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سورية: تهجير داريا برعاية أممية
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في العدد

السياسة تفسد الرياضة
باتت الرياضة الكويتية في مهب الريح، فبدًال من إسعافها ازدادت أزماتها، بعدما 

تم حل اتحاد كرة القدم الكويتي واللجنة األولمبية. ]28ـ29[

علمت »العربي 
الجديد« من مصادر 

عسكرية  بوجود 
تحضيرات  لعملية 

تطهير الشريط 
الحدودي من 

تنظيم »داعش«، 
انطالقًا من جرابلس 

شرقًا حتى مدينة 
أعزاز غربًا.

عادل األحمدي

حـــركـــت املــــبــــادرة األمـــيـــركـــيـــة لــلــحــل فـــي الــيــمــن 
مشاورات  تعثر  أعقب  الــذي  السياسي  الجمود 
الكويت. لكن مصير املقترحات التي قدمها وزير 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي جـــون كــيــري )الـــصـــورة(، 
خـــال زيــارتــه للسعودية يـــوم الــخــمــيــس، والــتــي 
وشقًا  وطنية،  وحــدة  حكومة  تشكيل  تتضمن 
صنعاء،  مــن  الحوثيني  بانسحاب  يرتبط  أمنيًا 
وتسليم األسلحة الثقيلة لطرف ثالث يبقى رهنًا 
بمواقف األطراف اليمنية من املبادرة. وفيما يبدو 

على نص  الحصول  بانتظار  يتريث  الجميع  أن 
رسمي للمبادرة، فإن مقترحات كيري تواجه 3 
بشكل  بها  القبول  إّمــا  أساسية،  سيناريوهات 
وتظهر  بتعديلها.  املطالبة  أو  رفضها  أو  كامل 
تــنــازالت  ــبـــادرة تتطلب  املـ أن  املــعــلــنــة  املــضــامــني 
الذي  الحكومي  الجانب  وال سيما  الطرفني،  من 
سيجد نفسه أمام مقترحات سبق أن رفضها 

خال مشاورات الكويت. 
الــســيــاق، أشـــارت مــصــادر يمنية، تحدثت  وفــي 
إلى »العربي الجديد«، إلى أنه بعد عرض املبادرة 
رســمــيــًا عــلــى الــحــكــومــة ســيــكــون لــكــل حـــادث 

حديث. في املقابل، أوضح مصدر مقرب من وفد 
املؤتمر  وحــزب  )الحوثيني(  الله  أنــصــار  جماعة 
ــذي يــتــرأســه الــرئــيــس املــخــلــوع علي  ــ الــشــعــبــي ال
»العربي الجديد«، أن هذا الفريق  عبدالله صالح، لـ
لم يتخذ بعد أي موقف تجاه ما أعلن من مبادرة 
أن  إلــى  املــفــاوضــات، مشيرًا  جــديــدة الستئناف 
املوقف سيتخذ بعد لقاءات مرتقبة من املقرر أن 
يعقدها املبعوث األممي إلى اليمن إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد، مع أطراف األزمة، في األيام املقبلة. 
وبانتظار حسم مصير مبادرة كيري، تتواصل 
املــواجــهــات املــيــدانــيــة فــي أكــثــر مــن جبهة، وكــان 

إطــاق صــاروخ  االنــقــاب،  الفتًا تعمد شريكي 
باليستي ليل الخميس الجمعة قالوا إنه استهدف 
بعد ساعات  وذلــك  السعودية،  »أرامــكــو«  شركة 
األميركي  الخارجية  فقط من تصريحات وزير 
التي تحدث فيها عن ضرورة تسليم الصواريخ 
ونقل  الـــجـــوار.  دول  أمـــن  تــهــدد  الــتــي  البالستية 
تــلــفــزيــون بـــرس اإليـــرانـــي، أمــــس، عــن تلفزيون 
أصــاب  صــاروخــًا  أن  للحوثيني،  التابع  املسيرة، 
 أن 

ّ
مــنــشــآت نــفــطــيــة تــابــعــة لــشــركــة أرامـــكـــو، إال

األخيرة نفت األمر.
]التفاصيل ص. 4[

اختارت مهناز وفرناز، 
وهما توأم إيراني، عزف 

موسيقى بالدهما 
التي تريان فيها »إكسير 

السعادة«.
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بلسان عربي

االتفاق قضى
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هّدد النظام السوري 
علنًا بإبادة كل من 

يرفض الخروج

تتواصل عودة 
المدنيين من أبناء 

جرابلس إلى بيوتهم

للحدث تتمة...

مظلمة   
داريا

النظام  تمكن  وصمته،  العالم  أنظار  تحت 
روسيا،  وتحديدًا  حلفائه  من  بدعم  السوري، 
من تنفيذ مخطط تهجير سكان مدينة داريا، 

متاحًا  يمكن  لم  وضع  الغوطة.  مدن  كبرى 
الترانسفير  سياسة  تواصل  لوال  إليه  الوصول 
مدن  ضد  اتباعها  في  النظام  يمعن  التي 

الثورة. الحافالت التي أقلت أمس أول دفعة 
سيتوزعون  الذين  المدينة،  من  الخارجين  من 
ومدينة  )المدنيون(  دمشق  ريف  مدن  بين 

األخير  »المالذ«  كانت  )المقاتلون(  إدلب 
لألهالي، بعد صمود تخطى 4 سنوات عانت 

خاللها »أيقونة الثورة« شتى أنواع الحصار

عدنان علي

ــع ســــنــــوات مــــن الـــصـــمـــود  ــ ــ بـــعـــد أربـ
بوجه الحصار الذي فرضه النظام 
السوري عام 2012، تعّرضت خالله 
أنــواع  مدينة داريـــا، بشكل شبه يومي، لكل 
الــقــصــف الـــجـــوي واملـــدفـــعـــي والـــصـــاروخـــي، 
وشــتــى الــقــذائــف، بــمــا فيها املــحــّرمــة دولــيــا، 
 عـــن أكـــثـــر من 

ً
مـــن نـــابـــالـــم، وحــــارقــــة، فـــضـــال

سبعة آالف برميل متفجر، تعود قصة هذه 
املدينة إلى الواجهة عبر ما قيل إنه »اتفاق«، 
ــاء نــتــيــجــة الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق، ويــقــضــي  ــ جـ
إلــى مناطق  بتهجير مــن تبقى مــن سكانها 
في  عليها  النظام حصاره  وأطبق  مجاورة. 
يونيو/ حزيران املاضي، ما زاد من معاناة 
أهلها، إثر فصل املدينة عن بلدة املعضمية 
املـــجـــاورة، ومــّكــن قـــوات الــنــظــام مــن إخضاع 
داريا وتهجير أهلها من مدنيني وعسكريني.

ويــقــضــي »االتـــفـــاق« الـــذي جـــرى بــني النظام 
وفــصــائــل مــعــارضــة، األربـــعـــاء املــاضــي، عبر 
وفــد مــن الــنــظــام دخــل إلــى املــديــنــة، بترحيل 
من تبقى من أهلها، وعددهم أكثر من 5 آالف 
شـــخـــص، عــلــى دفـــعـــات إلــــى بـــلـــدة صــحــنــايــا 
ــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة قــــوات  ــعــ املــــــجــــــاورة، الــــواقــ
النظام. ويشمل هذا االتفاق نقل العسكريني 
ــلـــى دفــــعــــات إلـــى  وعـــــددهـــــم نـــحـــو األلــــــــف، عـ
مدينة إدلب في الشمال السوري، الخاضعة 
لــســيــطــرة قــــوات املــعــارضــة، عــلــى أن تستمر 
أيـــام، تحت إشـــراف الصليب  العملية أربــعــة 

األحمر الدولي.
الــلــجــنــة الــخــاصــة بتنسيق خــروج  ودخــلــت 
األهــــالــــي، أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى داخــــل داريــــا، 
املجّهزة  املركبات  عشرات  توّجهت  حني  في 
لنقلهم إلى تخوم املدينة مع سيارات وفرق 
لــلــهــالل األحـــمـــر الــــســــوري واألمــــــم املــتــحــدة. 
لداريا،  املحلي  املجلس  أعضاء  ووفقا ألحــد 
»سيتم بدءًا من اليوم )أمس الجمعة(، وعلى 
مــدى أربعة أيــام، إخــراج نحو 5 آالف مدني 
بــاتــجــاه ضــواحــي ومـــدن ريــف دمــشــق، فيما 
باتجاه  املقاتلني  ــراج  إخـ عملية  الــيــوم  تــبــدأ 
ـــه »جـــرى االتــفــاق 

ّ
مــديــنــة إدلــــب«. وأوضــــح أن

الـــخـــروج، تحسبا ألي خــرق  عــلــى تــرتــيــبــات 

لالتفاق من قبل قوات النظام، وحتى ال يتم 
اعــتــقــال أي شــخــص، ولــضــمــان عـــدم تــعــّرض 
ــه ســيــقــطــع  ــ ــلـــنـــيـــران، خـــصـــوصـــا أنـ املــــوكــــب لـ
أكثر من 400 كيلومتر باتجاه الشمال نحو 
إدلــــب. ويــفــتــرض أن تــرافــق املــوكــب ســيــارات 
أممية لضمان ذلك«. وأشار إلى أن »عائالت 
ــلــت االنــتــقــال مــع أبــنــائــهــا إلــى 

ّ
املــقــاتــلــني فــض

إدلــــــــب، خــــوفــــا مــــن تـــعـــرضـــهـــا لـــالعـــتـــقـــال أو 
االنتقام من قبل قوات النظام«.

من جهته، كشف ناشط إعالمي من املدينة، 
يدعى حسام، عن أن »وفد النظام هّدد خالل 
عملية التفاوض علنا بإبادة كل من يرفض 
الـــخـــروج مـــن داريــــــا، ورفـــــض نــقــل املــقــاتــلــني 
إبقاء  كما رفض  الجنوبية،  الجبهة  باتجاه 
املدنيني في داريــا«. ومع تنفيذ هذا االتفاق 
وإخـــــالء املــديــنــة مـــن ســكــانــهــا، تــطــوى أربـــع 
ســنــوات مــن الــحــصــار عــاشــهــا أهــالــي داريـــا، 
أقـــرب مـــدن الــغــوطــة الــغــربــيــة إلـــى العاصمة 
دمـــشـــق، تـــعـــّرضـــت خــاللــهــا آلالف الـــغـــارات 
الجوية التي دّمرت بنيتها التحتية، وأودت 

بحياة املئات من أبنائها.

من الورد إلى السالح
منذ انــطــالقــة الــثــورة الــســوريــة، ربــيــع 2011، 
الــواقــعــة على بعد أقل  ــا  شــاركــت مدينة درايـ
مــن 10 كــيــلــومــتــرات عــن دمــشــق، والــتــي كــان 
لها  ربــع مليون نسمة ويتبع  يسكنها نحو 
إداريـــا العديد مــن املـــدن والــبــلــدات املــجــاورة، 
املناهضة  السلمية  الــتــظــاهــرات  فــي  بكثافة 
لـــلـــنـــظـــام. ُعـــــرفـــــت بـــنـــشـــطـــائـــهـــا الـــســـلـــمـــيـــني، 
القيام  حاولوا  الذين  مطر،  غياث  وأشهرهم 
بـــمـــبـــادرات وديــــة تــجــاه قــــوات األمــــن املكلفة 

لهم،  الــورود  تقديم  االحتجاجات عبر  بقمع 
لكنها جهود لم تلق من النظام إال مزيدًا من 
الناشطني  بــهــؤالء  وزّج  والـــرصـــاص،  الــقــمــع 
تحت  حتفهم  ليالقوا  السجون،  غياهب  فــي 
األبــرز في مسيرة  التحول  أن  التعذيب. غير 
املدينة خالل الثورة كان في صيف 2012 حني 
ارتــكــبــت قـــوات الــفــرقــة الــرابــعــة الــتــي يقودها 
ــد، مــجــزرة  شقيق رئــيــس الــنــظــام مــاهــر األســ

بـــحـــق املـــدنـــيـــني فــــي املـــديـــنـــة راح ضــحــيــتــهــا 
املئات منهم، لتبدأ بعدها بمحاصرة املدينة 
تشرين  نوفمبر/  شهر  فــي  تدخلها  أن  قبل 
الثاني، وتقتل املزيد من األشخاص داخلها. 
هذا األمر دفع عناصر من »الجيش السوري 
ــدأ آنــــــذاك فـــي الــتــشــكــل داخـــل  ــر« الـــــذي بــ الـــحـ
املــديــنــة، إلـــى الــتــدخــل لــلــدفــاع عـــن املــدنــيــني، 
لتعيش بعدها املدينة خالل السنوات التالية 
تــحــت وقـــع الــحــصــار والــقــصــف الــيــومــي، مع 

عشرات املحاوالت الفاشلة القتحامها.
وشّكل صمود املدينة معضلة كبيرة لقوات 
الـــنـــظـــام الـــتـــي لـــم تـــدخـــر وســيــلــة لــلــســيــطــرة 
عليها، لكن من دون جــدوى، إلى أن تدخلت 
روســيــا فــي سبتمبر/ أيــلــول الــعــام املاضي، 
عبر مقاتالتها لتوفر للنظام أساليب وقوة 
ــيــــران جــــديــــدة، مــّكــنــتــه مــــن تــحــقــيــق تــقــدم  نــ
ــــي  تـــدريـــجـــي انـــتـــهـــى بــقــضــم مــجــمــل األراضــ
الزراعية حول املدينة التي كانت توفر سلة 
غـــذاء ألهــلــهــا. كــمــا اســتــطــاع الــنــظــام فصلها 
العام  املــجــاورة مطلع  املعضمية  مدينة  عــن 
ــعـــت هـــدنـــة مـــع الــنــظــام،  ـ

ّ
ــتـــي وق الـــحـــالـــي، والـ

وكانت تنتقل منها بعض املــؤن إلــى داريــا، 

األمر الذي شدد الخناق على املدينة وأهلها 
من مدنيني وعسكريني.

حرق األرض وقضمها
ــة، اتــبــع  ــوريــ مــنــذ الـــتـــدخـــل الــــروســــي فـــي ســ

ــام فــــي داريـــــــا ســـيـــاســـة حـــــرق األرض  ــظـ ــنـ الـ
بالقصف العنيف، ثم التقدم البطيء، إذ كان 
يركز جهده في منطقة محددة، ويحشد لها 
كل إمكانياته، ويقصفها برًا وجوًا، ثم يرسل 
آلـــيـــاتـــه وكـــاســـحـــات األلــــغــــام لــتــؤمــن دخـــول 
ــوات، مــعــتــمــدًا عــلــى طـــيـــران االســتــطــالع،  ــقـ الـ
بإشراف روسي في مراقبة تحركات مقاتلي 
املعارضة وتحديد األهداف، وقصفها فورًا. 
ث هؤالء  هذه االستراتيجية جعلت من تشبُّ
املقاتلني باألرض شبه مستحيل، خصوصا 
مع استقدام النظام أجهزة حديثة الكتشاف 

األنفاق وتدميرها.
ــيـــات الــنــظــام  آلـ ــرق األرض، كـــانـــت  وبـــعـــد حــ
وجـــنـــوده وعــنــاصــر املــلــيــشــيــات الــتــابــعــة له 
ــار غــيــر مــبــالــيــة  ــتـ تــتــقــدم لــتــحــتــل بــضــعــة أمـ
عــادة.  بها  تلحق  الــتــي  الكبيرة  بالخسائر 
إلـــى مقتل نحو  الــتــقــديــرات تشير  أن  حــتــى 
واملليشيات  الــنــظــام  قـــوات  مــن  آالف  خمسة 
عــلــى أبـــــواب داريـــــا خــــالل الـــســـنـــوات األربــــع 
ــدأ الـــنـــظـــام خــطــتــه الــعــســكــريــة  ــ املـــاضـــيـــة. وبـ
الحالي،  الــعــام  املدينة مطلع  الــجــديــدة ضــد 
إلى  عمد  إذ  الغربية،  الجبهة  مــن  وتحديدًا 
فصل داريــا عن معضمية الشام بشكل تام، 
لتضييق  الجنوبية  املنطقة  إلــى  تــوجــه  ثــم 
من  وحرمانهم  املدينة  أهــالــي  على  الخناق 
األراضي الزراعية التي تعتبر مصدر الغذاء 
بــذلــك ووصــل  نــجــح  للمحاصرين.  الــوحــيــد 
إلـــى مــشــارف األبــنــيــة الــســكــنــيــة عــلــى الــرغــم 
من املقاومة التي أظهرها مقاتلو املعارضة 
الــقــوات  تكبدتها  الــتــي  البشرية  والخسائر 

املهاجمة.
مايو/  منتصف  منذ  القصف  وتــيــرة  زادت 
ــوات الــنــظــام في  ــ ــار املـــاضـــي، ونــجــحــت قـ ــ أيـ
ــا  ــــح عــلــى جــبــهــات داريــ تــحــقــيــق تـــقـــدم واضـ
الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة، لــتــصــل إلـــى األحــيــاء 
نزوحا نحو  بدورها  التي شهدت  السكنية 
ــــذي دعــــا ناشطيها  ــر الـ ــ مـــركـــز املـــديـــنـــة، األمـ
ومــجــلــســهــا املــحــلــي لــــدق نـــاقـــوس الــخــطــر، 
مطالبني الفصائل األخرى واملجتمع الدولي 
ت 

ّ
بالتحرك لتجنب األسوأ، لكنها نداءات ظل

بــال اســتــجــابــة. وواصــلــت قـــوات الــنــظــام هذا 
الكبير  االســتــنــزاف  حــالــة  مستغلة  التكتيك 
في املوارد البشرية واملادية، إذ قتل في تلك 
عشرات  بينهم   

ً
مقاتال  150 من  أكثر  الفترة 

من القادة العسكريني وامليدانيني.

وفــي بــدايــة شهر يونيو/ حــزيــران املاضي، 
املتفجرة  البراميل  اســتــخــدام  الــنــظــام  عـــاود 
ملــدة شهرين  املدينة، بعد توقف  في قصف 
محققا  األميركية،  الــروســيــة  الهدنة  بسبب 
مــزيــدًا مــن الــتــقــدم عــلــى األرض عــلــى الــرغــم 
من تمكن مقاتلي املعارضة من فك الحصار 
ــا بــــاتــــجــــاه املـــعـــضـــمـــيـــة، لـــكـــنـــهـــم لــم  ــيــ جــــزئــ
عليها بسبب ضراوة  املحافظة  يستطيعوا 

القصف.
خـــالل هـــذه الــفــتــرة، اســتــحــوذ الــنــظــام على 
مـــســـاحـــة تــــقــــّدر بـــحـــوالـــي 5.6 كــيــلــومــتــرات 
التي خضعت  األراضــي  مربعة من إجمالي 
الــحــر«،  »الجيش  لسيطرة   2016 الــعــام  قبل 
والــــذي بـــات فــي اآلونــــة األخـــيـــرة ال يسيطر 
ــــوى عـــلـــى مـــســـاحـــة ال تـــتـــجـــاوز 2  فــعــلــيــا سـ
املحاصرة  املدينة  عمق  فــي  مربع  كيلومتر 
ــع. وتـــرافـــق ذلــــك، مــع تــرٍد  ــ مــن جــهــاتــهــا األربـ
كــبــيــر فـــي الـــوضـــع اإلنـــســـانـــي بــاملــديــنــة، إذ 
تـــدهـــور الـــوضـــع الـــغـــذائـــي، خــصــوصــا بعد 
فصل املدينة عن معضمية الشام، وسيطرة 
تعتبر  التي  الجنوبية  املنطقة  على  النظام 
ــة إلـــى  ــافــ ــة لـــلـــمـــحـــاصـــريـــن، إضــ ــيـ ســـلـــة غـــذائـ
انــعــدام جميع مــقــومــات الــحــيــاة والــخــدمــات 

األساسية، من ماء وكهرباء واتصاالت.

رمز الثورة
على الرغم من هذه النهاية الحزينة ملدينة 
ــا الــتــي تــلــتــحــق الـــيـــوم بــمــدن ومــنــاطــق  ــ داريـ
ــــرى أجـــبـــر ســكــانــهــا عــلــى الــرحــيــل تحت  أخـ
والزبداني،  مثل حمص  والتجويع  القصف 
ســتــظــل بــعــيــون مــعــظــم الـــســـوريـــني مــضــرب 
وإدارة  التنظيم،  وحسن  الصمود  في  املثل 
املـــعـــركـــة، خــــالل الـــســـنـــوات األربـــــع املــاضــيــة. 
وعــلــى الــرغــم مــن الــقــصــف الــــذي تــســبــب في 
تــدمــيــر أكــثــر مــن 80 فــي املــائــة مــن أبنيتها، 
تسميات  عليها  أطلقوا  مسجدًا،   40 بينها 
كثيرة مثل »أيقونة الثورة«، و«ستالينغراد 
النظام  الــثــورة«، بينما أطلق عليها أنصار 
العديد من األوصاف البتالعها عتاد وعديد 
قوات النظام مثل »مثلث برمودا«، و«الثقب 

األسود«، و«مقبرة الدبابات«.
مته داريا لقوى 

ّ
ولعل الدرس األهم الذي عل

ــدة الـــصـــف الــداخــلــي  ــ املـــعـــارضـــة هـــو أن وحـ
تظل أقــوى ســالح يمكن من خالله مواجهة 
املــديــنــة  فـــي  اإلدارة  تــقــاســم  إذ  الــتــحــديــات، 
مــجــلــســان مــدنــي وعـــســـكـــري، ال يــتــدخــل أي 
منهما بشؤون اآلخر. بينما انتظم املقاتلون 
في فصيلني فقط، هما لواء شهداء اإلسالم، 
واالتـــحـــاد اإلســـالمـــي ألجـــنـــاد الـــشـــام، األمـــر 
التي  الداخلية  الذي أبعدهم عن الصراعات 
تــســتــنــزف قــــواهــــم، وفـــقـــا ملــتــابــعــني. وبــــرأي 
ــا الــنــمــوذج الــحــي، ربما  هـــؤالء، ستظل داريـ
الـــوحـــيـــد، الــــــذي حـــافـــظ عـــلـــى روح الـــثـــورة 

لقها، وحظي بتأييد السوريني.
َ
وأ

وتعتبر داريا من أكبر مدن الغوطة الغربية، 
وذات مـــوقـــع اســتــراتــيــجــي كــونــهــا تــحــاذي 
عددًا من الطرق الرئيسية، مثل أوتوستراد 
املزة، وطريق درعا الدولي، وطريق املتحلق 
 عن وقوعها بمحاذاة مطار 

ً
الجنوبي، فضال

ــزة الــعــســكــري، ومــقــر املـــخـــابـــرات الــجــويــة  املــ
ــار، ومـــقـــر الــفــرقــة  ــطــ ــواقــــع ضــمــن كــتــلــة املــ الــ

الرابعة، ومواقع للحرس الجمهوري.

صمدت داريا بوجه 
حصار النظام 4 سنوات 

)كرم الشامي(

ناصر السهلي

في الذاكرة مذبحة، تهجير وتطهير، 
نكابد منذ نكبتنا أن نثبت عار إحالل 
 عنا، تحت 

ً
مستوردين من الخارج بدال

حماية عصابات شتيرن وإرغون.
ثمة مذبحة مكررة، ضحكت فيها على 

عقولنا »صحافية« عربية تسنتطق 
سيدة وطفلة في داريا، من قبل أن 

نتباكى على تلك املجرية التي ركلت 
السوري... قبل أن تصير ركامًا 

ببراميل حاكم قاسيون يتفرج على 
املذبحة.

قربها، ينشغل الناس في »املركز 
الثقافي«، في املزة، بآخر تقليعة لكاتب 
يصطنع تمجيد »القائد الفذ«، في زمن 
تمجيد البسطار العسكري، أينما كان 

بلسان عربي.
كان زمن الفرجة املجانية، حني عبر 
أجدادي من الجليل... فعرفُت داريا 

وكفرسوسة وبساتينهما، وكيف أن 
البسطاء يلقون، في كفّي الطريتني 

»تبرعًا لفلسطني«. عرفت منهم، حني 
اشتد العود، من أقلع عن زمن الفرجة، 

متنكرون بهوية فلسطينية ليحملوا 
سالحًا في »الثورة الفلسطينية«.

دمر داريا باسم حماية 
ُ
مصيبة أن ت

ستعاد 
ُ
»مقام«... وبحماسة الشعار ت
مآثر النكبة الفلسطينية، من 

صدمات... أحالتنا إلى »بال وطن« 
باسم »وعد الرب«... يتكرر منذ 2012 

ذات الشعار في بلد، شعبه لم يحد 
عن »شعب املخيمات«، قبل أن تأتي 

»الحركة التصحيحية« بسنوات... 
فنتساوى في اللقمة... والنقمة...

ثمة كارثة أيضًا، معاملها القهر، وباسم 
فلسطني يمنح هؤالء محتلنا ما تردده 
دوائره في الغرب: »نحن نتفوق عليكم 

أخالقيًا«. من حلب إلى حوران... 
ومضايا واليرموك وسبينة.

نتألم لحال أطفال زلزال هنا وهناك... 
وملا يصيب اإلنسان، أيا يكن... 

بعضنا يرى الكارثة ماثلة فال يرف له 
جفن سوى »ال للطائفية«... وحني يجد 
الجد يخرج البعبع في أقسى صوره... 

احتفاال بـ«هزيمة التكفيريني«... نعم، 
داريا تصير مجرد »تكفيريني«... 

يا إلهي، كم يحيل التزوير الوهم إلى 
حقيقة مستدعاة، فتغرقنا جميعًا...

أي جرح غائر، في مجتمعاتنا ولغتنا، 
تصنعه أوهام »االنتصار«، يرددها 

منذ سنوات ست حاكم وتوابع يرون 
القوة باستقواء ببارود آخرين... يفجر 

معركة »التطهير«، كمصطلح لم نكن 
نعرف رديفه العربي بعد... فعلى من 
ينتصر بارود اآلخرين، اآلتني من كل 

زوايا األرض؟
أيها السادة، السواطير والبراميل 

املتفجرة، وشعارات التطهير، تنسج 
حكاية تدمير املجتمعات، ومن 

خيوطها نقمة وأحقاد... الفرجة 
أيضا ال تهزم شعبًا، صحيح أنها 
تحيل نصفه إلى الجئ، لكن حذار 

من خيمته... ومما يجري خلف 
الشادر... مؤسف أن يكون اآلتي 
بيد عربية وضد منتحل لعروبة، 

تتفاخر بتهجير يعيد للذاكرة أباطرة 
الصهيونية ومنظريهم.

مفاوضات ماراثونية بين كيري والفروفاستعدادات لشريط حدودي خاٍل من »داعش«

تهجير أيقونة 
الثورة السورية 
بتواطؤ دولي

الحدث

عبسي سميسم

تشهد مدينة جرابلس الواقعة شمال شرقي 
حلب، هدوءًا حذرًا ترافق مع عودة تدريجية 
ن فصائل  ومستمرة ملعظم سكانها بعد تمكُّ
املعارضة الــســوريــة، بدعم مــن قــوات خاصة 
تــركــيــة، األربـــعـــاء املـــاضـــي، مــن خـــالل عملية 
ــرات« مـــن الــســيــطــرة عــلــى املــديــنــة  ــفــ »درع الــ
الدولة  إثــر طــرد تنظيم  وقــرى محيطة بها، 
اإلســالمــيــة )داعـــش( منها. فــي غــضــون ذلــك، 
يـــتـــواصـــل قــصــف املــدفــعــيــة الــتــركــيــة ملــواقــع 
قــــوات »ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« الــتــي تشكل 
الكردية  الــشــعــب«  حماية  »وحــــدات  مليشيا 
عــمــودهــا الــفــقــري فـــي الـــقـــرى الــتــي تسيطر 
ريف  وفــي  جــرابــلــس،  مدينة  عليها جنوبي 

منبج الشمالي.
ــديــــد« مــــن مـــصـــادر  ــربــــي الــــجــ ــعــ ــلـــمـــت »الــ وعـ
 
ّ
عــســكــريــة خـــاصـــة فـــي مــديــنــة جـــرابـــلـــس أن

فــصــائــل »الــجــيــش الـــحـــر«، مــدعــومــة بــقــوات 
املنطقة،  فــي  واســعــة  لعملية  ر 

ّ
تحض تركية، 

من املرتقب انطالقها خالل الساعات املقبلة، 
مــؤكــدة أن الــهــدف مــن الــعــمــلــيــة هــو تطهير 
الـــشـــريـــط الــــحــــدودي مـــن الــتــنــظــيــم انــطــالقــا 
أعــزاز غربا  من جرابلس شرقا حتى مدينة 
العملية  تــلــك  كــيــلــومــتــرًا. وتــمــتــد  بــعــمــق 15 
جنوبا لتشمل مدينة الباب التي كانت قوات 
للسيطرة  تــســعــى  الــديــمــقــراطــيــة«  ــة  »ســـوريـ
قوات  أن  العسكرية  املــصــادر  وبينت  عليها. 
ــة الــديــمــقــراطــيــة« تــســعــى لــاللــتــفــاف  ــوريـ »سـ
على الخطوط الحمر التي اتفق األميركيون 
التقدم  عليهم  تمنع  والتي  عليها،  واألتـــراك 
ــــك مـــن خــــالل تغيير  ــفــــرات، وذلـ غــــرب نــهــر الــ
أسماء فصائلهم والعمل تحت أسماء توحي 

بأنهم من أبناء املنطقة.
وأوضــــحــــت أن الــعــمــلــيــة ســـتـــكـــون حــاســمــة 
لناحية تطهير املنطقة من وجود »داعش«، 

جنيف ـ العربي الجديد

يوم ماراثوني حول الصراع السوري شهدته 
األروقــــــــة الــــدولــــيــــة، مــــع االجـــتـــمـــاع األمـــيـــركـــي 
 عن االتصال 

ً
الروسي املطّول في جنيف فضال

الــهــاتــفــي بـــني الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــالديــمــيــر 
ــان، بحثا  بــوتــني، والــتــركــي رجــب طيب أرودغــ
خــاللــه »بــشــيء مــن املــوضــوعــيــة« اآلراء حــول 

الوضع في سورية، بحسب بيان الكرملني. 
وفــــي اجــتــمــاع بــــدأ قــبــل ظــهــر أمــــس واســتــمــر 
وزيــر  العصر، بحث  مــن  حتى ساعة متأخرة 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي، جـــون كــيــري، ونــظــيــره 
الروسي، سيرغي الفــروف، في جنيف، وضع 
ــاون بــشــأن  ــعـ ــاق تـ ــفـ الــتــفــاصــيــل الــنــهــائــيــة التـ
محاربة تنظيم »داعــش« في سورية. وانضم 
مسؤولون كبار من البيت األبيض، وتحديدًا 
من مجلس األمن القومي، إلى املحادثات بني 
الــوزيــريــن. ووصـــف الفــــروف االجــتــمــاع خــالل 
استراحة بـ«املمتاز«. وعندما سئل عن العقبة 
األساسية أمام تطبيق وقف إلطالق النار على 
مستوى كل سورية، أجاب الفروف »ال أريد أن 
أفسد أجواء املفاوضات«. وكان كيري قد قال 
هذا األسبوع إن فرقا فنية من الطرفني توشك 
ــتـــام مــنــاقــشــاتــهــا، لـــكـــن مــســؤولــني  ــتـ عـــلـــى اخـ
ــاروا إلــى أن مــن الــســابــق ألوانــه  أميركيني أشــ

القول إن من املرجح إبرام اتفاق.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  فـــــي  مـــــســـــؤول  وأوضــــــــــح 
األمــيــركــيــة، مــع بــدايــة املـــحـــادثـــات، أن »هــنــاك 
قــضــايــا كــثــيــرة بــحــاجــة إلــــى تـــســـويـــة«. وقـــال 
املسؤول، وفق وكالة »رويترز«: »نأمل أن نرى 
 لبعض هذه القضايا على 

ً
اليوم )أمــس( حال

األقل وأن نتمكن من املضي قدما بهذه الخطة، 
لكننا نعي التحديات ».

وانــضــم املــوفــد األمــمــي الــخــاص إلـــى ســوريــة، 
إلى االجتماع لبعض  ستيفان دي ميستورا، 
ــد اعـــتـــبـــر يـــــوم أمـــــس األول،  ــــت، وكــــــان قــ ــــوقـ الـ

»تركيا  أن  إلــى  الحمر، يشير  الخطوط  على 
ــاد الــديــمــقــراطــي  ــحــ ــــزب االتــ تــــحــــارب فـــكـــر حـ
ــن تــغــيــيــر األســـمـــاء،  ــــي، وال عـــبـــرة مـ ــابـ ــ اإلرهـ
ــذا الــفــكــر من  فــالــخــطــة املــقــبــلــة طـــرد حــمــلــة هـ
منطقة غـــرب الـــفـــرات«. واســتــبــعــد يــلــمــاز أن 
تكون تركيا تنوي إقامة أية قواعد عسكرية 
في سورية، لكنه بنّي أنها ستبقي قواتها في 
وعن  أهدافها.  العملية  تحقق  حتى  املنطقة 
تطبيقها  وإمكانية  اآلمنة  املنطقة  موضوع 
بعد دخول تركيا إلى الساحة السورية، قال 
إنه »حاليا ال يوجد اتفاق دولي بخصوص 
لــكــن إذا اســتــطــاعــت تركيا  ــنـــة،  املــنــطــقــة اآلمـ
تطهير املنطقة املقصودة من اإلرهاب، فذلك 
إقــامــة منطقة  بــاتــجــاه  أولــــى  يعتبر خــطــوة 

آمنة«.
في غضون ذلك، تتواصل عودة املدنيني من 
أبــنــاء جــرابــلــس إلـــى بــيــوتــهــم الــتــي تركوها 
خــالل األيــام األخــيــرة التي شهدت انسحاب 
ــة والـــــقـــــوات  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم، لـــتـــبـــســـط املـ
الــخــاصــة الــتــركــيــة ســيــطــرتــهــا عــلــى املــديــنــة. 
وحـــتـــى أمــــس الــجــمــعــة، عــــاد مــعــظــم ســكــان 
املــديــنــة بــعــد قــضــائــهــم لــيــلــتــني أو ثــالثــا في 
بجرابلس،  املحيطة  بالقرى  أقاربهم  بيوت 
أو في األراضي الزراعية القريبة من الحدود، 
وهي األماكن التي لجأ إليها سكان جرابلس 
الــذيــن تــوجــســوا مــن انـــدالع مــواجــهــة عنيفة 

بني قوات »درع الفرات« و«داعش«.
ــــودة املــدنــيــني إلــــى املــديــنــة،  وأعـــــاق إتـــمـــام عـ
بشكل سريع، قيام »داعش« بزرع عدد كبير 
وتواصل  ومبانيها.  املدينة  فــي  األلــغــام  مــن 
فصائل  في  العسكرية  الهندسة  مجموعات 
املعارضة والقوات الخاصة التركية عمليات 
البحث عن األلغام ونزعها أو تفجيرها عن 
بعد. وُســمــع، ظهر أمــس، أصــوات انفجارات 
عــدة عند بــوابــة جــرابــلــس الــحــدوديــة، ثــارت 
معها مخاوف السكان من حصول مواجهة 

ــال الــعــدائــيــة، واالســـتـــمـــرار بــمــبــاحــثــات  ــمـ األعـ
السالم األممية، وصــواًل إلى تحقيق االنتقال 
ــذي اعــــتــــرف الـــــروس  ــ ــ الـــســـيـــاســـي الـــســـلـــمـــي الـ

بأهميته الكبيرة«.
أمـــا مــوســكــو فــكــانــت قـــد أعـــربـــت عـــن رغبتها 
األمم  تحقيق  في مسألة  واشنطن  مع  للعمل 
املتحدة، الذي خلص في تقرير إلى أن النظام 
السوري شن هجومني كيماويني عامي 2014 
األمـــم  لــــدى  الــــروســــي  الــســفــيــر  و2015. وقـــــال 
»لدينا  الخميس  تشوركني،  فيتالي  املتحدة، 
ــور  ــي مـــنـــع حـــصـــول أمــ مــصــلــحــة مـــشـــتـــركـــة فــ
ب حصولها حتى وسط الحرب«. 

ّ
كهذه، وتجن

وحــــذر تــشــوركــني مـــن مــحــاولــة »اســتــخــالص 
نــتــائــج مــتــســرعــة«، مــشــددًا عــلــى أنـــه لــيــس من 
الضروري توقع حصول »مواجهة بني روسيا 
والواليات املتحدة حول هذا امللف«. ويفترض 
ــن الـــدولـــي، الــثــالثــاء،  أن يــنــاقــش مــجــلــس األمــ
تقرير األمـــم املــتــحــدة. وحــضــر املــلــف الــســوري 
ــــني الـــرئـــيـــســـني  ــفـــي بـ ــاتـ ــــال هـ ــــصـ ــــي اتـ ــا فـ أيــــضــ
الـــروســـي، فــالديــمــيــر بـــوتـــني، والــتــركــي رجــب 

وملنع املليشيا الكردية من التقدم غرب نهر 
الفرات، وإجبارها على االنسحاب إلى شرقي 
استقدمت  التركية  الــقــوات  أن  مبينا  النهر، 
بالطريقة  املعركة  لحسم  إضافية  تعزيزات 

ذاتها التي تم فيها حسم معركة جرابلس.
في هذا السياق، قال املحلل السياسي التركي، 
أوكتاي يلماز، في حديث لـ«العربي الجديد« 
إن عملية درع الفرات مستمرة حتى تمشيط 
الحدود التركية الواقعة غرب الفرات، وطرد 
اإلرهابيني من »داعش« واملليشيات الكردية، 
أحد  ويكمن  الباب ومنبج.  تمتد حتى  وقــد 
إرهابية  لكيانات  السماح  عــدم  في  أهدافها 
أو انفصالية إقامة دويالت في املنطقة. وعن 
الديمقراطية«  »سورية  قــوات  بالتفاف  رأيــه 

الــخــمــيــس، أن هــــذا الـــلـــقـــاء ســيــكــون »مــهــمــا« 
ــد عـــلـــى املــــبــــادرات  ــيـ ــه تـــأثـــيـــر أكـ ــ ــيـــكـــون »لـ وسـ
ــاء  ــيـ ــهــــدف إحـ ــم املــــتــــحــــدة بــ الـــســـيـــاســـيـــة لــــأمــ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي ســـوريـــة«. وأمــــل في 
ــنـــزاع إلـــى طـــاولـــة الــتــفــاوض  ــراف الـ ــ ــادة أطـ ــ إعـ
األميركي  اللقاء  وجــاء  الشهر.  نهاية  بحلول 
الروسي، بعد إعالن البيت األبيض أن روسيا 
املتحدة رأيها بشأن مصير  الواليات  تشاطر 
رئيس النظام السوري، بشار األسد، مؤكدًا أن 
ال مكان له في مستقبل البالد. وقال املتحدث 
ــيــــض، جــــوش إرنــــســــت، في  بـــاســـم الــبــيــت األبــ
تصريح صحافي فجر الجمعة، إنه »ليس من 
العملية، بالنسبة لأسد  الناحية  املمكن، من 
االستمرار بــإدارة شــؤون البالد«. وأضــاف أن 
تقييمنا ملصير  فــي  الـــرأي  »روســيــا تشاركنا 

األسد، ومستقبل سورية«.
ــة، ذّكـــر  ــيـ ــادثـــات األمــيــركــيــة الـــروسـ ــن املـــحـ وعــ
ــت مــوســكــو عــلــى اســتــخــدام 

ّ
أن »واشــنــطــن حــث

ــام الــــســــوري  ــظــ ــنــ ــا لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الــ ــفــــوذهــ نــ
ــفــــاق وقـــف  ــه، بـــمـــوجـــب اتــ ــاتـ ــزامـ ــتـ ــالـ ــاء بـ ــلـــوفـ لـ

مع عناصر متسللني من التنظيم إلى املكان، 
ناتجة عن  األصــــوات  أن هــذه  أن يتبني  قبل 

تفجير ألغام.
وعادت الحياة إلى أسواق املدينة وشوارعها 
الـــحـــيـــويـــة، إذ فـــتـــحـــت املــــحــــالت الـــتـــجـــاريـــة 
باإلضافة  الزبائن،  تستقبل  وبــدأت  أبوابها 
ــاء الـــقـــرى  ــ ــنـ ــ ــــن أبـ ــتــــجــــار مـ إلــــــى اســـتـــقـــبـــال الــ
الــــذي يــجــلــبــون مــعــهــم منتجاتهم  املـــجـــاورة 
ألبان وأجبان وخضار وغيرها  املحلية من 
لبيعها إلى تجار جرابلس. وقال أحد سكان 
لـ«العربي  الحسني  محمد  العائدين  املدينة 
الـــجـــديـــد«: »كـــانـــت مــخــاوفــنــا كــبــيــرة مـــن أن 
مدينتنا  على  الــكــرديــة  املليشيات  تستولي 
بعد التنظيم وننتقل من السيئ إلى األسوأ، 
إال أن دخـــول فــصــائــل الــجــيــش الــحــر بعدما 
ــقـــوات الــتــركــيــة  ــرروا املــديــنــة بــمــســاعــدة الـ ــ حـ
أعــــاد لــنــا األمــــل بـــعـــودة آمــنــة إلــــى أرضـــنـــا«. 
وأضاف »لم أصدق أن كابوس داعش ابتعد 
عن جرابلس خالل 24 ساعة. سنقوم بحملة 
ــار الــتــنــظــيــم  ــ لــتــنــظــيــف مــديــنــتــنــا مــــن كــــل آثــ
ــزًا تــجــاريــا  ــركـ وإعـــادتـــهـــا مــديــنــة حــيــويــة ومـ
ا  للمنطقة، ولــنــا أمـــل كــبــيــر بـــأن تــكــون جــزء

هاما من املنطقة اآلمنة«.
نِس السكان مخاوفهم 

ُ
لكن هذه العودة لم ت

مــن حــصــول تــغــيــرات قــد تـــؤدي إلـــى تــدهــور 
الــوضــع مــجــددًا فــي املــديــنــة، ذلـــك أن التوتر 
املــتــصــاعــد بــني املــعــارضــة والـــقـــوات التركية 
مــن طــرف واملليشيات الــكــرديــة الــتــي عــززت 
مــواقــعــهــا فـــي قــــرى واقـــعـــة عــلــى بــعــد نحو 
عشرة كيلومترات إلى الجنوب من جرابلس 
من طــرف آخــر أثــار خــوف السكان من األيــام 
 أطماع املليشيات 

ّ
املقبلة. ويرى مراقبون أن

الـــكـــرديـــة بــالــتــمــدد نــحــو جـــرابـــلـــس ورفـــض 
املعارضة والقوات التركية لها قد تؤدي إلى 
انــدالع مواجهة عسكرية كبيرة في املنطقة، 

ما قد يدفع السكان إلى النزوح مجددًا.

طيب أردوغان، أمس. وقال الكرملني في بيان 
شر على موقعه الرسمي، إن الرئيسني بحثا 

ُ
ن

»بشيء من املوضوعية اآلراء حول الوضع في 
سورية، وشددا على أهمية الجهود املشتركة 
في مجال مكافحة اإلرهاب«. من جهتها، ذكرت 
مصادر في رئاسة الجمهورية التركية لوكالة 
»األنــاضــول«، أن الرئيسني اتفقا على تسريع 
جـــهـــود إيــــصــــال املــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة إلـــى 
وأكــدا تصميمهما في  السورية،  مدينة حلب 
ما يتعلق باملضي قدما في تطبيع العالقات 
بــني الــبــلــديــن، كــمــا اتــفــق الــزعــيــمــان عــلــى عقد 
لقاء ثنائي خالل قمة العشرين، املقرر عقدها 
يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول املقبل في الصني، 
بحسب املصدر ذاته. وأطلع أردوغان الرئيس 
الفرات«،  »درع  عملية  تفاصيل  على  الروسي 
وأكــــد الــرئــيــســان األهــمــيــة الــبــالــغــة للتصدي 
رأسها  اإلرهابية، وعلى  للتنظيمات  املشترك 

تنظيم »داعش«، لضمان أمن املنطقة. 
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكــــد املــتــحــدث بــاســم وزارة 
قاسمي، ضــرورة  بهرام  اإليــرانــيــة،  الخارجية 
التعاون بني دول املنطقة للتصدي لإلرهاب، 
ــــى ضـــــــرورة الــتــنــســيــق مــــع الــنــظــام  مـــشـــيـــرًا إلـ
السوري لضرب اإلرهاب على أراضيه. وأفادت 
ــأن بـــهـــرام  ــ ــة أمــــــس، بـ ــيــ ــهــــر« اإليــــرانــ ــالــــة »مــ وكــ
العسكرية،  العملية  على  تعليقا  قــال  قاسمي 
التي أطلقتها تركيا داخل األراضي السورية، 
التصدي  أن مسؤولية  مـــرارًا  أكـــدت  إيـــران  إن 
وتــقــع على  هــي مسؤولية جماعية  لــإلرهــاب 
عاتق املجتمع الدولي، مؤكدًا أن طهران دعت 
التعاون بني دول املنطقة للتصدي لهذه  إلى 
الظاهرة. وجــدد قاسمي موقف إيــران الداعي 
إلى التنسيق مع النظام السوري »في أي عمل 
يستهدف الجماعات اإلرهابية املتواجدة على 
السورية، والحصول على موافقته،  األراضــي 
وذلك احتراما لحق السيادة ووحدة األراضي 

وفقا ملبادئ القانون الدولي«.

مع  الحال  داريــا،  من  وهــو  محمد،  يدعى  إعالمي  ناشط  يصف 
إلى  ننظر  المكان.  تعم  الهدوء  من  »حالة  قائًال:  التهجير  حالة   بدء 
نهرب من  الذي  الوداع  األخيرة.  الوداع  نظرات  األمكنة  بعضنا وإلى 
يتعكز  ثمانيني  رجل  قريبًا.  عائدون  بأننا  بعضنا  ونعزي  عنه  الحديث 
أريد  أني  لكم  قال  من  الهدوء:  وسط  ويصيح  ولديه،  كتفي  على 
حج،  يا  عالنبي  صلي  جيراننا:  عليه  يرد  هنا،  أموت  اتركوني  النزوح، 

يواسونه ويواسون أنفسهم«.

»اتركوني أموت هنا«

قال ناشطون ميدانيون 
إن المدينة عاشت كارثة 

مياه حقيقية، إذ لم يتبق 
سوى آبار قليلة ليشربوا 

منها، على الرغم من أنها 
غير صالحة للشرب أصًال. 

كما ُفقد الطعام تقريبًا، 
وباتت لكل عائلة وجبة 
أرز واحدة كل يوم تقّدر 

بـ700 غ رام، علمًا 
بأن كيلوغرام األرز، في 
حال توفر، يصل سعره 
إلى 15 ألف ليرة سورية، 

والمتوفر من األطعمة 
ال يتعدى الماء المملّح 

وصبغات الشوربة.

