا بعد اآلخر، في 
على سرقته  وتــؤشــر  تــدل  مهيٍب،  مشهٍد 
األولــى، ذلــك أن كل من شهد هــذه السرقة 
ــقـــابـــه، وعـــرف  لــلــصــنــاديــق فـــي بـــدايـــة انـ
ــام  ــة، وقــ ــفــ ــزائــ ــاديـــق الــ ــنـ ــي الـــصـ حــيــلــتــه فــ
ليعلن ويــحــتــج أنـــه الـــســـارق أنـــه الــلــص!، 
قتله املنقلب وزبانيته بدم بارد بأجهزة 
بلطجيته، وعــاونــه عــلــى ذلـــك بــعــض من 
هؤالء الذين ينصفون ويعدلون ويرّدون 
القضاة  يكن  لــم  يفترض.  هكذا  الحقوق، 

روا لــلــســارق سرقته،  ــرَّ إال هـــؤالء الــذيــن مــ
وقتله الذي تبع ذلك، فمرَّ بفعلته وتواطأ 
كل هؤالء على الوطن وعلى شعب أعزل، 
تلك  حملت  القتلى  من  بصناديق  دفعوا 
ــنــــعــــوش، وتــــلــــك الــــجــــنــــازات الـــحـــاشـــدة  الــ
املهيبة، أو باألمر حملت الصندوق حفنة 
من أهله وواروه التراب في صمٍت رهيب. 
هــكــذا اســتــطــاعــت صــنــاديــق الــذخــيــرة أن 
ـــعـــت صـــنـــاديـــق 

َ
تـــتـــصـــّدر املـــشـــهـــد، وصـــن

ــزيـــع والــــتــــرويــــع  ــفـ ــتـ ــة مــــن الـ ــالــ املــــوتــــى حــ
لــغــيــرهــم، وكــــان ذلـــك تــلــويــحــًا بصناديق 
املــوت من ذلك السارق الــذي لم يعد يقبل 

أن يحتّج أحد على غصبه وسرقته. 
س 

ّ
ثم كان الصندوق األخير صندوقًا ُيدل

بــه عــلــى الــنــاس صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 
الغاصب،  سلطانه  من  ليمّكن  إليه  يلجأ 
ويحاول أن يطيل عمر فساده واستبداده 
الحقيقة  يــعــلــم  ــازه، وهــــو ال  إنــــجــ وفـــشـــل 
ة املاضية »إن الله ال يصلح 

ّ
الكبرى والسن

عــمــل املــفــســديــن«، يــلــجــأ إلـــى الــصــنــدوق، 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، لــيــطــلــب قــرضــًا 
باملليارات، ومن قبله اقترض من الروس 
ما يزيد عن عشرين مليارًا، وأغرق الباد 
ــنــــني، داخـــلـــي وخــــارجــــي، والـــديـــن  ــ فـــي دْي
أو هو  الــســيــادة،  انتقاصًا مــن  ليس فقط 
عمل يدلس به على عموم الناس، لتمرير 
والبسطاء،  الــفــقــراء  على  تأتي  ســيــاســاٍت 
 
ً
ــة ــيــــاســ وتــــجــــعــــل مــــــن إفــــــقــــــار هــــــــــؤالء ســ

للجباية  صناديق  فهذه  واستراتيجية، 
تــتــواكــب مـــع اشـــتـــراطـــات الــنــقــد الـــدولـــي، 
يمّررها أيضًا زيفًا وتــزويــرًا. ويجعل من 
هذا كله انحيازًا له ضد الفقراء، يستخدم 
ــعـــســـول،  ــائــــض الــــكــــام والـــــكـــــام املـ مــــن فــ
ــارت ال تــحــتــمــل صــنــدوق  لــكــن الـــنـــاس صــ
الجباية  الــنــقــد وشـــروطـــه، وال صــنــاديــق 
وافـــتـــراســـهـــا، بــــل أكـــثـــر مــــن ذلــــــك، تــشــكــل 
مــــصــــادرة ملستقبل  ــقــــروض  الــ صـــنـــاديـــق 

أجيال قادمة، وعدوانا على مستقبلهم.
ها هو املنقلب في لعبته مع الصناديق، 
ســـــارق الـــصـــنـــاديـــق، مـــزيـــف الــصــنــاديــق، 
مــلــوحــًا بــصــنــاديــق الـــذخـــيـــرة والـــســـاح، 
الناس، فيمّرر  مستخفًا بالشعب وعموم 
ــــروض والــــجــــبــــايــــة. ومـــن  ــقــ ــ ــ ــاديــــق ال ــنــ صــ
يــعــتــرض عــلــى ســيــاســاتــه أو خــيــانــتــه، أو 
بيعه أرض الوطن، فليس له إال الصندوق. 
الــصــنــدوق هـــذه املــــرة نــعــش يــشــّيــعــه إلــى 
مــثــواه األخــيــر، هــذه هــي القضية منقلب 
وفاشية عسكرية، دولة بوليسية وقضاء 
ظالم وإعام إفك كاذٍب يتواطأ كل هؤالء 
على الصناديق الحقيقية، ويدفعون إلى 
صناديقهم املزيفة. وفي النهاية، يرسلون 
ونفوسهم  بــأرواحــهــم  استخفافًا  الــنــاس 
وكرامتهم إلى صناديق املوت، هل عرفنا 
ماذا فعل بنا سارق الصناديق، إنه سرق 

كامل الوطن.
)أستاذ جامعي مصري(

منابر كانت تشتري هذا النمط من اإلنتاج 
أدواٍت  صــنــدوق  على  اشتغلوا  اإلعــامــي، 
جـــرى تــصــنــيــعــه ضــمــن مــخــتــبــرات أجــهــزة 
املخابرات اإلقليمية، وفي إطار توجيهات 
وأوامــر صــادرة من فوق. بالطبع، ال يعني 
ر وأضرابه من تغذية 

ّ
ذلك عدم مساهمة حت

صندوق األدوات ذلك ببعض املصطلحات 
تــخــرج جميعها عن  لــم  لكنها  واملــفــاهــيــم، 
ــام لــعــمــل تـــلـــك األجـــــهـــــزة. لــم  ــعــ الـــســـيـــاق الــ
انتقاد واحــد للخط  ر يومًا 

ّ
يصدر عــن حت

السياسي الذي يؤيده في املنطقة. إذن، ما 
املفترض،  الــذي، من  املثقف اإلشكالي  هــذا 
أنــه يقف على مسافٍة واحـــدٍة في مناصرة 
الحقيقة، ونقد األخطاء، أيًا يكن مصدرها، 
ــا. نــعــم الحظنا  ــ والــجــهــة الــتــي تــقــف وراءهـ
ثوار  على  كثيرًا  تهجمًا  ر 

ّ
حت نتاجات  في 

ــارضـــني  ــعـ ــلــــى الــــســــوريــــني املـ ســـــوريـــــة، وعــ
لنظام األسد، كما لم يوفر منظمة التحرير 
الفلسطينية، ليس بوصفها شخوصًا لهم 
ممارسات قد يخطئون ويصيبون بها، بل 
بما تمثله املنظمة، ولم تكن حركة حماس، 
املفترض أنها محسوبة على خط املقاومة، 
ــبـــدو أن  ــة. ويـ ــمـ  عـــن شــتــائــمــه الـــدائـ

ً
بـــعـــيـــدة

ــر يتوقف 
ّ
الــبــعــد اإلشــكــالــي فـــي  نــتــاج حــت

أنــهــا األضعف  الــتــي يعتقد  على األطــــراف 
فــي دائـــرة الــصــراع، إلــى درجـــٍة، وصــل معه 
األمـــــر إلــــى االعـــتـــقـــاد أن مــعــتــقــد األكــثــريــة 
اآلن فــي أضــعــف مــراحــلــه، وخــصــوصــًا في 
إشـــكـــالـــيـــات ســيــاســيــة  لـــديـــه  الـــــذي  األردن 
بداية  منذ  املسلمني!.  اإلخـــوان  مــع جماعة 
ــر إلــى 

ّ
الــربــيــع الــعــربــي، تــحــّول نــاهــض حــت

كــاتــب بــيــانــات لـــدى الــجــهــات الــتــي تــعــادي 
الــربــيــع، ولــم يكن ثــّمــة مــا يميزه عــن غيره 
مـــن أبــــــواق هــــذا الـــتـــيـــار، فــعــلــى الـــرغـــم من 
اخــتــاف مــســتــوى الــثــقــافــة لــديــه عــن كثير 
من جهابذة ذلك التيار الذين ظهروا فجأة، 
إال أنــه اندمج في هــذا التيار، وتــحــّول إلى 
تركيب  مــحــاواًل  للحقائق،  ومــحــّرف  شتام 
واقٍع ليس موجودًا باألصل، إلى درجة أنه 
راح يخترع لنظام األسد صفاٍت ومزايا ال 
 لديه، ملا 

ً
عاقة له بها، لو كانت مــوجــودة

فّكر السوريون بالثورة عليه من األصل.
ــة زمــــائــــه  ــيـ ــقـ ــــر يـــخـــتـــلـــف عـــــن بـ

ّ
لــــكــــن حــــت

ــــذي يــحــّركــه وبـــتـــصـــوره عن  بــالــطــمــوح الـ

ــيـــدة،  ــراع، لـــيـــس هــــو الــضــحــيــة الـــوحـ ــ ــــصـ الـ
لــتــقــديــس قــواعــد لــعــبــٍة بــرملــانــيــٍة مفصولٍة 
ــراع، بــــل مـــحـــاربـــة كــــل مــا  ــ ــــصـ عــــن مــنــطــق الـ
مــن شــأنــه »الــتــخــريــب عــلــى أجــــواء الــحــوار 
الهادئ« مع الدول العبرية، فتتم التضحية 
بــالــتــحــّدي نــفــســه، وتــتــم الــتــضــحــيــة بــربــط 
الــقــومــي بــاملــدنــي، وتــتــم الــتــضــحــيــة بــربــط 
حقوقنا بحقيقتنا التاريخية، ويتم حصار 
ــادئ«،  ــهـ ــوار الـ كـــل مـــن يـــخـــّرب »أجــــــواء الـــحـ
بــالــتــعــريــف »اإلســـرائـــيـــلـــي« لــلــتــخــريــب، أي 
اإلسرائيلي  التحريض  خــطــاب  تبني  يتم 
ليس أقـــل. وبــخــضــوع الــخــطــاب »الــوطــنــي« 
واٍع، للسقف  غــيــر  فــشــيــئــًا، وبــشــكــل  شــيــئــًا 
اإلســـرائـــيـــلـــي، واتــــخــــاذه مــنــحــى تــدجــيــنــيــًا، 
تزيد الحاجة للمبالغة في حجم اإلنجازات 
الــــبــــرملــــانــــيــــة، وفـــــــي تــــحــــويــــل حـــــقـــــوٍق هــي 
»تحصيل حاصل«، إلى نتاج جهد برملاني 
عــظــيــم، وإلـــى اســتــعــمــال لــغــٍة مــفــخــمــٍة، مثل 
»من إنجاز إلى إنجاز«، من دون وعي منا 
أننا نحن، وليس إسرائيل فقط، من ينتج 
وعيًا كاذبًا بتحويل فتات الحقوق املدنية 
إلــــى »إنــــــجــــــازات«.  هــــذا الـــــذي يـــعـــّول على 
»الــــحــــوار«، و»األجــــــواء الــســلــيــمــة« الــهــادئــة 
ــواء السليمة  ــ بــني الــقــامــع واملــقــمــوع، )األجــ
التي من املــفــروض، وفــق هــذا املنطق، أنها 
سادت »الكنيست« منذ قيام الدولة وحتى 
هذا  الكنيست،  داخـــل  الثانية(  االنتفاضة 
ــه الـــســـيـــاســـي بــانــفــصــاٍم  ــيـ ــذي يــبــنــي وعـ ــ الــ
كــامــل بــني ضــجــيــج االســتــيــاء عــلــى النقب 
ومحاصرة  الشرطة  وعنف  البيوت  وهــدم 
الــســلــطــات املــحــلــيــة اقــتــصــاديــًا وســيــاســات 
اإلفــقــار، وبــني »هــدوء األجـــواء« بني أعضاء 
ــاســـات  ــيـ ــيـــســـت الـــــعـــــرب ومـــمـــثـــلـــي سـ ــنـ ــكـ الـ
الـــتـــهـــويـــد والــــهــــدم والـــحـــصـــار والــتــطــهــيــر 
هــــو نــفــســه مــــن يــســتــطــيــع تـــحـــويـــل صــــوٍت 
إلــى صوت  الكنيست  داخــل  بالهدوء   

ٍّ
مخل

»تــخــريــبــي«، ظــانــًا أن إنـــجـــازات »الـــهـــدوء« 
دحــر  تستطيع  الــتــي  النضالية  الــقــوة  هــي 

ضجيج البلدوزرات والتهويد والتطهير. 

جديدة تمتد على بقعة كبيرة من العالم.
ــات الـــروســـيـــة واإليـــرانـــيـــة  ــ ــانـ ــ تـــوحـــي اإلعـ
حــول فتح الــقــواعــد الجوية اإليــرانــيــة أمــام 
ومديدًا  كبيرًا  شيئًا  أن  الروسية  املقاتات 
يـــحـــصـــل، وأن األمــــــر لـــيـــس مـــجـــرد عــمــلــيــة 
عسكرية محدودة وقصيرة األمد، وأنه قرار 
التي تم اختيارها  استراتيجي، وللمنطقة 
في إيران أهمية كبيرة، ألنها تعني وجودًا 
النفط  منابع  قــرب  كبيرًا  روســيــًا  عسكريًا 
الـــكـــبـــرى فــــي الـــعـــالـــم، فـــالـــقـــاعـــدة الـــجـــويـــة، 
الــتــي تــكــاد تصبح روســيــة، قريبة مــن أهم 
إيــران والعراق  العالم في  النفط في  منابع 
ودول الخليج العربي. ولكي ال نستمر في 
الحجم ال يمكن  قــرارًا بهذا  فــإن  سذاجتنا، 
تـــوافـــق روســـــي أمــيــركــي  يــتــم مـــن دون  أن 
كــــامــــل، والـــتـــصـــريـــحـــات األمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
حملت، بعد التلميح إلى املفاجأة، ال تنفي 
هــذا الــتــوافــق، فكل مــا قاله األمــيــركــان أنهم 
أبلغوهم  الــــروس  بــالــتــوقــيــت، وأن  فــوجــئــو 
بخصوصها،  معًا  ونّسقوا  الخطوة،  بهذه 
ملحاربة  الدولية  الجهود  في  تصب  وأنها 
اإلرهاب، مع ماحظة أن الروس واإليرانيني 
والتوقيت  اللوجستية  التفاصيل  نــّســقــوا 
مــــع الـــــعـــــراق، قـــبـــل الــــبــــدء بـــــأي تــــحــــرك، مــا 
يعني أنه تم التنسيق مع األميركان حتى 
يقوله  مــا  وأن  الــصــغــيــرة،  التفاصيل  عــلــى 
فإباغ  لــه،  األميركان عن مفاجأة ال صحة 
الحكومة العراقية بعدد الطائرات وتوقيت 
عــبــورهــا األجـــــواء الــعــراقــيــة يــعــنــي تبليغًا 

مباشرًا للجيش األميركي.
ــال الــــروس إن مــوافــقــة طــهــران عــلــى نشر  قـ
ــات يــعــكــس »حـــجـــم الـــتـــعـــاون غــيــر  ــاذفــ ــقــ الــ
ــــع  ــتــــقــــارب واسـ ــوق، واالســـــتـــــعـــــداد لــ ــبــ ــســ املــ
مـــفـــتـــوح زمـــنـــيـــًا، خـــصـــوصـــًا مــــع الـــحـــديـــث 
عــن احــتــمــال تــوقــيــع اتــفــاق ثــنــائــي لتنظيم 
ــات الـــروســـيـــة فــــي إيـــــــران«،  ــاذفــ ــقــ وجــــــود الــ
بــيــنــمــا قــــال أمــــني مــجــلــس األمــــن اإليـــرانـــي، 
عــلــي شــمــخــانــي، إن الـــتـــعـــاون بـــني طــهــران 
وموسكو استراتيجي لـ »مكافحة اإلرهاب 
فــي ســـوريـــة، وإنــنــا نــقــوم بــتــبــادل الــقــدرات 

واإلمكانات في هذا الشأن«.
األميركان في لب االتفاق، وهو تغيير كبير 
فــي خــارطــة الــتــحــالــفــات، وخــريــطــة الــشــرق 
األوسط، وما جرى في تركيا في األسابيع 
األخيرة، من املحاولة االنقابية إلى الحملة 
الــكــبــرى الــتــي تــلــت ذلـــك االنـــقـــاب الــفــاشــل، 
إلــى زيــارة أردوغـــان روســيــا، ونجاح أنقرة 
وموسكو في تجاوز أزمــة إسقاط الطائرة 
الــروســيــة، يــشــي بـــأن تــركــيــا ليست بعيدة 
عن هذا التغيير وعن تفاصيله ومستقبله، 

وهذا ما ستكشفه األيام املقبلة.
)إعالمية سورية(

اســتــيــائــه على  بــعــد  بــاإلحــالــة  نتائجها 
، وألــغــى كــل هــذه 

ً
السلطة غصبًا وســـرقـــة

أراد  إذ  وظلما،  استخفافًا  االستحقاقات 
أن يــســرق معنى الــصــنــاديــق مــرة أخــرى، 
الصناديق  فيها  يستبدل   ،

ً
مــركــبــة  

ً
ســرقــة

إذ حــاول مع  زائفة،  الحقيقية بصناديق 
 

ّ
سدنته وداعميه من مجلس العسكر حل
الـــبـــرملـــان وتــعــطــيــل الـــدســـتـــور واالنـــقـــاب 
واختطاف رئيس مدني منتخب. ونادى 
املزيف ملغزى ومعنى  السارق نفسه  هذا 
كــاذبــة ظــاملــة، »هلموا  بــدعــوٍة  الصناديق 
إلــى الــصــنــاديــق!« صــنــاديــق ذخــيــرة أزاح 
بــهــا صــنــاديــق انــتــخــابــات واســتــفــتــاءات 
يمّرر  أن  أراد  زائــفــة  حقيقية، وصــنــاديــق 
االنــقــابــيــة، صناديق  لعبته  بــهــا  ويــــزور 
زائـــفـــة واســـتـــفـــتـــاءات ضــالــة وانــتــخــابــات 
عبثية هزلية. كان ذلك في دستوٍر ينتهكه 
لــيــل نــهــار، وفـــي انــتــخــابــاٍت رئــاســيــة في 
للقراطيس  برملان  وفــي  هزلية،  مسرحية 
مخابراتية،  أجــهــزة  النهاية،  فــي  شكلته، 
حتى لو تدثر بانتخابات شكلية، سرقة 
ــرنـــة ومـــشـــفـــوعـــة بــالــنــصــب  ــتـ ــقـ أخــــــــرى مـ
ــبـــريـــر  ــتـ ــالـ ــال، ومــــصــــحــــوبــــة بـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالحـ

والتغرير والكذب والتزوير. 
الــتــي ســرق فيها  أمــا الــصــنــاديــق الثالثة 
ـــره  مـــعـــنـــى اإلنـــــــســـــــان وكــــــرامــــــتــــــه، حــــاضـ
ومستقبله، فلم تكن إال صناديق الشهداء 
الــذيــن أوقـــع بــهــم ضــمــن حــيــلــٍة أقـــّرهـــا، لم 

نفسه، وأنه يستحق أكثر من مجرد كاتب. 
لــذا، كــان يسعى إلــى الحصول على صفٍة 
ســيــاســيــٍة فــي إطـــار الــحــلــف الـــذي يــؤيــده، 
ولــم تصنع لــه نشاطاته فــي هــذا املــجــال، 
للشؤون  األردنـــي  »املجلس  تأسيس  عبر 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــة« لــتــنــظــيــم »الـــدبـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الشعبية«، وال زياراته املتكّررة إلى دمشق 
امــتــيــازاٍت مهمة،  الــصــفــة، ولــم تعطه  تلك 
ربما ألن إيران واألسد ال يثقون إال بنمط 
املثقفني الذين يجري تصنيعهم من خال 
يــأتــون  الــذيــن  أمـــا  الــخــاصــة،  مؤسساتهم 
مـــن خـــــارج تــلــك األطـــــر فــلــيــســوا أكـــثـــر من 
ر إلى 

ّ
مياومني بالقطعة، وربما وصل حت

»الهوية  القناعة، ورأى نهاية فكرته  هذه 
بمجتمعات  إيـــران  تدمج  التي  املشرقية« 
العربية  الغالبية  العربي، وتخرج  الشرق 
في املشرق نفسه من أطــر تلك الهوية، أو 
ــٍع، بــحــكــم تخلفه  تــحــّولــهــا إلـــى كـــم خـــاضـ
وخــيــانــتــه مــنــظــومــة الــقــيــم الــتــي يرسمها 
 تــشــّكــل 

ً
 طـــائـــفـــيـــة

ً
 إقـــلـــيـــمـــيـــة

ً
ــة ـــويــ ــــر، هـ

ّ
حــــت

ف لتحالف األقليات السيئ 
ّ
التعبير امللط

الـــســـمـــعـــة، والـــتـــطـــبـــيـــق الـــعـــمـــلـــي ملـــشـــروع 
الشرق األوســط الكبير الذي طاملا انتقده 
الربيع  ثــورات  واتهم  ر نفسه، 

ّ
ناهض حت

العربي بأنها تشّكل تطبيقاته العملية. 
ــر تــضــعــه فـــي قائمة 

ّ
خــتــامــًا، نــتــاجــات حــت

الــكــتــاب املــؤيــديــن لــجــرائــم الـــحـــرب، وليس 
ــار الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وقـــبـــول  أنــــصــ

التعددّية.
)كاتب فلسطيني(

العنف ضد  فيها  يتحّول  التي  اللحظة  إن 
ــــى قــيــمــٍة  الــفــلــســطــيــنــي داخــــــل إســـرائـــيـــل إلـ
أخـــاقـــيـــة هـــي نــفــســهــا الــلــحــظــة الـــتـــي يتم 
ي بعضهم التحريض اإلسرائيلي 

ّ
فيها تبن

ي أجــواء الــهــدوء«، وهــي نفسها 
ّ
ضد »مخل

»الـــهـــدوء« من  يــتــحــّول فيها  الــتــي  اللحظة 
مــصــلــحــة الـــقـــوي إلــــى مــصــلــحــة الــضــعــيــف. 
وعند هذه النقطة تحديدًا، يتوقف النقاش 
املشتركة  العربية  القائمة  مــكــونــات  داخـــل 
قوة  هــدم  عملية  وتبدأ  »نقاشا«،  يكون  أن 

القائمة، وقيمتها املضافة، سياسيًا. 
ــقـــامـــع لــــهــــدوء الــضــحــيــة،  ــة الـ ــاجـ نــفــهــم حـ
وتعاملها »العقاني«. نفهم حاجة املجرم 
بـــانـــضـــبـــاط،  »الــــضــــحــــيــــة«  ــتـــصـــرف  تـ ألن 
نـــفـــهـــم حـــاجـــة  أعــــصــــابــــهــــا.  تـــتـــمـــالـــك  وأن 
فلسطيني تسميه هي،  لخطاب  إسرائيل 
لتوظيفات سياسية خاصة بها، »رزينًا«، 
و»متزنًا« و»هادئًا«، وبعيدًا عن »العنف«. 
لكن، هل نفهم أن تستبطن الضحية هذا 
املــنــطــق؟ هــل نفهم ســهــولــة أن تــصــدر لنا 
ــيـــل عــاقــاتــهــا »اإلشـــكـــالـــيـــة«، بــدل  إســـرائـ
أن نــســتــخــدمــهــا نــحــن لــصــالــحــنــا ولــبــنــاء 
قوتنا الذاتية؟ هل نفهم أن تمسي عاقات 
إسرائيل »اإلشكالية« عاقات »إشكالية« 
لــنــا أيـــضـــا؟ هـــل تــمــســي إشــكــالــيــة املــجــرم 
تحّول  أن  نفهم  وهــل  الضحية؟  إشكالية 
الــضــحــيــة عـــاقـــة »إشـــكـــالـــيـــة« إلســرائــيــل 
مع أي طــرٍف من نقطة قــوٍة لنا إلــى نقطة 

ضعف؟ 
ليس من مسؤولية الضحية تقديم نفسها 
ــواء  ــ شــريــكــًا مــريــحــًا، كــمــا أن تــوفــيــر »األجـ
مسؤوليتها  نقيض  هو  للقامع  الهادئة« 
األخــاقــيــة والــســيــاســيــة. أمـــا ربـــط تصرف 
املــــشــــروع الــصــهــيــونــي بــســلــوك الــضــحــيــة 
ــن الــســيــاســة وعــن  ــة عـ ــارجـ فــهــي قــــــراءة خـ
ويـــبـــق  آن.  فـــــي  ــة  ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ ــة  ــيــ املــــســــؤولــ
الــخــيــار الــصــحــيــح بــيــنــنــا وبــــني املـــشـــروع 
الــصــهــيــونــي، فـــي مــرحــلــة الــتــبــايــن الــحــاد 
في ميزان القوى، وفــي سياق واقــع عربي 
الخيار بني صراع  وفلسطيني رديء، هو 
تمّر نتائجه وتمّرر مخططاته، في كل ما 
يتعلق بهدم البيوت والتطهير في النقب 
واألسرلة في سياسات التعليم، واإلقصاء 
عن سوق العمل، وسط »هدوء الضحية«، 
وقبولها  بحوار هــادئ، يؤسرل ما تبقى 
الوعي، وبني مواجهة معلنة تستنفر  من 
ــلـــى وعــيــهــا  ــة، وتــــحــــافــــظ عـ ــيـ قــــــوة الـــضـــحـ
وتصلب مشروعها.  من دون هذا النقاش 
تــبــنــى إرادة ســيــاســيــة، وال  الــســيــاســي، ال 
يــحــّصــن الــــوعــــي، ونـــتـــحـــول مــوظــفــني في 
ــاداٍت فـــيـــه، ويــتــحــول  ــيــ الـــبـــرملـــان، ولـــيـــس قــ
 خــالــيــًا مـــن البعد 

ً
الــعــمــل الــبــرملــانــي عــمــا

السياسي، وهو إغراء لكل من يرى العمل 
السياسي نوعًا من العاقات العامة، لكنه، 
بالتأكيد، ليس إغراًء ملن يرى نفسه قائدًا 
السياسي  النقاش  أن تحرير  لشعبه. كما 
من جدران الغرف املغلقة للقائمة العربية 
ملشتركة إلى الجمهور الواسع الذي أعطى 
ما  هو  للمشتركة،  والغالية  العالية  ثقته 
من شأنه أن يعيد إحياء السياسة نفسها، 
بـــل وإحـــيـــاء األحـــــزاب الــعــربــيــة الــتــي مــات 
حــضــورهــا الــســيــاســي، إثـــر مـــوت الــنــقــاش 
»الحفاظ  منطلقات  )مــن  بينها  السياسي 
على املشتركة«، وكأن املشتركة ال تتحمل 
الــســيــاســة، أو وكــأنــهــا هــي نفسها خــارج 
السياسة، ووليدة منطق صراع بقاء ضمن 
»املشتركة«  يحيي  وأن  ــى(،  األدنــ شــروطــه 
ذاتــــهــــا، عـــبـــر تــفــعــيــل دورهـــــــا الــســيــاســي، 
وكآلية على طريق تنظيم األقلية العربية، 

وتصليب إجماعها الوطني.
)نائب عن »التجمع« في الكنيست(

سارق الصناديق

ناهض حتّر المستقوي على الضعفاء

التمثيل العربي في الكنيست 
بين القيادة و»الوظيفة«

وارسو ال »سايكس بيكو«

الناس صارت ال 
تحتمل صندوق 

النقد وشروطه وال 
صناديق الجباية 

وافتراسها

راح يخترع لنظام 
األسد مزايا، لو كانت 

موجودة لما فّكر 
السوريون بالثورة

ليس من مسؤولية 
الضحية تقديم 

نفسها شريكًا مريحًا، 
وتوفير »األجواء 

الهادئة« للقامع 

آراء

بشير البكر

إلــى حــّد كبير،   
ٌ
املدينة مــن داعـــش، معّبرة النساء فــي منبج، بعد تحرير  صــور 

الذين عاشوا قرابة عامني في ظل  للناس  ويبدو االحتفال بمثابة والدة جديدة 
كابوس سلطة قرووسطية. وبعيدًا عن بعض القراءات التي اعتبرت الصور مبّيتة 
ومدروسة، فإن السوريني الذي ثاروا عام 2011 ضد بشار األسد لم يتنازلوا عن 
حلم الحرية، ولذا لم يعفوا أنفسهم من اإلصابة بمسٍّ من العفوية، سرى على 

نطاق واسع، كرّد فعٍل على خالص املدينة من هيمنة الفك املفترس.
الثورة،  افترس  الــذي  الوحش  االنتصار على  أبعد.  أو  االنتصار. هو كذلك  فــرح 
حينما كــانــت قــد أخـــذت تــتــقــّدم، وتنتشر عــلــى مــســاحــات واســعــة مــن األرض 
السورية. األرض التي اليزال داعش يسيطر على مساحات شاسعة منها، هي 
التي حّررها الجيش الحر من النظام، وكانت مهيأة لتشكل قاعدة للثورة، ومن 
ذلك مدينة منبج نفسها، والرقة املدينة األولــى التي حّررها الجيش الحر، وكان 
 من 

ً
إسقاط تمثال حافظ األسد فيها إشارة لخروج منطقة شرق سورية كاملة

، ألن داعش وضع يده عليها، 
ً
تحت سيطرة النظام، ولكن الفرحة لم تدم طويال

وحولها إلى عاصمة له، ومنها تمّدد نحو دير الزور والحسكة، وبعد ذلك ريف 
حلب وتدمر وحتى ريف دمشق والقلمون، ليقطع الطريق أمام مشروع الثورة.

 
ٌ

ية، وهذا حرف
ّ
ال يتوّرع بعضهم حتى اليوم عن نسب داعش إلى املظلومية السن

ية زادت مع داعش أضعاف 
ّ
للمظلومية نحو وجهٍة خاطئة جدًا، فاملظلومية السن

ما كانت عليه، قبل أن يولد هذا الغول من رحم االحتالل األميركي للعراق، ويتمّدد 
التوحش  على نحٍو مشوه في منطقٍة، كانت تعيش حراكًا سياسيًا بعيدًا عن 

الذي طبع سلوك هؤالء املجرمني.
ّن السجائر، 

ّ
ثّمة من رأى في صور النساء، وهن يحرقن البراقع السوداء، ويدخ

الذين  الــنــاس  يــريــد استثمار معاناة  الـــذي  املـــدروس  املسرحي  العمل  مــن  نــوعــًا 
 تحاكي مرح الطيور 

ً
حكمهم داعش بالحديد والنار، إال أن الصور تعكس لحظة

التي وجدت باب القفص مفتوحًا، وهذا ما ينتظره الناس في كل مكاٍن استطاع 
داعــش أن يفرض فيه قوانينه، فــي الــرقــة واملــوصــل وديــر الـــزور وريــف دمشق. 

وتجدر اإلشارة إلى أن بعض النسوة استخدمهن داعش دروعًا بشرية.
مــا يــفــّســر فـــرح الــنــاس بــالــخــالص مــن داعـــش أنـــه قـــدم نــمــوذجــًا مــن اإلجــــرام لم 
يسبق لــه مثيل فــي الــتــاريــخ، حتى لــدى أعتى الــدكــتــاتــوريــات، وأصــابــت جرائمه 
النساء،  البشر أحياء، إعــدام األطفال، رجم  املجتمع بطوائفه وفئاته كافة. حرق 
هدم الكنائس، قتل األبرياء املسافرين في املطارات، بل أكثر من ذلك فإن أفعاله 
اإلجرامية خلطت األوراق السياسية، وقدمت غطاًء للقوى التي كانت بحاجة إلى 
ذريعٍة لتبّرر تخاذلها عن اتخاذ موقف مثل الواليات املتحدة وأوروبا، كما وفرت 
 للتدخل العسكري إلدامة النظام، كما هو الحال مع روسيا التي انخرطت 

ً
مدخال

السوري منذ حوالى عــام، بذريعة محاربة داعــش، ولكنها  الشأن  عسكريًا في 
زت على الجيش الحر واملدنيني.

ّ
رك

على الجانب اآلخــر، هناك صور ال تصل إلى اإلعــالم، ولكّن أصداءها منتشرة 
التي  املــطــاردة  بحمالت  تتعلق  وهــي  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  بكثرة 
 يــتــعــّرض لــهــا الــســوريــون بــني عــمــر 18و40 فــي دمــشــق، مــن أجـــل ســوقــهــم إلــى 
جبهات القتال ضد املعارضة. وتفيد األنباء القادمة من العاصمة السورية بأن 
الــدوريــات، من أجل إيقاف أكبر عدد من  األيــام األخيرة شهدت تكثيفًا ألعمال 
النظام،  إذا كانوا يؤيدون حرب  النظر عّما  القتال، بغض  إلى  املواطنني، لدفعهم 
للنظام هو توفير وقود  الهام بالنسبة  أم ال. األمــر  القتال  أنهم قــادرون على  أو 
للمعركة، وهــو ما دفــع األهــالــي إلــى تهريب أوالدهـــم إلــى الــخــارج، كي يجنبوهم 

املوت املجاني. 

نصري حجاج

للزيارة،  للعيش وال  األميركية، ال  املتحدة  الــواليــات  إلــى  الــذهــاب  فــي  أرغــب يومًا  لــم 
ولكنني رغبت في زيارة لوس أنجليس ونيويورك فقط، ال لشيء سوى رغبتي في 
ارتياد حانات وعلب الليل الرخيصة للوس أنجليس التي كانت مسرحًا لعبث هنري 
تشارلز بوكوفسكي، وصفعاته التي وجهها إلى وجه عالم السحق والتزييف، ومحق 
العصر األميركي، والتي كتب فيها  الــذي بلغ ذروتــه في  إنسانية اإلنسان املعاصر 
بوكوفسكي أشعاره املجنونة وقصصه الغرائبية. كنت قد اكتشفت كتابات الكاتب 
األميركي األملاني في منتصف السبعينيات، قبل ترجمته إلى العربية، وقد أحببته 
قاصًا ربما أكثر منه شاعرًا، ووددت أن ألتقيه يومًا ألحدثه عن معانيه التي تتشابه 
مع ما نعيشه بتأثيرات الحضارة األميركية في بالدنا، عبر الدم والقتل املتدفق من 

 .
ً
 ونساًء ورجاال

ً
شعوبنا، أطفاال

كنت أيــضــًا أحــب أن ألتقي بــبــول أوســتــر، فــي مدينته األثــيــرة نــيــويــورك الـــذي قــرأت 
النيو-  عامله  وسحرني  سنة،  بعشرين  عربيًا  ترجمتها  قبل  نيويورك«،  »ثالثية  له 
أرغــب في زيــارة حي هارلم، غيتو األفارقة األميركيني، حيث  سوريالي .كنت ربما 
عاشوا العنصرية البيضاء املدمرة للروح تحت غطاء كراهية اللون.  وربما كنت راغبًا 
في لقاء إدوارد سعيد في عامله األميركي، وكنت، بكل أسى، أريد أن أزور قبر صديق 
الطفولة واملــراهــقــة ابــن مخيم عــني الــحــلــوة، مـــروان حميد، الــذي عــاش فــي نيويورك 
ومات ودفن هناك قبل عشرين عامًا. هذه رغباتي في زيارة الواليات املتحدة، وهي 
 في الدوائر األميركية، للحصول على تأشيرة دخول، 

ً
رغبات شخصية ليست مقبولة

وقد ُيرمى بها في زبالة البارانويا التي تميز دوائر القرار األميركية، ملنح تأشيرات 
الدخول. تلقيت في العام 1988دعوة للمشاركة في مؤتمر تنظمه قناة »سي إن إن« 
حول قضايا إعالمية، وكانت القناة قد بثت لي أربعة تقارير مصّورة، قدمتها باسم 
تلفزيون في منظمة التحرير الفلسطينية، قبل والدة التلفزيون الفلسطيني بسنوات، 
وقــدمــت طلبًا لــلــحــصــول عــلــى »فـــيـــزا«، ووعـــدنـــي الــقــنــصــل فــي الــســفــارة األمــيــركــيــة 
لم  لكنني  األميركية،  الخارجية  وزارة  استشارة  بعد  بــالــرد،  يبلغني  أن  تونس  فــي 
أسمع منهم شيئًا. وفي 2005 تقدمت بطلب للحصول على »فيزا« دخــول للسفر 
الراحل إدوارد سعيد وابنته، لفيلمي »ظل  إلى نيويورك، لتصوير مقابلة مع زوجة 
الغياب«، ووعدني القنصل بأنه سيتصل بي، إلبالغي برد الخارجية األميركية ولم 
للفيلم  للمشاركة من مهرجان هيوسنت  دعــوة  تلقيت  قد  وفــي 2008، وكنت  يــرد. 
الفلسطيني للمشاركة، فقدمت طلبًا جديدًا في السفارة األميركية في تونس، وتكّرر 
مــن مهرجاني هيوسنت وبوسطن  أخــرى  تلقيت دعــوة  الــكــالم نفسه. وفــي 2010، 
للفيلم الفلسطيني، وقدمت طلبًا للحصول على »فيزا« لدى السفارة األميركية في 

بيروت، وتكّرر األمر نفسه بانتظار موافقة الخارجية األميركية.
بعد ســت ســنــوات على آخــر طــلــب، تتصل الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي بــيــروت بمنزل 
شقيقتي، وأتلقى رسالة عبر بريدي اإللكتروني، تعلمني السفارة برغبتها في إجراء 
بيروت  الــى  عودتي  وبعد  فيينا.  في  وكنت   ،2010 العام  في  بطلبي  تتعلق  مقابلة، 
كتبت لهم، فحّددوا لي موعدًا في 11 أغسطس/ آب، فذهبت. نودي علّي، فتوجهت إلى 
رتني، قبل أن تنطق بكلمٍة، بقاضية أميركية بيضاء في فيلم 

ّ
الشباك، ألجد موظفة ذك

عن اإلجراءات العنصرية ضد األميركيني السود. حني تأكدت من اسمي، قرأْت علّي 
 للحصول على »فيزا« دخول، 

ً
القرار بأن الواليات املتحدة األميركية ال تجدك مؤهال

فقالت  القرار؟  بهذا  املجيء إلبالغي  السنوات، طلبتم مني  أبعد كل هذه  لها:  فقلت 
 بسعادٍة، آسفًا فقط 

ً
نعم! فقلت لها كم أنا فخور. وغادرُت السفارة، وأنا أشعر فعال

على األربعمائة دوالر أميركية التي دفعتها رسومًا في املرات األربع، والتي ال بد أنها 
 
ً
ذهبت ثمنًا لرصاص سيقتل األطفال في سورية والعراق وفلسطني، وربما أطفاال

سودًا في الشوارع  األميركية.