حصار التجويع

متابعةخاص

)Getty( »وصف الفروف اللقاء مع كيري بـ»الممتاز
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  شرق
      غرب

معارك جنوب حلب 
مستمرة 

تواصلت املواجهات العنيفة طوال 
لــيــل الــخــمــيــس الــجــمــعــة بــني قــوات 
املــعــارضــة الــســوريــة الــتــي تسيطر 
ــة وكــلــيــات  ــرامـــوسـ عــلــى مــنــطــقــة الـ
ــيـــح واملــــدفــــعــــيــــة والـــفـــنـــيـــة  ــلـ ــتـــسـ الـ
الــجــويــة الــعــســكــريــة جــنــوب حلب، 
وبـــني قــــوات الــنــظــام الــتــي تــحــاول 
ــم مــن  ــ ــــدعـ الــــتــــقــــدم فـــــي املـــنـــطـــقـــة بـ
غــطــاء جـــوي كــثــيــف مــن الــطــائــرات 
ــنـــاشـــط حــســن  ــة. وقــــــال الـ ــيــ الــــروســ
»العربي  إلــى  حــديــث  فــي  الحلبي، 
ــة تــمــكــنــت  ــارضـ ــعـ الــــجــــديــــد«، إن املـ
الــتــصــدي لهجوم شنته قــوات  مــن 
لها  الحليفة  واملــلــيــشــيــات  الــنــظــام 
عـــلـــى تـــلـــة الـــجـــمـــعـــيـــات، الـــواقـــعـــة 

جنوب منطقة الكليات العسكرية.
)العربي الجديد(

الكويت تحتجز 
عضوًا في »جيش 

الخالفة اإللكتروني«
القبض  الكويتية  السلطات  ألــقــت 
على موظف حكومي، يدعى عثمان 
ــا(، ويــشــتــبــه  ــامــ زبــــن نـــايـــف )26 عــ
بـــانـــتـــمـــائـــه إلـــــى »جـــيـــش الــخــالفــة 
ــكـــــتـــــرونـــــي« الــــتــــابــــع لــتــنــظــيــم  اإللـــ
ــة اإلســـــالمـــــيـــــة« )داعــــــــش(  ــ ــ ــدولـ ــ ــ »الـ
ــتــــراقــــه مــــواقــــع رســـمـــيـــة لــــدول  واخــ
أجنبية بهدف نشر الفكر املتشدد، 
بحسب ما أوردت صحيفتا الوطن 
القبس عن وزارة  والقبس. ونقلت 
الــداخــلــيــة الــكــويــتــيــة أن املــتــهــم أقــر 

بانتمائه إلى هذا التنظيم.
)رويترز(

دعم بحريني لتركيا
أعلن وزير اإلعالم البحريني، علي 
بن محمد الرميحي، أمس الجمعة، 
ــنـــي  ــبـــحـــريـ الـ ــل  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ الـ زيــــــــــــارة  أن 
حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، أول 
مــــن أمـــــس الـــخـــمـــيـــس إلـــــى تـــركـــيـــا، 
ــقــــى الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي  ــتــ ــيــــث الــ حــ
رجــــب طــيــب أردوغــــــــان )الــــصــــورة( 
»جــــــاءت لــتــؤكــد وقـــــوف الــبــحــريــن 
ــل مــا  ــا فــــي كــ ــيـــادتـــهـ ــع تـــركـــيـــا وقـ مــ
تتخذه من إجراءات لحماية أمنها 
الرميحي  واســتــقــرارهــا«. وأضـــاف 
آفاقا  فتحت  الناجحة  »الــزيــارة  أن 

جديدة للعمل املشترك«. 
)األناضول(

تأجيل زيارة 
رئيس األركان الروسي 

إلى أنقرة
نقلت وكالة األنــاضــول عن مصادر 
عسكرية تركية خبر تأجيل الزيارة 
الــتــي كــــان مـــن املـــقـــرر أن يــقــوم بها 
رئـــيـــس األركــــــان الــــروســــي، فــالــيــري 
ــرة أمـــس  ــ ــقـ ــ غــــيــــراســــيــــمــــوف، إلــــــى أنـ
الـــجـــمـــعـــة، لـــلـــقـــاء نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي 
الــجــنــرال خلوصي أكـــار، وذلـــك إلى 
موعد الحــق، لم يتم تحديده، ومن 
دون ذكر أسباب التأجيل. وكان قد 
ــارة، يـــوم الــخــمــيــس،  ــزيــ عـــلـــن عـــن الــ

ُ
أ

بــعــد ســاعــات مــن بـــدء عملية »درع 
الفرات« التي شنتها قوات »الجيش 
الجيش  الــحــر«، بمشاركة  الــســوري 
التركي، لتحرير مدينة جرابلس من 
سيطرة تنظيم »الدولة اإلسالمية« 

)داعش(، بدعم تركي عسكري.
)العربي الجديد(

واشنطن تخشى 
توسع »داعش« 

أفــــــــاد مـــنـــســـق مـــكـــافـــحـــة اإلرهــــــــاب 
األمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  فـــي وزارة 
الجمعة،  أمــس  سيبيريل،  جاسنت 
بــــأن تــنــظــيــم »الــــدولــــة اإلســالمــيــة« 
)داعش( يسعى إلى بسط شبكاته 
الــجــهــاديــة فــي جــنــوب شـــرق آسيا 
عبر التحالف مع متطرفني في هذه 
املنطقة. وقال سيبيريل في مؤتمر 
 
ً
»فعال قلقة  واشنطن  إن  صحافي 

من تنامي تجمعات جديدة« لهذا 
الــتــنــظــيــم فـــي تــلــك املــنــطــقــة، وأنــهــا 
تعمل مــع عــدد مــن الحكومات من 

أجل منع ذلك، وفق قوله.
)فرانس برس(
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إيران تنفي تزويد 
الحوثيين بالصواريخ 

نفى وزير الخارجية اإليراني محمد 
جـــواد ظــريــف )الـــصـــورة(، اتــهــامــات 
ــة لـــــبـــــالده بـــأنـــهـــا مــنــحــت  ــوديــ ــعــ ســ
ــخ لــلــحــوثــيــني فــــي الـــيـــمـــن.  ــ ــواريـ ــ صـ
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية )إرنا( 
عــن ظريف قــولــه، أمــس الجمعة، إن 

هذه »اتهامات ال أساس لها«.
جــــاء رد ظـــريـــف بــعــدمــا قــــال وزيـــر 
الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي جــــون كــيــري 
خالل زيارته للسعودية، الخميس، 
بــــشــــدة«،  إن واشـــنـــطـــن »مـــنـــزعـــجـــة 
ــي الــعــهــد  ــ ــــرض عـــلـــيـــه ولــ ــا عــ بـــعـــدمـ
الــســعــودي األمــيــر محمد بــن نايف 
صـــورًا قـــال إنــهــا لــصــواريــخ مقدمة 
مــن إيـــران تــم نصبها على الــحــدود 

السعودية - اليمنية.
)أسوشييتد برس(

اليمن: قوات الشرعية 
تدخل معقًال لـ»القاعدة«

»الـــعـــربـــي  ــدت مــــصــــادر يــمــنــيــة لــــ ــ أكــ
املوالي  الجيش  قــوات   

ّ
أن الــجــديــد«، 

لـــلـــشـــرعـــيـــة و»املـــــقـــــاومـــــة« تــمــكــنــت، 
أمـــس الــجــمــعــة، مــن دخــــول مــديــريــة 
ونشرت  أبـــني،  محافظة  فــي  املحفد 
مختلفة  مواقع  في  عسكرية  نقاطا 
ــبـــر املـــحـــفـــد مــن  ــتـ ــعـ بــــاملــــديــــريــــة. وتـ
تنظيم  ملسلحي  التقليدية  املــعــاقــل 
الـــــقـــــاعـــــدة، الـــــذيـــــن ســــيــــطــــروا عــلــى 
ــة فــــي فــــتــــرات مــتــقــطــعــة فــي  ــريـ ــديـ املـ
األعـــــــــوام األخـــــيـــــرة. وجــــــاء انــتــشــار 
في  املديرية،  في  الحكومية  الــقــوات 
إطار الحملة التي نفذتها للسيطرة 
ــدن مــحــافــظــة أبــــني الــواقــعــة  عــلــى مــ

شرق عدن.
)العربي الجديد(

تظاهرات مصرية
ضد الغالء واالنقالب

ــر،  دشــــــــــن املـــــــعـــــــارضـــــــون فـــــــي مــــصــ
أمـــس الــجــمــعــة، فــعــالــيــات األســبــوع 
الــثــوري الجديد »قـــوم هــات حقك«، 
الـــذي دعــا إلــيــه »الــتــحــالــف الوطني 
لدعم الشرعية«، فــي عــدد مــن املــدن 
األســعــار  بــغــالء  للتنديد  املــصــريــة، 

وتفاقم املشكالت االقتصادية.
وشهدت مدن مصرية عــدة، أبرزها 
اإلســكــنــدريــة والــشــرقــيــة واملــنــوفــيــة، 
مــســيــرات طــالــبــت بــرحــيــل الــرئــيــس 
ــاح الـــســـيـــســـي  ــتــ ــفــ ــدالــ ــبــ املــــــصــــــري عــ
والــــقــــصــــاص لــلــضــحــايــا واإلفــــــــراج 
عـــن املــعــتــقــلــني. وأكـــــد املــتــظــاهــرون 
مـــواصـــلـــة حـــراكـــهـــم الــســلــمــي حــتــى 

تحقيق مطالبهم.
)العربي الجديد(

إحباط اعتداء شمال 
سيناء 

ــــدث بـــــاســـــم الـــجـــيـــش  ــحـ ــ ــتـ ــ أعـــــلـــــن املـ
أن  سمير،  محمد  العميد  املــصــري، 
قوة عسكرية أحبطت، أمس الجمعة، 
أربعة  اعتداًء شمال سيناء، وقتلت 
التكفيرية  العناصر  »من  أشخاص 

شديدة الخطورة«. وقال سمير، في 
بــيــان نــشــره عــلــى صــفــحــتــه بموقع 
حاولت  »املجموعة  إن  »فيسبوك«، 
ــنـــي(  ــــز أمـ ــــاجـ ــمـــني )حـ ــداف كـ ــهــ ــتــ اســ
الـــنـــافـــورة فـــي رفـــــح«، مــعــلــنــا ضبط 

أسلحة ومتفجرات.
)األناضول(

»داعش« ينفذ إعدامات 
في الحويجة العراقية

ذ تنظيم »داعش« حملة إعدامات 
ّ
نف

ــاولـــت مــدنــيــني فـــي بــلــدة  جـــديـــدة طـ
كركوك، شمال  بمحافظة  الحويجة 
ــراق. وأوضـــــــح عـــضـــو الـــبـــرملـــان  ــ ــعـ ــ الـ
العراقي عن محافظة كركوك، محمد 
 التنظيم أعدم 25 شابا من 

ّ
تميم، أن

التابعة  واملناطق  الحويجة  أهالي 
ــا، مــــؤكــــدًا فــــي بــــيــــاٍن، أن مــــن تـــّم  ــهـ لـ
إعدامهم كانوا معتقلني في سجون 
ــــة وســـــــط الــــحــــويــــجــــة. وأفـــــــاد  ــريـ ــ سـ
 اإلعـــدام جــاء على خلفية 

ّ
تميم بــأن

محاولة هؤالء الهروب من املناطق 
التي يسيطر عليها التنظيم.

)العربي الجديد(

عادل األحمدي

السياسي  الجمود  األميركية  املــبــادرة  حركت 
ــذة لــــلــــعــــودة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــتــــحــــت نــ ــمــــن وفــ ــيــ ــــي الــ فــ
املفاوضات التي ترعاها األمم املتحدة بعدما 
وصــلــت إلــى طــريــق شبه مــســدود. وهـــذه املــرة 
جـــرى االتــفــاق بــني األطــــراف الــدولــيــة الفاعلة 
ــتـــرض أن تـــخـــرج بــه  ــفـ عـــلـــى مـــالمـــح الـــحـــل املـ
املــفــاوضــات، مــع أنــه لــم ُيــعــرض بعد، بصورة 
رسمية، على األطراف اليمنية املعنية. وتظهر 
تنازالت  تتطلب  املبادرة  أن  املعلنة  املضامني 
ــرفـــني، ال ســيــمــا الـــجـــانـــب الــحــكــومــي  ــطـ مــــن الـ
الـــذي سيجد نفسه أمـــام مــقــتــرحــات ســبــق أن 
ــــدت  ــاورات الـــكـــويـــت. وأكـ ــ ــــشـ ــــالل مـ رفـــضـــهـــا خـ
الجديد«  »العربي  لـ يمنية  حكومية  مــصــادر 
أن املـــبـــادرة األمــيــركــيــة أو مــضــامــني االتــفــاق 
التوافق على تقديمه في  الــذي جــرى  الجديد 
مدينة جــدة الــســعــوديــة قبل يــومــني، لــم ُيقدم 
بــعــد لــلــجــانــب الــحــكــومــي، مـــا جــعــلــه يتحفظ 
عـــن أي رد فــعــل رســـمـــي. فـــي املـــقـــابـــل، أوضـــح 

القاهرة ـ العربي الجديد

رأت مـــصـــادر ســيــاســيــة مــصــريــة، تــحــدثــت 
ــد«، أن االســـتـــطـــالع  ــديــ ــجــ إلـــــى »الــــعــــربــــي الــ
الــذي أجــراه اإلعــالمــي أحمد موسى املقّرب 
الرئيس  األمنية بشأن ترشح  األجــهــزة  من 
املصري عبد الفتاح السيسي لوالية ثانية 
من عدمه »لم يكن محض صدفة، إنما كان 
ــالـــة واضـــحـــة مـــن أحــــد األطـــــــراف داخـــل  رسـ
ال  أن موسى  اعتبار  على  املــصــري،  النظام 
اتــصــااًل هاتفيا  يتلقى  أن  مــن دون  يتحرك 

يخبره ماذا يفعل ويقول على الشاشة«.
ــــراه  ــذي أجـ ــ ــ ــــذا االســــتــــطــــالع، والـ وتـــســـبـــب هـ
مــوســى عــلــى مــوقــع تــويــتــر، بـــأزمـــة كــبــيــرة، 
بــعــدمــا جــــاءت نــتــيــجــتــه لــتــظــهــر أن 81 في 
املــائــة يــرفــضــون تــرشــح السيسي، و19 في 
املائة يرحبون بترشحه من بني املشاركني 

مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن وفــــد جــمــاعــة أنـــصـــار الــلــه 
)الــحــوثــيــني( وحــــزب املــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــذي 
يترأسه الرئيس املخلوع علي عبدالله صالح، 
في  مسقط،  الُعمانية  العاصمة  فــي  املــوجــود 
الفريق  أن هذا  الجديد«،  »العربي  إلى  حديث 
لـــم يــتــخــذ بــعــد أي مــوقــف تــجــاه مـــا أعــلــن من 
مبادرة جديدة الستئناف املفاوضات، مشيرًا 
لــقــاءات مرتقبة  املــوقــف سيتخذ بعد  أن  إلــى 
مـــن املـــقـــرر أن يــعــقــدهــا املــبــعــوث األمـــمـــي إلــى 
اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مع أطراف 
ــام املــقــبــلــة. وأشـــــارت مــصــادر  ــ األزمـــــة، فـــي األيـ
ســـيـــاســـيـــة يــمــنــيــة مـــطـــلـــعـــة، فــــي حــــديــــث إلـــى 
املبادرة  مضامني  أبــرز  أن  الجديد«،  »العربي 
ُعــرضــت بــصــورة غــيــر مــبــاشــرة عــلــى ممثلني 
عن الحوثيني وحلفائهم قبل طرحها من قبل 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، جـــون كــيــري، في  وزيـ
اجتماعات جــدة. وأكــدت املــصــادر أن شريكي 
االنقالب لم يبديا معارضة أو موافقة مباشرة 
الطرف  ومــوقــف  التفاصيل  ينتظران  لكنهما 
اآلخر من هذه املقترحات. وكان كيري قد أعلن 
يوم الخميس، خالل مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره السعودي، عادل الجبير، في جدة، 
عن أبرز مضامني الخطة الجديدة التي توافق 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  مــع  عليها 
ــــي.  ــمـ ــ ــا إلـــــــى املــــبــــعــــوث األمـ ــهـ ــمـ ــقـــديـ وجـــــــــرى تـ
وتتضمن تشكيل حكومة وحدة وطنية وشقا 
أمنيا يرتبط بانسحاب الحوثيني من صنعاء 

وتسليم األسلحة الثقيلة لطرف ثالث.
ويعتبر جوهر الخطة مشابها للرؤية األممية 
املقدمة من ولد الشيخ أحمد في نهاية الجولة 
ــــى مـــن مـــشـــاورات الــكــويــت، والـــتـــي أعــلــن  األولـ

والترتيبات  الــخــطــوات  عــن مختلف  الــتــراجــع 
أحادية الجانب التي اتخذوها أخيرًا.

الحكومة  مــن  ــبـــادرة  املـ تتطلب  املــقــابــل،  وفـــي 
الــذي  الــصــارم  عــن موقفها  الــتــنــازل  الشرعية 
ــاورات الـــكـــويـــت، والــــذي  تــمــســكــت بـــه فـــي مــــشــ
ــــي أي نـــقـــاشـــات  الــــــدخــــــول فــ ــدم  ــ ــعـ ــ ــثـــل بـ ــتـــمـ يـ

في االستطالع، قبل أن يضطر موسى لغلق 
ــه تــعــّرض  حــســابــه عــلــى تـــوتـــيـــر، مـــّدعـــيـــا أنــ

ملحاولة اختراق. 
ووفقا للمصادر التي تحدثت إلى »العربي 
الــجــديــد« فــإنــه »لـــو تـــّم تــرتــيــب االســتــطــالع 
مــــــع مــــؤســــســــة الـــــرئـــــاســـــة ومــــــديــــــر مــكــتــب 
ــلـــواء عــبــاس كـــامـــل، ومــســاعــده  الــســيــســي الـ
الرائد أحمد شعبان، لكان تم التنسيق مع 
للمشاركة  لهم  التابعة  اإللكترونية  اللجان 
السيسي  بترشيح  املــرّحــبــة  النسبة  ورفـــع 
 .2018 عـــام  املقبلة  الــرئــاســيــة  لــالنــتــخــابــات 
إال أن هــذا لم يحدث ألن األمــر جــاء مفاجئا 
لهم من جانب اإلعالمي الذي يدين بالوالء 
ــع لــــــــوزارة  ــابــ ــتــ ــي الــ ــنــ ــوطــ لـــجـــهـــاز األمــــــــن الــ

الداخلية«، على حد قولها.
وأشــــارت املــصــادر إلـــى أن »املــفــاجــأة كانت 
فــي قــيــام بعض وســائــل اإلعـــالم والصحف 
ــر عـــلـــى الــنــظــام  ــ املـــحـــســـوبـــة فــــي ظـــاهـــر األمــ
املصري، وبشكل متسارع، في نقل الخبر من 
االستفتاء،  نتيجة  دون تمهل حتى تتعدل 
مــا زاد الــغــمــوض فــي الــبــدايــة«. ولفتت إلى 
أن »هــنــاك جــنــاحــا داخــــل الــســلــطــة يــريــد أن 
ــدد من  ــال عــ يــضــغــط عــلــى الــســيــســي إليـــصـ
الرسائل مفادها أنك أصبحت غير مرغوب 
بك، وشعبيتك لم تعد موجودة. وبالتالي، 
أنت في القصر الرئاسي بحمايتنا ودعمنا 
لك«، على حد قولها. واعتبرت أن »من أقدم 
على دفع موسى ومن قبله عدد من الكتاب 
املحسوبني على معسكر 30 يونيو للحديث 
السيسي  فــي شعبية  الشديد  الــتــراجــع  عــن 
ــــني الـــبـــســـطـــاء يـــســـعـــى إلــــــى كـــســـب أرض  بـ

ــل الــقــصــر مـــن خــــالل تــوضــيــح  ــ جـــديـــدة داخـ
زيــادة نفوذه«. على صعيد متصل، أشارت 
الــذي   »االضـــطـــراب الكبير 

ّ
إلـــى أن املــصــادر 

يضرب النظام املــصــري مــن الــداخــل بسبب 
ــة االقــتــصــاديــة، والــحــصــار السياسي  األزمــ
له بعد تفكك معسكر 30 يونيو، واستئثار 
السيسي ودائرته املقربة بالسلطة، وضياع 
املــــســــاعــــدات الــخــلــيــجــيــة املـــتـــوالـــيـــة بــــدون 
ــرًا ظــاهــرًا لــلــعــيــان، وهـــو ما  جــــدوى، بـــات أمـ
دفع أطرافا خليجية مانحة، وفي مقدمتهم 
ــيــــون، إلــــى ربــــط أي دعــم  ــاراتــ شـــركـــاؤه اإلمــ
مالي مقبل بتنفيذ اشتراطاتهم السياسية 
الحديث عن  وفــي مقدمتها  واالقــتــصــاديــة، 
عـــودة املــرشــح الــرئــاســي الخاسر فــي 2012 

أحمد شفيق«. 
وبحسب املــصــادر نفسها، فــإن »أطــرافــا في 
ــر صــنــاعــة الــــقــــرار اإلمــــاراتــــي تــــرى أن  ــ دوائــ
شفيق واحـــد مــن الــقــادريــن عــلــى تصحيح 
دفــــة األمـــــــور، خــصــوصــا ملـــا يــتــمــتــع بـــه من 
النافذين،  األعمال  عالقات جيدة مع رجــال 
وكبار عائالت دولة مبارك الذين يتحكمون 
فــي الــبــســطــاء، تــحــديــدًا الــصــعــيــد واملــنــاطــق 

ـــي انــتــقــاد 
ّ

الـــريـــفـــيـــة«. وأوضــــحــــت أن »تـــفـــش
السيسي من إعالميني بارزين مثل إبراهيم 
عــيــســى، وظــهــور الــعــديــد مــن مــقــاالت الـــرأي 
ــاوز نـــظـــريـــة الــتــنــفــيــس  ــ ــــجـ ــه تـ ــ املـــهـــاجـــمـــة لـ

السياسي ملنع االنفجار الشعبي. 
ــات واضـــحـــا أن هــنــاك قـــوى تــقــوم بـــدور  وبــ
إعــالمــي فــي الــوقــت الـــراهـــن، خــصــوصــا مع 
رفع اإلمارات يدها عن امللف اإلعالمي، وبدء 
الــذي كانت قد خصصته  التمويل  سحبها 

لإلعالم منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم«.
وأشــــــارت إلــــى أن »اإلمـــــــارات اتـــخـــذت قــــرارًا 
بـــوقـــف تــمــويــل مــنــابــر إعــالمــيــة فـــي مــصــر، 
وهــــو مـــا ظــهــر فـــي إغــــالق املـــركـــز اإلقــلــيــمــي 
رئيس  يترأسه  الــذي  السياسية  للدراسات 
مجلس إدارة مؤسسة األهــرام السابق عبد 
املنعم سعيد، بعد وقف التمويل اإلماراتي 
لــه بــحــســب مــصــادر مــن داخــــل املــركــز الــذي 
الخبراء  ألبــرز  مرتبات شهرية  كــان يصدر 
ــن كـــانـــوا  ــذيــ الـــســـيـــاســـيـــني والـــعـــســـكـــريـــني الــ
 
ً
يـــنـــتـــشـــرون بـــالـــفـــضـــائـــيـــات املـــصـــريـــة لــيــال

نهارًا«.
ــه يــتــكــّرر  ــإن األمــــر ذاتــ ــادر، فـ وبــحــســب املـــصـ
مع مؤسسة البوابة نيوز اإلعالمية ومركز 
ــات الـــتـــابـــع لـــهـــا، والـــتـــي يــتــرأســهــا  ــ ــدراسـ ــ الـ
النائب عبد الرحيم علي املقّرب من األجهزة 

األمنية. 
وأوقفت املؤسسة إصدار املجلة األسبوعية 
واملــوقــع  الصحيفة  فــي  العاملني  إبـــالغ  مــع 
لوقف  تمهيدًا  النفقات  بترشيد  اإلخــبــاري 
إخباري  واالكتفاء بموقع  الورقي  اإلصــدار 

بأضيق الحدود والنفقات«.

عــنــهــا فـــي الــــــ30 مـــن يـــونـــيـــو/حـــزيـــران )كــانــت 
ــقـــني: ســـيـــاســـي يــتــمــثــل بــتــشــكــيــل  تــتــضــمــن شـ
حكومة، وأمني يتضمن إجــراءات االنسحاب 
رفضتها  الشرعية  الحكومة  لكن  ونــحــوهــا(. 
ــتــــرطــــت إســـقـــاطـــهـــا لـــلـــعـــودة  فــــي حـــيـــنـــه، واشــ
إلـــى اســتــئــنــاف املــفــاوضــات بــعــد عــيــد الــفــطــر. 
هــكــذا الــتــزم املــبــعــوث األمــمــي بــتــرحــيــل الشق 
الــســيــاســي منها وقـــدم رؤيـــة جــديــدة رفضها 
االنــقــالبــيــون، مــا أدى إلـــى انــتــهــاء مــشــاورات 

الكويت من دون التوصل إلى اتفاق.
 وتـــأتـــي املـــبـــادرة الــجــديــدة لــتــضــع املــســاريــن 
ــا يــعــكــس  الـــســـيـــاســـي واألمــــنــــي بـــالـــتـــزامـــن، مــ
اقترابا نسبيا من رؤية الحوثيني وحلفائهم. 
ــادرة، سيضطر هــــؤالء إلــى  ــبـ لــكــن بــمــوجــب املـ

ــول تـــشـــكـــيـــل »حـــــكـــــومـــــة«، قــبــل  ــ ــ ــة حـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
العاصمة وتسليمها  املليشيات من  انسحاب 
مؤسسات الدولة واألسلحة الثقيلة. لكن وفقا 
للمضامني املعلنة للمبادرة، سيكون مطلوبا 
فــي مــا يخص تراتيبة  الــتــنــازل  الحكومة  مــن 
الـــقـــضـــايـــا، مـــقـــابـــل ضـــمـــان الـــبـــنـــود الــخــاصــة 

باالنسحاب وتسليم األسلحة. 
ــــارت  ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــســـعـــوديـــة، فـــقـــد أشـ وفـ
املناطق  فــي  أمنها  أن  إلــى  كــيــري  تصريحات 
الحدودية بات أولوية في املقاربات الجديدة.

ــــال نــجــاحــهــا مــخــرجــا  وتـــمـــثـــل الـــخـــطـــة فــــي حـ
مـــن الـــحـــرب الـــتـــي طــــال أمـــدهـــا ملـــا يـــقـــرب من 
عـــام ونــصــف الـــعـــام. وكـــل ذلـــك يعتبر مكسبا 
ــعـــودي. غــيــر أنــــه في  بــالــنــســبــة لــلــجــانــب الـــسـ
ــازالت بــمــا يــخــص عـــودة  ــنـ املـــقـــابـــل، ســيــقــدم تـ
املــبــادرة تشكيل حكومة  تقضي  إذ  الشرعية، 
توافقية تشارك فيها مختلف األطراف بما في 

ذلك الحوثيون وحلفاؤهم.
ــر الخارجية  ــان الفــتــا فــي تــصــريــحــات وزيـ وكـ
األمــيــركــي حــديــثــه عـــن »طــــرف ثـــالـــث« يتسلم 
األسلحة من االنقالبيني. وفي حني لم ُيكشف 
ــــرف، رجـــح  ــطـ ــ رســـمـــيـــا مــــن املـــقـــصـــود بــــهــــذا الـ
مـــراقـــبـــون أن يـــكـــون الـــطـــرف املـــشـــار إلـــيـــه هو 
قــوات أممية أو يمنية بــإشــراف دولـــي. وبناء 
عــلــى ذلــــك، ســيــتــم تــألــيــف لــجــنــة مـــن مشرفني 
أممني وشخصيات وقيادات يمنية لم تتدخل 
ــبـــاشـــرة،  ــــرف بــــصــــورة مـ بـــالـــحـــرب مــــع أي طــ
لـــتـــتـــولـــى هــــي مـــلـــف االنـــســـحـــابـــات واســـتـــالم 
األســلــحــة الثقيلة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. وهــو 
ــداول تــســريــبــات أو  األمـــر الـــذي ســبــق أن تــم تــ

مقترحات حوله بصيغة أو بأخرى.

حرب أنقرة 
و»الكردستاني«

المناوشات 
اإليرانية 

األميركية

التي قاد خاللها مؤسس الجمهورية التركية 
ــال أتــــــاتــــــورك بـــقـــايـــا الــجــيــش  ــمــ مـــصـــطـــفـــى كــ
العثماني في حرب طاحنة مع قوى التحالف، 
بعد هزيمة الحرب العاملية األولى وأدت إلى 
إعـــالن الــجــمــهــوريــة، وإعــــادة تشكيل خــارطــة 
الشرق األوسط. وفي هذا السياق، أكد يلدريم 
الــذي نفذه »الكردستاني« على  الهجوم  بعد 
لوالية  التابعة  فــي مدينة جــيــزرة  أمــنــي  مقر 
شــرنــاق، يــوم أمــس الجمعة، أن أنــقــرة فتحت 
أي  اإلرهابية«،  »املنظمات  حربا شاملة على 
»الــكــردســتــانــي« وجــنــاحــه الــســوري وتنظيم 
: »فلتعلم 

ً
قائال )داعــش(،  »الدولة اإلسالمية« 

أنــنــا فتحنا حــربــا شاملة على  األمـــة جمعاء 
»كما  مضيفا:  اإلرهــابــيــة«،  التنظيمات  هــذه 
ــال الــقــدامــى فـــي حــرب  قـــال مــحــاربــونــا األبـــطـ
االستقالل: إما االستقالل أو املوت، سنرد بكل 
الوسائل املتاحة على أولئك الذي استهدفوا 
األخـــــّوة الــتــي تــجــمــع بــني 79 مــلــيــون مــواطــن 

املياه الخليجية ومضيق هرمز لرصد حركة 
الحامالت األميركية واألجنبية القريبة منها 

كثيرًا.
وما حدث أخيرًا ليس سوى واقعة تتكرر بني 
الــطــرفــني اإليـــرانـــي واألمــيــركــي، بــغــض النظر 
عمن يتحمل مسؤوليتها. وقد بثت واشنطن 
صورًا في شهر يناير/كانون الثاني املاضي 
)التقطت في 26 ديسمبر/كانون األول 2015(، 
ــة بـــالـــقـــرب  ــيــ ــرانــ تـــظـــهـــر إطـــــــالق صـــــواريـــــخ إيــ
مـــن ســفــن حــربــيــة غــربــيــة فـــي ذات املــنــطــقــة، 
إحداها حاملة طائرات »هــاري إس ترومان« 
ما  األمــيــركــيــة  اإلدارة  األمـــيـــركـــيـــة. ووصـــفـــت 
ــــرت وســـائـــل إعـــالم  جـــرى بـــاالســـتـــفـــزازي. وذكـ
أميركية أنه تم إطالق هذه الصواريخ في ممر 
بحري دولي خالل مناورات للحرس الثوري. 
فته كجزء من 

ّ
لكن طهران نفت هذا األمر وصن
حرب نفسية تشن ضدها دائما.

ــانـــون الـــثـــانـــي، دانــــت  ــايـــر/كـ ــنـ ــــي أواخـــــــر يـ وفـ
واشنطن تحليق طائرة من دون طيار إيرانية 
أنها  صحيح  أميركية.  طــائــرات  حاملة  فــوق 

إسطنبول ـ باسم دباغ

الــــفــــرات«،  تــعــكــس عــمــلــيــة »درع  لــــم 
التي دعمت خاللها القوات املسلحة 
السورية  املعارضة  فصائل  التركية 
لتحرير مدينة جرابلس، املعادالت اإلقليمية 
ــــل الـــســـوري  ــــداخـ ــي الـ ــة الــــجــــديــــدة فــ ــيــ ــدولــ والــ
أيــضــا، خــطــوة كبيرة  كــانــت  فحسب، ولكنها 
لتوسيع جبهات القتال التي تخوضها الدولة 
الــتــركــيــة ضـــد حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 
بــإضــافــة جــبــهــة ســـوريـــة ضـــد جــنــاحــه حــزب 
االتحاد الديمقراطي، إلى الجبهات املستعرة 

 في الداخل التركي وشمال العراق.
ً
أصال

ــتــــانــــي« ســــواء  بــــاتــــت املـــعـــركـــة مــــع »الــــكــــردســ
بالنسبة  التركية،  أو  الــســوريــة  الجبهة  على 
اســتــقــالل، بحسب  حـــرب  الــتــركــيــة،  للحكومة 
رئــيــس الــــوزراء الــتــركــي بــن علي يــلــدريــم، وال 
تــقــل أهــمــيــة عــن حـــرب اإلنـــقـــاذ )1923-1919( 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــران  ــهــ عـــــــــادت الـــــتـــــجـــــاذبـــــات بــــــني طــ
ــة املـــــيـــــاه  ــقــ ــطــ ــنــ ــن فـــــــي مــ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وواشـ
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ومــــضــــيــــق هــــرمــــز إلــــى 
ــــدت مــصــادر  الـــواجـــهـــة مـــن جـــديـــد، بــعــدمــا أكـ
إيرانية  زوارق حربية  أربعة  اقتراب  أميركية 
ــاء املــاضــي.  ــعـ مــن سفينة أمــيــركــيــة يـــوم األربـ
ــنـــت املــــصــــادر أن الــســفــيــنــة األمــيــركــيــة  ــلـ وأعـ
أطــلــقــت ثـــالث طــلــقــات تــحــذيــريــة بــعــد اقــتــراب 
زورق تـــابـــع لـــلـــقـــوات الــبــحــريــة فـــي الــحــرس 
اإليــرانــي منها، وتطويقه لها شمال  الــثــوري 
ــقـــارب اإليـــرانـــي  مــيــاه الــخــلــيــج. وذكـــــرت أن الـ
رفـــض املـــغـــادرة عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات، 
قصيرة.  السلكية  مــكــاملــة  عــبــر  انطلقت  الــتــي 
ووصف املتحدث باسم البيت األبيض، جوش 
إرنست، النوايا اإليرانية بغير الواضحة. أما 
طــهــران فاكتفت بـــاإلعـــالن، عــلــى لــســان وزيــر 
الدفاع، حسني دهقان، أن كل حاملة أميركية 
ــذارًا.  تــقــتــرب مــن املــيــاه اإليــرانــيــة ستتلقى إنــ
أن  تأكيده  »إيسنا« عن دهقان  ونقلت وكالة 
قــــوات بــــالده ســتــرد فــــورًا عــلــى »أيــــة مــحــاولــة 
أمــن تلك  الــحــدود«. واعتبر أن حفظ  لتجاوز 
أجنبية،  ناقالت  فيها  تتحرك  التي  املناطق، 
يشكل مهمة تقع على عاتق القوات البحرية 
اإليــرانــيــة، التي لــن تتوانى عــن اتــخــاذ أي رد 

فعل بحال االقتراب من البالد.
ــال مـــســـؤول عــســكــري  وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، قــ
ــر املــــواقــــع الـــرســـمـــيـــة، الــتــي  ــذكـ ــي، لــــم تـ ــ ــرانـ ــ إيـ
بــالده  زوارق  إن  هــويــتــه،  تــصــريــحــاتــه،  نقلت 
ــتـــدخـــل بــمــســار  ــم تـ ــ ــتـــرب ولــ ــقـ ــيـــة لــــم تـ الـــحـــربـ
الــزوارق  السفينة األميركية، مضيفا أن لهذه 
الحق في التحرك في تلك املناطق كما تشاء 
وبالسرعة التي تريد، حسب تعبيره. وأضاف 
أن السفينة األميركية »هي التي حضرت إلى 
املنطقة ولم يطلب أحد منها التواجد عسكريا 
هــنــاك«. وقــد تلخص هــذه الجملة بــالــذات ما 
ترنو إيـــران إلــى إيصاله فــي رســائــل ضمنية 
حدودها  على  والخليجي  األميركي  للطرف 

الجنوبية. 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن الـــــتـــــقـــــارب مــــــع الـــــغـــــرب، 
والتفاوض مع واشنطن، والتوصل إلى اتفاق 
أن خلط  إال  االقتصادي،  الحظر  ألغى  نــووي 
إليـــران.  بالنسبة  ممكن  غــيــر  األوراق  بــعــض 
وأولها ما يتعلق بتواجد قواتها في منطقة 

تركي«. وأدى هجوم »الكردستاني« على مقر 
أمــنــي فــي مدينة جــيــزرة أمـــس، إلــى مقتل 11 
شرطيا وجرح أكثر من سبعني آخرين. وأكد 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـــــــان، في 
بــيــان، أن أنــقــرة »لــن تسمح بتمرير األطــمــاع 
الـــقـــذرة ألولـــئـــك الـــذيـــن يــســتــهــدفــون اســتــقــرار 
ووكالئهم«.  اإلرهابية  الهجمات  عبر  بالدنا 
تلك  وراء  »الكردستاني« يهدف من  أن  ورأى 
الهجمات، إلى إعالن وجوده بعد أن فشل في 

كسب تأييد أهالي املنطقة.
أمــا على املقلب اآلخــر، وباستثناء األصــوات 
الــخــافــتــة الــتــي انــتــقــدت الــتــوغــل الــتــركــي في 
لم يصدر  السوري،  النظام  ِقبل  جرابلس من 
الــفــرات« من  اعــتــراض حقيقي على »درع  أي 
أحد إال من قبل »العمال الكردستاني«، الذي 
التركية في  للعملية  انــتــقــادات شــديــدة  وّجــه 
جرابلس، سواء على لسان القيادات العسكرية 
السياسي  جناحه  لــســان  على  أو  قنديل  فــي 
فــي تــركــيــا أي حـــزب الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي، 
الـــفـــرات« تــســتــهــدف األكــــراد  مـــؤكـــدًا أن »درع 
وليس تنظيم »داعــش«. بل أكثر من ذلك، أكد 
مـــراد قــرايــالن، أحــد أهــم الــقــيــادات العسكرية 
»الــكــردســتــانــي«، خـــالل مقابلة أجــراهــا مع  لـــ
أن  للحزب،  التابعة  اإلخبارية  »فــرات«  وكالة 
ل التركي هو إعالن حرب على األكراد، 

ّ
التدخ

أكـــدت أن تــلــك الــطــائــرة لــم تــكــن مسلحة، ولــم 
لكنها  الــحــامــلــة،  لعمليات  تــهــديــد  أي  تشكل 
اعـــتـــبـــرت الـــتـــحـــرك غــيــر مــهــنــي. فـــي املــقــابــل، 
مــنــاورات  أن  اإليــرانــي  املحلي  التلفزيون  أكــد 
نــاجــحــة جـــرت فــي تــلــك املــنــطــقــة، وتـــم التقاط 
صـــــور دقـــيـــقـــة لـــســـطـــح الـــحـــامـــلـــة األمـــيـــركـــيـــة 

وال يهدف لضرب »داعــش« بل للحفاظ على 
التركية  األراضـــي  نحو  للتنظيم  خفي  منفذ 
ومنها إلى أوروبــا، مشددًا على أن ما حصل 
في جرابلس لم يكن قتااًل بل اتفاق تركيا مع 

التنظيم إلخالئها.
وقــــال قــــرايــــالن: »الــجــمــيــع يــعــلــم وخــصــوصــا 
املسؤولني العسكريني األميركيني، أن السبيل 
الـــوحـــيـــد إلضــــعــــاف داعــــــش هــــو إبــــعــــاده عــن 
)بعد  اآلن  مــا حصل  ولــكــن  التركية،  الــحــدود 
عــمــلــيــة درع الــــفــــرات( فــإنــه تـــم الــحــفــاظ على 
قــنــاة لــداعــش نــحــو الــعــالــم، وهـــذا خــطــأ كبير 
وأكثر من سيتضرر من ذلك هم األوروبيون 
والــــروس«. وأضـــاف: »مــن الــواضــح أن دخــول 
الــحــد إلى  إلــى هــذا  التركية بجيشها  الــدولــة 
روج آفا وإعالن الحرب على شعبها، سيفتح 
الباب أمام رفع مجريات الحرب في الشمال، 
على الجميع في شعب الشمال )أكراد تركيا( 
ل التركي، 

ّ
أن يتخذوا موقفا موحدًا ضد التدخ

وكذلك ينطبق األمر على الجنوب )كردستان 
العراق( والشرق )مناطق األكراد في إيران(«. 
التي  التسمية  ــا« هــي  آفـ أن »روج  إلـــى  يــشــار 
مناطق  على  الديمقراطي«  »االتحاد  يطلقها 

سيطرته شمال سورية.
أن  التأكيد  على  التركية  الحكومة  وحرصت 
ــراد بل  ــل فــي ســوريــة ال يستهدف األكــ

ّ
الــتــدخ

»الــتــنــظــيــم«؛ أي »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« كما 
التأكيد  عبر  التركي،  الداخل  في  عليه  يطلق 
ــرات« تــســتــهــدف أيــضــا االنــتــقــام  ــفـ الـ أن »درع 
تــم اتهام  الــذي  لضحايا الهجوم االنــتــحــاري 
عنتاب،  غـــازي  مدينة  فــي  بتنفيذه  »داعــــش« 
»العمال  أنــصــار  زفـــاف ألحــد  مستهدفا حفل 
الكردستاني«. وكذلك عبر اإلعالن عن املعركة 
كردستان  إقليم  رئــيــس  وجـــود  مــع  بالتزامن 
ــراق مـــســـعـــود الــــبــــرزانــــي فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــعـ ــ الـ
التركية أنقرة، في ظل التوتر بالعالقات بني 
األخــيــر و»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« فــي شمال 

العراق وشمال سورية.
ــــات »الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي«  ــمـ ــ ــــجـ وتــــــصــــــاعــــــدت هـ
ــي الــتــركــيــة تــــوازيــــا مع  ــ ــ ــل األراضـ ــ ــيـــرًا داخـ أخـ
التحضيرات لعملية »درع الفرات«، وعلى غير 
الـــعـــادة، وســـع »الــكــردســتــانــي« هــجــومــه، ولــم 
والتنمية«  العدالة  »دولــة  على  مقتصرًا  يعد 
امتد  بــل  التركية،  الــدولــة  الــحــزب  كما يصف 
ألول مرة منذ فترة طويلة، للكماليني ممثلني 
الــذي  الــدعــم  بعد  الجمهوري،  الشعب  بحزب 

قّدمه األخير للحكومة التركية.
ــا فــــي بــلــدة  ــانــــي« هـــجـــومـ ــتــ ــردســ ــكــ  »الــ

ّ
وشـــــــن

لوالية  والتابعة  االستراتيجية  غير  ناظمية 
ــــى رئــيــس  تـــونـــجـــلـــي، فــــي رســــالــــة مـــوّجـــهـــة إلـ
»الــشــعــب الــجــمــهــوري« كــمــال كــلــجــدار أوغــلــو 
البلدة، قبل أن يقوم الخميس  الــذي ولــد فــي 
في  موكبه  استهدف  بتنفيذ هجوم  املاضي، 
واليــــة أرتـــفـــني عــلــى الـــحـــدود الــجــورجــيــة مع 
أن يغادرها  املفترض  مــن  كــان  والــتــي  تركيا، 
لزيارة واليتي هكاري وشرناق ذات الغالبية 
»الـــكـــردســـتـــانـــي«. وأدى  الـــكـــرديـــة فـــي تـــحـــٍد لــــ
الهجوم إلى مقتل عنصر وجرح اثنني آخرين 

من قوات الدرك املكلفة بحمايته.
لم ينتظر كلجدار أوغلو كثيرًا، ليعود ويعلن 
دعمه الكامل للحكومة التركية في مواجهتها 
»اإلرهــــــاب«، فــي إشــــارة إلـــى »الــكــردســتــانــي«، 
وكـــذلـــك تـــجـــاوز الـــدعـــم املـــــــوارب الـــــذي قــّدمــه 
»درع الــــفــــرات« إلــــى دعــــم مــفــتــوح،  الـــحـــزب لــــــــ
ــقـــول: »دخـــل  ــالـ مــتــبــنــيــا خـــطـــاب الـــحـــكـــومـــة، بـ
إلــى جرابلس مــن أجــل تلقني داعــش  جيشنا 
درســـا، نــؤيــد ونــقــف وراء هــذه العملية حتى 

النهاية، وندعم جيشنا الباسل«.
وبــيــنــمــا قــصــف الــجــيــش الــتــركــي، يـــوم أمــس، 
»الــكــردســتــانــي«  عــنــاصــر الــجــنــاح الـــســـوري لـــ
ــة جــــنــــوب جـــرابـــلـــس  ــلـــى الـــجـــبـــهـــة الــــســــوريــ عـ
ــاء مـــحـــاولـــتـــه الــــتــــقــــّدم شـــــمـــــااًل، اســتــمــر  ــ ــنـ ــ أثـ
الجبهة  عــلــى  التصعيد  فــي  »الــكــردســتــانــي« 
الــتــركــيــة. وإضـــافـــة إلــــى الــهــجــوم فـــي مــديــنــة 
بالصواريخ  »الكردستادني«  هاجم  جــيــزرة، 
إلــى جرح  أدى  أمنيا في مدينة وان، ما  مقرًا 
أربعة أشخاص. كما هاجمت عناصر تابعة 
للحزب موقع بناء في واليــة هكاري، ما أدى 

إلى مقتل شخصني وجرح اثنني آخرين.

اإليرانية  البحرية  وصفته  مــا  وهــو  خاللها، 
بالخطوة الشجاعة. وفي شهر أبريل/نيسان 
إيــران سفينة تجارية تابعة  2015، احتجزت 
ــتـــي تــحــمــل عـــلـــم جـــزر  لـــشـــركـــة »مــــيــــرســــك«، الـ
املارشال )دولة مستقلة تقع في غرب املحيط 
إيرانية  سفن  خمس  منها  وطلبت  الــهــادئ(. 
الرواية  لكن  بندر عباس.  ميناء  إلــى  التوجه 
عملية  باعتبارها  الخطوة  فسرت  األميركية 
احتجاز، مع أن إيران أكدت أن سبب احتجاز 
السفينة يــعــود إلـــى خـــالف تــجــاري وبــديــون 
السفينة.  ومــالــك  املــوانــئ  هيئة  بــني  متراكمة 
ــام 2003، احــتــجــزت طـــهـــران زورقــــني  وفــــي عــ
عــســكــريــني أيـــضـــا كــــان عــلــى مــتــنــهــمــا أربــعــة 
الحرس  اعتقلهم  اثنان،  وكويتيان  أميركيني 

ألربعة أيام بسبب تجاوز الحدود.
الفترة األخيرة،  لكن االحتكاك األبــرز خالل 
حصل حني احتجزت قوات البحرية اإليرانية 
عــشــرة أمــيــركــيــني كـــانـــوا عــلــى مـــنت سفينة 
العام  مطلع  إليـــران  اإلقليمية  املــيــاه  دخلت 
الــجــاري. وأفــرج الحرس الــثــوري عن هؤالء 
إلى  والتي خلصت  التحقيقات معهم،  بعد 
أن الزورقني دخال املياه اإليرانية بشكل غير 
 فنّيا. 

ً
 أن يكون السبب عطال

ً
متعمد، مرجحة

قــدم العسكريون  وحصل هــذا األمــر بعدما 
تكرار  بعدم  وتــعــهــدوا  اعــتــذارًا  األميركيون 
مـــا حــصــل، بــحــســب املـــصـــادر الــرســمــيــة في 
طهران. ونشرت األخيرة فيديوهات لهؤالء 
الــعــســكــريــني. هـــذه الــخــطــوة أثــــارت حفيظة 
لتؤكد  استخدمتها  طــهــران  لكن  واشنطن، 
على جهوزية قــوات الحرس الــثــوري  الذي 
بكثافة في  رقابة مشددة ويتواجد  يفرض 
تلك املــنــاطــق. واعــتــبــر البعض فــي الــداخــل، 
املحافظ،  الفريق  على  املحسوبني  سيما  ال 
أن ما حدث يجب أن يكون درسا ألصحاب 
ــواقـــف املـــتـــشـــددة فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة،  املـ
ـــن يــــتــــحــــدثــــون عـــــن ضــــــــــرورة فــــرض  ــ ــذيـ ــ ــ وال
عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى إيـــــران ملــحــاصــرتــهــا 
وإضعافها، على الرغم من االتفاق النووي 
فــي يوليو/ الـــدولـــي  املــجــتــمــع  بينها وبـــني 

تموز 2015.
وفي وقت يشيد فيه البعض بما حدث وال يزال 
ومضيق  الخليجية  املياه  منطقة  في  يحدث 
هرمز، إال أن وسائل اإلعالم واملواقع اإليرانية 
تتعامل بحذر مع أي خبر من هــذا الــنــوع، ال 
سيما أن الحرس الثوري هو من يشرف على 
تلك املناطق. وهو ما يجعل الحكومة املعتدلة 
اتضاح  إصـــدار تصريحات حتى  عــن  تبتعد 
تفاصيل مــا يــجــري فــي مــيــاه الخليج. وهــذه 
الحكومة هــي الــتــي أنــجــزت االتــفــاق الــنــووي 
بــعــد مـــفـــاوضـــات ثــنــائــيــة مــكــثــفــة مـــع اإلدارة 
الدور  الثوري فيؤدي  الحرس  أما  األميركية. 
للتواجد  العلني  انــتــقــاده  املـــوازي وال يخفي 

العسكري األميركي في تلك املناطق.
ــن الـــقـــومـــي هــــو األكـــثـــر  ــ ويــــبــــدو أن مـــلـــف األمــ
ــران، الــتــي تــوجــه دائــمــا  ــ أهــمــيــة بــالــنــســبــة إليــ
رسائل واضحة بعدم قبول تجاوز حدودها 
ــذا األمـــــر. وهــــو مـــا يتفق  أو الــتــســاهــل مـــع هــ
ــنــــاك إجـــمـــاع  عــلــيــه الــجــمــيــع فــــي الــــبــــالد. وهــ
البحرية وغيرها  الــقــوات  إبــقــاء  إيــرانــي على 
أو  الجيش  لـــواء  املنضوية تحت  الــقــوات  مــن 
مــن خالل  الــثــوري، على جهوزيتها  الــحــرس 
إجـــراء مــنــاورات بــني الحني واآلخـــر، فــي مياه 
الخليج. لكن طهران تحرص في الوقت نفسه 
على عدم خسارة اتفاقها النووي، الذي أتاح 
فرصة ترميم العالقات مع الغرب بشكل عام، 
في وقت ارتفع فيه منسوب التوتر بني إيران 
الــســعــوديــة.  وأولـــهـــم  الخليجيني  وجــيــرانــهــا 
هكذا يتبني أن طهران ال ترى ضيرًا من توزيع 
ملفات  فـــي  الــتــفــاوض  قــبــول  مـــن  أو  األدوار، 

ورفضه بشكل قاطع في ملفات أخرى.

فشل المبادرة يعزز فرص التصعيد الميداني )محمد حمود/األناضول(

ترى واشنطن أن القوارب اإليرانية تتعمد االستفزاز )عطا كناري/فرانس برس(

استهدف الجيش التركي عناصر »االتحاد الديمقراطي« بجرابلس )بولنت كيليك/فرانس برس(

تأتي عملية 
»درع الفرات« في 

جرابلس كإعالن من 
تركيا عن توسيع 

جبهات القتال 
ضد حزب العمال 

الكردستاني باتجاه 
سورية، األمر الذي 

بدا أنه استفز الحزب 
الذي حاول توجيه 

األنظار باتهام أنقرة 
بشن حرب ضد 

األكراد، وباالستمرار 
في عملياته ضد 

األمن التركي

الخليجية  المياه  في  وواشنطن  طهران  بين  التجاذبات  مشهد  يتكرر 
المنطقة  هــذه  في  النفوذ  صــراع  انعكاس  في  هرمز،  ومضيق 

االستراتيجية. كما تنطوي الحوادث على رسائل حول األمن القومي
تحليلقضية

»درع الفرات« توّسع 
جبهات المواجهة

رسائل حول صراع النفوذ واألمن 
القومي في المياه الخليجية

متابعةسيناريوهات

خالف 
كردي

انتقد القيادي في 
»الكردستاني« مراد قرايالن، 

تواجد رئيس إقليم 
كردستان مسعود البارزاني 

في أنقرة عند إعالن 
عملية »درع الفرات«، 

متسائًال: »هل كان تواجد 
نائب الرئيس األميركي جو 
بايدن والبارزاني في أنقرة 

مصادفة أم أمرًا مخططًا 
له؟«، مضيفًا: »يبدو أنهم 

خططوا لألمر«.

أكد كلجدار أوغلو 
دعمه للحكومة 

بمواجهة »اإلرهاب«

تتواجد قوات 
الحرس الثوري بكثافة 

في المياه اإلقليمية 

يلدريم: فتحنا حربًا 
شاملة على التنظيمات 

اإلرهابية

تنتظر الحكومة اليمنية 
عرض المبادرة رسميًا 

عليها لحسم موقفها

81% من المشاركين 
في االستطالع رفضوا 

ترشح السيسي

تقترب الزوارق 
اإليرانية بشكل متعمد 

من السفن األميركية

بعد التوافق اإلقليمي 
والدولي حول المبادرة 
األميركية الجديدة لحل 

الصراع اليمني، باتت 
الكرة في ملعب األطراف 

اليمنية

تعتبر مصادر مصرية 
أن نتائج االستطالع 

الذي أجراه اإلعالمي 
أحمد موسى حول 

ترشح الرئيس المصري 
لوالية ثانية تحمل 

رسائل من داخل النظام 
للرئيس
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F F

  شرق
      غرب

كلينتون تتهم 
ترامب بالتعصب 

ــمــــت املــــرشــــحــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــهــ اتــ
لـــالنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة هـــيـــالري 
كـــلـــيـــنـــتـــون )الــــــــصــــــــورة(، مــنــافــســهــا 
الــجــمــهــوري دونـــالـــد تـــرامـــب بــإثــارة 
مكّونات  بني  العنصرية  العصبيات 
الــشــعــب األمــيــركــي مــن أجـــل تحقيق 
مكاسب انتخابية. وفي خطاب ألقته 
فــي مــهــرجــان انــتــخــابــي فــي نــيــفــادا، 
حــــذرت كــلــيــنــتــون الــجــمــهــوريــني من 
أن حزبهم بات رهينة بيد املنظمات 
املتطرفة، متهمة ترامب بأنه يعاني 
مـــن مــــرض الـــبـــارانـــويـــا وأن مــواقــفــه 

السياسية تقوم على التعصب.
)العربي الجديد(

المستوطنات 
تسعى لاللتفاف على 

المقاطعة الدولية
كــــــشــــــفــــــت صـــــحـــــيـــــفـــــة »يـــــــديـــــــعـــــــوت 
أحرونوت«، أن مجلس املستوطنات 
ــــي املحتلة،  اإلســرائــيــلــيــة فــي األراضـ
اإلنترنت  على  مــوقــع  إطـــالق  يعتزم 
ــات املــــســــتــــوطــــنــــات  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ لــــبــــيــــع مـ
اإلســرائــيــلــيــة عــبــر الــشــبــكــة، بــهــدف 
ــلـــى حــــمــــالت املــقــاطــعــة  ــفــــاف عـ ــتــ االلــ
ــة. ونـــقـــلـــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــن  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
أن  مصادر في مجلس املستوطنات 
هـــذه الــخــطــوة لــضــمــان مــســار يمّكن 
ــيـــاز عــقــبــات  ــتـ املـــســـتـــوطـــنـــات مــــن اجـ
مباشرة  والــوصــول  املقاطعة  حــركــة 
إلـــى الــزبــائــن فــي أوروبــــا والــواليــات 

املتحدة. 
)العربي الجديد(

ثمانية قتلى بهجوم 
لـ«الشباب« في الصومال

اقتحمت مجموعة من حركة الشباب 
الــــصــــومــــالــــيــــة مـــطـــعـــمـــا عــــلــــى أحــــد 
أوقـــع ثمانية  مــا  شــواطــئ مقديشو، 
البداية  املهاجمون. في  بينهم  قتلى 
أقـــدم انــتــحــاري عــلــى تفجير ســيــارة 
ــى جــــــوار املـــطـــعـــم مــســاء  ــ مــفــخــخــة إلـ
الخميس، قبل أن تقتحمه مجموعة 
ــن رجــــلــــني عـــلـــى األقــــــــل مــدجــجــني  ــ مـ
ــالــــســــالح. وبـــســـرعـــة جـــــرى تـــبـــادل  بــ
النار بني املهاجمني وقــوات  إلطــالق 
األمــــــن. وقـــــال مـــســـؤول فـــي الــشــرطــة 
إن »كــــل املــهــاجــمــني قــتــلــوا واملــطــعــم 
لجنود  الكاملة  السيطرة  بات تحت 

الحكومة«.
)فرانس برس(

دعوة إلنشاء جيش 
أوروبي موحد

فيكتور  املجر  رئيسا حكومتي  دعــا 
ــا بــــوهــــوســــالف  ــيـ ــكـ ــيـ ــشـ اوربــــــــــــان وتـ
بوسوتكا إلى إنشاء جيش أوروبي 
مشترك، وذلك خالل لقاء عقداه أمس 
املستشارة  مــع  وارســــو  فــي  الجمعة 
األملــانــيــة أنــغــيــال مــيــركــل )الـــصـــورة( 
ونظيريهما البولندي والسلوفاكي. 
وقـــــــال أوربــــــــــان »عـــلـــيـــنـــا أن نــعــطــي 
األولــويــة لأمن والبدء ببناء جيش 
أوروبــــــــي مـــشـــتـــرك«. وبــــــدت مــيــركــل 
مـــوافـــقـــة عــلــى هــــذا الـــطـــرح إال أنــهــا 
اكــتــفــت بــالــتــعــلــيــق قــائــلــة إن »األمـــن 
مشكلة أساسية وعلينا أن نقوم معا 

باملزيد في مجالي األمن والدفاع«.
)فرانس برس(

مسؤول في »إيغاد«: 
القوات اإلقليمية لحفظ 

سالم جوبا
قـــــــال فـــيـــســـتـــوس مــــــوغــــــاي، رئـــيـــس 
مــفــوضــيــة مــراقــبــة وتــقــيــيــم اتــفــاقــيــة 
الــســالم فــي جــنــوب الـــســـودان )هيئة 
الــقــوات  تــابــعــة إليـــغـــاد(، إن  مستقلة 
ــتــــي قــــــرر مـــجـــلـــس األمـــــــن الــــدولــــي  الــ
نـــشـــرهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة جـــوبـــا هــي 
»لحفظ السالم وليس ملحاربة أحد«.

عقب  للصحافيني  تصريحات  وفــي 
اجــتــمــاعــه بــرئــيــس جــنــوب الــســودان 
سلفاكير ميارديت، في جوبا أمس، 
دعــا مــوغــاي أطـــراف اتفاقية السالم 
للموافقة على نشر القوات اإلقليمية 
بجانب العمل على »تعبئة املواطنني 

ملساندة عملية السالم«.
)األناضول(

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

كشفت وثيقة سرية، تم تسريبها في اإلعالم 
الـــدنـــمـــاركـــي، أمـــس الــجــمــعــة، عـــن أن شــركــة 
دنــمــاركــيــة مــتــخــصــصــة بــصــنــاعــة تــقــنــيــات 
الــتــنــصــت ومـــراقـــبـــة الــشــبــكــة الــعــنــكــبــوتــيــة، 
حصلت على موافقة من السلطات الرسمية 
لـــتـــصـــديـــر أجــــهــــزة حـــســـاســـة ودقـــيـــقـــة إلـــى 
عــدد من دول في الشرق األوســط والخليج 
)اإلمـــــــارات الــعــربــيــة املــتــحــدة ومـــصـــر(. ولــم 
تعقب وزارة الخارجية في كوبنهاغن على 
الــتــقــريــر الــــذي يــشــيــر إلـــى »مــنــح مــوافــقــات 

حكومية« لتصدير هذه األجهزة.
وتــثــيــر هـــذه املــســألــة حــســاســيــة كــبــيــرة في 
باستثناء  واإلعــالمــي،  السياسي  الوسطني 
ــتـــطـــرف الــــــذي يـــرحـــب بــتــصــديــر  الـــيـــمـــني املـ
معدات حساسة »باعتبار أن هذه األجهزة 
ليست سوى ملحاربة املعارضة السياسية«، 
وفــقــا ملـــا أعــلــنــت الــخــبــيــرة الــدنــمــاركــيــة في 
شؤون الخليج العربي، أودنسى هيلي لوكا 
نيلسن، لصحيفة »إنفارماسيون« املحلية. 

وتشير املعلومات إلى أن السلطات الرسمية 
في الدنمارك منحت الشهر املاضي رخصة 
لشركة »بي أيه إي سيستمز« لتوريد معدات 
»نــظــام رصــد وتحليل  بينها  مــن  حساسة، 
البيانات )IP(«، الذي يتعلق باألمن القومي 
والتحقيق في الجرائم الخطيرة، إلى وزارة 
داخــلــيــة تــلــك الـــدولـــة الــخــلــيــجــيــة )اإلمـــــارات 

العربية املتحدة(. 

عليها صحيفة  اطلعت  التي  الوثائق  ومــن 
ــيـــون«، يــتــضــح أن شـــركـــة »بــي  ــاسـ ــارمـ ــفـ »إنـ
أيــــه إي« قــامــت قــبــل 31 ديــســمــبــر/ كــانــون 
باتفاق  املــعــدات  هـــذه  بــتــوريــد   ،2014 األول 
يشمل »التوسيع وخدمات اإلرشاد والدعم 

واختبار وصيانة«.
وبــحــســب خـــبـــراء، تــســمــح املـــعـــدات لــلــدولــة 
لوسائل  متكاملة  خريطة  »رســم  بـــ املعنية 
ــواء كـــان  ــ الـــتـــواصـــل وشـــبـــكـــة اإلنــــتــــرنــــت، ســ
ــر مـــجـــمـــوعـــات،  ــبـ االســــتــــخــــدام فــــرديــــا أم عـ
إلـــى جــانــب اســتــخــراج الــبــيــانــات الوصفية 
ــلـــى ســبــيــل  ــتـــوى املــــحــــدد )عـ وتــطــبــيــق املـــحـ
املـــــثـــــال: األصــــــــــوات والـــفـــيـــديـــو والــــرســــائــــل 

وامللفات املرفقة(«.
ــة  ــيــ ــزبــ ــحــ ــر بـــــعـــــض األوســـــــــــــــــاط الــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
الدنماركية أن هذه الصفقة »تخالف تماما 
توجيهات االتحاد األوروبي لناحية توريد 
وسائل حساسة وتخرق الحقوق الفردية«. 
وكـــان االتــحــاد األوروبــــي قــد أقــر منذ 2014 
الحساسة يجب  بــأن تصدير تلك األجــهــزة 
أن يخضع ملوافقة الحكومات، قبل القيام به 

لدول خارج االتحاد األوروبي.
)أمنستي(  الــدولــيــة  الــعــفــو  منظمة  وكــانــت 
التقنيات ألنظمة  أن بيع هــذه  إلــى  أشـــارت 
تقمع منتقديها »يجعلنا نقف عاجزين عن 
وافقت  الدنماركية  السلطات  أن  كيف  فهم 
على تصدير أنظمة مراقبة اإلنترنت«، وفق 
مـــا عــلــق املــتــحــدث بــاســم فــــرع املــنــظــمــة في 

كوبنهاغن، أوال هوف - لوند.

يجري املبعوث الدولي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، جولة على عدد من الــدول املعنية 
بامللف الليبي في محاولة إلنقاذ االتفاق السياسي.

ــة اإلمـــــارات، انــتــقــل إلـــى الــقــاهــرة، أمـــس الجمعة،  وبــعــدمــا أجـــرى مـــشـــاورات فــي دولـ
في زيــارة تستغرق يومني إلجــراء محادثات مع عــدد من املسؤولني في الخارجية 
املصرية وجامعة الدول العربية، لبحث تطورات األوضاع في ليبيا. وكان كوبلر قد 
زار دولة اإلمــارات يوم الخميس، والتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور 
الليبي، ال سيما بعدما رفض  امللف  البحث على مستجدات  قــرقــاش. وتــركــز  أنــور 
برملان طبرق )املطعون بشرعيته من املحكمة الدستورية(، يوم اإلثنني املاضي، منح 
قبل  تقديمها من  تم  والتي  الــســراج،  فائز  برئاسة  الوطني،  الــوفــاق  الثقة لحكومة 

املجلس الرئاسي الليبي في شهر فبراير/شباط املاضي. 
وكان رئيس برملان طبرق، عقيلة صالح، قد أعلن في بيان أنه سيعطي فرصة أخيرة 
للمجلس الرئاسي من أجل تشكيل حكومة مصغرة، في حني رد املجلس الرئاسي 
السياسية  الفعاليات  كافة  مــع  مــشــاورات  بــإجــراء  بــرملــان طبرق متعهدًا  قــرار  على 
لتوسيع قاعدة التوافق. ونظرًا ألن صالح لم يحدد مهلة زمنية للمجلس الرئاسي 
لتقديم التشكيلة الحكومية الشديدة يعتقد املبعوث األممي والدول املعنية بامللف 

الليبي أنه ال يزال يوجد حيز من الوقت للتوصل إلى تسوية.
)العربي الجديد(

 تونس ـ أمينة الزياني 
        إيمان بن حسين

ــان  ــرملـ ــبـ ــا الـ ــقـــدهـ ــتــــي عـ شـــكـــلـــت الـــجـــلـــســـات، الــ
الــتــونــســي، أمـــس الــجــمــعــة، ملــنــاقــشــة بــرنــامــج 
عمل حكومة الرئيس املكلف، يوسف الشاهد، 
ــام األخــيــر  ــ تــمــهــيــدًا ملــنــحــهــا الـــثـــقـــة، فـــرصـــة أمـ
للتعهد بمجموعة من اإلصــالحــات. وتخللت 
وأطــلــق  خطته  فيها  عـــرض  لــه  كلمة  الجلسة 
السنة  أن  الــنــواب، معلنا  أمــام  جملة تعهدات 
املقبلة ستكون سنة اإلصالحات االستثنائية. 
واستقبل النواب خطابه بمزيج من الترحيب 
ــاد. وعـــّبـــر مــضــمــون مــداخــالتــهــم عن  ــقـ ــتـ واالنـ
مــواقــف األحـــزاب الــتــي واصــلــت، منذ أســبــوع، 
تـــوجـــيـــه انـــتـــقـــاداتـــهـــا لــلــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
املــقــتــرحــة. ولــم يــركــز الــشــاهــد فــي كلمته على 
الــجــانــب الــســيــاســي بــقــدر مـــا تــمــحــور بــيــانــه 
االقتصادي،  الوضع  الــوزاري على تشخيص 
لم   

ْ
»إن وقــال  العامة.  امليزانية  وأســبــاب عجز 

نتخذ إصالحات استثنائية فسيكون الوضع 
أصعب بكثير في سنة 2017 وستكون البالد 
مجبرة على اتباع سياسة التقشف وتسريح 
املوظفني، والترفيع في الضرائب، ووقف ضخ 
األموال في التنمية والبنية التحتية«، مشددًا 
على أن البالد تعيش أزمــة تتعمق يوما بعد 
يوم. وأكد أن التجاذبات السياسية انعكست 
ســلــبــا، اقــتــصــاديــا واجــتــمــاعــيــا، عــلــى تــونــس، 
 كــانــت قـــد نــجــحــت فـــي تــحــقــيــق االنــتــقــال 

ْ
وإن

التونسيني  إلى مصارحة  ودعا  الديمقراطي. 
بـــاملـــؤشـــرات الــســلــبــيــة فـــي االقـــتـــصـــاد، مشيرًا 
خــصــوصــا إلـــى اســتــفــحــال الـــرشـــوة والــفــســاد 

وعــزوف  االستثمارات  وتقلص  واملحسوبية، 
رجــــال األعـــمـــال عـــن االســتــثــمــارات الــداخــلــيــة، 
وتراجع اإلنتاج، ال سيما في قطاع الفسفاط، 
وتــراجــع نسبة الــنــمــو. ولــفــت الــشــاهــد إلــى أن 
لتفشلها،  إلى مؤامرات  حكومته قد تتعرض 
األطـــــيـــــاف  مــــــن  ــد  ــمـ ــتـ مـــسـ تـــمـــاســـكـــهـــا  أن  إال 
الوحدة  عن  واملعبرة  فيها  املمثلة  السياسية 

الوطنية، على حد قوله.
وتــــــراوحــــــت مـــــداخـــــالت الـــــنـــــواب بــــني مــثــمــنــة 
لــخــطــاب الـــشـــاهـــد ومــنــتــقــدة لــــه. وهـــنـــاك من 
اعتبر أن حكومته امتداد للحكومات السابقة. 
الجبهة  ممثل  الــبــراق،  طــارق  النائب،  واعتبر 
تلتزم  لــم  املتعاقبة  »الحكومات  أن  الشعبية، 
بمبادئ الثورة«. وأضاف مخاطبا الشاهد أن 

ُيــقــال لــك الــيــوم قيل لسلفك، ونحن  »نفس مــا 
 مسار تكوين 

ّ
في الجبهة الشعبية اعتبرنا أن

الحكومة غير سليم منذ البداية«. في املقابل، 
كان لنواب حركة النهضة رأي مخالف تراوح 
بــني الــدعــم والــلــوم والــنــصــح. واعــتــبــر النائب 
عن الحركة، زهير الرجبي، أن خطاب الشاهد 
ه غير كاف«، مضيفا أنه »يجب 

ّ
»مطمئن ولكن

أن يتجّسد الخطاب على أرض الواقع«.
من جانبه، اعتبر رئيس حزب صوت الفالحني، 
»رئيس  الــشــاهــد  أن  التبيني،  فيصل  الــنــائــب 
حــكــومــة الشيخني ولــيــس رئــيــس حــكــومــة كل 
الباجي  الرئيس  إلى  إشــارة  التونسيني«، في 
ــنـــهـــضـــة«، راشــــد  ــائـــد الـــســـبـــســـي، وزعــــيــــم »الـ قـ

الغنوشي.

بغداد ـ أحمد الجميلي، براء الشمري

تواصل القوات العراقية حربها ضد تنظيم »الدولة االسالمية« )داعش( على أكثر 
أبرز  أزمــة حــادة تهدد بتعطيل  العراقية  الحكومة  من جبهة، في وقــت تواجه فيه 
حقائبها السيادية بعد إقالة وزير الدفاع، خالد العبيدي، أول من أمس الخميس، 
 عن 

ً
واستقالة وزير الداخلية، محمد الغبان، في شهر يوليو/تموز املاضي، فضال

احــتــمــال إقــالــة وزيـــر املــالــيــة، هــوشــيــار زيــبــاري، األســبــوع املــقــبــل. ورجـــح برملانيون 
عراقيون، أمس الجمعة، أن تتم عملية سحب الثقة من زيباري األسبوع املقبل. وكان 

البرملان قد بدأ يوم الخميس جلسة استجوابه على خلفية تهم فساد.  
البرملان العراقي عن حركة إرادة، حنان الفتالوي، عزمها  من جهتها، أكــدت عضو 
استجواب رئيس الوزراء حيدر العبادي، ورئيس هيئة اإلعالم واالتصاالت صفاء 
الدين ربيع في البرملان. في غضون ذلك، اعتبر املحلل السياسي، حسان العيداني، 
أن إزاحة وزيري الدفاع والداخلية عن املشهد األمني أمر مثير للقلق، في ظل الحرب 
ضد »داعش«. وعّبر في حديث إلى »العربي الجديد« عن خشيته من حدوث صراع 
عنيف بني القوى السياسية على الوزارتني، ما قد يعطل جهود استعادة السيطرة 

على األراضي التي يحتلها »داعش«.
في هــذه األثــنــاء، زادت وتيرة التصريحات واملــواقــف الــصــادرة عن قــادة مليشيات 
»الــحــشــد الــشــعــبــي«، معلنني فيها إصـــرارهـــم عــلــى مــشــاركــتــهــا فــي مــعــركــة تحرير 
الرغم من اعتراض جهات محلية ودولية على ذلــك. وأعلن املتحدث  املوصل، على 
الرسمي باسم »الحشد«، النائب في البرملان العراقي أحمد األسدي، أن املدينة »لن 
تتحرر إال بوجود الحشد الشعبي بالتنسيق مع القوات األمنية«، مشيرًا إلى وجود 
»استهداف متعمد من جهات مدعومة من الخارج لتشويه صورة الحشد وإلضعاف 

عزيمتها بعد االنتصارات«، على حد قوله.
من جهته، جدد زعيم ائتالف متحدون، أسامة النجيفي، رفضه مشاركة مليشيات 
التي ارتكبتها  الحشد في معركة املوصل. وقال إن االعتراض يرتبط بالتجاوزات 
بعض فصائل الحشد، ما ولد تأثيرًا سلبيا. كما اعتبر أنه »من حق أبناء نينوى، 
على اختالف قومياتهم وطوائفهم، أن يكون لهم الدور األساس في تحرير مدينتهم 
بــالــتــعــاون مــع الــجــيــش الــعــراقــي والــشــرطــة بــدعــم مــن قـــوات الــبــشــمــركــة والــتــحــالــف 

الدولي«.

اقترح كيري على 
الخرطوم نقل مشار إلى 

جوهانسبرغ

قاد »العدالة والتنمية« 
الحكومة طيلة خمس 

سنوات

تسببت عملية نقل 
مشار بأزمة بين الكونغو 

وأوغندا

يتحدث البعض عن 
حصول ائتالف بين 

الحزبين الغريمين

استضافة مشار 
في الخرطوم

الخرطوم ـ العربي الجديد

تتفاعل قضية نقل زعيم »الحركة 
الشعبية« املسلحة النائب السابق 
ــــودان ريــــاك  ــســ ــ ــنــــوب الــ لـــرئـــيـــس جــ
ــادر األخــيــر  ــ ــى الـــخـــرطـــوم، بــعــدمــا غـ مـــشـــار إلــ
جوبا في يوليو/تموز املاضي إثر اشتباكات 
عنيفة بــني قــواتــه والــجــيــش الــحــكــومــي، على 
خــلــفــيــة أحـــــداث الــقــصــر الــرئــاســي الــتــي اتــهــم 
بــعــدهــا مـــشـــار الــرئــيــس ســلــفــاكــيــر مــيــارديــت 

بمحاولة اغتياله.
وكــشــفــت مــصــادر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« عــن أن 
اإلدارة األميركية طالبت الحكومة السودانية 
بنقل مــشــار مــن الــخــرطــوم الــتــي ُيــعــالــج فيها 

حاليا إلى دولة جنوب أفريقيا. 
وجــاءت املطالبة األميركية خالل زيــارة وزير 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي جـــون كــيــري، قــبــل أيــام 
ــوزراء خارجية  إلـــى نــيــروبــي، حــيــث اجــتــمــع بــ
دول الــهــيــئــة الــحــكــومــيــة لــلــتــنــمــيــة فـــي شــرق 
السودان  )الــســودان وجنوب  »إيغاد«  أفريقيا 
ــر كــيــري  ــّبـ وكــيــنــيــا وأوغــــنــــدا وإثـــيـــوبـــيـــا(. وعـ
الــســودانــي إبراهيم غــنــدور عــن رغبة  لنظيره 
بــالده بنقل مشار من الخرطوم فــورًا واقترح 
جــوهــانــســبــرغ. ورغــــم تــأيــيــد واشــنــطــن ملشار 
وقناعتها بأنه مؤهل لقيادة جنوب السودان 
أكــثــر مــن ســلــفــاكــيــر مــيــارديــت، إال أنــهــا تعلم 
ــيـــدًا بـــالـــعـــالقـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــني مــشــار  جـ
الحرب  في  بدعمه  األخيرة  وقيام  والخرطوم 
ضـــد الــحــكــومــة فـــي جـــوبـــا. وكـــانـــت الــحــكــومــة 
السودانية قد أعلنت رسميا الثالثاء املاضي 
وجـــود مــشــار فــي الــخــرطــوم، وهــو إعـــالن جاء 
باالتفاق مع الحكومة في جوبا، التي أبلغتها 
الـــخـــرطـــوم بــالــخــطــوة بــعــد أيـــــام مـــن وصـــول 
مشار إليها ودخوله »مستشفى األمل« التابع 

لجهاز األمن السوداني.
ــارة جـــنـــوب الـــســـودان  ــفـ ووفـــــق مـــصـــدر فـــي سـ
فــي الــخــرطــوم، فـــإن الــحــكــومــة أبــلــغــت الــنــائــب 
األول الجديد للرئيس الجنوبي تعبان دينق 
إلــى الخرطوم  بالخطوة ليلة وصــول األخــيــر 
الطرفان  واتفق  املاضي،  األسبوع  زيارته  في 

بنشر  تمسكها  عــن   
ً
فــضــال الجنوبي،  الــســالم 

قـــوة حــفــظ الـــســـالم، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا تــحــاول 
إيجاد توازن بني مواقفها.

وكــــان مــشــار ُيـــالحـــق بــقــوة مـــن ِقــبــل الــجــيــش 
ــادت مــعــلــومــات بــأنــه تــعــّرض  ــ الــجــنــوبــي، وأفــ
تل فيه نحو عشرة أشــخــاص من 

ُ
إلــى كمني ق

طــاقــم حــراســتــه، واســتــطــاع مــشــار، بعد رحلة 
ســـيـــر عـــلـــى األقــــــــدام فــــي األدغــــــــال الــجــنــوبــيــة، 
النجاة. لكن هذا األمر وفق مقربني من الرجل 
أنهكه تماما، وأدى إلى إصابته بتقرحات في 
رجليه، زادت من حدتها إصابته بداء السكري 
الذي يعاني منه منذ سنوات. ووفق مصادر 
في الخرطوم، فإن الحالة الصحية ملشار باتت 
بسبب  الخطر  مرحلة  يتعَد  لم  وإن  مستقرة، 

تأثر جروح قدميه بمرض السكري.

خالفات أفريقية
تــســبــبــت عــمــلــيــة نــقــل مــشــار بــمــســاعــدة األمـــم 
املتحدة وتشاد والسودان إلى دولة الكونغو، 
ــرة وأوغـــــنـــــدا، ال ســيــمــا أن  ــيــ بـــأزمـــة بـــني األخــ
الــكــونــغــو اعــتــادت عــلــى اســتــالم مــعــونــات من 
أوغـــنـــدا الــتــي لــهــا عــــداء تــاريــخــي مـــع مــشــار، 
ــن تـــأيـــيـــدهـــا ودعـــمـــهـــا الـــالمـــحـــدود   عــ

ً
فـــضـــال

لحكومة سلفاكير في جوبا. وذكــرت مصادر 
احــتــجــاجــا رسميا  قــّدمــت  أوغـــنـــدا  أن  مطلعة 

ــصــدر الــخــرطــوم بــيــانــا تــوضــح فيه 
ُ
عــلــى أن ت

إنسانية  باعتبارها  مشار  استضافة  أسباب 
الشديد  باإلعياء  مشار  إصابة  بسبب  بحتة، 

نتيجة تقرحات في قدمه.
وشـــّكـــلـــت اســتــضــافــة الـــخـــرطـــوم ملـــشـــار، رغــم 
إعــــالنــــهــــا بـــــــأن الــــخــــطــــوة تــــأتــــي فـــــي اإلطـــــــار 
ــر لــعــالقــة  ــنـــظـ ــالـ اإلنـــــســـــانـــــي، لـــغـــطـــا كـــبـــيـــرًا بـ
الــخــرطــوم بــمــشــار واتـــهـــامـــات جــوبــا لــأولــى 
بدعمه. ورأى مراقبون أن الخطوة من شأنها 
أن تعيد عالقات الخرطوم وجوبا إلى املربع 

األول، رغم إعالن األخيرة مباركتها للخطوة.
وأكــــــــدت مــــصــــادر فــــي جــــنــــوب الــــــســــــودان، أن 
استضافة  مــن  جــدًا  متخوفة  هــنــاك  الحكومة 
ــر بـــريـــبـــة،  ــ ــــأمـ ــر لـ ــظــ ــنــ ــار وتــ ــ ــشـ ــ الـــــخـــــرطـــــوم ملـ
وخــصــوصــا بــعــد االســتــقــبــال الــرســمــي الـــذي 
لقيه تعبان دينق خــالل زيــارتــه األخــيــرة إلى 
الخرطوم، رغم اعتراض السلطات السودانية 
على تعيينه نائبا للرئيس بداًل ملشار، ما دفع 
مؤشر  بمثابة  االستقبال  هــذا  العتبار  جوبا 
عــلــى أن األمـــــر بــرمــتــه ال يـــعـــدو كـــونـــه غــطــاء 

الستضافة الخرطوم ملشار، وتدبيرًا ألمر ما.
ورأى مراقبون أن استقبال مشار في الخرطوم 
وراءه دوافــع وأجندات سياسية، نظرًا للدول 
إليها،  اللجوء  كــان يمكن ملشار  التي  األخــرى 
ــان يــمــكــن أن  بينها الــــدول األوروبـــيـــة الــتــي كـ
إضافة  أفــضــل،  خــدمــات عالجية  فيها  يتلقى 
إلى بعض دول اإلقليم. ولفتوا إلى أن العالقة 
االســتــراتــيــجــيــة بــني الــخــرطــوم ومــشــار كانت 
السبب باستقباله، ال سيما أن السودان يرى 
فـــي مــشــار حــلــيــفــا اســتــراتــيــجــيــا بــســبــب ثقله 
بخليفته  ــــورن  قـ مـــا  إذا  والــقــبــلــي  الــســيــاســي 
 عــــن قـــنـــاعـــة الــحــكــومــة 

ً
تـــعـــبـــان ديــــنــــق، فـــضـــال

النوير إلى سدة  السودانية أن وصــول قبيلة 
الحكم في الجنوب وحده ما يجعلها تتنفس 
الصعداء وتعيش في أمان بالنظر لعالقة تلك 

القبيلة التاريخية بالسودان.
واعــتــبــر املــحــلــل الــســيــاســي مــحــجــوب محمد 
صالح أن الخرطوم ملزمة بأن تتمسك بمشار 
كنائب أول في الجنوب باعتبارها واحدة من 
اتفاقية  في وضــع  التي ساهمت  اإلقليم  دول 

ــة مــــشــــار، األمــــر  ــافـ ــتـــضـ ــأن اسـ لـــلـــكـــونـــغـــو بــــشــ
الــذي دفــع األخــيــرة إلــى اتخاذ خطوات جدية 
للخروج من الحرج، وأكدت أن تشاد أدت دورًا 
بــمــوضــوع نقل مــشــار إلــى الــخــرطــوم، إضافة 

للدور الذي قامت به عند نقله إلى الكونغو.
ويــحــبــس الــجــنــوبــيــون أنــفــاســهــم فـــي انــتــظــار 
فـــعـــلـــه،  ــلــــى ردة  عــ لــــلــــوقــــوف  مــــشــــار  تــــعــــافــــي 
يوليو/تموز  أنــه ظل مختفيا منذ  خصوصا 
ع محللون 

ّ
املاضي ولم يعلن أي موقف. وتوق

أن يــتــخــذ مـــشـــار ردة فــعــل قـــويـــة تــتــركــز في 
األساس ضد خليفته تعبان دينق

، باعتبار أن الرجل طعنه في الظهر واستولى 
ــه،  ــيـــحـــت لـ ــلـــى مــنــصــبــه فــــي أول فــــرصــــة أتـ عـ
الــرابــح  معتبرين أن ســلــطــات جــوبــا ســتــكــون 
من املعارك الداخلية تلك. فيما رأى آخرون أن 
ع مشار بالذكاء وقدرته الفائقة على كتم 

ّ
تمت

االنــفــعــاالت والــعــمــل بــهــدوء لتحقيق أهــدافــه، 
ستقوده نحو انتهاج خط السياسة الهادئة، 
مــشــيــريــن إلــــى أنــــه قـــد يــقــتــنــع بــالــتــنــحــي عن 
السلطة في جوبا كإجراء تكتيكي الستحالة 
الــعــمــل مــع سلفاكير بــعــد مــحــاولــتــه أكــثــر من 
مــــرة قــتــلــه، خــصــوصــا أن مــشــار يــعــلــم تــمــامــا 
أن الــرئــيــس الــجــنــوبــي لـــن ُيـــقـــدم عــلــى خــطــوة 
ومشار  الجنوبي  الرئيس  أن  ُيــذكــر  التنحي. 
عا على اتفاقية سالم شامل في أغسطس/

ّ
وق

آب مــن الــعــام املــاضــي إلنــهــاء الــحــرب األهلية 
بني الطرفني التي استمرت ما يزيد عن عامني 
 
ً
ونصف العام، إثر اتهام سلفاكير ملشار فضال

عن قيادات الحركة التاريخية بتدبير انقالب 
ضده.

ــدأت تـــحـــركـــات أمــيــركــيــة  ــ ــ ــر، بـ ــ ــ فــــي ســــيــــاق آخـ
نشطة لتسريع عملية نشر قوة حفظ السالم 
الــدولــيــة املــكــّونــة مــن أربــعــة آالف جــنــدي وفق 
قــرار مجلس األمــن الــدولــي. وبحث كيري في 
اجتماعه األسبوع املاضي مع وزراء خارجية 
دول »إيـــغـــاد« مـــوضـــوع تــلــك الـــقـــوة. وأبــلــغــت 
مصادر »العربي الجديد« أن كيري شدد أمام 
الـــوزراء على أهمية الخطوة، وأكــد أن موقف 
أول  نائبا  إعــادة مشار ملنصبه  واشنطن هو 
لــلــرئــيــس الــجــنــوبــي. وبــحــســب املـــصـــادر، فــإن 
كيري طالب الوزراء بضرورة أن تتخذ بالدهم 
خــطــوات جــديــة فــي مــا يتعلق بحظر السالح 
الجنوب،  إلى جوبا. لكن مصادر في حكومة 
أكدت أن جوبا وافقت مبدئيا على نشر القوات 
األمــمــيــة فــي اجــتــمــاع ســابــق، ولــكــنــهــا تبحث 

حاليا عن مكاسب جراء قبولها الخطوة.

مشار واألسطورة
يــعــتــقــد الــبــعــض أن اســـطـــورة »إنــــديــــق« الــتــي 
تعود ألحد السالطني في قبيلة النوير )التي 
يــنــتــمــي لــهــا مـــشـــار( وتــنــبــأت بــحــال الــجــنــوب 
الحالي، هي التي تقف خلف الحرب الشرسة 
الــيــوم، خصوصا بــني سلفاكير  الــجــنــوب  فــي 
مع  السلطة،  على  يتصارعان  اللذين  ومــشــار 
بتلك  إيمانهما  الزعيمني  مــن  مقربني  تأكيد 

األسطورة.

وتـــقـــول األســــطــــورة الـــتـــي تـــعـــددت روايـــاتـــهـــا، 
»وإنــديــق«  النوير  لسان سلطان  على  قلت 

ُ
ون

الذي قيل إنه حارب االستعمار االنكليزي في 
السودان، إن حربا شرسة ستقوم بني السودان 
الشمالي والجنوبي، ستنتهي بسالم صغير، 
بناء مبنى على  باكتمال  يتم  كبير  ثــم ســالم 
شكل »بيضة النعام« )في إشارة إلى برج في 
الــراحــل  الليبي  العقيد  الــخــرطــوم شــّيــده  قلب 
معمر القذافي(. ووفــق األســطــورة، فإن القائد 
السالم سيبقى  بذلك  الــذي سيأتي  الجنوبي 
في الحكم أياما بعدد سنوات حربه وسيحكم 
بــعــدهــا الــجــنــوب أحــــد أقـــاربـــه لــفــتــرة قــبــل أن 
ــيــــة، يــنــجــح فـــي إخــمــادهــا  تــشــتــعــل حــــرب دامــ

وجلب االستقرار رجل من قبيلة النوير.
ويــرى املــؤمــنــون بــاألســطــورة أن 90 فــي املائة 
 منها ســوى وصول 

َ
منها قد تحقق ولــم يبق

ــه يتمتع  ــدة الــحــكــم بــاعــتــبــار أنـ مــشــار إلـــى سـ
بــالــصــفــات الــــــــواردة فـــي األســــطــــورة لــلــحــاكــم 
الــبــعــض أن األســـطـــورة هي  املــرتــقــب. ويعتقد 
ــتـــي تـــحـــرك املـــشـــهـــد الـــجـــنـــوبـــي الـــحـــالـــي، ال  الـ
سيما أنها بــرزت بقوة خالل الفترة األخيرة، 
خصوصا عند نجاح مشار باستعادة عصا 
السلطان »ماندينق« من متحف في بريطانيا 
الحكومة في جوبا وقتها  أعــوام وإقامة  قبل 
ــفـــاالت شــعــبــيــة الســتــقــبــال تــلــك الــعــصــا،  ــتـ احـ
أن  مــن  مــن تسريبات وقتها   عما نشر 

ً
فــضــال

ســلــفــاكــيــر مـــيـــارديـــت حــــرص عــلــى أال يلمس 
غريمه مشار تلك العصا.

جوبا قلقة وواشنطن 
تطالب بنقله

مشار )اليسار( اتهم رئيس جنوب السودان بمحاولة اغتياله )سمير بول/فرانس برس(

تجرى االنتخابات التشريعية في 17 أكتوبر/تشرين األول )فيليب ديماز/فرانس برس(

استقبل النواب خطاب الشاهد بمزيج من الترحيب واالنتقاد )ياسين قائدي/األناضول(

كوبلر أجرى محادثات في اإلمارات يوم الخميس )ياسين قائدي/األناضول(

رياك  المقال،  السودان  جنوب  رئيس  لنائب  السودان  استضافة  تسببت 
مشار، بلغط في العالقة بين البلدين، وسط مطالبة أميركية للسودان 
بنقله إلى بلد آخر، فيما يُنتظر أن يعلن مشار موقفه من التطورات ما 

قد يفتح صفحة جديدة من الصراع في الجنوب

متابعة

المغرب

تقريرزيارةالحدث

S C O O P

البالد  يد نظيفة ويغرق  له  ملن  بحاجة 
والــعــبــاد فــي ديـــون هــائــلــة، وال كــفــاءات 
وال طاقات له، وليس في رأسماله سوى 
الفساد«،  بمحاربة  الطنانة  الــشــعــارات 
فــي إشـــارة لــحــزب »الــعــدالــة والتنمية«. 
ــوا: »كــــيــــف لــــحــــزب الـــعـــدالـــة  ــ ــنـ ــ ــأل إيـ ــ ــ وسـ
بعدما  باالنتخابات  يفوز  أن  والتنمية 
 ذريـــعـــا فـــي تــحــقــيــق أهــدافــه 

ً
فــشــل فــشــال

املــحــددة فــي بــرنــامــجــه الــحــكــومــي الــذي 
ــام مــاليــني املـــغـــاربـــة، فــقــد وعــد  قـــّدمـــه أمــ
بنسبة تنمية تصل إلى سبعة في املائة 
ولم يحقق ذلك، ووعد بتشغيل الشباب 
لــكــن رئــيــس الــحــكــومــة أقـــر بــإخــفــاقــه في 

هذا امللف«.

تفضيل »األصالة والمعاصرة«
أما الناشط النقابي السابق فؤاد القروي، 
الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  فتوقع 
»مـــن نصيب  املقبلة  الــحــكــومــة  تــكــون  أن 
حزب لم تطأ رجاله بعد الحكومة، وهو 
حـــزب األصــالــة واملــعــاصــرة«، معتبرًا أن 
»املــغــاربــة جـــّربـــوا »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، 
وملـــســـوا أن شـــكـــواه املــتــكــررة مــمــا ســّمــاه 
»التحكم« و»الدولة العميقة« ليس سوى 
واجهة يخفي خلفها حصيلته املخيبة«.

وبني من يتوقع فوز »العدالة والتنمية« 
فــــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة املــقــبــلــة، 
ومـــن يــؤيــد ســيــنــاريــو تــصــّدر »األصــالــة 
املقبل،  االســتــحــقــاق  نتائج  واملــعــاصــرة« 
ــــن إمـــكـــانـــيـــة  بـــــــدأت أصـــــــــوات تـــتـــحـــدث عـ
الغريمني،  الحزبني  بني  ائتالف  حصول 
لـــيـــتـــرأس أحـــدهـــمـــا الــحــكــومــة، ويـــشـــارك 

اآلخر في السلطة التنفيذية.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــبـــعـــاد الــكــثــيــريــن  وعـ
إلمكانية التحالف بني الحزبني، بالنظر 
إلى تصريحات سابقة لقادتهما شددت 
على أن تحالفهما بعد االنتخابات »خط 
أحمر«، فإن هناك توقعات طفقت تتحدث 
عــن »ســيــنــاريــو ثــالــث« يمكن تحققه في 
خــضــم »الــثــنــائــيــة الــقــطــبــيــة« الــتــي باتت 
تِسُم املشهد السياسي والحزبي املغربي، 
بني حزبي »العدالة والتنمية« و»األصالة 
واملعاصرة«. ويتمثل السيناريو الثالث، 
ــريــن لــهــذا الــتــوّجــه، فــي أن 

ّ
بحسب املــنــظ

االنتخابات  والتنمية«  »العدالة  يتصدر 
ــه لــتــشــكــيــل  املـــقـــبـــلـــة، وال يـــجـــد حــلــيــفــا لــ
اليد  بمد  إال  البرملان  في  مريحة  أغلبية 
إلــى »األصــالــة واملــعــاصــرة«، أو أن يحتل 
هـــــذا األخــــيــــر الـــــصـــــدارة ويـــتـــحـــالـــف مــع 

»العدالة والتنمية«.

لـــم تــمــســســه يـــد الــفــســاد، وظـــل قــيــاديــوه 
بــعــيــديــن عـــن الــشــبــهــات، وشــعــبــيــتــه في 

ازدياد«. 
ولفت إلى أن الحزب سيعود إلى ترؤس 
الحكومة بتأييد من املواطنني، خصوصا 
ــل  ــيــ ــداخــ املــ وذات  ــرة  ــيــ ــقــ ــفــ الــ ــات  ــقــ ــبــ ــطــ الــ
املـــحـــدودة، ألنــه كــان وراء دفــع الحكومة 
ــل  ــاذ قـــــــرارات هـــامـــة لــصــالــح األرامـــ التـــخـ
واملــطــلــقــات مــن خـــالل صــنــدوق التكافل 
أســـعـــار  تــخــفــيــض  ووراء  االجـــتـــمـــاعـــي، 
الـــعـــديـــد مـــن األدويـــــــة املــكــلــفــة، وإصــــالح 

أنظمة التقاعد، وصندوق املقاصة.
وبحسب ضافر وأنصار هذا السيناريو، 
ــّد األقــــرب  ــعـ ــة والــتــنــمــيــة« ُيـ ــدالـ ــعـ فــــإن »الـ
التي  الحكومة  داخـــل  عمله  ثــمــار  لقطف 
تضم أربعة أحزاب، واستطاع أن يقودها 
ــوات بـــشـــكـــل واقـــعـــي  ــ ــنـ ــ طـــيـــلـــة خـــمـــس سـ
تجاوز خاللها عددًا من العراقيل املفتعلة 
أحــيــانــا، كــانــســحــاب حـــزب »االســتــقــالل« 
ليعوضه  للحكومة،  األولــى  النسخة  من 

حزب »التجمع الوطني لأحرار«.
ــه، أضـــــــــاف ســـعـــيـــد فـــلـــوحـــي،  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
املــــــوظــــــف فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص، فــي 
آخر   

ً
عامال الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 

والتنمية«  »الــعــدالــة  لــتــبــّوء  رآه حــاســمــا 
صــــدارة االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، حــــدده في 
ال  الحالية،  الحكومة  وزراء  يــد«  »نظافة 
لــم تثر  إذ  الــحــاكــم،  الــحــزب  سيما وزراء 
ضدهم أية شبهات حتى اليوم، بخالف 
شــبــهــات فــســاد تــحــوم حـــول شخصيات 

أخرى من خارج الحكومة، وفق قوله.
 
ً
ــيــــد لـــيـــســـت مـــعـــيـــارًا وعــــامــــال ــافـــة الــ نـــظـ

التشريعية  حاسما للفوز باالنتخابات 
املــقــبــلــة، وفـــق املـــواطـــن مصطفى إيــنــوا، 
»الــــعــــربــــي  مــــوضــــحــــا فــــــي تــــصــــريــــح لـــــ
ــن املــغــربــي ليس  ــواطــ الـــجـــديـــد«، أن »املــ

الرباط ـ حسن األشرف

ــة إلــــــــى االنــــتــــخــــابــــات  ــ ــاربــ ــ ــغــ ــ يـــتـــطـــلـــع املــ
التشريعية في السابع من شهر أكتوبر/
تشرين األول املقبل، والتي من املرتقب أن 
تفرز نتائجها تشكيلة حكومية جديدة 
يقودها  الــتــي  الحالية  الحكومة  تخلف 
ــعــد بذلك 

ُ
حـــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«، لــت

ثـــانـــي انــتــخــابــات بــرملــانــيــة فـــي عــهــد ما 
»الربيع  دســتــور  تسميته  على  اصطلح 
مـــراقـــبـــون  املــــغــــرب. ورأى  فــــي  الـــعـــربـــي« 
أن مــــن »حـــســـنـــات« الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
الــتــي يــرأســهــا عــبــد اإللـــه بــنــكــيــران، أنها 
ــادت لــلــشــأن الــســيــاســي ألــقــه ومــعــنــاه  ــ أعـ
املغاربة،  املواطنني  مــن  كبير  قطاع  لــدى 
ــذي  ــه الــ ــوتــ وصــــــار لـــلـــمـــواطـــن رأيــــــه وصــ
اع القرار بطرق شتى، بعد 

ّ
يوصله لصن

أن كــــان فـــي مـــا قــبــل يــعــزف عـــن متابعة 
األحداث واألخبار السياسية، وحتى عن 

التصويت في االنتخابات.
التقتهم  مغاربة  مواطنني  آراء  وتــتــوزع 
ـــال الـــحـــكـــومـــة  ــيـ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« حــ
ــعـــد الــــســــابــــع مــن  ــتـــظـــرة بـ ــنـ ــدة املـ ــديــ ــجــ الــ
بـــني من  املــقــبــل،  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
يتوقعون عودة حزب »العدالة والتنمية« 
لرئاسة الحكومة لوالية ثانية، وبني من 
يرون غريمه حزب »األصالة واملعاصرة« 
األقـــدر على الــفــوز بــاالنــتــخــابــات، بينما 
ــن يــحــبــك ســـيـــنـــاريـــو »حــكــومــة  هـــنـــاك مــ

ائتالف« تجمع بني الحزبني اللدودين.