ميشيل كيلو

لست من دعاة مقاطعة روسيا اليوم، وإخراجها من سورية غدًا. لكنني أعتقد، 
إلى آخر مــدى، للشعب  الوقت نفسه، أن روسيا تمارس سياسات معادية،  في 
السوري، وأنها ال تراعي، بأي شكل، ما ثار من أجله، فهي، وعلى عكس ما تكّرره 
دومًا، شديدة اإلعجاب باألسد، وتعتقد أن مصالحها تتطلب تبني مواقف عملية، 
الــســوريــني فــي اخــتــيــار حكامهم بــحــريــة، وتــرفــض اعتبارهم  بــــإرادة  ال تعترف 
والسياسات  القوانني  تحترم  أن  يجب  الــذي  السلطة،  وبالتالي  السيادة،  مصدر 

الدولية رغباته.
أنه  الرغم من  الــســوري، على  الروسية مكان للشعب   ليس في جــداول األعمال 
الوزير الفــروف ونائبه بوغدانوف. هذه املفارقة  ال مكان لغيره في تصريحات 
بإنجازات  الــدفــاع  وزارة  فــي  العسكريون  يتباهى  بينما  إذ  الكرملني،  تــؤرق  ال 
تتناقله  مما  الرغم  على  باإلرهابيني،  دومــًا  املوصوفني  املدنيني،  طائراتهم ضد 
وسائل إعالم دولية بالصوت والصورة حول هوية الضحايا، يعلن ساسة وزارة 
الخارجية، بكل بــراءة، أن جيشهم يقنع شعب سورية بالتعبير عن إرادتــه بكل 
إلى أحضان بشار  العودة  حرية، على أن يضع نصب عينيه خيارًا وحيدًا هو 
األســد، وإال فإن صبيب النار الــذي يتعّرض له لن يتوقف عن »إقناع« من بقوا 
أحياء منه بقبول هذا الخيار الذي ترى روسيا فيه، بالنيابة عنهم، التعبير عن 
إرادتهم، وتقاتل لفرضه عليهم بعصا القنابل وجزرة الدبلوماسية. سأفترض، 
التي  وصواريخها  الروسية  الطائرات  لقنابل  انصاع  الــســوري  الشعب  أن  اآلن، 
 لفتكها، 

ً
يقول الخبراء الروس أنفسهم إنه لم يسبق ألية حرب أن شهدت مثيال

وأن مبتكري السالح في الجيش الروسي يعملون الختراع قنابل وصواريخ من 
أنواٍع أشد فتكًا من كل ما هو متوفر منها، ليعالجوا بواسطتها عناد السوريني 

وتمسكهم بحريتهم. ما الذي سيحدث بعد ذلك؟.
انتقال سياسي ما في  أحــد ما روسيا بضماناٍت تكفل حــدوث  عندما يطالب 
وطنهم، مقابل التخلي عن الثورة، يرفض ساستها االلتزام بشيء، بحجة أنهم 
ال يمنون على األسد، وأن إيران هي التي تمتك القرار السوري، والقدرات الالزمة 
تــشــاركــون فــي حــرٍب لستم مــن يحّدد  ملــاذا  فــإن سئلوا:  للحفاظ على سلطته، 
نتائجها، قالوا إنهم يحولون، بحربهم السورية، دون ذهاب اإلرهاب إلى بالدهم 
، فإن قيل إن أغلبية من تقتلونهم ليسوا من اإلرهابيني، بل هم مدنيون معادون 
للمجرم الذي تقولون إن أمره ال يعنيكم، أجابوك: أنت مخطئ، تدخلنا ال يؤثر 
في عالقات السوريني ببعضهم، وال يحدث أي تحول في موازين القوى لصالح 

أي طرف منهم. 
يــعــرف أحــد كيف يوقفه،  الـــذي ال  اليومي  هــذه األكــاذيــب تغطي تدمير ســوريــة 
بسبب ما تعتمده موسكو من سياساٍت تجاه املسألة السورية، تترجم جهدها 
الحل، بما يعتمده من رهاناٍت دولية وإقليمية، ال عالقة  الــذي يعطل  العسكري 
الذين  السوريني  دمــاء  من  بحاٍر  عبر  يمر  تحقيقها  لكن  السورية،  بالثورة  لها 
الذين  وساستها  السوريني،  قتل  في  يتفنن  الــذي  عسكرها  بقنابل  يسقطون 
يستخدمون قوة جيشها النارية لسحق شعٍب ال يتركون له أي خيار غير املوت 
تحت ركام مدنه وقراه، أو االستسالم لقاتله املحترف، غاصب القصر الجمهوري 
في دمشق. مع ذلك، ال حديث للروس إال عن عزمهم على البقاء خارج التجاذبات 
السورية، والعزوف عن تقييد حق السوريني في اختيار ما يريدونه، والبقاء على 

الحياد بني أطرافهم املتقاتلة. 
في هذه األثناء، يعرف الروس أن سياساتهم ليس هدفها حل املسألة السورية، 
وأن من تدفنهم طائراتهم تحت ركام منازلهم مدنيون، وليسوا إرهابيني. ويعرف 
إلى رفع  إبادتهم أكثر مما تسعى  إلى  السوريون أن موسكو تجنح، باألحرى، 
الحرب ال تتوقف، إال حني يقّرر املعتدي وقف  القتل عنهم، ويعرفون أيضًا أن 
عدوانه، ويثق املعتدى عليه بصدق نياته، وهذان أمران سيمر وقت طويل، قبل أن 

يتوفرا في سلوك روسيا الحربي، ومواقف السوريني منه.

عباءة داعش في منبج مع السفارات األميركية

روسيا التي تخادعنا
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فضاء مفتوح

آراء

أسامة أبو ارشيد

، تثبتها الوقائع واألحداث، وتأبى 
ٌ
هي حكمة

كثير من عقول بعضنا اســتيعابها. الواليات 
للعــرب،  مبدئيــا  »حليفــا«  ليســت  املتحــدة 
و»حلفهــا« مــع بعضهــم هو نتيجة حســابات 
ثابتــة.  وقناعــات  قيــم  ال  متغيــرة،  ومصالــح 
وبالتالــي، أي تغيــر في الحســابات واملصالح 
املقاربــات  فــي  تغييــر  يســتتبعه  أميركيــا 
والعالقــات، وكل مــن تحّدثــه نفســه بالخــروج 
عــن الحــدود املرســومة لــه سيســمع الجــواب 
األميركي املزلزل سريعا. رأينا ذلك سابقا مع 
العــراق، عندمــا دعمتــه الواليــات املتحــدة فــي 
 بعد 

ِّ
حربــه ضــد إيــران، ثّم قلبت له ظهر املجن

غــزوه الكويــت. ونــراه اليــوم واقعا مــع اململكة 
العربية السعودية، والتي تعيش راهنا وطأة 
اإلدراك أن »الحلــف« مــع أميــركا ليــس »حلــف 
مبــادئ« ثابتــة، بــل »حلــف مصالــح« متغيرة. 
فــي  الحســابات  اختلفــت  فعندمــا  وهكــذا، 
ســورية واليمــن، وعندمــا اختلفــت املقاربــات 
نحــو إيــران، بــدأ التوتــر يطفــو إلــى الســطح، 
اململكــة  بحــق  والتشــهير  النقــد  وتعالــى 

أميركيا.
علــى  جلوســك  مفــاده:  أميركــي  مثــل  ثمــة 
قــد  إنــك  بــل  منــك طاِعمــا،  الطاولــة ال يجعــل 
فــي  يعنــي  الطعــام. وهــو  قائمــة  علــى  تكــون 
ســياق كالمنــا هنــا أن جلــوس بعــض العــرب 

إبراهيم غرايبة

العربيــة  االنتخابــات  تنشــئ  لــم  ملــاذا 
والبلديــة(  والنقابيــة  )النيابيــة  العامــة 
القــوى  فيــه  تتنافــس  اجتماعيــا،  عقــدًا 
واالجتماعيــة،  السياســية  والشــخصيات 
تســتبعد  للســلطة؟  ســلمي  تــداول  ويجــري 
بديهيــة  إجابــة  »التزويــر«  املقالــة  هــذه 
ومتوقعــة، علــى الرغم من صحتها في بعض 
مالحظــة  يمكــن  ولكــن،  والبــالد.  األحيــان 
وتفاعــالت  نتائــج  فــي  والتخلــف  الــرداءة 
سياســية واجتماعيــة لالنتخابــات، مــن غيــر 
تحميــل  كثيــرة.  وبــالد  أحيــان  فــي  تزويــر 
السياســية  النتائــج  وحــده  »التزويــر« 
واالجتماعية لالنتخابات يمنع من مالحظة 
والسياســية  االجتماعيــة  والفجــوات  الخلــل 
العمليــة  ويبقــي  واملجتمعــات،  األفــراد  فــي 
السياسية في »حلقٍة شّريرٍة« محكمة. ولكن، 
من املرجح أن تشكالت اجتماعية وسياسية، 
قائمــة علــى وعي صحيح وواضح بما يجب، 
تكــون  ســوف  عليــه،  تكــون  أن  تحــب  ومــا 
قــادرة أو مؤثرة بنســبٍة معقولــٍة في مواجهة 
التزويــر، وفــي االرتقــاء بالحيــاة السياســية 
العامــة،  االنتخابــات  وتكريــس  والعامــة، 
وتطويــر  النخــب  لتدويــر  مرجعيــة  لتكــون 

التشريعات.
التزويــر األساســي واألكبــر فــي االنتخابــات 
املواطنــن  إرادة  علــى  التأثيــر  هــو  العامــة 
واملجتمعــات، لتتحــرك طوعيــا بالعمــل ضــد 

مباحثــاٍت  أيــة  طاولــة  علــى  األميركيــن  مــع 
ال يجعــل منهــم بالضــرورة شــركاء، كمــا قــد 
قــد يكونــون موضوعــا  بــل إنهــم  يتوهمــون، 
لتلــك املحادثــات، أو مطلوبــا منهــم، أميركيــا، 
»حلــف مبــادئ«  أدوارًا يؤدونهــا. فــال يمكــن لـ
أن ينهــض إن لــم يكــن قائمــا على قيم يشــترك 
أن  عنــك  دع  املختلفــون.  األطــراف  فيهــا 
 علــى الوفــاء 

ً
تكــون كل أطــراف الحلــف قــادرة

هــذا  وفــي  بأعبائــه.  والقيــام  بمتطلباتــه 
الســياق، نســتذكر تصريحات الرئيس، باراك 
أوباما، التي ســجلها تقرير موســع ملجلة »ذا 
أتالنتيــك« األميركيــة، فــي شــهر مــارس/ آذار 
نــا  املاضــي، عندمــا حــذر َمــن وصفهــم »حلفاء
الخليجيــن« بــأن ال يتوقعــوا دعمــا أميركيــا 
مطلقــا فــي أي صــراع مــع إيــران، علــى أســاس 
أن هــؤالء »الحلفــاء« ال يملكــون »القــدرة علــى 
ليســت  أنــه  كمــا  بأنفســهم،  النيــران  إطفــاء 
لديهم القدرة على ربح املعركة بشــكل حاســم 
الذهــاب  علينــا  أن  ســيعني  وهــذا  وحدهــم، 
لحســمها  العســكرية  قوتنــا  واســتخدام 

لصالحهم«.
مناسبة التقديم السابق هو امتعاض بعض 
أطياف املعارضة السورية، وبعض األطراف 
العربيــة، مــن املوقــف األميركــي فــي ســورية، 
والــذي أقــل مــا يوصــف بــه هــو أنــه متواطــئ، 
وليس متخاذاًل فحسب. يجأر كثير من هؤالء 
من املوقف األميركي املتواطئ مع الوحشــية 

نفســها، وهــذا مــا يمكــن مالحظتــه بوضــوح 
فــي بلــدان عربيــة، مثــل األردن، حيــث تتحــول 
االنتخابــات العامــة إلى منافســات عشــائرية 
عــن معنــى  بعيــدة  وجهويــة وأيديولوجيــة، 
السياســية  الحيــاة  وتفســد  االنتخابــات، 
والنقابيــة أكثــر وأســوأ مــن التزويــر املباشــر 

في االنتخابات.
فــي  والبلديــة  النيابيــة  االنتخابــات  تجــري 
األردن، منــذ النصــف الثانــي للقــرن التاســع 
مــع  )تقريبــا(  توقــف  بــال  واســتمرت  عشــر، 
قيــام الدولــة الحديثــة فــي العشــرينيات، لكــن 
هــذه التجربــة االنتخابيــة التي وصل عمرها 
إلى مائة وخمســن عاما؛ لم تتشــكل حولها، 
كمــا يفتــرض وكمــا حــدث فــي معظــم الــدول 
املتقدمة والنامية، أحزاب وقيادات سياســية 
قواعــد  تنشــأ  ولــم  ونقابيــة،  اجتماعيــة 
والبرامــج،  واألفــكار  لالتجاهــات  اجتماعيــة 
 علــى نحو جوهري 

ً
ولــم نشــهد جــداًل متصال

املفترضــة  واألهــداف  باملعانــي  ومباشــر 
للسياسة والنقابات والبلديات.

شــهده  الــذي  التعليمــي  التقــدم  أن  واملحّيــر 
األردن والعالم العربي لم يؤثر بعد اجتماعيا 
وسياســيا في وجهــة االنتخابات والجداالت 
مــن  الكبيــرة  األعــداد  فهــذه  والتشــكالت، 
املتعلمــن وحملــة الشــهادات الجامعيــة مــن 
مختلــف دول العالــم، وبنســبة تقــارب الــدول 
املتقدمة، لم تغير في االتجاهات االجتماعية 
ولــم  واملجتمعــات،  للمواطنــن  والثقافيــة 
تنشئ وعيا جديدًا، يالئم الدول واملجتمعات 

املوقــف  فهــم  بعضهــم  علــى  يستشــكل  قــد 
قائــل  يقــول  وقــد  ســورية،  فــي  األميركــي 
العربيــة،  الــدول  كمــا جامعــة  إنهــا أصبحــت 
واإلعــراب  والشــجب  اإلدانــة  فــي  متخصصــة 
عــن األســف. نعــم، اإلعــراب عن األســف، هذا ما 
فعلتــه إدارة أوبامــا، قبــل أيــام، للتعبيــر عــن 
موقفها من اســتخدام روســيا قاعدة عسكرية 
إيرانيــة، لتنفيــذ ضربــات جويــة فــي ســورية، 
وزراعة املوت والدمار فيها. ولم تفوت روسيا 
الفرصة لتذكيرنا بالتواطؤ األميركي، إذ قال 
بــالده  إن  دفاعهــا، ســيرجي شــويجو،  وزيــر 
عمــل  بــدء  مــن  تقتربــان  املتحــدة  والواليــات 
عســكري مشــترك ضد »املتشــّددين« في حلب. 
الفعــل  طبعــا، سيســأل بعضهــم هنــا عــن رد 
وال  نفــي  ال  ببســاطة:  والجــواب  األميركــي، 
تأكيــد، ممــا قــد يعني أن ثمــة محادثات جادة 

العمــارة،  وأســلوب  والتنظيــم  األعمــال  فــي 
)املــدارس  األساســية  والخدمــات  والتعليــم، 
واإلنترنــت  واالتصــاالت  واملــاء  والكهربــاء 
الســلوك  لكــن  واملواصــالت،..(؛  والطــرق 
املصاحب للمجتمعات الزراعية بقي راســخا 
زراعيــة  ثقافــة  هــي  الحالــة  أن  أي  ومتبعــا، 

ورعوية من غير رعي وزراعة.
وفــي االتجــاه نحــو التعليم والعمــل، تتغير، 
بطبيعــة الحــال، أنمــاط العالقــة بــن الرجــال 
والنســاء وأســلوب األســر في تدبير حياتها 
األفــراد  بــن  العالقــة  وفــي  وعالقاتهــا، 
الفرديــة واملســاواة  علــى  تقــوم  إذ  والنــاس، 
األمكنــة  أســاس  علــى  والتجمــع  التامــة، 
والصداقــة  واملصالــح  واملهــن  واألعمــال 
نهائيــا  بالضــرورة  وتختفــي  واألفــكار، 
واألصــول  واألنوثــة،  الذكــورة  اعتبــارات 

والعشائر والعائالت.

تجــري فعــال بــن الطرفــن، مــن دون االلتفــات 
إلى الجرائم التي ترتكبها روسيا وحلفاؤها 
في سورية. فاملجازر التي ترتكب في سورية، 
وعلــى الرغــم مــن فظاعتهــا، تدخــل فــي ســياق 
»املصالــح غير األساســية« للواليات املتحدة، 
مــا  هــذا  عســكريا.  تدخــال  تســتلزم  ال  التــي 
قالــه أوبامــا نفســه فــي خطابــه أمــام الجمعية 

العامة لألمم املتحدة عام 2013.  
تخــدع  لــم  رتــوش،  دون  ومــن  وضــوح،  بــكل 
أميركا أحدًا، ولم تكذب على أحد، فسياستها 
الخارجيــة، تاريخيــا، تزخــر بنمــاذج التخلــي 
ال  ممــن  األساســين،  غيــر  »الحلفــاء«  عــن 
يدخلــون فــي نطــاق تعريــف »حلــف املبــادئ«. 
فــي ســبعينيات  فــي فيتنــام وإيــران  فعلتهــا 
فــي  الفيليبــن  فــي  ثــم  املاضــي،  القــرن 
الثمانينيــات، وصــواًل إلــى زيــن العابديــن بــن 
علــي فــي تونــس، وحســني مبــارك فــي مصــر، 
وعلــي عبــد اللــه صالح في اليمن، وســتفعلها 
اليــوم وغــدًا إن اضطــرت. فعندما تصبح كلفة 
»الحليــف« أكبــر مــن الحفــاظ عليــه، أو عندمــا 
نهايتــه  بدايــة  تكــون  دوره،  أداء  عــن  يعجــز 
أميركّيــا. هــذا هــو املنطــق األميركــي الراســخ 
التغابــي،  يختــار  بعضنــا  لكــن  والثابــت، 
ليكتشــف، بعــد ذلــك، أنــه عريان تحــت الغطاء 
مــن  »أوســلو«  جماعــة  اســألوا  األميركــي. 

الفلسطينين، واعتبروا من حالهم.  
)كاتب فلسطيني مقيم في واشنطن(

نحتــاج للنظــر والتفكيــر فــي التغيــرات التــي 
والحيــاة  والعمــران  األعمــال  فــي  حصلــت 
األفــكار  فــي  النظــر  نواصــل  ثــم  واملــوارد، 
أن  املفتــرض  الســلوك  وأنمــاط  والثقافــات 
تنشــأ، وســنجد غالبــا أن ثمــة فجــوة هائلــة، 
مــا يفســر  ذلــك، ببســاطة، هــو  يكــون  وربمــا 
الفنــون  وضعــف  االجتماعيــة،  األزمــات 
ومــن  والتطوعــي،  العــام  والعمــل  والثقافــة 
للبرامــج  االجتماعيــة  القواعــد  غيــاب  ثــم 
واالتجاهات السياسية املفترض أن تتنافس 
فــي االنتخابــات العامــة،..  مــا حــدث أنــه صار 
لدينا انتخابات؛ ولكن، لم ينشــأ وعي جديد 

مالئم لهذه االنتخابات.
نســتعد في األردن النتخابات نيابية، ســوف 
أيلــول  ســبتمبر/  مــن  العشــرين  فــي  تجــري 
املقبل، بعشــائر وأيديولوجيات وقرى ومدن 
وأصــول ومنابــت، ثــم يفتــرض بهــذا املجلــس 
تتشــكل  أن  االنتخابــات  هــذه  عــن  الناشــئ 
 تدير الضرائــب واملوارد والجامعات 

ٌ
حكومــة

للخدمــات  املنظمــة  الحديثــة  واملؤسســات 
الخارجيــة،  والعالقــات  اليوميــة  والحيــاة 
وأن يراقبهــا مجلــس نــواب يحاســب أداءهــا 
لهــذه  املنظمــة  التشــريعات  ويصــدر  العــام، 
ســيفعل  مــاذا  ولكــن،  واملؤسســات.  األعمــال 
نــواٌب جــاؤوا بأصوات عشــائرهم، أو بلدتهم 
التــي ولــد فيهــا آباؤهم ألجــل تطوير التعليم 
العالي، أو أزمة املواصالت والنقل، أو التغير 

املناخي أو الحكومات اإللكترونية؟
)كاتب أردني(

اإليرانيــة  للوحشــيتن،  ــَدِة 
ِّ

َعض
ُ
امل الروســية 

واألســدية وتوابعهمــا، ويطالبــون الواليــات 
املتحــدة بموقــٍف أكثــر تشــّددًا وحزمــا، وكأن 
ولــم  األمــس،  فــي  بــدأت  فــي ســورية  املذابــح 
يمــر عليهــا أكثــر من خمس ســنن، لــم تحّرك 
أميــركا خاللهــا ســاكنا. إنــك لتعجــب، وأنــت 
تســمع مناشــداٍت توجــه إلــى إدارة الرئيــس، 
بــاراك أوبامــا، لفعل شــيء أمــام العدوان على 
حلب، وغيرها من املدن. حسنا، جاء الجواب 
غيــر مــرة، وزيــر الخارجيــة األميركــي، جــون 
ســيرغي  الروســي،  نظيــره  يهاتــف  كيــري، 
الفروف، ويسافر إلى موسكو للقاء الرئيس، 
فالديميــر بوتــن، ويتبــع ذلك مكاملــة هاتفية 
فــي  التهدئــة  لبحــث  وبوتــن  أوبامــا  بــن 
ْصُدُر تهديدات أميركية مبطنة 

َ
ســورية، ثّم ت

لروســيا وإيــران بأنهمــا ســتدفعان ثمنــا في 
ســورية إن لــم تلزمــا نظــام األســد بالتهدئــة، 
وتقديــم تنــازالٍت على طاولــة املفاوضات، ثم 
يخرج خبر آخر عن تنســيق أميركي-روســي 
ســورية..  فــي  »اإلرهابيــة«  الجماعــات  ضــد 
ال  التــي  التوحــش  مــن  متواليــة  إنهــا  إلــخ. 
تســفك  التــي  الســورين  لحيــاة  بــااًل  تلقــي 
الــذي  نفســه  الوقــت  فــي  يوميــا،  بالعشــرات 
ــُر فيــه الواليــات املتحــدة، تســليحا، علــى 

ِّ
ت

َ
ق

ُ
ت

الفصائــل التي تدعمها، وتضع »فيتو« على 
تســليحها نوعيــا مــن »حلفائهــا« اآلخريــن، 

عربا كانوا أم أتراكا.  

الحديثــة، .. والكارثــة أننــا تحّولنــا إلــى دول 
ومؤسسات حديثة، بوعي وتشكل اجتماعي 
قرابــي، ال يالئــم الدولــة الحديثــة، وربمــا لــو 
، بال دول ومؤسســات 

ً
بقينــا جماعــاٍت قرابية

احتياجاتنــا  تنظيــم  ألمكننــا  حديثــة، 
بمشــكالٍت  أو  أفضــل،  بكفــاءة  وأولوياتنــا 
أقــل، فالعشــائرية ليســت ســيئة بحــد ذاتهــا، 
هــي ال تصلــح أساســا للتجمع والتنافس في 
مؤسســات تنظيميــة وخدماتيــة، قائمــة على 
أعمــال ومصالــح مرتبطــة باملــدن واألســواق، 
 في مجتمعات 

ً
 ومفيدة

ً
لكنهــا كانــت إيجابية

وأسواق زراعية ورعوية!
والحــال أن الحيــاة واملجتمعات واملؤسســات 
تتغير، في سرعة وتلقائية بالنسبة للموارد 
والتقنيــات املحيطــة بهــا، ولكــن االســتجابة 
نفســها،  بالســرعة  تكــون  ال  واالجتماعيــة 
وال تكــون دائمــا،ً حــن تحــدث، مالئمــة، فقبــل 
نصــف قــرن كان حوالــى 60% مــن األردنيــن 
يعملــون فــي الزراعــة والرعــي، ولم يعد يعمل 
الســكان،  مــن   %5 مــن  أكثــر  الزراعــة  فــي  م 
وحتــى نمــط العمــل في الزراعة هــو أقرب إلى 
املصالــح واألعمــال التجاريــة واالســتثمارية، 
 أسريا، لكنه مشروعات يجري 

ً
ولم يعد عمال

اإلنفــاق عليهــا واســتخدام العمــال الزراعين 
فيهــا، ثــم بيــع املحصــول فــي الســوق بطريقة 
التجاريــة  األعمــال  مثــل  تمامــا  منتظمــة، 
األخــرى. وبالطبــع، تبــع ذلــك تحضــر واســع، 
ويــكاد يكــون جميع األردنيــن اليوم يقيمون 
فــي املــدن أو فــي بلــداٍت ال تختلــف عــن املــدن، 

في حالنا عربيًّا: المتدثر بأميركا عريان

االنتخابات العربية بما هي تحديث التخلف

لم تكذب أميركا 
على أحد، فسياستها 

الخارجية، تاريخيا، تزخر  
بالتخلي عن »الحلفاء« 

غير األساسيين

التقدم التعليمي 
الذي شهده العالم 
العربي لم يؤثر بعد 

اجتماعيًا وسياسيًا في 
وجهة االنتخابات
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دخان يوسف زيدان الغاز يمر من تركيا
جاء الكاتب املصري، يوسف زيدان، إلى املغرب، وهو 
يحمــل فــي حقيبــة ســفره أناتــه املتضخمــة، ويحمــل 
ه هو النجم وغيره 

ّ
في عقله فكرة واحدة، مفادها بأن

مجرد كومبارس، جيء بهم ليؤسسوا املشهد الذي 
ســيحضر فيــه ســيادته، والويــل ملن ســّولت له نفســه 
أن يأخذ منه األضواء، سواء باالسترسال في الكالم 
أو منعــه مــن ممارســٍة شــاذة، يأبــى أّي مراهق متنمر 
أن يمارســها بحضــور ضيــوف، فمــا بالــك باألحــرى 

إن كان هو الضيف.
نســي زيــدان أنــه ضيــف علــى املغاربة الذين أحســنوا 
وفادتــه، واســتقبلوه أحســن اســتقبال، فــرد التحيــة 
الحســنة بأخــرى غيــر الئقــة، وفــي حضــور ثلــة مــن 
كان  وتمــادى.  أســاء  واألدبــاء،  واملثقفــن  املبدعــن 
)املهرجــان  املغــرب  فــي  كبيــرًا  ملتقــًى  حضــوره 
لــه   

ً
املتوســطي  للثقافــة األمازيغيــة ثويــزا( مناســبة

عضــالت  وليســت  الفكريــة،  عضالتــه  الســتعراض 
لســانه البذيئــة، كان األجــدر بــه أن يبّن عن علو كعبه 
األدبــي واملعرفــي، وهــو يناقــش موضــوع النــدوة »في 
الحاجــة إلــى التنويــر«. لكن، لألســف، اكتشــف املتابع 
بأدبــاء  يســمون  مــن  بعــض  أن  والعربــي  املغربــي 

ومفكرين، هم من يحتاج إلى تنوير قبل غيرهم.
في مشــهد من الســينما املصرية، لم يستســغ الكبير 
يوســف زيدان أن يقول له »أحد املذيعن املغمورين«، 
كمــا وصفــه فــي تدوينــة له، بأن يطفئ ســيجارته في 
حضــرة جمهــور جاء ليســمع ما يقولــه، وليس لرؤية 
انتفــاخ أوداجــه، وهــي تنفــث دخانًا علــى الحاضرين، 
الــذي يدخــن  الحــارة  فتــوة  فــي مشــهٍد يحيــل علــى 
أرجيلتــه بحضــور صبيتــه. وألن زيــدان، هــو اآلخــر، 

خاطبهــا  مــا 
ّ
كل والتــي  جــدا(،  )املتنــّورة  العينــة  مــن 

انطلقــت  الحقيقــة،  مــرآة  أمــام  ووضعهــا  أحدهــم، 
العبارة الشهيرة التي يرّددها أغلب املتنورين العرب، 
هــل هــذا مــن الديــن؟ هــل هــذا حــرام؟ وكان ذلــك رده 
علــى ذلــك »املذيــع املغمــور« الــذي ظــّن الســيد دخــان 
ــه ربمــا يكــون هــو اآلخــر مــن »اإلخــوان املســلمن«. 

ّ
أن

لذلــك، كان الــرد ســريعًا وبليــدًا ومضحكًا حد البكاء، 
فكيــف ألديــب حائــز علــى جوائــز معتبرة، أن يســقط 
تلــك الســقطة املدويــة، وعــوض أن يعتــذر بلباقــة عــن 
 أال يقترفها، يتمادى 

ً
تلك الفعلة التي كان عليه أصال

في همز وملز »املذيع املغمور«، الســيد ياســن عدنان، 
بأنــه قــال ذلــك الكالم من منطلق ديني، مع أّن القانون 
يمنــع التدخــن فــي األماكــن العموميــة، واألدب يمنعــه 
الســيد  يخــرج  أن  وعــوض  الضيــوف،  فــي حضــور 
يشــكر  بتدوينــة  ومتتبعيــه  جمهــوره  علــى  دخــان 
فيهــا املغاربــة علــى كرم الضيافــة، ويحاول أن يخفي 
رائحــة دخانــه في املهرجان، خرج عليهم يصف أحد 
أدبائهم وشعرائهم املعروفن بأنه مذيع مغمور، ألنه 

خاطبه وبكل أدب بأن يطفئ سيجارته.
الســيد دخــان، وهــذه زلــة أخــرى مــن زالتــه، عندمــا 
حضــر لهــذا املهرجــان لــم يكــن يعــرف الذيــن كانــوا 
يجالسونه، ولم يكلف نفسه البحث أو السؤال عنهم، 
 ما يعرفه أّن السيد الذي خاطبه، وطلب منه بكل 

ّ
فكل

أدب أن يمتنــع عــن التدخــن مجرد مذيــع مغمور، ولم 
يــدر فــي بالــه أن ذلــك الشــاب أديــب وشــاعر تشــفع لــه 
مؤلفاتــه، بــأن يأخــذ مكانــًا معتبــرًا بــن أدبــاء املغــرب 

وشعرائهم. أعماله تشهد له بذلك.
يونس كحال )المغرب(

خبران: األول، لقاء بن الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، والرئيس الروســي، فالديمير 
مــن  بعــد سلســلة  بطرســبورغ،  فــي  بوتــن، 
مــن  املتبادلــة وســيل  واالتهامــات  الخالفــات 
األلفاظ البعيدة عن الدبلوماسية والتباين في 
املواقف السياسية، أغلبها فيما يخص امللف 
التنافــر  مــن  الرغــم  علــى  الثانــي،  الســورس. 
الحــاد فــي املواقــف، واختــالف املواقــف الــذي 
وصــل إلــى حــد التناقــض أو القتــال بالوكالــة 
االتهامــات  وســيل  الســورية،  األرض  علــى 
املتبادلــة بــن الطرفــن فيمــا يخــص الوضــع 
 ذلك لم يمنع من وصول وزير 

ّ
الســوري.. كل

ظريــف،  جــواد  محمــد  اإليرانــي،  الخارجيــة 
الحــراك  ظــل  فــي  الخبــران  جــاء  أنقــرة.  إلــى 
املتســارع للدبلوماســية التركيــة، بعيــد فشــل 
االنقــالب فيهــا، فتركيــا بعــد االنقــالب ربمــا 
املوجــودة  السياســات  قراءتهــا  تعيــد  بــدأت 
ظــل  فــي  لهــا،  تقييــم  وإعــادة  األرض،  علــى 
تخّبط واضح ملواقف دول أوروبية والواليات 
املتحــدة األميركيــة، والتــي لــم تقــّدم تفســيرًا 
واضحــًا ملوقفهــا، فــي حن اســتغلت روســيا 
املوقــف سياســيًا وإعالميــًا، حيــث ســارعت 
لجانــب  الوقــوف  إلــى  الروســية  الرئاســة 
االنقــالب  ضــد  ودعمهــا  التركيــة  الحكومــة 
الفاشــل. التطــّور الســريع للعالقات الروســية 
الرئيــس  زيــارة  عنــه  نتجــت  والــذي  التركيــة 
التركــي ولقائــه فالديميــر بوتــن، وظهور كل 
مــن الرئيســن، وتعمدهما إظهار نفســيهما، 

تصفيــر  مرحلــة  إلــى  وصــال  وكأنهمــا 
الخالفــات، وعودة املياه إلى مجاريها الراكدة 
منــذ حادثــة إســقاط الطائــرة الروســية .. كل 
هــذا رســالة متعمدة ألميــركا، فاألتراك أرادوا 
حريــة  يملكــون  وكأنهــم  أنفســهم،  إظهــار 
بدائــل  وإيجــاد  االتجاهــات،  بــكل  التحــّرك 
وصــول  حــال  فــي  واقتصاديــة،  سياســية 
مؤقتــة،  ولــو  قطيعــة،  مرحلــة  إلــى  العالقــات 
وهــو مــا حــدا باألميــركان اإلعالن عــن زيارة 
مرتقبــة  لنائــب الرئيــس جــو بايــدن أنقرة، ما 

يعكس أن األميركان قرأوا الرسالة جيدًا.
أمــا الــروس فكانــت رســالتهم واضحــة، وهي 
الشــرق  فــي  األول  الالعــب  أنفســهم  إظهــار 
األوســط، وحتــى فــي آســيا، وأنهــم يكســبون 
فرضهــا  التــي  العزلــة  بعــد  جــدد،  حلفــاء 
األميركان عليهم عقب ما جرى في أوكرانيا.
مــن  أنفســهم خرجــوا  يــرون  الذيــن  الــروس 
العزلــة، وكســروا الجليــد، بــل وتمــّددوا بعيــدًا 
الثمانينــات  بعهــد  يفكــرون  بــدأوا  وربمــا 
القلــق  مــن  الرغــم  علــى  املاضــي،  القــرن  مــن 
ســورية،  فــي  تدخلهــم  مــن  يعتريهــم  الــذي 
حلــب  فــي  حصــل  مــا  بعــد  وخصوصــًا 
وإســقاط الطائرة الروســية، والتي ربما كانت 
ورقة رابحة بيد األتراك، حينما تمت مناقشة 
لــم  الــذي  امللــف  ذلــك  الســوري معهــم،  امللــف 
التســريبات  الكثيــر، وإن كانــت  يرشــح عنــه 
القليلة التي رشحت، وآخرها تصريح رئيس 
الــوزراء التركــي، بنعلــي يلدريــم، أن انتظــروا 

املقبلــة،  أشــهر  الســتة  خــالل  جيــدة  أخبــارًا 
لكنه يبقى كالمًا عامًا ال يســتند الى أّي أفق 
األوروبيــن  تهديــد  تبعــه  وواضــح،  حقيقــي 
بعــدم االلتــزام باتفاقيــة الالجئن، وهذا يعني 
العودة إلى املربع األول في الحوار مع أوروبا. 
ويبقــى الغــاز الشــيء الوحيــد املصــّرح عنــه، 
فروسيا تريد معبرًا لغازها إلى أوروبا، بعد 
الخــالف مــع أوكرانيــا، وليــس هنــاك أفضــل 
مــن األراضــي التركيــة، لتحقيــق هــذا الخــط. 
لكــن، هــل تقبــل الحكومــة التركيــة أن يكــون 
هــذا املــرور بــال ثمــن؟  قــرأ اإليرانيــون أيضــًا 
الرســالة املوجهــة من الدولتن، فســارعوا إلى 
إرســال وزيــر خارجيتهــم إلــى أنقــرة، وربمــا 
األيــام  فــي  ملوســكو  أيضــًا  زيــارة  سنشــهد 
القريبــة املقبلــة، إن لــم تكــن حصلــت بصورة 
الــروس  أن  تمامــًا  تــدرك  فإيــران  ســرية، 
يبحثــون عــن مصلحتهــم فــي ســورية، حتى 
لو كان على حساب التقارب مع إيران، والذي 
بــدأ يتراجــع مــع التدخل العســكري الروســي. 
املتعّمــد  والتعتيــم  األميركــي،  الصمــت 
والتســريبات مــن هنــا وهنــاك، تشــي بتغّيــر 
للمنطقــة،  السياســية  الخريطــة  فــي  واضــح 
هــي  مــا  لكــن،  التحالفــات.  فــي  تغّيــر  وربمــا 

النتائج املترتبة على هذا التغيير؟
طبيعــة  ومــا  يلدريــم؟  قالــه  مــا  هــل ســنرى، 
هــذا التغييــر وملصلحــة مــن؟ وهــل لــه عالقــة 

باالنتخابات األميركية، واملرشح الفائز؟
فراس عالوي )سورية(

غذاء في حلب
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عدنان علي

أّيــام، وصــف رئيــس اللجنــة الدولّيــة  قبــل 
القتــال  ماوريــر،  بيتــر  األحمــر،  للصليــب 
فــي مدينــة حلــب الســورّية بأنــه »أحّد أشــّد 
النزاعــات تدميــرًا فــي العصر الحديــث«. أضاف: »ما 
 املنازل 

ّ
من مكان آمن. القصف مستمر«، الفتا إلى أن

واملــدارس واملستشــفيات فــي مرمى النيــران. ما قاله 
ماوريــر يعكســه الواقــع علــى األرض، وإن كان يمكن 
القول إن األوضاع اإلنسانّية تحّسنت بشكل طفيف 

»العربي الجديد«،  يقيــم فــي مدينة حلب الشــرقية، لـ
بعــض  دخــول  بعــد  نســبيا  يتحّســن  الوضــع  إن 
املســاعدات مــن خضــار ومــواد غذائيــة، وإن كان ال 
يــزال هنــاك نقــص فــي الفاكهــة وبعــض املــواد غيــر 

األساسية.
ق باملحروقات، يقول خضر إنها بدأت 

ّ
وفي ما يتعل

ات الوقود، وقد انخفضت أسعارها. 
ّ
ر في محط

ّ
تتوف

يعيــق  املدينــة  علــى  املســتمّر  القصــف  أن  ويوضــح 
 اســتهداف الطائــرات 

ّ
الحركــة فــي األســواق، فــي ظــل

الروســية األحيــاء املزدحمــة بالســكان. وخالل األيام 
األخيرة، أّدت الغارات السورية والروسية إلى مقتل 
وإصابة مئات األشخاص، باإلضافة إلى استهداف 

مستشفى الريح املرسلة.  
وتمّكنــت املعارضــة الســورّية مــن إدخــال مســاعدات 
مــن  حلــب،  ملدينــة  الشــرقية  األحيــاء  إلــى  إنســانية 
عمــدت  وقــد  الراموســة،  منطقــة  فــي  معبــر  خــالل 
الفصائــل إلــى إزالة الســواتر الترابية. يوم الخميس 
املاضــي، وصلــت قافلة مســاعدات مقّدمــة من الهالل 
للتنميــة  الدوليــة  واملؤسســة  القطــري،  األحمــر 
االجتماعيــة، عــن طريق الراموســة )جنــوب املدينة(، 
الذي تســيطر عليه قوات املعارضة. وضّمت القافلة 
ا من 

ّ
ة غذائّية، و24 طن

ّ
ســت شــاحنات فيها 500 ســل

ــا مــن التمــر. ويشــير 
ّ
الطحــن، باإلضافــة إلــى 15 طن

الهــالل األحمــر القطــري إلى اســتفادة 20 ألف عائلة، 
أي نحو مائة ألف شخص، من املساعدات.

كذلــك، أرســلت هيئــة اإلغاثــة التركّيــة قافلــة إغاثيــة 
إلــى القســم الشــرقي مــن مدينــة حلــب، تحتــوي علــى 
خضــار وطحــن، وأخــرى مــن الشــعب الكويتــي إلــى 
املدنّيــن فــي مدينــة حلب. ويقول الناشــط اإلعالمي 
وصــول  بدقــة  يتابــع  إنــه  خضــر،  عبــدو  واإلغاثــي 
املســاعدات، مؤكــدًا أن محتويــات القافلــة التركيــة لم 

ع على املواطنن حتى اآلن. 
ّ
توز

في الجزء الشرقي من املدينة، بعد دخول مساعدات 
معانــاة  تلــغ  لــم  املســاعدات  هــذه  إليهــا.  غذائّيــة 
 استمرار قصف الطائرات 

ّ
األهالي وخوفهم، في ظل

السورّية والروسية، األمر الذي يعيق حياة املدنّين 
ويجعلهم في حالة قلق مستمرة. 

يقول أبو أحمد النجار، الذي يعمل مدّرســا في حي 
»العربــي الجديــد«، إن »النــاس يحاولــون  الشــعار، لـ
 القصف، وصعوبة تأمن 

ّ
عيــش حيــاة طبيعية. لكن

االحتياجات الضرورية، يحوالن دون ذلك«. ويشير 
ه لم يحصل على أي مواد غذائية ألن ما وصل 

ّ
إلى أن

ى أن 
ّ
لــم يكــن كافيــا، عدا عن مشــاكل التوزيــع. ويتمن

تتمّكــن املعارضــة مــن تأمــن طريــق الراموســة حتى 
ل، بداًل من انتظار وصول 

ّ
يستطيع املواطنون التنق

املساعدات.  
أمــا إلهــام، وهــي طالبــة جامعية، فتقــول إن »الحياة 
لــة فــي املدينة«. تضيــف: »ينتظُر الجميع 

ّ
شــبه معط

مــا يحملــه الغــد«. وتطالب بعدم اســتغالل األوضاع 
 
ّ
الراهنة وزيادة أســعار املواد الغذائية، الفتة إلى أن

أكثــر مــا يقلــق النــاس هو القصف الجــوي. تتابع أن 
فارق سماء املدينة«. 

ُ
»الطائرات ال ت

خــالل األّيــام املاضيــة، وصلــت مســاعدات إنســانّية 
إلــى املدينــة عــن طريق الراموســة فــي الجنوب، الذي 
سيطرت عليه قّوات املعارضة، وإن كان ال يزال غير 
آمــن، فــي وقــت ينفــي ناشــطون دخول أي مســاعدات 
عــن طريــق الكاســتيلو وحــي بــن زيــد )الخاضعــان 
لسيطرة النظام(، وذلك بعد إعالن روسيا عن هدنة 
يومّية ملدة ثالث ساعات من أجل إدخال املساعدات، 
ومســؤولون  املتحــدة  األمــم  اعتبرتهــا  مــدة  وهــي 

دوليون آخرون غير كافية.
دخلــت  املســاعدات  معظــم  إن  ناشــطون  ويقــول 
يوضــح  الهدنــة.  إعــالن  قبــل  وحتــى   ،

ً
ليــال األحيــاء 

الــذي  خضــر،  عبــدو  واإلغاثــي  اإلعالمــي  الناشــط 

مجتمع
 سوء التغذية أثناء الحمل يصيب املواليد باضطراب نقص التركيز 

ّ
رت دراسة بريطانية من أن

ّ
حذ

وفرط الحركة، ما يجعلهم يعانون من نقص التركيز في املدرسة. وأوضح الباحثون في جامعتي 
 اإلفــراط فــي تناول األطعمــة عالية الدهون 

ّ
»كينغــز كوليــدج لنــدن« و»بريســتول« فــي بريطانيــا، أن

والســكر مثــل الوجبــات الســريعة واللحــوم املصنعــة والحلويــات، أحــدث تغييــرات فــي الجينــات 
املسؤولة عن تطور مناطق في الجنن، ساعدت على ظهور اضطراب نقص التركيز وفرط الحركة 
)األناضول( في املواليد خالل سن الطفولة املبكرة. 

ون قاربا خشــبيا 
ّ
ها أنقذت نحو 246 مهاجرًا كانوا يســتقل

ّ
قالــت قــوات خفــر الســواحل اإليطاليــة، إن

فــي البحــر املتوســط. وأظهــرت لقطــات فيديــو نشــرتها عــددًا كبيــرًا مــن املهاجريــن علــى مــن القارب 
الــذي حمــل جانبــاه كلمــات باللغــة العربيــة، والــذي كانــت تتقاذفــه األمــواج. كمــا أظهــرت اللقطــات 
قل املهاجرون إلى ســفينة تابعة لخفر الســواحل 

ُ
 من القارب. ون

ً
أفراد خفر الســواحل يحملون طفال

 طائرة 
ّ
 مهاجرًا احتاج إلى رعاية طبية خالل الرحلة، وإن

ّ
تمهيدا لنقلهم إلى البر. وقالت القوات إن

)رويترز( هليكوبتر أرسلت لنقله إلى البر. 

إيطاليا تنقذ 246 مهاجرًا في البحر المتوسطسوء تغذية الحوامل يؤثر على صحة أطفالهن العقلية

صيدا ـ انتصار الدنان

لفلســطن »نكهــة خاصــة« يتوارثهــا األبنــاء 
فــي  أهلهــا  يؤّكــد  مــا  بحســب  آبائهــم،  مــن 
التــراث  علــى  الحفــاظ  الشــتات، ويحاولــون 
الذي حمله األهل معهم على الرغم من مرور 
عقــود علــى اللجــوء، فيبقــى الوطــن حاضــرًا 
فــي أذهانهــم علــى الــدوام. لــم يبصــر خالــد 
سعيد صيداوي، النور في فلسطن في عام 
1962، بل في لبنان، واحد من بلدان اللجوء. 
هــو مــن مواليــد عــام 1962، وفلســطن حّيــة 
فيــه، إذ مــا زال متمســكا بتراثهــا وعاداتهــا، 

ويحفــظ الكثيــر عنهــا »علــى الرغــم من أنني 
أنعــم  ولــم  عــّكا  بحــر  ميــاه  فــي  أســتحم  لــم 
بشمســها«. إلــى عّكا تعــود جذور صيداوي، 
تحديــدًا إلــى بلــدة عــن الســّت التــي تشــتهر 
ببلحها، والتي يمّر فيها »الترين« )القطار( 
كمــا أخبــره والــده. ينقــل صيداوي عــن أهله، 
هــم عندمــا تركــوا فلســطن فــي عــام 1948، 

ّ
أن

واحتــالل  الصهيونــي  العــدوان  بســبب 
األرض، توّجهــوا إلــى الجنــوب اللبناني. في 
هم 

ّ
البداية، ســكنوا في منطقة الصرفند، لكن

لــوا مــع مواطنيهــم االنتقــال إلــى منطقة 
ّ

فض
البركســات فــي مخّيــم عــن الحلــوة لالجئــن 

الفلســطينين فــي صيدا، بعــد وقوع أحداث 
 »منطقة 

ّ
أمنيــة فــي تلــك املنطقة. ويوضــح أن

البركسات تضّم خليطا من الناس. هو مزيج 
فلســطيني وطنــي اجتمــع فــي هــذه املنطقــة، 
مــن مخّيــم تــل الزعتــر )شــرق بيــروت( الــذي 
ُهّجــر أهلــه فــي أثنــاء حــرب لبنــان األهليــة، 
لبنانيــة  ومناطــق  بيــروت  مخّيمــات  ومــن 
املنطقــة  هــذه  إلــى  هــؤالء  لجــأ  وقــد  أخــرى. 
بعــد تضــّررت مناطــق ســكنهم نتيجــة حرب 
»ســكان   

ّ
أن إلــى  ويشــير صيــداوي  لبنــان«. 

منطقــة البركســات، هــم أناس فقراء بســطاء، 
كحالــي«. هــو يســعى منــذ ســاعات الصبــاح 

ويســير  دراجتــه  يركــب  رزقــه،  إلــى  األولــى 
بهــا فــي شــوارع مدينــة صيدا ليبيــع القهوة 
ــه متــزّوج، وله ثالثــة أوالد، 

ّ
لزبائنــه. ُيذكــر أن

ابنة واحدة وابنان تزّوجا وأنجبا.
يقــول صيــداوي »أعمــل في بيــع القهوة على 
ني 

ّ
دراجتــي منــذ 17 عامــا، علــى الرغم مــن أن

اليســرى  عينــي  شــبكة  تضــّرر  مــن  أعانــي 
بســبب التعــب والضغــط. خضعــت للعــالج، 
إلــى  أيضــا«.  أصيبــت  األخــرى  عينــي   

ّ
لكــن

ذلــك، عمــل صيــداوي فــي مجال البنــاء، وقام 
بأشــغال عديــدة، منهــا التمريــض قبــل عــام 
1982 فيما اشتغل كذلك في مجال الكهرباء. 

يضيف: »بعدما لم أتمّكن من االستمرار في 
 ذلك 

ّ
تلــك املهــن، عمــدت إلــى بيع القهــوة. لكن

ال يؤّمــن لنــا قوتنــا اليــوم، زوجتــي وابنتــي 
)22 عامــا( وأنــا«. مــن جهــة أخــرى، يفتخــر 
التــي  الفلســطينية  »الحطــة«  بـ صيــداوي 
ى عنها. هي تراثي، 

ّ
يضعهــا. يقــول: »ال أتخل

 »والدتي 
ّ
ودليل وفاء لفلســطن«. يضيف أن

مــا زالــت تحدثنــا عــن فلســطن وتاريخهــا 
حتــى اليــوم. وتحكــي عن األراضــي التي كنا 
 عودتي 

ّ
نمتلكها«. يتابع: »أنا متمّسك بحق

 
ّ

حــق فأرضــي  فلســطن.  إلــى  كفلســطيني، 
شرعي لي وألوالدي«.

الحّطة الفلسطينيّة تراث خالد صيداوي

بأن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد  أفاد 
قوات  عليها  تسيطر  التي  الغربية  األحياء 
تشهد  زالــت  ما  حلب،  مدينة  في  النظام 
ــن شــهــر أغــســطــس/آب  مــنــذ الــســادس م
الغذائية،  المواد  أسعار  في  ارتفاعًا  الجاري 
الشاحنات  عشرات  دخول  من  الرغم  على 
الغذائية  ــواد  ــم وال الخضار  تحمل  الــتــي 
المساعدات  أن  ــاف،  أضـ والــمــحــروقــات. 
ـ  الكاستيلو  ـ  خناصر  طريق  عــن  أُدخــلــت 
قطع  بعد  نجار،  الشيخ  ـ  والمالح  حندرات، 

المعارضة طريق الراموسة الرئيسي.

أسعار مرتفعة

سالمة عبد الحميد

كان قادمًا من القاهرة، قابلته ألطمئن على 
أحواله، فجلس يحكي لي عن أحوال البالد 
: »لست في 

ً
والعباد هناك، استوقفته قائال

حاجة لحكاياتك، أعرف عنهم أكثر مما 
رأيت في رحلتك القصيرة«. سكت وسيطر 

على كلينا الوجوم. لم يكن صديقي قد 
زار القاهرة منذ أربع سنوات مضت، قّرر 

فجأة أن يقضي فيها إجازته السنوية، كان 
معتادًا فيما سبق على إجازة في مصر، 
لكن انطباعاته هذه املرة لم تكن مشابهة 

النطباعاته في أي زيارة سابقة.
سألني: أال تحّن إلى مصر؟ أومأت برأسي 

مؤكدًا وأفلتت مني تنهيدة حارة طويلة، 
فقال: ملاذا ال تعود؟

ليست املرة األولى التي يكّرر على مسامعي 
السؤال، وما زلت أكّرر اإلجابة: ال أريد أن 
أعود. على األقل ليس اآلن. قلتها له قبل 

سنتن ونصف السنة نصًا عندما سألني 
السؤال نفسه، واآلن أكّررها.

مّر علّي اآلن نحو ثالث سنوات بعيدًا عن 
مصر، ما كان حنينًا إلى العودة، ولو حتى 
لالطمئنان على األهل واألصدقاء، لم يعد 

بنفس القوة التي كان عليها في السنة 
األولى. ال ينحصر السبب في االنقالب 

واإلجرام والقمع وغياب الحريات، وكلها 
أسباب، الواقع أن مشكلة مصر أيضًا 

في الناس. أهل مصر طيبون، ودودون، 
مهادنون؛ هذا هو الشائع عنهم. أزعم أن 

هذا بات من املاضي، ال شك في أن بينهم 
مالين الطيبن، لكن بينهم أيضًا عشرات 

آالف املجرمن واملحّرضن والقتلة، ومالين 
لن. ال أريد الحياة بن هؤالء، لن 

َ
ل

َ
ض

ُ
امل

أحتمل السخافات والجهاالت، ال أرغب أن 
أعيش مجددًا في بلد يحتكره العساكر، 

ويتولى أموره الفاسدون واملنافقون 
والوصوليون. ربما هذا الوضع قائم في 
كثير من البلدان، لكنه في مصر بات ال 

يحتمل وتجاوز كل الحدود.
»هذه بالد لم تعد كبالدي«، بالدي أرض 

الطيبن، وهم باتوا أقلية متوارية في مصر. 
بالدي أرض املتدينن، وهؤالء باتوا شهداء 

أو معتقلن أو مطاردين. بالدي أرض العلماء 
والعقالء، بينما في مصر عبد العاطي 

وعكاشة ومرتضى يمثلونهم.
يطاردني مجددًا: كأنك تتخلى عن حلم 

تحّرر شاركت فيه وتترك بالدك التي تحبها 
نهبًا للفاسدين والجهلة والفاشلن، لو فعلها 
كل مصري فلن تقوم لهذه البالد قائمة أبدًا.

أجادله بأنني لم ولن أتخلى عن حلم التحّرر، 
هو نفسه يشفق علّي أحيانًا من التركيز 
في الهّم الوطني وينصحني أن أهّون على 
نفسي. عندما أخلو إلى نفسي تراودني 
أحيانًا بالتخلي عن كل األحالم، للحظات 
أفكر في ذلك، ثم أستعيد عقلي فأواصل 

حلمي بالحرية.
يقول صديقي إنني هارب ينتظر أن تشفى 

تها، ربما كان محقًا، لكني 
ّ
البالد من عل

أشعر في قرارة نفسي أن غربتي قد تمنح 
نفسي الوقت للشفاء من علل أصيبت بها 

في بالدي.

بالد لم تعد 
كبالدي

مزاج
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تكشف أرقام حكومية بريطانية جديدة أّن 
إدارات المدارس تستبعد يوميًا نحو 20 تلميذًا بسبب 

توجيههم إهانات عنصرية إلى زمالئهم

مدرسة تجمع السوريّات والسودانيّات

1819
مجتمع

لندن ـ كاتيا يوسف

بــريــطــانــيــا بــلــد مــتــنــّوع األعــــراق 
واألديــــــــان يـــفـــرض فــيــه الــقــانــون 
 مواطن، بصرف النظر 

ّ
احترام كل

عــن عــرقــه وديــنــه. وال يحق ألي شخص أن 
يــنــادي آخـــر بــألــفــاظ عــنــصــريــة بسبب لــون 
بشرته املختلف أو عرقه أو خلفيته الدينية، 
 املـــدارس 

ّ
. لــكــن

ً
حــتــى لــو كـــان املــعــتــدي طــفــال

الــبــريــطــانــيــة تــســجــل الــعــديــد مــن الــحــوادث 
العنصرية يوميًا.

تقول ســارة )اســم مستعار، 42 عامًا( وهي 
»العربي الجديد«،  سورية مقيمة في لندن، لـ
ها فوجئت حني استثني ابنها من دعوة 

ّ
إن

إلــــى عــيــد مـــيـــالد أحــــد زمـــالئـــه فـــي الــصــف: 
نا لسنا بولنديني على الرغم من كوننا 

ّ
»ألن

 املسألة ليست دينية 
ّ
مسيحيني«. تتابع أن

على ما يبدو أو نتيجة ما يحدث من أعمال 
 
ّ
إرهـــابـــيـــة خــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة، بـــل يـــبـــدو أن

بعض األشخاص يرفضون اآلخر املختلف 
عــنــهــم، حــتــى لــو كــانــوا هــم أنفسهم ليسوا 
من أهل البالد األصليني، بل يرفض الكثير 
بالدهم.  في  بريطانيا وجودهم  سّكان  من 
 ابنها الذي لم يتجاوز السادسة 

ّ
تضيف أن

 
ّ
ولد في بريطانيا ونشأ في مدارسها. لكن

 ذلــك لــم يشفع لــه لــدى زميله، الــذي قــّرر 
ّ

كــل
أن يستثنيه وحده من حضور عيد ميالده. 
ـــه بــبــراءة سأل 

ّ
وعــن شــعــور ابــنــهــا، تــقــول إن

أن يعطيه بطاقة  قــد نسي  كــان  إن  صديقه 
 األخير رّد عليه ببراءة مماثلة، 

ّ
دعــوة، لكن

عــدم دعـــوة أي تلميذ   والــديــه طلبا منه 
ّ
أن

 ذلــك أثـــار مشاعر 
ّ
غير بــولــنــدي. وتــؤّكــد أن

مــن الــحــزن والغضب لــدى ابنها، الــذي راح 
بتاتًا  إليها  لم يتطّرق  يطرح عليها أسئلة 

في املاضي. 
غ ســارة إدارة املــدرســة، خشية إثــارة 

ّ
لــم تبل

ــد تـــــؤذي ابــنــهــا أكـــثـــر مـــّمـــا تــفــيــده.  بــلــبــلــة قـ
وبــالــطــبــع مــثــل هـــذه الـــحـــوادث الــعــنــصــريــة 
الــتــي ال تــصــل إلـــى مــســامــع املــســؤولــني في 
 
ّ
ــا ألن ــهــا ال تــســّجــل إّمــ

ّ
املـــــدارس كــثــيــرة، لــكــن

التعليمي،  الطاقم  أحــدًا ال يعرف عنها من 
ف بالحوادث العنصرية 

ّ
ها قد ال تصن

ّ
أو ألن

الخطيرة.
بدورها، تقول ناديا )58 عامًا( وهي لبنانية 
مقيمة في لندن منذ أكثر من عشرين عامًا، 
 »األحــداث العنصرية في املــدارس ليست 

ّ
إن

جديدة، بل موجودة منذ سنوات، خصوصًا 
ــداث الـــحـــادي عــشــر مــن سبتمبر/  عــقــب أحــ
أيــلــول 2001 فــي الــواليــات املــتــحــدة«. تــروي 
العمر  مــن  الثامنة  فــي  كــان  ــذاك  آنـ ابنها   

ّ
أن

 له عالقة 
ّ
حني اتهمه زميله في املدرسة بأن

بتلك األعــمــال اإلرهــابــيــة، بــل امتنع الزميل 
عـــن مــرافــقــتــه أو الــلــعــب مـــعـــه، مــمــا دفــعــهــا 

على تعايش مجتمعات وجماعات مختلفة 
املنظمة،   مديرة 

ّ
أن إلــى  معًا. يشير جيمس 

ــارة بــيــرســون، قــالــت فـــي بــيــان صحافي  ســ
إلى  اجتماعية«  فئة »حاجة  إضافة   

ّ
إن لها 

أمام  الباب  املجانية يفتح  املــدارس  معايير 
واملنظمات  الخيرية  والجمعيات  املــــدارس 
املجتمعية األخــرى، للمضي قدمًا في خلق 
املــزيــد مــن األفـــكـــار، الــتــي تــهــدف إلـــى إنــشــاء 
مــدارس تسعى إلى بناء مجتمع متماسك. 
 »شبكة مدارس جديدة« تقوم 

ّ
ولفتت إلى أن

بــأعــمــال رائـــعـــة فـــي مــجــتــمــعــاتــهــا لتحطيم 
إثنيات وثقافات  األطفال من  الحواجز بني 
هم 

ّ
أن وأكملت  مختلفة.  اجتماعية  وطبقات 

يتناقشون في الواقع مع عدد من الجماعات 
املجتمع،  فــي  االنــدمــاج  بمسألة  تهتم  التي 

ع أن تتبع الكثير منها خطاهم. 
ّ
وتتوق

الشرطة   
ّ
أن األســـرة«  »حــيــاة  منظمة  وتفيد 

العنصرية بشكل  الحوادث  بدأت بتسجيل 
منفصل عن غيرها منذ عــام 1988. أّمــا عن 
 األمــر يعود 

ّ
ارتــفــاع أرقامها، فتلفت إلــى أن

جزئيًا إلــى زيـــادة الرغبة فــي االنــخــراط في 
 التكنولوجيا سّهلت 

ّ
املجتمع، وأيضًا إلى أن

التبليغ عن تلك الحوادث عبر اإلنترنت.

يتجاوز عدد العائالت 
السوريّة التي لجأت إلى 

السودان 106 آالف

في حال عجز المدرسة 
عن فعل شيء من شأنه 

إيقاف العنصرية على 
األهل أن يبلّغوا الشرطة

ها 
ّ
إن تــقــول  الــتــي  املــدرســة  إدارة  إلــى تبليغ 

»تــعــامــلــت مــع املــوضــوع بــجــّديــة وصــرامــة« 
من دون أن توضح كيفية ذلك.

الــعــام املــاضــي، جـــرى تصنيف أربــعــة آالف 
حالة من ضمن االعتداء العنصري الخطير 
بـــني تــالمــيــذ املــــــدارس فـــي بــريــطــانــيــا. نتج 
عــن ذلـــك دعــــوات تــطــالــب بتحسني الــتــنــّوع 
ــدارس  ــ ــاء مـ ــنـــظـــر فــــي إنــــشــ االجـــتـــمـــاعـــي والـ
 مـــدارس شــمــال الــبــالد، واملــدن 

ّ
جــديــدة. لــكــن

الساحلية، شهدت زيادة في أعداد الحوادث 
السلطات  لــدى  وثبت  املسّجلة،  العنصرية 
املــحــلــيــة فــي منطقة ريــتــشــمــونــد فــي لــنــدن، 
عن  املستبعدين  التالميذ  مــن  نسبة  أعــلــى 
املـــــــــدارس بـــشـــكـــل ثــــابــــت نــتــيــجــة ســلــوكــهــم 

العنصري.
نـــســـبـــة حـــــوادث  ارتـــفـــعـــت  مـــنـــذ عـــــام 2009 
 وتهني اآلخر، بمعدل 

ّ
العنصرية، التي تحط

ــذه الــــحــــوادث  ــ ــن بــــني هــ ــ ــائـــــة. ومــ 20 فــــي املـــ
والكتابة  واملضايقات  العنصرية  البيانات 
ــدران والــتــعــنــيــف، مــمــا أّدى إلــى  ــجــ عــلــى الــ
ــــن 27 ألــــــف تـــلـــمـــيـــذ مــن  ــر مـ ــثــ ــاد أكــ ــعـ ــبـ ــتـ اسـ
مــدارســهــم منذ ذلــك الــوقــت بسبب تسجيل 

ارتكابهم أعمااًل عنصرية.
الــعــالقــات العرقية  نــّص قــانــون  عــام 1976، 
 مــــن واجـــــــب املـــــــــدارس والـــهـــيـــئـــات 

ّ
عـــلـــى أن

اإلدارية ضمان أاّل يواجه التالميذ أي شكل 
مـــن أشـــكـــال الــتــمــيــيــز الـــعـــنـــصـــري، بــمــا في 
ــتـــداءات واملــضــايــقــات فــي مختلف  ذلـــك االعـ

أشكالها. 
مة »حياة األسرة«، 

ّ
من جانبها، تنصح منظ

بريطانيا،  فــي  العائلة  بــشــؤون  م 
ّ
تهت التي 

ه في حال تعرض التلميذ إلى مضايقات 
ّ
أن

عنصرية، ينبغي عليه أن يخبر والديه، وأن 
يطلب منهما التحّدث إلى الشخص املسؤول 
عـــن مــرحــلــتــه الــتــعــلــيــمــيــة. كــمــا يــفــتــرض أن 
يــســّجــل الــتــلــمــيــذ مــالحــظــات مــكــتــوبــة عــّمــا 
يتعّرض له من إهانات عنصرية، ومن قبل 
أّي كان، وألّي سبب كان. هذه املالحظات من 
شأنها أن تساعد املدرسة على الكشف عّما 
يجري بالتحديد.  وفي حال عجز املدرسة 
عن فعل أي شيء من شأنه إيقاف الحوادث 
الشرطة  غوا 

ّ
يبل أن  األهــل  على  العنصرية، 

ــل فــي  ــ بــــاألمــــر. كــــذلــــك، تـــدعـــو املــنــظــمــة األهــ
الحاالت الخطيرة إلى السؤال عّما إذا كان 
لدى  الكراهية  هناك وحــدة خاصة بجرائم 
الــشــرطــة املــحــلــيــة، لــرفــع الــشــكــاوى املتعلقة 

بالحوادث العنصرية إليها.
بــدوره، يقول مدير البحوث والحمالت في 
املعنية  جـــديـــدة«،  مــــدارس  »شــبــكــة  منظمة 
بــإنــشــاء مـــــدارس مــجــانــيــة تــرعــاهــا الــدولــة 
»الــعــربــي  فــي الـــبـــالد، جــيــمــس جــونــســون، لـــ
 »مــن املــرّجــح أن يــكــون املــعــّدل 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــتــــداءات الــعــنــصــريــة أعــلــى  الــحــقــيــقــي لــــالعــ

 األرقـــــــام الــتــي 
ّ
بــكــثــيــر مـــن املــعــلــن عـــنـــه، ألن

بــالــحــوادث  فقط  ترتبط  احتسابها  يــجــري 
يكفي الستبعاد  بما  اعتبرت خطيرة  التي 
ع أن تكون هناك 

ّ
تلميذ من مدرسة«. ويتوق

حوادث أخرى قد ال تكون في غاية الخطورة 
إلى حّد تبرير اإلقصاء. 

 
ّ
إن فيقول جونسون  املنظمة،  عــن عمل  أّمــا 

»الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة إلنـــشـــاء مــدرســة 
مجانية يتطلب موافقة الحكومة، وذلك بعد 
إلى املدرسة  الطلب الحاجة  أن يثبت مقدم 

في املنطقة املقصودة«. 
لــذلــك، أدرجــــت املــنــظــمــة فــئــة جــديــدة تدعى 
تساعد  قد  ها 

ّ
أن تعتقد  اجتماعية«  »حاجة 

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنجلترا

المملكة المتحدة

مع لجوء عدد كبير من 
السوريّين إلى السودان، 

افتُتحت مدرسة حكومية 
مشتركة في البالد، على أمل 

تعميم هذه التجربة

الخرطوم ـ العربي الجديد

قبل ثالثة أســابــيــع، ومــع بــدء الــعــام الــدراســي في 
السورّية  السودانية  املــدرســة  تحت 

ُ
افت الــســودان، 

»سمية بنت الخياط«، وهي أّول مدرسة حكومّية 
تــســتــقــبــل ســـــورّيـــــني فـــــاّريـــــن مــــن الـــــحـــــرب. تــضــّم 
املدرسة نحو 250 تلميذة سورية، و110 تلميذات 
سودانّيات في املرحلة االبتدائية. رغم أهمّية هذه 
 أزمـــة تالميذ 

ّ
ــهــا ال يمكن أن تــحــل

ّ
أن  

ّ
املـــبـــادرة، إال

ــــودان، ويـــقـــّدر  ــــسـ ســــورّيــــني آخـــريـــن لـــجـــأوا إلــــى الـ
عــددهــم بــنــحــو عــشــريــن ألــفــًا، وقـــد عــجــز بعضهم 
عن االلتحاق بــأي مدرسة خــالل السنوات األربــع 

املاضية. 
ويتجاوز عدد العائالت السورّية التي لجأت إلى 
السودان 106 آالف منذ انــدالع الحرب في دمشق 
قبل خمسة أعوام، وقد أعلن السودان عن منحهم 
إلى  املــدرســة  وتسعى  كمواطنني.  الحقوق  جميع 
دمــــج الـــســـورّيـــني فـــي املــجــتــمــع الـــســـودانـــي، علمًا 
أنــه يتشارك فــي إدارتــهــا ســورّيــون وســودانــّيــون، 

وتضم أساتذة من البلدين.  
ــانـــت كـــافـــيـــة النـــدمـــاج  ــذه األســـابـــيـــع الـــثـــالثـــة كـ ــ هـ
الــتــلــمــيــذات. فـــي بــاحــة املــــدرســــة، تــجــدهــن يلعنب 
وافتتحت  ضحكاتهن.  تعلو  أحيانًا،  ويتحادثن. 
بقرار  التي كانت تضم سودانيني فقط،  املدرسة، 
من وزارة التربية والتعليم، وقد اعتبرت األنسب 
فيها  الــســوادنــيــات  التلميذات  عــدد   

ّ
أن خصوصًا 

لــيــس كــبــيــرًا. فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يـــضـــّم الــفــصــل 
يحملن  غالبّيتهن  تلميذة،  أربــعــني  نحو  الــواحــد 
الــوزارة بدفع رواتب  ل 

ّ
السورية. وتتكف الجنسية 

املدّرسني السورّيني، البالغ عددهم تسعة. وأسوة 
ــــدارس الــحــكــومــيــة، ال يــدفــع  بــالــســودانــيــني فـــي املــ
الــســورّيــون أيـــه رســــوم. كــذلــك، عــمــدت لجنة دعــم 
ــزي املـــدرســـي  ــى تــوفــيــر الـــ الـــعـــائـــالت الـــســـوريـــة إلــ
مجانًا، وغيرها من املصاريف التي تعجز بعض 

األسر الفقيرة عن تأمينها. 
ــلـــمـــيـــذات  وســــعــــى املـــــــدّرســـــــون إلـــــــى احــــــتــــــواء الـــتـ
الـــســـورّيـــات، ومــحــاولــة الــتــخــفــيــف مـــن شــعــورهــن 
بــالــغــربــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــقــريــبــهــن مـــن املــنــهــاج 
ــذه الــتــجــربــة،  الـــســـودانـــي. ويـــأمـــلـــون أن تــعــّمــم هــ
بهدف احتواء جميع التالميذ السورّيني الالجئني 

العاجزين عن االلتحاق باملدارس الخاصة.
السوري في وزارة  التعليم  وتقول مسؤولة ملف 
التربية والتعليم السودانية وفي املدرسة، نسيبة 
صـــالح الـــديـــن، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »تجربة 
السورية تعّد رائدة وجميلة،  السودانية  املدرسة 

وقـــد كــّرســت الــتــعــايــش بــني الــشــعــبــني«. وتــوضــح 
ـــصـــاالت مــع وزارة 

ّ
االت كــانــت نتيجة  املـــدرســـة  أن 

قــادرة  الــســودانــيــة، بهدف تأمني مــدرســة  التربية 
ــمـــل عـــلـــى تـــجـــاوز  ــعـ عـــلـــى احــــتــــواء ســـــورّيـــــني، والـ
مشكلة اللهجة. تضيف أن »التلميذات يعانني من 
العمل على إضافة بعض  داخلية«، مؤكدة  غربة 
املقّررات لهن في نهاية الدوام املدرسي، من بينها 
تــاريــخ وجــغــرافــيــا ســوريــة، بــاإلضــافــة إلـــى اللغة 
الصف  وحــتــى  األول  الــصــف  لتالميذ  اإلنكليزية 
اللغة  السودانّيات يبدأن دراســة  أن  الــرابــع، علمًا 

االنكليزية في الصف الخامس. 
وتــهــتــم املـــدرســـة، بحسب صـــالح الــديــن، بتنظيم 
بعض النشاطات الترفيهية للسورّيات، الفتة إلى 
وجود عدد من املقترحات الهادفة إلى استيعاب 
املزيد، علمًا أن في البالد نحو 20 ألف طفل سوري 

في عمر الدراسة.
من جهة أخرى، تقول إنه خالل األيام األولى، كان 
هناك خوف من عدم اندماج السورّيات، خصوصًا 

تدريسهن  على  ــفــق 
ّ
ات وقــد  اللهجة،  عائق  بسبب 

باللغة العربية الفصحى. لكن بعد ثالثة أسابيع، 
لم يعد هناك أي مشكلة.

املــدرســة عائشة محمد أن »سمية  وتــؤّكــد مديرة 
بنت الخياط« تعّد مثااًل جّيدًا في العالم العربي، 
وســاهــمــت فــي تــكــريــس الــتــعــاون بــني الــســورّيــني 
التلميذات. تضيف:  والتنافس بني  والسودانّيني 
اللهجة،  اختالف  بسبب  واجهنا مشكلة  »بــدايــة، 
وقــــد تـــجـــاوزنـــاهـــا«. إلــــى ذلـــــك، بــــدت الــتــلــمــيــذات 
تقول  باملدرسة.  بالتحاقهن  سعيدات  السورّيات 
الــســادس، إنها سعيدة  شيماء، وهــي فــي الصف 
 في 

ً
في املدرسة، الفتة إلى أنها بقيت عامًا كامال

الــيــوم، بات  الــخــرطــوم.  إلــى  البيت بعد وصولها 
لديها صديقات ســورّيــات وســودانــّيــات. مع ذلك، 
وصديقاتها،  ســوريــة  فــي  مدرستها  إلــى  تشتاق 

علمًا أنها ال تعرف عنهن شيئًا اليوم. 
ويــــواجــــه بــعــض الـــســـورّيـــني الـــذيـــن وصـــلـــوا إلــى 
 ارتــفــاع 

ّ
الــخــرطــوم مــؤخــرًا ظــروفــًا صعبة، فــي ظــل

األسعار وترّدي األوضاع االقتصادّية في البالد، 
وارتـــفـــاع بـــدالت إيــجــار الــبــيــوت، وعــجــز أســـر عن 

تسجيل أوالدها في املدارس بسبب الفقر.
يقول أبو عمر، وهو ســوري، إنه سّجل إبنته في 
املدرسة السورّية ـ السودانية، من دون أن يضطر 
إلى دفع أية تكاليف. لم يكن قادرًا على تسجيلها 
فــي مـــدارس خــاصــة بسبب عــدم قــدرتــه على دفع 
آالف  ستة  بنحو  تقّدر  والتي  املرتفعة،  رسومها 

جنيه )نحو ألف دوالر(. 

عنصريّة التالميذتحقيق
المدارس البريطانية تعاني

األطباء السعوديون مفقودون فـي المملكة

في القطاع الخاص، 
من أصل 28 ألفًا 

و800 طبيب، نجد فقط 
700 سعودي

الرياض ـ خالد الشايع

تواجه وزارة الصحة السعودية أزمة نقص 
باملقارنة مع  السعوديني،  األطــبــاء  عــدد  فــي 
عــدد إجــمــالــي األطــبــاء العاملني فــي الــبــالد، 
األمــر الــذي يــؤّدي إلى نقص حاد وخلل في 
مــيــزان الــقــطــاع الــصــحــي فــي الـــبـــالد. وفيما 
قّدر نسبة األطباء العاملني في السعودية 

ُ
ت

 
ّ

مـــن مــخــتــلــف الــجــنــســيــات بــــ 26 طــبــيــبــًا لــكــل
عشرة آالف نسمة، ال تتجاوز نسبة األطباء 
 عـــشـــرة آالف 

ّ
الــســعــوديــني ســتــة أطـــبـــاء لـــكـــل

 كـــثـــيـــرًا عــــن املــعــيــار 
ّ

ــل ــقـ ــر يـ ــ ــو أمـ ــ نـــســـمـــة، وهـ
 عشرة آالف 

ّ
الــدولــي املــقــّدر بـ 32 طبيبًا لكل

نسمة.
ألف   82 الحكومية  املستشفيات  فــي  يعمل 
 
ّ
أن ــعـــوديـــون أي  مــنــهــم سـ ــفـــًا  ألـ طـــبـــيـــب، 19 

كذلك  املــائــة.  فــي   23.5 تــتــجــاوز  ال  نسبتهم 
يعمل فيها 165 ألف ممّرض، 61 ألفًا منهم 
فيما يعمل خمسة آالف صيدلي  ســعــودي، 
سعودي من بني 22  ألف صيدلي، و69 ألف 

فني صحي سعودي من بني 95 ألفًا.
أّما في القطاع الخاص، فيبدو الوضع أشّد 
ســـوءًا. مــن أصــل 28 ألفًا و800 طبيب، نجد 
 عـــددًا 

ّ
ــعـــودي، عــلــمــًا أن فــقــط 700 طــبــيــب سـ

املستشفيات  فــي  أيــضــًا  يعمل  منهم  كــبــيــرًا 
الحكومية. ومن أصل 41 ألفًا و800 ممّرض، 
يعمل فقط 2200 سعودي. كذلك، يعمل في 
هـــذه املــســتــشــفــيــات 17 ألــفــًا و300 صــيــدلــي، 
600 منهم فقط سعوديون. ومن بني الفئات 
الطبية املساعدة البالغ عدد أفرادها 18 ألفًا 
و500 شخص، 4700 منهم فقط سعوديون.

 الــســعــوديــة تحتاج 
ّ
تــجــدر اإلشـــــارة إلـــى أن

ألــف طبيب  إلــى نحو 25 عــامــًا لتخريج 17 
ســعــودي جــديــد، يتابعون دراســتــهــم حاليًا 
فـــي 23 كــلــيــة طـــب فـــي أنـــحـــاء الـــبـــالد، حتى 
تــغــطــي حــاجــتــهــا مـــن دون احـــتـــســـاب نــمــّو 
 
ّ
ــان. لــكــن ــكــ ــســ ــــدد الــ ــد فــــي عــ ــزايــ ــتــ ــلـــب املــ ــطـ الـ

لــوزارة الصحة ال تتوافق  القرارات األخيرة 
مــع هـــذا املــخــطــط، وتــرفــض تــعــيــني األطــبــاء 
الجدد. فهي أصــدرت قــرارًا بإيقاف برنامج 
عــقــد طــبــيــب مــقــيــم )الــزمــالــة الــطــبــيــة(، األمــر 

الذي يهّدد مستقبل أكثر من 1400 طبيب.
ــّريــــج أحــمــد  فــــي هـــــذا اإلطـــــــــار، يـــكـــشـــف الــــخــ
ــن رفـــض  ــن املـــتـــضـــرريـــن، عــ ــــراك وهـــــو مــ ــبـ ــ الـ
ــه وزمـــــالئـــــه، عــلــى  ــبـ ــدريـ ــاد تـ ــمـ ــتـ الــــــــــوزارة اعـ
ــقـــة رســـمـــيـــة بــذلــك  ــم مــــن صــــــدور مـــوافـ الــــرغــ
قــبــل أســابــيــع. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
ـــه »بــعــد تخّرجي مــن كلية الــطــب، اجــتــزُت 

ّ
إن

ــارات الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة  ــبــ ــتــ ــــي اخــ ــــالئـ وزمـ
 1400 نــحــو  وكـــان  الــصــحــيــة.  للتخصصات 
طبيب قــد تــقــّدمــوا إلــى الهيئة لــلــدخــول في 
 800 إال  منهم  ُيقبل  لــم  الترشيح،  تصفيات 
الــصــحــة  وزارة  قـــصـــدنـــا  ــا  ــدمـ ــنـ وعـ طـــبـــيـــب. 

لــتــوقــيــع عـــقـــود الـــتـــدريـــب، فــوجــئــنــا بــإلــغــاء 
الـــوزارة عقد األطــبــاء املــتــدرب، فيما حاولت 
إرغامنا على التخلي عن البرامج التدريبية 
ملــّدة سنة  عامني  كأطباء  بالعمل  وطالبتنا 
أخــرى  مـــّرة  للتسجيل  بعدها  نــعــود  كاملة، 
في هيئة التخصصات وندخل مرة جديدة 
االمتحانات والتصفيات. وهذا أمر صعب«. 
الــتــخــصــصــات   »هـــيـــئـــة 

ّ
الــــبــــراك أن يــضــيــف 

تطالبنا حاليًا بمبلغ 25 ألف ريال سعودي 
التدريب  كبدل  أميركي(  دوالر   6700 )نحو 

السنوي الذي من املفترض أن تدفعه وزارة 
الصحة. وفي حال لم نسّدده، سوف تسحب 
مــنــا إشـــعـــارات الــقــبــول، فنضطر بــذلــك إلــى 
البحث عن فرص أخرى، على ندرة الفرص، 
ــوار«.  فـــي قــطــاعــات أخــــرى أو فـــي دول الـــجـ
 »الــهــجــرة لطلب الــــرزق أمــر 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

ا«.
ّ
يلوح في األفق بالنسبة إلى كثيرين من

في املقابل، وفي حني ترفض الوزارة تدريب 
ع عقودًا 

ّ
األطباء السعوديني وتعيينهم، توق

مع أطباء من الخارج. على سبيل املثال، نشر 
الــســودانــي للتخصصات  الــقــومــي  املــجــلــس 
الصحية الشهر املاضي، خبرًا مفاده توقيع 
اتــفــاقــيــة لــلــتــعــاون الــصــحــي بــني السعودية 
ــــب  ــــدريـ والــــــــــســــــــــودان تــــتــــضــــّمــــن »فـــــــــــرص تـ
وعــمــل لــأطــبــاء الــســودانــيــني املــتــدربــني في 
الــســودانــي للتخصصات  الــقــومــي  املــجــلــس 
ــــراف  فــــي مــســتــشــفــيــات املــمــلــكــة وتـــحـــت إشـ
ــــوزارة  ســـعـــودي«. ويـــبـــّرر مــســؤولــون فـــي الـ
انــخــفــاض عـــدد األطـــبـــاء الــســعــوديــني، بقلة 
الجامعات  مــن  الــطــب  كليات  عــدد خريجي 

النمّو  إلــى  بــاإلضــافــة  الحكومية واألهــلــيــة، 
الصحية  الخدمات  على  الطلب  فــي  الكبير 
الحكومية التي تحتاج إلى أعداد كبيرة من 

الكوادر الطبية. 
يكشف الخبير في املجال الصحي السعودي 
الدكتور  الصحي«،  »املشهد  كتاب  ومؤلف 
 عـــدد الـــطـــالب األطــبــاء 

ّ
مــحــمــد الــنــصــار، أن

الــســعــوديــني الــذيــن يــتــخــّرجــون ســنــويــًا، ال 
التخصصات،   

ّ
كل في  ي طبيب 

َ
ألف يتجاوز 

بما فــي ذلــك الــذيــن ُيبتعثون إلــى الــخــارج. 
 إجــمــالــي 

ّ
يــضــيــف لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن

الكليات  الذين يتابعون دراستهم في  عدد 
الطبية والصحية في السعودية، ال يتجاوز 
ألفًا في كل األقسام والتخصصات بما   23
فــيــهــا الــتــمــريــض. ويـــوضـــح: »نــحــتــاج لكي 
ــبـــاء الـــســـعـــوديـــني إلــــى املـــعـــّدل  نــصــل بـــاألطـ
ى 

ّ
العاملي، إلى أكثر من 25 عامًا. لذلك ُيغط

ذلــك باستقدام أطــبــاء مــن الــخــارج، إذ هذه 
نمّو  مواجهة  لحلول  األسهل  الطريقة  هي 

الطلب«.