دفاع عن »العدالة والتنمية«
الحزبي  الناشط  السياق، رأى  وفــي هــذا 
»الــعــربــي  مــحــمــد ضـــافـــر، فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، أن »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« قــادر 
ــابـــات الــبــرملــانــيــة  ــتـــخـ ــوز بـــاالنـ ــفــ عـــلـــى الــ
املــقــبــلــة، ومـــن ثــم الــحــفــاظ عــلــى رئــاســتــه 
للحكومة مــن جــديــد، معتبرًا أنــه »حــزب 

سيناريوهات حكومة ما بعد االنتخابات
المنافسة محصورة بين العدالة والتنمية واألصالة والمعاصرة

تتجه أنظار المغاربة 
إلى االنتخابات التشريعية 

المقررة في 7 أكتوبر، 
وسط توقعات 

مختلفة لمرحلة 
الحكم التي ستليها
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تونس تتقشف بخفض الوظائف
تونس ـ فرح سليم

ــال رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــتــونــســي  ــ قــ
بالده  إن  الشاهد،  يوسف  املكلف 
ــامـــج  ــرنـ ــنـــي بـ ــبـ ســـتـــضـــطـــر إلـــــــى تـ
ــائــــف الــقــطــاع  تـــقـــشـــف، يــتــضــمــن خـــفـــض وظــ
الــعــام، وفــرض ضرائب جــديــدة، إذا استمرت 

الصعوبات االقتصادية الحالية.
ــاف الــشــاهــد فــي بــدايــة جلسة الــبــرملــان  وأضــ
ــة لــحــكــومــتــه  ــقــ ــثــ ــنــــح الــ ــلــــى مــ ــتـــصـــويـــت عــ ــلـ لـ
الــجــديــدة، أن مــعــدل نمو اقتصاد بـــالده هذا 
يــتــجــاوز 1.5% بما يقل كثيرًا عن  لــن  الــعــام 
املــســتــوى املــســتــهــدف رســمــيــا الــبــالــغ %2.5 
الوضع هكذا  »إذا استمر  لعام 2016. وتابع 
ــاع  ــبـ اتـ ــلـــى  عـ فــــي 2017  مـــجـــبـــريـــن  ــكـــون  ــنـ سـ
ســيــاســيــة تــقــشــف وتــســريــح آالف املــوظــفــن 
وزيــادة الضرائب على الشركات واملواطنن، 

وخفض النفقات االجتماعية والصحة«.

جــــاءت تــصــريــحــات رئــيــس الــــــوزراء املــكــلــف، 
لتكشف عــن مــالمــح الــســيــاســة االقــتــصــاديــة، 
الجديدة تطبيقها في  الحكومة  التي تعتزم 
ظل مؤشرات اقتصادية صعبة، وفق الخبراء.

وقـــال أشـــرف الــعــيــادي، الخبير االقــتــصــادي، 
بــه الشاهد بخصوص سياسة  إن مــا صــرح 
التقشف أمر متوقع، مشيرًا إلى أن الحكومة 
بحكم  كبير  تــحــرك  هــامــش  تملك  ال  الحالية 
التراكمات التي خلفتها الحكومات السابقة. 
ــي تـــصـــريـــح لــــ«الـــعـــربـــي  ــيــــادي فــ وأشــــــــار الــــعــ
الجديد« إلى أن الحكومات السابقة اعتمدت 
ــــراض املــــفــــرط، مـــمـــا أدى إلـــى  ــتـ ــ ســـيـــاســـة االقـ
إلــى مستويات ال تتناسب مع  الدين  ارتفاع 
ــدرات الــبــالد عــلــى الــنــمــو، وهـــو مــا سيدفع  قــ

الحكومة للقيام بإجراءات تقشفية. 
السلم  السابقة اشترت  وأضــاف »الحكومات 
يشهد  أن  دون  مــرتــفــعــة،  بكلفة  االجــتــمــاعــي 
االستثمار العام تطورًا، بينما رئيس الوزراء 

املكلف يتجه إلى قلب املعادلة بالثورة على 
الــنــفــقــات االجــتــمــاعــيــة«. وتــابــع أن إجــــراءات 
مذكورة  الشاهد  عنها  تحدث  التي  التقشف 
الدولي،  النقد  صندوق  ملف  في  بالتفصيل 
وتهدف أساسا إلى التحكم في نفقات الدولة 
ــتــــدابــــات بــالــوظــائــف  مـــن خــــالل تــجــمــيــد االنــ
الــعــمــومــيــة وتــســريــح املــوظــفــن الــذيــن بلغوا 
سن التقاعد دون استثناءات. وسجلت كتلة 
األجـــور ارتــفــاعــا مــن 6.7 مــلــيــارات ديــنــار عام 
مــلــيــارات  مــلــيــار ديــنــار )6.1  إلـــى 13.4   2010

دوالر( في 2016، بزيادة نسبتها %100.
اقتصادية صعبة،  تونس ضغوطا  وتــواجــه 
ــتـــواصـــل لــكــل الــقــطــاعــات  ــتـــراجـــع املـ بــفــعــل الـ
املــنــتــجــة عــلــى غــــرار الــفــوســفــات والــســيــاحــة. 
أن  رأى  الــتــونــســي،  االقــتــصــادي  الخبير  لكن 
الــحــكــومــة الــجــديــدة لــن تــجــد الــطــريــق ممهدًا 
لــتــنــفــيــذ ســيــاســة الــتــقــشــف، مــشــيــرًا إلــــى أن 
التونسي  العام  وجــود تمثيل قــوي لالتحاد 

للشغل فــي الــحــكــومــة قــد يشكل عــائــقــا أمــام 
رئيس الحكومة الجديد لتحقيق كل برامجه.

لــكــن سليم بــســبــاس، عــضــو الــبــرملــان ووزيـــر 
املالية األسبق، قال إن ترشيد النفقات وترتيب 
ــــات مــهــم جــــدًا فـــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة،  ــويـ ــ األولـ
الــجــديــد« أن  لـــ«الــعــربــي  مضيفا فــي تصريح 
»تقديم تضحيات بــات أمــرًا مــفــروضــا«. كان 
الشاذلي  الــتــونــســي،  املــركــزي  البنك  محافظ 
الــعــيــاري، قـــال فــي تــصــريــح إعــالمــي مــؤخــرًا، 
صعبا  ســيــكــون   2017 مــيــزانــيــة  تــمــويــل  إن 
الجبائية للدولة،  املـــوارد  في ظل عــدم كفاية 
الــتــي ال تغطي الــنــفــقــات الــجــاريــة عــلــى غــرار 
أجــــور الــقــطــاع الــعــمــومــي ودعــــم املــؤســســات 
مشيرًا  االجتماعية،  الصناديق  وميزانيات 
ــبـــاشـــرة وغــيــر  إلــــى أن املـــــــوارد الــجــبــائــيــة املـ
املباشرة، ال تكفي لسداد أجور أكثر من 670 
ألف موظف، تعادل قيمتها مليار دينار )460 

مليون دوالر( شهريا.

الرباط ـ مصطفى قماس

أوصى تقرير مغربي رسمي بتشجيع خلق الشركات 
االقتصاد،  الرسمي في  القطاع غير  الخاصة وإدمــاج 
مــن أجــل تــجــاوز ارتــفــاع مستوى البطالة خــاصــة بن 
الشباب. وتشير بيانات املندوبية السامية للتخطيط 
الشباب، حيث  البطالة وســط  ارتــفــاع  إلــى  )حكومية(، 
تــصــل بـــن الــبــالــغــن مـــا بـــن 15 و29 عـــامـــا فـــي املـــدن 
الجامعات  خريجي  بــن  البطالة  وتبلغ   .%41.5 إلــى 
واالجتماعي  االقــتــصــادي  املجلس  وأشـــار   .%24 نحو 
باملغرب،  اســتــشــاريــة  مؤسسة  يعتبر  والـــذي  البيئي، 

ــه، إلــــى أهــمــيــة الــعــمــل املــســتــقــل فـــي خلق  فـــي تــقــريــر لــ
الخاصة تشكل  الشركات  أن  إلى  مجتمع منتج، الفتا 
رافــــدا لــإنــتــاج يــجــب عـــدم إغــفــالــه. وأكـــد املــجــلــس على 
الــخــاص، وال  الــقــطــاع  فــي  التشغيل  ضــــرورة تشجيع 
سيما في ظل التحديات التي يعرفها التشغيل بشكل 
عـــام فــي املــمــلــكــة بــســبــب عـــدم ثــبــات مــســتــويــات النمو 
االقــتــصــادي، الــذي ال يساعد على إحـــداث فــرص عمل 
الــذاتــي، لن يكون  التشغيل  أن تشجيع  كافية. واعتبر 
ممكنا إال باملضي في اإلصالحات االقتصادية واملالية 
وتــحــفــيــز الــتــنــافــســيــة، الفــتــا إلــــى أهــمــيــة وضــــع نــظــام 
للحماية االجتماعية يكون ذا طابع إجباري، يستفيد 

مــنــه أصـــحـــاب املـــشـــاريـــع الـــخـــاصـــة. وأوصـــــى املــجــلــس 
بــإحــداث مــؤســســة وطــنــيــة لتشجيع املـــبـــادرة الــذاتــيــة، 
البيانات ذات الصلة بالتشغيل  تكون مهمتها إتاحة 
ــو مــــا ســيــتــأتــى بــفــضــل مـــرصـــد وطــنــي  ــ الــــخــــاص، وهـ

مختص، يكون تابعا لها.
وشــدد على ضــرورة السعي إلدمــاج الباعة الجائلن، 
عبر إحداث أسواق نموذجية متنقلة، ومراجعة طريقة 
بــنــاء املــتــاجــر، وإعــــادة هيكلة تــجــارة الــقــرب، والعمل 
على إدمـــاج القطاع غير الرسمي مــن خــالل االعــتــراف 
بــالــخــبــرة الــتــي تــراكــمــت لـــدى أصــحــابــه، مـــؤكـــدا على 
ضرورة تشجيع انخراط الشركات الناشئة في تكتالت، 

والــبــحــث عــن تــنــويــع روافــــد تــمــويــلــهــا. وكــــان محافظ 
تقريرًا  قــدم  الــجــواهــري،  اللطيف  عبد  املــركــزي،  البنك 
إلى العاهل املغربي، محمد السادس، في يوليو/تموز 
املـــاضـــي، يــوصــي بــجــعــل الــتــشــغــيــل ضــمــن األولـــويـــات 
الــوطــنــيــة لــلــمــغــرب، فـــي ســيــاق مــتــســم بــضــعــف النمو 
االقتصادي، مشيرا إلى أن شابا من بن ثالثة ال يتوفر 
على فرصة عمل أو تعليم أو تكوين )تدريب مهني(. 
لم  الوطني،  االقتصاد  أن  الجواهري شــدد على  وكــان 
يخلق في الثالثة أعوام األخيرة، سوى 56 ألف فرصة 
السنوي، بينما يفترض خلق 160  املتوسط  عمل في 

ألف فرصة عمل سنويا بغية محاصرة البطالة.

تقرير مغربي يوصى بمواجهة البطالة عبر التشغيل الخاص

صندوق المعاشات الياباني 
يخسر 52 مليار دوالر

سجل أكبر صندوق ملعاشات 
التقاعد في العالم، خسارة بقيمة 

52 مليار دوالر في الربع الثاني من 
العام الحالي 2016، مع انخفاض 

األسهم وارتفاع الني.

وأعلن صندوق االستثمار في 
معاشات التقاعد الحكومي 

الياباني، أمس، أنه فقد 3.9% أو 
حوالى 5.2 تريليون ين ) 52 مليار 
دوالر( في األشهر الثالثة املنتهية 

في الثالثني من يونيو/حزيران، مما 
يقلل األصول إلى 129.7 تريليون 

ين. وجاء ذلك التراجع الفصلي، 
عقب خسارة 5.3 تريليون ين 

في العام املالي حتى مارس/آذار 
املاضي، وهو كان أسوأ أداء سنوي 

منذ األزمة املالية العاملية.

شركة تركية
 ُتصّدر هواتف ذكية

قال توران أردوغان، الرئيس 
التنفيذي ملجموعة شركات فيستل 
التركية، إن شركته بدأت بتصدير 

الهواتف الذكية املحلية الصنع، 
مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف 
تصدير 12 مليون هاتف سنويًا.

ونقلت وكالة األناضول عن 
أردوغان قوله، إنه تم تصدير 

الهواتف إلى بعض الدول األوروبية 
وجورجيا الفتًا إلى أن سوق 

الهواتف الذكية فاق النمو الحاصل 
في سوق أجهزة التلفاز بأربعة 

أضعاف، ما يستدعي تحقيق نمو 
سريع في إنتاج الهواتف الذكية.

مسح إماراتي
لجودة شبكات االتصاالت

بدأت الهيئة العامة لتنظيم قطاع 
االتصاالت، إجراء مسوحات 

لجودة خدمات مشغلي شبكات 
االتصاالت، بعد تلقيها شكاوى 

من املستخدمني في بعض املناطق 
من الخدمات. ونقلت وكالة األنباء 

اإلماراتية »وام« أمس، عن بيان 
للهيئة، أن املسوح التي تجريها 

تأتي ضمن مبادرة »تغطية« التي 
أطلقتها الهيئة العام املاضي، بهدف 
حماية مصالح املشتركني واالرتقاء 
بخدمات قطاع االتصاالت في الدولة 

ومعالجة مشاكل الشبكات.

استخدام اليورو في معامالت 
إيران مع كوريا الجنوبية

قال حميد بعيدي نجاد، مدير 
عام الشؤون السياسية والدولية 

في وزارة الخارجية اإليرانية، 
إن تحويل عملة کوريا الجنوبية 
إلى اليورو في التبادل التجاري 
مع إيران، يأتي لتسهيل التبادل 

التجاري بني البلدين. ونقلت وكالة 
أنباء الجمهورية اإلسالمية »ارنا« 

عن نجاد قوله، إن وزارة االقتصاد 
في كوريا الجنوبية أعلنت رسميًا 

أن التبادل التجاري مع إيران 
سيجري باستخدام اليورو اعتبارًا 

من 29 أغسطس/آب الجاري. 
وأضاف أن هذا اإلجراء سيسهم 
في إزالة العديد من العقبات، التي 

کانت تعترض التبادل التجاري 
بني البلدين، حيث تم اختيار ثالثة 

مصارف كورية لدعم التبادل 
التجاري املشترك.

أخبار

روسيا تستثمر 
في المنتجعات

ضمن محاوالت زيــادة مــوارد العملة الصعبة في أعقاب تدهور أسعار النفط، تعمل الحكومة الروسية على دراســة سبل تطوير املنتجعات الصحية 
واملرافق السياحية، لجذب األجانب وتشجيع املواطنن على قضاء عطلهم داخل البالد. وفي اجتماع ملجلس الدولة ترأسه الرئيس الروسي، فالديمير 
بوتن، خصص لبحث سبل زيادة االستثمارات في املنتجعات الصحية للبالد، قال بوتن، إن املنتجعات الصحية في روسيا يلزمها حوالى 37 مليار 
روبل )حوالى 571 مليون دوالر( بغية تطويرها وإعادة تأهيلها. وأضاف الرئيس الروسي »الرقم كبير، ولكن إذا لم نتخذ إجراءات لتطوير املنتجعات 

)Getty(  .الصحية، فإن هذا الرقم سيرتفع مع مرور كل سنة«، وفق ما أوردته وكالة نوفوستي الروسية أمس

اقتصاد
السبت 27  أغسطس / آب 2016 م  24 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 726  السنة الثانية
Saturday 27 August 2016

غليان وتوتر يهددان بانفجار أكبر

نابلس مدينة مغلقة
نابلس ـ نائلة خليل

مدينة مغلقة، هكذا يمكن وصف 
ــع نـــابـــلـــس مـــنـــذ تــســعــة أيــــام  ــ وضـ
حتى اآلن، مع انتشار آليات األمن 
الفلسطيني في كل مكان، في حملة عسكرية 
ــد األمـــــن ال  ــقـــوط قــتــيــل عــلــى يـ مــســتــمــرة، وسـ
تـــزال جثته فــي ثــالجــة املــوتــى فــي املستشفى 
الـــحـــكـــومـــي فــــي نـــابـــلـــس مـــنـــذ الــــثــــالثــــاء، مــع 
اإلعالن عن تشكيل لجنتي تحقيق في ظروف 
مقتله، واحدة حكومية وأخرى من املؤسسات 
الحقوقية، ما أوجد حالة كبيرة من التوتر في 
املدينة ال تقطعها سوى املواجهات بن األمن 
والشبان الغاضبن من وقت آلخر، وبيانات 

الفصائل واألمن واملؤسسات بأنواعها.
بـــــدأ األمــــــر مـــســـاء الــخــمــيــس 18 أغــســطــس/
ــفــــذت أجــــهــــزة األمــــن  ــا نــ ــدمـ ــنـ ــي، عـ ــالــ ــحــ آب الــ
الفلسطينية اقتحاما لحي في البلدة القديمة 
للقبض على ما سمتهم »مطلوبن للعدالة«، 
تم الرد عليها بإطالق النار، ما أدى إلى مقتل 
رجلي أمن هما شبلي بني شمسة ومحمود 
الـــطـــرايـــرة. وبــــدأت األمــــور تــتــدهــور ليتبعها 
التالي مقتل مواطنن هما خالد  اليوم  فجر 
تال 

ُ
األغبر وفــارس حــالوة، قــال األمــن إنهما ق

أنه  األهــالــي  أكــد  خــالل اشتباك مسلح، فيما 
ذلــك، وبدأت  اعتقالهما وتصفيتهما بعد  تم 
مــؤســســات حــقــوق اإلنــســان تجمع املعطيات 

واألدلة للتحقيق في األمر.
ومواطنون  مراقبون  يوّجهها  كثيرة  أسئلة 
ــــن قـــــــرار إرســـــــــال عــنــاصــر  حــــــول املـــــســـــؤول عـ
أمــن إلــى حــي مــن أحــيــاء الــبــلــدة القديمة يوم 
الخميس بعد العصر، أي الوقت الذي يشهد 
ذروة املــتــســوقــن فــي أكــثــر األمـــاكـــن ازدحــامــا 
فـــي نــابــلــس، ال ســيــمــا أن تــصــريــحــات األمـــن 
الالحقة كانت تفيد بأن األمن كان يستهدف 
ــة عــــن الـــقـــانـــون مــــن عــشــرة  ــابـــة خــــارجــ »عـــصـ
أفراد«، ليحصل تبادل إلطالق النار بن األمن 
للعدالة، ويسفر عن مقتل رجلي  واملطلوبن 
أمن، بقي أحدهما ينزف نحو ربع ساعة قبل 
أن تستطيع قوة أمنية مساندة الوصول إليه، 

وسط إطالق كثيف للنيران.
تـــوتـــر املـــديـــنـــة ازداد يـــومـــا بــعــد يـــــوم، قـــوات 
األمــن الفلسطيني انتشرت في كل مكان، في 
مواطنوها  يألفه  لــم  املدينة  لعسكرة  مشهد 
سابقا، مع عمليات اقتحام للمنازل. وحسب 
مــا أعــلــن املــتــحــدث بــاســم األمـــن الــلــواء عدنان 
الــضــمــيــري يــــوم األحــــــد، فــقــد »صــــــادر األمـــن 
البلدة  البناء فــي  مــن داخــل ســراديــب حديثة 
الــقــديــمــة فـــي نــابــلــس بـــنـــادق أوتــومــاتــيــكــيــة 
وقــذائــف مــضــادة لــلــدروع ومــســدســا وقنابل 
 عن قذائف أر 

ً
متفجرة محلية الصنع، فضال

بي جي وصناديق مغلقة مليئة بالذخيرة«. 
أمــا األهــالــي ومؤسسات حقوقية، فــأكــدوا أن 
اقــتــحــام األمـــن للبيوت جـــرى وســـط عمليات 
تــدمــيــر وتــخــريــب لــلــبــيــوت ومـــصـــادرة أوراق 
مهمة ومبالغ مالية، واعتقال أطفال دون 18 
عاما، ما زال خمسة منهم رهن االعتقال حتى 
الــيــوم، إضــافــة إلــى توقيف نــســاء ملــدة تــراوح 

بن يوم أو اثنن.
ظــل الــتــدهــور املــيــدانــي والــتــوتــر سيد املوقف 
في نابلس، وسط تصريحات أمنية متالحقة 
تعبئ الشارع واألمن وتتوعد العصابة التي 
األمـــن، والــتــي وصفها املتحدث  قتلت رجــلــي 
باسم األجهزة األمنية اللواء الضميري بأنها 
»عصابة خطيرة خارجة عن القانون، وتطّبق 
ــن الــســلــمــي  ــ ــنـــدة إســرائــيــلــيــة لــتــهــديــد األمـ أجـ
الـــداخـــلـــي، وال عــالقــة لــهــا بــســالح املــقــاومــة«. 
القبض على أحمد  الــثــالثــاء  تــم فجر  أن  إلــى 
»أبو العز حالوة« وهو  عز حالوة، املعروف بـ
عــنــصــر أمـــن فلسطيني يــعــمــل عــلــى مــرتــبــات 
ــبـــاحـــث(، ويتهمه  )املـ الــفــلــســطــيــنــيــة  الــشــرطــة 
األمــن بأنه وراء مقتل عنصري األمــن شبلي 

بني شمسة ومحمود الطرايرة.
عندها أخــذت األمــور منحى دراماتيكيا غير 
الغاضبن  قــام عشرات عسكرين  إذ  متوقع، 
من زمالء الشرطين القتيلن، بضرب حالوة 
وهو مقيد ضربا مبرحا في معسكر الجنيد 
بعد اعتقاله، في حضور بعض ضباط وقادة 
األمن الذين أطلقوا النار لتفريق العسكرين 
نقل  تــم  إذ  األوان،  فــوات  بعد  لكن  الغاضبن 
حـــالوة إلــى املستشفى وأعــلــن عــن وفــاتــه إثر 
الضرب املبرح، حسب ما أكد محافظ نابلس 
ــوب فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة  ــ ــرجـ ــ أكـــــــرم الـ
متطابقة لإعالم الفلسطيني صباح الثالثاء 

23 الحالي.
اإلنسان  اإلعــالم وحقوق  في  الخبير  ويقول 
»الـــعـــربـــي  ـــي حـــديـــث لــــ مـــاجـــد الــــــعــــــاروري، فـ
الــجــديــد«، إن األجــهــزة األمــنــيــة فهمت الدعم 
أجل  مــن  األمنية  لحملتها  الــواســع  الشعبي 
فــــرض األمـــــن والـــنـــظـــام بـــاعـــتـــبـــاره تــفــويــضــا 
مطلقا لها باستخدام القوة من دون مراعاة 
الـــشـــروط الــقــانــونــيــة، الفـــتـــا إلــــى أن »بــعــض 
أمنيون  مسؤولون  أطلقها  التي  التهديدات 
بــاســتــخــدام الـــقـــوة ســاهــمــت بــشــكــل ملحوظ 
فــي عــدم األخــذ باالعتبار قــوة أجــهــزة األمــن، 
ــام أفـــراد  إضـــافـــة إلـــى تــصــريــحــات أطــلــقــت أمــ
أجـــهـــزة األمــــن فـــي بــيــت الــــعــــزاء، فـــي وقــــت لم 
نسمع فيه عن تصريحات أمنية أو تعليمات 
من القيادة األمنية تطالب األمن باالنضباط 
عند اســتــخــدام الــقــوة، وهـــذا مــا فهمه بعض 
استخدام  فــي  يدهم  إطــالق  بأنه  العسكرين 

ي الضرورة عند 
َ
القوة من دون مراعاة شرط

استخدام القوة أو التوازن في استخدامها«.
ــه »لـــبـــعـــض  ــ ــفـ ــ ــن أسـ ــ ــرب الــــــــعــــــــاروري عــ ــ ــعــ ــ ويــ
ويمكن  صــدرت  التي  الرسمية  التصريحات 
ــة عــلــى  ــئـ ــبـ ــعـ ــا تــــحــــريــــض وتـ ــنـــهـ ــــفــــهــــم مـ ُي أن 
ــــوة«، مــعــتــبــرًا أن »الــخــطــيــئــة  ــقـ ــ اســـتـــخـــدام الـ
الكبرى أنه لم يتم التوقف بجدية أمام ادعاء 
أن  القديمة  الــبــلــدة  فــي  القتلى  أهــالــي  بعض 
تل بعد أن تم اعتقاله، فلم 

ُ
أحد أبنائهم قد ق

ُيجَر أي تحقيق رسمي أو حتى حقوقي في 
ــهــم مــنــه بـــأن الــجــو الــعــام 

ُ
هـــذا الـــكـــالم، مــمــا ف

مـــن جــهــة الـــدعـــم الــشــعــبــي وحـــمـــاس الـــقـــادة 
ألفــراد  حماية  سيشكل  فيه  املبالغ  األمنين 
ــــن تـــجـــاه أيــــة مــخــالــفــة قـــد يــرتــكــبــونــهــا«،  األمـ
الفــتــا إلـــى أن بــعــض وســائــل اإلعــــالم خلطت 
بــن دعـــم مجتمعي لــفــرض األمــــن والــنــظــام، 
وبن تفويض شعبي لألجهزة بإطالق يدها 
في الحملة، مما ساهم في إيقاع أفراد األمن 
في هذه الخطيئة الكبيرة التي هزت وجدان 

املجتمع الفلسطيني.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد مـــديـــر الــهــيــئــة املــســتــقــلــة 
ــان عـــمـــار دويــــــك، فـــي حــديــث  لــحــقــوق اإلنــــســ
امليدانين  الباحثن  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــة  ــدأوا بــجــمــع املــعــطــيــات واألدلــ ــ للهيئة قـــد بـ
واالســتــمــاع لــألهــالــي وشــهــود الــعــيــان، حول 
االشتباه بإعدام األغبر وفــارس حــالوة فجر 
الفلسطيني، وما زال  الجمعة على يد األمــن 

جمع األدلة إلثبات ذلك أو نفيه جاريا.
حالة الغليان بدت السمة الواضحة للمدينة، 
واســـتـــحـــال إرجـــــاع عـــقـــارب الــســاعــة لـــلـــوراء، 
باتت  مواجهات  عبر  امليداني  التدهور  فبدأ 
القديمة بشكل شبه  البلدة  تشهدها حــارات 
ليلي، من إطــارات مشتعلة، إلى حواجز أمام 
الغاز  قنابل  يطلق  الـــذي  الفلسطيني  األمـــن 
املــســيــل لــلــدمــوع بــكــثــافــة والـــرصـــاص الــحــي 
عسكرية  ســيــارات  وهــنــاك  املتظاهرين،  على 

ف في أنحاء املدينة.
ّ
ووجود أمني مكث

تــعــالــت األصـــــــوات، والـــتـــي كـــانـــت فـــرديـــة في 
البداية، مطالبة السلطة الفلسطينية بإنهاء 
عسكرة املدينة، والكف عن بعض »املمارسات 
ــــن ضــــــرب املــحــتــجــزيــن  ــر الـــقـــانـــونـــيـــة« مـ ــيـ غـ
املقتَحمة،  املــنــازل  تخريب  وعــدم  وإهانتهم، 
وأهم من ذلك فتح تحقيق مستقل بما يجري 
ــلـــس. تــبــعــتــهــا اســـتـــقـــاالت جــمــاعــيــة  ــابـ فــــي نـ
لــلــعــشــرات مــن كــــوادر وأنــصــار حــركــة »فــتــح« 
التي تعلم تماما أن كل خطأ تقوم به أجهزة 
األمن والسلطة الفلسطينية سينعكس على 
الــحــركــة سلبا فــي نتائج االنــتــخــابــات ســواء 
االنتخابات  أو حتى  النقابات  أو  الجامعات 

املحلية املرتقبة بعد أسابيع.
ويـــقـــول املـــحـــامـــي نـــائـــل الـــحـــوح ابــــن مــديــنــة 
ــلـــى قــيــام  نــــابــــلــــس: »هــــنــــاك تـــحـــفـــظ كـــبـــيـــر عـ

أبو  بمقتل  تحقيق  لجنة  بتشكيل  الحكومة 
الــعــز حـــالوة، ألن الــقــانــون أعــطــى صالحيات 
التحقيق للنيابة العامة، وما قررته الحكومة 
ـــل 

ّ
ــقـــانـــون وتـــدخ ــتــــداء عــلــى صـــالحـــيـــات الـ اعــ

بعمل النيابة«.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد 
الــلــه قــد اجــتــمــع بــقــادة األجـــهـــزة األمــنــيــة في 
25 الــحــالــي، وأطــلــعــهــم عــلــى مــجــريــات عمل 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق بــخــصــوص كــافــة األحــــداث 
ــتـــي يــتــرأســهــا  الـــتـــي وقـــعـــت فـــي نـــابـــلـــس، والـ
النيابة  فــي عضويتها  وتــضــم  الــعــدل  وزيـــر 
ــدًا أنـــه  ــؤكــ ــة الــــعــــامــــة، مــ ــابـ ــيـ ــنـ الـــعـــســـكـــريـــة والـ
ــتـــداء  »ســتــتــم مــحــاســبــة املـــســـؤولـــن عـــن االعـ
على حياة وأمــن املواطنن، بما يشمل أفراد 
املــؤســســة األمــنــيــة«. لــكــن إعــــالن الــحــمــد الله 
واملحامن  الحقوقين  مــن  باستنكار  قــوبــل 
واملـــواطـــنـــن، والـــذيـــن تـــســـاءل بــعــضــهــم: »إذا 
كان الحمد الله يشغل منصب رئيس الوزراء 
ووزيـــر الــداخــلــيــة فــي الــوقــت نفسه، علما أن 
ــر الــداخــلــيــة هـــو املـــســـؤول عـــن األجـــهـــزة  ــ وزيـ
األمنية، فمن سيحقق مع من، وكيف ستحقق 

الحكومة مع نفسها؟«.
وفي هذا السياق، يعلن عضو لجنة الحريات 
العامة في الضفة الغربية خليل عساف، أنه 
تــم االتــفــاق بــن أعــضــاء لجنة الحريات على 
تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تقوم بعملها 
بشكل واضح ومستقل، وأن تتم مراقبة لجنة 
الـــوزراء، داعيا  التي شّكلها رئيس  التحقيق 
»العتقال كل العسكرين الذين شاركوا بقتل 
حــالوة في مركز تجّمع األجهزة األمنية في 
نـــابـــلـــس«. فــيــمــا يــــرى املـــوّجـــه الـــعـــام للهيئة 
أن  العكر  مــمــدوح  اإلنــســان  لحقوق  املستقلة 
تكن  لــم  إذا  تحقيق  لجنة  ألي  مصداقية  »ال 

مستقلة«.
حسم بهذا الشكل، 

ُ
لكن األمور في نابلس ال ت

ال بالبيانات وال بعشرات االجتماعات التي 
والبلدية  التجارية  الغرفة  في  يوميا  تجرى 
ــدوا أنـــهـــم ال  ــ ــــالوة، والــــذيــــن أكــ ــوان آل حــ ــ ــ وديـ
يستقبلون املعزين بل املتضامنن، فتركيبة 
نابلس أكثر تعقيدًا، ومــا جــرى يزيد األمــور 
ســوءًا، فعائلة حــالوة مصرة على دفــن يليق 
بــابــنــهــا ولـــن تــذهــب كــمــا فــعــلــت املــــرة األولـــى 
حقنا   

ً
ليال ابنها  بدفن  يقضي  توافقي  لحل 

فــارس حالوة  للدماء، كما فعلت حن دفنت 
ابــن شقيق أبــو الــعــز األســبــوع املــاضــي، بعد 

أذان املغرب.
كان مشهد الدفن الليلي في وجود مئات من 
عناصر األمن غريبا في املدينة، ومع ذلك تم 
حقنا للدماء، لكن بعد مقتل أبو العز حالوة 
على يد األمن بالضرب املبرح، ترفض العائلة 
الــدفــن. يــقــول محامي العائلة  تــكــرار ظـــروف 
»رضينا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ محمد حــالوة 
 حــقــنــا لـــلـــدمـــاء، وبـــعـــد أن 

ً
ــارس لـــيـــال ــ بـــدفـــن فـ

توصلنا لتوافق مع الشخصيات االعتبارية 
في املدينة يقضي بدفنه بعد املغرب، على أن 
نابلس  إلــى منطقة  بالذهاب  العز  أبــو  يقوم 
الــجــديــدة وتــســلــيــم نــفــســه، وهــــذا مــا تــم أمــام 
التجارية  الــغــرفــة  مــن  اعــتــبــاريــة  شخصيات 
والبلدية، لكن قتل أبو العز ضربا خلق واقعا 
يتم  لن  لدينا طلبات محددة  جــديــدًا، ونحن 

الدفن إال بموجبها«.
ووفق املحامي حالوة، فإن »العائلة تشترط 
دفــنــا الئــقــا لــحــالوة فــي الــنــهــار، واعــتــبــار كل 
تها 

ّ
ــتــل فـــي الــحــمــلــة األمــنــيــة الــتــي شن

ُ
مـــن ق

لوائح  وتقديم  شهيدًا،  الفلسطينية  السلطة 
اتهام بحق كل من شارك في قتل حالوة، ألن 
أكرم  نابلس  ومحافظ  األمــن  باسم  املتحدث 
ــتــل ضــربــا، وبــالــتــالــي 

ُ
الـــرجـــوب اعــتــرفــا أنـــه ق

هناك جناة يجب أن يتم تقديم لوائح اتهام 
من النيابة العسكرية ضدهم، وإرجاع كل ما 
قامت األجهزة األمنية بمصادرته من عائلة 
حــالوة، وإطــالق ســراح خمسة أشخاص من 
العائلة كان أبو العز حالوة قد قام بتسليمهم 
الحملة على قضية  مــن  أســابــيــع  أربــعــة  قبل 
املــفــروض أن تنتهي بصك صلح  أخـــرى مــن 

عشائري يتم تقديمه للقضاء«.
وما يجعل األمر أكثر تعقيدًا في نابلس، أن 
الــعــديــد مــن املــطــلــوبــن هــم مــن رجــــال األمـــن، 
فحالوة يعمل على مرتبات الشرطة، وهناك 
األشهر  فــي  وقعت  التي  الجرائم  مــن  العديد 
املــاضــيــة كـــان عــنــاصــر األمـــن إمـــا طــرفــا فيها 
فذت بسالح األمن، أو أن من 

ُ
أو أن الجريمة ن

نقل مطلوبا للعدالة كان رجل أمن، أو أن من 
خرج بمسيرة مسلحن محسوب على األمن، 
األمر الذي اعترف به املتحدث باسم األجهزة 
املحلية  ــة«  ــ »رايـ إلذاعــــة  بتصريحه  األمــنــيــة، 
فــي رام الــلــه، أن »مــن بــن الــذيــن تــم اعتقالهم 
مــنــذ الــشــهــر الــفــائــت وحــتــى أمـــس عسكرين 
يــعــمــلــون فــــي األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة ومــتــهــمــون 

بالفلتان وأعمال غير قانونية«.
ــي نــابــلــس  ــا يـــجـــري فــ ويـــحـــّمـــل مــــراقــــبــــون مــ
لسياسة طويلة من الصفقات مع الخارجن 
عــن الــقــانــون، وفـــق خليل عــســاف. وعــــادة ما 
كانت هذه الصفقات تتم ملنع تفاقم املشاكل 
أكــبــر، ويــكــون قائما عليها أحــد قــادة  بشكل 
األمن أو املحافظ أو رئيس الوزراء وعدد من 
نـــواب الــتــشــريــعــي، وتــقــضــي بـــأن يــتــم إطــالق 
ســراح عــدد من املتهمن بعد تعهدهم بعدم 
تكرار ما قاموا به من مخالفات، وهــذا يبرر 
ملـــاذا وصــلــت كــرة الثلج فــي نابلس إلــى هذا 

الحجم اليوم.

8
سياسة

إطالق  بعد  الجمعة،  أمــس  )38 عامًا(،  إيــاد زكريا حامد  الشاب،  استشهد 
جنود االحتالل اإلسرائيلي النار عليه، وهو يقود مركبته بالقرب من املدخل 
املحتلة.  الغربية  الضفة  الله، وسط  رام  مدينة  لبلدة سلواد، شرقي  الغربي 
باتجاه  النار  أطلقوا  الجنود  إن  الجديد«،  »العربي  لـ محلية،  مصادر  وقالت 
الغربي ملدينة سلواد، وأصابوا  مركبة فلسطينية كانت تسير عند املدخل 

سائقها، وتركوه ينزف على األرض حتى فارق الحياة.

شدد أمني سر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات 
)الصورة(، أمس الجمعة، على ضرورة قيام املحكمة الجنائية الدولية بدورها 
نتوقع  »لم نكن  بيان صحافي،  الجرائم اإلسرائيلية. وقــال، في  بالنظر في 
العدوانية  وممارساته  جرائمه  بتبرير  اإلسرائيلي  االحــتــالل  قيام  من  أقــل 
التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني خالل عدوانه األخير على قطاع غزة 

صيف 2014 في التحقيق الذي أجرته أخيرًا السلطات اإلسرائيلية«.

أصـــيـــب الـــعـــشـــرات مـــن الــفــلــســطــيــنــيــني، أمــــس الــجــمــعــة، بـــاالخـــتـــنـــاق جـــراء 
اإلسرائيلي  االحتالل  أطلقه جنود  الذي  للدموع،  املسيل  الغاز  استنشاقهم 
باتجاه املشاركني في مسيرات الضفة الغربية املحتلة املناهضة لبناء الجدار 
واالستيطان. وقال املتحدث باسم املسيرة، مراد شتيوي، إن جنود االحتالل 
تعمدوا إطالق الغاز املسيل للدموع باتجاه املنازل، في الوقت الذي اقتحم فيه 

جنود االحتالل منازل أخرى، بهدف مالحقة الشبان واعتقالهم.

استشهاد 
شاب فلسطيني 
برصاص االحتالل 

قرب رام اهلل

عريقات يدعو 
المحكمة الجنائية 

للنظر بجرائم 
االحتالل

عشرات اإلصابات 
في قمع مسيرات 

الضفة الغربية

الفلسطينية  األمن  قوات  بين  مواجهات  إثر  الميداني،  الوضع  تدهور  مع  عدة،  أيام  منذ  غليان  حالة  نابلس  مدينة  تعيش 
ومطلوبين، ومقتل عدة أشخاص من الطرفين، إال أّن مقتل أحد المطلوبين خالل اعتقاله، فّجر الوضع لتنتشر قوات األمن 

في كل مكان، وسط تعالي أصوات غاضبة مطالبة بإنهاء عسكرة المدينة وفتح تحقيق مستقل بما يجري

ينتشر األمن الفلسطيني في كل أرجاء المدينة )نضال أشتيه/فرانس برس(

 ■  مشهد عسكرة المدينة غير مسبوق بسبب انتشار اآلليات والمداهمات...
     ومواجهات تشهدها حارات البلدة القديمة بشكل شبه يومي

■  مقتل رجلي أمن ومواطن عزز حالة االحتقان وتعويل على لجنة تحقيق
     مستقلة الحتواء األزمة
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الجزائر ـ حمزة كحال

ــررت الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة شن  ــ قـ
حــــرب ضـــد االقـــتـــصـــاد املــــــوازي أو 
ـــ »الـــســـوق  ــبـــالد بـ ــا ُيـــعـــرف فـــي الـ مـ
الــــــــســــــــوداء«، الــــتــــي أخــــــــذت بــــالــــتــــمــــدد خــــالل 
األخــيــرة، حيث تتجه نحو تفعيل  الــســنــوات 
ـــصـــادق عليه 

ُ
قــانــون املــمــارســات الــتــجــاريــة امل

قبل 6 سنوات، والــذي يلزم التجار بمختلف 
أصــنــافــهــم بــالــتــعــامــل بــالــفــواتــيــر والــصــكــوك 

البنكية أيضا في التعامالت التجارية.
وقــــال حــســان بــلــقــنــدوز، املـــســـؤول فـــي وزارة 
الــجــديــد«، إن »السلطات  لـــ«الــعــربــي  الــتــجــارة 
في  بحذافيرها  القوانن  تطبيق  على  عازمة 
أقرب اآلجال مهما كانت النتائج«، مضيفا أن 
»إلزام التعامل بالفواتير ليس باألمر الجديد، 
فــالــقــانــون الــتــجــاري تــحــدث عــن هـــذه النقطة 
فــي العديد مــن املــــواد«. وأضـــاف بلقندوز أن 
»الـــقـــانـــون ســيــطــبــق عــلــى جــمــيــع الــقــطــاعــات، 
ــة الـــــــذي يــحــمــي  ــافـــسـ ــنـ ــقــــانــــون املـ ــا لــ ــرامــ ـــتــ احـ
املساواة بن املتعاملن االقتصادين، إال أننا 
أخــذنــا بعن االعــتــبــار خصوصية كــل قطاع، 

فالخدمات ليست كالزراعة والعقارات«.
ــــى أن الـــــــــوزارة اســـتـــحـــدثـــت »ســنــد  وأشـــــــار إلـ
املعاملة التجارية » الذي ينوب عن الفواتير 
قطاع  في  تتم  التي  التجارية  التعامالت  في 
الزراعة بمختلف شعبها، حيث يكون السند 
تحديد  فيه  يتم  واملشتري  البائع  بــن  كعقد 
واملبلغ،  والكمية  املعاملة  محل  املنتج  نــوع 
والوسطاء  املضاربة  على  ما سيقضي  وهــو 

ألنه سيسمح بتتبع أثر السلع.
وبلغ حجم املبادالت التجارية غير »املفوترة« 
نحو 41.61  مليار دينار ) 363 مليون دوالر( 
خالل النصف األول من العام الحالي، مقابل 
في  دوالر(  مليون   281( ديــنــار  مليار   31.51

عمان ـ زيد الدبيسية

األردن أصــبــح  فـــي  الــتــعــلــيــم  أن  يــــرى خـــبـــراء 
أقـــرب إلـــى الــشــركــات االســتــثــمــاريــة منها إلــى 
االرتفاع  بسبب  وذلــك  التعليمية،  املؤسسات 
ــة في  ــدراســ ــوم الــ ــ ــرأ عــلــى رسـ ــــذي طــ الــكــبــيــر الـ

املدارس والجامعات الخاصة على حد سواء.
واملــادي  الطابع االستثماري  إن  وقــال خــبــراء 
ــاع الــتــعــلــيــم  ــطـ ــبـــح يــســيــطــر عـــلـــى قـ الــــــذي أصـ
الجامعات  على  مقتصرًا  يعد  لــم  األردن،  فــي 
واملــدارس الخاصة، بل أخذ يشمل الجامعات 
ــتــــي تـــتـــقـــاضـــى رســــومــــا أعــلــى  الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
ــة،  بـــكـــثـــيـــر مـــــن بــــعــــض الــــجــــامــــعــــات الــــخــــاصــ
ــــرة خـــالل  ــثـــر مــــن مـ ــوم أكـ ــرســ ــادة الــ ــ ــ وتـــمـــت زيـ
الخبراء  وأضـــاف  املــاضــيــة.  القليلة  الــســنــوات 

العام املاضي، بزيادة بلغت  الفترة من  نفس 
لــــوزارة  أرقــــام حــديــثــة  نسبتها 32%، حــســب 

التجارة.
وليست هــذه املــرة األولــى، التي تتوجه فيها 
ــواتــيــر« 

َ
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة نــحــو فـــرض »ف

أنواعها،  بمختلف  التجارية  التعامالت  فــي 
أن  املــحــاولــة األولـــى بالفشل، بعد  ــوجــت 

ُ
ت إذ 

انــدلــعــت مــوجــة احــتــجــاجــات شــعــبــيــة بــدايــة 
والسكر«،  »الزيت  بأحداث  ُسميت   2011 عــام 
ــبـــب ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الـــســـلـــعـــتـــن، بــعــد  بـــسـ
املــضــاربــة الــتــي أحــدثــهــا الــتــجــار املسيطرين 
ــّي ذراع  ــ ــغـــرض لـ عـــلـــى االقـــتـــصـــاد املــــــــوازي بـ
الفواتير  فــرض  عن  تراجعت  التي  الحكومة، 
فـــي املـــعـــامـــالت الـــتـــجـــاريـــة، خـــوفـــا مـــن تــحــول 
أحداث »الزيت والسكر« إلى ثورة شعبية في 
العربي« في  ثــورات »الربيع  ظل تزامنها مع 

تونس ومصر وليبيا.
وال يبدو أن تجار الجملة في أسواق الخضر 
ــه وحـــتـــى أســـــــواق املـــــــواد الــغــذائــيــة  ــفــــواكــ والــ
مــســتــعــدون لــالمــتــثــال لــتــعــلــيــمــات الــحــكــومــة. 
»العربي  التقتهم  العديد منهم ممن  أكد  فقد 
بالفواتير  للتعامل  القاطع  رفضهم  الجديد« 
وبالصكوك البنكية ألسباب مالية وضريبية 

وإدارية أيضا.

أن ذلــــك أدى إلــــى هـــــروب كــثــيــر مـــن الــطــلــبــة، 
لــلــدراســة  بـــعـــشـــرات اآلالف  وتـــقـــدر أعــــدادهــــم 
فــي الـــخـــارج كـــون قــطــاع التعليم فــي بــالدهــم 
تــحــول إلــى تــجــارة وابــتــعــد كثيرًا عــن غاياته 
أثــر أيضا على جــودة مخرجات  السامية، ما 
ــا لــــســــوق الـــعـــمـــل.  ــهـ ــتـ مـ الـــتـــعـــلـــيـــم وعـــــــدم مـــالء

قال حمزة مسعودي، وهو بائع بالجملة ملواد 
بــنــاء، إنـــه ال يــثــق فــي الــنــظــام البنكي وال في 
النظام الضريبي، وبالتالي ال يفضل التعامل 
أنه  مضيفا  البنكية،  الصكوك  وال  بالفواتير 
اعــتــاد كــذلــك إنــهــاء الــتــعــامــالت الــتــجــاريــة في 
وقتها والحصول على األموال في عن املكان، 
»فسيضيع  بالفواتير  التعامل  حــال  فــي  أمــا 
الــكــثــيــر مــــن الــــوقــــت الحـــتـــســـاب الــــرســــم عــلــى 

القيمة املضافة«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ســـأل نبيل غــافــور، تاجر 
جـــمـــلـــة فـــــي ســـــــوق الــــخــــضــــر والـــــفـــــواكـــــه فــي 
العاصمة الجزائرية »من سيدفع الرسم على 
الــقــيــمــة املــضــافــة الـــذي يبلغ 17% الــتــاجــر أم 

املشتري؟«.
هذه املخاوف هي ما جعلت غافور، يتخوف 
من ارتفاع األسعار مستقبال، ألن التعامالت 
التجارية غالبا ما تتم وفق ما وصفه بـ«مبدأ 
إال  زبنائه،  األســعــار مع  الليونة« في تحديد 
وفق  األســعــار  »الفواتير« ستجعله يضع  أن 
هامش ربح محدد سلفا مع احتساب الرسم 
إلــى رفع  الــذي ســيــؤدي  القيمة املضافة  على 
األسعار. وكانت الحكومة قد شددت منتصف 
الــعــام املــاضــي 2015 عــلــى اســتــخــدام وســائــل 
الـــدفـــع الـــورقـــيـــة بــالــنــســبــة لـــشـــراء املــمــتــلــكــات 
أو تتجاوز  تــســاوي قيمتها  الــتــي  الــعــقــاريــة، 
5 مالين دينار)45 ألف دوالر( وكذلك اقتناء 
الصناعية  والتجهيزات  الجديدة  الــســيــارات 
االســتــجــمــام  وزوارق  والـــيـــخـــوت  الـــجـــديـــدة 
واملـــمـــتـــلـــكـــات الـــقـــيـــمـــة لـــــدى تــــجــــار األحــــجــــار 
أو  قيمتها  والتي تساوي  النفيسة  واملــعــادن 

تفوق مليون دينار)9 آالف دوالر(.
السابق  العضو  مبتول،  الرحمن  عبد  ورأى 
في مجلس املنافسة الجزائري أنه »يستحيل 
أن يكون هناك إقبال على استعمال الفواتير 
في املعامالت التجارية، وذلك لوجود ضغط 
جــبــائــي كــبــيــر فـــي الـــجـــزائـــر، كــمــا أن طبيعة 
املنظومة البنكية ستعطل العمل، ألن تحويل 
 آخر في 

ٍ
أي مبلغ من حساب إلى حساب بنكي

الجزائر يستغرق أكثرمن 36 ساعة إذا كانت 
الحسابات في بنك واحد و48 ساعة لتحويل 

األموال من بنك إلى آخر«.
بمثل  العمل  تأجيل  »نقترح  وأضــاف مبتول 
هــذه اإلجـــــراءات، ألن االقــتــصــاد الــجــزائــري ال 
الراهن،  الوقت  في  إضافية  ضغوطا  يحتمل 
مــن   2011 ســـيـــنـــاريـــو  تــــكــــرار  يــســتــبــعــد  ال  إذ 
خــالل حـــدوث املــضــاربــة على املـــواد الغذائية 
األســـاســـيـــة وســـحـــب األمـــــــوال مـــن االقــتــصــاد 
ــا يـــــؤدي إلــــى نــقــص الــســيــولــة في  املـــــــوازي مـ

البالد«.