الثقة في النفس هي أثمن ما قد يقّدمه 
األهـــل ألطــفــالــهــم. ويــمــكــن تحقيق ذلــك 
السبع،  النصائح  باع هذه 

ّ
ات من خالل 

بحسب موقع »بزنس إنسايدر«. 
■ تــقــديــر جــهــودهــم بــغــض الــنــظــر إذا 
ــا فـــــــازوا أو خــــســــروا: خـــــالل مــرحــلــة  مــ
نمو األطفال، ال بّد من اإلشــارة إلى أن 
الــرحــلــة أهـــم مــن الـــهـــدف. وفـــي حـــال لم 
ينجح الطفل في تحقيق الفوز لفريقه 
املــثــال، يجب  عــلــى سبيل  لعبة  أّي  فــي 
 الــتــشــجــيــع على 

ّ
تــشــجــيــعــه. كــذلــك، فــــإن

ثقة  فــي تعزيز  املحاولة يساهم  تــكــرار 
الطفل في نفسه. 

املــشــاكــل  اكــتــشــاف  عــلــى  تشجيعهم   ■
بأنفسهم: في حال قام األهل باألعمال 
لن  فذلك  الطفل،  عن  بالنيابة  الصعبة 
يــســاهــم فـــي تــطــويــر قـــدرتـــه أو تــعــزيــز 
ــداًل مـــن أن يحصل  ــ ثــقــتــه فـــي نــفــســه. بـ
دائـــمـــًا عــلــى املـــركـــز األول فـــي املـــدرســـة، 
األفـــضـــل تــعــلــيــمــه كــيــفــيــة حـــل مشاكله 

والقيام بأّي مهام بنفسه. 
■ اجــعــلــهــم يــتــصــّرفــون بــمــا يــتــنــاســب 
التصّرف  طفلك  من  ع 

ّ
تتوق ال  هم: 

ّ
وسن

التصّرف  أن  يشعر  الــكــبــار. فحني  مثل 
مثل الكبار هو األفضل، قد يبذل جهدًا 
يجب  الصحيح.  غير  املــكــان  فــي  كبيرًا 
عــــدم تــشــجــيــعــه عــلــى الــقــيــام بـــأمـــور ال 

تتناسب وعمره.
■ شّجع حشرّيتهم: طرح الطفل أسئلة 
للوالدين.  منهكًا  أمــرًا  يكون  قــد  كثيرة 

مـــــع ذلــــــــك، يـــنـــبـــغـــي تـــشـــجـــيـــعـــه. يـــقـــول 
ــتـــاذ فـــي جــامــعــة »هــــارفــــارد« بــول  األسـ
ــاريــــس: »إن طــــرح األســـئـــلـــة يــســاهــم  هــ
في نمو الطفل، وهو داللــة على قدرته 
عــلــى مــالحــظــة أشــيــاء عـــدة ال يعرفها. 
وحني يلتحق األطفال باملدرسة، عادة 
ــادوا طــرح  ــتــ ــئـــك الـــذيـــن اعــ ــا يـــبـــرز أولـ مـ
بالحصول  يهتّمون  وهـــؤالء  األســئــلــة. 

على املعلومات من املدّرسني«.  
■ احرص على خلق تحّديات جديدة:

تحقيق  على  الطفل  املهم مساعدة  مــن 
أهداف صغيرة تمهيدًا لتحقيق إنجاٍز 
أكبر، على غرار ركوب دّراجة بعجلتني. 
كــــذلــــك، يـــمـــكـــن لـــلـــوالـــديـــن تـــعـــزيـــز ثــقــة 
األطفال في أنفسهم من خالل تحميلهم 

املزيد من املسؤوليات. 
ـــه: بــالــنــســبــة 

َ
ــا تـــعـــرف فـــعـــل ــمــهــم مـ

ّ
■ عــل

 
ّ
ــن ــتـــى سـ ــــه حـ

ّ
لـــلـــطـــفـــل، أنــــــت بــــطــــل، أقــــل

املـــــــراهـــــــقـــــــة. هـــــــــذه »الـــــســـــلـــــطـــــة« يـــجـــب 
التفكير  كــيــفــّيــة  لــتــعــلــيــمــه  اســتــغــاللــهــا 
والعمل والكالم. من املهّم أن تكون قدوة 
بــه. في هذا  ُيحتذى  حسنة، ونموذجًا 
السياق، يقول أستاذ علم النفس كارل 
ز ثقة طفلك 

ّ
بيكاردت: »إن نجاحك يعز

ه على النجاح مثلك«.
ّ
في نفسه، ويحث

ك قلق عليهم: غالبًا ما 
ّ
■ ال تخبرهم أن

يــفــّســر األطــفــال قــلــق األهـــل بــعــدم الثقة 
بهم. لذلك، ال بد من اإلشارة إلى أن ثقة 

ز ثقتهم في أنفسهم.
ّ
عز

ُ
األهل بهم ت

)العربي الجديد(

هكذا نعّزز ثقة األطفال بأنفسهم

محمد أحمد الفيالبي

»وّد أبرق« من عصافير الدوري البلدي املعروفة في أماكن عديدة. لم يكن 
يجد َحرجًا في مشاركة الناس مساكنهم في معظم األرياف السودانية. 
يبني مــع أنــثــاه املــعــروفــة بــاســم »شــوشــة« أعــشــاشــًا هــشــة فــي السقوف 
الخشبية، أو بني تجاويف الطني اللنب أعلى الغرف. ويمضي نهاره متقافزًا 
هنا وهناك من دون أن يسبب أضرارًا تذكر، يلتقط غذاءه كيفما اتفق، إذ 
ال فرق لديه بني الحبوب، وكسرات الخبز، والحشرات، والديدان الصغيرة.

أبــرق«، مثلما حدث لطيور جزيرة  لكّن تحّوالت كبيرة اعترت حياة »وّد 
غــاالبــاغــوس الــتــي زارهـــا الــعــالــم البريطاني تــشــارلــز دارويــــن عــام 1835 
فأوحت إليه بوضع كتابه الشهير »أصل األنواع« عام 1859، إذ اكتشف 
 في نمط تغذية الطيور ضمن مجموعة 

ً
 شامال

ً
العلماء للمرة األولى تحوال

العلماء،  من  فريق  راقــب  وقــد  الحيوانية.  اململكة  في  الكائنات  من  كبيرة 
البرية  على رأسهم خبراء من إسبانيا، 19 من بني 23 نوعًا من الطيور 
في الجزيرة، وهي تتنقل بني األزهار المتصاص الرحيق واالغتذاء على 
حبوب اللقاح. يبدو أّن السبب وراء ذلك هو أّن غذاءها املفضل من الحبوب 

أو الحشرات بات شحيحًا. 
وجاء في دورية »نايتشر كومينيكيشنز«: »وّسع مجتمع الطيور بأسره 
ل ليضم إليها الزهور. وقد رصدت هذه الظاهرة من 

ّ
من دائرة غذائه املفض

قبل لدى نوع معنّي، لكن ليس لدى مجتمع بأكمله«.
اجــتــاحــت مــظــاهــر املــدنــيــة مــعــظــم الــبــيــوت الــريــفــيــة، فــتــحــولــت الــســقــوف 
أبــرق« بتحمل  لـ »وّد  الخشبية إلى سقوف إسمنتية أو حديدية ال قبل 
حرارتها، وال هي قابلة لتحمل وجود أعشاش القش الهشة تلك. كذلك، 
فإّن أرضيات معظم الغرف باتت مغطاة بالفرش القطنية أو البالستيكية، 
أو البالط والسيراميك. حتى املراتع القديمة في الشوارع وفناءات البيوت 

لم تعد كما كانت. 
 

ّ
كــل الــتــحــوالت  وتــحــدث  املــعــاصــرة،  فــي حياتنا  التغيير  تــتــســارع عملية 

أّن البعض يتصدى لها حتى ال يكون ضحية لها، وقــد يحقق  يــوم، بيد 
الواقع  يتأقلم ويتكيف مع  أن  استطاع  البعض  أّن  . كما 

ً
أو فشال نجاحًا، 

على  جــبــرت 
ُ
أ فقد  العظمى  الغالبية  أمــا  الــتــغــيــرات.  مــن  مستفيدًا  الجديد 

التكيف مــع مــا اعــتــرى بيئتها مــن تــحــوالت. »وّد أبـــرق« مــن بــني هــؤالء. 
يمكنك اليوم مشاهدته يبحث عن غذائه بني أكوام القمامة مزاحمًا القطط 
والكالب الضالة، أو يرتاح فوق أسالك الكهرباء، واألسالك الشائكة على 
الجدران العالية. غابت شقشقته الحميمة وسط ضجيج السيارات وهدير 
املاكينات. كما انشغل عن مراقبته ومداعبته حتى األطفال الصغار الذين 
 ما يجري من 

ّ
جذبتهم الشاشات الكبيرة والصغيرة، فالتهوا عنه وعن كل

حولهم بسببها.
)متخصص في شؤون البيئة(

»وّد أبرق« يزاحم القطط 
والكالب الضالّة

إيكولوجيا
مليون ونصف مليون ضحية

حلم كّل بنت لبنانية
 بنت« بني املغّردين اللبنانيني 

ّ
بني التسلية والجّد انتشر وسم »حلم كل

في اليومني املاضيني، وحصد آالف التغريدات، من لبنانيني ولبنانيات، 
 املغّردين الذكور 

ّ
وشاركهم فيه مغّردون من جنسيات أخرى. امللفت أن

كــانــوا أكــثــر انــدفــاعــًا لــلــمــشــاركــة، وربــمــا كـــان ذلـــك عــلــى سبيل معاكسة 
 
ّ
إن أّي شيء آخــر. وبعيدًا عن كثيرين وكثيرات قالوا  الفتيات أكثر من 
حلمها »الزواج ولبس األبيض«، أو »الزواج من شخص غني«، وما إلى 
ها 

ّ
 بنت أن يكتبوا على بطاقة هويتها أن

ّ
ذلك، قال حسام زهري: »حلم كل

مــازح علي  الــصــورة«. وعلى طريقته  فــي  الحقيقة أجمل مّما عليه  فــي 
لقاء  أول  فيها  تعيد   نصف ساعة 

ّ
كــل جــديــدة  »حلمها حياة  سليمان: 

بحبيبها«. وسخر محمود: »حلمها لوح شوكوال أطول منها«. ومثله 
 بنت 

ّ
 بنت كحل ال يذوب«. أما جيزيل فاعترفت: »حلم كل

ّ
رشا: »حلم كل

أن تأكل األخضر واليابس، من دون أن يزداد وزنها«.
 بنت أن تــرى شقيقها 

ّ
وقــالــت املــغــّردة السعودية روان خــالــد: »حلم كــل

ــار نــفــســه، اخــتــصــرت املــغــّردة  يعمل بـــداًل منها فــي املــطــبــخ«. وفـــي اإلطــ
 بنت 

ّ
املصرية شروق جمال القضية بالكامل من وجهة نظرها: »حلم كل

أن تكون شابًا«.

هاشتاغ

)Getty /بلد متعدد األعراق لكن... )مات كاردي

سعى المدرّسون إلى احتواء التلميذات السوريّات )العربي الجديد(

طالب الطب السعوديون المتخّرجون سنويًا، أقّل من ألَفين )العربي الجديد(
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وجدت دراسة، أجرتها جمعية »ديتش ذا اليبل« لمكافحة التنّمر، أّن نحو 
مليون ونصف مليون تلميذ تعرضوا للتنّمر في بريطانيا العام الماضي، 
ليام هاكيت،  الجمعية،  رئيسة  أساس عنصري. تقول  معظمهم على 
إّن الكثير من التالميذ من أصحاب البشرة الداكنة، أو الشعر المختلف، أو 

الذين تختلف لكنتهم اإلنكليزية عن الباقين، كانوا هدفًا للسخرية.



قضايا

أحمد فرحات

ــا ملــنــظــمــة األغــــذيــــة والــــزراعــــة  ــقـ وفـ
ــاو(، كـــان أكثر  ــفـ لــأمــم املــتــحــدة )الـ
مـــن 990 مــلــيــون شــخــص يــعــانــون 
الـــجـــوع فـــي األعـــــــوام الـــثـــاثـــة األخــــيــــرة؛ ومــن 
ــزارعــــون ال يــمــلــكــون  املـــفـــارقـــة أن مــعــظــمــهــم مــ
األراضي والوسائل الضرورية لاعتناء بها، 

أو ال يملكون ما يكفي منها.
ال أحــد مــن املعنيني بــاملــوضــوع ينكر أسباب 
املأساة، ومن أبرزها: الظلم في توزيع الثروات 
باألراضي،  املالكني  كبار  من  أقلية  واستئثار 
الوقود  للمضاربات وتطوير  العنان  وإطــاق 
النباتي )اإليثانول(. فقد لوحظ، في السنوات 
العامة في دول  السلطات  أن  األخيرة،  الثاث 
الـــشـــمـــال زادت مـــن مــســاعــداتــهــا وإعــانــاتــهــا 
املالية إلنتاج الوقود النباتي. وبمجرد القيام 
ــبـــدال املــحــاصــيــل  ــتـ بـــذلـــك، أصـــبـــح مــربــحــا اسـ
الغذائية بمحاصيل األعاف والبذور الزيتية، 
أو تــحــويــل جـــزء مـــن إنـــتـــاج الــحــبــوب كــالــذرة 
والــقــمــح والــشــعــيــر... إلـــخ، إلـــى إنــتــاج الــوقــود 
أكثر  اسُتبعد   ،2015 إلــى   2011 فمن  النباتي، 
مـــن 700 مــلــيــون طـــن مـــن الــحــبــوب مـــن قــطــاع 
ــلـــدان مـــركـــزيـــة منتجة  ــواد الــغــذائــيــة فـــي بـ ــ املــ
للحبوب، كالواليات املتحدة وكندا وأستراليا 

وغيرها.. وغيرها.
زراعـــات  مــن  النباتي  الــوقــود  كما ويستخرج 
أخــــرى أيــضــا، كــقــصــب الــســكــر والــشــمــنــدر في 
البرازيل وكولومبيا، والنخيل وفول الصويا 
ــار جـــــوز الـــهـــنـــد، فــــي دول شـــبـــه الـــقـــارة  ــمــ وثــ
الهندية، ودول جنوب شرق آسيا، فضًا عن 

نبات اللفت في أوروبا.
انــفــجــار فقاعة القطاع  مــن جهة أخـــرى، وإثـــر 
الــعــقــاري فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، ومـــن ثـــّم في 
كــبــار املستثمرين  اخــتــار  الــعــالــم،  ســائــر دول 
)صــنــاديــق املــعــاشــات الــتــقــاعــديــة واملــصــارف 
املضاربة  الــتــحــّوط(  وصناديق  االستثمارية 
في أسواق األوراق املالية، حيث يتم التفاوض 

على العقود املبرمة حول املواد الغذائية.
ومـــن املـــفـــارقـــات الــكــبــرى أنــــه، وحــتــى اآلن، ال 
العالم، إلى  ازديـــاد مــعــّدالت الجوع في  يعود 
دونــمــا شك،  الـــذي سيخّلف،  املــنــاخــي  التغّير 
فـــي املــســتــقــبــل الــقــريــب، عـــواقـــب وخــيــمــة على 
ــزراعـــي فـــي بــعــض مــنــاطــق الــعــالــم،  اإلنـــتـــاج الـ
والســيــمــا فـــي االســـتـــوائـــيـــة مــنــهــا. ويــفــتــرض 
بـــاإلنـــتـــاج الــــزراعــــي فـــي املــنــاطــق املــعــتــدلــة أن 
 تأثرًا بهذا التغّير املناخي، والسيما 

َّ
يكون أقل

أن مختّصني عــّدة دعــوا إلــى اتــخــاذ إجـــراءات 
الدفيئة،  الـــغـــازات  انــبــعــاثــات  جــذريــة لخفض 
فيما أوصى الفريق الحكومي الدولي املعني 
بتغّير املناخ )GIEC( بخفض االنبعاثات في 
الدول الصناعية بنسبة %80، والدول األخرى 

بنسبة 20%.
ــوقـــود الــنــبــاتــي، أو  تــجــدر اإلشــــــارة إلــــى أن الـ
اإليثانول، صديق للبيئة بامتياز، إذ يساعد 
في الحّد من ظاهرة االحتباس الحراري، كونه 
الكربون؛  ينتج كمياٍت أقل من ثاني أوكسيد 
كما يقّلص من انبعاث السموم األخــرى، مثل 

أوكسيد النتروجني.
ــن تـــرحـــيـــب الــبــيــئــيــني  ــم مــ ــرغــ لـــكـــن، وعـــلـــى الــ
بالوقود الجديد، باعتباره نظيفا مستداما، 
إاّل أن ثّمة من يؤكد، في املقابل، أن ذلك يجب 
الجياع  مايني  أفـــواه  حساب  على  يكون  أاّل 
في العالم. يقول املهندس الزراعي اإليطالي، 
مــاريــو جــنــتــاري )مــتــقــاعــد مــن الـــفـــاو(: »مهم 
للغاية أن نضع ُنصب أعيننا مسألة البيئة 
املستويات  على  الكوكب  وســامــة  النظيفة، 
 من واجبنا األول وامللّح جدًا إطعام 

ّ
كافة، لكن

ــبــــرم من  ــنــــاس، والـــتـــخـــّلـــص  الــنــهــائــي واملــ الــ
املتحركة  العظمية شبه  الهياكل  تلك  مشهد 
التي تئن تحت ضربات الجوع وأدواء سوء 

التغذية«.
ــغـــرب والــــشــــرق في  ــي الـ وقــــد نـــّظـــر كـــثـــيـــرون فـ
مــســألــة الـــجـــوع والـــقـــضـــاء عــلــى غــائــلــتــه. من 
بالعالم  املختّص  الفرنسي  الباحث  أبــرزهــم، 
الـــثـــالـــث دامــــيــــان مــيــيــه، الـــــذي يــســتــخــلــص أن 
القضاء على الجوع ممكن؛ ولتحقيقه ال مفّر 
من سلوك طريقني: السياسة املبنية على مبدأ 
السيادة الغذائية واإلصاح الزراعي الطموح. 
ــا الــغــايــة مـــن الــطــريــقــني فــمــشــتــركــة، تكمن  أمــ
في تقديم الــغــذاء إلــى األفـــراد بفضل الجهود 
التي يبذلها املنتجون املحّليون، مع الحّد من 

الصادرات والواردات.
ــراهـــن على  إذن، يــقــوم الـــخـــروج مـــن املـــــأزق الـ
ضـــمـــان الـــحـــق بـــالـــســـيـــادة الـــغـــذائـــيـــة؛ فــيــجــد 
الــقــرارات املتخذة  املواطنون أنفسهم في قلب 
في إطار السياسات الزراعية والغذائية التي 
تطرحها الحكومات. وال يمكن تأمني االكتفاء 
من  بالغذاء،  الحق  الذاتي، وتجسيد  الغذائي 
دون االستناد إلــى املـــزارع األســريــة، ووسائل 
الحاجات  وتلبية  البيئية،  الــزراعــيــة  اإلنــتــاج 
ــزارعـــني،  املــحــلــيــة. فــمــا مـــن أحــــد أفــضــل مـــن املـ
ًة  الــعــالــم، ألنــهــم األكــثــر كــفــاء يستطيع تغذية 
ــوارد الــطــبــيــعــيــة.. مــن أرض ومــيــاه  ــ لــتــقــديــر املـ
وتنّوع جيني... إلخ؛ واملحافظة عليها بضبط 

دورات العناصر العضوية بدقة متناهية.
يــقــتــضــي بــلــوغ هــــذا الـــهـــدف أن يــتــمــّكــن أكــثــر 

مــن مــلــيــاري مــــزارع مــن اســتــصــاح األراضــــي 
بشكل كاف، والعمل لحسابهم، بداًل من إثراء 
كــبــار املــالــكــني والــتــجــار وشــركــات الصناعات 

الزراعية العابرة للحدود. 
ويــــفــــتــــرض بـــــهـــــؤالء املــــــــزارعــــــــني، أيـــــضـــــا، أن 
املساعدة  عبر  املــقــدمــة  الــوســائــل  يستخدموا 
استنزافها(،  دون  )مــن  األرض  لــزراعــة  العامة 
ويتخّلوا عن نموذج إنتاج الصناعة الزراعية 
»املـــهـــيـــمـــن«، والــــــــذي يـــدفـــعـــهـــم إلـــــى الــتــبــعــيــة 
الــجــودة،  ــذاًء عــالــي  االقــتــصــاديــة، فينتجوا غــ
ومن دون مزروعات معّدلة جينيا، أو مبيدات 
ــمـــدة  أسـ أو  عـــشـــبـــيـــة،  مــــبــــيــــدات  أو  حــــشــــريــــة، 

كيماوية.
ــذه الـــحـــال، ســيــضــطــر الــعــالــم إلــى  فـــي مــثــل هــ
إجــــراء إصـــاح زراعــــي شــامــل، كفيل بتنظيم 
عملية إعادة توزيع األراضي، من خال حظر 
وتوفير  الــخــاصــة  الــكــبــرى  األراضــــي  ملكيات 

الدعم العام لعمل املزارعني.
ويــتــحــّمــل صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ثـــم البنك 
ــيــــة فــي  ــن املــــســــؤولــ ــ الــــــدولــــــي، جـــــــزءًا كـــبـــيـــرًا مـ
هـــذا الـــصـــدد. فــبــفــضــل أداة الـــديـــون الــنــافــذة، 
استطاعت هاتان املؤسستان أن تفرضا على 
ــازن الــحــبــوب  ــاء مـــخـ ــغـ حـــكـــومـــات الـــجـــنـــوب إلـ
املعّدة لتغذية السوق الداخلية، في حال عدم 
كفاية العرض وانفجار األسعار. وقد حّثتاها 
على إقفال مؤسسات التسليف الزراعي، دافعة 
باملزارعني إلى السقوط في شراك ُمقرضني من 
كبار  مــن  يكونون  مــا  )غالبا  الــخــاص  القطاع 
فوائد  إلــى  تلجأ  أو مصارف خاصة  التجار( 

ربوية.
الــديــون الضخمة  الوضع كفيل بتبرير  وهــذا 
الـــتـــي شـــهـــدنـــاهـــا، ومــــا زلـــنـــا نــشــهــدهــا حتى 
مثًا،  الــهــنــد،  ففي  أقـــل:  بــوتــائــر  وإن  اللحظة، 
شـــّكـــلـــت االســــتــــدانــــة مــــن املــــصــــادر الــرســمــيــة، 
السنوات  مــزارع في  السبب النتحار 150000 
الــدولــي سعى،  العشر األخــيــرة، غير أن البنك 
ــنـــاع ســلــطــات الــــدولــــة بــإلــغــاء  ــى إقـ جــــاهــــدًا، إلــ
مــؤســســات الــتــســلــيــف الــــزراعــــي. واألســــــوأ أن 
صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك الــدولــي حما 
ــلـــى مــــــدى األعـــــــوام  ــدان االســــتــــوائــــيــــة، عـ ــلــ ــبــ الــ
األربــعــني األخــيــرة، على تقليص إنتاجها من 
القمح واألرز والــذرة، الستبدال هذه الحبوب 

بمزروعات قابلة للتصدير.
كبرى  ملصلحة  املبذولة  للجهود  واستكمااًل 

تعّرض أسعار السلع الزراعية العاملية لتقّلبات 
كـــبـــيـــرة، والســـيـــمـــا أنــــه كــــان يــقــتــرن بــتــدابــيــر 
أخــــــرى، تـــصـــّب فـــي املــنــطــق نــفــســه، وُتـــفـــَرض 
ــي  ــ بــصــعــوبــٍة، مــثــل تــقــلــيــص مــســاحــة األراضـ
الغذائية، بغية  املستخدمة لزراعة املحاصيل 
منح التصدير األولــويــة، ووضــع حــّد ألنظمة 
تثبيت األسعار، والتخّلي عن االكتفاء الذاتي 
االجتماعية،  املــوازنــات  وتخفيض  بالحبوب، 
وإلــغــاء الــدعــم للمنتجات األســاســيــة، وفــرض 
منافسٍة غير مشروعة على املنتجني املحليني 

مع الشركات العابرة للحدود.
الدولي  والبنك  الــدولــي  النقد  صندوق  يعمل 
الــــلــــذان »نــــزعــــت الـــشـــرعـــيـــة« عــنــهــمــا، بــســبــب 
فــشــل ســيــاســتــهــمــا، عــلــى تــنــقــيــح خــطــابــهــمــا 
الــرســمــي، حــالــيــا، مــع أن الــحــلــول املــقــتــرحــة ال 
ــنـــدرج فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، فــقــد زادت  ــزال تـ ــ تـ
السيولة  إلــى  الحاجة  الشهيرة  املالية  األزمــة 
فــي بــلــدان الــجــنــوب، وهـــي حــاجــة قــد يسّدها 
ــدد مـــتـــنـــاٍم مــنــهــا، بـــاالســـتـــدانـــة مــــجــــّددًا من  عــ
الــشــروط  تــفــرضــان  اللتني  املؤسستني  هــاتــني 
لتنفيذ  ُتستخدم  جــديــدة،  أمـــوال  توفير  على 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة نــيــولــيــبــرالــيــة، شــأن  إصــــاحــ
ــوارد  ــ ــي واملــ ــ ــ »تــســلــيــع« الــــوصــــول إلــــى األراضـ
املائية، وخصخصة الكائنات الحية، وتنظيم 
ثــورات خضراء جــديــدة، وإبـــرام اتفاقية حول 
الزراعة في منظمة التجارة العاملية في إطار 
السّيئ  الوضع   

ّ
التحرير. وكــأن حــل مزيد من 

يــمــّر حــكــمــا، فــي املــجــال االقـــتـــصـــادي، بوضع 
أسوأ.

وال يــمــكــن تــغــيــيــر املـــســـار مـــن دون الــتــخــّلــص 
الصناعي، وقطع  النباتي  الــوقــود  إنــتــاج  مــن 
الذين ينتجونه، وإعــادة  العامة عن  اإلعانات 
إنشاء مخازن عامة الحتياطات املواد الغذائية 
ــات تــســلــيــف عــامــة  ــســ ــنــــوب، ومــــؤســ ــجــ فــــي الــ
ــواد الــغــذائــيــة،  لــلــمــزارعــني، وضــبــط أســعــار املــ
املــواطــنــون ذوو  أن يستفيد  عــلــى  والـــحـــرص 
للمواد  متدّنية  أســعــار  مــن  املنخفض  الــدخــل 

الغذائية العالية الجودة.
الــعــامــة تستطيع  الــســلــطــات  أن  فـــي  وال شـــك 
ــة ملــســتــهــلــكــي املـــــواد  ــار مـــدعـــومـ ــعــ تـــوفـــيـــر أســ
ــار بـــيـــع مـــرتـــفـــعـــة لــصــغــار  ــ ــعـ ــ الــــغــــذائــــيــــة، وأسـ
املــنــتــجــني الـــزراعـــيـــني فـــي آن مـــعـــا، والســيــمــا 
ــداد قـــنـــوات تــســويــق مــبــاشــرة وقــصــيــرة،  ــإعـ بـ
هوامش  وضبط  واملستهلكني،  املنتجني  بــني 
ــارم. ويــفــتــرض بــالــدولــة،  الــوســطــاء بشكل صــ
أيضا، أن تعمل على تطوير الخدمات العامة 
فــــي األوســــــــاط الـــريـــفـــيـــة )الـــصـــحـــة والــتــربــيــة 
واالتـــــصـــــاالت والـــثـــقـــافـــة و»بــــنــــوك الــــبــــذور«( 

وتمنع املضاربات على املواد الغذائية.

فرصة جديدة لدول العشرين
يستحيل اّدعاء مكافحة الجوع جّديا، من دون 
إلى  التي أفضت  معالجة األسباب األساسية 
الوضع الحالي برّمته. وليس الدين العام إاّل 
أحدها، علما أن آثار التصاريح الصادرة في 
هــذا الــصــدد، واملــتــكــّررة في السنوات األخيرة 
عــقــدتــهــا مجموعتا  الــتــي  الــقــمــم  فــي مختلف 
إخفاء  عن  عــاجــزًة  تبقى  والعشرين،  الثماني 
ــدًا. الـــواقـــع أن األزمـــة  هـــذه املــشــكــلــة الــقــائــمــة أبــ
الشاملة التي تطاول العالم تزيد وضع الدول 
النامية سوءًا، مانعة إياها عن مواجهة تكلفة 
االستدانة، فيما تتحّضر أزمــاٌت جديدة. وقد 
الجنوب،  دول  شعوب  بافتقار  الــديــن  تسّبب 

املــزّوديــن، في معظم األحيان، بثروات بشرية 
الــذي بات يمثل،  الدين  وطبيعية طائلة، هذا 
فـــي حــقــيــقــتــه، ســـرقـــًة مــنــّظــمــًة مـــن الـــضـــروري 

وضع حّد لها.
تــشــّكــل آلـــيـــة الـــديـــن الـــعـــام الــجــهــنــمــيــة عــائــقــا 
جوهريا لتلبية الحاجات البشرية األساسية، 
أنه  مــع  الائقة،  التغذية  على  الحصول  شــأن 
يجدر بتلبية هذه الحاجات أن تطغى على أي 
آخــر. فعلى الصعيد األخاقي، ليست  اعتبار 
حقوق الدائنني وأصحاب الدخل واملضاربني 
قّيمة، مقارنة بالحقوق األساسية التي ينبغي 
أن يتمّتع بها سّتة مليارات مواطن تقوم آلّية 

الدين التي ال ترحم بتهميشهم.
الفرنسي  الباحث  ومن غير املنصف، بحسب 
داميان دمييه، الطلب من دول افتقرت بسبب 
أزمة عاملية ال تتحّمل مسؤوليتها بأي حال، 
أن تكّرس جزءًا كبيرًا من مواردها لتسديد ما 
بـــداًل من  لــدائــنــني مــيــســوريــن،  يتوجب عليها 
تلبية هذه الحاجات األساسية الخاصة بها. 
وتعود عدم أخاقية الدين أيضا إلى صدوره، 
في معظم األحيان، عن أنظمة غير ديمقراطية، 
ــتـــي تــلــقــتــهــا لــخــدمــة  ــالـــغ الـ ــبـ لــــم تــســتــخــدم املـ
مــواطــنــيــهــا، وغــالــبــا مـــا لـــجـــأت إلــــى عــمــلــيــات 
الضمني،  اختاس واسعة لأموال، باالتفاق 
أو الــفــعــلــي، مــع دول الــشــمــال والــبــنــك الــدولــي 
وصندوق النقد الدولي. وقد عمد دائنو الدول 
ــدة، عن  ــاسـ الــصــنــاعــيــة إلــــى إقـــــراض أنــظــمــة فـ
 

ّ
سابق إصــرار وتصميم، ما يؤكد أنه ال يحق

الديون  هــذه  بتسديد  الشعوب  بمطالبة  لهم 
غير األخاقية وغير الشرعية.

ــرز  ــ ــن إحــــــــدى أبـ ــ ــ ــدْي ــ ــة، يـــمـــّثـــل الــ ــلــ ــّصــ ــي املــــحــ ــ فـ
 جديٌد من 

ٌ
التي يقوم بموجبها شكل اآلليات 

االســتــعــمــار عــلــى حــســاب الــشــعــوب، ويــضــاف 
إلــــى االنـــتـــهـــاكـــات الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
الشعوب  وإبـــادة  العبودية  مــن  الثرية،  الـــدول 
األصلّية، إلى فرض النير االستعماري ونهب 
ــّيــــة والــســلــع الــثــقــافــيــة والــتــنــّوع  املــــــوارد األولــ
البيولوجي ودراية املزارعني )بمنح املنتجات 
البسمتي  األرز  مــثــل  الــجــنــوب  فـــي  الـــزراعـــيـــة 
اٍت تــصــب فــي مصلحة شــركــات  ــراء ــ الــهــنــدي بـ
الواقعة  العابرة للحدود  الزراعية  الصناعات 
فــي الــشــمــال( مـــرورًا بهجرة األدمــغــة وغيرها 
من اإلجــراءات. لذا، آن األوان الستبدال منطق 
الهيمنة بمنطق إعادة توزيع الثروات حرصا 

على العدالة.
ــانــــي« و»صــــــنــــــدوق الــنــقــد  ــمــ ــثــ »مـــجـــمـــوعـــة الــ
الــدولــي« و»البنك الــدولــي« و»نــادي باريس«، 
الحقيقة  عــن  تفرض جميعها صــورة خاصة 
القاضي والخصم  تــؤّدي فيها دور  والعدالة، 

في آن معا.
وملواجهة األزمــة، تسّلمت مجموعة العشرين 
»شــعــلــة الـــريـــادة« مــن جــديــد، وأخــــذت تعمل، 
بهذه الكيفية أو تلك، على إعادة صندوق نقد 
اللعبة  إلــى  والشرعية،  الُصدقّية  فاقد  دولــي 

السياسية واالقتصادية املتوازنة.
 فــهــل تــنــجــح فـــي إنـــقـــاذ نــفــســهــا والـــعـــالـــم من 
غــلــيــان جـــوع كــافــر، ال يــعــرف غــضــب جموعه 
ــال انـــفـــجـــاره؟. وكــم  ســــدودًا وال حــــدودًا فــي حـ
لوكيوس  أنايوس  الروماني،  الفيلسوف  كان 
سينيكا، محقا حني نطق، منذ قــرون طويلة، 
محذرًا: ال يستطيع الشعب الجائع أن يستمع 

إلى عقٍل أو يكترث لعدٍل أو يتعّلق بمبادئ.
)كاتب لبناني(

األزمة تزيد وضع الدول النامية سوءًا

هل القضاء على الجوع 
في العالم ممكن؟

ال بّد من سلوك 
طريقين: السياسة 
المبنية على مبدأ 

السيادة الغذائية من 
جهة، واإلصالح الزراعي 

الطموح من جهة 
ثانية

من غير المنصف 
الطلب من دول 

افتقرت بسبب أزمة 
عالمية ال تتحّمل هي 

مسؤولياتها، أن تكّرس 
جزءًا كبيرًا من مواردها 

لتسديد ما يتوجب 
عليها لدائنين 

ميسورين

ثمــة عالمــان. عالم الجوع الذي يــزداد عدد المنتمين له يوما بعد يــوم، وعالم القلّة المحتكــرة المدعومة من »مجموعة 
الثماني« و»صندوق النقد الدولي« و»البنك الدولي« و»نادي باريس«، و»مجموعة العشرين«. العالم األول بدأ بالغليان، ما يضع 

العالم الثاني بمواجهة »جوع كافر« لن يعرف حدودا أو سدودًا، حال انفجاره

)Getty/من آثار الجوع في البرازيل في 19 نوفمبر 2014 )ماركو أنطونيو ريزيندي

يقوم الخروج من المأزق الراهن على ضمان الحق بالسيادة الغذائية، 
إطار  في  المتخذة  القرارات  قلب  في  أنفسهم  المواطنون  فيجد 
السياسات الزراعية والغذائية التي تطرحها الحكومات. وال يمكن تأمين 
إلى  االستناد  دون  بالغذاء،  الحق  وتجسيد  الذاتي،  الغذائي  االكتفاء 
المزارع األسرية، ووسائل اإلنتاج الزراعية البيئية، وتلبية الحاجات المحلية. 
فما من أحد أفضل من المزارعين، يستطيع تغذية العالم، ألنهم األكثر 
العناصر  دورات  بضبط  عليها  والمحافظة  الموارد،  لتقدير  كفاءة 

العضوية بدقة متناهية.

الخروج من المأزق

20

شركات الصناعات الزراعية والدول املصّدرة 
للحبوب، أجبرت املؤسستان الحكومات على 
تــشــريــع حـــدودهـــا لـــصـــادرات املــــواد الــغــذائــيــة 
الــتــي تــســتــفــيــد مـــن إعــــانــــاٍت مــكــثــفــٍة، تغدقها 
عــلــيــهــا حــكــومــات الــشــمــال مــتــســّبــبــة بــإفــاس 
عدة منتجني من الحبوب، وتقليص حاد في 

اإلنتاج الغذائي املحّلي.
بوجه عام، أّدى إلغاء  الحواجز الجمركية إلى 
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MEDIA

حقيبة باللغة العربية 
تحارب »العربوفوبيا«

إيقاف مذيعات مصريات 
لحين نحافتهن

عدنان علي

عرف الســوريون والجمهور العربي املتابع 
للتطــورات فــي ســورية الناشــط اإلعامــي، 
هــادي العبدللــه، بصوتــه الهــادئ والحزيــن 
وهــو ينقــل منــذ انطاقــة الثــورة الســورية 
مــع زمــاء آخريــن، مثــل خالــد أبــو صــاح، 
مــا كان يجــري فــي حمــص مــن قتــل وتنكيل 
بأهلهــا علــى يــد قــوات النظــام واملليشــيات، 
خاصــة مجــازر »كــرم الزيتون« و»الســبيل«. 
فــي  الحقيقــي  يغّيــر صوتــه  العبداللــه  كان 
الفضائيــات، خوفــا  الحيــة علــى  مداخاتــه 
الحقــا  ُيخرجهــا  أن  قبــل  عائلتــه،  علــى 
بالصــوت  نفســه  عــن  ليعلــن  األردن،  إلــى 

والصورة. 
لــم يفكــر العبداللــه يوما أن يعمــل في مجال 
مدينــة  ابــن  الســورية.  الثــورة  قبــل  اإلعــام 
بعــد  يكمــل  لــم  الــذي  فــي حمــص،  القصيــر 
عقــده الثالــث، تحــدث مع »العربــي الجديد« 
بعد خروجه ليل الثاثاء املاضي من إحدى 
مستشــفيات العاصمــة التركيــة أنقــرة، بعــد 
أن فــك األطبــاء ضمــاده ومشــى علــى قدميــه 
ألول مــرة بعــد اإلصابــة األخيــرة. فقــد درس 
التمريــض فــي جامعــة البعــث في حمــاة، ثم 
عمــل معيــدا فــي جامعــة البعــث ملــدة شــهر 
تــرك  إلــى  اضطــر  لكنــه  الشــهر،  ونصــف 
حلــم  كان  هنــاك  عملــي   

ّ
أن »رغــم  الجامعــة 

حياتــي، وذلــك بســبب التضييــق األمني مع 
الثــورة وعــدم تمكنــي مــن االلتحــاق  بدايــة 

بالجامعة«.
مــع أول تظاهــرة فــي حمــص يــوم 25 آذار/ 
مــارس 2011، شــعر العبداللــه بضــرورة أن 
أن حمــص  كلــه  والعالــم  درعــا  أهــل  يعــرف 
ليســوا  أهلهــا  وأن  درعــا،  لنجــدة  هبــت 
إرســال  عبــر  البدايــة  كانــت  هكــذا  وحدهــم. 
رســائل إلى الشــريط اإلخباري، الذي يظهر 
القنــوات  بعــض  فــي  الشاشــة  أســفل  فــي 
ويتضمــن رســائل مختلفــة. ويضيف »كنت 
أمــرر بعض املعلومات املتعلقة باملظاهرات 
فــي حمــص وقمــع النظــام لهــا«. ثــم تطــور 
القنــوات  إحــدى  عبــر  الحديــث  الــى  األمــر 
كشــاهد عيان، مبداًل صوته واســمه، إلى أن 
الســوري  للخبــر  املتعطشــة  القنــوات  بــدأت 
آنذاك تتصل به بعد أن ذاع رقم هاتفه، وهو 
مــا دفعــه إلــى تغييــر الخــط الســوري بخــط 
بأريحيــة  الحديــث  لــه  أتــاح  ممــا  لبنانــي، 
أكثر، كما يقول. ويضيف أنه بعد أن صارت 
وســائل اإلعــام تطلبــه بكثــرة، اضطــر إلــى 
تــرك العمــل التنظيمي الخــاص باملظاهرات 
والعمل الطبي في مجال إســعاف الجرحى، 
والتفــرغ للنشــاط اإلعامــي، حيــث بــدأ مــع 
زمــاء آخريــن تنظيــم العمــل وإقامــة شــبكة 
لتخديــم املحطــات، لينتقــل في هــذه املرحلة 
من صفة »شاهد عيان« إلى ناشط إعامي، 

منوعات

التــي الزمتــه طــول الســنوات  وهــي الصفــة 
التاليــة، إلــى أن بــات اليــوم يعمل كصحافي 
صحافــة  بطاقــة  علــى  وحصــل  محتــرف، 

دولية.
إلــى  هــادي  انتقــل  القصيــر  ســقوط  بعــد 
القلمــون، ومــن ثــم تنقــل بــني إدلــب وحمــاة 
وريــف حمــاة وريــف الســاحل، وأخيــًرا الــى 
ريــف حلــب إلــى أن تعــرض لإلصابــة أخيــرا 

مع صديق عمره، خالد العيسى، »الذي ترك 
استشهاده حزنا كبيرا في نفسي«. 