ــًرا لــتــوســع الــحــكــومــة فـــي زيــــــادة أعــــداد  ونــــظــ
أصحاب  أعــلــن  فقد  جامعاتها،  فــي  املقبولن 
في  استثماراتهم  أن  أخــيــرا  خــاصــة  جامعات 
وخسارة  بالتوقف  مهددة  باتت  القطاع  هــذا 
مــبــالــغ طــائــلــة أنــفــقــوهــا عــلــى مـــدى الــســنــوات 
املــاضــيــة.  وحـــددت الحكومة معدل 60% فما 
فوق في الثانوية العامة )التوجيهي( لغايات 
القبول في الجامعات الخاصة، و65% للقبول 
النحسار  أدى  مــا  الحكومية،  الــجــامــعــات  فــي 
ــــرص الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة فــــي اســتــقــطــاب  فـ
أعداد كافية من الطلبة للدراسة فيها وتعزيز 
وضعها املالي. وفي هذا الصدد، قال الدكتور 
فـــاخـــر دعــــــاس، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة من 
أجــل حــقــوق الطلبة، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إنه 
والجامعات  العالي  التعليم  قوانن  ظل  وفــي 

الجامعات  فـــإن  األردن،  فــي  الــتــربــيــة  وقــانــون 
الـــرســـمـــيـــة والــــخــــاصــــة واملـــــــــــدارس الـــخـــاصـــة 
ــرب إلـــى الــشــركــات االســتــثــمــاريــة  أصــبــحــت أقــ
ــاف  ــى املـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة. وأضــ مــنــهــا إلــ
الجامعات  إعــطــاء  مــن  ابـــتـــداًء  يتمثل  ذلـــك  أن 
واملـــدارس الخاصة الحق بوضع رســوم دون 
إلى  أدى  مــا  الحكومية،  الجهات  إلــى  الــعــودة 
قــيــام هـــذه الــجــامــعــات واملـــــدارس بــاالســتــفــراد 
ــع الـــرســـوم  ــ ــور ورفـ ــ ــاء األمــ ــيــ بــاملــواطــنــن وأولــ
الجامعات  مــرورًا بإعطاء  بشكل شبه سنوي 
مرتفعة  رســوم  الصالحيات بوضع  الرسمية 
للتخصصات الجديدة، وانتهاًء بعدم تحديد 
ســقــوف معينة ألربــــاح املــــدارس والــجــامــعــات 
الــخــاصــة. وقـــال إن الــحــكــومــة تستمع وتــدعــم 
أصــحــاب رأس املــــال املــتــاجــر بــالــعــلــم، مــشــددًا 
ــعــــودة إلــــى تــمــثــيــل مــصــالــح  عــلــى ضــــــرورة الــ
األمـــــــــوال. وأشـــــار  ولـــيـــس رؤوس  األردنـــــيـــــن 
دعـــاس إلـــى قــيــام الــحــكــومــة بتخفيض الــدعــم 
الحكومي للجامعات الرسمية، حيث ارتفعت 
الرسمية من  األردنية  الجامعات  أعــداد طلبة 
81 ألف طالب وطالبة في عام 2001 لتتجاوز 

200 ألف طالب وطالبة في عام 2015. 
وباألرقام يؤكد دعاس: » لقد بلغ مقدار الدعم 
 2001 عام  في  الرسمية  للجامعات  الحكومي 
حـــوالـــي 65 مــلــيــون دوالر وانــخــفــض إلـــى 45 
أنـــه تم  ــاف  لــلــعــام 2015.« وأضــ مــلــيــون دوالر 
الرسمية  للجامعات  الحكومي  الدعم  خفض 
تــزامــنــا مـــع قـــيـــام الــحــكــومــة بــإعــطــاء الــضــوء 
ــر لـــهـــذه الـــجـــامـــعـــات لـــرفـــع رســومــهــا  األخــــضــ
املـــوازي  البرنامج  فــي  كبير  بشكل  والــتــوســع 
القبول  والــدولــي برسوم مضاعفة عن برامج 
ــبـــحـــت الـــجـــامـــعـــات الــرســمــيــة  ــة، وأصـ ــاديــ ــعــ الــ
تتنافس مع الجامعات الخاصة في استقطاب 
الـــطـــلـــبـــة، لــيــتــالشــى الــــفــــارق بــــن الــجــامــعــات 
بالرسوم  يتعلق  مــا  فــي  والــخــاصــة  الرسمية 
ــن يــتــحــكــم  ــ الـــــدراســـــيـــــة. ويــــــــرى دعــــــــاس أن مـ
املــال  رأس  األردن هما  فــي  التعليمي  بــالــقــرار 
الــدولــي، حيث إن رأس املــال  وصــنــدوق النقد 
على  يعمل  الحكومي  الــقــرار  على  بسيطرته 

مــنــع أي تــدخــل حــكــومــي فــي عــمــل الجامعات 
اللتن ال سلطة حكومية  الخاصة،  واملـــدارس 
بــالــرســوم واألقــســاط.  مــا يتعلق  فــي  عليهما 
وبّن أن صندوق النقد الدولي يتحكم بالقرار 
التعليمي من خالل فرض شروطه على األردن 
تمهيدًا  للجامعات  الحكومي  الــدعــم  بخفض 
إللــغــائــه كليا والــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة لرفع 
رسوم التنافس لتغطية العجز في ميزانيات 
الــجــامــعــات الــرســمــيــة. وقـــال أحــمــد التميمي، 
ــة لــه  ــ ــ الــخــبــيــر فــــي قـــطـــاع الــتــعــلــيــم، فــــي دراسـ
الوطني في  لقد بلغ حجم االستثمار  أخــيــرًا: 
مــلــيــار دوالر، حسب   25 قـــرابـــة  الــقــطــاع  هــــذا 
واإلنــفــاق عليه سنويا  الحالي،  الــســوق  قيمة 
يبلغ 906 مالين دوالر. وأكــد أهمية تحديث 
التعليمية  املــؤســســات  لــحــمــايــة  الــتــشــريــعــات 
وضـــمـــان اســتــقــرارهــا وتــحــفــيــز الــتــفــاعــل بن 
املــؤســســات األكــاديــمــيــة والــقــطــاع الــصــنــاعــي 
للوصول إلى تشاركية تنموية ما بن مختلف 
الجامعات  عــدد  الــوطــنــيــة. ويبلغ  املــؤســســات 
األردن 15 جامعة و10 جامعات  الخاصة في 
حكومية. وقال منذر الصوراني، رئيس نقابة 
أصـــحـــاب املـــــــدارس الـــخـــاصـــة، إن دعــــم قــطــاع 
عن  والــتــخــفــيــف  األردن  فــي  الــخــاص  التعليم 
ــــادة دعمها  الــطــلــبــة يــتــطــلــب مـــن الــحــكــومــة زيـ
برأسمال  أقيمت  الــتــي  واملــــدارس  للجامعات 
وطني ومن حق أصحابها البحث عن الربح، 
ما  التشغيلية،  التكاليف  ارتــفــاع  إلــى  مشيرًا 
اســتــوجــب رفــــع الــــرســــوم. ولــفــت إلــــى أن عــدد 
املدارس الخاصة في األردن يبلغ حوالي 2400 
مــدرســة بحجم اســتــثــمــار يــقــدر بــحــوالــي 2.8 
مليار دوالر. وقال الصوراني إن االستثمار في 
التعليم يعاني من تحديات كبيرة وال  قطاع 
مجال أمام املستثمرين فيه إلى زيادة الرسوم 
ــــالق مــشــاريــعــهــم.  لــكــن حـــســـام عــايــش،  أو إغـ
الجديد«:  لـ«العربي  قــال  االقــتــصــادي  الخبير 
من املؤسف أن يتحول التعليم في األردن إلى 
»بزنس«، وبات أولوية لدى أصحاب املدارس 
أربــــاح طائلة  الــخــاصــة تحقيق  والــجــامــعــات 

على حساب الطلبة وجودة التعليم.

الرياض ـ خالد الشايع

تــثــيــر عــمــلــيــات الــســطــو املــتــكــررة عــلــى الـــصـــرافـــات اآللـــيـــة في 
في  متناميا  قلقا  الــســعــوديــة  العربية  باململكة  عــدة  مناطق 
األوســــاط املــصــرفــيــة، فــي الــوقــت الـــذي تتجه مــؤســســة النقد 
العربي السعودية )البنك املركزي( إلى إلزام املصارف بتدابير 
جــديــدة لحماية األمــــوال. وقـــال مــصــدر مــســؤول فــي مؤسسة 
النقد السعودية إن املؤسسة تعكف على وضع تنظم جديد 
يهدف لحماية أجــهــزة الــصــراف اآللــي مــن السرقة واالعــتــداء 
وحماية العاملن عليها، بعد تنامي وتيرة االعتداء على عدد 

من أجهزة الصراف اآللي في مختلف املناطق السعودية.
وأوضح املصدر في تصريح لـ«العربي الجديد«، أن التنظيم 
الــجــديــد سيجبر املـــصـــارف عــلــى اســتــخــدام شــركــات حماية 
مسلحة، وسيارات مصفحة، ووضع قواعد خرسانية صلبة 

أمام الصرافات التي تكون في مناطق بعيدة.
وأطلق مسلحان النار قبل أيام على ثالثة من موظفي شركة 
نقل أموال أثناء تغذيتهم أحد أجهزة الصراف اآللي بمحافظة 
القطيف، وأصابا اثنن منهم، وتمكنا من االستيالء على أكثر 
من 9 مالين ريال )2.4 مليون دوالر( والذوا بالفرار، بيد أن 
هــذه الــحــادثــة الــتــي أثـــارت الكثير مــن الــجــدل فــي السعودية، 
لم تكن األولــى، فشهدت البالد خالل األشهر الثالثة األخيرة 

الكثير من حاالت السطو واالعتداء على الصرافات اآللية.
ــة أمنية مــحــاولــة سرقة  وقــبــل أســبــوعــن فــقــط، أحبطت دوريـ
مــاكــيــنــة صـــــراف تــابــعــة ألحــــد املــــصــــارف فـــي الــــدمــــام )شـــرق 
بــربــط جهاز  الــســعــوديــة( بعد أن كــان ثــالثــة ملثمن يهمون 
الــصــراف اآللـــي فــي مــحــاولــة لسحبه بــســيــارة، غير أن تدخل 

دوريات األمن حال دون ذلك وهرب اللصوص من املوقع.
وحاول عدد من املصارف تجاوز هذه الحوادث، غير أن الحل 
الذي لجأت إليه هو إزالة أكثر من 28 جهازًا، ُصنفت املناطق 

التي وضعت فيها الصرافات بأنها غير أمنة.
ويشير خــبــراء ماليون، إلــى أن تنامي ظــاهــرة االعــتــداء على 

أجهزة الصراف اآللي، قد ينعكس بشكل سلبي على الخدمات 
التي تقدمها املصارف في املناطق النائية، كما أنها قد تكبد 
املــؤســســات املــالــيــة خــســائــر بــاملــاليــن، إضــافــة الرتــفــاع قيمة 
التأمن على أجهزة الصرافات وحماية العاملن في صيانتها. 
وقـــال مــاجــد املــوســى، الخبير املــالــي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
اللجوء إلى عدم تغذية الصرافات اآللية من املناطق النائية 
قــد يضر بساكني هــذه املناطق، وكــذلــك املصارف  بــاألمــوال، 
ذاتــهــا، حــيــث سيتسبب ذلـــك فــي انــخــفــاض حــجــم العمليات 
اليومية املــنــفــذة عبر أجــهــزة الــصــراف اآللـــي إضــافــه الرتــفــاع 
تكلفة بقاء الــصــراف دون اســتــخــدام، مــن حيث إيــجــار املوقع 

وكلفة الكهرباء وكلفة املراقبة األمنية اإللكترونية.
وحمل فهد القاسم، املحلل املالي وأستاذ االقتصاد، املصارف 
في  تقصيرها  بسبب  للسطو،  الصرافات  تعرض  مسؤولية 
الــحــمــايــة. وقـــال الــقــاســم لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــكــثــيــر من 
الصرافات اآللية تفتقد أعمال الصيانة واالحتياطات األمنية، 
ــتـــداء عــلــى هـــذه األجـــهـــزة تــتــزايــد،  لــهــذا نــجــد أن حــــوادث االعـ
وهي تتسبب في خسارة املصارف مبالغ كبيرة، فكل صراف 
يحتوي على األقل على من 5 إلى 10 مالين ريال، ولكن األكثر 
خسارة هي فقدان الجهاز ذاتــه، وهو جهاز تزيد قيمته عن 
370 ألف دوالر. وأضاف » الخوف األكبر هو أن يتحول األمر 
البعيدة  لظاهرة، وتصبح أجهزة الصراف اآللي في األماكن 
والنائية عرضة للهجوم، والحل األمثل أن يتم اختيار أماكن 
الــشــوارع  أو  الرئيسية  الــطــرقــات  فــي  الجميع  أمـــام  مكشوفة 

العامة، ليكون من الصعب على اللصوص التعرض لها«.
وتــابــع »وجــــود هـــذه األجــهــزة فــي أمــاكــن بــعــيــدة عــن األعــن 
أن  الــتــي يجب  الحماية  أن  لــهــا، كما  الــتــعــرض  يشجع على 
يتم تخصيصها لهذه األجهزة محدودة جدًا وهذه مشكلة 

كبيرة أيضا«.
وارتفع عدد الصرافات اآللية في السعودية بنسبة 11% خالل 
عام 2015، لتبلغ 17.2 ألف صراف، مقابل 15.52 ألف صراف 

بنهاية عام 2014، وفق البيانات املصرفية.

الجزائر تعلن »حرب الفواتير« 
ضد االقتصاد الموازي

إجراءات حكومية ال تقلص البطالةاألردن: الطالب يهربون للخارج لغالء الرسوم

)Getty( سوق في إحدى الواليات الجزائرية)صرافات آلية في السعودية )فرانس برس

)Getty( »مظاهرات طالبية في العاصمة عمان ضد »تجارة التعليم

سرقة الصرّافات اآللية تقلق الرياض

تتجه الحكومة الجزائرية 
لتفعيل قانون يلزم 

التجار بالتعامل بالفواتير 
والصكوك البنكية في 

التعامالت التجارية، 
في خطوة لمحاربة 

تمدد االقتصاد الموازي 
والتهرب الضريبي

بورصة مصر تخسر 
495 مليون دوالر

 خسرت البورصة املصرية خالل 
تعامالت األسبوع املاضي 4.4 مليارات 
جنيه )495 مليون دوالر(، بعد تراجع 

رأس املال السوقي ألسهم الشركات 
املقيدة إلى نحو 412.2 مليار جنيه، مقابل 

416.6 مليار جنيه األسبوع السابق له، 
بانخفاض بلغت نسبته 1.1 %. وأظهر 
التقرير األسبوعي للبورصة املصرية، 

أمس، تباين أداء مؤشرات السوق حيث 
هبط مؤشر السوق الرئيسي »إيجي اكس 

30« الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة 
 بنسبة 2.23%، وانخفض مؤشر 

األسهم الصغيرة واملتوسطة »إيجي إكس 
70« بنحو 0.61%، فيما ارتفع مؤشر 

»إيجي اكس 100« األوسع نطاقًا بنحو 
.%0.03

قرض من صندوق 
النقد لألردن

أعلن صندوق النقد الدولي، موافقته على 
قرض لألردن بقيمة 723 مليون دوالر، 
مشيرًا إلى أن القرض سيدعم برنامج 

اإلصالح االقتصادي واملالي الذي تبنته 
اململكة. ويهدف البرنامج وفق وكالة األنباء 

األردنية »بترا«، أمس، إلى دعم ضبط 
أوضاع املالية العامة بتخفيض الدين العام 

وتوسيع اإلصالحات الهيكلية لتهيئة 
الظروف ملزيد من النمو الشامل. وبحسب 
بيان الصندوق، فإنه سيتم منح دفعة أولى 

من القرض بقيمة 72.3 مليون دوالر، 
فيما سيتم صرف املبلغ املتبقي على مدة 

البرنامج املحددة بـ 3 سنوات.

وزير ليبي يبحث استكمال 
مشروع للكهرباء 

بحث وزير الحكم املحلي في حكومة 
الوفاق الليبية، بداد قنصو، مع مسؤولني 

أتراك استكمال إنشاء محطة كهرباء 
»أوباري«،  لحل أزمة انقطاع التيار في 

جنوب ليبيا.  جاء ذلك خالل زيارة 
»قنصو« إلى العاصمة التركية، أنقرة، 

التي اختتمها يوم الخميس، وفق وكالة 
 األناضول، أمس. ومحطة »أوباري« 

الغازية هي من كبرى محطات توليد 
الكهرباء بالجنوب الليبي، وبدأت شركة 
»آنكا تكنيك« التركية في تنفيذها عام 
2012 لتصل نسبة اإلنجاز فيها إلى 

98%، إال أن التجهيزات النهائية توقفت 
بسبب الصراعات املسلحة.

روسيا تسعى الستعادة 
التجارة مع سلوفاكيا

أعرب الرئيس الروسي، فالديمير بوتني، عن 
اعتقاده بأن استعادة التبادل التجاري بني 

روسيا وسلوفاكيا أمر ممكن.
وقال بوتني، في تصريحات أدلى بها خالل 

اجتماع مع رئيس الوزراء السلوفاكي، 
روبيرت فيكو، ونقلتها وكالة أنباء »تاس« 
الروسية، أمس، »رغم أنه يتعني علي القول 

بأسف شديد إن حجم التجارة تقلص، 
أرى أنه ال تزال هناك فرصة لتعافي حجم 

التجارة بني البلدين«. 

ارتفاع إقراض الشركات في 
منطقة اليورو 

أظهرت بيانات صادرة عن البنك املركزي 
األوروبي، ارتفاع اإلقراض املوجه لشركات 

منطقة اليورو على أساس سنوي في يوليو/
تموز املاضي. وارتفع اإلقراض لشركات 

منطقة اليورو بنسبة 1.9% في يوليو/
تموز، بعدما نما 1.7% في يونيو/حزيران 

على أساس سنوي، بينما زاد إقراض 
ا مع وتيرة نمو الشهر 

ً
األسر 1.8% توافق

السابق. وتوفر تلك البيانات دالئل إضافية 
ا 

ً
على أن اقتصاد منطقة اليورو كان مرن

بعد استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي، ويضعف الحاجة لضخ املركزي 

األوروبي املزيد من املال في االقتصاد.

ارتفاع قياسي بإنتاج القمح 
في إيران

قال يزدان سيف، املدير العام لشركة 
الخدمات الزراعية اإليرانية، إن إنتاج 

محصول القمح في إيران ارتفع من 6 
ماليني طن في 2012، إلى 14 مليون طن في 

العام الزراعي الحالي، بزيادة بلغت نسبتها 
133% . ونقلت وكالة » ارنا«، أن إيران 

تحولت في عام 2012 إلی أکبر مستورد 
للمواد الغذائية، إال أنه وبفضل التدابير 

التی اتخذتها الحكومة الحالية حققت إيران 
االکتفاء الذاتي في العديد من هذه املواد.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%32
ــالت  ــام ــع ــت ــم ال ــج ــغ ح ــل ب
بــدون  تتم  الــتــي  التجارية 
مليار    41.61 نحو  فواتير 
دوالر(  مليون   363( ديــنــار 
من  األول  الــنــصــف  ــالل  خـ
الحالي، مقابل 31.51  العام 
الفترة  نفس  في  دينار  مليار 

من 2015، بزيادة %32.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

إنــهــا تعمل  الــســودانــيــة  تــقــول الحكومة 
على توفير فرص العمل من خالل زيادة 
املشاريع  وتشجيع  املــصــرفــي  التمويل 
يؤشر  ملموسا  واقعا  أن  إال  الصغيرة، 
على أن جهودها لم تفلح، وفق مراقبن، 
في حل مشكلة البطالة بشكل جذري، إذ 

تظل اإلجراءات املتخذة غير كافية.
وســجــلــت نــســبــة الــبــطــالــة فـــي الـــســـودان 
نــحــو 19% مــن إجــمــالــي الــقــادريــن على 
الــعــمــل، وفــقــا آلخـــر إحــصــائــيــة نشرتها 
املــاضــي،  ــار  ــايـــو/أيـ الــعــمــل فـــي مـ وزارة 
القطاعن  في  العاملن  عــدد  بلغ  بينما 
العام والخاص نحو 11 مليون شخص.

وبـــلـــغـــت نــســبــة الـــبـــطـــالـــة بــــن الــشــبــاب 
حوالي 34%، وبن الفتيات 45%، وبن 
وفقا   ،%25 الجامعية  الشهادات  حملة 
الــبــشــريــة  ــوارد  ــ املــ لــنــشــرة وزارة تــنــمــيــة 
ــه على  ــــرى مــحــلــلــون أنــ الـــســـودانـــيـــة. ويـ
واقعا سيئا  تفرز  البطالة  أن  من  الرغم 
بـــن الــشــبــاب إال أن هــــذا الـــواقـــع يــــزداد 
ســــــوءًا مــــع دخــــــول مــنــافــســن جـــــدد فــي 
سوق العمل السوداني الذي بدأ يتقبل 
أي قوى عاملة قادمة من الخارج، سواء 

بضوابط مشروعة أو غير مشروعة.
وتــوقــعــت دراســــة طرحتها ورشـــة عمل 
سابقة بالخرطوم، اضطرادًا مستمرًا في 
الخريجن؛  بن  البطالة  زيــادة معدالت 
املستمر في مؤسسات  للتوسع  نتيجة 
في  بسيط  نمو  مقابل  العالي،  التعليم 
للوظائف  السنوي  االستيعاب  معدالت 

العامة.
ــــد الـــــــنـــــــايـــــــر، الــــخــــبــــيــــر  ــمـ ــ ــــحـ وأرجـــــــــــــــع مـ
ــادي، انــــتــــشــــار الــــبــــطــــالــــة بــن  ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
خــريــجــي الــجــامــعــات، إلــــى عــــدم تــوافــق 
ومخرجاتها  العالي  التعليم  سياسات 

مع سوق العمل.
ـــ »الــعــربــي  ورأى الــنــايــر فـــي تــصــريــح لـ

مسؤولية  الحكومة  على  أن  الــجــديــد«، 
ــــرص عــمــل  ــبـــرى تــتــمــثــل فــــي تـــولـــيـــد فـ كـ
جـــديـــدة فـــي الـــقـــطـــاع الـــعـــام والـــخـــاص، 
في مشروعات  االستثمار  عبر تشجيع 
بـــد من  : »ال  ــال  ــ كــثــيــفــة. وقـ ذات عــمــالــة 
فيها  تــســاهــم  تمويلية  محفظة  إنــشــاء 
الــســودانــيــة بنسبة مــقــدرة من  الــبــنــوك 
مشروعات  لتمويل  تخصص  ودائعها 
الخريجن، مع مراجعة ضوابط العمالة 
الــســودانــيــن على  األجــنــبــيــة، وتشجيع 
العمل في مهن مرفوضة تتطلب إعادة 
ــر فــيــاض  ــبـ ــتـ الـــنـــظـــر فــــي األجــــــــــور«. واعـ
ــالــــي، فـــي تــصــريــح لـ  حـــمـــزة، املــحــلــل املــ
التعليم  سياسة  أن  الــجــديــد«،  »العربي 
أنها  إال  العالي »رشــيــدة وخلقت وعيا، 
باملقابل لم تخلق مشروعات للخريجن 
خلقت  مــا  وبــقــدر  احتياجاتهم،  تغطي 
أخفقت  للدولة،  قاعدة  التعليم  سياسة 

في توفير قاعدة مهنية للخريجن«. 
العالي  التعليم  وزارة  لــبــيــانــات  ووفــقــا 
السودانية، فإن أكبر شريحة للخريجن 
ــن الـــقـــانـــونـــيـــن  ــ ــي مــ ــ ــي الـــــــســـــــودان هــ ــ فــ

والزراعين. 
وتتراوح فرص التوظيف في العاصمة 
الخرطوم وبقية أنحاء السودان بن 25 
إلى 50 ألف وظيفة سنويا، إال أن بعض 
املــحــلــلــن يــــرون أنــهــا حــصــة ضــئــيــلــة ال 
ــادمـــن الــجــدد  ــقـ تــتــنــاســب مـــع أعــــــداد الـ
التمويل  تجربة  أن  كما  الــعــمــل،  لــســوق 
مــن الــبــنــوك لــم تــكــن بــالــحــجــم املــطــلــوب، 
 عن دخول عمالة وافــدة وقبولها 

ً
فضال

بمهن قد ال يعمل فيها سودانيون.
ــيـــاســـات  سـ أن  املــــــالــــــي،  ــلــــل  املــــحــ ورأى 
الخاص  القطاع  الحكومة حجمت عمل 
التجار  جعل  مما  لــهــا،  أســيــرًا  وجعلته 
ــــى الـــتـــجـــارة الـــذكـــيـــة حــتــى  يـــلـــجـــؤون إلـ
ال يــتــعــرضــوا لــدفــع رســــوم أو ضــرائــب، 
فــلــجــأوا إلــى العمل فــي املــنــازل فــي بيع 
السلع والخدمات، »وهــذا يمثل ضغطا 

عــلــى الــخــريــجــن«. وقـــال فــيــاض: »نحن 
ــي حـــاجـــة إلـــــى مـــراجـــعـــة الـــســـيـــاســـات  فــ
الخاصة باالستثمار، وخفض الضرائب 
الــتــي تعد  التمويل  مــع توسيع شـــروط 
قــاســيــة فـــي نــســبــة الــربــحــيــة الــســنــويــة 
خـــريـــجـــو  ــكــــي  ــتــ ويــــشــ  .%12 الــــبــــالــــغــــة 
على  الحصول  صعوبة  مــن  الجامعات 
في  الخاصة،  مشروعاتهم  لبدء  تمويل 

ظل عدم توفر فرص عمل تستوعبهم.
ــة الــنــيــلــن،  ــعـ ــامـ وقـــــــال الــــخــــريــــج مــــن جـ
لـ »العربي الجديد«:  الرشيد إسماعيل، 
ُيطلب  التمويل عقيمة حيث  »إجـــراءات 
منك ضمانات وحساب في الخدمة، كما 
أنه كلما زادت فترة السداد تزيد نسبة 
الفائدة، كما أن املبلغ الذي يتم املوافقة 
عليه كقرض، غالبا يكون غير كاف لبدء 
املــشــروع، فــي ظــل الــظــروف االقتصادية 
املوارد  الحالية«. وتخطط وزارة تنمية 
البشرية لتخصيص 51 ألف فرصة عمل 
لــلــخــريــجــن خــــارج ســـوق الــعــمــل للعام 
قــد عولت على  الحكومة  وكــانــت   .2016
بــرنــامــج الــتــمــويــل األصــغــر الــتــي تعنى 
الــصــغــيــرة، يخصص من  بــاملــشــروعــات 
خــاللــهــا كــل مــصــرف 12% مــن رأســمــالــه 
لــتــوفــيــر تــمــويــل لــلــخــريــجــن بـــواقـــع 20 
مــلــيــون جنيه ســـودانـــي ســنــويــا، تسدد 
إلى  بــفــائــدة سنوية تصل  أقــســاط  على 

.%12
ــــن وجــــــــود مـــؤســـســـات  ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــى الـ ــلــ وعــ
التمويل األصغر التابعة لبنك السودان 
أنها  إال  33 مؤسسة،  والبالغة  املــركــزي 
هي األخــرى لم تفلح في تقديم قروض 
أو مـــشـــروعـــات لــلــشــبــاب الــبــاحــثــن عن 
الــعــمــل، وحــتــى الـــذيـــن ُمــنــحــوا قــروضــا 
املــؤســســات، واجهتهم عقبات  مــن هــذه 
ــــروط منح  فـــي الــــســــداد، خـــاصـــة وأن شـ
الــشــبــاب،  قــاســيــة يعجز عنها  الــتــمــويــل 
املتمثلة في الضمانات مع فترة سماح 

ضعيفة.

تقارير عربية

أسواق

عمالةمال وناس

السعودية

االستثمار الخاص 
في التعليم باألردن بلغ 

2.8 مليار دوالر

ــتــركــي،  ــال وزيـــــر االقـــتـــصـــاد ال قــ
اقـــتـــصـــاد  إن  ــكـــجـــي،  ــبـ زيـ ــهــــاد  نــ
ــــن يــهــتــز بــســبــب  ــــوي ولـ ــــالده قـ بــ
محاولة االنقالب الفاشلة الشهر 
املـــاضـــي أو الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الجارية حاليًا في سورية. وذكر 
زيبكجي في مقابلة مع قناة »إن.

تـــي.فـــي« الــتــلــفــزيــونــيــة، أمـــس، إن 
ســوريــة،  فــي  العسكرية  العملية 
ــوع املـــاضـــي  ــ ــبـ ــ ــتــــي بـــــــدأت األسـ ــ ال
خطوة إيجابية لضمان استقرار 
تــركــيــا. كــانــت األســهــم الــتــركــيــة، 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــفـــضـــت يــــــوم األربـ ــد انـــخـ ــ قـ
املاضي، بأكثر من 2% باملوازاة 
مــع تــراجــع الــلــيــرة أمــــام الــــدوالر. 
وبــحــســب أحـــد املــصــرفــيــني فــإن 
الجيوسياسية،  املخاطر  »زيـــادة 
سورية،  في  العسكرية  والعملية 
كـــانـــت ســبــبــا فـــي زيــــــادة وتــيــرة 
ــتـــهـــا«،  ــرة لـــقـــيـــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ خــــــســــــارة الـ
مـــتـــوقـــعـــا اســــتــــمــــرار الـــضـــغـــوط 
على االقــتــصــاد الــتــركــي فــي ظل 

الظروف الحالية.
)رويترز(

استقرار 
االقتصاد 

التركي
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

أيام قليلة وتعود إلى أسواق املال 
ــــازة الــصــيــف،  حــيــويــتــهــا بــعــد إجـ
األســـواق خاملة  فيها  التي تظل 
بــســبــب غـــيـــاب الـــالعـــبـــن الـــكـــبـــار فـــي ســوق 
أسعار  تحرك  التي  واملــضــاربــات  الصفقات 
األسهم والسندات والسلع في أنحاء العالم. 
ولـــكـــن مـــا الـــــذي يــنــتــظــر املــســتــثــمــريــن هــذا 
 الــعــام مــن مفاجآت لــدى عودتهم فــي بداية 
الشهر املقبل؟ حتى اآلن ال توجد متغيرات 
تذكر في السوق، سوى ترقب كبار شركات 
ــفـــائـــدة األمــيــركــيــة  الـــوســـاطـــة لــتــوجــهــات الـ
وانعكاساتها على سوق السندات العاملية، 
ترليون   13.5 بــحــوالــى  قيمتها  تــقــدر  الــتــي 

دوالر. 

في الصيف املاضي، اتسم شهرأغسطس/آب 
الذي يصادف عادة اإلجازات السنوية لكبار 
ــال الــعــاملــيــة، بــأزمــة  ــ الــالعــبــن فـــي أســـــواق املـ
الــســوق الصينية واضــطــراب ســوق الصرف 
الــعــاملــيــة، بسبب الــتــذبــذب الــحــاد فــي الــيــوان 

وتــدعــايــاتــه عــلــى عــمــالت الـــــدول اآلســيــويــة. 
ولكن هذا الصيف يبدو حتى اآلن خاليا من 

املفاجآت الكبرى. 
ويـــرى العديد مــن خــبــراء املـــال فــي الــغــرب أن 
إشــارات  توفر  تكون  ربما  الوحيدة  املفاجأة 
ــادة الــفــائــدة األمــيــركــيــة، حــتــى ولــو  بــشــأن زيــ
بــربــع نـــقـــطـــة«0.25%«، لتنقذ االنــهــيــار الــذي 
تشهده حاليا أسواق السندات العاملية، التي 
بات ريعها ال يجذب املستثمرين، خاصة في 
أوروبــا واليابان، حيث اعتمد  كل من البنك 
املــركــزي األوروبـــي والبنك املــركــزي الياباني 
ــة فــــائــــدة ســـالـــبـــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــنـــوك أوروبـ ــدة بـ ــ وعــ
السندات واإليداعات. وبالتالي، فإن املستثمر 
في السندات السيادية بات يخسر جــزءًا من 
تعني  السالبة  والفائدة  اشتراها.  إذا  أمواله 
تلقائيا« سندات سالبة«، أي أن شراء السند 
ــداًل مـــن أن يــجــلــب ريـــعـــا ملــشــتــريــه، ينتهي  ــ بـ
املــشــتــري بــتــكــبــد  خــســائــر مـــن شـــرائـــه. وكــل 
األمل في شراء مثل هذه السندات، هو عودة 
الـــفـــائـــدة إلــــى طــبــيــعــتــهــا فـــي أوروبــــــا وآســيــا 
خالل السنوات املقبلة، وبالتالي عودتها إلى 

تحقيق أرباح. 
ولكن في مقابل السندات السالبة، ال يبدو أن 
أدوات املال األخرى تحقق عوائد مجزية هي 
األخرى، فاالستثمار في السلع األولية تسبب 
في خسائر كبرى بالنسبة إلى املستثمرين. 
املــســتــثــمــرون فــي الــنــفــط خــســروا كــثــيــرًا هــذا 
الــعــام ، خاصة فــي النفط الــصــخــري، كما أن 
في  أفلست  والصلب  الحديد  شركات  بعض 
ــا بــســبــب هـــزة الــنــمــو فـــي الــصــن ومــا  ــ أوروبــ

خيارات 
المستثمرين

ترقب في وول 
ستريت لتوجهات 

الفائدة األميركية 
)Getty(

ينتاب الرعب كبار المستثمرين من توجهات السياة النقدية عالميًا التي 
اتجهت نحو الفائدة السالبة، والتوسع في شراء السندات الحكومية 
تقدر  موجودات  فيها  تحوز  باتت  درجة  إلى  الشركات،  وسندات 

قيمتها بحوالى 25 ترليون دوالر

المستثمرون في الذهب 
حققوا فوائد تقدر 

بـ 26% منذ بداية العام

غموض في التصريحات 
اإليرانية ومخاوف من 
ارتفاع اإلنتاج العراقي

واشنطن تتخوف من 
استغالل بوتين للغاز ضد 

مصالحها في أوروبا

معظم أدوات 
المال تحقق خسائر 

عدا الذهب

أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس الجمعة أن إنفاق املستهلكن البريطانين، 
التصويت لصالح خروج  التي سبقت  الثالثة  بأعلى وتيرة، خالل األشهر  زاد 
بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي. وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أيــضــا أن اســتــثــمــارات 
يونيو/  إلــى  أبريل/نيسان  من  الفترة  في  املتوقع  غير  على  ارتفعت  الشركات 
حزيران مقارنة مع األشهر الثالثة السابقة. وقال مكتب اإلحصاءات الوطنية، 
البريطاني بعد  ــارات على وقـــوع ضــرر كبير على االقــتــصــاد  إنــه ال تــوجــد إشــ
مكتب  لــدى  االقتصادين  كبير  جريس  جــو  وقــال  »بريكست«.  على  التصويت 
السابقة  الفترتن  -التي تشمل  الوطنية في بيان »نتائج مسحنا  اإلحــصــاءات 
أثر  وقــوع  أي عالمة على  اآلن  مــبــاشــرة- ال تظهر حتى  لــه  والتالية  لالستفتاء 
كبير على االستثمارات أو الناتج املحلي اإلجمالي بسبب حالة الضبابية. ومن 
املتوقع أن يكون يشهد النمو في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران 

معداًل قياسيا مرتفعا مقارنة مع الفصول املقبلة. 

اســتــقــرت األســهــم األوروبـــيـــة فــي الــتــعــامــالت املــبــكــرة أمــس الجمعة، مــع تركيز 
)البنك  االتـــحـــادي  االحــتــيــاط  مجلس  رئــيــســة  تلقيها  كلمة  عــلــى  املستثمرين 
املركزي األميركي( جانيت يلن، ترقبا ألية مؤشرات على توقيت رفع أسعار 

الفائدة األميركية.
وهـــبـــط مـــؤشـــر »ســتــوكــس 600«، لــأســهــم األوروبــــيــــة 0.1% بــعــد هـــبـــوط في 
في   %0.1 البريطاني   100 تايمز  فايننشال  مؤشر  وتــراجــع  السابقة.  الجلسة 
حن انخفض مؤشر داكس األملاني 0.2%. وصعد سهم جيمالتو املتخصص 
 ،»600 »ستوكس  مؤشر  على  الرابحن  أكبر  ليصبح   %4.8 الرقمي  األمــن  فــي 
 من التوقعات. 

ً
بعدما جاءت نتائج أعمال الشركة في النصف األول أفضل قليال

وتراجع مؤشر »كاك 40« الفرنسي بنسبة 0.2% عند فتح السوق.

عــادت شركات الصلب الكبرى في الصن لتحقيق أربــاح، خــالل النصف األول 
من عام 2016، إال أنها ما زالت ترزح تحت ضغوط خفض الطاقة الزائدة. وقالت 
لــأوراق  بورصة شانغهاي  الــى  تقرير  في  والصلب،  للحديد  شركة شاندونغ 
املالية، إن أرباحها الصافية بلغت 23.15 مليون يوان )نحو 3.5 مالين دوالر( 
أكثر من 210% على أســاس سنوي. وبلغت األربــاح  النصف األول، بزيادة  في 
الصافية لشركة باوتو للصلب في منطقة منغوليا الداخلية 27.52 مليون يوان 

في النصف األول، بزيادة أكثر من 117%، على أساس سنوي. 
العام  أرباحها في النصف األول من  ويذكر أن من بن 19 شركة صلب نشرت 
الـ  الجاري، شهدت 13 شركة ارتفاعا في أرباحها. وبلغ إجمالي صافي أربــاح 
19 شركة صلب املذكورة 2.3 مليار يوان في النصف األول، مقارنة مع خسارة 

قدرها 1.57 مليار يوان خالل نفس الفترة من العام املاضي.

أخبار في صور

نمو استهالكي سريع 
في بريطانيا

استقرار األسهم األوروبية 

عودة األرباح 
لشركات الصلب الصينية

)Getty( مشهد من اجتماع »أوبك« الماضي في فيينا)Getty( شركة غازبروم، أكبر ممد للغاز في أوروبا

وقــــــعــــــت أســــــــعــــــــار الــــــنــــــفــــــط، أمــــــــــــس، أســـــيـــــرة 
اتفاق  املتضاربة حول مستقبل  التصريحات 
تثبيت اإلنتاج الذي سيناقشه كبار املنتجن 
ــك« وخـــارجـــهـــا فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــ مـــن »أوبــ
النفط  أسعار  وانخفضت  الجزائر.  في  املقبل 
في لندن، بعدما قلص وزير الطاقة السعودي، 
ــالـــح، الـــتـــوقـــعـــات بــتــدخــل قــــوي من  ــفـ خـــالـــد الـ
ــوق خــــــالل مــبــاحــثــاتــهــم  ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ ــتـــجـــن فـ ــنـ املـ
أشــار محللون  املقبل، في حن  الشهر  املقررة 
إلــــى اســـتـــمـــرار تــخــمــة املــــعــــروض الـــتـــي تــؤثــر 
ســلــبــا عــلــى الـــســـوق. وتـــرعـــب مـــخـــاوف زيـــادة 
البترولية  املنظمة  أعضاء  قبل  من  املــعــروض 
»أوبـــــك«، املــضــاربــن عــلــى الــعــقــود اآلجــلــة في 
ســــوق الـــطـــاقـــة الـــعـــاملـــيـــة، إذ يـــواصـــل الـــعـــراق 
زيــادة إنتاجه فوق 4.2 مليون برميل يوميا، 
ويــرفــض التقيد بــأي سقف فــي اإلنــتــاج، كما 
إذا  إنتاجها  زيـــادة  مــن  ليبيا ربما تتمكن  أن 

نجحت مساعي التسوية الجارية حاليا. 
السعودية  أن  إلى  غربية  وتشير إحصائيات 
أنتجت 10.67 مالين برميل يوميا من النفط 
أعلى مستوى  وهــو  يوليو/تموز،  فــي  الــخــام 
في تاريخها. وقال الفالح، مساء الخميس، إن 
اإلنتاج ال يزال حول ذلك املستوى، رغم أنه لم 
يشر إلى رقم محدد لإنتاج في أغسطس/ آب.
وفي مقابلة مع رويترز بعد أن ألقى كلمة في 
مجلس األعمال األميركي-السعودي في لوس 

إلقناع  مساعيها  املتحدة  الــواليــات  تــواصــل 
دول االتــحــاد األوروبـــي بعدم السماح للغاز 
الـــروســـي بــالــتــمــدد أكــثــر فــي أوروبـــــا، بسبب 
االستراتيجي  التأثير  من  واشنطن  مخاوف 
ــقــــرار  ــلـــى الــ ــة عـ ــيــ ــروســ إلمـــــــــــدادات الــــطــــاقــــة الــ
ــاســـي األوروبــــــــــــي. ويـــــــرى مـــســـؤولـــون  ــيـ الـــسـ
أميركيون، أن خطوط إمدادات الغاز الروسية 
الجديدة إلى أوروبا، ومن بينها »خط السيل 
الــذي  ـ2« وخــط »تــركــيــش ســتــريــم«  الشمالي 
عـــاد لــلــحــيــاة، بــعــد عــــودة الــعــالقــات التركية 
ــددان األمــــن  ــ ــهـ ــ ــــى طــبــيــعــتــهــا، يـ ــة إلــ ــيــ الــــروســ

اإلستراتيجي ألوروبا الغربية. 
فــي هــذا الــصــدد، قــال نــائــب رئــيــس الــواليــات 
ــا بحاجة إلى  املتحدة، جــو بــايــدن، إن أوروبـ
مـــصـــادر طــاقــة مــتــنــوعــة، وإن مـــشـــروع بــنــاء 
خط أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا 
»السيل الشمالي- 2« صفقة سيئة للمنطقة. 
وقـــال بــايــدن الـــذي يـــزور الــســويــد حــالــيــا، في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي اســـتـــوكـــهـــولـــم، مــســاء 

الــخــمــيــس: »إن مــشــروع الــســيــل الــشــمــالــي ـ 2 
صفقة سيئة ألوروبا«. وأشار في هذا الصدد 
إلى أن املنطقة بحاجة ملصادر طاقة متنوعة، 
بداًل من التركيز على مصدر واحد. وأضاف 
أن  الغاز يجب  أن سوق  األميركي  السياسي 
تكون مفتوحة ما سيفسح املجال للمنافسة 

فيها.
ــارة ملــدة  ووصـــل بــايــدن إلـــى الــســويــد، فــي زيــ
يـــوم واحــــد، يــنــوي خــاللــهــا مــنــاقــشــة مسائل 
الدول اإلسكندنافية والواليات  التعاون بن 
املــتــحــدة، إضــافــة إلـــى أزمــــة الــالجــئــن. وكــان 

الــروســي، سيرغي الفــروف،  وزيــر الخارجية 
قـــد اتـــهـــم واشــنــطــن فـــي مـــايـــو/أيـــار املــاضــي 
بمحاوالت تسييس وعرقلة مشروع »السيل 
الـــشـــمـــالـــي- 2«. ومــــشــــروع الــســيــل الــشــمــالــي 
الغاز  الثاني، هو مشروع يضاعف إمــدادات 

إلى أملانيا ويمر تحت بحر البلطيق. 
وحــســب قــنــاة »روســيــا الـــيـــوم«، قـــال الفـــروف 
ــيـــل  ـــــأن »الـــسـ ــا: »نــــحــــن مـــقـــتـــنـــعـــون بــ ــهـ ــنـ ــيـ حـ
ــدادات  الــشــمــالــي- 2 » ســيــؤدي إلــى تعزيز إمـ
الــطــاقــة إلـــى الـــقـــارة األوروبـــيـــة وتــعــزيــز أمــن 
بحت، ويضم  تجاري  املشروع  فيها،  الطاقة 
عـــددًا مــن الــشــركــات الــغــربــيــة، وإن مــحــاوالت 
فــي طبيعتها،  عــرقــلــتــه هــي ســيــاســيــة بحتة 
ــاولــــون مــــن خـــالل  كـــمـــا أن األمـــيـــركـــيـــن يــــحــ
أصدقائهم املقربن في حلف شمال األطلسي 
ــر أن  ــ ــذكـ ــ ــــي الــــطــــريــــق، ويـ وضــــــع الـــعـــقـــبـــات فـ
الشمالي- 2«، يقضي ببناء  مشروع »السيل 
الغاز بطاقة إجمالية قدرها  خطن ألنابيب 
لنقله  الغازسنويا،  55 مليار متر مكعب من 
أملانيا عبر بحر  إلــى  الروسية  السواحل  من 
البلطيق، وذلك إلى جانب خط الغاز »السيل 
الشمالي 1«. ويضم املشروع ائتالف شركات، 
ــمـــالق الــــغــــاز الـــروســـي  فــيــمــا تــبــلــغ حـــصـــة عـ
إلــى جــانــب 10% لكل  »غـــازبـــروم« فيه %50، 
من شركات »E.ON« األملانية، وشركة »شل« 
في«  أم  »أو  وشــركــة  البريطانية،  الهولندية 
ــة،  ــيـ ــانـ ــة »بــــاســــف« األملـ ــركــ الـــنـــمـــســـاويـــة، وشــ

وشركة »Engi« اإليطالية.
وكـــانـــت أمــيــركــا قــامــت خـــالل الـــعـــام الــجــاري 
بــبــيــع بــعــض شــحــنــات الـــغـــاز الــصــخــري الــى 
ليست  بأنها  إلقناعها  مــحــاولــة  فــي  ــا  أوروبــ
بــحــاجــة لــتــوســيــع إمــــــدادات الـــغـــاز الـــروســـي. 
ولــكــن مــراقــبــون الحــظــوا أن شــركــة غــاز بــروم 
الروسية تبيع الغاز ألوروبا بأسعار أرخص 
مــن الــغــاز األمــيــركــي، وهــو مــا دفــع الشركات 
األملــانــيــة لإسهام والــدفــاع بــحــرارة عــن خط 

السيل الشمالي الثاني. 
)العربي الجديد، روسيا اليوم(

أنــجــلــيــس، قـــال الــفــالــح: »الـــســـوق تــتــحــرك في 
يرتفع بشكل جيد  الطلب  الصحيح.  االتــجــاه 
فــي أنــحــاء الــعــالــم«. وقـــال الــفــالــح إنـــه لــم تجر 
حتى اآلن، أي مناقشات محددة بشأن تجميد 
ــــك« عــلــى الـــرغـــم مـــن بــقــاء  إنـــتـــاج مــنــظــمــة »أوبــ
اإلمـــــدادات الــعــاملــيــة عــنــد مــســتــويــات مرتفعة. 
ــــرص الــتــوصــل  ــى أن فـ ــ وتـــشـــيـــر تــعــلــيــقــاتــه إلـ
إلى عودة  التفاق تبدو محدودة، مع إشارته 

للتوازن إلى السوق وطلب مطرد.  
وفي االتجاه ذاتــه، أظهرت بيانات إحصائية 
غربية، أن السعودية تجاوزت روسيا بإنتاج 
الــنــفــط الـــخـــام فـــي الــصــيــف الــحــالــي. فــقــد بلغ 
إنــتــاج املــمــلــكــة فــي يــونــيــو/حــزيــران، 10.308 
مالين برميل يوميا، في حن أنتجت روسيا 
10.136 مــاليــن بــرمــيــل يــومــيــا. وبــلــغ إنــتــاج 
الــدول األعــضــاء في منظمة »أوبـــك« بما فيها 
الــســعــوديــة، فــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، ما 
أنتجت  يوميا،  برميل  مليون   32.858 مقداره 
املنظمة،  فــي  أكــبــر منتج  ثــالــت  الــعــراق،  منها 
كــمــا أشــــارت  يـــومـــيـــا.  بــرمــيــل  4.217 مـــاليـــن 
بيانات هيئة اإلحصاء الروسية إلى أن إنتاج 
روسيا من النفط الخام، بما في ذلك مكثفات 
الــغــاز، قــد بــلــغ فــي األشــهــر الــســتــة األولــــى من 
الرقم،  العام الجاري 272.3 مليون طن. وهــذا 
نفسها  بــالــفــتــرة  مــقــارنــة   %2.9 بنسبة  أعــلــى 
من العام املاضي. ومن املقرر إجراء محادثات 
في العاصمة الجزائرية في الفترة من 26 إلى 
عاملي  اتــفــاق  ملناقشة  سبتمبر/أيلول  مــن   28

لتجميد إنتاج النفط.

وفي الجولة الصباحية في لندن جرى تداول 
خام القياس العاملي مزيج برنت بسعر 49.40 
دوالرًا للبرميل منخفضا 27 سنتا عن اإلغالق 
السابق. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي 15 سنتا إلى 47.18 دوالرًا للبرميل.

وقــــال الــفــالــح لـــرويـــتـــرز، مــســاء الــخــمــيــس »ال 
الــســوق ضــروري   كبيرًا فــي 

ً
نعتقد أن تــدخــال

والطلب  الــعــرض  لــقــوى  نسمح  أن  باستثناء 
»الــســوق  أن  لــنــا«، مضيفا  تــقــوم بالعمل  بـــأن 

يتحرك في االتجاه الصحيح« بالفعل.
البلدان  منظمة  أعضاء  يلتقي  أن  املقرر  ومــن 
املصدرة للبترول »أوبك« على هامش منتدى 
املنتجون  فــيــه  الـــذي يجتمع  الـــدولـــي  الــطــاقــة 
واملــســتــهــلــكــون فــي الــجــزائــر خـــالل الــفــتــرة من 
إلـــى 28 ســبــتــمــبــر/أيــلــول املــقــبــل. وقلصت   26
تصريحات وزير الطاقة السعودي التوقعات 
تعاني  التي  السوق  في  كبير  تدخل  بحدوث 

من تخمة املعروض منذ أكثر من عامن.
وفي ذات الصدد، نقل موقع معلومات وزارة 
الــنــفــط اإليـــرانـــيـــة عــلــى اإلنــتــرنــت )شـــانـــا( عن 
وزيـــــر الــنــفــط اإليــــرانــــي بــيــجــن زنـــغـــنـــه، قــولــه 
أمس، إن طهران ستتعاون مع منظمة البلدان 
املصدرة للبترول )أوبك( إلعادة االستقرار إلى 
السوق العاملية، لكنها تتوقع من اآلخرين أن 
يحترموا حقوقها. وقال زنغنه ردًا على سؤال 
بخصوص خطة تثبيت إنتاج النفط، إن إيران 
تدعم أي جهود رامية لتحقيق االستقرار في 
الــســوق. وأضـــاف »إيـــران ستتعاون مــع أوبــك 
لكنها  الــنــفــط،  تــعــافــي ســـوق  عــلــى  للمساعدة 
تــتــوقــع مـــن اآلخــــريــــن أن يــحــتــرمــوا حــقــوقــهــا 
فسروا  املحللن  مــن  الكثير  لكن  الطبيعية«. 
هـــذا، بـــأن طــهــران تــقــول بــذلــك إنــهــا ستستمر 
السوقية  حصتها  استعادة  وراء  السعي  في 
بــزيــادة اإلنــتــاج بعد رفــع العقوبات عنها في 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي. وتنتج إيــران 
حاليا قرابة 4 مالين برميل من النفط، وهو 
ما يقارب حجم إنتاجها قبل الحظر الغربي. 
)العربي الجديد(

صراع أميركي روسي على الغاز األوروبيالنفط يتراجع تحت وقع تضارب التصريحات

العاملية بفائض  لــأســواق  إغــراق  تبعها من 
ــذهــــب هــنــالــك  الـــصـــلـــب الـــصـــيـــنـــي. وحـــتـــى الــ

شكوك حول جدوى االستثمار فيه. 
املستثمر وامللياردير  الصدد، يرى  في هذا 
األمــيــركــي، وارن بــيــفــت، أن االســتــثــمــار في 
الـــذهـــب بــــات غــيــر مـــربـــح، حــيــث أنــــه ال يــدر 

تحت وطأة ظروف االضطراب الذي يجتاح 
أسواق املال العاملية بن الفينة واألخرى.

االستثمار  في  االستراتيجي  املحلل  ويقول 
ــروب«  ــ ــ ــي بـــمـــجـــمـــوعـــة« مــــاكــــغــــويــــر غـ ــاملــ ــعــ الــ
ــفـــتـــس:« فــــي ظــل  ــيـ ــة،  فـــيـــكـــتـــور شـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
الذهب لن يخسر، إال  فــإن  الحالية،  الــظــروف 

التلفزيوني  التعليق  وهــذا  مجزية.  عــوائــد 
الذي أدلى به أخيرًا، صحيح إلى حد ما، إذا 
األخــرى.  االستثمار  أدوات  أخــذ بمعزل عن 
ولكن، وحسب خبراء أسواق في نيويورك، 
الــذي  الوحيد  الــذهــب هــو االستثمار  يــبــدو 
يضمن، على أقل تقدير، قيمة املال لصاحبه، 

إذا عـــادت الــــدورة االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة إلــى 
طبيعتها«. ويشير شيفتس في التصريحات 
الــتــي نقلها مــوقــع« زيـــرو هــيــدج« األميركي، 
ــى أن  ــديـــره مــصــرفــيــون ســـابـــقـــون، إلــ ــذي يـ ــ الـ
سياسة التيسير الكمي التي نفذتها البنوك 
العاملية فــي أعــقــاب أزمــة املــال ومــا تالها من 

ســيــاســات الـــفـــائـــدة الــســالــبــة، ضــربــت ســوق 
االســتــثــمــار  أدوات  مـــن  والـــعـــديـــد  ــنـــدات  الـــسـ
األخــرى، وجعلت الذهب هو الخيار الوحيد 
املـــتـــاح أمـــــام املــســتــثــمــريــن الـــكـــبـــار. وكــســبــت 
أسعار الذهب منذ بداية العام حوالى %26، 
في حال  تراجعها  من  هنالك مخاوف  ولكن 

رفع سعر الفائدة األميركية. 
أن االستمرار  آخــرون  يــرى مستثمرون   كما 
في توسيع الكتلة النقدية عبر التسابق نحو 
الــتــحــفــيــز الـــنـــقـــدي، وخـــفـــض نــســب الــفــائــدة، 
الصرف  إلــى ضــرب ســوق  تدريجيا  سيقود 
 
ً
العاملية، ما لم يجد العالم نظاما نقدّيا بديال

لــلــنــظــام الــــــدوالري الــــذي يــتــعــامــل بـــه الــعــالــم 
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة. ولــكــن 
ــدوالر يــقــاس بــاملــعــيــار الــذهــبــي حتى  ــ كـــان الـ
معيار حقيقي  يوجد  ال  واآلن  السبعينيات، 

للدوالر املعوم في االسواق.
ــبــــرى لـــــــأدوات  ــكــ ــــوق الــ ــــسـ ــلــــى صـــعـــيـــد الـ وعــ
االســتــثــمــاريــة، وهــــي ســــوق الـــســـنـــدات، يــرى 
املشتريات  أن  املستثمرين،  كبار  من  العديد 
الــضــخــمــة، الـــتـــي نــفــذتــهــا الـــبـــنـــوك املــركــزيــة 
ــنـــوات املــاضــيــة،  الــعــاملــيــة خــــالل الــثــمــانــي سـ

ضربت هذه السوق.   
التي أعلنت عنها هيئات  وبحساب األرقــام، 
الدولية،  التسويات  بنك  رأسها  وعلى  املــال، 
باتت تمتلك موجودات  املركزية  البنوك  فإن 
من السندات، تقدر حاليا بحوالى 25 ترليون 
دوالر. وهـــي عـــبـــارة عـــن ســـنـــدات فـــاســـدة أو 
البنوك  مشكوك في تحصيلها اشترتها من 
التجارية والشركات الكبرى في أعقاب أزمة 

املال العاملية في العام 2008.
 ومن بن هذه السندات حوالى 8 ترليونات 
أصدرتها  سندات  أنها  أي  سيادية،  سندات 
الــدول الغربية واليابان.  وزارات الخزانة في 
ــام، الــتــي نــشــرت أخــيــرًا، إلـــى أن  ــ وتــشــيــر األرقـ
البنك املــركــزي األوروبــــي اشــتــرى تقريبا كل 
إسبانيا  أصدرتها  التي  السيادية  السندات 
خـــالل الــتــســع ســنــوات الــســابــقــة،  وكــذلــك كل 

السندات السيادية التي أصدرتها أملانيا.  
وهو ما أدى تلقائيا إلى انهيار ريع السندات 
ــا، وامــتــنــاع املستثمرين عــن شــراء  فــي أوروبــ
ــنـــدات الــخــزيــنــة الــيــابــانــيــة. ويـــرى  بــعــض سـ
مستثمرون أن حجم السندات، التي اشترتها 
الــبــنــوك املــركــزيــة عــاملــيــا، تضخم إلـــى درجـــة، 
بـــات معها يــعــادل قيمة الــنــاتــج املــحــلــي لكل 
مــن الــيــابــان والــواليــات املــتــحــدة. ويــهــدد هذا 
الحجم مستقبل االستثمار في السندات، كما 

يزرع الرعب في أوساط املستثمرين.

في  له  مستوى  أدنــى  فــوق  الجمعة،  أمــس  الــذهــب،  سعر  استقر 
االحتياط  مجلس  لرئيسة  كلمة  قبل  الــدوالر  تراجع  مع  أسابيع   أربعة 
ــزي  ــرك ــم االتــــحــــادي )الـــبـــنـــك ال
والتي  يلين،  جانيت  األمــيــركــي(، 
من  قــويــة  بمتابعة  ستحظى 
مؤشرات  ألي  المترقبة  ــواق  األس
الفائدة  أســعــار  اتــجــاهــات  على 
كبار  من  عــدد  ــزز  وع األميركية. 
ــاط  ــي ــت ــي مــجــلــس االح ــؤول ــس م
توقعات رفع أسعار الفائدة خالل 
إلى  مشيرين  الماضي،  األســبــوع 

تحسن التوظيف والتضخم. 
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سالم لبيض

قـــد يــصــعــب عــلــى املــتــخــصــص فـــي الــشــأن 
الــســيــاســي الــتــونــســي كــتــابــة بــيــوغــرافــيــا 
مـــــوّحـــــدة، تـــنـــاســـب الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة 
يوم  الشاهد  يوسف  تشكيلها  أعلن  التي 
أو  أغــــســــطــــس/آب(،  املــــاضــــي )20  الـــســـبـــت 
لها تحّدد هويتها  دقيقٍة  وضع مصفوفٍة 
األيـــديـــولـــوجـــيـــة وكــيــنــونــتــهــا الــســيــاســيــة، 
بسبب فسيفسائيتها وتشعب منمنماتها، 
وتنوع مراكز قواها، وخروجها عن املألوف 
السياسي الذي تفرزه النتائج االنتخابية، 
 انتقاٍد شديٍد وتشكيٍك في 

ّ
ما جعلها محل

مصداقيتها، حتى قبل نيلها ثقة البرملان 
الــتــونــســي، ومــبــاشــرة مــهــامــهــا عــلــى أرض 

الواقع. 
فـــي القصبة  الــحــكــومــة  إذ ســـيـــؤوي قــصــر 
التقليدية،  األيديولوجية  التيارات  شتات 
التونسية،  السياسة  عــالــم  على  ووافــديــن 
مـــن إســامــيــن، ومــاركــســيــن، وعــروبــيــن، 
بـــورقـــيـــبـــن أو تــجــمــعــيــن،  ودســــتــــوريــــن 
ولــــيــــبــــرالــــيــــن، ونــــقــــابــــيــــن، وحـــقـــوقـــيـــن، 
وتكنوقراط غربيي التكوين، وآخرين غير 
مــعــلــومــن، مــنــهــم مــطــّبــعــون، فـــي تشكيلٍة 
حــكــومــيــٍة مـــوحـــدة، شــبــيــهــٍة بسفينة نــوح 
الـــتـــي تــحــمــل مــــن كــــل زوجــــــن اثــــنــــن، فــي 
مــحــاكــاة لــحــكــومــة الــتــرويــكــا ســنــة 2013، 
ولكن   ،2015 لسنة  الرباعية  للحكومة  أو 

أوسع عددًا وأشمل نطاقًا.
هـــي حــكــومــة مــشــّكــلــة، فـــي ظـــاهـــرهـــا، وفــق 
مبادرة رئيس الجمهورية، كحكومة وحدة 
وطنية، لكن حقيقتها أقرب إلى املحاصصة 

أنور الجمعاوي

ــائـــل  ــوم واحــــــــد، تـــــواتـــــرت فــــي وسـ ــ ــــال يــ خــ
اإلعــــــام وشـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ــبــــرت بــفــداحــة  ــة، أخــ ــبـ ثـــاثـــة مـــشـــاهـــد مـــرعـ
الــحــالــة الــســوريــة، وبــانــتــهــاك اإلنـــســـان في 
بــــاد الـــشـــام. وجـــــاءت مــعــّبــرة عـــن مــعــانــاة 
ــعــت 

ّ
آالف املـــدنـــيـــن الـــســـوريـــن الـــذيـــن تــقــط

ــم الــــحــــرب، وأكــلــتــهــم  ــهـ ــتـ بــهــم الـــّســـبـــل وأدمـ
املعتقات. فدفعوا من حياتهم وأجسادهم 
يــخــتــاروهــا، بل  لــم  وكينونتهم ثمن حـــرٍب 
إلى  معها شوقهم  وتحّول  عليهم،  فرضت 
العيش في كنف الحّرية والعدالة والكرامة 
ــى كــــابــــوس ال  ــ ــا إلــ ــهـ ــلـ ــتــــي ثــــــــاروا مــــن أجـ الــ
فيها،  الفاعلون  تــعــّدد  ينتهي...حرب  يكاد 
التدمير،  وأدوات  الجريمة  فيها  وتنّوعت 
وكان السوري ضحّيتها األبرز. في املشهد 
ــــوري في  لــطــفــل سـ ــة  ــادمـ ــورة صـ ــ األّول، صـ
عمر الزهور اسمه عمران )5 ســنــوات(، من 
حلب، داهمته الطائرات الهادرة والقاذفات 
القاتلة، وهو في منزله وبن ذويه، فحّولت 
بيت أهله ركامًا، وبعثت الهلع في النفوس، 
ــّدة الــفــزع  وجــعــلــت الــوجــوه مــكــفــهــّرة مــن شـ
الــجــراح. وظهر عمران  وقــّوة الدمار وعمق 
الخراب صامتًا، مشدوهًا، مضّرج  في ذلك 
الــوجــه بــالــدمــاء والــغــبــار. كـــان جــالــســًا في 
الجريح،  سّيارة إسعاف، يتحّسس محّياه 
 
ّ
ألن يبكي،  يكن  لــم  شــفــة،  ببنت  ينبس  وال 
 
ّ
الصورة كانت تبوح بما فوق البكاء، وألن
فـــــؤاده كــــان مــســكــونــًا بــالــصــدمــة والــحــيــرة 
ــه املــــشــــّوه بــالــشــظــايــا يــســائــل  ــهـ ــان وجـ ــ وكــ
بــأّي ذنب  أن  العالم  ار وزعماء 

ّ
بوتن وبش

أقصف؟ وبأّي سبب تنتهك طفولتي؟ وبأّي 
شــرعــٍة يهدم بيتي، وُيــشــّرد أفـــراد أسرتي؟ 
أحمي  كيف  أن  اإلنسانية  ضمير  ويسائل 
النازلة من  الحمم  حياتي مــن ويــات هــذه 
أين  املقبلة؟  ليلتي  سأمضي  أيــن  السماء؟ 
أليس من  بــا بيت؟  سأبيت وقــد أصبحت 
أسئلة  العالم؟  أطــفــال  مثل  أعيش  أن  ي 

ّ
حق

يعّج بها ذهن الطفل املنكوب، وتفيض بها 

محمود الريماوي

ــة أن تـــحـــريـــر مــديــنــة  مــــن دواعـــــــي الـــدهـــشـ
جـــرابـــلـــس، ومــعــهــا ثــمــانــي قــــرى محيطة، 
على أيدي  الثوار السورين، يوم األربعاء 
أثــــار  قــــد  آب(،  أغــــســــطــــس/   24( املــــاضــــي 
حفيظة الزعيم الــكــردي/ الــســوري، صالح 
مسلم، وكان الظن أن منازلة تنظيم داعش 
ــدر الـــرجـــل،  اإلرهــــابــــي، ودحـــــــره، تــثــلــج صــ
وســبــق لــلــثــوار، مــمــثــلــن بــالــجــيــش الــحــر، 
العرب  مدينة عن  تحرير  في  أسهموا  أن 
ــمـــض عــيــنــيــه  )كــــوبــــانــــي(، لـــكـــن الــــرجــــل أغـ
عـــن تــلــك املـــشـــاركـــة آنــــــذاك. وبــالــنــســبــة لــه، 
يبدو،  كما  املــهــم،  فــإن  كسياسي محترف، 
ــــش« بـــالـــضـــرورة، بـــل ملن  لــيــس دحـــر »داعــ
يمكن أن يجّير أي انتصار على »داعش«، 
فإذا ُجّير له ولحلفائه، أمكن االعتداد بهذا 
الحدث، وســوى ذلــك، فإن األمــر يثير ريبة 

الرجل )!(. 
 إلى الوراء، وباملعارك التي 

ً
بالعودة قليا

شــهــدتــهــا مــديــنــة الــحــســكــة الـــســـوريـــة بن 
قوات االتحاد الديمقراطي، بزعامة صالح، 
وقوات النظام، وباتفاق وقف إطاق النار 
بــــن الـــجـــانـــبـــن الــــــذي ضــغــطــت مــــن أجــلــه 
الــكــردي املسلح في  التنظيم  فــإن  روســيــا، 
ســوريــة عـــاد إلـــى وضــعــه الــحــّســاس الــذي 
الفرص  واملكاسب،  الخسائر  فيه  تتعاقب 
تــشــتــّد عليه  أن  املنتظر  واملــعــوقــات. ومـــن 
الــضــغــوط، مــن دون انــســداد الــطــريــق أمــام 

فرص محتملة، إذا أحسن االختيار. 
لقد تــم احــتــســاب مــا حققه حــزب االتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي فــي الــحــســكــة مــكــســبــًا، وذلــك 
تموضع  نقاط  وانــتــزاع  النظام،  بمنازلته 
مــن مساحة  السيطرة على %90  مــع  منه، 
أميركي  بدعم  األكـــراد  يتمتع  وإذ  املدينة. 
ــة األمـــيـــركـــيـــة بـــأن  ــاعـ ــنـ ــقـ ســــافــــر، نـــظـــيـــر الـ
ملحاربة  مهيأة   املسلحة  الكردية  الحركة 
»داعــــش« واالنــتــصــار عليها )هـــذا قبل أن 
يبرهن الجيش الحر ُمجّددًا في جرابلس، 
كــمــا فــي مــئــات املــواجــهــات الــســابــقــة، على 
اإلرهــابــي(،  التنظيم  على  القتالي  تفوقه 
وقد أراد الروس البرهنة على قدرتهم في 
التأثير على الحركة  الكردية، وبمعزٍل عن 
نظرائهم األميركين الذين هددوا طائرات 
فــــاخــــتــــارت مـــوســـكـــو أن تــضــع  الــــنــــظــــام، 
بنفسها نــقــطــة الــنــهــايــة فــي هـــذه املــرحــلــة 
 

ٌ
لـــلـــمـــواجـــهـــات، بــــن مــــن يــجــمــعــهــم حــلــف
وأنــه  فعليًا،  لــم يكن حلفًا  إن   ، مــوضــوعــيٌّ
ــــروس، الــتــخــلــي عن  مــن املــبــكــر، فــي نــظــر الـ
الحركة الكردية التي ما زالت تؤدي أدوارًا 
في إسناد النظام. غير أن القوات الكردية، 
في تسجيلها نقاطًا عديدة ضد النظام في 
الوقت نفسه، خسائر  لقيت، في  الحسكة، 
جديدة في مواجهاٍت جديدة مع »داعش« 
الــتــي ســيــطــرت فــي الــيــوم نفسه )الــثــاثــاء 
املـــاضـــي، 23 أغـــســـطـــس/آب( عــلــى خمس 

قرى في ريف الحسكة. 
ــإن الــدعــم  فـــي املـــواجـــهـــات عــلــى األرض، فــ
األمــيــركــي والــتــأيــيــد الـــروســـي ال يــكــونــان 
مثمرين دائمًا. أما الجولة األهم  فهي على 
الحدود  مع تركيا، وفي مدينة جرابلس، 
بــغــيــة تــحــقــيــق حــلــٍم قــديــم بــإقــامــة شــريــط 
كردي على الحدود مع تركيا. وقد أعلنت 
ــوح، أنـــهـــا ســتــخــوض  ــ ــرة، بــكــل وضــ ــيــ األخــ
الــحــر فــي مواجهة  الــحــرب دعــمــًا للجيش 
»داعـــــش«، وقـــد فعلتها األربـــعـــاء املــاضــي، 
وكذلك، إن اقتضى األمر، مع قوات سورية 
الــديــمــقــراطــيــة )قـــســـد( الـــتـــي تــتــبــع  حــزب 

االتحاد. 

محمد أحمد بنّيس

ــنــــوات عـــلـــى تــشــكــيــل أول  ــرت خـــمـــس ســ ــ مـ
املــغــرب.  فــي  حكومة يقودها اإلســامــيــون 
لم تكن تعبيرًا عن رغبة السلطة في إدماج 
ــيـــاســـي، ولـــم  هــــــادئ لـــهـــم فــــي الـــحـــقـــل الـــسـ
تكن نتاج تــوافــق سياسي، كما حــدث مع 
حكومة االشتراكي عبد الرحمن اليوسفي 
الـــواقـــع  عــــام 1998. كـــانـــت حــكــومــة األمـــــر 
التي لم يكن في الوسع تجنبها في ظرف 
اســتــثــنــائــي، ال سيما بــعــد املــصــادقــة على 
 على 

ً
وثيقة دستورية جديدة، ُعّدت متقدمة

تصّدرها  برملانية  وانتخابات  سابقاتها، 
حزب العدالة والتنمية الذي ظل، في هذه 
مع  التطبيع  بهاجس  محكومًا  السنوات، 
أن تستثمر حكومة عبد  القصر. وعــوض 
اإللــه بنكيران الكثير مما جــاء به دستور 
السياسي  بالنظام  أكثر،  لاقتراب،   2011
املــغــربــي مــن ضــفــاف الــديــمــقــراطــيــة الحقة 
القائمة على دولة الحق والقانون، رضيت 
ــى مــن صاحياتها  بــمــمــارســة الــحــد األدنــ
الجديدة، وكأنها تعمل وفق دستور 1996.
ــي دفـــــع مــقــتــضــيــات  أخـــفـــقـــت الـــحـــكـــومـــة فــ
ــراز امــتــداداتــه فــي املــمــارســة  الــدســتــور إلفــ
الـــســـيـــاســـيـــة، وذلــــــك بـــتـــأويـــٍل ديـــمـــقـــراطـــيٍّ 
ولم  للمتغيرات،  واستيعابا  تــقــّدمــًا  أكــثــر 
ــااًل مـــن املـــكـــونـــات األخــــرى  ــ تــكــن أحـــســـن حـ
لــلــنــخــبــة املـــغـــربـــيـــة، فــاكــتــفــت بــالــنــهــل من 
ثـــقـــافـــٍة ســيــاســيــٍة تــقــلــيــديــٍة، تــنــبــنــي على 
املختلفة،  سياساتها  في  السلطة  مجاراة 
والحيلولِة دون معارضتها أو االصطدام 
بها، أو بالقوى النافذة املرتبطة بها، وذلك 
ــاٍع مـــن اإلســــام  ــق تــخــويــل قـــطـ كــلــه فـــي أفــ
السياسي املغربي اندماجًا سلسًا وهادئًا 
فـــي بــنــيــات الــنــظــام وهــيــاكــلــه. وبــالــتــالــي، 
تــكــريــس مــعــادلــٍة ســيــاســيــٍة ال تــتــكــئ على 
على  تتكئ  ما  بقدر  الدستور،  مقتضيات 
 

ُ
واألعــــراف التقاليُد  شكل 

ُ
ت ســيــاســي،  إرٍث 

املــخــزنــيــة الــتــي راكــمــتــهــا الـــدولـــة املغربية 
الــتــقــلــيــديــة فـــي الـــقـــرون األربـــعـــة األخـــيـــرة 
عصَبُه الرئيسي. لم يعمل رئيس الحكومة 
على تحويل األخيرة إلى مؤسسٍة ملمارسة 
 
ُ
املسؤولية فيها  تقترن  الــتــي  ›‹الــســلــطــة‹‹ 
باملحاسبة، على درب اإلسهام في تعبيد 
الــطــريــق أمــــام االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي، بل 
اكــتــفــى بــمــمــارســة الــقــلــيــل مــن صاحياته 

للوبيات  الغنائمية  والترضيات  الحزبية 
الـــســـيـــاســـة واملـــــــــال واملــــصــــالــــح األجـــنـــبـــيـــة 
وقـــوى الــنــظــام الــقــديــم وحــاخــامــات الحكم 
ورغباتهم  الجهوية  ونزواتهم  التقليدين 
الهيمنية، حتى وإن ضمت بعض الكفاءات 
ّيــنــت ببعض ألــــوان األفــكــار 

ُ
الــوطــنــيــة، أو ز

السياسية. 
وإذا مـــا اســتــثــنــيــنــا وثــيــقــة قـــرطـــاج الــتــي 
وقــــعــــتــــهــــا أبـــــــــــرز األحـــــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
وتعّد  تونس،  في  االجتماعية  واملنظمات 
بمثابة إعــان نياٍت أولية حــول جملة من 
الــقــضــايــا الــكــبــرى، املــتــفــق عــلــى أولــويــتــهــا 
ــهــا، 

ّ
ــرورة الــتــســريــع بــحــل ــ وإلــحــاحــهــا، وضــ

ــاب والــفــســاد،  ــ وفـــي هــرمــهــا مــقــاومــة اإلرهــ
 مشكل 

ّ
لــلــحــكــامــة، وحـــل وإرســــاء منظومة 

الجديدة  التونسية  الحكومة  فإن  البطالة، 
ــا، بما  لـــم تــُبــح بــعــد بـــأي ســـّر مـــن أســــرارهــ
وانبعاثها  مبّررات وجودها،  ذلك سّر  في 
عـــلـــى أنــــقــــاض حـــكـــومـــة الــحــبــيــب الــصــيــد، 
أو  محافظة على جــزء كبير مــن وزرائـــهـــا، 
ـــٍة مـــن خــطــطــهــا، فـــي كيفية 

ّ
تــعــلــن عـــن خـــط

إنـــقـــاذ الـــبـــاد مـــن األزمــــــة الــبــنــيــويــة الــتــي 
اقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا  تــرّدت فيها، 
وأمــنــيــًا، وســبــيــلــهــا إلـــى صــيــانــة الــســيــادة 
 التدخل السافر في الشأن 

ّ
الوطنية في ظل

الـــداخـــلـــي الــــذي تــمــارســه بــعــض الــبــعــثــات 
والقنصليات  والــســفــارات  الديبلوماسية 
الدولية، وخصوصًا  األجنبية، واملنظمات 
املــالــيــة،  أو الـــوعـــد، مــجــّرد الـــوعـــد، بكشف 
محمد  الشهيدين  اغتالوا  الذين  املجرمن 
الــبــراهــمــي وشـــكـــري بــلــعــيــد، وهـــو املطلب 
الشعبي والنخبوي الذي ال اختاف حوله.

اللحظات  تشابهت  فقد  والعبثية،  الــوهــم 
الــتــاريــخــيــة عــلــى مــشــّكــلــيــهــا مـــا بـــن 1956 
واليوم، فهرولوا إلى إشراك االتحاد العام 
التونسي للشغل واتحاد األعــراف، ناسن 
أو حتى جاهلن بمنطق التاريخ وحتميته 
التي ال تعرف التكرار، فاملنظمات النقابية 
لــلــعــمــال واألعـــــــراف، املــتــنــاقــضــة املــصــالــح، 
يــمــكــن أن تــكــون ســنــدًا لــلــحــكــومــة، إذا هي 
املتنامية  الــقــطــاعــيــة  ملطالبها  اســتــجــابــت 
املثقلة لــلــمــوازنــات املــالــيــة لــلــدولــة، أمــا من 
دون ذلــــك فــهــي قــــوى احـــتـــجـــاج بــامــتــيــاز، 
بالنسبة للفئات العمالية، وهي مجموعات 
ــغــــط مـــحـــتـــرفـــة لـــتـــوفـــيـــر االمـــــتـــــيـــــازات  ضــ
ــيـــات، وســـــن الـــتـــشـــريـــعـــات عــلــى  ــهـ ــتـــسـ والـ
املقاس، واالستياء على الثروات الوطنية 
باسم االستثمار وبعث املشاريع بالنسبة 
لـــأعـــراف، وإن إشــــراك هـــذه املــنــظــمــات في 

الــحــكــم، مــبــاشــرة أو بصفة غــيــر مــبــاشــرة، 
لـــن يــحــّد مـــن نــزعــتــهــا املــطــلــبــيــة الــخــارجــة 
ولن  النقابية،  القيادات  سيطرة  عن  حتى 
يـــعـــّوض الـــشـــركـــات املــتــعــثــرة، أو املــفــلــســة، 
إلى  وحاجتها  وإفاسها  صعوباتها  عــن 
التي يجب أن تتوفر،  املــال واألربـــاح  رأس 
بكل الطرق املمكنة املشروعة واملمنوعة في 

مدّونة أهل املال واألعمال.
في  املشاركة  السياسية  األحـــزاب  وتعاني 
حــكــومــة الــشــاهــد، فــي غــالــبــهــا، مــن ضعف 
املــصــداقــيــة لـــدى عــامــة الـــنـــاس، فــهــي التي 
شــّكــلــت حــكــومــة الــحــبــيــب الــصــيــد املنبثقة 
اســتــمــّرت سنة  الــتــي  انتخابات 2014،  عــن 
ونــصــف الــســنــة فــي الــحــكــم، مــقــّرة بفشلها 
ــّر عــنــه ســحــب الــثــقــة منها  ــجـ ــتــــام، مـــا انـ الــ
ــا، وذلــــك  ــتــــهــ ــ بـــاألغـــلـــبـــيـــة نــفــســهــا الــــتــــي زّك
ــاء الــجــلــســة الــبــرملــانــيــة املــشــهــودة  ــنـ فـــي أثـ
والصاخبة يوم 30 يوليو/ تموز 2016 التي 
عرفت انحدارًا قيميًا الفتًا في أنطولوجيا 
ــزاب، في  ــ الــســيــاســة الــتــونــســيــة، وهـــذه األحـ
واقع الحال، تقّر ضمنيا بفشلها، وتسحب 
كان  الفشل  أن   

ً
معتقدة نفسها،  عــن  الثقة 

فــقــط، وليس  الحكومة  رئــيــس  مــن نصيب 
عـــنـــوانـــًا لـــوزرائـــهـــا وخـــيـــاراتـــهـــم الــحــزبــيــة 

ورؤاهم السياسية.
 وال تــتــمــتــع األحـــــــــزاب األخــــــــرى الــقــلــيــلــة، 
صدقيٍة،  بــأي  بالحكومة،  حديثًا  امللتحقة 
حزب  بكتلة  نوابه  التحاق  خّير  فبعضها 
نداء تونس الحاكم، في عمليٍة تذوب فيها 
األنا، بطريقٍة ال نجدها إال في املجتمعات 
الــقــبــلــيــة، أو الـــكـــيـــانـــات الـــطـــائـــفـــيـــة، وكــــان 
ــــان الـــحـــرب  ــر رائـــــــدًا فــــي إعــ ــ بــعــضــهــا اآلخــ

عــلــى اإلســــام الــســيــاســي، مــســتــفــردًا حركة 
الـــنـــهـــضـــة بـــكـــراهـــيـــٍة خــــاصــــة، داعــــيــــا إلـــى 
ــــن زعـــمـــائـــهـــا، مـــاديـــًا  الــتــخــلــص مـــنـــهـــا، ومـ
والقتل   بـــاإلرهـــاب،  إيــاهــا  ورمـــزيـــًا، متهما 
الـــــذي طـــــاول زعــيــمــن حـــزبـــيـــن، مــحــّرضــا 
الناس ضدها خمس سنوات متتالية، فإذا 
لها في حكومٍة   

ً
به ينتصب حليفًا مبّجا

ــقـــاب عن  ائــتــافــيــة، فـــي عــمــلــيــة دوس وانـ
ــذات الــحــزبــيــة، وأنـــصـــارهـــا، ومــبــادئــهــا  ــ الــ
املــزعــومــة، ووعـــودهـــا االنــتــخــابــيــة الــكــاذبــة 
التحالف مع اإلسامين،  عــدم  أقــّرت  التي 

في أي ظرف وتحت أي مسّوغ كان.
للحكومة  الفسيفسائية  الطبيعة  تــرســل 
الجديدة، من داخلها، ألوانًا مختلفة، تسّر 
الحزبي،  التعّدد  تعكس  الناظرين،  بعض 
والــتــنــوع األيــديــولــوجــي وتـــعـــّدد املــشــارب 
واملصالح، لكنها تخفي مرجعياٍت وأنماط 
وذوات سياسية  ووالءات مختلفة،  تفكير 
وحــزبــيــة مــنــتــفــخــة، ســتــعــّســر عــلــى رئــيــس 
أعمال  إدارة  فــي  مهامه  الجديد  الحكومة 
ــــدى قـــدرتـــهـــا عـــلـــى االلــــتــــزام  حـــكـــومـــتـــه، ومــ
بــمــبــدأ الــتــضــامــن الـــحـــكـــومـــي،  وســتــجــعــل 
مـــن الــتــعــايــش الــســيــاســي ووحـــــدة الــــرؤى 
األمــر  يتعلق  ملــا  خصوصًا  صعبة،   

ً
عملية

بسياساٍت موجعٍة وباختيارات اقتصادية 
استراتيجية،  بقطاعات  عاقة  لها  مماٍة، 
الــواســعــة  الــفــئــات الشعبية  تــامــس حــيــاة 
ــر فـــيـــهـــا، فــــاألمــــر يــتــعــلــق،  ــ

ّ
ــؤث ــــة، وتــ

ّ
والــــهــــش

ــّرة، بــاخــتــبــاٍر حقيقي ملــدى وطنية  هــذه املــ
هـــذه الــحــكــومــة، وفــســيــفــســائــهــا الــحــزبــيــة، 
وشخصياتها املدنية والوطنية، من عدمه. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

صورته الصادمة املعّبرة في آن. صورة هي 
صــرخــة إدانـــة فــي وجــه مجتمع دولـــي غير 
مسؤول، لزم الحياد والصمت إزاء الجرائم 
املرتكبة ضــّد األطــفــال وعــمــوم املدنين في 

سورية.
املشهد الثاني اختزله تقرير منظمة العفو 
ــيـــة »إنـــــه يــكــســر اإلنــــســــان: الــتــعــذيــب  الـــدولـ
واملــــرض واملــــوت فــي الــســجــون الــســوريــة«، 
وجاء فيه أن أكثر من 17 ألف شخص قضوا 
في أثناء االعتقال ما بن مارس/ آذار 2011، 
تــاريــخ انـــدالع الــثــورة ضــد النظام الحاكم، 
مــا يعني  األول 2015.  كــانــون  وديــســمــبــر/ 
أن عـــشـــرة أشـــخـــاص مـــاتـــوا يــومــيــًا، و300 
التي  املنظمة  الــشــهــر، بحسب  فــي  أكــثــر  أو 
وثــقــت نــتــائــج الــتــقــريــر مــن خـــال مــقــابــات 
أجرتها مع 65 ناجيًا من التعذيب، وأّكدوا، 
يلقاها  التي  املعاملة  بشاعة  إفاداتهم،  في 
التابعة  االعــتــقــال  معسكرات  فــي  السجناء 
للنظام واملليشيات املوالية له، بدءًا بحفلة 
الترحيب الرهيبة، مرورا بالتفتيش األمني 
ــواًل إلـــى الــتــجــريــد مـــن الــثــيــاب  ــ املـــهـــن، وصـ
ــن الــــزيــــارة، والــصــعــق  واملـــنـــع مـــن الـــنـــوم ومـ
واالغتصاب،  األظــافــر،  وانــتــزاع  الكهربائي 
ــة على 

ّ
وغــيــر ذلــك مــن ألـــوان التعذيب الــدال

االســتــهــانــة بقيمة اإلنـــســـان، واإلمـــعـــان في 
انـــتـــهـــاك كـــرامـــتـــه وإهـــــــدار حـــقـــوقـــه، بسبب 
ــه املــخــالــف لــلــنــظــام أو بــســبــب خــروجــه  رأيــ
فـــي مـــظـــاهـــرة ســلــمــيــٍة مـــعـــارضـــة للسلطة 
الــحــاكــمــة، أو حــتــى بــســبــب إطــالــتــه شــعــره 
وتــشــّبــهــه بــولــيــد جــنــبــاط، بــحــســب روايـــة 

أحدهم. 
ــاة أن الـــبـــلـــد أصـــبـــح ســجــنــا  ــ ــأسـ ــ ومــــــــدار املـ
ـــلـــه أوار الــــحــــرب، ولـــم 

ُ
كـــبـــيـــرًا، فـــمـــن لــــم َيـــط

فجأة  نفسه  يجد  املــعــارك،  وطيس  ُيهّجره 
النظام،  أعــوان  من  تعّسفي  اعتقال  ضحّية 
ــة، فـــيـــتـــّم زج  ــارضــ ــعــ ــن املـــلـــيـــشـــيـــات املــ أو مــ
للتهوئة،  تفتقر  بــدائــيــة،  زنــازيــن  فــي  آالٍف 
التنكيل  ويتّم  الصحية،  الشروط  وألبسط 
بالضحايا، وُيحال بينهم وبن العالم، فا 
األهل يدرون مكان اعتقالهم، وال املنظمات 

بينهم صــالــح مسلم،  كــثــر،  مــراقــبــون  رأى 
طــائــرات  الــتــي شنتها  الــجــويــة  الحملة  أن 
الــنــظــام عــلــى الــحــســكــة نــــوع مـــن املــغــازلــة 
التقارب  على  أجــل تشجيعها  من  لتركيا، 
مـــع دمـــشـــق، بــعــد أن بــرهــنــت األخـــيـــرة أن 
ال مشكلة فــي الــتــوجــه إلـــى الــضــغــط على 
مع  تواصلهم  ومــنــع  وتحجيمهم  األكــــراد 
إذا  الــتــركــي،   الكردستاني/  العمال  حــزب 
مـــا قــّيــض لــخــطــوات الــتــطــبــيــع أن تمضي 
وفـــــق مــــا تــشــتــهــي دمــــشــــق. والـــــراجـــــح أن 
تــقــمــع منافسيها،  الــتــي  الــكــرديــة  الــحــركــة 
وبالذات املجلس الوطني الكردي، ستظل 
ــيــــة، وتــتــلــقــى   لـــلـــتـــأثـــرات الــــروســ

ً
خـــاضـــعـــة

الــذي بات مشروطًا بعدم  الدعم األميركي 
 إلى 

ً
االحتكاك مع تركيا، وستكون مدعوة

اإلقــــاع عــن حــلــم بــنــاء شــريــط كـــردي على 
الـــحـــدود الــتــركــيــة، وأن تــكــتــفــي بــمــحــاربــة 
»داعــش«، مع االلتفات إلى اإلقليم الكردي 
في الحسكة والقامشلي وعامودا وعفرين 
شمال حلب وعن العرب )كوباني( الذي ما 
زال مهّددا في بعض املناطق من »داعش«، 
ومن سورات غضٍب قد تطرأ على النظام، 
كما  وأخـــرى،  مرحلة  لحساباته بن  وفقا 

حدث أخيرًا في الحسكة.
ــى نــظــام  ــإن الـــطـــمـــوح إلــ ــدم، فــ ــقـ ــا تـ وإلـــــى مـ
ــراد  فــيــدرالــي فــي ســوريــة يتمتع فــيــه األكــ
بحكم ذاتــي مــوســع، يظل هــو الــذي يحكم 
تــم استبعادهم من  لقد  الــكــردي.  الــســلــوك 
مفاوضات جنيف، وهو ما رأوا فيه مسوغًا 
الـــخـــاص. وسبق  فــي مــشــروعــهــم  للمضي 
لروسيا أن أعطت إشارات بقبولها مبدئيًا 
نظامًا فيدراليًا، إذا اتفق السوريون عليه. 
 
ً
وكذلك إيران التي أرسلت إشاراٍت متعددة
بــهــذا الــخــصــوص، وصــفــهــا  نــائــب األمــن 
الــلــه، نعيم قــاســم، بالتقسيم  الــعــام لحزب 
أمــرًا  بــاعــتــبــاره  معه  التعامل  الـــذي سيتم 
واقــعــًا. يــضــاف إلـــى ذلـــك، أن حــرمــان نحو 
300 ألف كــردي من الجنسية الكردية بن 
القيد  ومــكــتــومــي  الجنسية  مــن  مــجــّرديــن 
ــزًا قــويــًا من  ــافـ  ضــاغــطــًا وحـ

ً
يــشــكــل عـــامـــا

أجــل إقــامــة كيان كــردي ذاتـــي. النجاح في 
إقامة عاقات مع  أميركا وروسيا وإيران 
ــو الـــضـــمـــانـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــحــركــة  هــ
الــكــرديــة، ممثلة بــالــحــزب املــســلــح األكــبــر، 
 الـــنـــظـــر خـــال 

ّ
ــــض عــلــمــًا أن الـــنـــظـــام قــــد غـ

تمتع  بــدء  عــن  املاضية  الخمس  السنوات 
ــــراد بــوضــع أقـــرب إلـــى الــحــكــم الــذاتــي،  األكـ
مــع احــتــفــاظ الــنــظــام بــوجــود رمـــزي أمني 
الكثافة  أو ذات  الكردية،  املــدن  وإداري في 
الــكــرديــة الــعــالــيــة، مــن أجـــل جـــذب الــحــركــة 
الكردية إلى االشتباك مع قوات املعارضة، 
ــــدث فــــي مــجــمــل املـــواجـــهـــات.  ــا حـ وهــــــذا مــ
الـــكـــردي بــنــبــرٍة  الــخــطــاب  فبينما احــتــفــظ 
ــٍة لــفــظــيــة وإعــــامــــيــــة لـــلـــنـــظـــام، فــقــد  نـــقـــديـ
تــحــالــف مــعــه عــمــلــيــًا وفــعــلــيــًا، عــلــى الــرغــم 
مــن تــاريــخ طــويــل مــن شــكــوى األكــــراد منه 
)االضطهاد والتمييز القومي والتعريب(.