يقــول هــادي بتأثــر واضــح وقــد بــدا صوتــه 
لخالــد  أحــن  الشــهادة..  »أتمنــى  مخنوقــا 
وطــراد )صديقــه املصــور طــراد الزهــوري(.. 
منهــا«.  أخــاف  وال  لــي  حلــم  الشــهادة 
وبــني  بينــه  كان  الــذي  العهــد  ويســتذكر 
خالــد فــي أحد ليالي رمضان قبل الســحور، 

حيــث قــال لــه خالــد »ديــر بالك ما بســامحك 
إذا صــار علــى واحــد منــا شــي.. الزم التانــي 
يكمــل«. ويقــول »هــذا العهــد هــو مــا منعنــي 
مــن اعتــزال العمــل اإلعامــي بعد استشــهاد 

خالد، ألنني سأكون خائنا للعهد«.
يعــد العبدللــه أحــد أبــرز الوجــوه اإلعاميــة 
املرتبطة بالثورة ليس في حمص وحســب، 
ســاحه  الســورية.  املناطــق  عمــوم  فــي  بــل 
دون  الشــجاع  واملوقــف  الصادقــة،  الكلمــة 
أن يتدخــل باملســاجات السياســية، كمــا لــم 
يظهر قط حاما أي ساح سوى الكاميرا. 

التــي  اإلصابــات  يعــد  وهــو  هــادي  أخطــأ 
أصيــب  فقــد  لكثرتهــا.  ربمــا  لهــا  تعــرض 
مرتــني فــي القصيــر ال يــزال يعانــي مــن آثــار 
املعــارك  غطــى  حيــث  اآلن،  حتــى  إحداهمــا 
عام 2013 بني الثوار وقوات  النظام وحزب 
اللــه، ومــرة ثالثــة فــي الــرأس فــي بلــدة مهني 
بالصــوت  موثقــة  وكانــت  حمــص،  شــرقي 
والصــورة، والرابعــة فــي حلــب قبــل محاولة 
االغتيــال األخيــرة بيومــني، عنــد دوار جســر 
الحــج، حيــث نزلــت علــى املنطقــة 6 براميــل 
كان أقربهــا ال يبعــد أكثــر مــن عشــرة أمتــار 
عنــه وعــن زمائه، ممــا أدى إلى إصابته في 
الــرأس أيضــا. وقد تســببت آخرها منتصف 
حزيران/يونيــو املاضــي فــي تعطيــل قدميه 
هــا 

ّ
وقتلــت رفيــق دربــه خالــد العيســى، لكن

ليشــهد  حلــب  إلــى  الذهــاب  مــن  تمنعــه  لــم 
جانبــا مــن املعــارك األخيــرة هنــاك، وإلتمــام 
تصويــر برنامــج يعمــل عليــه مــع زمــاء لــه 

في إسطنبول باسم »ورشة أمل«. 
وعــن زيارتــه، يقول هــادي »كنت متردًدا في 
بــأن  األصدقــاء  نصحنــي  أن  بعــد  البدايــة، 
قدمــاي  علــي، حيــث  األمــر ســيكون صعًبــا 
علــى  إال  التنقــل  أســتطيع  وال  مضمدتــان 
الكرســي املتحــرك. لكننــي رأيــت رفيق دربي 
إلــى  الذهــاب  املنــام وطلــب منــي  فــي  خالــد 
حلــب، فلــم أتــردد بعدهــا، ونزلــت إلــى حــي 
الراشدين  داخل حلب  لتصوير البرنامج«. 
ويقول هادي إن برنامج »ورشة أمل« يهدف 
ســورية،  فــي  املضيئــة  الجوانــب  نقــل  إلــى 
وليس فقط أخبار القتل والدمار. ويضيف: 
»يبتدع اإلنســان الســوري الكثير من الطرق 
للتغلــب علــى واقــع الحــرب، وقــد اخترنا 12 
مشــروعا لتســليط الضــوء عليهــا فــي حلــب 
وحمــاة«، حيــث مــن املتوقــع أن يعــرض على 
قناة »أورينت« بداية الشــهر التاســع. وعما 
إذا كان يفكــر فــي مأسســة عمــل الناشــطني 
بحيــث ال تقتصــر علــى جهــود فرديــة هنــا 
وهنــاك، يقــول إن هنــاك عــدة وكاالت أنبــاء 
إلــى  نســعى  وكنــا  ناشــطون،  عليهــا  يقــوم 
تشكيل كيان لحماية الناشطني في الداخل 
مــن أي اعتــداء أو تجــاوز يتعرضون له، بما 
في ذلك املضايقات التي يتعرضون لها من 

بعض فصائل املعارضة. 

يعد العبدهلل أحد 
أبرز الوجوه اإلعالمية 

المرتبطة بالثورة

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اإلذاعــة  اتحــاد  رئيســة  قــرار  يــزال  ال 
والتلفزيون صفاء حجازي بإيقاف ثماني 
مذيعــات عــن العمــل، وهــن: ميرفــت نجــم، 
القنــاة األولــى، خديجــة  يمنــى حســن مــن 
خطــاب وســارة الهالي مــن القناة الثانية، 
باإلضافــة إلــى 4 مذيعــات مــن الفضائيــة 
املصريــة، لحــني خضوعهــن لنظــام غذائــي 
إلنقــاص أوزانهن، يلقــى بأصدائه، فوصل 
اإلعــام  وســائل  إلــى  بالخبــر  االهتمــام 

العاملية. 
فــي  حجــازي  لرغبــة  اإليقــاف  قــرار  جــاء 
املذيعــات  بشــكل  بــدأ  تطويــر  »إحــداث 
وليــس فــي املــادة اإلعامية«، وهو ما القى 
تمييــز  مــن  يمثلــه  ملــا  واســعا،  اســتنكارا 
عنصــري ضــد النســاء الســمينات. كمــا أنه 
يقــدم  مــا  فــي  تطويــر  إحــداث  األولــى  مــن 
على الشاشة املصرية، في ظل »الغيبوبة« 
التلفزيــون،  التــي تعانــي منهــا وانفصــام 
التابــع للحكومــة املصريــة والعامــل طبقــا 
مــن  وســردها  األحــداث،  عــن  ألوامرهــا، 

وجهة نظر أحادية.
مقدمــة  خطــاب  خديجــة  املذيعــة  وقالــت 
برنامــج »إطالــة« فــي تصريحــات خاصــة 
»العربي الجديد« إنها »ال تمانع املطالبة  لـ

بالتطوير، خاصة وأنه من املتعارف عليه 
ويعلمــه جميــع أبنــاء ماســبيرو أن هنــاك 
ببعــض  فتــرة  كل  توزيعهــا  يتــم  نشــرات 
الــوزن«.  زيــادة  عــدم  ومنهــا  التنبيهــات، 
وأوضحــت أنهــا تقــدم برنامجهــا ولــم يتم 

إيقافها.
وأضافــت: »شــكلي ليــس به أي شــيء مقزز 
بــل عــادي للغايــة«. وأشــارت إلــى غضبهــا 
مــن ســرد أســماء املذيعــات وتداولهــا فــي 
عــدد كبيــر مــن الصحــف واملواقــع املصرية 

والعربية، ووصوله إلى اإلعام العاملي.
مركــز املــرأة للتوعيــة واإلرشــاد القانونــي 
القــرار وطالــب باالعتــذار عنــه  دان بشــدة 
للمركــز  التنفيــذي  املديــر  وقــال  وســحبه. 
رضــا الدنبوقــي إن القــرار معيب ومخالف 
 11 املــادة  وتحديــدا  الدســتور،  لنصــوص 
وإنــه  الدوليــة،  االتفاقيــات  وكذلــك  منــه، 
يعتبــر نوعــا مــن التســليع للمــرأة، وأحــد 
ومخالفــا  ضدهــا  العنــف  مظاهــر  أهــم 
لشــرط الكفاءة في تولي الوظائف العامة، 
أوجبــت  التــي  االتفاقيــات  ألهــم  ومخالفــا 
املساواة التامة بني الرجل واملرأة في شغل 
الوظائــف العامــة، حيــث أوجبت املــادة )7( 
مــن هــذه االتفاقيــة الــدول األطــراف اتخــاذ 
علــى  للقضــاء  املناســبة  التدابيــر  جميــع 
التمييــز ضــد املــرأة فــي الحيــاة السياســية 

 لعميــدة كليــة اإلعــام 
ّ
والعامــة للبلــد. لكــن

الســابقة ليلــى عبــد املجيــد رأيــا مختلفــا، 
التطويــر  سياســة  مــع  هــا 

ّ
إن تقــول  إذ 

شــكا  املصــري  التلفزيــون  فــي  الشــامل 
املشــاهدين  فــي  يؤثــر  »حتــى  ومحتــوى، 
فــي  إيجابــي«. ودعــت عبداملجيــد،  بشــكل 
الجديــد«  »العربــي  لـ خاصــة  تصريحــات 
إلــى »تطبيــق القــرار علــى املذيعــني الرجال 
فحســب،  املذيعــات  وليــس  ــا 

ً
أيض البدنــاء 

فــي  تســهم  الفيديــو  كاميــرا  وأن  خاصــة 
زيادة الوزن«.

لم يظهر العبداهلل بأي سالح إال الكاميرا )فيسبوك(

)خالد دسوقي/فرانس برس(

برلين ـ العربي الجديد

ليســت قصة الحقيبة العربية التي تحارب العنصرية ضد العرب، واللغة العربية 
 صاحبتها آالف املشــاركات في 

ً
 الجديــد هو إثارتها ضجة

ّ
خصوصــا، جديــدة. لكــن

الغرب عبر مواقع التواصل االجتماعي واإلعام. 
وانتشرت على مواقع التواصل صورة لحقيبة طريفة، هدفها، وفق النص املكتوب 
عليهــا »إخافــة املتوجســني مــن العــرب والعربيــة«. وكتــب علــى الحقيبــة البســيطة 
نــصٌّ باللــون األحمــر »ال يوجــد أي هــدف لهــذا النص إال نشــر الرعب في نفوس من 
يهاب اللغة العربية«. ووفق نادر الســراس، أول من نشــر الصورة عبر »فيســبوك«، 
فقــد تــم أخذهــا فــي إحــدى مقطــورات متــرو برلــني األملانيــة، إحــدى البلــدان الغربية 
التــي تعــرف موجــة متناميــة مــن العــداء ضــد العــرب، خصوصــا مــع ازديــاد أعــداد 

الاجئني إليها.
وتفاعــل مــع املنشــور عــدد هــام مــن رواد اإلنترنــت، إذ عرفــت الصــورة التــي نشــرها 
الســراس 9600 ألــف إعــادة نشــر وأكثــر مــن 19 ألــف ضغطــة مشــاعر بــني اإلعجــاب 
والحب والســخرية في الســاعات األولى. وســاعد في انتشــار الصورة قيام صفحة 
»فيســبوك نيوزوايــر« الرســمية التــي تنقــل أهــم األخبــار واملشــاركات علــى املوقــع 
بنشــرها. وليســت هــذه املــرة األولــى التــي يكــون فيهــا توجــس الغــرب مــن العــرب 
محط ســخرية، إذ لطاملا تناقلت مواقع التواصل مقاطع فيديو بذات املوقع، وهي 
عبــارة عــن مقالــب يظهــر فيهــا شــبان معروفــون باســم »جــال« يرتــدون مابــس 
عربيــة، ويرمــون حقائــب علــى املــارة، فيهرعــون بعيــدًا مخافــة أن يكونــوا إرهابيني 
ومــا يحملــون قنبلــة. وتعتبــر هذه الحقيبة عينة من األفكار اإلبداعية التي تحاول 
تسليط الضوء على الخوف املتزايد من كل ما هو عربي، بالتزامن مع توجه عاملي 
نحــو إلصــاق تهمــة اإلرهــاب بديــن اإلســام والثقافــة العربيــة، يعــود للســطح كلما 
وقــع هجــوم إرهابــي فــي عاصمــة أوروبيــة أو أميركيــة. كما أنها تأتــي بعد حوادث 
كثيــرة تكــررت أخيــرًا، وتمثلــت فــي طــرد عــرب مــن طائــرات بســبب تحدثهــم اللغــة 

العربية، ما يجعل النتشارها هذه املرة رمزّية مميزة.

هادي العبدهلل... حكايات الموت والثورة السورية

تغريد

ال يمثل هادي العبدهلل ظاهرة فريدة في المشــهد الســوري، لكنه يظل األكثر حضوًرا واستمرارية إزاء زمالئه من ناشطي الثورة، الذين 
انطلقوا معه، لكنهم لم يكملوا المشوار، أو الذين بدأوا بعده ولم يبلغوا بعد ما بلغه من حضور وشهرة
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أصيب الطفل السوري، عمران 
دقنيش، البالغ من العمر خمسة 

أعوام، في قصف روسي على 
حي القاطرجي في حلب، األربعاء، 

فانتشرت على الفور صورته على 
مواقع التواصل االجتماعي، وفي 
اإلعالم العالمي، مع تعليقات تعبر 

عن »الصدمة«.

 MusulmanDiscret# انتشر وسم
في صفوف المغّردين في 

»تويتر« بالداخل الفرنسي، بعدما 
طالب وزير الداخلية األسبق، 

والمرشح لرئاسة مؤسسة أعمال 
اإلسالم، جون بيير شوفينمون، 
المسلمين في البالد بممارسة 

طقوسهم بشكل خفي.

 طالب مغردون مصريون، 
الرئيس عبدالفتاح السيسي، 

بالرحيل عبر وسم »#خربت_مصر_
ارحل«، على »تويتر«. واستمّد 

الوسم زخمه من الفشل االقتصادي 
الذريع. كما كانت »نواحي الخراب 

التي شملت الدولة«، ضمن حيثيات 
التدوينات.

على مواقع التواصل االجتماعي 
في الجزائر انتشر وسم »#الجزاير_

تحتاج_الى«، طالب فيه الجزائريون 
بإصالحات في البالد تستجيب 

لتطلعاتهم، وذلك على المستوى 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 

وبمحاسبة المفسدين، ونشروا 
طموحاتهم أيضًا.



ــي الــفــيــلــم  ــ ــدو غـــيـــر أرضـــــــي. وفـ ــ ــًا مــــع عـ ــيــ أرضــ
الــثــانــي، يــدخــل »بـــاتـــمـــان« إلـــى نــفــس الــعــالــم، 
ــر مـــــان«،  ــ ــوبـ ــ ويـــتـــحـــديـــان مــــعــــًا، أي هــــو و«سـ
»ليكس لوثر«، والوحش الخارق الذي صنعه. 
من  يــبــدأ  الـــذي   Suicide Squad فيلم  وأخــيــرًا، 
Dawn of Justice، وذلــك  فــيــلــم   انــتــهــى  حــيــث 
ــان«، وخـــــوف الــحــكــومــة  ــرمــ ــوبــ بــعــد وفـــــاة »ســ
األميركية من قدوم عدو فضائي خارق، وعدم 
قدرتهم على مقاومته. ولذلك، تقترح العميلة 

»أماندا والر« االستعانة بحفنة من املجرمن 
الــخــطــريــن الــذيــن يمتلكون قـــوى خـــارقـــة، من 
نوا فرقة انتحارية هدفها الدفاع  أجل أن يكوِّ
الخارق على  الهجوم  عن األرض. وحن يبدأ 
يــتــعــن عــلــى كـــل بــطــل أو مـــجـــرم من  األرض، 
أن يقرر إن  الستة في املجموعة  الشخصيات 

كان سيكمل أم سيهرب.
وعالم  الفيلم،  هــذا  في  هناك مشكلة واضحة 
»دي ســـــي« بــشــكــل عــــــام، وهـــــي عـــــدم شــعــور 

محمد جابر

 DC« قبل عدة أعــوام، قــررت شركة
كوميكس« منافسة شركة »مارفيل 
الخاص  كوميكس«، وخلق عاملها 
ــام أن  مــن األبــطــال الــخــارقــن، إذ أظــهــرت األرقــ
أفام األبطال الخارقن هي النوع األكثر رواجًا 
وجلبًا لإليرادات في شبابيك تذاكر السينما 
وشخصيات   Avengers مــقــابــل  وفـــي  حــالــيــًا. 
»مــارفــيــل« مــثــل »الــرجــل الــحــديــدي« و»كــابــن 
أمــيــركــا« و»هـــالـــك« وغــيــرهــم، كـــان لـــدى »دي-
سي« شخصيات أكثر شهرة وتاريخًا، فبدأت 
السلسلة املمتدة واملوصولة ببعضها في عدة 
أجــزاء عام 2013 بفيلم Man of Steel، قبل أن 
تعود في عام 2016 بفيلمن ينتميان لنفس 
 Batman v Superman: Dawn of العالم، وهما
Justice الــذي عرض في مــارس/ آذار املاضي، 
االنــتــحــاريــة(  )الــفــرقــة   Suicide Squad وفــيــلــم 

الذي يعرض حاليًا في دور السينما.
البعض  ببعضها  الــثــاثــة  األفــــام  وارتــبــطــت 
ــم بــنــاء  ــ مــــن نـــاحـــيـــة األجــــــــواء الــقــصــصــيــة. وتـ
الفيلم األول، وهو  أسطورة »سوبر مــان« في 
بطل خــارق قــادم من السماء يخوض صراعًا 

شاركت فاطيما 
في معرض للمرأة 

الفلسطينية والطفل 
عام 2013

تم وصف شخصيات 
الفيلم بأنها »6 شخصيات 

تبحث عن مؤلف«

تم إدراج المومياوات 
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منوعات

املــشــاهــد بـــأي جــهــد حقيقي مــبــذول مــن أجــل 
خــــروج األفــــام فــي أفــضــل صــــورة. واعــتــمــدت 
ــلـــى جـــاذبـــيـــة الــشــخــصــيــات  ــقـــط عـ الـــشـــركـــة فـ
ــاذا لـــو جمعنا  واألفـــكـــار املــثــيــرة مـــن قــبــيــل: مــ
»باتمان وسوبرمان« في فيلم واحد؟ أو ماذا 
لــو كــان األبــطــال الــخــارقــون مجرمن بالفعل؟ 
ُيــبــذل أي مــجــهــود حقيقي لتحويل  لــم  ولــكــن 
إلـــى منجز سينمائي  الــجــديــدة  هـــذه األفــكــار 
ــــام الــثــاثــة فـــي هــذه  مــكــتــمــل. وتــشــاركــت األفـ

فيلم  يكون  وربما  استثناء،  دون  الخصيصة 
Suicide Squad أسوأها على اإلطاق.

Suicide Squad بشكل كامل على  فيلم  اعتمد 
صفات الشخصيات دون االهتمام بأي شيء 
تعميق  أو  التفاصيل  أو  الحبكة  ســـواء  آخـــر، 
شخصية العدو الشرير أو حتى عاقات تلك 
غِرق حيز كبير من 

ُ
الشخصيات ببعضها. است

الستة  الشخصيات  تقديم  فــي  الفيلم  أحـــداث 
لــلــفــرقــة. وألن مـــدة الفيلم  الــرئــيــســيــة املــكــّونــة 
مــحــدودة، وألن هــذه اإلطــالــة فــي التقديم، في 
ــــى أجــل  عــالــم »دي ســــي«، هـــي بــالــدرجــة األولـ
ــاٍم الحــقــة، فـــإن كــل شــيء  اســتــخــدامــهــم فــي أفــ
يــحــدث بـــارتـــجـــال وارتــــبــــاك شـــديـــد، واعــتــمــاد 
عــلــى »فـــاش-بـــاك« مــن مــاضــي الشخصيات. 
جـــرى كـــل هـــذا عــلــى الــشــاشــة بــشــكــل ضعيف 
التفاصيل.  بــن  جــدًا، ودون أي رابــط حقيقي 
وباملقارنة مع »مارفيل«، وهي مقارنة منطقية 
 Avengers طوال الوقت، فإن تقديم شخصيات
كاملة،  أفـــام  و4  4 ســنــوات،  بالفعل  استغرق 
وذلــك من أجل لحظة جمعهم في فيلم واحد، 
ثم التأسيس لسلسلة ممتدة. فأصبح املشاهد 
يعرفهم ويرتبط بهم. وحاولت األفام املنفردة 
أن تضع مجهودها في صياغة حبكة وروابط 
بـــن الــشــخــصــيــات، ولـــيـــس مـــجـــرد تــقــديــمــهــم. 
تاريخ  املشترك، فتم تقدم  الفيلم  أمــا في هــذا 
وحــاضــر 6 شخصيات كاملة دون وجــود أي 

تركيز على عاقاتهم مع بعضهم البعض.
وبدا هذا األمر واضحًا عند النظر لشخصية 
ــا املــمــثــل الــحــاصــل على  »الــجــوكــر« الــتــي أداهــ
األوســـــكـــــار، غــــاريــــد لـــيـــتـــو. ونــــالــــت شــخــصــيــة 
»الجوكر« حظًا كبيرًا من التقديم في دعايات 
الفيلم  فــي  الشخصّية  تظهر  أن  قــبــل  الــفــيــلــم، 
باهتة جدًا، ليس فقط بدورها الصغير الذي 
يــحــاول اســتــغــال شــهــرة ونــجــاج »الــجــوكــر«، 
 The Dark وتحديدًا بعد هيث ليدجر في فيلم
Knight عام 2008، ولكن أيضًا، بدورها الذي ال 
يؤثر في األحداث، والذي يمكن حذفه بالكامل 
املشكلة  املـــســـار شــيــئــًا، وهـــي  يــتــغــيــر  أن  دون 

الحقيقية التي تختصر أزمة الفيلم.
ولــــم يــتــعــلــق هــــذا الــضــعــف فــقــط بــمــرحــلــة في 
الــفــيــلــم تـــخـــّص تــقــديــم الــشــخــصــيــات، ولــكــنــه 
ظــــل يـــؤثـــر عـــلـــى كــــل الــــخــــيــــارات الـــاحـــقـــة بــا 
وتصرفات  جــدًا،  سطحية  فالحبكة  استثناء، 
الـــشـــخـــصـــيـــات داخـــلـــهـــا مــمــتــلــئــة بـــالـــثـــغـــرات 
ــة. وتـــصـــمـــيـــم  ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ و«الــــكــــلــــيــــشــــيــــهــــات« املـ
الشخصّية الشريرة الفيلم، سواء من الناحية 
من  أو  والــحــركــة،  الشكل  التقنية على صعيد 
الناحية القصصية التي لها عاقة بالكتابة، 
لم تنل أي قدر من االهتمام، وذلك ألن صناع 
ديفيد  واملخرج  الكاتب  رأسهم  وعلى  الفيلم، 
آير، مهتمون فقط بالصورة السطحية لستة 
مــجــرمــن يـــكـــّونـــون فـــرقـــة تـــدافـــع عـــن األرض. 
وكــــــان هـــــذا األمــــــر ســيــفــلــح قـــبـــل 10 ســـنـــوات 
ــان ســيــضــع الــفــيــلــم في  ــا كــ ــمـ ــل، وربـ ــ عــلــى األقــ
 Fantastic Four مــثــل  فــيــلــم ضــعــيــف  مــســتــوى 
الكوميكس  أفــــام  حــتــى  ولــكــن   ،

ً
مــثــا  )2005(

واألبــطــال الــخــارقــن تــطــورت بــمــراحــل عــن كل 
يبقى  ال  الفيلم،  نهاية  ومــع  التفاصيل.  هــذه 
مــنــه شـــيء. وبـــدت الــتــجــربــة بــالــكــامــل وكأنهم 
 »6 شـــخـــصـــيـــات تـــبـــحـــث عــــن مــــؤلــــف«، 

ً
فــــعــــا

اإليطالية  املــســرحــيــة  الســـم  حقيقي  كتطبيق 
الشهيرة، إذ إن كل ما في Suicide Squad، هو 
وجــود  دون  ولــكــن  تقديمها،  يتم  شخصيات 
مــخــرج يضمهم بشكل حقيقي في  أو  مــؤلــف 
قصة وحبكة وفيلم. وإن كان العمل قد حقق 
نجاحًا تجاريًا، فإن التقييمات املنخفضة جدًا 
من النقاد والجمهور، على حد سواء، ستضّر 
بأفام »دي-سي« على املدى األبعد. وفي حن 
وإتقان  »مارفيل« هي عامة جــودة  أصبحت 
ومجهود، ستصبح »دي-سي« وشخصياتها 
ــلـــى االســـتـــســـهـــال وأفــــــــام األبــــطــــال  ــة عـ عــــامــ

الخارقن التي تجاوزها الزمن.

ربيع فران

نـــشـــرت الـــفـــنـــانـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ســـيـــريـــن عــبــد 
النور، أغنيتها املصورة »بحبك يا مهذب«. 
واملعروف أن عبد النور بدأت حياتها كممثلة 
ومــغــنــيــة، وأصـــــدرت الــعــديــد مــن األلــبــومــات 
الغنائية من إنتاج شركة »روتانا«. وتابعت 
البطولة  أدوار  التمثيل، ولعبت  طريقها في 
ــلــــســــات الـــعـــربـــيـــة  فـــــي مـــجـــمـــوعـــة مـــــن املــــســ
تــكــّرس وجــود  أول ممثلة  املشتركة. وكــانــت 
هـــذا الـــنـــوع مـــن األعـــمـــال بــعــد بــطــولــتــهــا في 
إنــتــاج عـــام 2010 عن  ــــي« مــن  مسلسل »روبـ
نــص مقتبس لــكــلــوديــا مــرشــلــيــان، وإخـــراج 

ا، وإنتاج الراحل أديب خير.
ّ
رامي حن

ــنـــوات األخــــيــــرة، بــــدا عــمــل ســيــريــن  فـــي الـــسـ
عــبــد الـــنـــور فـــي الــغــنــاء خـــجـــواًل قــيــاســًا إلــى 
إنــتــاجــاتــهــا الــســابــقــة، وأصــبــحــت تعمل بن 
الــحــن واآلخــــر عــلــى إصــــدار أغــنــيــة مــنــفــردة، 
ــال أغـــنـــيـــة »عــــــــادي« مــــن كــلــمــات  ــ كـــمـــا هــــو حـ
وألــحــان مــــروان خــــوري، وإنــتــاج عـــام 2015، 
وصورتها مــع املــخــرج، جــاد شــويــري. وقبل 
الــنــور أغنيتها الجديدة  أيـــام، أصـــدرت عبد 

والــزخــارف على أجساد النساء، حتى أنها 
رسمت عندما كبرت أيدي وأقدام شقيقتها 
العروس، ونقشت لنفسها بنفسها في يوم 

زفافها.
كـــانـــت طـــفـــولـــة فــاطــيــمــا مـــمـــيـــزة عــــن بــاقــي 
الطن  بتشكيل  تهتم  كــانــت  أقــرانــهــا، حيث 
والـــرمـــل عــلــى هــيــئــة أشـــكـــال فــنــيــة جــمــيــلــة، 
وكــانــت تــرســم عــلــى دفــاتــرهــا، حــتــى َكــُبــرت 
وتخرجت من الجامعة، وبدأت بالبحث عن 
عمل في تخصصها الــذي لم يمنعها يومًا 
الــرســم والنقش  فــي  مــن مــمــارســة هوايتها 
املعارض  البنات، واملشاركة في  أيــدي  على 

الفنية.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــهــا  قـــالـــت فــاطــيــمــا لــــ
الــتــواصــل االجتماعي  اســتــخــدمــت وســائــل 
في نشر أعمالها التي حظيت بإقبال كبير. 
وشــاركــت فــي مــعــرض لــلــمــرأة الفلسطينية 
املدير  للمعرض  2013. ونسق  عــام  والطفل 
العام لشركة »دي كود« لاستثمار واألفكار 
الريادية، سهيل عطا الله، إذ شجعها على 
تحويل فكرة النقش على أيدي النساء إلى 
الفلسطينية  املــــدن  تــحــاكــي  فــنــيــة  لـــوحـــات 

العتيقة.

غزة ـ عالء الحلو

أصبح اآلن بإمكانك زيارة املسجد األقصى 
واملدن الفلسطينية العتيقة، وتحّسس عبق 
وشوارعها  وطينها  وأشــجــارهــا  أصالتها 
ومــبــانــيــهــا، وأنــــــَت جـــالـــس فـــي مـــكـــانـــك، ما 
عليك سوى أن تنظر إلى تلك اللوحة الفنية 
التي نقشتها الفنانة الفلسطينية، فاطيما 

اء.
ّ
الغول، باستخدام مسحوق الحن

الـــتـــي اســتــخــدمــتــهــا  الــتــقــلــيــديــة  األداة غــيــر 
ــــن مــديــنــة  ــــول )36 عـــــامـــــًا(، مـ ــغـ ــ الـ فـــاطـــيـــمـــا 
غـــزة هــدفــت إلـــى كــســر الــقــاعــدة الــروتــيــنــيــة 
ــة  فـــي الـــرســـوم والــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة، وإذابــ
األلـــوان  أن تصنعها  الــتــي يمكن  الــحــواجــز 
فاطيما  ووجــدت  العادية.  الفنية  واألدوات 
 أكثر قربًا وحنانًا 

ً
في الحناء النسائية مادة

من غيرها في إيصال الفكرة، ونقل املشاِهد 
للوحة.

كـــان الــتــحــدي كــبــيــرًا فـــي الـــبـــدايـــة، وعــنــدمــا 
حـــاولـــت فــاطــيــمــا مـــع فــريــق الــعــمــل تطبيق 
ــرة الــــرســــم عـــلـــى الـــلـــوحـــات بــاســتــخــدام  ــكـ فـ
ــدة مـــشـــاكـــل فــي  ــهــــت عـــ مــــــادة الـــحـــنـــاء، واجــ
أنــواع القماش، وطــرق تجفيف الرسومات، 
قبل  الــرســم، وطريقة رشها  أثناء  وحفظها 
وبــعــد الـــرســـم، حــتــى رســــت بــعــد مجموعة 

تجارب مع لوحاتها على بر األمان. 
درست فاطيما في جامعة القدس املفتوحة 
تــخــّصــصــًا ال يــشــبــه فـــنـــهـــا، وتــــأثــــرت مــنــذ 
طفولتها التي عاشتها في اإلمارات بنقش 
الـــحـــنـــاء عـــلـــى أيـــــــدي الـــنـــســـاء فــــي األفـــــــراح 

واملناسبات السعيدة. 
ــانـــت فــاطــيــمــا شـــغـــوفـــة بــالــنــظــر فــــي تــلــك  كـ
الــــلــــحــــظــــات إلــــــــى طــــريــــقــــة رســــــــم الــــــــــورود 

»بحبك يا مهذب«، من كلمات وألحان سليم 
ــــرج، حـــســـن غـــــدار،  ــــخـ ــاف، واخـــــتـــــارت املـ ــســ عــ

لتنفيذ »الكليب« الخاص باألغنية.
لـــم تــلــجــأ ســيــريــن، مــثــل زمــيــاتــهــا إلـــى دول 
بل  »الكليب«،  هــذا  لتنفيذ  الشرقية،  أوروبـــا 
اختارت واحــدًا من املخرجن الشباب الذين 
ــدأووا فــي إخــــراج األغــنــيــات املـــصـــورة قبل  ــ بـ
ــّدار الــــذي تـــعـــاون من  ــ عـــامـــن، وهـــو حــســن غـ
قبل مــع الفنان، وائــل كــفــوري، فــي »كيفك يا 
غدار،  املستحيل«. وصور  و«الغرام  وجعي« 
ــــي جـــت«  بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي، أغـــنـــيـــة »أهــ
تبخل سيرين  لــم  أنــغــام.  املصرية،  للمطربة 
بشيء على اإلنتاج الذي تكفلت به هذه املرة 
لتصوير »بحبك يا مهذب«، واستطاعت من 
خال السيناريو والقصة أن تقنعنا بالدور 

املطلوب منها في اإلطار العام للعمل.  
صاحبة  دور  »الــكــلــيــب«  فـــي  ســيــريــن  وأّدت 
بعد  تلتقي  إذ  فقير،  فــي حــي شعبي  مقهى 
حــادث سير، بالبطل الــذي وصــل إلــى الحّي 
لــتــبــدأ قصة  ذاتـــه الســتــئــجــار شــقــة تملكها، 
ــــح بن  ــرام واضـ ــ اإلعــــجــــاب، وتــتــحــول إلــــى غـ
صـــاحـــبـــة الـــشـــقـــة والــــشــــاب نـــفـــســـه. حــــب مــن 
الــنــظــرة األولـــــى، ومــشــاهــد طــبــيــعــيــة، اعتمد 
عليها غّدار، ليوصل الفكرة التي بنى عليها 
مفتوحة،  أمــاكــن  الــعــمــل.  ــراج  وإخــ سيناريو 
وفريق عمل أتقن جيدًا ما هو مطلوب منه. 
عفويًا  »الكليب«  أظهر  بسيط،  تمثيلي  أداء 
التكلف  أو  الــتــكــرار  ارتــجــال، بعيدًا عــن  دون 
ــدد مـــن األعـــمـــال الــغــنــائــيــة  املــســيــطــر عــلــى عــ

املصورة.
ــة والـــنـــزهـــات  ــرفـ يـــومـــيـــات بـــن املــقــهــى والـــشـ
تتقنها عبد النور، وكأنها في فيلم سينمائي 
ساعدت  ومغنية.  كممثلة  فيه  برعت  قصير 

ســيــريــن املـــخـــرج عــلــى إيـــصـــال الــفــكــرة. شهد 
الــصــغــيــرة  قصة  بتفاصيله  الشعبي  الــحــّي 
الــحــب هــــذه. نـــاس بــســطــاء، يـــريـــدون العيش 
بــفــرح وحـــب عــلــى وقـــع املــوســيــقــى والــرقــص. 
ــت الــفــكــرة 

ّ
ــشــت

ُ
األخـــطـــاء قــلــيــلــة، ولــكــنــهــا لـــم ت

كلفة 
ُ
 بعض األزياء امل

ً
الرئيسية، فهنالك مثا

ارتدتها عبد النور ال تناسب الحي الشعبي 
ى »ماكياجها« الصارخ. ونجح 

ّ
الفقير، أو حت

املــشــاهــد، مستعينًا  فــي طريقة تقطيع  غـــّدار 
إنــتــاجــيــة عــالــيــة، وذلـــك مــن ناحية  بتقنيات 
اختيار وتحديد اللقطات، فزادت من إقناعنا 
كـــمـــشـــاهـــديـــن بــــن صــــــورة الـــنـــهـــار واملــقــهــى 

والعمل إلى الليل والسهر، ومشهد الفجر في 
ختام األغنية.

وبــدت ردود الفعل على العمل إيجابية عبر 
النقد  الــردود عن  التواصل. وابتعدت  مواقع 
الاذع الذي يطاول مجموعة من املغنيات في 

هذه الفترة.

وأضافت فاطيما بأنها احتارت في البداية 
في كيفية تجسيد آالم الشعب الفلسطيني 
ــراه بــاســتــخــدام الــحــنــاء،  ــ وآمـــالـــه ومـــدنـــه وقـ
لــكــنــهــا تــشــجــعــت لـــلـــفـــكـــرة بـــعـــد مــجــمــوعــة 

لقاءات ودراسات. 
وبـــــــدأت مــــع ســهــيــل عـــطـــا الـــلـــه بــمــجــمــوعــة 
تــــجــــارب عـــلـــى نـــوعـــيـــة الـــقـــمـــاش والـــحـــنـــاء 
ــة الــتــجــفــيــف ومـــعـــالـــجـــة الـــقـــمـــاش،  ــقـ ــريـ وطـ

والفكرة العامة للرسم.
وأوضحت بأنه وبعد فترة من التجارب، تم 
الرسم،  فــي  األساسية  الفكرة  إلــى  التوصل 
األساسية،  الفلسطينية  املعالم  نقش  وهي 
ــالــــم  ــعــ وتــــجــــريــــدهــــا مـــــن املــــســــتــــجــــدات واملــ
اإلسرائيلية التي تم إضافتها بعد احتال 
إسرائيل للمدن والقرى الفلسطينية، وذلك 
من أجل إزالة أي حاجز يمكن أن يحول بن 
املــشــاهــد والــــــروح الــفــلــســطــيــنــيــة املـــوجـــودة 
ــم الـــبـــدء بـــرســـم الــحــرم  فـــي تــلــك املـــعـــالـــم. وتــ
اإلبــراهــيــمــي واملسجد األقــصــى وســـور عكا 
ومــديــنــة حيفا ومــيــنــاء غـــزة وبـــرج الساعة 

وقلعة خان يونس وغيرها.
وأكــــدت فاطيما بـــأن اســتــخــدام الــحــنــاء في 
الرسم مرهق للغاية، وتعتبر مادة جقسقة 
الصعب  ومــن  تحتويها،  التي  املـــواد  لجهة 

مقارنته بباقي أنواع الرسم واأللوان.  
ــنــــون  ــفــ ـــي الــ ــ ــدم فــ ــخــ ــتــ ــســ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ األخـــــــــــــرى ال
اللوحة  فــي  الــعــمــل  ويــســتــغــرق  التشيكلية. 
ــــدة مــــا يـــزيـــد عــــن شـــهـــر ونـــصـــف فــي  ــــواحـ الـ
بعض األحــيــان، إلــى جانب ضــرورة دراســة 
خــطــوط الــرســم قــبــل رســمــهــا، وذلـــك بسبب 
 عددًا 

َّ
عدم القدرة على محو أي منها، كما أن

بت في تلف  التي حدثت، تسبَّ األخطاء  من 
اللوحة بشكل كامل.

سيرين عبد النور ممثلة في »بحبك يا مهذب«فاطيما الغول: زرت المدن عبر الرسم بالحناء
أطلقت سيرين عبد النور 
أغنيتها الجديدة »بحبك

 يا مهذب« من إخراج 
حسن غدار. تتناول األغنية 

قصة حب في حي 
شعبي فقير

محمد كريم

تحنيط املوتى ممارسة قديمة جدًا، أشهر مظاهرها 
فه املصريون على هيئة جثة ملفوفة في أغلفة 

ّ
ما خل

رقيقة، ولكن اكتشاف بقايا محنطة في عدة كهوف 
 مختلفًا للمومياوات 

ً
في الفيلبن أخيرًا، قدم شكا

طة، في ما ُعرف باسم »مومياوات النار«.
ّ
املحن

بلدة  فــي كهوف  الغريبة  املــومــيــاوات  تلك  اكتشفت 
كابايان بمحافظة »بينجويت« بالفيليبن. ُحِفظت 
تــلــك الــبــقــايــا الــبــشــريــة عـــن طــريــق عــمــلــيــة تجفيف 
وتـــدخـــن طــويــلــة، وعــلــى مــــدى ســنــن. قــدمــت هــذه 
للنظر عن  الباحثن فرصة جيدة  إلــى  املــومــيــاوات 

قرب إلى عملية التحنيط الفريدة هذه.

البدء بالتحنيط قبل الموت
صار ُيعتقد أن زعماء القبائل فقط هم من كان يتم 
تحنيطهم عبر التدخن. ويقال إن عملية التحنيط 
كانت تبدأ فعليا قبل موت الشخص، بل إنه يشارك 
اقتراب  الخطوات األولــى للعملية. ومــع  بنفسه في 
املوت يبدأ الشخص في شرب مشروبات ذات تركيز 
ملحي عاٍل، فيعمل امللح على تجفيف الجسم؛ لذلك 
للتحنيط قبل  الحقيقية  البداية  الخطوة  تعد هذه 
ــارت هـــذه الــفــكــرة الــكــثــيــر مــن الــبــاحــثــن،  ــ ــوت. وأثـ املــ
ــيـــف لــلــشــخــص أن يـــشـــرف عــمــلــيــًا عـــلـــى عــمــلــيــة   وكـ
موته، وكيف يقتنع بأنه سيزول تمامًا، ويقوم هو 

بنفسه باملشاركة.

إزالة جميع السوائل بالدخان
ر  بعد حدوث الوفاة، تتم بقية مراحل التحنيط. وُيقدَّ
زمن اكتمال العملية من عدة أسابيع إلى عدة أشهر. 
ــع على مصدر 

َ
وُيــغــَســل الجسد بــالــكــامــل، ثــم يــوض

الــجــلــوس. ال يتعرض الجسد  حـــراري فــي وضعية 
النار  فــوق  بل يظل معلقًا  املباشرة،  النار  أو  هب 

ّ
لل

الجثمان،  مــن حــرق  فــبــداًل  أن تمّسه،  املضرمة دون 
تقوم الحرارة والدخان ببطء بتجفيف الجسد كله، 
وبشكل تــام، حتى يصل الجسد إلــى لــون وصابة 

معينن، فيتم التأكد حينها أن العملية قد انتهت.
الجثمان بطريقة  داخــل  أخــرى  تتم عملية تجفيف 
طقوسية، وذلك بنفخ دخان التبغ داخل فم املتوفي. 
ويعتقد العلماء أن هذا األمر كان يساعد على إزالة 
جميع السوائل من األعضاء الداخلية. وفي النهاية، 
ــفــــَرك بــالــنــبــاتــات الــعــطــريــة  ــ ــــن ُي

َّ
كــــان الــجــســد املــــدخ

كان  التحنيط،  عملية  من  االنتهاء  وبعد  والطبية. 
الــجــســد يــوضــع فــي أحـــد كــهــوف املــنــطــقــة، حــيــث تم 

اكتشافها في نهاية املطاف.

إحــــدى املـــومـــيـــاوات املــمــيــزة واملــعــروفــة بــاســم »آبــو 
آنــو«، كانت قد سرقت من الكهوف في أوائــل القرن 
التاسع عشر. وكانت املومياء ترتدي املابس التي 
يرتديها زعماء القبائل، وتجلس في وضع رابض، 
املــعــقــدة. ويرجح  الــوشــوم  املحنط  وتغطي جــســده 
الباحثون أن »آبــو آنــو« كــان صــيــادًا عظيمًا، وكــان 
أفراد قبيلته يعتقدون أنه نصف بشر ونصف إله، 
وذلـــك بسبب قــدرتــه الــكــبــيــرة عــلــى الــصــيــد، وجلب 
القبيلة. ولذلك عندما تمت استعادة  الغذاء ألفــراد 
موميائه إلى قبيلته التي ينتمي إليها، كان الناس 
في غاية السرور، ألنهم اعتقدوا أن غيابه تسبب في 
كــالــزالزل والجفاف  الطبيعية،  الــكــوارث  العديد من 
واملــرض وضعف املحاصيل. وُدِفـــن »آبــو آنــو« بعد 
 في أن يعود كل شيء 

ً
عودته في مكانه، وذلــك أمــا

ــزان والــراحــة والــرخــاء  إلــى ســابــق عــهــده، حيث االتــ
واالستقرار.

كهوف تعرضت للنهب
بعد أن تكثفت عمليات قطع األخشاب واألشجار في 
املنطقة، أصبح موقع العديد من الكهوف مكشوفًا، 
ما أدى إلــى نهبها، وإلــى عبث الـــزوار غير الواعن 
والتاريخية،  العلمية  وأهميتها  اآلثــار  تلك  بقيمة 
حــيــث يــبــرز إصــــرار الــحــمــقــى عــلــى تـــرك بصماتهم 
بل  الــجــدران،  على  أسمائهم  بكتابة  الــكــهــوف  على 
والكتابة على أجساد املومياوات ذاتها، األمر الذي 

أدى إلى إصابة كثير من املومياوات بالتلف.

فيلم يفتقر إلى حبكة إخراجية أو قصصية

قامت عبد النور بإنتاج العمل المصور )ذبيان سعد(

ر زمن اكتمال  يُقَدّ
عملية التحنيط من 
عدة أسابيع إلى 
عدة أشهر 
)أديك بيري/
فرانس برس(

نقشت فاطيما الغول المعالم التاريخية للمدن الفلسطينية )عبد الحكيم أبو رياش(

الممثل األميركي جاي هيرنانديز أثناء تقديم الفيلم في لندن )جوستين تاليس/فرانس برس(

النقاد أشاروا  أن  إال  التذاكر،  رغم جلب فيلم Suicide Squad عائدات مالية عالية على شبابيك 
لهجس الفيلم بوضع الشخصيات في إطار سطحي دون وجود عمق إخراجي

»الفرقة االنتحارية«

موميـاوات »كابايـان«

فنون وكوكتيل
سينما

طقوس

أغنيةبورتريه

هي سلسلة أفالم 
ومسلسالت وألعاب فيديو 

وقصص مصورة تقع 
في عالم خيالي مشترك. 
تتألف السلسة من أفالم 

أبطال خارقين، يتم إنتاجها 
بشكل مستقل من قبل 
استوديوهات »مارفل«، 

وهي مأخوذة من 
الشخصيات، التي تظهر 
في مطبوعات »مارفل 

كومكس«. توّسعت 
السلسلة لتشمل كتبًا 

مصورة، وأفالمًا قصيرة، 
ومسلسالت تلفزيونية. 

وتضم أيضًا قصصًا 
وشخصيات وخلفيات 

مشتركة.

أفالم »مارفل«
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ابتذال  الواحد:  القائم  الكراسي ذات  أكــره 
املعدن.

 ■ ■ ■
في  انــحــراف  كالناس؟  مقامات،  الكراسي 

الذوق لو مشاعيٌّ فّكر بتوحيدها.
                  

 ■ ■ ■
ال أطيق قراءة الشعر على كرسي.

                  
 ■ ■ ■

الجلوس  ها أفضل من 
ُ
تأمل الكراسي،  كل 

عليها.
                  

 ■ ■ ■
ُصنع الكرسي ليكون أسفل املؤخرة. كيف 

صار مجازًا للجبروت ال الغالبا!
                 

 ■ ■ ■
ــلــقــى بجوار 

ُ
ومـــاذا يــكــون ذاك الــكــرســي امل

ينتهي  الفنية  التحف  أن  غير  الــحــاويــة، 
ها هي أيضًا؟

ُ
زمان

                 
 ■ ■ ■

أربع سنوات في برشلونة، بثالث كراٍس 
مجلوبة. حني غّيرت البيت أرجعتها إلى 

نصيِبها.
                 

 ■ ■ ■
مــهــمــا يــكــن الــكــرســي الــــذي يــجــلــس عليه 

رئيس أميركي، ال يروقني.
                 

 ■ ■ ■
جلست على كراس كثيرة، وألم الــروح لم 

يبرح.
                

 ■ ■ ■
أســـوأ الــكــراســي: كــراســي الــســاهــريــن على 

أمن مصالحهم.
                

 ■ ■ ■
 
ُ
ــــني بـــــــــزغ زمـــــــن ــدلــــت الــــــكــــــراســــــي حـــ ــهــ ــبــ تــ

االستهالك.
                

 ■ ■ ■
أنحاز ألول كرسي حاولته في اإلعــدادي. 

الالحقة، أقل براءة.
                

 ■ ■ ■
ــَي مـــن مـــواد  ــراســ األيــــــدي الـــتـــي تــصــنــع كــ
عة، ال يسري في عروقها ماُء الشْعر.

ّ
مصن

                
 ■ ■ ■

الكرسي وأنا: عدم استلطاف.
                

 ■ ■ ■
أمي عاشت ثمانني سنة بال كرسي، غير 

كرسي الحّمام في عقدها األخير.
               

 ■ ■ ■

باسم النبريص

كــــرســــّي فــــــــارغ، أكــــثــــر شـــاعـــريـــة مــــن آخـــر 
ممتلىء.

                 
 ■ ■ ■

ها، ال شْعر.
ّ
إذا فرغت الكراسي كل

                 
 ■ ■ ■

 ال أرى الكرسي: أرى أنني الشجرة.
                    

 ■ ■ ■
كم كرسيًا أعجبني على الرصيف، وبقيت 

حسرة أال مكان؟
                   

 ■ ■ ■
بعضهم، أتمنى لهم كرسّيًا فقط.

                  
 ■ ■ ■

أصحو مع العصافير
وأنام مع الكالب 

لدّي قط شوارع أجرب
ها في بيته

ّ
أقضي حياتي كل

لدي مالمح أجنبي أو غريب في منفى
وأحتفظ بعالمة متشّرد على جبيني

أبدو كغول عندما أضحك
كدودة عندما أبكي

يعرفني الباعة الجّوالون وعّمال النظافة 
سخة وجيوبي مثقوبة

ّ
ثيابي مت

في رأسي سوق خضار ومشترون 
وفي قلبي فواكه باملجان.

 ■ ■ ■
خفي حّبي للمرأة

ُ
يمكنني أن أ

في جورٍب مثقوب
أو في حذاء باٍل، 

ُحّب املرأة؟
هذا آخر هّمي 

إذا كنت سأعيش يومًا بعد.
لست مباليًا او محتاطًا

سأمشي حافيًا
مثل املهّرج على املسرح

وأدق بقدمّي
اللتني من شوٍك

خشب كل زهرٍة تفوح.

 ■ ■ ■
ً
سأعيش طويال

وملزيد من السنوات

ذلك الكرسي 
ال يروقني

ليس تقديم هذه الشذرات بمأثورات فوضوية، تقليعًة انتهى زمانها؛ بقدر ما هو 
الثورية: »طالما  بالفوضوية  العقالنية في ما اصطلح على تسميته  للجوانب  إدراك 

ليست هناك مساواة اقتصادية واجتماعية، فإن المساواة السياسية كذبة... أجعلكم 
تتعذبون يومًا كامًال وفي المساء أقول لكم: لنتعانق فنحن إخوة!«

أجيء سريعًا مثل طرد مستعجل

محظوظ من ال يأتيه في المنامات

باكونين  ميخائيل  الروسي  الفوضوي  يتساءل  نصوصه  من  واحد  في 
مهما  سلطة  أية  أرفض  أنني  هذا  عن  يتمخض  »هل   :)1876-1814(
أبــعــدنــي عــن تفكير  مــا  ــت؟  كــان
المسألة  تــكــون  فحين  كــهــذا، 
فإنني  مثًال  بــاألحــذيــة  متعلقة 
اإلســكــافــي،  سلطة  إلـــى  أعـــود 
ولكنني ال أتركه يستبّد بي. أسمعه 
البديهي  بحقي  وأحتفظ  بحريّة 
في النقد والمراقبة«. في لحظة 
»إسكافيون«  يكبلها  زال  ما  عربية 
األنــواع، هل  جــاوزة من مختلف 

نحتاج إلى مناسبة لتذّكر باكونين؟

مناسبة لتذّكر باكونين

2425
ثقافة

ممدوح عزام

خِتُ النساُء في قرية الدراويش 
َ
في رواية سليمان فياض القصيرة »أصوات« ت

»سيمون« الفرنسية زوجة حامد ابنهم. حيث يفضي ذلك الختان البدائي، إلى 
ق املأمور املحقق: »كيف وصلنا إلى هذا الدرك األسفل«؟ ثم 

ّ
موت املرأة.  فيعل

يسأل الطبيب: قل لي ... ما سبب املوت الحقيقي؟ فيجيبه: نعم. آه. موتنا، أم 
موتها؟ 

كتب فياض هذه الرواية في عام 1970، فيما نشرت الترجمة العربية لكتاب 
الدكتور فوزي منصور »خروج العرب من التاريخ« بعد ذلك بعشرين عاما. 
لست متأكدا مما إذا كانت مثل هذه األعمال قد ساهمت في الترويج لآلراء 
العرب، مستعيرة مثل هذه  العربي، عن حال  الهشيم  اليوم في  تنتشر  التي 
العربي  التخلف  أو  للحضارة،  أمــة طــاردة  العرب  العناوين في وصــف حالنا: 
ص العرب من لعنة 

ّ
مزروع في الجينات. وثمة من يزعم أن ال أمل البتة في تخل

التخلف واالستبداد والفساد األخالقي.  
عليه  كــان  أي مسؤولية عما  فياض،  أو سليمان  فــوزي منصور،  يتحمل  ال 
التي  الشعوب  أكثر  أن  بالطبع، فالجميع يعرفون  إليه  آل  أو عما  العرب،  حال 
تعرضت للغزو، واالجتياح، وتدمير املدن، ونهب الثروات، وانتهاك األعراض، 
هي شعوب هذه املنطقة من العرب وغيرهم، هذا فضال عن ابتالئهم بالطغيان 
الحاكم أيضا. وقد صار بوسعنا أن نشكك في مزاعم الرفض القدري العربي 
أنها  يزعم  التي  »املمسوخة«،  أو  »املنحطة«،  الجينات  أساطير  أو  للتحضر، 
ل شخصيتنا العربية، بفضل، أو بسبب هذه االختالطات القسرية التي 

ّ
تشك

أنــه عربي قح  يثبت  أن  الــوراثــي. فمن يستطيع  التنّوع  تــزرع  أو  الــنــوع،  تبلبل 
منحدر من قحطان، أو عدنان، األوليني؟ ولهذا قد ال يكون بوسع أحد أن يؤكد 
والتطرف.  بالتخلف  العربية  »الجينات«  اختصاص  الحماسية عن  الخالصة 
التاريخ،  التكوين السكاني عبر  التي تغلغلت في هذا  الدماء  الكثير من  فثمة 

بحيث صارت ملعبًا، أو حديقة جينات متنوعة.
على أن للغزو وجهه اآلخــر املــدمــر، وقــد يكون هــو أحــد أســبــاب هــذا الجمود 
العراق  فــي  دجلة  نهر  تلوين  فــي  املغولي  االجتياح  تسبب  إذ  املــريــع.  العربي 
باللون األزرق لبضعة أسابيع، لكثرة ما رمي في النهر من كتب كانت تمأل 
مكتبات بغداد. وهي جريمة حرب تلّوث تاريخ أولئك الغزاة بالعار، ال هؤالء 
الذين دمرت مكتباتهم. ومن غير املعقول أن يتهم الضحايا في املدن السورية 
تقتلهم.  »تكنولوجيا«  املتطورة  والروسية  األميركية  القنابل  ألن  بـ«التخلف« 
يضطر  املتقدمة،  التكنولوجية  املعركة  مــع  املواجهة  فــي  منهم  يقتل  ال  ومــن 
املــدرســة. هذه  املـــوت، ال جريًا وراء  النجاة مــن  للرحيل، والــهــجــرة، بحثا عــن 
حقيقة نشهدها بأم العني. ولم تأت الطائرات املتطورة، وال الظالميون، لتخيير 

السوريني بني الحضارة أو الجمود الفكري، بل بني الخنوع أو املوت.
الــعــرب خــاصــة يعيشون فــي مناطق آمنة،  بــني  الــعــرب مــن  أفــكــر أن شاتمي 
ليحاصروا العرب من خارج محنتهم. فمن الصعب أن نتخّيل أن لدى أولئك 
املحاصرين في حلب الرفاهية والوقت الكافيني لتجريس أنفسهم، أو تاريخهم. 
الــدالل، ممن ينتظرون التغيير،  وأن أيديولوجية شتم العرب تنتمي إلى أبناء 

وهم على أرائك الحرير.

حصار الجينات العربية

نصوص

فعاليات

أبي مات في الخمسني، وما جلَس إال على 
كرسي الكشف الطبي.

               
 ■ ■ ■

ــــي فــي  ــــراسـ ــكـ ــ مــــحــــظــــوظ مـــــن ال تــــأتــــيــــه الـ
املنامات.

               
 ■ ■ ■

املترجمة  هـــذه  لتفضيلي  إضــافــي  ســبــب 
عن تلك ولو تقاربتا في الكفاءة : إحداهما 

ببيت في برشلونة، عربي!
 للطني، ال يقبل بوجود 

ّ
الطني الــذي يحن

كرسي.
                

 ■ ■ ■
بــعــضــهــم يـــقـــول: الــكــرســي ضــــــرورة. دعــك 

منه، فسرعان ما سيقاصصه الزمن.
                

ستكون حياتي 
عبارة 

عن هراء 
أقّدمه على مائدة من يريد.

من يريد هذه الحياة؟
ليرفع السماعة اآلن إذًا

ليكن شجاعًا 
مثل أبي
ويطلب..

إنني أجيء 
سريعًا مثل طرد مستعجل 

مع مزيد 
من الهراء 

كـ
قصيدة نثر.

 ■ ■ ■
أصيُص الوردة التي بال اسٍم،

، ال معنًى له، 
ٌ
ّفيه طني

منه خلقُت، أنا املبتل
حتى أخمص جذوري

باملاء
املتجدد.

 ■ ■ ■
الجّيد  والشعر  القصائد،  مــن  أكبر  األمــهــات 

مكتوب لهن بأياٍد رديئة.

)شاعر فلسطيني/ غزة(

 ■ ■ ■
كرسي وحيد في أجواز الفضاء، واألنكى 

أننا اختلقناه من ُهذاء ضعفنا.
                 

 ■ ■ ■
كـــن )أو ال تـــكـــن( كــالــكــرســي حـــني تــكــتــب: 

يسمع الكثير وال يعنيه شيء.
                 

 ■ ■ ■
جــمــيــع  أرى  حــــتــــى  أعــــيــــش  أن  أشــــتــــهــــي 

الكراسي تعود إلى أصلها.
                

 ■ ■ ■
ــــون، أخــــفــــقــــوا مــع  ــاتــ ــ ــحــ ــ ــلـــيـــون ونــ ــيـ تـــشـــكـ

الكرسي.

 ■ ■ ■
، على الكرسي.

ّ
ل املهَد، السرير، العش

ّ
أفض

الكرسي يبقى، بينما الجالسون يمضون. 
ها الحلق. 

ُ
حكمة لم تغادر مرارت

               
 ■ ■ ■

لــدي فــي الشرفة أربــع كــراس بالستيكية 
ــاهـــــا. يـــكـــفـــي هـــذا  ــاولـــــة مــــن املــــــــادة إيـــ وطـــ
ـــضـــرة 

ُ
ــن خ حـــــــــرم مــ

ُ
ــة وأ ــرفـ ــشـ ــاهـــل الـ ــجـ ألتـ

الجبل.
                

 ■ ■ ■
املــرأة اإلسبانية التي تسرف في تستيف 
الكراسي ببيتها، كيف ستقنعها أنت أن 

»األشجار تموت واقفة«؟
               

 ■ ■ ■
الحظتـ  وال مؤاخذةـ  أن النساء القصيرات 

مغرمات بالكراسي أكثر.
               

 ■ ■ ■
لك يوم ويستنفدك كرسي.

               
 ■ ■ ■

ــي، يــمــتــلــك  ــ ــ ــروحـ ــ ــ ــى الـــــعـــــوز الـ ــ ــ إضـــــافـــــة إلـ
 من  الكراسي: اثنني في 

ً
األوروبي، مروحة

الــشــرفــة، أربــعــة فــي الــصــالــون، واحـــدًا في 
غرفة النوم، والعشرات في أحالمه.

 ■ ■ ■                
لـــو لـــي فـــي الــتــصــويــر، لــعــمــلــت كــتــابــًا عن 

شيئني: األبواب والكراسي في برشلونة.
                

 ■ ■ ■
األعمال املكتبية يكفيها كآبة الكراسي.

                 
 ■ ■ ■

»ال تأخذ وداعتي يا رب إال وغبار الدروب 
ت 

ّ
على رْجلي«. دعاء أم »تخّيمت«، وما كف

عن الحنني إلى هواء قريتها حتى ماتت. 
سرير  على  ماتت  أنها   

ً
قليال يني 

ّ
يعز ما 

خشبي ال معدني.
                

 ■ ■ ■
ما  هــم مخلوقات  بكلمٍة:  بــالدنــا،  حــو 

ّ
فــال

قبل الكرسي. وَمن أضاعوهم، هم العكس.
                

 ■ ■ ■
انحطاط جمالي أيضًا: حني جاء »الثّوار« 
ــو«، كــــان أكــثــر مـــا راقـــهـــم في  ــلــ بــعــد »أوســ

»الوطن«، هو »الكرسي«.

إطاللة
تصويب

خابيير توِميُو

مـــيـــداُن مــعــركــٍة، وخــمــســة آالف 
ــراب  ــ مــــحــــارٍب قـــتـــيـــل. أولــــــى أسـ
بانسياٍب   

ُ
ق

ّ
تحل بـــدأت  النسور 

 أجنحتها، 
ً
بــاِســطــة فــي األعــالــي 

ها بعُد ال تجرأ على الهبوط. 
ّ
لكن

ــرب، مــحــاربــان  ــ فــي املــشــهــد األقـ
يان بالدماء.

ّ
ُمغط

املحارب )1(: هيه أنت..
املحارب )2(: ماذا؟

املحارب )1(: هل أنت مّيٌت؟
املحارب )2(: نعم.

ــى،  ــ األولـ لــلــوهــلــة   :)1( املــــحــــارب 
اعتقدُت  تبتسم،  رأيــتــك  عندما 

ك على قيد الحياة.
ّ
أن

املحارب )2(: كما ترى إذْن فأنا 
مّيٌت.

املحارب )1(: وأنا أيضًا مّيٌت.
مــّيــتــًا  كـــنـــَت  إذا   :)2( ــارب  ــحــ املــ
أبتسم  فكيف استطعَت رؤيتي 

إذن؟
كــيــف  وأنـــــــــت؟   :)1( ــارب  ــ ــحــ ــ املــ
لــم تكن  إْن  االبــتــســام  استطعت 

حّيًا؟
رّبــمــا  ــرف.  ــ أعـ املـــحـــارب )2(: ال 
ــّرَد نــصــف  ــ ــجــ ــ يــــكــــون املــــــــوت مــ

ابتسامٍة.
بتلك  )ُمــكــتــفــيــًا   :)1( املــــحــــارب 

ه كذلك.
ّ
اإلجابة( نعم، لعل

 عجوٌز 
ٌ

صْمت. في البعيد، رجل
ــن ولــــــده بــــني املـــوتـــى،  يــبــحــث عــ
ــر بــَعــطــٍف  ــديــ ــ ـــلـــه، ُي

ّ
وأثــــنــــاء تـــنـــق

ســقــطــوا  ــــذيــــن  ال ــــئــــك  أول رؤوس 
َصرَعى على وجوههم.

روائــــــي   ،Javier Tomeo(  
  -1932( إســـــبـــــانـــــي  وقــــــــــــاّص 
2013(. الترجمة عن اإلسبانية: 

كاميران حاج محمود(

يُعرض في المعهد الثقافي اإليطالي، في القاهرة، عند السابعة من مساء بعد كل الخرائط ال تصلح
العمل  يروي  مورابيتو.  أنطونيو  لإليطالي    ،)2013( األدوية  بائع  فيلم  األحد  غٍد 
جملة  مواجهته  وكيفية  كبرى،  مؤّسسة  لدى  يعمل  ناجح  أدويــة  بائع  قّصة 

صراعات وتوتّرات في عمله وحياته الشخصية، ُمبرزًا خفايا وأسرار صناعة الدواء. 

قاعة  مهرجان صاللة السياحي، يتواصل حتى األحد المقبل في  ضمن فعاليات 
لتراث  تجّسد  المعروضة  األعمال  ظفار.  في  المعمارية  التقاليد  معرض  ُعمان، 
إلى  إضافة  وسدح،  ومرباط  صالة  في  القديمة  البيوت  في  الُعماني  المعماري 
عرض بعض المقتنيات التراثية العمانية والتي تستعرض جزءًا من الموروث الحضاري 

والتاريخي.

الدوحة  مهرجان  الثانية  الــدورة  فعاليات  تستمر  عربيًا،  كوميديًا   18 بمشاركة 
الثامنة من مساء  أيام، عند  ثاثة  الخميس وتستمر  انطلقت أمس  التي  للكوميديا، 
اليوم الجمعة بعرض كوميدي للفنان األردني رجائي قّواس )الصورة( في مركز قطر 
الوطني للمؤتمرات. من الفنانين المشاركين في المهرجان: حمد العماري ومحمد 

التميمي من قطر، أحمد الشمري من الكويت، وفادي الشهري من السعودية.

تتواصل في مدينة تطوان المغربية، فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان أصوات 
أجيال  من  مغربيات  مطربات  بمشاركة  غدًا،  وتختتم  أمس  انطلقت  التي  نسائية، 
التظاهرة  الداودية.  زينة  الشعبية  والفنانة  رأفت،  لطفية  بينهن:  من  مختلفة؛ 

تكرّم أيضًا الفنّانتين المغربيتين نعيمة سميح )الصورة( ونادية أيوب.
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نصف ابتسامة

عمل لـ آي 
ويوي، الصين

أنيس غنيمة

إنها الواحدة والنصف
ما زلُت سعيدًا 

عشت يومًا عاديًا تمامًا 
استيقظت وحيدًا جدًا 

وسأنام وحيدًا كذلك
مرتاح البال 

وبال عناق،
أقول للعالم

 كما شئت.
ْ
ال فرق، كن

 ■ ■ ■
ليس هنالك من مكان

كل الخرائط ال تصلح 
بيتي مشيٌد بآثام امرأة تركتها 

ي وحدي
ّ
فيه أغن

وأنام وحدي
ال أحلم بأحد، أو أتذّكر أحدًا..

لو يتنّبأ بي
بستاني أعور 

لو يراني بعينه املطفأة فقط.. 
أحلم لو أكون الشجرة التي أصعدها 

في الطفولة 
وأن تكون لي مليون ذراع 

ألعب بها بالدسائس،
مع هذه الثعابني..

أن تحتفي بي حشرة منقرضة
وأن تنتهي ساللتي..

قبل أن تبدأ.  صليبا الدويهي، زيت على قماش )1970(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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عصبونات اصطناعية 
من »آي بي إم«

علــى تطويــر  العلميــة  األبحــاث  تعمــل 
أنظمة ذكية ومعالجات تحاكي طريقة 
عمــل الدمــاغ البشــري، وعلــى الرغــم من 
املجــال  يشــهده  الــذي  الكبيــر  التطــور 
العلمي، تبقى عملية تطوير هذا النوع 
مــن األنظمــة مــن بــن اإلنجــازات التــي 

يسعى الباحثون إلى الوصول إليها.
وفــي هــذا الســياق، توصــل علمــاء فــي 
مختبرات شركة »آي بي إم« إلى إنجاز 
جديد في هذا املجال، يتمثل في ابتكار 
تســتجيب  اصطناعيــة  عصبونــات 
بنجــاح لتغيــرات الحالــة الناتجــة عــن 
إشــارات كهربائيــة، إضافــة إلــى أن هذه 
ضئيلــة  طاقــة  تســتهلك  العصبونــات 

بشكل مشابه للدماغ البشري.
وتــم ابتــكار هــذه العصبونــات القــادرة 
لتخزيــن  عشــوائيًا  اإلشــارة  نقــل  علــى 
خــال  مــن  البيانــات،  ومعالجــة 
االعتمــاد علــى مــواد تغيــر الحالــة، مثل 
و»األنتيمــون«  »الجرمانيــوم«  مــادة 
التــي تتميــز  »التيلوريــوم«،  ومركبــات 

بكونهــا مــواد درجة انصهارهــا عالية، 
وقــادرة علــى تخزيــن وإطــاق كميــات 
كبيــرة مــن الطاقــة. ويعــد هــذا اإلنجــاز 
مــن بــن الخطــوات، التــي ستســاهم فــي 
تطويــر مجــال الحوســبة اإلدراكيــة، من 
خــال تأديــة عمليــات معقــدة، اعتمــادًا 
علــى هــذه العصبونــات االصطناعيــة، 
كميــة  اســتهاك  الوقــت  نفــس  وفــي 
طاقــة أقــل. ويمكن اســتخدام هــذا النوع 
الجديــد مــن العصبونــات االصطناعية 
كتحليــل  املجــاالت،  مــن  العديــد  فــي 
وبطريقــة  بســرعة،  املاليــة  املعامــات 
البيانــات  تحليــل  أو  ذكاء،  أكثــر 
الضخمــة التــي يتــم توليدها عن طريق 
التواصــل االجتماعــي، ملعرفــة  وســائل 
مــن  املســتخدمن، وغيرهــا  اهتمامــات 
التطبيقــات األخــرى التــي تعتمــد علــى 

تقنيات الحوسبة اإلدراكية.

 facetime غوغل ينافس
Duo بتطبيق

تم كشــف النقاب عنه في مؤتمر غوغل  
مايو/أيار 2016، التطبيق Duo ملكاملات 
الفيديــو متــاح اآلن ألجهــزة Android و

 
ً
بديــا اآليفــون  ويقــدم ألصحــاب   ،iOS

عن الفيس تايم.
ويأتــي برنامــج Duo كتطبيــق محترف 
حيــث  املرئــي،  لاتصــال  للغايــة 
يســمح بتوصيــل طرفــن وجهــًا لوجــه 
باســتخدام الكاميــرا األمامية للهواتف 

الذكيــة، وعبــر الشــبكة الخلويــة أو واي 
فــاي. وخافــًا لفيس تايــم التابع لآلبل، 
فإن تطبيق Duo من غوغل مفتوح على 
 iOSو Android عــدد مــن األنظمة، منهــا
حاليــًا. وقــد تــم تعريفــه كأداة ســريعة 
لنقــل الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت 
ويعتبــر  االســتخدام.  وســهل   ،)VoIP(
التطبيــق Duo املنافس املباشــر للفيس 
يتعلــق  فيمــا  لســكايب،  وكذلــك  تايــم، 

باالتصال عن طريق الفيديو.
ويحتــوي البرنامــج علــى ميــزة جديدة 
تســمح   ،”Toc Toc“ تســمى  ممتعــة 
مباشــرة  املتصــل  يــرى  أن  للمســتقبل 

وذلك قبل الرد عليه.
وأطلقــت غوغــل التطبيــق يــوم الثاثــاء 
الواليــات  فــي   2016 أغســطس/آب   16
عــن  متاحــًا  يكــون  وســوف  املتحــدة. 

قريب في جميع أنحاء العالم.

باحثون يطورون أسرع تقنية اتصال

فــي  املتخصصــة  إنتــل  شــركة  كشــفت 
صناعــة املعالجــات عن نيتها دخول عالم 
الواقع االفتراضي، وذلك من خال تطوير 
خوذات خاصة بتقنية الواقع االفتراضي، 
تعمــل دون الحاجــة لتوصيلهــا بواســطة 
ســلك إلــى الحاســوب. وأطلقــت إنتــل اســم 
املشــروع  هــذا  علــى   »Project Alloy«
الجديد، حيث من املرتقب أن تحتوي هذه 
الخــوذات علــى معدات رســومية، وأجهزة 
إلــى  باإلضافــة  وبطاريــات،  استشــعار 
التــي  املتطــورة   RealSense إنتــل  كاميــرا 
البيئــة  استشــعار  مــن  الخــوذة  ســتمكن 
املحيطة بها. وتنوي إنتل منافسة بعض 
الشركات املتخصصة في هذا املجال مثل 
أن  لهــا  ســبق  التــي   ،HTCو  Oculus Rift
طرحــت خــوذات يتــم توصيلهــا بواســطة 

سلك إلى جهاز الحاسب.
النظــارة  توصيــل  املســتخدم  وبإمــكان 
بيئــات  فــي  بهــا  والتنقــل  الســلكيًا، 
تقنيــة  باســتخدام  مختلفــة،  افتراضيــة 
اســم  إنتــل  أطلقــت عليهــا شــركة  جديــدة 
إلــى  إضافــة   ،»room to room tracking«
إمكانيــة التفاعــل فــي تلك البيئــة والتقاط 
األشــياء باســتخدام األيــادي، ولــم تكشــف 

شــركة »أنتــل« لحــد اآلن عن ثمن أو موعد 
طرح هذه الخوذة في األسواق العاملية.

الخــوذة  هــذه  تســاهم  أن  املرتقــب  ومــن 
الواقــع  تقنيــات  تطويــر  فــي  الجديــدة 
ظــل  فــي  األلعــاب،  ومجــال  االفتراضــي 
توجــه أغلــب الشــركات إلــى تطويــر ألعاب 

تدعم الواقع االفتراضي.

تعمــل شــركة غوغــل ســرًا علــى تطويــر نظــام تشــغيل جديــد يختلــف كليــًا عــن نظامــي 
أندرويد و»كروم أو إس« التابعن للشركة، وتشير بعض التقارير إلى أن هذا النظام 
سيحمل اسم »فوشيا« )Fuchsia(. وتسعى غوغل في الفترة األخيرة إلى دمج كل من 
نظــام أندرويــد و»كــروم أو إس« فــي نظــام واحــد، بهدف تمكن مســتخدمي حواســيب 

»كروم أو إس« من تشغيل تطبيقات األندرويد على أجهزتهم.
ويــرى بعــض املتخصصــن أن الهــدف الرئيســي الــذي دفــع غوغــل إلــى تطويــر هــذا 
النظام، يتمثل باألساس في اإلمكانية املحدودة لنواة »لينكس« التي يعمل بها نظام 
األندرويد، وأغلب األنظمة مفتوحة املصدر، حيث تعجز هذه النواة عن دعم  مختلف 
األجهــزة الذكيــة واملندرجــة ضمــن صنــف »إنترنــت األشــياء«. وكشــفت بعــض امللفــات 
املوجودة على موقع GitGub الخاص باملبرمجن أن نظام »فوشــيا« مبنّي على نواة 
نظامــن همــا Magenta وLittleKernel، إذ تتميــز النــواة بمســاحة معالجــة كبيــرة مثــل 
 LittleKernel املوجــودة فــي الهواتــف الذكيــة والحواســب اللوحيــة، بينمــا تتميز نــواة
بكونها قادرة على العمل على األجهزة ذات موارد املعالجة املحدودة، التي ال تتعامل 
مــع أجهــزة كثيــرة علــى اللوحــة األم، مثــل الســاعات الذكيــة أو املســاعدات الرقميــة، 
وهــو األمــر الــذي ســيتيح للنظــام دعــم مختلــف األجهــزة الذكيــة بما فيها الحواســيب 

الشخصية والهواتف الذكية، وكذلك أجهزة »أنترنت األشياء«.
وقامت غوغل بدمج مجموعة من التقنيات والتحسينات الجديدة في نظام »فوشيا« 
بهدف تمكن املطورين من تطوير تطبيقات عالية األداء وتعمل بانسجام مع النظام. 
ويعتمــد النظــام علــى لغــة برمجة أساســية يطلق عليهــا Dart، والتي تم تطويرها من 
طرف شركة غوغل سنة 2011. أما بخصوص التصميم، فمن املرجح أن يتم االعتماد 

على تصميم Material Design املوجود حاليًا في نظام األندرويد.

ابتكارات صناعات مستقبلية

»إنتل« تدخل عالم الواقع االفتراضي

غوغل تّطور نظام تشغيل جديدًا

أحمد ماء العينين

في ظل االنتشار املستمر لألجهزة 
املتصلــة بشــبكة اإلنترنت، تســعى 
لخدمــات  املــزودة  الشــركات 
مــن  جديــدة  طــرق  تطويــر  إلــى  االتصــاالت 
شــأنها أن تســاهم في تسهيل وتسريع عملية 
االتصــال بالشــبكة العنكبوتيــة، حيــث ظهــرت 
مؤخــرًا مجموعــة مــن الطــرق الحديثــة كتقنية 
االتصــال الي-فــاي التــي تعتمــد علــى الضــوء 
املرئي كوسيلة لنقل البيانات بسرعات عالية 

بداًل من ترددات الراديو التقليدية.
عبداللــه  امللــك  جامعــة  فــي  باحثــون  تمكــن 
تطويــر  مــن  بالســعودية  والتقنيــة  للعلــوم 
تقنية جديدة لنقل البيانات الســلكيًا، تعتمد 
لنقــل   )LED( الليــد  مصابيــح  ضــوء  علــى 
االتصــال  وتفــوق ســرعتها ســرعة  البيانــات، 
التــي تعتمــد علــى  فــاي”  الـــ”واي  عبــر شــبكة 

طور باحثون في جامعة 
الملك عبد اهلل للعلوم 

والتقنية بالسعودية 
تكنولوجية جديدة لنقل 

البيانات السلكيًا

تــرددات الراديــو. وتقوم هذه التقنية الجديدة 
بنقل البيانات اعتمادًا على تقنية االتصاالت 

 VLC الضوئية املرئية املعروفة باختصار
وهــي   )Visible Light Communication(
تقنيــة تتيــح اســتخدام أجهــزة اإلضــاءة لنقــل 

البيانات واالتصال باإلنترنت. 
تتــراوح  تــرددات   ”VLC“ تقنيــة  وتســتخدم  
يمكــن  حيــث  تيراهيرتــز،   800-400 بــن 
اســتخدام  مصابيــح “الفلوريســنت” العاديــة 
لنقل البيانات بسرعة تصل حتى 10 كيلوبت 
فــي الثانيــة، أو اســتخدام مصابيــح مــن نــوع 
LED التي تتيح الوصول لسرعة نقل بيانات 
تصل إلى 500 ميغابت بالثانية لكن ملسافات 
زيــادة  ويمكــن  أمتــار،   5 تتجــاوز  ال  قصيــرة 

.LED املسافة كلما زادت طاقة مصابيح
وأشــار الباحثــون أن هــذه التقنيــة الجديــدة 
إليهــا عــن طريــق تعديــل  التوصــل  تــم  التــي 
على نظام اإلضاءة، تبلغ ســرعتها القصوى 
2 غيغابايــت فــي الثانيــة الواحــدة، وهــو مــا 
بتقنيــة  مقارنــة  مــرة   200 أســرع  يجعلهــا 
االتصــال عبــر شــبكة “الواي-فــاي”. كمــا أنهــا 
التــي  “الي-فــاي”  تقنيــة  مــن  أســرع  تعتبــر 
تعتمد هي األخرى على الصمامات الثنائية 
الباعثــة للضــوء LED لنقــل البيانــات، حيــث 

تبلغ سرعتها 1 غيغا بايت في الثانية.
تقنيــة  مــن  الجديــد  النــوع  هــذا  ويتميــز 
مــع  مقارنــة  أمانــًا  أكثــر  بكونــه  االتصــال 
الطرق التقليدية، إضافة إلى أنه ال يشوش 

علــى األجهــزة الطبيــة والصناعيــة، بســبب 
كمــا  الراديــو  موجــات  علــى  اعتمــاده  عــدم 
هــو الحــال بالنســبة لتقنيــة “الواي-فــاي”. 
تختــرق  ال  الضــوء  إشــارات  أن  وكذلــك 
الحواجــز والجــدران وهــو األمر الــذي يمنع 
عمليــة التجســس علــى البيانــات املتبادلــة. 