ــذا أن الــحــركــة الــكــرديــة  والـــافـــت خــــال هــ
 عن الحراك الشعبي 

ً
الرئيسية ظلت بعيدة

ــوري،  ولــــم تــجــد فـــي عـــمـــوم الــشــعــب  ــ ــسـ ــ الـ
حليفًا أو ماذًا لها. ولم تتوان عن اضطهاد 
ذلــك،  لها  أتيح  كلما  عربية،  سكانيٍة  كتٍل 
 آنــيــة لــهــا، مـــن أجــل 

ً
أو رأت فــيــه مــصــلــحــة

بسط سطوتها، بما في ذلك في الحسكة. 
وقـــد تــعــّرض املــدنــيــون لعسف شــديــد من 
الديمقراطية، وبعضهم من  قــوات سورية 
األكراد الذين ال يدينون بوالء كامل لحزب 
االتحاد الديمقراطي. حتى أن أصواتًا في 
االئتاف الوطني لقوى الثورة واملعارضة 

 النزوع 
ً
التي خّصه بها الدستور، مفضا

نحو مزايداٍت شعبويٍة ال تقّدم وال تؤخر.
ــاجــــس اإلســــامــــيــــن املــــغــــاربــــة فــي  ــل هــ ــ ظـ
جـــزءًا من  أن يصبحوا  الخمس  الــســنــوات 
اللعبة السياسية، على ما فيها من أعطاٍب 
يــدركــون جيدًا  أنهم  ونــقــائــص، خصوصًا 
القرار  أن جهاٍت نافذة داخــل دائــرة صنع 
السياسي واالقتصادي قبلت على مضض 
وتشكيلهم   ،2011 انــتــخــابــات  فــي  فــوزهــم 
الحكومة. أغفلوا أن معظم تجارب االنتقال 
بد وأن تمر عبر  الناجحة ال  الديمقراطي 
ــع، يــمــهــد الــطــريــق  ــ إصــــاح دســـتـــوري واسـ
ــيـــاســـيٍّ يــتــطــلــب الـــجـــرأة  أمــــــام إصـــــــاٍح سـ
والشجاعة الازمتن إلنجازه، فا يقتصر 
السلطة بن  النظر في توزيع  إعــادة  على 
الـــقـــوى والــفــاعــلــن، بـــل يــمــتــد إلـــى أجــهــزٍة 
ومؤسساٍت حيويٍة، مثل اإلدارة والقضاء 
أفـــق بناء  فــي  ــــام،  واألمــــن والتعليم واإلعـ
الدولة الوطنية الديمقراطية. هذا االنكفاء 
 
ً
املؤسساتي للحكومة جعل الجميع، دولة
التأويل   

َ
معركة يخسر  ومجتمعًا،  ونخبًا 

االختيار  ويــضــع  للدستور،  الديمقراطي 
الــديــمــقــراطــي الــــذي نــص عــلــيــه الــدســتــور، 
بــاعــتــبــاره مـــن الـــثـــوابـــت الــجــامــعــة لــأمــة، 

 تساؤل كبير.
َّ
محط

عجز اإلســامــيــن عــن االنــخــراط فــي جعل 
 أســـاســـيـــًا 

ً
الـــوثـــيـــقـــة الــــدســــتــــوريــــة مــــدخــــا

ــامــــش االنــــفــــتــــاح الـــســـيـــاســـي  لـــتـــوســـيـــع هــ
ودمقرطة الحياة السياسية، انعكس على 
أداء الــحــكــومــة فــي مــلــفــاٍت كــثــيــرٍة، أبــرزهــا 
املــلــفــان االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي. فعلى 
الرغم من قيامها بإجراءات جزئية في هذا 
ذلــك ظــل مرتبطًا بهاجس  أن  إال  الــصــدد، 
الـــتـــوازنـــات الــتــي تــلــح عــلــيــهــا املــؤســســات 
أنــه جــاء على  الكبرى، كما  الدولية  املالية 
ــتـــي مــنــحــت  ــاب الــطــبــقــة الـــوســـطـــى الـ حـــسـ
 مــنــهــا أصــواتــهــا لحزب 

ٌ
قــطــاعــاٌت واســـعـــة

الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي آخـــــر انــتــخــابــات 
إصاح  مشروع  ويظل  وبلدية.  تشريعية 
صــنــاديــق الــتــقــاعــد الــــذي تــقــّدمــت بــه أحــد 
ــة إلخـــفـــاقـــهـــا، لــيــس فقط  ــدالــ الـــعـــنـــاويـــن الــ
بـــســـبـــب رفــــضــــه مــــن شــــرائــــح واســــعــــة مــن 
املجتمع. ولــكــن، لعدم اســتــنــاده إلــى رؤيــة 
إصـــاحـــيـــة مــتــمــاســكــة، تـــأخـــذ بــاالعــتــبــار 

مصالح مختلف القوى االجتماعية.
)كاتب مغربي(

 ،
ً
عـــســـيـــرة الـــحـــكـــومـــة  هــــــذه  والدة  وتـــــعـــــّد 

السابقة،  الــحــكــومــات  مــن  بغيرها   
ً
مــقــارنــة

وصورتها  رة، 
ّ
ومتعث صعبة  وانطاقتها 

 الـــثـــقـــة الــشــعــبــيــة، 
ً
ـــمـــة، فــــاقــــدة

ّ
ــدو مـــهـــش ــبـ تـ

نــواب  مجلس  أغلبية  ثقة  نالت  وإن  حتى 
فتلك  أغسطس(،   26( الجمعة  يوم  الشعب 
الــثــقــة لــن تــعــكــس، بـــأي حـــال، رضـــاء الـــرأي 
كــل وسائل  استعمل  الـــذي  الشعبي  الــعــام 
التعبير املتاحة لديه، ال سيما االفتراضية 
ــا، ونـــشـــر  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــلـــى وزرائـ ــا، لـــلـــهـــجـــوم عـ ــهـ ــنـ مـ
ــقــت ببعضهم، 

ّ
مــلــفــات شــبــهــات فــســاٍد تــعــل

ــدوا لـــه طفيلين  والــتــهــّكــم عــلــى آخـــريـــن، بــ
اعـــن 

ّ
ــز ــتـــي نـــالـــوهـــا، أو نـ فــــي املـــنـــاصـــب الـ

 بحجم معارفهم 
ً
مــقــارنــة الــكــراســي،  نــحــو 

الــتــي ال  العلمية  املـــحـــدودة أو شــهــاداتــهــم 
إداريــة  تولي خطط  ملــجــّرد  تؤهلهم، حتى 
ينج  ولــم  التونسية.  اإلدارة  فــي سلم  دنيا 
من تلك الحمات الواسعة، رئيسها، الذي 
الوهمية،  أو  الحقيقية،  قرابته  إلــى  شــيــر 

ُ
أ

فه 
ّ
مـــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــــذي طــاملــا كل

الدولة، وإلى  أو  بمهام باطيٍة في الحزب 
وترويجه  األميركية،  السفارة  فــي  وظيفٍة 
املتحدة  للواليات  الزراعية  االستراتيجية 
الجيني،  التعديل  على  القائمة  األميركية، 
ــة 

ّ
ــــي، بــمــا يـــخـــدم الــخــط ــزراعـ ــ فـــي املـــجـــال الـ

ــى الــهــيــمــنــة عــلــى  ــ ــة، الـــهـــادفـــة إلـ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
قطاعاٍت حيويٍة في األغذية والزراعة على 
املستوى العاملي، فالرجل يسّوق، في سوق 
دولية،  خبرة  والعاملية،  املحلّية  السياسة 
حاصل على شهادة الدكتوراه املوحدة في 

العلوم الزراعية من جامعة فرنسية.
ولــــم تــخــل طــريــقــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة من 

للتواصل   
ً
سبيا تجد  الــدولــيــة  الحقوقية 

فالسجون  أحوالهم،  واالطــاع على  معهم، 
السرية أو املعلنة التابعة ألطراف النزاع في 
 على الصحافين 

ٌ
الداخل السوري ممنوعة

ومعلوم  الدولين.  واملراقبن  والحقوقين 
 ذلك يزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان، 

ّ
أن

ومن معاناة املعتقلن وذويهم على السواء. 
العربية  الــدول  تتخذ جامعة  أن  وُيفترض 
واألمــــم املــتــحــدة والـــقـــوى الــدولــيــة الفاعلة 
ــة إللــــــــزام الـــنـــظـــام  ــيــ ــرائــ تـــدابـــيـــر فــــوريــــة إجــ
ــراف املــتــصــارعــة بــاحــتــرام  ــ ــ الـــســـوري واألطـ
ــقــــوق املــــســــاجــــن، والــــســــمــــاح لــلــبــعــثــات  حــ
االعتقال، وأن  بزيارة معسكرات  الحقوقية 
يــتــم تــأمــن مــفــاوضــات إفــــراج مــتــبــادل عن 
األســــرى لـــدى األطـــــراف املــتــحــاربــة، واملــــراد 
إنقاذ اإلنسان ووضع حّد ملسلسل التعذيب 

الرهيب.
ها حصار 

ّ
املأساة جا الثالثة من  الصورة 

مـــضـــايـــا،  ــي  ــ فـ الــــســــوريــــن  ــيــــن  ــدنــ املــ آالف 
ــّيـــم الـــيـــرمـــوك،  والــــزبــــدانــــي، وداريـــــــــا، ومـــخـ
ــفــــوعــــة، وكـــفـــريـــا،  والـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، والــ
وغيرها، ومنعهم من املاء والغذاء والدواء 
ــيـــع، عــمــا بــآلــيــة الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي  ــابـ أسـ
ل، ال ذنب لهم 

ّ
العشوائي على متساكنن ُعز

هم سكنوا تلك املناطق.
ّ
سوى أن

)كاتب تونسي(

الــســوريــة رأت فــي املــواجــهــات بــن الــقــوات 
أجل  مــن  »مسرحية«،  والنظامية  الكردية 
صرف النظر عن العسف الذي يتعّرض له 
املدنيون، ولتمكن قوات »قسد« من إحكام 
ســيــطــرتــهــا. وهــــو أمــــر ذهــــب إلـــيـــه بعض 
ولو  املستقلن،  الكرد  رابطة  مثل  األكـــراد، 
ألمكن  عليها،  متفقًا   

ً
مسرحية األمـــر  كــان 

ملــمــثــلــي الـــنـــظـــام ومــمــثــلــي حــــزب االتـــحـــاد 
الــديــمــقــراطــي إجــــراء مــفــاوضــاٍت مــبــاشــرة، 
دونــمــا حــاجــة لــلــتــدخــل الـــروســـي الــنــشــط، 
أو لــلــتــســبــب بـــإطـــاق تــحــذيــرات أمــيــركــيــة 
ــل هـــذه  ــعـ صـــريـــحـــة لـــطـــائـــرات الـــنـــظـــام. ولـ
الــتــحــذيــرات كــانــت أحـــد مــســبــبــات السعي 
الكردية،  املطالب  معظم  حقق  تفاهٍم  إلــى 
أنــه وضع  مــن دون أن يعني هــذا التفاهم 
تضارب  إن  إذ  للتوترات،  حاسمة   

ً
خاتمة

املــصــالــح والـــحـــســـابـــات قـــد يــنــشــأ فـــي أيــة 
 شــديــدة التوتر، 

ٌ
فــتــرة  مقبلة.. وهــي فــتــرة

يــنــزع فيها الـــروس إلــى تحقيق أكــبــر قدر 
من املكاسب، ملصلحة وجودهم ومصلحة 
الــنــظــام، قــبــل انــتــهــاء عــهــد الــرئــيــس بـــاراك 
أوبــــامــــا، الـــحـــريـــص عــلــى عــــدم الـــتـــصـــادم، 
وحتى عدم االعتراض مع التمّدد اإليراني 
ــتـــبـــاه، فـــي هــذه  والــــروســــي. يــســتــرعــي االنـ
ــان حـــزب االتــحــاد  ــه بــيــنــمــا كـ الــغــضــون، أنـ
ــراطـــي يــــبــــرم تـــفـــاهـــمـــاٍت بـــرعـــايـــٍة  ــقـ ــمـ ــديـ الـ
روســيــة وغــض نظر أمــيــركــي، كــان رئيس 
إقليم كردستان العراق، مسعود البرزاني، 
يـــزور أنــقــرة. والــحــال أن األخــيــرة تــرى في 
الــــحــــزب الــــكــــردي الــــســــوري ذراعـــــــًا لــحــزب 
موافقة  مع  التركي،  الكردستاني/  العمال 
من البرزاني على هذا التصنيف، وهو ما 
يفسر أن حزب صالح مسلم ال يقيم عاقاٍت 
مع اإلقليم الكردي في شمال العراق الذي 
ــراد، إضــافــة  ــ ــ  لــعــمــوم األكـ

ً
يــشــكــل مــرجــعــيــة

مكونات  أغلبية  مع  املتوترة  إلــى عاقاته 
املعارضة السورية، باستثناء طيٍف واحٍد 

من »معارضة القاهرة«.
وقد أتت التطورات العاصفة في جرابلس، 
والتحذيرات األميركية التي أطلقها نائب 
الــرئــيــس األمــيــركــي، جــو بــايــدن، مــن مغبة  
ــوات الـــكـــرديـــة فـــي ســـوريـــة من  ــقـ ــراب الـ ــتـ اقـ
الــحــدود مــع تــركــيــا، لتذكير حـــزب صالح 
 لتركيا، 

ٌ
مسلم بأن الواليات املتحدة حليف

ــاًء جـــويـــًا ملــعــركــة تــحــريــر  ــّدمـــت غـــطـ ــد قـ وقــ
جــرابــلــس، مــا يجعل أيــة حــســابــاٍت لقوات 
، إذا مـــا قــفــزت عـــن أهمية 

ً
الـــرجـــل خــاطــئــة

ــدم االحــتــكــاك  ــــدور الــتــركــي، وضـــــرورة عـ الـ
بالجارة الكبيرة. وفي جميع األحوال، فإن 
 بـــالـــدالالت، 

ٌ
تـــطـــورات هـــذا األســـبـــوع غــنــيــة

ــــردي املــســلــح  ــكـ ــ وتـــقـــتـــضـــي مــــن الــــطــــرف الـ
فــي حساباته  النظر  أن يعيد  فــي ســوريــة 

ومجمل سياساته.
)كاتب من األردن(

بيوغرافيا الحكومة التونسية المشّكلة

صور من المأساة السورية

من الحسكة لجرابلس: الرابح والخاسر

حكومة بنكيران 
في خمس سنوات

تعاني األحزاب 
المشاركة في 

حكومة الشاهد من 
ضعف المصداقية 

لدى  الناس

صورة عمران صرخة 
إدانة في وجه 

مجتمع دولي غير 
مسؤول لزم الصمت

من المبكر، في
نظر الروس، التخلي 
عن الحركة الكردية 

التي تؤدي أدوارًا 
بإسناد النظام

آراء

معن البياري

ون وحسني الزبدة وعبدالله أبو الجبني وعبد 
ّ
قبل القيل والقال بشأن األربعة، ياسر زن

الدايم أبو لبدة، واملرّجح إلى حد التأكيد أن سلطات العسف املصرية تحتجزهم منذ 
عام، إنهم عناصر في حركة حماس، ومن كتائب عز الدين القسام ربما، فهم مواطنون 
فلسطينيون، يلحق العار الساطع جدًا بالسلطة الوطنية، رئاستها وحكومتها وكل 
ا كانوا في حافلٍة مصريٍة تعبر أرضًا 

ّ
مسؤول فيها، إذ تتجاهل مسألة اختفائهم، مل

 من رفح إلى مطار القاهرة. يزيد من فضائحية هذا العار أن »حماس« وحدها 
ً
مصرية

التي تدّب الصوت عاليًا بشأنهم، وتبحث في أمرهم في اجتماعاٍت مع مسؤولني في 
الشبان األربعة وقطاعاٌت في املجتمع  املخابرات املصرية، حيث تصّر، ومعها ذوو 
 اختطفتهم من الحافلة، واقتادتهم إلى مكاٍن مجهول، 

ً
 مصرية

ً
املحلي في غزة، أن قوة

القرائن  الحكومة املصرية ذلك، فإن  القاهرة إخفاء مصيرهم. وفيما تنفي  وتتعمد 
، جديُدها أخيرًا نشر صورٍة يظهر فيها اثنان من 

ٌ
على أرجحية عملية الخطف وفيرة

األربعة في مبنًى، قيل إنه لألمن الوطني املصري في الظوغلي في القاهرة. وأيًا يكن 
دة، طاملا أن زنون والزبدة 

ّ
الحسم في هذا األمر، فإن مسؤولية مصر في شأنهم مؤك

وأبو لبدة وأبو الجبني كانوا يمّرون في األراضي املصرية في الحافلة، بعد ختم معبر 
رفح املصري أوراقهم وجوازات سفرهم. 

ليست السلطة الوطنية الفلسطينية في رام الله معنية بهؤالء الشبان، وكذا السلطة 
ــا أو فــرنــســيــني، حــتــى ُيكترث  الــحــاكــمــة فــي الــقــاهــرة، فــهــم لــيــســوا أمــيــركــان أو روسـ
ُيقّدر  وفيما  خصوصهم.  فــي  ومشتركة  عليا  تحقيق  لجان  ل 

ّ
وتتشك بقصتهم، 

للهيئة املستقلة لحقوق املواطن )في فلسطني( تأكيدها املسؤولية األمنية للسلطات 
املــصــريــة عــن مــصــيــرهــم، وقــولــهــا إن عملية اختطافهم مــن الــحــافــلــة قــد تــصــل إلــى 
يلحظ  لقضيتهم  املتابع  فإن  املتكامل«،  القانوني  باملعنى  »اختفاًء قسريًا  اعتبارها 
صمت التشكيالت الحقوقية املصرية املدنية بشأنهم، وهذا عادي، عندما ُيعرف أن 
أغلب هذه الهيئات خرساُء بشأن مقتل نحو أربعمئة مصري في سجون عبد الفتاح 
السيسي في نحو ثالثة أعوام. وحتى لو صّدقنا، إجرائيًا وبدافع حسن الظن مؤقتًا، 
عدم إقدام األمن املصري على خطف الشبان األربعة، فإن هذا األمن، ومعه الجيش 

املصري، هما املطالبان بالبحث الجّدي عنهم، وإعالن الحقيقة بشأنهم. 
)التابعة  الرسالة  أخيرًا، صحيفة  ما نشرته،  إذا صــّح  أعــاله،  البديهيات  على  عطفًا 
لحركة حماس( عن خمسة مطالب طرحتها املخابرات املصرية على وفٍد من الحركة 
تلبيتها قبل تقديم أي معلوماٍت  بــد مــن  الــقــاهــرة، قبل أســابــيــع، ال  فــي  فــي اجتماع 
 ،

ً
عن الشبان األربعة، إذا صّح ذلك، فإننا نصير أمام عصابٍة تمارس ابتزازًا مرذوال

 )قال السيسي إن مصر شبه دولة!(. 
ً
 حقيقية

ً
وليس جهازًا أمنيًا مهنيًا يتبع دولة

ويرمي صاحب هذه الكلمات عباراته هذه، هنا، وهو في أسٍف شديد، واملشتهى أن 
تسلم  أن  ومنه  املسّماة،  إلــى مصادرها  الحمساوية  الصحيفة  نسبته  ما  يصّح  ال 
في  توّرطهم  األخيرة عن  تتحّدث  أشخاصًا  القاهرة  غــزة  قطاع  في  النافذة  الحركة 
عمليات عنف في سيناء، تقول املصادر إنه ثبت عدم وجودهم في السجل املدني 
م أيضًا مصريني تبنّي أنهم غير موجودين في غزة، وأن تشارك 

ّ
الفلسطيني، وأن تسل

ي عدم 
ّ
حماس في النشاط األمني ضد »داعش« في سيناء. وبكل حذر الزم، ومع تمن

الــرهــان ما زال باقيًا على بعض الحكمة والعقل لــدى األجهزة  صــدق هــذا كله، فــإن 
األمنية املصرية املختصة، فتبادر إلى جالء حقائق هذا املوضوع بالشفافية الواجبة، 
إلى  أســرهــم، وكــانــوا مسافرين  األربــعــة طــالب وموظفون وعاملون، ولهم  فالشبان 
خارج مصر لشؤون عائليٍة وخاصة.  معيٌب أن يتبرع زمالء إعالميون مصريون، 
بكيفية كاريكاتيرية، للدفاع املجاني واملرتجل عن أجهزة املخابرات في بلدهم بشأن 
هذه القضية اإلنسانية الخالصة، والتي تجرح الدولة املصرية في اعتباريتها. ومعيٌب 
الحّساسة،  القضية  هــذه  عريضة  فلسطينية  وأهلية  مدنية  تكوينات  إهــمــال  أكثر 

والجسيمة في كل تفاصيلها، املصرية املخابراتية ال غير.

محمد أبو الغيط

بــني قــمــة الــيــأس وقــمــة األمـــل يــتــأرجــحــون. قــبــل عـــام، كـــان نــاشــط مــصــري يــقــول إن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي سيبقى ثالثني عامًا، مثل حسني مبارك، ألن »شعب 
العبيد« يحبه، ثم هو نفسه اآلن يتحول إلى النقيض، فأصبح يرى سقوط السيسي 

محسومًا، مجرد مسألة وقت، ألنه ال يمكن أن يستمر البلد في هذا الوضع. 
 في أوضاع أسوأ بكثير. عمر البشير 

ً
إليك املفاجأة: يمكن أن تستمر األنظمة طويال

بــانــقــالب على حكومة ديــمــوقــراطــيــة، وخــّرب  أتــى  الــســودان منذ 1989، وقــد  يحكم 
الجنوب، وحوصر نظامه  الدولة، حتى فقد نصف أرضها بانفصال  كل شيء في 

وشخصه دوليًا، وعلى الرغم من ذلك، ما زال يلوح بعصاه، مهّددًا قوى االستعمار.
الرئاسة عام  الــذي وصل إلى  الحال نفسه عند رئيس زيمبابوي، روبــرت موغابي، 
1987، ودمرت سياساته بالده، ووصلت معدالت التضخم الخيالية إلى مستوى أن 
يحمل املواطنون حقائب ممتلئة باألموال، لشراء مستلزمات املنزل، وذلك قبل أن يتم 
وقف العملة الوطنية، ليصبح التعامل بالدوالر أو بعملة جنوب أفريقيا. أخيرًا، صرح 

موغابي، البالغ 92 عامًا، بأنه سيبقى في منصبه حتى يبلغ 100 عام.
في كوريا الشمالية، تم توريث الحكم إلى الطفل املعتوه كيم جونغ أون الذي نصح 
توريث  تم  أذربيجان،  الجوع. وفي  للتغلب على  الكالب  لحوم  بتناول  أخيرًا،  شعبه، 
الحكم بنجاح من الرئيس حيدر عالييف الذي حكم ثالثني عامًا إلى ابنه إلهام. وفي 
الجزائر، ما زال عبدالعزيز بوتفليقة يحكم البالد )أو ال يحكمها!( من على كرسيه 
املتحرك. وما زال بشار األســد باقيًا على عرش سورية، أو ما تبقى منها، ما زال 
يخطب في مجلس نوابه، ويشرف على بيروقراطية وزاراته، وما زالت زوجته توزع 
الهدايا وتلتقط الصور األنيقة. حكى لي صديق سوري أنه شارك في املظاهرات في 
العام 2011، واثقًا من أن النظام سيسقط خالل أسابيع. ثم بعد بدء التسلح كان على 
يقني من سقوطه خالل أشهر. لم يتوقع أن االعتمادات اإليرانية والروسية ستكون 

مفتوحة إلى هذا الحد، العوامل الخارجية هنا تتجاوز العوامل الداخلية.
إلى  املتدهورة  القفز من مقدمات األوضــاع  أنه ال يمكن  النماذج وغيرها  تؤكد هذه 
نتائج سياسية مباشرة، يمكن أن ينهار االقتصاد واألمن، ويغضب الشعب، وتمأل 
يحدث  أن  بالضرورة  النتيجة  تكون  لن  لكن،  االجتماعي.  التواصل  مواقع  الشتائم 
التغيير. تحتاج النتائج السياسية إلى مقدمات سياسية، والتي تشمل طيفًا متنوعًا 
من وسائل الضغط، وكذلك وسائل امتالك القوة التنظيمية واالقتصادية واالجتماعية 
التغيير،  إلى طيٍف واسع من سيناريوهات  للوصول  والسياسية، وذلك  واإلعالمية 

يمتد من الثورة الشاملة وحتى اإلصالح الجزئي من داخل النظام. 
الشرقية  وأوروبــا  الجنوبية  أميركا  في  الديمقراطي  للتحول  النماذج  لدينا عشرات 
تمامًا، وقد  أبيض  يكون  وقــد  اآلالف،  أحمر على جثث  التغيير  يكون  قد  وأفريقيا. 
ُيحاكم الجناة أو ال ُيحاكمون إطالقًا. املشهد الدرامي للماليني ُيسقطون الدكتاتور 
لم يكن قاسمًا مشتركًا، بعضهم سقط باستفتاء أو تفاوض أو بالبرملان. ال وصفة 
جاهزة، وليس ثمة دولتان متطابقتان. ولكن، دائمًا هناك تفاعالت معقدة وطويلة، 

وتحتمل املفاوضات والتحالفات والتنازالت.
كــان بعض الــرفــاق يـــرّددون بثقٍة أنــه ال خــوف من عــودة االستبداد بعد الــثــورة، ألن 
»امليدان موجود«، كما كان لدى بعضهم يقني عجيب بأنهم آمنون من القمع، حتى 
وهو  يتحدث،  أحدهم  كــان  بالرصاص.  ُيقتلون  املتظاهرين  مئات  شــاهــدوا  أن  بعد 
»اإلخــوان  قــادٌر على سحق  وكأنه  بنفسه،  الدبابات  يقود  وكأنه  جالس في مقهى، 
املسلمني« فقط، ثم سُيصدر أمرًا بعودة الديمقراطية والحريات. يقني ال يستند ألي 

موازين قوى أو منطق. 
التحليل  لم يعد منطقيًا أن يتكّرر أسلوب  الزائف عدة مــرات،  اليقني  بعد أن تهاوى 
السياسي بالتمني، أو معاملة السياسة بحسابات العواطف، وحماسة الشعارات أو 
أمل عاقل ينبني عليه سعٌي  بالهزيمة، ولكن  أو  بالنصر  الدرامية. ال يقني  املشاهد 
بإمكانات اللحظة، وبحسابات موازين القوى الداخلية والخارجية. الغضب من دون 

أدوات السياسة لن ينتهي بتغيير، حتى لو وصل سعر كيلو األرز إلى مائة جنيه.

بيار عقيقي

الجيش  السورية، ولــو بغاية دعــم  التركية دخــول األراضــي  للقوات  لم يكن ممكنًا 
السوري الحر في السيطرة على جرابلس، من دون ضوء أخضر أميركي ـ روسي. 
ُيفترض أيضًا أن اإليرانيني كانوا على علٍم بذلك، على خلفية زيارة وزير الخارجية 
التركي، مولود جاويش أوغلو، إلى طهران األسبوع املاضي، ولقائه نظيره اإليراني، 
محمد جواد ظريف. بالطبع، من املفترض أيضًا وأيضًا أن يكون اإلسرائيليون على 
علٍم بذلك، كعنصر ميداني، يقوم بعمليات عسكرية محّددة في سورية، من اغتيال 
 عن قصف مناطق 

ً
قادة من حزب الله، وقصف قوافل السالح التابعة للحزب، فضال

في الجوالن السوري.
عليه، قد يكون الجميع على علٍم بالعملية التركية قبل حدوثها، إال النظام السوري، 
أية  في  املقبلة، خصوصًا  املرحلة  في  هامشيًا،  دوره سيكون  أن  إلــى  يؤشر  بما 
مفاوضاٍت أو مشاورات. الدالالت كثيرة. الروس بأنفسهم ال يتعاملون مع النظام، 
ورئيسه بشار األسد، على أنه »عنصر فاعل« في سورية، بل على قاعدة »تقاطع 
املصالح« التي صودف وجود األسد فيها فترة طويلة، قبل انبالج فجر التحالفات 
الجديد في األسابيع األخيرة، تحديدًا، بعد االنقالب الفاشل في تركيا في 15 يوليو/ 

تموز املاضي.
في العام املاضي، رفع األتــراك من نبرتهم في شأن »املنطقة اآلمنة« على الحدود 
تعليق  إلــى  أّدت الحــقــًا  كبيرة،  بــاعــتــراضــاٍت روســيــة  التركية. جوبهوا  ـ  الــســوريــة 
املشاورات بشأن هذه املنطقة. كان واضحًا أن إنشاء مثل هذه املنطقة من عدمها 
أمر دولي، أكثر منه إقليمّيًا. وهو ما يحصل حاليًا، فتحرير جرابلس شّرع األبواب 
لم يعد عن وجودية  السؤال  فــإن  بالتالي،  املنطقة ميدانيًا.  هــذه  أمــام ترسيخ مثل 
الجغرافية،  السؤال حول مساحتها  إلى  ذاتها، بل تجاوزها  اآلمنة« بحّد  »املنطقة 

وأهدافها املستقبلية.
لكنه فعليًا  الروسي »مفاجئًا«  الــدور  العتيدة، يبدو  املنطقة  وقبل اتضاح حيثيات 
 »

ٍّ
»تخل غير مفاجئ. اعتاد الكرملني التصّرف ببراغماتية أشبه بسياسة توحي بـ

«، منذ وصول فالديمير بوتني إلى السلطة. يعمل بوتني وفق 
ٍّ

ه »نصف تخل
ّ
أو أقل

قاعدٍة قائمٍة على ثالثة اعتبارات. األول، يتعلق بالتعامل مع القوى الكبرى عامليًا، 
الــدول.  املنسجمة« في تركيبة قوانني هذه  »الدولة  املشاكس«، ال  »الفتى  من موقع 
الثاني، يتمحور في إقناع الدول الضعيفة بأن »الروسي هو حليفها األوثق«، وحني 
يأمن جانبها وركونها إليه، يعمد إلى استغاللها، على قاعدة »أال بديل عنه«، بما 
يشبه فعل السخرة السياسية. أما االعتبار الثالث، فمتعلق بالثوابت غير املتغيرة، 
»القومية الروسية«، وإفرازاتها في دول الجوار من البلطيق إلى أواسط  أي املرتبطة بـ

آسيا.
عليه، لن يترّدد الروسي في تغيير مساره التكتيكي سوريًا، بما يحفظ مصالحه. 
وهو أمر نوقش عشرات املرات، بني موسكو وعواصم إقليمية ودولية. يريد بوتني 
كسب كل دول الشرق األوسط إلى جانبه، ال سورية فقط، ووفقًا لشروطه، تحديدًا 
الــروســيــني. وهــو مــا يظهر فــي سير عمله  ــواق للسالح والــغــاز  لجهة تــأمــني األســ

دبلوماسيًا واقتصاديًا. 
األطــراف في  لوهلة، وكأنها تدعم معظم  بــدت،  التي  املتحدة  للواليات  بالنسبة  أما 
ثــالثــة أشهر  مــا، قبل  فــعــٍل  اإلقــــدام على  فــي وارد  معركة جــرابــلــس، فإنها ليست 
من انتهاء عهد الرئيس بــاراك أوباما، لكنها قــادرة على إطالة املعركة في الشمال 
أمــورًا كثيرة ستتغير  أن  املؤكد  املقبل/ة. من  الرئيس/ة  بــدء عهد  الــســوري، حتى 
أن  يــلــدرم،  بنعلي  التركي،  الـــوزراء  لرئيس  إذ سبق  املقبلة،  الفترة  في  في سورية 
أكد، بصورة غير مباشرة، على احتمال حدوث تطوراٍت كبيرة في امللف السوري 
فــإن جميع  يبدو مفاجئًا،  منها  األول  الشهر  كــان  وإذا  املقبلة.  الستة  األشهر  في 
النظام السوري كليًا على  انتهاء تأثير  االحتماالت مفتوحة، مع ثابت وحيد: بدء 

امتداد املساحة الجغرافية السورية، واستطرادًا على بعض دول الجوار.

مصر والفلسطينيون األربعة األنظمة الفاشلة ال تسقط تلقائيًا

ما بعد جرابلس
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غزة ـ يامن سلمان

ــد فـــي 28 أغــســطــس/ آب الـــجـــاري،  غـــدًا األحــ
الــدراســي الجديد في غــزة. قبيل  يبدأ العام 
ذلــــك، راحــــت الــعــائــات تــقــبــل عــلــى األســــواق 
الزي املدرسي  القطاع، لشراء  في مختلف محافظات 
املـــطـــلـــوب ألبــنــائــهــم وبــقــيــة املــســتــلــزمــات املـــدرســـيـــة. 
أّيــة ظــروف  عــن  إلــى موسم تعليمي بعيد  يتطلعون 
 بعض التاميذ لم 

ّ
صعبة تؤثر عليهم. مع ذلــك، فــإن

يتمكن أهلهم من شراء ما يحتاجونه في ظل ظروفهم 

ــال أن يـــحـــضـــروا أطــفــالــهــم إلــــى املـــعـــرض يــوم  ــفــ األطــ
آب  أغسطس/  من  والعشرين  الخامس  في  الخميس 
الجاري من أجل أن يحظى األطفال باملتعة والفائدة 
هناك، مع عدم تصوير أحد منهم كدعاية للمبادرة أو 
ما شابه ذلك«. تمكن فريق »غيث« من جمع التبرعات 
إلتـــمـــام كـــســـوة األطـــفـــال املـــدرســـيـــة مـــن عــــدة مــصــادر 
محلية بعيدة عن املؤسسات أو األحزاب املوجودة في 
 

ّ
لكل الشخصية  املساهمة  إلــى  باإلضافة  غــزة،  قطاع 

فرد من أفراد الفريق.
الــخــضــري )21 عامًا(  الــفــريــق هند  تــقــول العضو فــي 
لـ«العربي الجديد«: »منذ بداية فكرة تجمعنا عززنا 
 األهالي ال يتمكنون 

ّ
داخلنا فكرة التطوع، ووجدنا أن

من توفير املال للزي والقرطاسية. ومنهم من يعتمد 
على الزي املدرسي للعام الذي مضى. حاولنا التركيز 

على مستلزمات املدرسة في مبادرتنا هذه«.
تشغل قضايا األطفال حيزًا كبيرًا في حياة الخضري. 
هي ناشطة اجتماعية في عدة مبادرات منذ سنتها 
االهتمام،  األطــفــال  »ينقص  تقول:  األولـــى.  الجامعية 
ويحتاجون إلى من يعزز الثقة فيهم داخل املجتمع. 
مجتمعنا  في  األطفال  مع  تتعامل  الغالبية  لألسف، 
ـــهـــم رجـــــال، لـــذلـــك، بـــاتـــوا كــالــكــبــار فـــي تــحــّمــل 

ّ
عــلــى أن

الهموم بالرغم من صغر سنهم«.
 مبادرة فريق »غيث« حققت 

ّ
أن إلــى  تشير الخضري 

ــع بــعــض الــنــاس   مـــن خــــال دفــ
ً
هـــدفـــًا مــحــلــيــًا جــمــيــا

إلــــى الـــوقـــوف مـــع غــيــرهــم مـــن الـــفـــقـــراء واملــحــتــاجــن، 
وتوحيد جميع أطراف املجتمع في مثل هذه الظروف 
 الــفــريــق يــهــدف إلــــى »نــشــر 

ّ
اإلنــســانــيــة. وتــضــيــف أن

 الدعم 
ّ
الحّب والتعاون من خال العمل التطوعي، لكن

األطفال  فــي حياة  أن يكون  النفسي يجب  واإلرشـــاد 
اليومية، وهو ما سنحاول العمل عليه كفريق بإرشاد 
األهالي إلى سبل تعزيز انتماء األطفال إلى املدرسة ال 

إلى أّي شيء آخر«.

االقــتــصــاديــة املــتــدنــيــة، خــصــوصــًا مـــن تـــضـــرروا في 
العدوان األخير قبل عامن.

في هذا اإلطار، بادر فريق »غيث« التطوعي الشبابي، 
ــــل كـــســـوة 200 طــفــل  ــة مــــن أجـ ــدرســ قـــبـــل شـــهـــر مــــن املــ
ــان قــد أمضى  بــاملــابــس واألحـــذيـــة والــقــرطــاســيــة. وكـ
وتجهيز  للمبادرة  الدعم  تأمن  في  األخــيــرة  األشهر 

املستلزمات من أجل إنجاح املبادرة.
يــتــكــون الـــفـــريـــق مـــن 11 شـــابـــًا وشـــابـــة مـــن مختلف 
ــزة، تــجــمــعــهــم فــكــرة  ــ الــتــخــصــصــات الــجــامــعــيــة فـــي غـ
الــتــطــوع الـــتـــي خــاضــوهــا ســابــقــًا. مــعــظــمــهــم مـــا زال 
هم مــع ذلـــك، يخصصون 

ّ
يـــدرس فــي الــجــامــعــات، لكن

ساعات ما بعد الدراسة ملثل هذه املــبــادرات. هم، في 
 األطفال هم الفئة األكثر 

ّ
الدرجة األولى، يؤمنون بأن

حاجة إلى جهودهم.
اختار الفريق التاميذ املستهدفن بناء على بيانات، 
بمدرسة  تتعلق  اجتماعي،  باحث  مــن  عليها  حصل 
قــريــبــة مـــن مــنــطــقــة تـــضـــررت خـــال الـــعـــدوان األخــيــر. 
وأجــرى الفريق بــدوره بحثًا ميدانيًا تأكد خاله من 
بحسب  التاميذ،  هــؤالء  بحاجة  املتعلقة  املعلومات 
املــنــســق فــي فــريــق »غــيــث« أنـــس سبيتة، وهـــو طالب 
توزيع  على  الــفــريــق  وعــمــل  أعــمــال.  إدارة  ثالثة  سنة 
الزّي املدرسي وبقية املستلزمات على التاميذ خال 
معرض مدرسي خاص، قّدم خاله نشاطات ترفيهية 
ــهــــرجــــن، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى زاويـــــة  رفـــقـــة األغــــانــــي واملــ
مــخــصــصــة لــبــيــع اإلكـــســـســـوارات والــتــحــف والــهــدايــا 
لشراء  أرباحها  من  عــادت نسبة  اليدوية،  واألشــغــال 

هدايا تقدم إلى األطفال في مبادرات أخرى.
يقول سبيتة: »بات الكثير من األسر الفقيرة يصنف 
املؤسسات  تــوزعــهــا عليهم بعض  الــتــي  املــســاعــدات، 
واملــــــبــــــادرات، كـــإهـــانـــة لـــهـــم وألوضــــاعــــهــــم. وهــــــذا مــا 
الحـــظـــنـــاه كــفــريــق خــــال بــعــض الـــحـــمـــات فـــي شهر 
أهالي  الفريق  أبلغ  »لــذلــك،  املــاضــي«. يتابع:  رمضان 

مجتمع
 باده تعتزم بناء سياج أضخم جديد على الحدود 

ّ
أعلن رئيس وزراء املجر، فيكتور أوربــان، أن

الجنوبّية ملواجهة زيادة محتملة في عدد املهاجرين. أضاف أن املهاجرين عبارة عن »سّم قاتل«، 
الفتًا إلى أن هناك »حاجة أكبر إلى األمن«، كما أن الحدود املحّصنة قد تساهم في إيقاف »مئات 
اآلالف من األشخاص« في الوقت نفسه، في حال اقتضى األمــر. وأشــار أوربــان إلى أن زيــادة عدد 
املهاجرين محتملة في حال سمحت تركيا باألمر. أضاف: »إذا لم نتمكن من القيام بهذا بلطف، 
)أسوشيتد برس( يجب علينا التصدي لهم بقوة«.  

أصــدرت أعلى محكمة إداريــة في فرنسا أمس الجمعة، حكمًا يقضي بتعليق حظر ارتــداء لباس 
البحر »البوركيني« الذي أغضب املسلمن وأثار انقسامات داخل الحكومة وذلك إلى حن صدور 
حكم نهائي. وأصــدرت املحكمة قرارها عقب طلب من رابطة حقوق اإلنسان بإبطال حظر ارتداء 
ه يخالف 

ّ
البوركيني في بلدة فيانوف لوبيه املطلة على البحر األبيض املتوسط على أساس أن

أن تعطي  أولية قبل  قــرارات  اتخاذ  الفرنسي  القضائي  النظام  املدنية. ويمكن بموجب  الحريات 
)رويترز( املحكمة لنفسها متسعًا من الوقت إلصدار حكم في القضية املنظور فيها.  

حكم فرنسي أّولي بتعليق حظر البوركينيالمجر نحو بناء سياج »أضخم« لوقف تدفق المهاجرين

لندن ـ كاتيا يوسف

ــرًا مهمًا إلى 
ّ

 وفـــاة الــوالــَديــن مــؤش
ّ
ــعــّد ســن

ُ
ت

املــّدة التي سوف يعيشها أبناؤهم. هذا ما 
بّينته دراسة أخيرة، في مجال الشيخوخة، 
في جنوب  الطبية  إكسيتر  جامعة  أعّدتها 
غرب بريطانيا. فبقاء األب أو األم على قيد 
الحياة لغاية السبعن من العمر، يزيد من 
الحياة حتى  قيد  أبنائهم على  بقاء  فــرص 
ــة. وال  ــائــ الـــعـــقـــد الـــثـــامـــن بــنــســبــة 17 فــــي املــ
تأثير طول   

ّ
إن إذ  ذلـــك،  على  األمـــر  يقتصر 

فترة عيش أحد الوالَدين تراكمّي. هذا يعني 

ــال عــــاش أحــدهــمــا لــغــايــة املــائــة  ــه فـــي حــ ــ ـ
ّ
أن

ــم عــلــى قيد  ــ  احــتــمــال بــقــاء أوالدهـ
ّ
عــــام، فــــإن

بنسبة  تكون  عامًا  السبعن  لغاية  الحياة 
 اآلباء 

ّ
68 في املائة. كذلك، بّينت الدراسة أن

السبعن،  لغاية  يعيشون  الذين  واألمــهــات 
تــنــخــفــض لــــدى أبــنــائــهــم احـــتـــمـــاالت املـــوت 
ما 

ّ
وكل سرطانية.  أو  قلبية  أمــراض  نتيجة 

عــاش أحدهما عــقــدًا مــن الــزمــن بعد بلوغه 
 مــخــاطــر اإلصــــابــــة بــمــرض 

ّ
الــســبــعــن، تـــقـــل

املــائــة ونسبة  فــي  الــســرطــان بنسبة سبعة 
بــعــشــريــن في  القلبية  بـــاألمـــراض  اإلصـــابـــة 
املـــائـــة. وتــؤكــد الــدكــتــورة جــانــيــس أتكينز، 

ــفــة الــــدراســــة الــرئــيــســيــة والــبــاحــثــة في 
ّ
مــؤل

في  العامة  والصحة  األوبئة  علم  مجموعة 
كلية الحقوق في جامعة إكسيتر لـ »العربي 
ــشــرت 

ُ
 »الـــدراســـة الــتــي ن

ّ
الــجــديــد«، عــلــى أن

الـــجـــاري  نــتــائــجــهــا فـــي 11 أغـــســـطـــس/ آب 
ــمــا عـــاش الـــوالـــدان مــّدة 

ّ
ـــه كــل

ّ
والــتــي تــبــّن أن

أبــنــائــهــم  بـــقـــاء  فــــرص  ــمــا ازدادت 
ّ
كــل ــول  ــ أطـ

ــــدى بــلــوغــهــم الـــســـتـــن أو  ــّيــــدة لـ بـــصـــّحـــة جــ
األكبر من نوعها،  العمر، هي  السبعن من 
 
ّ
ــّد عـــلـــمـــنـــا«. ووجــــــد الـــبـــاحـــثـــون أن ــ عـــلـــى حـ

املــشــاركــن فــي الــدراســة الــذيــن عــاش أهلهم 
ملّدة أطول، انخفضت لديهم مشاكل الدورة 

الـــدمـــويـــة املـــتـــعـــّددة ومــنــهــا أمـــــراض الــقــلــب 
ــفــــاع ضــغــط الـــدم  والــســكــتــة الــدمــاغــيــة وارتــ
وارتفاع مستويات الكوليسترول والرجفان 
األذيــنــي. وأشـــاروا إلــى تأثير عــوامــل مهّمة 
أخرى على طول حياة اإلنسان مثل التدخن 
ة النشاط 

ّ
واإلسراف في تعاطي الكحول وقل

 عمر اآلبــاء واألمهات 
ّ
البدني والبدانة، لكن

يبقى مؤشرًا للتنبؤ باملرحلة العمرية حتى 
بعد أخذ تلك املخاطر بعن االعتبار.

ــــذه الــــدراســــة تـــأتـــي مــبــنــّيــة عــلــى نــتــائــج  وهـ
بـــحـــوث ســابــقــة أجـــرتـــهـــا جــامــعــة أكــســيــتــر 
ــــت بـــــن طـــــــول عــمــر  ــــطـ الـــــعـــــام املــــــاضــــــي، ربـ

 نسل 
ّ
الوالَدين وأمــراض القلب، ووجــدت أن

ــاء األطــــول عــمــرًا أوفـــر حــظــًا فــي امــتــاك  اآلبــ
الدم  ضغط  بمرض  مرتبطة  واقية  جينات 
ونسبة  الجسم  كتلة  ر 

ّ
مؤش أو  االنقباضي 

الـــثـــاثـــيـــة وداء  ــــون  ــدهـ ــ الـــكـــولـــيـــســـتـــرول والـ
الــســكــري مــن الــنــوع األّول ومــــرض الــتــهــاب 
األمعاء األلزهايمر. أّما الدكتور لوك بيلينغ، 
وهــــو أحــــد مـــعـــّدي الــــدراســــة الــثــانــيــة، فــقــال 
هم لطاملا وجــدوا عوامل وراثية مرتبطة 

ّ
إن

ــــدم ومــســتــويــات الــكــولــيــســتــرول  بــضــغــط الـ
والــتــدخــن، األمــــر الــــذي يــؤّكــد مـــدى أهمية 
هذه املخاطر التي يمكن تفاديها وعاجها.

هكذا يؤثّر طول عمر والَديك على حياتك

أنس  »غــيــث«  فريق  فــي  المنسق  يــقــول  
أكثر  فعالة  الشبابية  »المساعدات  سبيتة: 
استهداف  مع  خصوصًا  عادة،  غيرها  من 
الخيرية  المؤسسات  أن  ويؤكد  األطفال«. 
وال  تقليدية،  األطفال  أجل  من  تبادر  التي 
اللعب  على  تقتصر  فهي  بجديد،  تأتي 
إلى وقت محدد بألعاب بسيطة«. ويردف: 
فعلية  أدوات  ــى  إل حاجة  فــي  »الطفل 
التعليمي  الواقع  في  االنخراط  من  تمّكنه 
والحصول على مهارات متنوعة، أكثر من 

مجرد اللعب«.

أكثر من اللعب

ربى أبو عمو

و بالعراق، 
ّ
ني مثل الصبير صوت الغن

ْ
»وقطف

لو نقدك كان مدينة وبالشام العرس الركب 
عالفرس وجبلك مفتاح القدس، رايح اسرقلك 

ق عشجر البحر 
ّ
غابة واسرقلك جان وعل

ت فيه 
َ
عقود املرجان«... في اليوم الذي قرأ

كلمات الشاعر طالل حيدر على بطاقة 
زفاف، كان والدا طفل في الثالثة من عمره 

غان خبر إصابته بمرض السرطان. 
ّ
يتبل

وهي كلمة ما زال عاجزًا عن نطقها بشكل 
سليم. رّبما يقولها »ثرطان« أو »ثران«. 

يا لهذه »الطاء« القاسية. والحقًا، لن يفهم 
ملاذا سيكون مربوطًا بأنابيب سيرغب 

 يأكل الصبار، 
ً
في اإلفالت منها. كان طفال

واألطفال نادرًا ما يتذّوقونه. ال يعرف 
اها مارسيل خليفة. 

ّ
كلمات حيدر التي غن

في املستشفى، سيخبره أهله أن »كل شيء 
سيكون على ما ُيرام«. والزّوار سيقولون 
لهم: »الله يصبركم«. ثالث سنوات يا الله. 

وهو صغير ليعرفك أو يطلب الشفاء منك. 
كيف يشفى إذًا؟

وسيسمع األهل أن السرطان بات مثل 
اإلنفلونزا. ويخبرهم كثيرون عن قصص 
أناس أصيبوا بهذا املرض، صغارًا وكبارًا. 
نوايا هؤالء سليمة. القصص التي تحمل 
مصائب متشابهة تقّوي أحيانًا وتشعر 

املريض وأهله أنهم جزء من هذا الكون. لكّن 
هذا ليس حقيقيًا. األلم خاص. وإن تغّيرت 

مالمح جميع من حول املصاب، فلن يشعروا 
باأللم مثله.

واألهل لن يصبروا. هذا ألم. واأللم مثل 
السرطان يقتل ببطء شديد. نقول إن 

أطرافنا مشلولة وقلوبنا تؤملنا أو نشعر 
بوخز كاإلبر أو نرتمي على أسرة لساعات 

أو أيام. ماذا فينا؟ مّم نشكو؟ األلم، ذلك 
نصح في تجاوزه بالتحلي بالصبر 

ُ
الذي ن

قال 
ُ
أو القوة أو الصالة أو التسليم بالقدر. وت

فرج ولم يبق إال القليل«. بهذه 
ُ
عبارات مثل »ت

البساطة إذًا؟ مجّرد كلمات قادرة على إزالة 
آالم قلوبنا وأجسادنا أو مصائبنا؟ على 

األرجح، نحن ال نصبر بل نتأقلم.  
ورد في كتاب إيجنغ أن »املطر يبقى املطر 

وليس الطقس السيئ. وكذلك هو األلم يبقى 
ر في مقاومته، فما يلبث أن 

ّ
األلم حتى نفك

يتحّول إلى عذاب«. والعذاب ألم مستمّر. 
دان حزنًا هو »قّوة جاذبة تشّد 

ّ
وكالهما يول

ألسفل، تسحب الرأس والكتفني إلى تحت، 
كأن الجسم في حزنه ُيمسي واهنًا خفيفًا 

فتستقوي الجاذبية عليه وتستشرس«، كما 
تصفه رضوى عاشور.

يحّب الصبار الذي يضرب فيه املثل لكونه 
ينمو في الصحراء، ويتحّمل العطش 

والجفاف الذي قد يمتّد لسنوات طويلة. ال 
يأبه للشوك. اعتادت والدته أن تزيله له. وفي 

أملهما الجديد، ستتأقلم وتزيل املزيد من 
 ورقص 

ٌ
بلة

ُ
األشواك. والعرُس ليس بعيدًا. ق

حتى الفجر. فحني ترقص األجساد، تختفي 
. وقبل أن يعود الجميع إلى 

ً
اآلالم قليال

البيوت، يتناولون الصبار من إحدى العربات 
املنتشرة في أحياء بيروت. أال يقولون أيضًا 

»هذه حال الدنيا؟«.