التقنيــة  هــذه  تكــون  أن  املرتقــب  ومــن 
الجديدة من بن الحلول التي ستساهم في 
حل مشــكلة الضغط املتزايد على الشــبكات 
الاســلكية الحاليــة، وعجزهــا عن املســايرة 
بســبب تضاعــف أعــداد األجهــزة املحمولــة 

يومــًا بعد يوم.

هشام حدانة

قمــر  أول  املاضــي  الثاثــاء  الصــن  أطلقــت 
صناعــي مــن نوعــه يســتخدم نظــام اتصاالت 
إعــام  وســائل  ذلــك  وأعلنــت  الكــم.  بتقنيــة 
اإلنجــاز  أن  ذكــرت  حيــث  صينيــة،  رســمية 
يعتبــر طفــرة تكنولوجيــة لبكــن، تهــدف مــن 
ورائــه إلــى بنــاء نظــام اتصــاالت مشــفر غيــر 

قابلة لاختراق.
وقــد اســتثمرت الصــن مــوارد ماليــة هائلــة 
مــن  وهــو  التكنولوجــي،  املاراثــون  هــذا  فــي 
أحــد اســتثمارات بكــن العديــدة فــي البحــوث 
معــادن  اســتغال  ومنهــا  املتقدمــة،  العلميــة 

وأطلــق  الجينيــة.  والتجــارب  الكويكبــات، 
علــى القمــر الصناعــي اســم »Mozi« تكريمــًا 
عــاش  الــذي  الصينــي  والعالــم  للفيلســوف 
والــذي  امليــاد،  قبــل  الخامــس  القــرن  فــي 
ينســب إليه كونه أول شــخص أجرى تجارب 
وعلــى  كلــه.  اإلنســاني  التاريــخ  فــي  بصريــة 
اآلمــن،  للتواصــل  التقليديــة  الطــرق  عكــس 
يســتخدم النظــام الجديــد الفوتونــات عــوض 
األساســية«  )»الجســيمات  اإللكترونــات، 
للمجال الكهرومغناطيسي( إلرسال مفاتيح 

التشفير الازمة لفك تشفير البيانات.
وتذكــر الوكالــة الصينيــة »أنــه من املســتحيل 
هــذه  فــي  املتضمنــة  البيانــات  اعتــراض 

الفوتونــات، وأي محاولــة للتجســس عليهــا، 
أثبــت  قبــل،  ومــن  تدميرهــا«.  فــي  تتســبب 
العلمــاء الفعاليــة التكنولوجيــة لنقل بيانات 
املســافة  أن  حيــث  قصيــرة،  مســافات  عبــر 
القياســية الحاليــة ال تتجــاوز 300 كــم، وذلــك 

وفقًا ملقال نشر في مجلة الطبيعة العلمية.
وســوف يحــاول القمــر الصناعــي الصينــي 
بكــن  بــن  مشــفرة  بيانــات  إرســال 
وأورومتشــي، عاصمة شــينجيانغ )شمال 
كــم.   2500 مــن  يقــرب  مــا  وتبعــد  غــرب(، 
وذكرت »أن العملية تتطلب توجيه األقمار 
محطــات  نحــو  عاليــة،  بدقــة  الصناعيــة 

االستقبال على األرض«.

الصين تطلق قمرًا اصطناعيًا لالتصاالت

استخدام   الضوء   في   عملية   نقل   وتسريع   وتأمين   البيانات 

تمكن باحثون من جامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة األميركية من تطوير شريحة دقيقة، 
ال يتعــدى طولهــا ميليمتــرًا واحــدًا يمكــن زرعهــا فــي جســم اإلنســان، ملراقبــة الحالــة الصحيــة 
للجســم فــي الوقــت الحقيقــي. وقــد تــم تطويــر هــذه الشــريحة، فــي األســاس، لتحفيــز األعصاب 
والعضات، بهدف عاج بعض االضطرابات، مثل الصرع أو التحكم في املثانة أو في األطراف 
ونقــل  بالطاقــة،  الشــريحة  لتزويــد  الصوتيــة  فــوق  املوجــات  اســتخدام  ويتــم  االصطناعيــة. 
مؤشرات الصحة  السلكيًا ، ليتم قياسها. وقد قام الفريق الباحث بزرع الشريحة في عضات 

فأر، وأظهرت كفاءتها في قياس ونقل املؤشرات الصحية الخاصة به في الوقت الحقيقي. 

شريحة لمراقبة صحة الجسم
ترسل المؤشرات الحيوية السلكيًا
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رياضة

سيعود المنتخب 
البرازيلي ليقابل 
المنتخب 
األلماني، وذلك 
في نهائي كرة 
القدم ضمن 
األلعاب األولمبية 
في ريو 2016، 
حيث سيكون 
اللقاء ناريًا يحمل 
في طياته 
مساعي الثأر، 
بعدما أبكى 
األلماُن البرازيليين 
وهزموا 
فريقهم 
بنتيجة 7-1 في 
نصف نهائي  
كأس العالم 
2014، على 
ملعبه وأمام 
مساعي الثأر ستكون الهدف األول من المباراة النهائية )Getty(جماهيره.

ذكريـات... وثـأر
أقر القطري معتز برشم، صاحب فضية القفز 

العالي ضمن أوملبياد )ريو 2016( بالبرازيل، أنه 
ال يشغل باله كثيرًا بتحطيم الرقم العاملي املسجل 
باسم الكوبي خابيير سوتومايور، إال أنه يرى أنه 
يمكنه تحقيق هذا األمر في أحد األيام. وقال برشم 

)إفي( »ال أشغل بالي كثيرًا بهذا  في تصريحات لـ
األمر، إنه يتعلق بالرقم القياسي العاملي، يمكن أن 

أحقق هذا األمر، ولكني أهتم حاليًا بالتدريب بقوة 
وتقديم أفضل ما لدي في البطوالت«.

يغيب مدافع برشلونة، األرجنتيني خافيير 
ماسكيرانو، عن املاعب لفترة تصل إلى عشرة 

أيام، بعد إصابته في إياب كأس السوبر اإلسباني 
أمام إشبيلية، بتمزق بسيط في العضلة الخلفية 

ذات الرأسن بالفخذ األيمن. وطالب الاعب 
بالخروج من امللعب قبل نحو عشر دقائق من 

نهاية املباراة، ليضطر برشلونة الستكمال املباراة، 
التي فاز فيها بثاثية نظيفة، بعشرة العبن 
بعدما كان قد أجرى املدرب التبديات الثاثة.

شهدت مباراة نصف نهائي كرة القدم رجال بن 
أملانيا ونيجيريا ضمن دورة األلعاب األوملبية 
الصيفية »ريو 2016« احتجاج الجماهير ضد 
حكومة رئيس البرازيل، ميشيل تامر. ونظمت 

االحتجاجات بدعوة من حركة )عمال دون سقف( 
أثناء إقامة املباراة  والتي انتهت لصالح املاكينات 

بهدفن نظيفن. وذكر املنظمون أن االحتجاجات 
جذبت نحو خمسة آالف شخص حيث تم رفع 

الفتات تحمل عبارات مثل »ارحل يا تامر«.

برشم يؤكد 
عدم اهتمامه بتحطيم 

الرقم العالمي

ماسكيرانو يغيب
10 أيام عن المالعب 

إلصابته بتمزق

جماهير البرازيل 
تحتج خالل مواجهة 

ألمانيا ونيجيريا
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مشاكل األهلي 
تتواصل وقرارات صادمة 

من اإلدارة

سامباولي: سبحنا ضد التيار أمام برشلونة
لقب  خــســارة  عقب  إشبيلية،  مــدرب  خــورخــي سامباولي،  األرجنتيني  أكــد 
كأس سوبر إسبانيا لكرة القدم، بالهزيمة إيابا أمام برشلونة بثالثية نظيفة، 
أن فريقه »كــان يسبح دائما ضد التيار« على ملعب كامب نو. وقــال مدرب 
أقوى منا وجعلونا نشعر بضرورة حسم أفضل  األندلسي »كانوا  الفريق 
للهجمات«. وتابع »كانت مباراة معقدة.. على الرغم من أننا تمكنا الحقا من 
السيطرة من جديد.. ارتكبنا خطأين اثنني ما دفعهم للتقدم«. وأكد املدرب 
األرجنتيني أن »برشلونة تغلب علينا في وقت لم يكن ينبغي أن يتجاوزنا 
بــالــروح املعنوية والــدقــة - مثل األهـــداف -  فيه«. وتابع »هناك ظــروف تتعلق 
تراجع  هــذا في  النفسية تسبب  الناحية  للغاية.. ومــن  تتجلى بشكل سريع 

أدائنا مع بداية الشوط الثاني«.

لويس إنريكي: فزنا بأول ألقاب الموسم 
بشكل ساحق

ألقاب  بــأول  تــوج  إنريكي مارتينيز، إن فريقه  لويس  قــال مــدرب برشلونة، 
»شكل ساحق«، مبديا سعادة ورضا عن أداء البرسا في امللعب،  املوسم بـ
وذلك بعد الفوز بثالثية نظيفة على إشبيلية في إياب بطولة كأس السوبر 
الــنــادي، بعد  الــقــدم بملعب كامب نــو. وردا على أرقــامــه مــع  اإلسباني لكرة 
للغاية  »أنــا محظوظ  قــال:  ألقاب،  الثامن من إجمالي عشرة  تتويجه باللقب 
في  عــن مفاجأتي  يكفون  فهم ال  الالعبني،  مــن  فــريــدة  المتالكي مجموعة 
ـــذي سجله  كــل مـــبـــاراة، هــم مــخــتــلــفــون«. وأبــــرز إنــريــكــي أن الــهــدف األول ال
التركي، أردا توران، أفاد الفريق للدخول سريعا في أجواء اللقاء »وخوضه 
 بشكل أكثر هدوءا«، حيث كان البرسا قد فاز أيضا ذهابا بهدفني نظيفني 
الــذي سجل ثنائية، قال  تــوران،  على ملعب سانشيز بيزخوان. وعــن تألق 
الحس،  الذين يمتلكون هذا  الالعبني  »لم يكن قط هدافا ولكن هناك بعض 

أنا سعيد بأدائه«.

جو هارت يبدي استعداده للرحيل عن السيتي

أبدى الحارس اإلنكليزي، جو هارت، الذي جلس على مقاعد البدالء في أول 
مباراتني رسميتني ملانشستر سيتي في املوسم الجديد، استعداده للرحيل 
عن صفوف السيتزنز واللعب خارج إنكلترا. وأفــادت شبكة )بي بي سي( 
البريطانية بأن الحارس الدولي يعتبر محط أنظار العديد من األندية، وعلى 
أن أصبح خارج  اإلنكليزي، وذلك بعد  رأسها إشبيلية اإلسباني وإيفرتون 
حسابات املدرب الجديد للسيتي، اإلسباني بيب غوارديوال. ويبحث هارت، 
29 عاما، عن االنتقال لصفوف أحد هذه األندية على سبيل اإلعــارة وليس 
اإلسباني،  برشلونة  لحارس  الوشيك  االنتقال  بعد  وذلــك  النهائي،  االنتقال 
ــان سيتي وقــبــل أســبــوعــني مــن غــلــق بــاب  التشيلي كــالوديــو بــرافــو، إلـــى املـ

االنتقاالت الصيفية.

ريال مدريد يبدأ االستعداد النطالقة الليغا 
بدون بنزيمة

)الليغا(  القدم  الــدوري اإلسباني لكرة  بدأ ريال مدريد استعداداته النطالقة 
أمام ريال سوسييداد، يوم األحد، بخوض مران مسائي في املدينة الرياضية 
بالنادي دون مهاجمه الفرنسي، كريم بنزيمة. وبعد أقل من 24 ساعة على 
فوزه بكأس )سانتياغو برنابيو( على حساب إستاد ريمس بنتيجة )3-5(، 
عادت الكتيبة املدريدية للتدريبات بمران شاق اهتم فيه املدرب الفرنسي، زين 
الدين زيدان، بالشق البدني إلى جانب تدريبات الكرة. وال زال موقف بنزيمة 
يثير قلق زيدان، حيث أن املهاجم الدولي لم يتعاف بعد من إصابة الفخذ التي 
حرمته من املشاركة في الفترة التحضيرية للموسم الجديد، قبل أن يشارك 
لدقائق خالل مباراة كاس السوبر األوروبي أمام إشبيلية األسبوع املاضي. 
وخاض بنزيمة تدريبات تأهيلية داخل صالة األلعاب الرياضية ولم يشارك 

في التدريبات الجماعية رفقة بقية زمالئه.

القاهرة ـ العربي الجديد

املصري  األهــلــي  الــنــادي  إدارة  أعــلــن مجلس 
االعتذار عن املشاركة في قرعة الدوري املمتاز 
القدم املقرر إجراؤها اإلثنني املقبل في  لكرة 
مــقــر اتــحــاد الــكــرة بــالــجــبــاليــة فــي العاصمة 
الــقــاهــرة، لــتــزيــد األزمــــات الــتــي يــعــانــي منها 
القرارات  وتتواصل  مؤخرا،  القدم  كرة  فريق 

املتخبطة من اإلدارة الحمراء.
وقــــرر املــجــلــس فـــي اجــتــمــاعــه عـــدم املــشــاركــة 
في بطولة الــدوري ملوسم 2017/2016 ما لم 
تتوفر ضمانات أمنية حقيقية وجدية، على 
أن يلعب كل مبارياته في القاهرة وليس أي 
مــكــان آخـــر فــي حـــال تــوافــر هـــذه الــضــمــانــات، 
وهــو مــا اعتبرته وســائــل اإلعـــالم الرياضية 
ــًا »تـــعـــجـــيـــزيـــة« فــــي الــفــتــرة  املــحــلــيــة شــــروطــ

الحالية.
الــفــريــق  املـــفـــاجـــئـــة إلدارة  الـــــقـــــرارات  جــــــاءت 
املــصــري حــامــل لــقــب بــطــولــة الــــدوري املمتاز 
وصاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، 

شهد اليوم الـ12 من منافسات دورة األلعاب 
األوملبية )ريو 2016( عودة العرب من جديد 
لــقــنــص املـــيـــدالـــيـــات فــــي مـــنـــافـــســـات ألـــعـــاب 
القوى واملصارعة الرومانية، بينما نجحت 
ــقـــوة وحـــصـــد ثـــالث  الـــيـــابـــان فــــي الـــظـــهـــور بـ
الرومانية،  املــصــارعــة  فــي  ذهبية  ميداليات 
مــع نهائي  مــوعــدًا  الــبــرازيــل  بينما ضــربــت 
ــام أملــانــيــا فــي كـــرة الـــقـــدم. ووصــــل رصيد  أمــ
العرب من امليداليات إلى 12 ميدالية بفضل 
الــقــطــري املــتــألــق مــعــتــز بــرشــم، الــــذي حصل 
على فضية منافسات الوثب العالي، لتكون 
نسخة  منافسات  في  لقطر  األولــى  امليدالية 
التألق بعدما حصد  ريــو، ويــواصــل الالعب 
البرونزية في نفس املنافسات خالل أوملبياد 
لــنــدن 2012. أمـــا الــتــونــســيــة مــــروة الــعــمــري، 
فحققت ميدالية برونزية في منافسات وزن 
58 كــغــم لــلــمــصــارعــة، وبــالــرغــم مــن تأخرها 
الـــ30 ثانية األخيرة في املنافسات، إال  حتى 

الداخلية  تــجــاهــل وزارة  بــعــد  ــرة،  مـ وهـــو 38 
املصرية الرد على طلب اإلدارة عقد اجتماع 
ملناقشة سبل حماية الالعبني والجهاز الفني 
التدريبات  الهولندي مارتن يول في  بقيادة 
واملباريات على خلفية الهجوم الذي تعرض 
التعادل  بعد  األول  التدريب  أثناء  الفريق  له 
والخروج   2/2 الزامبي  يونايتد  زيسكو  مع 
رســمــيــا مــن بــطــولــة أفــريــقــيــا لــأنــديــة أبــطــال 
املغربي  البيضاوي  فــوزالــوداد  الـــدوري بعد 
على أســيــك مــيــمــوزا اإليـــفـــواري 1/2 وتأهله 
مع زيسكو عن املجموعة األولى، فيما صعد 
صــن داونــــز بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا والــزمــالــك 
املـــصـــري عـــن املــجــمــوعــة الــثــانــيــة إلــــى الــــدور 

نصف النهائي.
الزمالك 3/1 في املباراة  أمــام  وخسر األهلي 
الــخــروج  قــبــل  مــصــر  كـــأس  لبطولة  النهائية 
األفريقي، وهو ما زاد من غضب الجماهير، 
الفني  املــديــر  فــي  الثقة  اإلدارة  أن تجدد  قبل 

الهولندي مارتن يول.
قــررت تجميد تدريبات  النادي  إدارة  وكانت 
الفريق بعد تعرض الالعبني وأعضاء الجهاز 

ونجحت  بقوة  عــادت  التونسية  النجمة  أن 
اليابان  العــبــات  وتــألــقــت  النتيجة.  قلب  فــي 
اليوم، وذلــك بعدما  في منافسات املصارعة 
نــجــحــن فـــي الـــفـــوز بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة في 
اليابانية  فــازت  حيث  مختلفة،  أوزان  ثالثة 
أري توساكا بذهبية وزن 48 كلغ بعد الفوز 
على اآلذرية ماريا ستادنيك، لتكرر األخيرة 
باألولى  الــفــوز  بعد  ثانية  بفضية  إنجازها 
املــيــدالــيــة  ــا  ــ أمـ ــنـــدن 2012.  لـ مـــنـــافـــســـات  فــــي 
الــثــانــيــة فــكــانــت مــن نــصــيــب كــــاوري إيتشو 
في وزن 58 كلغ، بعدما فازت على الروسية 
ــلـــوفـــا، فــــي مــــبــــاراة حــســمــتــهــا  فـــالـــيـــريـــا كـــوبـ
النجمة اليابانية بالخبرة، حيث أنها حاملة 
الذهب في منافسات أثينا 2004 وبكني 2008 
ولندن 2012، وهو ما جعل لها األفضلية. أما 
الـــوزن األخــيــر فــي املنافسات فــكــان 69 كغم، 
وحصدت سارة دوشو الذهبية هي األخرى 
بــعــد إقـــصـــاء الـــروســـيـــة نــاتــالــيــا فــوروبــيــفــا، 
ــي املـــصـــارعـــة  ــ ــوم فـ ــ ــيـ ــ لـــتـــكـــون مـــنـــافـــســـات الـ
بسيطرة يابانية باإلضافة إلى إنجاز عربي 

وحيد.
نظيره  ملواجهة  البرازيلي  املنتخب  وتــأهــل 
األملــانــي في نهائي من نــوع خــاص، ويحمل 
طابعًا ثأريًا بعد الهزيمة الشهيرة للمنتخب 
األوروبـــــــــي  نـــظـــيـــره  أمـــــــام  الـــالتـــيـــنـــي  األول 
بـــســـبـــعـــة أهـــــــــداف مـــقـــابـــل واحـــــــــد، وهــــــو مــا 
ملعب  على  سيقام  الـــذي  للنهائي  سيجعل 
لجماهير  بالنسبة  خاصًا  طابعًا  مــاراكــانــا 
»الــســيــلــيــســاو«. وعــلــى جــانــب آخــر سيواجه 

الفني العــتــداءات مــن أعــضــاء األولــتــراس في 
ــى الــقــاهــرة  ــن الـــســـويـــس إلــ طـــريـــق الــــعــــودة مـ
بعد مباراة زيسكو، وأثناء التدريب في مقر 

النادي بمدينة نصر.
وقـــبـــل املــجــلــس اســتــقــالــة عــبــد الـــعـــزيـــز عبد 
ــزو مـــن رئـــاســـة قــطــاع كـــرة الــقــدم  الــشــافــي زيــ
بــالــنــادي والــتــي تــقــدم بــهــا رســمــيــًا األربــعــاء. 
بيان  أصـــدر  الشافي  عبد  العزيز  عبد  وكـــان 
باعتذاري  »أتــقــدم  فيه:  الــذي جــاء  االستقالة 
لجماهير وأعــضــاء الــنــادي األهــلــي عــن عدم 
استطاعتي االستمرار بخدمة نادينا الكبير 
لــعــدم وضــــوح مــعــالــم دوري كــمــديــر لــقــطــاع 
الـــكـــرة مــمــا جــعــل خــبــراتــي وعــلــمــي ال قيمة 
ــــإن اســــتــــمــــراري مــــع نـــزع  لـــهـــمـــا، وبـــالـــتـــالـــي فـ
على  بفائدة  يعود  لن  تدريجيا  صالحياتي 
الفريق مهما تحملت من ضغوط شخصية.. 
النادي بأمانة صادقة ورؤية  وقدمت إلدارة 
واضحة النصح والتوقع للكثير من األحداث 
ووضـــعـــت الــكــثــيــر مـــن املـــقـــتـــرحـــات لــتــطــويــر 
قــطــاع كـــرة الــقــدم بــالــنــادي ولــكــن لــأســف لم 
املــوقــف بل  املطلوبة إلنــقــاذ  أجــد االستجابة 
وصــل األمــر من البعض للتشكيك في دوري 
وتــشــويــه صــورتــي أمــــام املــجــتــمــع الــريــاضــي 
حتى وصلنا إلى ما نحن عليه من أزمة كان 
من املمكن التعامل معها بشكل أفضل كثيرا 
من املوقف الذي نعيشه اآلن، لذلك كان لزامًا 
علي أن أحدد موقفي بأن أتقدم بهذا االعتذار 
والــذي تأخر ثالثة أشهر مراعاة لحساسية 

مباريات الدوري والكأس وأفريقيا«.

املــنــتــخــب الــنــيــجــيــري نــظــيــره الــهــنــدوري في 
منافسات امليدالية البرونزية.

إقصاء  القوى  أللعاب  الدولي  االتحاد  وأعلن 
الـــعـــداء الــكــيــنــي ايــزيــكــيــيــل كــيــمــبــوي، صاحب 
بــرونــزيــة ســبــاق 3 آالف متر مــوانــع فــي دورة 
األلعاب األوملبية في ريو دي جانيرو، وتتويج 

وكــان  مكانه.  الــديــن مخيسي  الفرنسي محي 
مخيسي الــذي حــل رابــعــًا فــي الـــدور النهائي، 
ــدى لــجــنــة الــتــحــكــيــم كــون  تـــقـــدم بــاحــتــجــاج لــ
كــيــمــبــوي وضـــع قــدمــه خــــارج املــضــمــار خــالل 
الــســبــاق وهــــو شــــيء مــمــنــوع وبــالــتــالــي قبل 
احــتــجــاجــه، ومــنــح املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة وهــي 

األوملبية الثالثة له بعد فضيتي 2008 و2012. 
وأوضــــــح االتــــحــــاد الــــدولــــي فـــي بـــيـــان »لــجــنــة 
الحكام شاهدت صــور السباق التي أكــدت أن 
كــيــمــبــوي ســقــط خــــارج املــضــمــار خــــالل قــفــزه 
الـــ100  الحاجز املائي في املنعرج األخير قبل 

م األخيرة«.
اللقب  األمــيــركــي حــامــل  املنتخبان  وســيــجــدد 
ووصــيــفــه اإلســبــانــي املــوعــد فــي مسابقة كرة 
لكن هذه  األوملبية  األلعاب  في  للرجال  السلة 
املرة في الدور نصف النهائي وذلك بفوز األول 
على األرجنتني 105-78، والثاني على فرنسا 
92-67 فـــي ربـــع نــهــائــي أوملــبــيــاد ريــــو. وكـــان 
 بــني نظيره 

ً
املــنــتــخــب األمــيــركــي وقـــف حــائــال

اإلسباني والذهبية األولى له في مسابقة كرة 
السلة بعد أن تفوق عليه في نهائي 1984 ثم 
2008 و2012، وبالتالي سيسعى بطل أوروبا 
إلى تحقيق ثأره وبلوغ النهائي للمرة الثالثة 
عــلــى الـــتـــوالـــي. لــكــن املــهــمــة لـــن تـــكـــون سهلة 
بالطبع أمام رجال املدرب مايك كرشيشفسكي 
ليبرون جيمس  كبار مثل  رغــم غياب العبني 
وستيفن كوري. ولم يجد املنتخب األميركي، 
الــســاعــي إلـــى ذهــبــيــتــه الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 
ــل 18  والــخــامــســة عــشــرة فـــي تــاريــخــه مـــن أصـ
مــشــاركــة أوملــبــيــة، صــعــوبــة تــذكــر فــي تخطي 
التوالي  على  الــــ41  فــوزه  وتحقيق  األرجنتني 
في البطوالت وتحديدًا منذ خسارته في الدور 
اليونان،  أمــام  النهائي ملونديال 2006  نصف 

وذلك رغم البداية الواعدة ألبطال 2004.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ميداليتان للعرب وتألق ياباني ونهائي كروي منتظر»األهلي« يضع شروطًا للمشاركة في الدوري المصري
تتواصل األزمة في 

األهلي المصري بعد 
الخروج من بطولتين 

ومواجهات الجماهير 
والالعبين

شهدت منافسات 
األولمبياد تواجدًا 

عربيًا وتألقًا يابانيًا في 
المصارعة ووصول 

البرازيل وألمانيا إلى 
النهائي الكروي

)Getty( األهلي يعاني من التخبط

)Getty( رياضي الجمباز الفرنسي سمير سعيد كسر قدمه

)Getty( رياضة المالكمة في غاية الخطورة

)Getty( مروة العمري الفائزة ببرونزية المصارعة

مباريـات
      األسبـوع

رياض الترك

ُيــنــافــس الـــريـــاضـــي فـــي األلـــعـــاب 
األوملــــــبــــــيــــــة مـــــــن أجـــــــــل تـــحـــقـــيـــق 
ــة، ويـــســـعـــى  ــيــ ــبــ ــذهــ ــة الــ ــيــ ــدالــ ــيــ املــ
كــلــفــه األمــــــر حـــتـــى وإن  ــدفـــه مــهــمــا  وراء هـ
كـــان الــتــعــرض إلصــابــة خــطــيــرة، وفـــي عالم 
األوملبياد الرياضات ال تخلو من الخطورة 

وهذه الئحة بأخطرها. 
أثــقــال تــعــرض كــوعــه للخلع عندما  حــامــل 
حـــــاول حــمــل وزنـــــًا كـــبـــيـــرًا، العــــب الــجــمــبــاز 
ثالثة  قــدمــه،  كسر  سعيد،  سمي  الفرنسي، 
دراجني تعرضوا لكسور بسبب حادث على 
ريو  أوملبياد  في  تطول  والالئحة  الطريق، 

رياضات خطرة
8 منافسات  مؤذية 

في األلعاب األولمبية

تضم األلعاب األولمبية أكثر من 42 رياضة مختلفة 
يتنافس فيها حوالى عشرة آالف رياضي كل أربع 
وأخرى  الظل  خفيفة  رياضات  وهناك  سنوات، 

في غاية الخطورة تعرّض الرياضيين لإلصابات

تقرير

وفـــي الــنــســخــات الــســابــقــة أيـــضـــًا. وبحسب 
ــام واإلحــــصــــاءات فـــإن أوملــبــيــاد لــنــدن  ــ األرقــ
سجل 1,361 إصابة، أي حوالى 128 إصابة 
لكل ألف رياضي، وهــذا رقم مرتفع مقارنة 
الــذي سجل   2008 بكني  أوملبياد  بإصابات 

96 إصابة لكل ألف رياضي، فما هي أخطر 
رياضات األوملبياد؟

المالكمة والدراجات
عتبر املالكمة من أخطر الرياضات األوملبية 

ُ
ت

ــة لــــلــــرأس يــرتــديــهــا  ــايـ ــمـ ــتـــى بــــوجــــود حـ حـ
ــبــــحــــت ضــــروريــــة  ــافــــســــون والـــــتـــــي أصــ ــنــ املــ
الـــعـــام 1984. ورغـــــم خــــوف املــالكــمــني  مــنــذ 
ــــات الـــصـــغـــيـــرة مـــثـــل الـــخـــدوش  ــابـ ــ مــــن اإلصـ
والــجــروح على الــوجــه، فــإن إصــابــات املــدى 

الطويل كثيرة. 
ضربة بفك اليد قد تؤدي إلى ِشعر أو كسر 
ــرأس، األمـــر الـــذي يـــؤدي إلــى ارتــجــاج  فــي الــ
دمـــاغـــي فـــي املــســتــقــبــل، وحـــتـــى الــضــربــات 
ــكـــررة عــلــى الــــــرأس يــنــتــُج مــنــهــا مــرض  ــتـ املـ
»االرتـــــجـــــاج الـــدمـــاغـــي« الـــــذي يــعــانــي منه 
معظم العــبــي كـــرة الــقــدم األمــيــركــيــة بسبب 

ضربات الرأس املتكررة.
ــعـــاب األوملـــبـــيـــة مــنــافــســات مختلفة  فـــي األلـ
لــســبــاقــات الــــدراجــــات، مــنــهــا عــلــى الــطــرقــات 
فـــي الــــخــــارج ومــنــهــا داخـــــل حــلــبــة دائـــريـــة، 
وفـــي أوملــبــيــاد ريـــو 2016 شــهــدت ســبــاقــات 
 ،

ً
ــابـــات كــثــيــرة الــــدراجــــات عــلــى الــطــريــق إصـ

في  مختلفة  لكسور  متسابقون  تعرض  إذ 
املختلفة، في حني  الحوادث  الجسد بسبب 
أن السقوط عن دراجة داخل الحلبة املغلقة 
ُيــعــد مــن األخــطــر، ألن نسبة اصــطــدام دراج 

آخر من الوراء مرتفعة جدًا وخطيرة.

الغطس والفروسية
الــغــطــس من  فــي منافسة  الــســبــاحــون  يقفز 
عــلــى مــنــصــة تــرتــفــع حـــوالـــي عــشــرة أمــتــار، 
مــنــهــم مـــن يــصــل إلـــى املـــيـــاه بــســالم ومنهم 
مــن تتغير حــيــاتــه بشكل درامــاتــيــكــي، مثل 
ما حصل مع السباح غريغ لوغانيس الذي 
تعرض إلرتجاج دماغي في أوملبياد 1988 
ــه بــاملــنــصــة وســقــوطــه  ــ بــســبــب ارتــــطــــام رأسـ

نحو املاء.
واألمــــر الــثــانــي األخــطــر هــو أن املـــاء يصبح 
الـــذيـــن  لــلــغــطــاســني  بـــمـــثـــابـــة أرض صـــلـــبـــة 
يــقــفــزون مـــن عــلــو عــشــرة أمـــتـــار، وذلــــك ألن 
السقوط بسرعة حوالي 35 كلم في الساعة 
املياه مكانا صلبا وقاسيا على  يجعل من 

الرأس أو الجسد.
ريــاضــة خطيرة  الــفــروســيــة  ريــاضــة  تعتبر 
فــي األلــعــاب األوملــبــيــة، ألن الــفــارس يجلس 
بـــاونـــد  ــزن حــــوالــــي 1200  ــ يــ ــلـــى حــــصــــان  عـ
الساعة  فــي  ويسير بسرعة حــوالــي 20 كلم 

إصابات خطيرة 
تنتُج عن ممارسة هذه 

الرياضات األولمبية

)Getty( حامل األثقال األرميني كارابيتان تعرض كوعه للخلع

أو أكـــثـــر، وخــطــأ بــســيــط خـــالل الــســبــاق قد 
يكلف الفارس السقوط املروع الذي يعرضه 
لكسور عديدة في جسده وإصابات خطيرة.
وكان االتحاد الدولي للفروسية قد كشف أن 
حوالي خمسة من كل 100 فارس يسقطون 
عن الحصان، وذلك بني أعوام 2005 و2010، 
األمـــر الـــذي دفــع بــاالتــحــاد لتدعيم عناصر 

الوقاية واستعمالها خالل السباقات.

عصا الوثب الطويلة والتايكواندو
ــوثــــب الــطــويــل  ــة الــ يــمــكــن تــصــنــيــف ريــــاضــ
بــالــعــصــا مـــن أخــطــر الـــريـــاضـــات األوملــبــيــة، 

تتطلب  الــريــاضــة  ألن  القتالية،  الــريــاضــات 
ــًا أن  ــا كــــبــــيــــرا، خــــصــــوصــ ــيــ ــا بــــدنــ ــاكــ ــكــ ــتــ احــ
ُيسدد  أن  عليه  الفوز  يريد  الــذي  الرياضي 
الــــضــــربــــات عـــلـــى الــــــــرأس وجـــنـــب الــجــســد، 
وخــــالل أوملــبــيــاد لــنــدن 2012، كــانــت نسبة 
األعلى  التايكواندو  رياضة  في  اإلصــابــات 
أصيب  إذ  القتالية،  الــريــاضــات  جميع  بــني 

حوالي 39% من متنافسي هذه الرياضة.

رفع األثقال وكرة القدم
ال يمكن اســتــثــنــاء ريــاضــة رفـــع األثــقــال من 
األخــطــر فــي األلـــعـــاب األوملــبــيــة، ألن الخطأ 

كبيرة  بسرعة  يركض  الرياضي  ألن  وذلــك 
يستعملها  متحركة  طويلة  بعصا  ممسكًا 
الهواء والقفز فوق الحاجز  لرفع نفسه في 
)قــــد يــصــل ارتـــفـــاع الــقــفــزة إلــــى حـــوالـــى 20 

قدمًا(.
ــــور وتــــم وضــع  ــاءت األمــ ــ ــال سـ ولـــكـــن فـــي حــ
الــعــصــا فـــي مــكــان خــاطــئ أو اخــتــل تــــوازن 
الرياضي فإن اإلصابة حتمية، ألن الرياضي 
ســيــســقــط عــلــى األرض مـــن عــلــو 20 قــدمــا، 
األمر الذي قد يتسبب بكسور في الحوض 

أو الظهر وحتى إصابات في الرأس.
ـــعـــتـــبـــر الــــتــــايــــكــــوانــــدو مـــــن األخـــــطـــــر فــي 

ُ
ت

في رفــع الــوزن يــؤدي إلــى إصــابــات خطيرة 
تصيب الجسد واليدين والقدمني، وأحيانًا 
يؤدي سقوط الوزن إلى إصابة في الرأس، 

هذا عدا خلع الكتف.
ــن بــني  ــ ــدم مـ ــ ــقـ ــ الـ ــأ إن رأيــــــــت كــــــرة  ــاجــ ــفــ ــ

ُ
ت ال 

األوملبية،  األلعاب  في  الخطيرة  الرياضات 
ــام واإلحــصــاءات  وذلـــك ألنــه وبحسب األرقــ
ــقـــدم  ــبــــي كــــــرة الـ ــــن العــ ــرا مـ ــيـ ــبـ فــــــإن عـــــــددا كـ
 2012 ولندن  في بكني 2008  نافسوا  الذين 
تعرضوا إلصابات في املباريات، خصوصًا 
التحامات وتدخالت  تتطلب  الــقــدم  كــرة  أن 
الــــذي يعرض  ــر  بــديــنــة بنسبة كــبــيــرة، األمــ

الــالعــبــني إلصـــابـــات كــبــيــرة، واألمـــــر اآلخـــر 
الـــرأس لضربات بالقدم  تــعــرض  هــو نسبة 
وغيرها من أنواع اإلصابات التي قد تنتج 

من اصطدام رأسني ببعضهما.
ريـــاضـــة كــــرة الـــقـــدم لــطــاملــا كـــانـــت خــطــيــرة 
ـــســـفـــر أحـــيـــانـــًا عــــن ارتـــجـــاح 

ُ
ــا ت ــهـ ــاتـ ــابـ وإصـ

دماغي أو كسور تبعد الالعب ألشهر عديدة 
وأحيانًا ســنــوات، وهــو األمــر الــذي يتسبب 
بمشاكل لأندية واملنتخبات في الدوريات 
من  املختلفة  العاملية  والبطوالت  املنتظمة 
ــــواًل إلــى  ــــرورًا بــالــيــورو وصـ كـــأس الــعــالــم مـ

األلعاب األوملبية.
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رياض الترك

ــهــــرت العـــبـــة الـــجـــمـــبـــاز الــفــنــي،  أبــ
ســيــمــونــي بــايــلــز، الــجــمــاهــيــر في 
أوملـــبـــيـــاد ريــــو 2016 عــبــر أدائـــهـــا 
ــذا بـــاإلضـــافـــة إلــــى حــركــاتــهــا  ورشـــاقـــتـــهـــا، هــ
الــبــهــلــوانــيــة الــخــطــيــرة فـــي الــــهــــواء لتصبح 

واحدة من أفضل رياضيي الجمباز الفني.
حــصــدت ســيــمــونــي بــايــلــز خــمــس مــيــدالــيــات 
أربــع منها ذهبية  الحالي،  ريــو  أوملبياد  في 
وواحدة برونزية، ورغم أن الفريق األميركي 
في هذه الرياضة ُيقدم عروضًا، إال أن بايلز 
العلم حركاتها  ظهرت بشكل الفــت ووصــف 

وأداءها الرياضي بأنه تحدي الجاذبية.
بدنية  ولياقة  رشــاقــة  بايلز  سيموني  تملك 
عالية في عالم الجمباز الفني، ولديها حركة 
الـــتـــي تعتمد  بـــايـــلـــز«  ـــ »ذا  بـ ــعـــرف  ـ

ُ
ت خـــاصـــة 

عــلــى مجموعة مــن الــحــركــات الــهــوائــيــة غير 
ــة، تــســيــر فـــي نــســق واتـــجـــاه واحــــد،  ــوازنـ ــتـ املـ
والنسق أو ما ُيعرف بـ »Layout« هو الحفاظ 

على الجسد ممدود برشاقة في الهواء.
»ذا بــايــلــز« هـــي قـــفـــزة مـــزدوجـــة فـــي الـــهـــواء 
خــالل نسق واحـــد، يــضــاف إليها نصف لفة 
في الهواء وسقوط على األرض بدون النظر 
أن بايلز تتميز بأنها تقوم  املــكــان، كما  إلــى 

الجمباز 
وتحدي الجاذبية

اإلنسان، لكن ما فعلته العبة  أمر مستحيل في عالم  الجاذبية  أن تتحدى 
الجمباز األميركية، سيموني بايلز، يستحق الثناء على أنه واحد من األفضل 
في  االتجاه  وتغيير  الهوائية  الحركات  حيث  من  الرياضة،  هذه  عالم  في 

الهواء بشكل فريد من نوعه

3031
رياضة

تقرير

بحركة أخرى تنعطف بكامل جسدها مرتني 
قبل النزول على األرض، لتعتمد بايلز على 
فــيــزيــاء الــجــاذبــيــة مــعــتــمــدة عــلــى الــتــمــاريــن 

الرياضية التقليدية في الجمباز.
توج بذهبية الجمباز 

ُ
وكان روالنــد وولف امل

»الــلــفــة  ابـــتـــكـــر  مــــن  أول   1932 أوملـــبـــيـــاد  فــــي 
واالنــعــطــاف« مــع الــتــحــرك، ومــنــذ ذلــك الحني 
كــانــت حــركــة الــقــفــز مــع االلــتــفــاف فــي الــهــواء 

محصورة بفئة الرجال فقط.
فــي الــعــام 1952 بــــدأت الــنــســاء فــي املــشــاركــة 
برياضة الجمباز، وكانت الحركات عادية وال 
أن أصبح  إلــى حني  باليوم،  مقارنتها  يمكن 
عاديًا عند  أمــرًا  االتجاهات  تغيير  مع  القفز 

الرجال والنساء في املنافسات األوملبية.

بايلز وكسر الجاذبية
نجحت ســيــمــونــي بــايــلــز فــي صــنــاعــة أجمل 

وأصــعــب الــحــركــات الــهــوائــيــة عــلــى اإلطــــالق، 
وهــــي تــعــتــمــد دائـــمـــًا فـــي قــفــزتــهــا عــلــى قــوة 
قدميها التي تدفعها إلى الوصول إلى أعلى 
نقطة في الهواء، ويظهر الزخم دائمًا عندما 
تــقــفــز مــســتــفــيــدة مـــن قــصــر قــامــتــهــا وصــغــر 
ــــذي طـــرحـــه عــلــمــاء  حــجــمــهــا، لــكــن الــــســــؤال الـ
الـــفـــيـــزيـــاء: كــيــف يــمــكــن لــبــايــلــز الــقــيــام بــهــذه 

الحركات في مساحة صغيرة وضيقة؟
ــع الـــــــــذي تــــتــــنــــافــــس فــيــه  ــ ــربــ ــ ــل طــــــــول املــ يــــصــ
الرياضيات في الجمباز الفني إلى حوالى 12 
مترًا و39 قدمًا، وبسبب ضيق املساحة على 
حركاتها  لتنفيذ  بــســرعــة  تــتــحــرك  أن  بــايــلــز 

الفنية وهنا تكمن الصعوبة البالغة.
هــذا األمــر دفــع ببعض الخبراء البريطانيني 
إلى القيام بأبحاث علمية ملعرفة قدرة بايلز 
ــمــيــزة 

ُ
الــخــارقــة فــي الــقــيــام بــهــذه الــحــركــات امل

في مساحة ضيقة، واكتشفوا حقائق ُمميزة 
أذهلت العالم وبرهنت على أن بايلز ستكون 
إحـــدى نــجــمــات الــجــمــبــاز عــلــى مـــدى ســنــوات 
قادمة. واكتشف الخبراء أن الرياضي بحاجة 
إلى مضمار طويل لكي يقوم بحركة هوائية 
مــؤلــفــة مـــن ثــــالث لـــفـــات، وذلـــــك ألن املــســافــة 
الــطــويــلــة تــمــنــح الــريــاضــي الــســرعــة الــكــافــيــة 
وبالتالي كسب  القفزة،  فــي  قوته  كــل  لوضع 
مساحة أكبر في الهواء، لكن ماذا عن نصف 
اللفة التي تقوم بها بايلز في الهواء؟ هل لها 

تفسير علمي؟
ــلــــز بــــعــــدة حـــــركـــــات فــي  ــنــــدمــــا تــــقــــوم بــــايــ عــ
تفسير  الفيزياء  علماء  على  يصعب  الهواء 
الظاهرة، ألن بايلز تلتف في عدة اتجاهات 
مختلفة، ولكي تنجح في صناعة نصف لفة 
فــي الــهــواء عليها أن تــأخــذ كــل جسمها في 
اتــجــاه واحـــد، وهــو األمـــر املستحيل بسبب 

الجاذبية. فكيف ذلك؟
لــإنــســان أن يغير طــريــقــة ســيــره على  يمكن 
األرض ألنه يلمس شيئًا ويغير اتجاهه، لكن 
كيف يتحرك رجل الفضاء في مكان ال جاذبية 
فيه؟ طبعًا يحتاج إلى ثقل لكي يحافظ على 

توازن ويبقى على األرض وال يطير.
ــا فــــي الـــــهـــــواء بــــدون  ــهـ ــاهـ ــز تـــغـــيـــر اتـــجـ ــلـ ــايـ بـ
مساعدة من أحد، وبــدون أن تضع قدمها أو 
يديها على مكان يجعلها تلتف بسهولة، لكن 
ســر تفوق بايلز هــو مــا تفعله قبل أن تلتف 
تلك النصف دائــرة، إذ تقوم األميركية بضم 
االتجاه،  لتغيير  الُيمنى نحو صدرها  يدها 

فماذا يحصل؟
عندما تضم بايلز يدها الُيمنى إلى صدرها 
فــي الــهــواء، يحصل خلل فــي تـــوازن الجسد 
فيتغير فـــي االتـــجـــاه الــــذي تــريــد بــايــلــز من 
ــيـــد الـــُيـــمـــنـــى، بـــايـــلـــز تــحــدت  ــــالل حـــركـــة الـ خـ
الـــجـــاذبـــيـــة وكـــســـرت عــلــم الـــفـــيـــزيـــاء بــحــركــة 
واحـــدة غــّيــرت اتجاهها بـــدون االتــكــاء على 
أي شــيء ســوى الــهــواء، األمــر الــذي سيجعل 
ــة الــجــمــبــاز  مـــن بــايــلــز تــســيــطــر عــلــى ريـــاضـ
القادمة. وكانت سيدات  السنوات  الفني في 

الفريق األميركي 
يُبدع في رياضة الجمباز 

الفني دائمًا

لوكتي يثير الشكوك حول قضية السرقة باإلكراه في ريو
غّير السباح األميركي، ريان لوكتي، والذي ادعى هو وثالثة من زمالئه أنهم تعرضوا 
التي تستضيف دورة األلعاب  البرازيلية  لسرقة باإلكراه في مدينة ريو دي جانيرو 
الصيفية )ريو 2016(، بعض تفاصيل الحادث، ليزيد بذلك حجم الشكوك حول هذه 
القضية املثيرة للجدل. وفي مقابلة مع قناة )إن بي سي( روى لوكتي قصة مختلفة 
عن أقواله التي أدلى بها، وقال السباح الفائز بست ذهبيات أوملبية، إنهم لم يتعرضوا 
للسرقة في طريق عودتهم للقرية األوملبية داخل سيارة أجرة كما أدعوا في البداية، 
بل كانوا في محطة وقود. وأوضح الصحافي مات الور الذي أجرى املقابلة مع لوكتي 
»لقد ذهبوا إلى مراحيض محطة الوقود. عادوا إلى سيارة األجرة وطلبوا من السائق 
أن يستمر في طريقه، لكنه لم يتحرك«. وأضاف »وفي هذه اللحظة تعرضوا للسرقة 

على يد رجلني مسلحني انتحال صفة الشرطة«.
ونها 

ّ
وفي البداية قال السباحون األربعة إنه تم إيقاف سيارة األجرة التي كانوا يستقل

فــي طــريــق عــودتــهــم مــن حفلة فــي الــســاعــة الــرابــعــة فــجــرا، عــلــى يــد رجـــال يحملون 
مسدسات انتحلوا صفة ضباط شرطة وأخذوا نقودهم ومقتنيات شخصية أخرى.

ميالن يضم العب أتلتيكو مدريد السابق خوسيه سوسا
أكــد نــادي ميالن اإليطالي رسميا ضم العب 
الــوســط األرجــنــتــيــنــي خــوســيــه ســوســا العــب 
عقب  ملوسمني  بعقد  السابق  مدريد  أتلتيكو 
ــر الـــنـــادي على  ــتــركــي. وذكــ تـــرك بــشــكــتــاش ال
مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي »مــيــالن كـــان يــحــتــاج إلــى 
امللعب.  بوسط  الجيد  واألداء  واملــهــارة  الخبرة 
ــتــي تــعــد أســاس  نــجــد هـــذه الــعــنــاصــر فــيــك وال
يونيو/ مــن   30 حــتــى  الـــذي سيربطنا  الــعــقــد 

ــام 2018«. وســـافـــر ســوســا  حـــزيـــران مـــن عــ
)31 عاما( إلى مدينة ميالنو الثالثاء وخضع 
لفحص طبي في عيادة بمدينة لومباردا قبل 
في  الصغير« مسيرته  »األمــيــر  بـ  امللقب  بــدأ سوسا  الجديد.  فريقه  مع  العقد  توقيع 
نادي إستوديانتس األرجنتيني )2002-2007( قبل االرتقاء إلى كرة القدم األوروبية 
باللعب في صفوف بايرن ميونخ األملاني )2007-2010( ونابولي اإليطالي )2010-

وبشكتاش   )2014( مدريد  وأتلتيكو   )2014-2011( األوكراني  وميتاليست   )2011
.)2016-2014(

كارلوس سانشيز: أرغب في تقديم األفضل مع فيورنتينا
أكد الكولومبي كارلوس سانشيز العب وسط فيورنتينا اإليطالي الذي جرى تقديمه 
رسميا أنه يرغب في اإلسهام بكل ما لديه من اجل ارتقاء النادي، معربا عن امتنانه 
للفريق. وقــال سانشيز  ملواطنه خــوان جييرمو كــوادرادو لتشجيعه على االنضمام 
الذي وقع لفيورنتينا األسبوع املاضي عقب رحيله عن أستون فيال اإلنكليزي »إنني 
النادي وكذلك من أجلي«. وأعــرب عن  سعيد هنا. أرغــب في تقديم األفضل الرتقاء 
أعــوام في فيورنتينا )2012- الــذي لعب ثالثة  كـــوادرادو  املنتخب  امتنانه لزميله في 
2015( لتشجيعه على االنضمام للفريق قبل قبول عرض »الفيوال«. وقال »كوادرادو 
صــديــق عــزيــز واعــتــبــره كــأخــي. قبل اتــخــاذ قـــرار سألته عــن الــنــادي. شجعني على 

االنضمام إليه وساعد هذا على كوني هنا اآلن. ما قاله لي كان هاما«.

غياب أندريه آيو أغلى صفقة في وستهام
4 أشهر لإلصابة

أغلى صفقة  آيــو،  أندريه  الغاني  الدولي  يغيب 
في تاريخ نادي وستهام اإلنكليزي لكرة القدم، 
ملــدة أربــعــة أشــهــر عــن املــالعــب جـــراء إصابته 
في الساق. وخرج املهاجم الغاني في الدقيقة 
35 من مباراة اإلثنني املاضي أمام تشيلسي 
األولــى  الــجــولــة  فــي  الــتــي خسرها فريقه 1-2 
بالبريميير ليغ. وكان آيو قد انضم لوستهام 
هذا الصيف قادما من سوانزي سيتي مقابل 

20.5 مليون إسترليني )23.7 ميلون يورو(.

الوداد البيضاوي المغربي يضم وليام جبور هداف ليبيريا
القدم،  الذي ينافس في دوري املحترفني املغربي لكرة  البيضاوي،  الــوداد  أعلن نادي 
إتمام صفقة التعاقد مع مهاجم وهداف منتخب ليبيريا، وليام جبور، ضمن خطط 
وصيف البطل الستعادة لقبه املحلي واملضي قدما في دوري أبطال أفريقيا بعد تأهله 
لقبل النهائي. وقال الوداد البيضاوي، إن الالعب الليبيري، هداف تصفيات كأس أمم 
الدرجة  فــرق  أحــد  أهــداف، انضم لصفوفه قادما من  أفريقيا 2017 برصيد خمسة 

الثالثة في إسبانيا.

قــيــادة جوزيه  األبــطــال، وكانتا تحت  بـــدوري  التالي  الــعــام 
 عن ست بطوالت محلية. وتمكن غوميش 

ً
مورينيو، فضال

الكرة  فــي مداعبة  يــبــدأ  أي العــب  مــن تحقيق حلم  حينئذ 
ثم  التاسعة،  فــي ســن  للفريق وهــو  انضم  بــأقــدامــه عندما 
تدرج في صفوف الناشئني حتى سن 15 عامًا وكان قائدًا 
وهــدوؤه  الكبيرة  الخططية  قــدراتــه  لفريقه، حيث ساهمت 
داخـــل املــالعــب فــي تميزه. إال أن هــذا األمـــر لــم يكن كافيًا 
الــذي  عــن غوميش  االستغناء  الــنــادي  إدارة  قــررت  عندما 
ينتقل  أن  قــبــل  باستيليرا،  إلـــى صــفــوف  بــعــد  فيما  رحـــل 
الالعب ذو القامة الطويلة )188 سم( في املوسم التالي إلى 

بوافيشتا حيث قضى معه موسمني )2011-2009(.
والتقطته أعني بنفيكا في موسم )2011-12( ليلعب ضمن 

صفوف الفريق الرديف وهو في سن الـ18.
وخاض غوميش أول مباراة له مع »النسور« في 18 أكتوبر/

أمــام فريموندي في كأس  تشرين أول عــام 2012 وكانت 
ــــرز خــاللــهــا هـــدفـــًا، لــيــلــفــت أنـــظـــار جــورجــي  الــبــرتــغــال وأحـ
ــفــريــق حــيــنــئــذ، ويــبــقــي عــلــيــه ضمن  جــيــســوس، مــــدرب ال
أهــدافــه مع  األول. وأحــرز غوميش أفضل  الفريق  صفوف 
الفريق العاصمي في مباراة العودة لنصف نهائي الكأس 
وكــانــت أمـــام نــاديــه الــقــديــم بــورتــو، وقـــاده حينها للمباراة 
الــنــهــائــيــة. وانــتــقــل الــالعــب الــشــاب )22 عــامــًا( إلـــى الليجا 
وخــاض  فــي صيف 2014  فالنسيا  بــوابــة  عبر  اإلسبانية 
مباراته األولى في الــدوري أمام إشبيلية وانتهت بالتعادل 
اإليـــجـــابـــي بـــهـــدف ملــثــلــه. وخـــــاض غــومــيــش مــنــذ انــتــقــالــه 
لصفوف »الخفافيش« 77 مباراة أحرز خاللها 9 أهداف، 
قبل أن تحدث النقلة األكبر في مسيرته بالفوز بلقب األمم 
األوروبية )يورو 2016( على حساب فرنسا منذ أسبوعني 

ليتهافت عليه كبار أندية القارة العجوز.

محمد الفولي

يــعــتــبــر الــبــرتــغــالــي، أنـــدريـــه غــومــيــش، أحـــد الــجــواهــر الــتــي 
ال  مــا  ولكن  بنفيكا،  ناشئي  فــي صفوف  مــتــواجــدة  كانت 
الكرة في  بــدأ مــشــواره مع  الالعب  أن  الكثيرون هو  يعرفه 
استغنى عنه وهو  الــذي  بــورتــو،  املنافس،  الفريق  صفوف 
في سن الـ15. وولد غوميش في 30 يوليو/تموز عام 1993 
بأحد أحياء مدينة فيال نوفا دي جايا. ونشأ العب وسط 
األلفية  وبــدايــة  التسعينيات  فترة  فــي  الجديد  الــبــالوغــرانــا 
املحلي  تاريخهم  يسطرون  »التنانني«  كــان  عندما  الثانية، 
والدولي بأحرف من ذهب. ومنذ نعومة أظفاره حتى فترة 
املراهقة، كان غوميش شاهدًا، كحال الكثيرين من جمهور 
الفريق الكبير، على البطوالت التي فاز بها الفريق في هذا 
الوقت بداية في عام 2003 بكأس االتحاد األوروبــي وفي 

أندريه غوميـش

على هامش الحدث

يستعد أندريه 
غوميش لبداية 

رحلة جديدة مع 
برشلونة الذي 
تعاقد معه 

قادمًا من فالنسيا 
لدعم وسط 

الملعب

سيموني 
بايلز حصدت 
حتى اآلن أربع 
ميداليات ذهبية 
)Getty(

لمواصلة  األقرب  ليديكي  كاتي  السباحة  ومواطنتها  بايلز  تكون  قد 
مسيرة اإلنجازات واألرقام القياسية في النسخ المقبلة من دورة األلعاب 
فيلبس  مايكل  األميركي  السباحة  أسطورة  إعــالن  وبعد  األولمبية، 
االعتزال، ستكون ساحة اإلنجازات مستعدة الستقبال نجوم جدد، ومع 
بدايتهما المسيرة في سن مبكرة، ستكون الرياضيتان على موعد مع 
اإلبقاء على الواليات المتحدة في صدارة حاصدي الميداليات األولمبية 

لسنوات وبطوالت أخرى.

بايلز وليدكي ورحلة خالفة فيلبس

وجه رياضي

جمباز الواليات املتحدة األميركية قد حققت 
وذلك  األوملبية،  األلعاب  في  تاريخيًا  إنجازًا 
بعد فوزهن بامليدالية الذهبية في الجمباز، 
ويــرفــعــن عـــدد اإلنـــجـــازات الــعــاملــيــة ويــؤكــدن 
أنهن األفضل على صعيد هذه الرياضة في 
أميركا منافسات  الــعــالــم. وخــاضــت ســيــدات 
ــو الـــفـــريـــق املـــؤلـــف مـــن خمس  الــجــمــبــاز، وهــ

الـــلـــواتـــي حــلــلــن فـــي املـــرتـــبـــة الــثــانــيــة بــفــارق 
ثماني نقاط كاملة في وقت حلت فيه سيدات 

الصني في املركز الثالث.
وبــــهــــذا اإلنــــجــــاز أصـــبـــحـــت ســــيــــدات جــمــبــاز 
أمــيــركــا أول فــريــق نــســائــي ُيــحــقــق املــيــدالــيــة 
الذهبية في مرتني متتاليتني في األوملبياد، 
ــر الــــذي ُيــعــد إنـــجـــازًا تــاريــخــيــًا فـــي عــالــم  األمــ

ــلــفــت 
ُ
ريـــاضـــيـــات، أبـــهـــرن الــعــالــم بـــأدائـــهـــن امل

يرفعن  الــتــي جعلتهن  ــمــيــزة، 
ُ
امل ورشــاقــتــهــن 

امليدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي 
في األلعاب األوملبية.

ــان، غــابــريــيــل  ــ ــزمــ ــ ــــي ريــ وتـــفـــوقـــت كــــل مــــن آلــ
دوغالس، سيموني بايلز، لوري هيرنانديز، 
ومــاديــســون كــوســيــان، على ســيــدات روسيا 

ــفـــس الـــســـيـــدات  الــــجــــمــــبــــاز، خـــصـــوصـــًا أن نـ
الخمس يتألقن منذ عام 2011.

وكــانــت هـــؤالء الــســيــدات أنــفــســهــن قــد حققن 
إنجازات منذ عام 2011، إذ فزن بلقب العالم 
 ،2012 لـــنـــدن  فـــي  الــذهــبــيــة  املــيــدالــيــة   ،2011
واآلن   ،2015  ،2014  ،2013 الـــعـــالـــم  بــطــولــة 

امليدالية الذهبية في أوملبياد ريو 2016.

بــأعــالم فلسطني، وذلـــك خــالل  فــريــقــًا مــن إســرائــيــل  استقبل سيلتك اإلســكــتــلــنــدي 
التمهيدي من دور أبطال  الــدور  الفريقني خالل منافسات ذهاب  التي جمعت  املباراة 
 أوروبــا، والتي أقيمت على ملعب سيلتك بارك. وقررت جماهير الفريق اإلسكتلندي 
مقابلة الفريق بهذه الطريقة، إذ قامت بتوزيع أعالم فلسطني بشكل مجاني أمام ملعب 
اللقاء، وذلك باإلضافة إلى إطالق دعوات على وسائل التواصل االجتماعي لحضور 
املباراة باألعالم الفلسطينية تحت شعار »رفع العلم الفلسطيني من أجل سيلتك ومن 

أجل العدالة«.

صورة في خبر

فلسطين حاضرة
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في تطبيع غير الطبيعّي  ]3/3[
عزمي بشارة

تحديات
قـــبـــل الــــخــــوض فــــي مـــوضـــوع 
التذكير  املــفــيــد  املــقــاطــعــة، مــن 
ــي الـــجـــزأيـــن  ــ بـــمـــا أوردنــــــــــــاه فـ
الـــســـابـــقـــن مــــن هـــــذا املــــقــــال، وهـــــو أن 
ورفض  اإلسرائيلّية  البضائع  مقاطعة 
التعامل  أو  االســتــثــمــار فــي إســرائــيــل، 
مـــع الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســتــثــمــر فــيــهــا، 
ومــقــاطــعــة إســرائــيــل أكــاديــمــيــا، مهمة 
عـــربـــيـــا ودولــــــيــــــا. وهــــــي غـــيـــر قــائــمــة 
وال  كــمــمــارســة  ال   1948 حـــــدود  فـــي 
كــإمــكــانــيــة؛ وهـــي فــي الــضــفــة الغربية 
من  الرغم  فعلى  جزئي،  بشكل  قائمة 
عدم إمكانية فك االرتباط مع االحتالل 
إال بإزالة االحتالل، وذلك بسبب مرور 
العملّية االقتصادّية كلها برمتها عبر 
حالة  )فــي  املقاطعة  تسهم  إســرائــيــل، 
تــوفــر بـــدائـــل فــلــســطــيــنــيــة( عــلــى األقـــل 
اقــتــصــاد وطــنــي فلسطيني  بــنــاء  فـــي 
في املناطق املحتلة عام 1967؛ كما أن 
بالتأكيد.  ممكنة  األكاديمية  املقاطعة 
ــعــــات  ــامــ ــــجــ ــا مــــعــــظــــم ال ــهـ ــتـ ــقـ ــبـ وقــــــــد طـ

الفلسطينية بنجاح.
رفـــض تطبيع الــعــالقــات مــع إســرائــيــل 
مـــطـــروح عــلــى األجـــنـــدة الــعــربــيــة، وهــو 
مــفــهــوم أوســـع مــن املــقــاطــعــة، ويشمل 
ــح أّن  ــ ــواضـ ــ ــة. مــــن الـ ــيــ ــافــ جــــوانــــب إضــ
ــا يــقــاطــع  ـ ــًيّ مـــن يـــرفـــض الــتــطــبــيــع عـــربـ
ولكن،  ا. 

ً
أيض اإلسرائيلية  املؤسسات 

املقاطعة  لتنظيم موضوع  تبرز حاجة 
ــتــــوى  شـــعـــبـــيـــا لـــلـــضـــغـــط عــــلــــى املــــســ
ــت عــنــه غالبّية 

ّ
تــخــل بــعــد أن  الــرســمــي، 

الدول العربّية، في ما يتعلق بالشركات 
التي تستثمر في إسرائيل. واملقاطعة  
تــعــنــي الــتــنــبــه إلـــــى تــفــاصــيــل كــثــيــرة 
وهذا  الــواســع.  للجمهور  معروفة  غير 
ا على املستوى  التنظيم غير قائم حالّيً
مقاطعة  فقط  ليس  وأقــصــد  الشعبي، 
الــبــضــائــع اإلســـرائـــيـــلـــّيـــة، بـــل مــقــاطــعــة 
الـــشـــركـــات واملــــؤّســــســــات الـــتـــي تــدعــم 

إسرائيل وتستثمر فيها. 
لــكــن اســتــراتــيــجــيــة املــقــاطــعــة تكتسب 
أهــمــّيــة كــبــرى عــلــى الــســاحــة الــدولــّيــة، 
مع  في دول تحتفظ بعالقات طبيعية 
إســرائــيــل. املــقــاطــعــة، فــي هـــذه الــحــالــة، 
أســلــوب نــضــال على الــســاحــة الــدولــيــة؛ 
ــلـــى كــيــفــيــة  ــواب الـــحـــالـــي عـ ــ ــجـ ــ فـــهـــي الـ
الشعب  مــع  الــعــاملــي  التضامن  ترجمة 
الفلسطيني إلى خطوات عملّية. إن أنجع 
طريقة تتجاوز االحتجاجات املوسمّية 

إلــى تنظيم  املقاطعة، وهــي تحتاج  هي 
دقيق وشامل، بحيث تتجاوز هوامش 
اجتماعية  قــطــاعــات  نــحــو  املجتمعات 
ــرار.  ــقـ ــة ومــــؤثــــرة عــلــى صــنــع الـ ــعـ واسـ
وتشمل استراتيجية املقاطعة الخطوات 
الــفــرديــة الــطــوعــيــة، الــتــي ال يمكن أليــة 
أو ضبطها،  قمعها  العالم  في  حكومة 
كما تشمل الدعوات الصريحة املنظمة 
للمقاطعة، ومواقف املؤسسات األهلية 
في  والنقابية  األكــاديــمــيــة  واالتـــحـــادات 
الــتــعــامــل مـــع مــثــيــالتــهــا اإلســرائــيــلــيــة، 

وحجب استثماراتها عن إسرائيل.
املقاطعة  حركة  استراتيجية  وتختلف 
من بلد إلى آخر تبعا لحالة رأيه العام، 
وطبيعة العالقات مع إسرائيل. وال شك 
في أن هذا يعني قيادة حركة املقاطعة 
في كل بلٍد بموجب ظروفه على أساس 
مــبــادئ عــامــة مــشــتــركــة. وقـــد أنــجــزت 
حملة املقاطعة »بي دي إس« الكثير في 
هذا املجال، لكن الطريق ما زال طويال.

ضد  مقاطعة  استراتيجّية  ِبَعت 
ُّ
ات لقد 

نـــظـــام جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا الـــعـــنـــصـــرّيـــة، 
وتــــصــــاعــــدت املـــقـــاطـــعـــة الــــدولــــيــــة فــي 
الـــســـنـــوات األخـــيـــرة قــبــل ســـقـــوط ذلــك 
عندما  حاسما  أثرها  وأصبح  النظام، 
ــا، كما  ـ ــّيً ــمـ ــدول رسـ ــ ــ ــيــهــا ال انـــضـــّمـــت إل
 عــلــى دول الـــقـــارة 

ً
لـــم تــعــد مــقــتــصــرة

األفــريــقــيــة أو دول عـــدم االنــحــيــاز، بل 

يمكن  ال  غربية   
ً
دوال تشمل  أصبحت 

أفريقيا  جنوب  اقتصاد  على  الحفاظ 
وجيشها مــن دونــهــا. وجـــرى خــوض 
رئيسة  سياسة  ضد  حقيقيٍة  معركة 
تاتشر،  مارغريت  البريطانية،  الــوزراء 
»أنتي  املجال، ونشطت حركة  في هذا 
ــد« فـــي بــريــطــانــيــا وأوروبــــــا  ــايـ ــهـ ــارتـ أبـ
الــغــربــيــة والـــواليـــات املــتــحــدة. ولــكــن لم 
يكن هذا ممكنا بدون مقاطعة أفريقية 
مـــركـــزي  غـــيـــر  عـــاملـــي  ــال  ونــــضــ  ،

ً
أوال

بـــالـــحـــركـــات  شــبــيــه  األذرع  ــتــــعــــّدد  ومــ
كما  والعنصرية.  لالستعمار  املعادية 
األفريقي  الوطني  املؤتمر  قيادة  كانت 
تــعــتــبــر املــقــاطــعــة جـــــزًءا أســاســيــا من 
استراتجيتها إلى جانب الكفاح املسلح 

والنضال السياسي.
نحن ال نــرى ذلــك فــي حــالــة فلسطن، 
حــيــث تــقــيــم قـــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
عـــالقـــاٍت ســيــاســيــة وعـــالقـــات تنسيق 
أمــــنــــي بــــواســــطــــة الـــســـلـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـــــعـــــارض مــقــاطــعــة 
إســــرائــــيــــل رســـمـــيـــا وعـــلـــنـــيـــا، وتـــدعـــو 
العرب لزيارة القدس، وتبارك الخطوات 
ــدول  ــ الــتــطــبــيــعــيــة الـــعـــربـــيـــة؛ كـــمـــا أن الـ
عقدت  إمــا  بإسرائيل  املحيطة  العربية 
اتـــفـــاقـــيـــات ســــالم مــعــهــا، أو اعــتــبــرت 

السالم خيارها االستراتيجي. 
وكل دولة أوروبية محرجة من صمتها 

اإلسرائيلية  والــجــرائــم  االحــتــالل  على 
ــادرة ســــالم أو حــــوار لجمع  ــبـ تــقــدم مـ
ونجح  والفلسطينين.  اإلســرائــيــلــيــن 
الـــبـــرملـــان األوروبـــــــي بـــفـــرض مــقــاطــعــٍة 
خــجــولــٍة ملــنــتــجــات املــســتــوطــنــات. وفــي 
ــاوالٌت لــتــجــريــم  ــ ــحـ ــ ــجـــري مـ املـــقـــابـــل، تـ
ــة حــمــلــة في  ــّمـ ــيـــل، وثـ ــرائـ مــقــاطــعــة إسـ
أّما  فعال.  لتجريمها  املتحدة  الــواليــات 
في روسيا والصن والشرق األقصى 
ــا، فــحــتــى مــقــاطــعــة مــنــتــجــات  ــرهـ ــيـ وغـ
ونشهد  بــل  قــائــمــة؛  غير  املستوطنات 
ــة مــع  ــّيـ ــلـ ــيـ تــوثــيــقــا لـــلـــعـــالقـــات اإلســـرائـ
للشعب   

ً
صــديــقــة تــعــتــبــر  كـــانـــت  دوٍل 

التي  والهند  روسيا  مثل  الفلسطيني، 
 إلســـرائـــيـــل، 

ً
أصــبــحــت تــعــتــبــر حــلــيــفــة

وتوسيع العالقات في الصن والشرق 
األقصى عموًما والقاّرة األفريقّية.

ــة،  ــيــ ــ ــة مـــقـــاطـــعـــة دول ــ ــال لـــســـنـــا أمـــــــام حــ
فإسرائيل تطور عالقاتها االقتصادية 
واألكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة، وقـــد شهدت 
 منذ 

ً
ــرة ــفـ عــالقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة طـ

ــــســــالم الـــعـــربـــيـــة واتـــفـــاق  ــيـــات ال اتـــفـــاقـ
اقــتــصــادهــا تطورا  أوســلــو، كما شهد 

نوعيا في العقد األخير. 
ما هي أهمية حركة املقاطعة إذا؟ إنها 
مــهــمــة كــحــالــة نــضــالــيــة عــلــى مستوى 
ــــك بــالــضــبــط بسبب  الـــــرأي الـــعـــام، وذلـ
األوضاع املوصوفة أعاله. وهي تحقق 

الروابط  إنجازاٍت على مستوى بعض 
األكاديمية ومؤسسات املجتمع املدني 
والنقابات. فحركة التضامن مع الشعب 
بــوجــود  األدوات  تــفــتــقــد  الــفــلــســطــيــنــي 
تــضــامــنــا،  تــريــد  ال  فلسطينيٍة  قـــيـــادة 
»بالعقل  إسرائيل  إقناع  على  وتراهن 
واملـــنـــطـــق«، وكــســب الــــواليــــات املــتــحــدة 
مــلــتــزمــة بالعملية  إلـــى جــانــبــهــا ألنــهــا 
السياسية. حركة التضامن العاملية مع 
مفيدًا  شيئا  تفعل  أن  تــريــد  فلسطن 
للفلسطينين، ومضرًا لسياسات دولة 
استراتيجية  هي  واملقاطعة  االحــتــالل. 
نـــضـــالـــيـــة، تـــلـــحـــق ضــــــــررًا تـــدريـــجـــيـــا 
باملحتل، هــذا عــدا عن أنها تضعه في 
خانة الدولة الكريهة املنبوذة، وفي حالة 
دفاع وتبرير للذات، ولو على مستوى 

قطاعاٍت من الرأي العام.
كما يمكن أن تحقق حركة املقاطعة، إذا 
الــخــارج، تأثيرًا  فــي  وســعــت صفوفها 
واســـعـــا، قـــد يــنــعــكــس بــشــكــل إيــجــابــي 

على الساحة الفلسطينية. 
يقولونه  مــا  الفلسطينين  لـــدى  لــيــس 
على مستوى  العاملية  املقاطعة  لحركة 
ــل فــيــهــا  ــمـ ــعـ ظــــــــروف الــــــــــــدول، الــــتــــي تـ
ــن، يــمــكــن أن يــقــّدم  ــكـ ــارج. ولـ ــخــ ــ ــي ال فـ
الفلسطيني نموذجا في النضال ضد 
التنسيق األمني. فال يعقل أن ال يتخذ 
موقفا من التنسيق مع األداة الرئيسية 
لقمع الشعب الفلسطيني، أال وهي أمن 
االحتالل ذاته. هذه أولى مهام املقاطعة 
الفلسطينية في الداخل، تليها مقاطعة 
بأن  علمنا  مــع  اإلسرائيلية،  البضائع 
مكونات  تشمل  الفلسطينية  البضائع 
ــر مهم  إســرائــيــلــيــة كــثــيــرة. ولــكــن األمــ

ثقافيا واقتصاديا.  
تبقى املقاطعة الشعبّية كحركة مهّمة 
واالقتصادي  السياسي  تأثيرها  في 
فإسرائيل  رئيسي،  بشكٍل  واملعنوي 
مــع جنوب  املقارنة  برفض  تكتفي  ال 
مـــن وضـــٍع  أفــريــقــيــا، وإنـــمـــا تستفيد 
ــة،  ــ ــّي ــ ــازات دول ــيــ ــتــ خـــــاص يــمــنــحــهــا امــ
ــارة ملــقــارنــتــهــا مـــع جــنــوب  ــ وإن أيـــة إثـ
بــإقــصــائــهــا  لــلــتــفــكــيــر  أو  أفـــريـــقـــيـــا 
ومعها  يقودها،  وهــذا  جـــًدا.  ُيزعجها 
إلى  الغربية،  الحكومات  في  حلفاؤها 
ردود فعٍل حــاّدة، قد تتبعها خطوات 
م 

ّ
ضـــد مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل، مــمــا يحت

االســتــعــداد لــذلــك. ومــن أهــم الخطوات 
املطلوبة في مواجهة مثل هذه الحملة 
 
ً
صــيــاغــة الفلسطيني  الــحــق  صــيــاغــة 

 فــــي مـــواجـــهـــة احـــتـــالل 
ً
ــة ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ

استيطاني عنصري. )رسم: عماد حجاج(

معن البياري

ــة عـــربـــيـــة فــي  ــابــ ــاب وشــ ــ يــــشــــارك نـــحـــو خــمــســمــئــة شـ
منافسات أوملبياد ريو دي جانيرو. وعلى قلة امليداليات 
)برونزية وفضية وذهبية( التي أحرزوها هناك، إال أن 
لكن  منهم،  باملمّيزين  سيما  وال  بــهــم،  يغتبط  الــواحــد 
الرياضي  املــوســم  فــي  الــعــرب،  متابعة قصصنا، نحن 
الكوني الراهن، املثير واملتنوع، ال تجعلنا ننصرف إلى 
شّح  على  ومراتبها،  امليداليات  هذه  إلى  فقط،  االنتباه، 
إلــى أمــور أخـــرى، تقع  الذهبي منها خصوصا، وإنــمــا 
وما  ة. 

ّ
املختل بأحوالنا  وتتصل  غالبا،  الرياضة  خــارج 

 من العرب، إمكاناٍت 
ّ

 أقل
َ
يزيد من حّدة املسألة أن دوال

، ُيــحــرز 
ً
ــدراٍت وطـــاقـــات، مــن أفــريــقــيــا مــثــال ــ ــرواٍت وقـ ــ وثـ

شّبانها وشاّباتها في مالعب ريو دي جانيرو تفوقا 
حيث  باقتدار،  التتويج  منّصات  إلى  فيصلون  ظاهرًا، 
أعالمها  ترفع  التي  لبالدهم  الوطنية  األناشيد  عزف 

ُ
ت

ف 
ّ
يتخل فيما  التكريم،  ميداليات  يتقلدون  وهــم  أيضا، 

شبابنا املتنافسون هناك عن هؤالء. 
ومـــن مــفــارقــاٍت أخــــرى، ال تــغــيــب عــن أي عــابــٍر على 
يتوالى فوز  أنــه، فيما  العاملية هــذه،  التظاهرة  مشاهد 
حتى  ميدالية   84 ــدهــم 

ّ
وتــقــل األمــيــركــيــن،  املتنافسن 

تــصــادف أليٍّ  فإنك ال  بينها 28 ذهبية،  يــومــن،  قبل 
منهم كالما عن أميركيتيهم، وال عن محّبتهم وطنهم 
وإهــدائــهــم فــوزهــم لــه. وهــم فــي هــذا يماثلون أترابهم 
ــان )الــخــمــســة  ــ ــ ــروس واألملـ ــ ــ اإلنــكــلــيــز والــصــيــنــيــن والـ
األوائل في إحراز امليداليات(، على غير ما هو فائُض 
أن  الالئق  ليس من  كان  وإذا  »لّعيبتنا«.  لدى  الوطنية 
يعيب املــرء على شبابنا هــؤالء مشاعَرهم هــذه، فإن 
من  الغامر  الفيض  بهذا  تحظى  أوطــانــنــا  أن  العجيب 
من  وكــل  ومسؤوليها  رياضييها  من  إليها،  االنتماء 
يدّب فيها من ناسها، إال أنها، في غير شأن وموضع، 
سعد النفس، وهذه منجزاتنا املتواضعة 

ُ
في حاٍل ال ت

، من بن ما تدل، على ضعف 
ّ

في ريو دي جانيرو تدل
تعليم الــريــاضــة فــي مــدارســنــا، وعـــدم إيـــالء املــواهــب 
لتكون  الــواجــبــة،  املتواصلة  الرعاية  الشابة  والــقــدرات 
في مستوى املنافسة الجّدية في املناسبات الرياضية 
العاملية، بجدارٍة. ال أن نرطن، وبفرٍح أحيانا، أن مجرد 
املــرء،  يتعّسف  وال  إنــجــاز.  هناك  أو  هنا  مشاركاتنا 
ظاهر،  باستهجاٍن  تساءلوا،  من  ناصر  لو  يتزّيد،  أو 
عــن جـــدوى ابــتــعــاث شــابــاٍت ســعــوديــاٍت إلــى ريــو دي 
جـــانـــيـــرو لــســن عــلــى الـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل الــكــافــيــن، 
يــبــّرر بعضهم حالهم  ثــم  ليحصدن هــزائــم مــنــظــورة، 

هــذا بــأن »شــرف املحاولة« يشفع لــه. ويؤكد صاحب 
 واحدٍة منهن إلى 

ٍّ
هذه الكلمات، هنا، تقديَره طموح كل

التي  الرياضات  إليه من تمّيز في  تحقيق ما يسعن 
العطار  وســـارة  الــجــدايــل  أبــو  كريمان  فيها،  تنافسن 

.
ً
ولبنى العمير مثال

 من أن تكون مشاركة هؤالء الشابات في التظاهرة 
ً
بدال

 ليستجّد 
ً
الـــبـــرازيـــل مــنــاســبــة الــريــاضــيــة الــعــاملــيــة فـــي 

جهت 
ّ
نقاش جدي بشأن واقع املرأة السعودية العام، ات

األبــصــار إلـــى لبسهن الــحــجــاب والــســروايــل واألكــمــام 
الطويلة، على غير السّباحة السعودية التي تنتسب إلى 
منزلية،   

ً
خادمة كانت  التي  والدتها  بلد  الفيليبن،  وفد 

ر 
ّ
ثــم تــركــهــا زوجــهــا الــســعــودي فــي بــلــدهــا )هـــل نتذك

 قد تأخذنا إلى 
ٌ
البامبو«؟(. وهــذه حدوتة روايــة »ســاق 

زوبعة مسألة الهوية، والتي تتصل بها، أيضا، مشاركة 
الفلسطينية، مّيادة الصياد، أملانية األم، باسم فلسطن 
 وكــيــانــا، في 

ً
ــة الــتــي حملت علمها، والــتــي تــشــارك، دولـ

األوملبياد منذ عشرين عاما. 
ــاة والـــكـــرويـــون  ــرمــ ــ أظـــهـــر الـــســـّبـــاحـــون والـــــعـــــّداؤون وال
واملـــالكـــمـــون الـــعـــرب كــفــاءاتــهــم فـــي املــنــافــســة الــعــاملــيــة 
ليست  بلدانهم  ألن  بهم،  تلحق  مسؤولية  ال  الــجــاريــة، 
مجتمعات  وألن  بريطانيا.  أو  الــصــن  أو  أمــيــركــا  كما 
ــي فــريــق  ــٍة مـــصـــريـــٍة فـ ــبـ بــلــدانــهــم تــحــفــل بــحــجــاب العـ
ــانـــي، كــمــا حــجــاب زمــيــلــة لها   أملـ

ٌ
بــلــدهــا يــهــزمــه فـــريـــق

 برونزية، وبعدم سالم العٍب مصري مع 
ً
نالت ميدالية

إسرائيلي هزمه بتفوٍق كبير، بعد أن قبل اللعب معه. 
أما حجاب األميركية التي تبارز، بسالح الشيش، فال 
تستثير بيننا انتباها. ... ليس في وسع العربي، إذن، 
ف من 

ّ
في أوملبياد ريو دي جانيرو، أو غيره، أن يتخف

مشكالته، السياسية والثقافية والحضارية العويصة، 
وكانت قصصنا التي دلت على هذا وفيرة هناك، غير 
أننا ابتهجنا بالسّباحة السورية، يسرى مارديني، وقد 

جعلتها جرائم األسد في وفد الالجئن. 

قصصنا في األولمبياد

وأخيرًا

أظهر السبّاحون والعّداؤون 
والرماة والكرويون 

والمالكمون العرب كفاءة
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