قطْفني مثل 
الصبير

مزاج
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ــوري مـــن االقــــتــــراب في  ــســ ــ بــــدأ الــجــيــش ال
تــطــويــق مــديــنــة حــلــب، فــســيــنــاريــو الــغــوطــة 
الشرقية قبل ثالث سنوات يعاد في حلب، 
األســد،  لنظام  كبيرة  أهمية  حلب  وملعركة 
فــهــي تــزامــنــت مـــع  قــــدوم املــبــعــوث األمــمــي 
أن حصل على خطته،  بعد  بشأن سورية 
والــتــي تــرمــي إلــى وقــف الــقــتــال أو تجميده 
في حلب، وهذا ال يعني أن الجيش السوري 
يــتــحــرك في  ســيــظــل ســاكــتــا مـــن دون أن 
قرى مدينة حلب من جهة الشمال، كون أن 
تركيا عازمة على تحويل املنطقة الشمالية 

من حلب إلى منطقة عازلة.
ــــوري يــمــنــع تــحــول  ــــسـ الـ الـــجـــيـــش  ــا زال  مــ
إلى  سورية  جنوب  في  املعارضة  فصائل 
الجيش  يستطيع  وهــنــا،  لــدمــشــق.  تــهــديــد 
خوض معارك على أكثر من جبهة واحدة 
وجــهــة واحـــدة فــي الــوقــت نفسه، مــا يحول 
املــعــارضــة تــوازنــًا  دون أن تــقــيــم فــصــائــل 
ميدانيًا، باستطاعته أن يفرغ أي مضمون 
مــن نــصــر يحققه الــجــيــش الـــســـوري، وفــي 
حـــــال اســـتـــكـــمـــل الـــجـــيـــش عــمــلــيــة تــطــويــق 
ــى قـــطـــع آخـــر  ــ ــتــــؤدي الــعــمــلــيــة إلـ ــب، ســ ــلـ حـ
في  الشرقية  األحياء  يربط  رئيسي  طريق 
املدينة، والتي عمليًا هي خاضعة لسيطرة 
املــعــارضــة فــي األراضــــي الــتــركــيــة. تطويق 
املعارضة  لسيطرة  الخاضعة  حلب  أحياء 

سيساعد في إعادة هذه األحياء إلى سلطة 
نظام األسد، ولو بعد حني، وبذلك يكون قد 
شكل ضربة عسكرية وسياسية ومعنوية 

لحاملي مشروع إسقاط النظام السوري.
ــــزهــــراء  فـــك الـــحـــصـــار عـــن بــلــدتــي نـــّبـــل وال
ــة مــعــنــويــة  ــربــ ســـيـــشـــكـــل، هــــو اآلخــــــــر، ضــ
الــتــي سعت  الــســوريــة  املــعــارضــة  لفصائل 
معظم قــواتــهــا إلـــى احــتــاللــهــا بــكــل الــطــرق. 
وجهت،  الــتــي  الهجمات  كــل  أّن  ننسى  وال 
أي نصر  تثمر عن  لم  املاضية،  الفترة  في 
لــهــا. فــفــي وقـــت كـــان يــخــوض فــيــه الجيس 
ــريــــف الــشــمــالــي  ــ الــــســــوري املــــعــــارك فــــي ال
لــحــلــب، فــتــح الــجــيــش الــســوري جبهة دوار 
شيحان منطقة املعامل على الجهة الغربية 
مقصود  الشيخ  نحو  وتــقــّدم  حلب،  ملدينة 
فـــي مــعــركــٍة كـــان الـــهـــدف مــنــهــا مــحــاصــرة 
الشرقية مــن حلب.  األحــيــاء  فــي  املسلحني 
فتح الجيش السوري أكثر من جبهة قتال 
جعل املسلحني يفقدون التركيز، خصوصًا 
على جبهة غربي حلب، لكن هدوء املعارك 
في حلب ال تشير بأنها انتهت، على الرغم 
من أنه اتخذ قرارا بفّك الحصار عن بلدتي 
الزهراء ونبل وتطويق حلب سيستمر، في 
من  ممكنة  أي خطة  قبل  استباقية  خطوة 

املبعوث األممي في سورية.
عطا اهلل شاهين )فلسطين(

غـــادرت وفـــود الـــدول العربية املــشــاركــة فــي القمة 
مزدحمة  بانطباعات  وخرجوا  بالد شنقيط،   27
حـــول بــلــد املــلــيــون شــاعــر الـــذي تــحــّول فــجــأة إلــى 
أنــظــار عشرات  فــأمــام  املليون مغن ومــطــرب،  بلد 
ولم  املوريتانية،  الــطــرب  آلــة  تتوقف  لــم  املؤتمرين 
املــطــربــات واملــطــربــني، والــتــي تصدح  تهدأ حناجر 
اهتمام إعالمي  املوريتانية. وأمــام  بــأروع األغانى 
ضــعــيــف، ومــشــاركــة مــحــتــشــمــة لـــلـــدول الــعــربــيــة، 
جلبت األغنية املوريتانية عشاقًا جددًا، استمتعوا 
وعصرية،  تقليدية  فلكلورية  ورقصات  بأشعار 

 ال كالمًا.
ً
ولسان حالهم يرّدد: نريد أفعاال

العالقات  أوراق  بعثرت  التي  العربية  القمة  انتهت 
ت املشكالت العالقة، وال سيما إنهاء 

ّ
الدولية، إذ حل

الحرب األهلية في العراق، وتّوحد بعد املؤتمر سنة 
إطار  في  والعرب  الكرد  وتوافق  وشيعته،  العراق 

دولـــٍة وطــنــيــة، وأســقــط بعد قــــرارات املــؤتــمــر نظام 
األسد، وعادت األمور إلى طبيعتها في سورية، بل 
العرب من إحراج إسرائيل أمميًا وتهديد  ن 

ّ
وتمك

ــرج الـــعـــرب مـــن مــؤتــمــر الخيمة  اســتــيــطــانــهــا. وخــ
قوة وحدة وتضامن، ذلك طبعًا ما كانت حناجر 
املغنيني والشعراء ترّددها، وتلوكها ألسنة العامة.

وألهبت قمة الخيمة شعراء نواكشوط، فلم يتوقفوا 
عــن تــرديــد شــعــارات الــوحــدة، وكـــأّن الحضور قد 
انبعثوا من جديد من عالم عبد الناصر والقومية 

العربية امليتة. 
التشرذم  أمــل في ظل  وأّي  األمــل،  ها طبعًا قمة 

ّ
إن

أمــل ينبعث  واالنقسام والــخــالف والــصــراع؟ وأي 
ــاد الــفــقــر املـــدقـــع فـــي بـــلـــدان كــمــوريــتــانــيــا  ــ مـــن رمـ
ــمـــن، وحــــــروب أهــلــيــة تــعــانــي مــنــهــا ســوريــة  ــيـ والـ
ــي لــيــبــيــا، وواقـــــع  ــــســــالح فــ ــى ال والـــــعـــــراق وفــــوضــ

قّمة  السيسي؟  يهّدد مصر  االقتصادى  االنهيار 
الــخــيــمــة تــضــاف إلـــى قــمــم أنــظــمــة مــتــصــالــحــة مع 
تنفع، وال حتى  الخيمة  التخلف واالســتــبــداد، فال 
جمالية أصوات شبيبات موريتانيا، وال رقصات 
الراقصني، فالواقع العربي املّر تختزله نظرة واحدة 
االستقالل  نــالــت  وحــدهــا  فهي  موريتانيا،  لحالة 
منذ عقود، ثم كانت الخيمة النعقاد القمة العربية 

املجال الرحب الواسع في داللتها الرمزية.
ــم يكن  اخــتــيــار الــخــيــمــة لــعــقــد مــؤتــمــر الــقــمــة 27 ل
 
َ
عبثًا، بل إّن رمزيتها تكمن في أنها تمثل مسارا

، فمن الخيمة أعلن 
َ
 واقتصاديا

َ
 وسياسيا

َ
تاريخيا

املستعمر  مــن  الــبــالد  استقالل  داداه  ولــد  املختار 
الخيمة هي  الفرنسي، وبعد سنوات طويلة تبقى 

هي. 
محمد األغظف بوية )المغرب(

من هو شريك العمر الذي سيكمل النصف الثاني 
لشريكته؟ أو تكمل هي النصف الثاني لشريكها؟ 
فيتابعا معًا رحلة الحياة بتناغم من دون تكدير 
أجواء هذه الرحلة؟ شريك العمر في هذه الرحلة،  
ــة،  ــه لــطــرفــي املـــعـــادلـــة األســـريـ ــّوجـ والـــكـــالم هــنــا مـ
ــلــقــاءات وال  لــيــس صــاحــب الــكــالم املــعــســول فــي ال
ــــوجــــه املــلــيــح  ــاحـــب ال ــيـــس هــــو صـ بـــاملـــســـجـــات، ولـ
هذه  في  العمر،  املغرية.  شريك  الجاذبة  واملالمح 

الرحلة الطويلة، هو من يمتلك أهم صفة لديمومة 
ــرة املــفــتــرضــة،  ــ ــة، وإنـــجـــاح األســ ــيـ الــعــالقــة الـــزوجـ
وهي القلب الطيب، ألّن من كانت طبيعة قلبه ذي 
بياض ناصع براق، في حقيقته وجوهره، هو من 
سيعمل، بكل جــهــده وقــوتــه، إلنــجــاح هــذا الــرابــط 
الــغــالــي والنفيس،   فــي سبيل ذلـــك 

ً
بــــاذال املــقــدس، 

ة، وأكثرها رونقًا ومظهرًا 
ّ
إلظهار عائلته بأبهى حل

مبهرًا، ليدل على ارتفاع في معيار عالمات التفّوق 

اختياره  نجاح  إلــى  بالنتيجة،  التي ستؤدي،  لديه 
ليعّبرا  عليه،  ومراهنته  العمر  شريك  انتقاء   في 
مــعــًا، وفـــي تــكــاتــف وتــضــامــن مــســتــمــر، وتــعــاون 
منقطع النظير في تذليل صعاب الحياة من دون 
أّي كــان، فألسنة  للقال من  للقيل وال  االلتفات، ال 
فــي مقاساتها،  فــي عــددهــا، طويلة  الــنــاس كثيرة 
معجزة عن لجمها وإسكاتها، تافهة في محتواها.
هادي ردايدة )األردن(

فضاء مفتوح

آراء

عبد النور بن عنتر

ــدول الـــغـــربـــيـــة ودول  ــ ــ راهــــنــــت تـــركـــيـــا، مـــثـــل الـ
عربية، منذ اندالع األزمة السورية على سقوط 
النظام بسرعة، لكن العكس هو ما حــدث. ما 
أفسد حساباتها، قبل أن يأتي تنظيم الدولة 
ــيـــة )داعـــــــش( ويـــربـــك الــجــمــيــع. ومــع  اإلســـامـ
مرور الوقت، أصبح الدور التركي محل جدل، 
فــبــعــضــهــم يــعــتــبــره أســاســيــًا إليـــجـــاد تسوية 
 
ً
لــألزمــة الــســوريــة، فيما يــراهــا آخــــرون عــامــا
الــوضــوح،  إلــى  لــألزمــة، كونه يفتقر  مضاعفًا 
الســـيـــمـــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــحـــاربـــة »داعــــــش« 

وشبكاته التهريبية االقتصادية والجهادية.
ــة، فــــي املــعــســكــر  ــدايــ ــبــ ــا، مـــنـــذ الــ ــيـ ــركـ وقــــــوف تـ
املناوئ لنظام األسد والتشّدد في معارضته 
الدخول في مواجهٍة سياسيٍة مع  إلى  قادها 
روسيا، ما تسبب في أزمة حادة بن البلدين، 
التركي  الجو  بلغت أوجها مع إسقاط ساح 
، تـــقـــول تــركــيــا إنـــهـــا دخــلــت 

ً
 روســــيــــة

ً
مــقــاتــلــة

مجالها الجوي، فيما تقول روسيا إنها كانت 
ــق فــي املــجــال الــجــوي الـــســـوري. تسببت 

ّ
تــحــل

الحادثة في قطيعة بن البلدين، وفي التنديد 
ــيـــا، والــتــراشــق  والـــوعـــيـــد، والســيــمــا مـــن روسـ
الرئيس  أن  خصوصًا  واإلعــامــي،  السياسي 
التركي تــعــود، خــال السنوات األخــيــرة، على 
اإلفراط في التصريحات والتعليقات اليومية.
األزمة  إلى  ال يعود »استعداء« تركيا روسيا 
البلدان،  حولها  يختلف  التي  فقط،  السورية 
تقوم على  تركية،  إستراتيجية  إلى  أيضًا  بل 
الــتــوتــر لحصد مــزيــد مــن الدعم  توظيف هــذا 
األمــيــركــي واألوروبــــــــي، بــالــنــظــر إلـــى الــعــاقــة 

مالك ونوس

ــا أن رئــيــس الــنــظــام املـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح  إمـ
 لــتــبــعــات تــنــفــيــذ تــوصــيــات 

ٌ
الــســيــســي، جـــاهـــل

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي عــلــى مــصــر وأهــلــهــا، 
ــرٍض مــنــه، أو أنــه  عــنــد حــصــول بــــاده عــلــى قــ
عارف، ويريد الذهاب في املساهمة في تدمير 
ــبـــاد إلــى  ــذه الـ ــا تــبــقــى مـــن قـــطـــاعـــاٍت فـــي هــ مـ
رئيٍس،  نتلكم عن  إذ  الــحــدود. ولكننا  أقصى 
فإننا نتكلم عن جيٍش من املستشارين الذين 
إلــى كــل شــاردة  بــه، ويلفتون نظره  يحيطون 
وواردة، وبالتالي، فإن احتمالية جهله تنتفي 
هــنــا، ويــتــأكــد لــنــا عــلــمــه، وإقـــدامـــه عــن سابق 
إصرار وترصد، على اتخاذ خطوات إصاحية 
)تنفيذ توصيات الصندوق(، قال إن من سبقه 
من رؤساء لم »يجرؤ على اتخاذها«. واضعًا 
بـــذلـــك الـــبـــدايـــة الــحــقــيــقــيــة لــنــهــايــتــه، عــلــى يد 
الــتــوصــيــات يصل إلى  شــعــٍب، ستجعله هــذه 

مرحلِة جوٍع، ُيجبر حينها على أكِل حكامه. 
وأعلن السيسي في 13 أغسطس/ آب الجاري، 
فـــي افــتــتــاحــه مــصــنــعــًا فـــي اإلســـكـــنـــدريـــة، عن 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق أولـــي مــع صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي، يــقــضــي تـــزويـــد مــصــر قــرضــًا قيمته 
خطابه  فــي  السيسي  خـــرج  دوالر.  مــلــيــار   12
ــــف فــيــهــا األزمـــــة  هـــــذا يـــضـــع ديــــبــــاجــــة، يــــوصِّ
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــعــانــيــهــا بـــــاده، فــُيــرِجــع 
الــخــدمــات،  على  الحكومة  إنــفــاق  إلــى  السبب 
ــــب  ــلـــع األســــاســــيــــة، وزيـــــــــادة رواتــ ودعـــــــم الـــسـ

ــدول الــغــربــيــة. لكن  ــ املــتــوتــرة بـــن روســـيـــا والــ
تــركــيــا الـــتـــي بــالــغــت فـــي تــوتــيــر الـــعـــاقـــة مع 
ــــذي كـــانـــت تــنــتــظــره  ــا لـــم تــلــق الـــدعـــم الـ ــيـ روسـ
ــيــــن، ألنــــهــــم يـــنـــظـــرون  ــن حـــلـــفـــائـــهـــا الــــغــــربــ ــ مـ
بعن الريبة إلــى دورهـــا فــي األزمـــة السورية، 
الــغــامــض مــن »داعــــش«، ومن  بسبب موقفها 
مسألة تنقل الجهادين األوروبين كما قلنا، 
 لتصفية 

ً
ــة مــطــيــة ــ ــذه األزمــ ــن اتـــخـــاذهـــا هــ ومــ

تــركــيــا ما  فــلــم تحقق  ــــراد.  حساباتها مــع األكـ
تــريــد مــن الــتــوتــر مــع روســيــا، بــل ظــهــرت، في 
عــيــون الـــدول الــغــربــيــة، وكــأنــهــا دولـــة مغامرة 

تفتقر إلى ضبط النفس والتريث.
لكن، بعد أقل من سنة من التوتر في عاقتها 
ــرعـــت تـــركـــيـــا فــــي تــطــبــيــعــهــا،  مــــع روســــيــــا، شـ
السابق.  إلــى مستواها  إعــادتــهــا  إلــى  ساعية 
 في 

ً
 ونـــكـــايـــة

ً
وهــــي تــفــعــل ذلــــك أيــضــًا مــنــاكــفــة

حلفائها الغربين. ويتزامن هذا التطبيع مع 
تطبيع آخر، تدعمه، هذه املرة، القوى الغربية، 
ــتــــوافــــق فــــي الــعــاقــة  ــو إعـــــــادة الـــــــدفء والــ ــ وهـ
الــتــركــيــة-اإلســرائــيــلــيــة. لـــكـــن، مـــا هـــي دواعــــي 

التطبيع التركي-الروسي؟
كــمــا قــلــنــا، يــــدل عــلــى خــيــبــة تــركــيــا الـــتـــي لم 
الـــذي كــانــت تنتظره مــن حلفائها  الــدعــم  تلق 
بــاألســاس حــاجــة تركيا  مـــرده  الغربين، لكن 
إلى دعم األطــراف الفاعلة في األزمــة السورية 
الــتــكــفــل بالجبهة  أن  ذلــــك  مـــآربـــهـــا،  لــتــحــقــيــق 
الــســوريــة وتــداعــيــاتــهــا املــبــاشــرة عــلــى األمـــن 
السياسية  الجبهات  تهدئة  يقتضي  التركي 
 عن ذلك، 

ً
مع الفواعل الدولية واإلقليمية. فضا

جيوسياسيًا،  معقدٍة  بيئٍة  في  تركيا  تتطور 
عاقاٍت  عــن  االستغناء  يمكنها  ال  وبالتالي، 

تــكــالــيــف استيعابها  عــلــى   
ً
ــــاوة عـ املــوظــفــن، 

900 ألف متعاقد، يجلبون لها الكوارث بسبب 
يقّدمون  ال  أنهم  حن  في  تشغيلهم،  تكاليف 
في  بالشروع  هــو  تعهد  وبالتالي  شيئًا.  لها 
اإلصاحات التي تنحصر في تخفيف العمالة، 
وطرد ما يعتبره فوائض منها، وفرض زيادة 
مختلفة في األسعار، ورفــع الدعم الــذي تنفذ 
مــصــر بــرنــامــجــًا خــاصــًا بـــه، مــنــذ ســنــة 2014 
ــنــــوات، وكــلــهــا إجــــــراءات  ويــســتــمــر خــمــس ســ
تعتبر تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي، 

لضمان املوافقة النهائية على منح القرض.
والبنك  النقد  صــنــدوق  أن  تاريخيًا  املــعــروف 
التي  البلدان  حكومات  مــن  يطلبان  الدولين 
االقــتــراض منهما تنفيذ تعليماٍت،  إلــى  تلجأ 
ــا، ســلــبــًا عـــلـــى املـــواطـــن  ــ ــــورهـ ــن فـ تـــنـــعـــكـــس، مــ
أنــهــا ضــروريــة  ومــســتــوى معيشته. وبــحــجــة 
ــقــــروض، إال أنــهــا تــهــدف  لــإيــفــاء بــأقــســاط الــ
للمواطن من  مــا تبقى  االنــقــضــاض على  إلــى 
تجود  التي  االجتماعية  التقديمات  حصون 
فــيــهــا الــحــكــومــات عــلــى مــواطــنــيــهــا. فــيــجــري، 
في الطلب منها إجــراء إصاحات اقتصادية، 
إعــادة هيكلته،  عبر  الــعــام،  القطاع  استهداف 
وغالبًا عبر بيعه إلى القطاع الخاص، بحجة 
خسارته. كما يطلب منها رفع كل أشكال الدعم 
عاوة  واالستراتيجية،  األساسية  السلع  عن 
عــلــى الــطــلــب منها دراســــة جـــدوى االســتــمــرار 
فـــي مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم والــطــبــابــة. وغــالــبــًا ما 
التي  املخاطر  الــدولــي  النقد  يضخم صندوق 

التركية  املليشيات  ــراج  وإلخــ داعـــش،  تنظيم 
قــواٌت جوية  فيها  تشارك  والتي  املنطقة،  من 
وبــــريــــة. ولـــكـــل مـــن تــركــيــا والـــنـــظـــام الـــســـوري 
 في 

ٌ
وروسيا وإيران والقوى الغربية مصلحة

أن داعش  افترضنا  فــإذا  العملية.  نجاح هــذه 
ــزاب الــكــرديــة تعتبر  ــ عـــدو مــشــتــرك، فـــإن األحــ
تــهــديــدًا بــالــنــســبــة لــلــنــظــام الـــســـوري، وإليــــران 
ولروسيا أيضًا، بحكم عاقتها التحالفية مع 
ــــراف، عــلــى الــرغــم  نــظــام األســــد. وكـــل هـــذه األطـ
 على ضــرورة 

ٌ
اخــتــاف مصالحها، متفقة مــن 

الحفاظ على الوحدة الترابية لسورية.
فللقيام  »الــبــســاطــة«،  بــهــذه  ليس  املشهد  لكن 
إلى  بحاجة  تركيا  العسكرية،  العملية  بهذه 
»الضوء األخضر« الروسي. لكن، بتعاونها مع 
الجيش السوري الحر، تتخذ موقفًا مناقضًا 
ــة، وبـــمـــا أنـــهـــا تــســتــهــدف  ــيـ لــلــمــصــالــح الـــروسـ
»داعــــــــش« واملـــلـــيـــشـــيـــات الـــكـــرديـــة فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، فــإنــهــا تــضــع عمليًا الــجــيــش الــســوري 
الــحــر فـــي مــواجــهــٍة مـــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

وأقــرب ما تكون إلى مجاالٍت تهدر فيها.  في 
سياق حديثه عن اإلصاحات، أورد السيسي 
أن أول مــحــاولــة لــإصــاح كــانــت ســنــة 1977، 
املصري  الشعب  رفضها  التي  املحاولة  وهــي 
ــاف أن  ــ يــومــهــا، فــتــراجــعــت الـــدولـــة عــنــه. وأضـ
اإلصــــــاح ظـــل يـــتـــأجـــل، غــيــر أن الــســيــســي لم 
يــوضــح مـــا هـــو هــــذا اإلصـــــاح الــــذي يــرفــضــه 
إنــه إصاح  اليوم؟  الشعب، ويريد هو فرضه 
ــالــــح الـــشـــعـــب  غــــيــــر شــــعــــبــــي، ويـــــضـــــر بــــمــــصــ
الــــذي عــــادة مــا يستشعر الــخــطــر فــي قــــرارات 
حــكــومــاتــه، ويــعــمــل عــلــى نــقــضــهــا، فــاإلصــاح 
مرتبط لدى السيسي بزيادة أسعار الخدمات 
الـــتـــي تــقــّدمــهــا الـــحـــكـــومـــة، وهــــو مـــا أوضــحــه 
ــادة ســعــر الــنــقــل بــاملــيــتــرو  ــ حـــن أشــــار إلـــى زيـ
الذي ال يمكن أن يستمر بسعره الحالي. وقد 
جـــاء مــن ال يخشى مــن رد فــعــل الــشــعــب على 
بـــه وبــمــســتــقــبــل أوالده.  إصــــاحــــات ســتــضــر 
املــؤامــرات  قبل عن  السيسي من  وكما تحّدث 

الكردي )السوري(. ناحظ هنا كيف تتداخل 
الــتــحــالــفــات الــظــرفــيــة، وتــتــنــاقــض مـــن حيث 
املصالح واملستويات. وعلى الصعيد املحلي، 
تــوظــف هـــذه الــعــمــلــيــة أيــضــًا إلظــهــار تماسك 
ــبـــاد خـــرجـــت للتو  الــجــيــش الـــتـــركـــي، كــــون الـ
مــن مــحــاولــة انــقــاب عسكري فــاشــلــة، كما قد 
تــوظــف أيــضــًا إلبــعــاد الــجــيــش عــن السياسة 
الداخلية، بتكليفه بمهمة خارج الحدود. وإال 
فلماذا تركت تركيا األوضاع األمنية تتدهور 

على حدودها طوال هذه املدة؟
من جانب آخر، يمكن اعتبار قرار تركيا القيام 
بــعــمــلــيــة عــســكــريــة بـــهـــذا الــحــجــم فـــي الــعــمــق 
السوري داللة على خيبة أخرى: خيبة من أداء 
االئتاف الدولي ضد داعش، وعجز عملياته 
على الحد من أضرارها، فزيادة عن التداعيات 
الاجئن  من  )ماين  واإلنسانية  السياسية 
الـــســـوريـــن( أصــبــح الـــتـــراب الــتــركــي مــســرحــًا 
لتفجيراٍت يتوّرط فيها »داعــش« وتنظيمات 
كردية، ما يجعل تركيا البلد األكثر تضّررًا من 
األزمة السورية، اقتصاديًا وأمنيًا. أما األطراف 
تــبــدو ممتعضة من  فــا  والــدولــيــة،  اإلقليمية 
الدخول التركي لألراضي السورية، بل مرحبة 
بــــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن بــعــض الــتــحــفــظ الــغــربــي 
بسبب مسألة األكراد. ترحيب يعود أيضًا إلى 
نفور هذه القوى من أي تدخل بري واسع في 
املــســرح الــســوري. وبالتالي، فهي تــبــارك مثل 
كانت  ولــو  الــبــريــة،  العسكرية  العمليات  هــذه 
مــحــدودة، خصوصًا أنــهــا تــتــوافــق مــع توجه 
القوى  إستراتيجي عام يقول بضرورة تكفل 

املحلية بحفظ األمن اإلقليمي وصيانته.
)كاتب وباحث جامعي جزائري في فرنسا(

الكونية، واألشــرار املتربصن بمصر، والذين 
يــمــنــعــون تــقــدمــهــا، تــحــدث عــن الـــحـــروب التي 
االقتصادية  األزمــة  خاضتها، وحملها سبب 
التي تعيشها حاليًا. ال ندري إن كان السيسي، 
وهو الرجل العسكري، قد نسي أن كوريا حن 
مت إلى قسمن، أواخــر ستينيات  سِّ

ُ
دّمــرت وق

القرن املاضي، كانت باده تعيش فترة ازدهار 
اقتصادي. وفي الحن الذي خرجت فيه كوريا 
الجنوبية من دمارها نمرًا اقتصاديًا ينافس 
إلى  مصر،  تراجعت  العماقة،  االقتصاديات 

أن وصلت إلى حّدها الذي سيكرسه هو.
ــال الـــســـيـــســـي إن الــــهــــدف مــــن الــــقــــرض هــو  ــ قــ
التي  الداخلية  املديونية  حجم  من  التخفيف 
لــم يقل،  إلــى نسٍب عالية جــدًا. ولكنه  وصلت 
مــن أيـــن ســيــأتــي بـــاألمـــوال لــدفــع أقــســاط هــذا 
الـــقـــرض. مـــن واقــــع األمــــــور، يــتــضــح أن مصر 
ستقع في ورطٍة وقعت فيها إندونيسيا التي 
في عهد  الدولي  النقد  اقترضت من صندوق 
الدكتاتور سوهارتو، فسلمت دفة اقتصادها 
إلـــى مــســتــشــاري الــصــنــدوق، حــن عــجــزت عن 
اإليـــفـــاء. وقــتــهــا، مــــارس هــــؤالء املــســتــشــارون 
دورًا تــخــريــبــيــا فــي االقــتــصــاد اإلنــدونــيــســي، 
ــه وعـــرقـــه، وأطــلــق  دفــــع ثــمــنــه الــشــعــب مـــن دمــ
فترة قاقل كلفت ثاثة أرباع املليون ضحية. 
ربما سيتدارك الشعب املصري هذا السقوط، 
ويمنع االستمرار بإجراءات القرض، مدركًا أن 
االستدراك يجعل وقع األمور أقل كارثية عليه. 
)كاتب سوري(

مع قوى ذات توجهاٍت ال تتوافق وتوجهاتها. 
روسيا  مــع  عاقاتها  تطبيع  على  فحرصها 
ال تحكمه فقط اعتبارات األزمــة السورية، بل 

أيضًا العاقة الروسية-اإليرانية.
ترى الحكومة التركية في تصلب عود »داعش« 
فــي املــنــاطــق املــجــاورة لــحــدودهــا مــع ســوريــة، 
وضلوعها في هجمات على التراب التركي، من 
الديمقراطي  االتحاد  وفي نشاط حزب  جهة، 
ــاء إقــلــيــم  ــشــ ــيـــة إنــ ــانـ ــكـ الــــكــــردي الــــســــوري وإمـ
كــردســتــان الــســوري، مــن جهة ثــانــيــة، تهديدًا 
مباشرًا لألمن القومي التركي. وحتى تتحّرك 
عسكريًا في سورية، ملواجهة التهديدين، كان 
لزامًا عليها التفاوض والتنسيق مع روسيا، 
أي  ولتفادي  العسكرية،  مخططاتها  لتنفيذ 
اشتباك عن خطأ، كما وقع مع حادثة إسقاط 
التركية  املصالح  وتتقاطع  الروسية.  املقاتلة 
والــروســيــة حـــول نــقــطــة مـــحـــدودة، لكنها في 
ــــش«، وضــد  غــايــة األهــمــيــة: كــاهــمــا ضــد »داعـ
بــالــضــرورة  لــيــس  لــكــن،  الــكــرديــة.  التنظيمات 
لألهداف نفسها. فتركيا تريد تأمن حدودها 
مــع ســوريــة، وربــمــا حتى إقــامــة منطقة آمنة، 
)ستحد  وأوروبية،  أميركية وروسية  بتزكيٍة 
الجهادين  وتنقل  التهريب  مــن  املنطقة  هــذه 
األوروبــــــيــــــن( فــــي الـــعـــمـــق الـــــســـــوري، إلبـــعـــاد 
»داعـــش« عــن أراضــيــهــا، وكــذلــك للتخلص من 
املليشيات الــكــرديــة الــســوريــة، وإبــعــادهــا هي 

األخرى عن الحدود. 
الــتــركــي، قبل  الــجــيــش  ولتحقيق ذلــــك، أطــلــق 
مدينة  لتحرير  الــفــرات«  »درع  يــومــن، عملية 
ــالـــي ريـــــف حـــلـــب(،  ــمـ ــلـــس الـــســـوريـــة )شـ ــرابـ جـ
التركية، من سيطرة  الــحــدود  على مقربٍة من 

سيواجهها، إن قــّدم قرضًا لهذا البلد أو ذاك. 
إقناع  بعد  بسبب  عالية  فوائد  يفرض  لذلك، 
املــقــتــرض بــمــخــاطــرتــه فــي مــنــح الــقــرض إلــيــه، 
سدادها  يتعثر  قد  آمنة،  غير   

ً
جهة باعتباره 

ــم قيمة الــقــرض على  ــسِّ
َ
األقـــســـاط، كــمــا أنـــه يــق

، مـــا يقلل 
ً
ــح دفـــعـــة واحـــــــدة

َ
ســـنـــوات، فـــا ُيــمــن

املردودية  كانت هذه  إن  التنموية،  مردوديته 
ملــاذا  يــطــرح نفسه:  واردة. ولــكــن ســـؤااًل مهمًا 
ُيــجــبــر الــســيــســي عــلــى االقــــتــــراض؟ الــســيــســي 
 ما 

ِّ
 ما مصر تستلف أكتر كــل

ِّ
العارف أن »كــل

فاتورة الدين تزيد«، كما قال في خطابه. وأين 
الخليح  دول  قدمتها  التي  املــلــيــارات  عــشــرات 
دعمًا لنظامه؟ بل أين وعوده بإحداث نهضٍة 
تجعل بــاده »تصير أد الدنيا«؟ كما قال في 
إحـــدى خــطــبــه، بفضل مــا ســتــوفــره املــشــاريــع 
الضخمة من أمواٍل تجعل باده ترفل في نعيٍم، 
لم تشهد مثيله في العهود التي سبقت عهده. 
وخصوصًا وعود نظامه بارتفاع عوائد قناة 
السويس وحدها إلى 13 مليار دوالر سنويًا، 
العام املاضي.  التفريعة الجديدة  بعد افتتاح 
ــــراض مــن  ــتـ ــ ــــى االقـ مـــجـــرد لـــجـــوء الــســيــســي إلـ
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي الـــذي يــتــركــه الجميع 
خيارًا أخيرًا، وانتحاريًا، دليل على أن اقتصاد 
بــاده وصــل إلــى حافة االنــهــيــار. لكن املآسي 
 
ً
مضاعفة ستصبح  االنهيار  سيجلبها  التي 
مــع قــــروض كــهــذه، وســتــذهــب الـــقـــروض، كما 
املانحون،  يحّددها  إلى مطارح  العادة،  جرت 
وهـــي أبــعــد مـــا تــكــون عـــن مــشــاريــع الــتــنــمــيــة، 

تحوالت االستراتيجية التركية

السيسي والرقص مع المخرِّب

ال يمكن لتركيا 
االستغناء عن عالقاٍت 

مع قوى ذات 
توجهاٍت ال تتوافق 

وتوجهاتها

تراجعت مصر 
إلى أن وصلت 

إلى حّدها الذي 
سيكرسه السيسي
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كانت مهناز وفرناز 
التوأمان صغيرتين 

حين بدأتا تعلّم 
الموسيقى. 

العزف يجعلهما 
سعيدتين، حين 

تكونان معًا. 
بالنسبة إليهما، 

الموسيقى هي 
السعادة

دكتورة سوريّة في ألمانيا
شذى الخليل تفتح أبواب الجامعات األجنبية أمام مواطنيها

1819
مجتمع

طهران ـ فرح الزمان شوقي

فــي يـــوم شــتــوي مــن الــعــام 1983، 
ولــدت طفلتان تــوأمــان فــي عائلة 
ــا املــوســيــقــى،  ــرادهــ ــّب أفــ ــ فــنــّيــة أحـ
واحترفوا العزف على آالت موسيقية إيرانية 
وغـــربـــيـــة عـــلـــى حــــد ســـــــواء. تــكــبــر إحـــداهـــمـــا 
األخـــرى بــثــاث دقــائــق. لــم تفترقا كثيرًا في 
الصغر،  منذ  املوسيقى  عشقتا  طفولتهما. 
آن،  فــي  وفّرقتهما  قــد جمعتهما  كــانــت  وإن 
الــذي  األمـــر  أن تصبح ســر سعادتهما،  قبل 
غيرهما،  عن  مختلفتن  عازفتن  يجعلهما 

خصوصًا حن تعزفان معًا.
قــد حضرتا  زاده  كانت مهناز وفــرنــاز دبير 
أول درس موسيقى في عمر  والدتيهما  مع 
م فرناز 

ّ
أن تتعل الثالثة عشرة. كان يفترض 

اإليـــرانـــيـــة  املــوســيــقــيــة  عـــلـــى اآلالت  الــــعــــزف 
الــعــزف  مــهــنــاز  م 

ّ
تتعل أن  عــلــى  الكاسيكية، 

عليه  اتفقت  مــا  هــذا  واألورغ.  البيانو  على 

تنصح الشباب السوريين 
اآلتين حديثًا، بتعلم اللغة 

وبدء الدراسة والعمل

حضرت مهناز وفرناز 
دبير زاده مع والدتيهما 

أول درس موسيقى 
في الثالثة عشرة

حين تجلسان معًا، 
ال تحتاجان إلى كثير 

من التمارين لتسجيل 
فيديو واحد

لكن خال  الفتاتان.  فيه  العائلة، وما رغبت 
إلــــــى تــبــديــل  ــأ أدى  ــطـ الـــتـــســـجـــيـــل، حــــــدث خـ
اســمــيــهــمــا، مــمــا غــيــر حــيــاتــهــمــا. وبــالــفــعــل، 
ــدة مــا كـــان يــجــب أن تــدرســه  درســـت كــل واحــ

األخرى من دون اعتراض.
إن شقيقتها  األصـــغـــر،  فـــرنـــاز، وهــــي  تـــقـــول 
عنيدة، وعادة ما تصّر على تحقيق أهدافها، 
ع بهذه الصفة. وتلفت 

ّ
الفتة إلى أنها ال تتمت

إلى أن شقيقتها كانت تتمرن كثيرًا بعكسها، 
اآلالت  الــعــزف على معظم  تتقن  بــاتــت  حتى 
املــوســيــقــيــة اإليـــرانـــيـــة. تــضــيــف أن أســتــاذهــا 
املوسيقى  تــتــرك  جعلها  مــمــا  يشجعها،  لــم 
 عــن الــبــيــانــو واألورغ 

ً
لــفــتــرة. ابــتــعــدت قــلــيــا

وانشغلت بدراستها الجامعية، وقد درست 
علم النفس، واتجهت إلى املسرح والتمثيل، 
وشــاركــت فــي عـــدد مــن املــســلــســات واألفـــام 
اإليرانية. وفي بعض األحيان، كانت تحضر 
صـــفـــوف الــبــيــانــو بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــســنــتــور 

)السنطور(. 
والعشرين  الثامنة  في  وهــي  فرناز  تزوجت 
ــا. فــــــي هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة، تـــوفـــيـــت  ــ ــرهـ ــ ــمـ ــ مــــــن عـ
السرطان.  بمرض  إصابتها  إثــر  شقيقتهما 
رت فرناز كثيرًا وأصيبت باكتئاب. إال أن 

ّ
تأث

هذه التجربة الصعبة أعادتها إلى املوسقى، 
بتشجيع من مهناز ووالدتها وزوجها. حن 
عادت، درست املوسيقى التقليدية اإليرانية. 
وبمساعدة شقيقتها التوأم، تعلمت بسرعة 
الشهرة   أنــهــا تخشى  إلـــى  زالــــت. تشير  ومـــا 
وال تحب األضواء على عكس شقيقتها، التي 
بات لديها متابعون ومعجبون على مواقع 
العزف  تحب  أنها   

ّ
إال االجتماعي.  التواصل 

مع شقيقتها. 
أمــــا مــهــنــاز، فــتــقــول إنــهــا تــعــزف املــوســيــقــى 
منذ كــانــت صــغــيــرة، وقــد عملت مــع عازفن 
فت موسيقى تصويرية ألفام 

ّ
محترفن، وأل

ــدة، وأتــقــنــت الـــعـــزف عــلــى اآلالت  ــ إيـــرانـــيـــة عـ
الوقت  فــي  واإليــقــاعــيــة.  التقليدية  اإليــرانــيــة 
الحالي، تعطي دروسًا في املوسيقى للنساء 
ــع فـــرق موسيقية  واألطـــفـــال، وتــعــمــل مــع أربـ
تعزف ألحانًا من تأليفها. وستكون اإليرانية 
األولى التي تنضم إلى شركة سيا األملانية 
كونها  عــن  عــدا  املوسيقية،  اآلالت  لصناعة 
ــّيـــة تــضــّم  ضــمــن مــجــمــوعــة مــوســيــقــّيــة إيـــرانـ
الذين سيعطون دروســًا عن  العازفن  أشهر 
ــم املــوســيــقــى فـــي كل 

ّ
بــعــد لــلــراغــبــن فـــي تــعــل

أنحاء الباد. وال تخفي رغبتها في تكثيف 
العمل مع شقيقتها، الفتة إلى أنهما تعزفان 
فـــي الــبــيــت أحـــيـــانـــًا، وتــســجــان فــيــديــوهــات 
تــلــقــى اســتــحــســانــًا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجتماعي. من خال عدد املتابعن الكبير، 
طان للعمل 

ّ
تدركان أن هذا نجاح. لذلك، تخط

معًا بشكل أكبر، وعزف موسيقى إيرانية من 
تلحينهما.

املــوســيــقــى تــجــمــع الــتــوأمــن. حــن تجلسان 
التمارين  مــن  الكثير  إلــى  تحتاجان  ال  مــعــًا، 
لــتــســجــيــل فـــيـــديـــو واحـــــــد. اإلحــــســــاس الــــذي 
يجمعهما يجعلهما قادرتن على التواصل 
ــــرى مــهــنــاز  ــيـــس بـــالـــكـــام. تـ بــاملــوســيــقــى ولـ
وفـــرنـــاز أن املــوســيــقــى اإليـــرانـــيـــة جــيــدة في 
الوقت الراهن، وهناك العديد من املوسيقّين 
املبدعن خصوصًا بن شريحة الشباب، وإن 
كانتا تشيران إلــى وجــود نــوع مــن املبالغة. 
هما تؤيدان التجدد، لكن املبالغة 

ّ
صحيح أن

ــك، تــفــضــان  ــذلــ  ســـلـــبـــيـــًا. لــ
ً
ــا ــامــ ــد تـــكـــون عــ قــ

البساطة. 
وإن كــانــتــا تــعــتــبــران أن الـــعـــزف املــنــفــرد في 
ــــى ضـــعـــف الــعــمــل  إيـــــــران مـــمـــيـــز، تـــشـــيـــران إلـ
وهو  اإليــرانــيــن،  املوسيقين  بــن  الجماعي 
مــا يميزهما كــونــهــمــا تــعــزفــان مــعــًا. وتــقــول 
اهتمامًا  يلقى  املــوســيــقــى  تعليم  إن  مــهــنــاز 
أكبر في الباد، وإن كان هناك ضوابط غالبًا 

ما تفرضها القوانن. 
وعـــن املــوســيــقــى الــتــي تــعــزفــهــا اإليـــرانـــيـــات، 
إال  عــام،  إنها جيدة بشكل  الشقيقتان  تقول 
أنها تحتاج إلى مزيد من التطوير. في الباد 
ــرق مــوســيــقــيــة خـــاصـــة لــلــنــســاء، وتــحــضــر  فــ
 أن فــرقــًا أخـــرى 

ّ
حــفــاتــهــن الــنــســاء فــقــط. إال

تضم نساء أيضًا نجحت في الحصول على 
تراخيص لتقديم حفات مختلطة.  

هي  املوسيقى  أن  التوأمان  الشقيقتان  تــرى 
»إكسير السعادة«. ألنها كذلك، تصّران على 
التمّيز. ورغم أن إحداهما ال تحب األضــواء، 
ــر تـــــــداواًل،  ــثـ ــم األخـــــــرى أكـ ــ ــات اسـ ــ ــــت بـ فــــي وقـ
تــتــعــاونــان كــثــيــرًا. فــي بــعــض األحـــيـــان، حن 
ــادرة عــلــى املــشــاركــة في  تــكــون مــهــنــاز غــيــر قــ
أحد البرامج، أو لقاء بعض املعجبن، تلتقي 
فــرنــاز بهم رغــم عــدم حبها للشهرة. كــل من 
يتابعهما يدرك أن عزفهما املشترك هو أمر 

فريد وجميل.

تمشي الدكتورة في 
الهندسة اإللكترونية، 

السورية شذى الخليل، 
خطوات في مدينتها 
األلمانية، فيستوقفها 
كثيرون ليحدثوها عن 

قبولهم في الجامعة. 
يعيدون الفضل في ذلك 

إليها وإلى نصائحها

تورنغن ـ يارا وهبي

ونظرات  وعينان حزينتان،  وجه مستدير، 
ذكـــيـــة جـــديـــة، وابـــتـــســـامـــة  بـــريـــئـــة، هــــذا ما 
يــظــهــر مــن الــدكــتــورة شـــذى الــخــلــيــل لحظة 
فتوحي  العربية  لهجتها  أمــا  مصادفتها. 
للتّو من ســوريــة، تحديدًا من  ها وصلت 

ّ
أن

حــمــص. هـــي الــتــي مـــا زالــــت تــحــتــفــظ بتلك 
أمضتها  ســنــوات  سبع  بعد  املميزة  اللكنة 
في أملانيا. لم تتبدل كلمات لسانها بالرغم 
واألملــانــيــة.  اإلنكليزية  اللغتن  اتقانها  مــن 
كــلــمــاتــهــا الــعــربــيــة مـــا زالـــــت كــمــا هــــي، فا 
تزخرف حديثها بمصطلحات أجنبية أبدًا.

موقفها من الحرب  في سورية، دفعها إلى 
إلى  الوصول  السورين في  مساعدة مئات 
أملــانــيــا، ودول أخـــرى. أمــا شــعــورهــا بعذاب 
الــضــمــيــر كــونــهــا لـــم تــكــن فـــي ســـوريـــة، فلم 
  بــالــســوريــن من  

ّ
تــعــايــش عــن قـــرب مــا حــــل

خراب ودمــار، دفعها إلى تكريس جهودها 
ووقتها في البحث عن منح جامعية خاصة 
املتحدة  والــواليــات  أملانيا  في  بمواطنيها، 
وتــركــيــا. كــمــا أنــفــقــت الكثير مــن الــوقــت في 
تــعــريــف الــســوريــن الــراغــبــن فـــي الـــدراســـة 
الجامعية في الخارج، على كيفية التواصل 
قبول  عــلــى  للحصول  املعنية  الــجــهــات  مــع 
السيرة  إلرســـال  األمــثــل  والطريقة  جامعي، 
ــلـــومـــات أخــــــرى تــجــعــل مــلــف  الـــذاتـــيـــة ومـــعـ
الطالب أكثر قوة وفرصته في القبول أفضل.
تــقــول شـــذى: »لــم أتمكن مــن مــســاعــدة أبناء 
هم ال يعلمون 

ّ
أن بلدي في شــيء، واكتشفت 

ــن املـــنـــح الــجــامــعــيــة  ــن وجــــــود الـــعـــديـــد مــ عــ
ـــهـــم فـــي حــاجــة 

ّ
املـــجـــانـــيـــة. هـــم يــعــتــقــدون أن

إلــى الكثير مــن املــال كــي يصلوا إلــى أملانيا 
 هذا املبلغ ليس ثروة 

ّ
إلكمال دراستهم، لكن

الوالية التي تعيش في عاصمتها إرفورت. 
ــارت شــــذى أملـــانـــيـــا، فــقــد كــان  ــتـ أمــــا ملــــاذا اخـ
وتقول:  األملــانــي،  الحلم  تسميه  لديها حلم 
»حــلــمــت مــنــذ صــغــري بــأملــانــيــا، كـــان الحلم 
 عن الحلم األميركي لدى 

ً
األملاني لدّي بديا

األملــانــي  املنتخب  شجعت  فلطاملا  آخــريــن، 
لكرة القدم، وعشقت عبارة صنع في أملانيا. 
بـــأدق تفاصيل  وكــنــت مغرمة منذ صــغــري 
اختصاص  ولــدراســة  الكهربائية.  األجــهــزة 

كاختصاصي ال يوجد أفضل من أملانيا«.
أمـــا عـــن االنـــدمـــاج فــتــقــول: »اآلن أرغــــب في 
تناول األطباق األملانية، التي قد ال يعتبرها 
عن  اطلعت  الشهية.  األطباق  من  الكثيرون 
كثب على حياة األملان وعاداتهم وتقاليدهم، 
وتعلمت الكثير عن العقلية األملانية. الحياة 
اإلنساني، ومن  من حّسي  زادت  أملانيا  في 
مشاعري تجاه اآلخر، وهذا أيضا سبب آخر 
 
ّ
دفعني إلى دعم أبناء بلدي«. تــردف: »لكن

الحياة هنا صعبة. سبع سنوات أمضيتها 
هنا تشبه سنوات التجنيد العسكري. هذا 
ــه يعني 

ّ
ـــي لــم أكـــن ســعــيــدة، لــكــن

ّ
ال يعني أن

الى  تحتاج  أملانيا  في  والنجاح  الحياة   
ّ
أن

الــهــدف،  على  والتركيز  الصبر،  مــن  الكثير 
وعدم إضاعة الوقت«. 

في هذا اإلطــار، تستغرب شذى املاحظات 
واآلراء العبثية وغير الدقيقة للبعض حول 
الحياة هنا. وهي آراء يدلي بها السوريون 
أملانيا. من ذلك قول  إلى  املهاجرون حديثًا 
بــعــضــهــم، كـــمـــا تــشــيــر »نــــحــــن، الـــســـوريـــن، 
ر لهم، 

ّ
أفضل منهم« أو »لو توفر لنا ما توف

ا أفضل منهم«. 
ّ
لكن

 هذه 
ّ

تعلق: »هذه السيارة وذلك القطار وكل
ــان من  الــتــكــنــولــوجــيــا، لـــم تــســقــط عــلــى األملـــ
الــســمــاء، وهـــي نــتــاج عــمــل فــكــري دؤوب. ال 
 بعض الاجئن 

ّ
يجوز االستهزاء بها، لكن

 فـــي الــــشــــوارع هــنــا، 
ً
يــمــضــون وقـــتـــًا طـــويـــا

يرون سكارى أو مشردين، أو أناسًا يمشون 
ــاة، أو يــتــعــرفــون بــنــســاء وحـــيـــدات مع  ــفـ حـ
من  يعانون  مسنن  أو  كبيرة،  مسؤوليات 
وخــاطــئــة  ســريــعــة  آراء  فيشكلون  الـــوحـــدة، 
 املظاهر ويــتــخــذون موقفًا سلبيًا 

ّ
كــل حــول 

 هذا وتشكيل 
ّ

منها، بداًل من التدقيق في كل
 جــوانــبــه. 

ّ
رأي أعــمــق حـــول املجتمع فــي كـــل

يـــركـــزون عــلــى الــســلــبــيــات فــقــط متجاهلن 
 هــذه النظرة 

ّ
اإليــجــابــيــات الكثيرة هــنــا. كــل
الخاطئة تصّعب اندماجهم«.

ــــوري، اآلتــــي  ــســ ــ ــذى الــــشــــبــــاب الــ ــ تـــنـــصـــح شــ
حديثًا، بتعلم اللغة والبدء فورًا في الدراسة 
والعمل: »العلم وحده حبل النجاة السوري، 
وقيمة اإلنسان هنا في العمل، وليس نوع 
الــعــمــل. األملـــــان ال يــهــتــمــون إن كــنــت عــامــل 
تنظيفات أو مهندسًا، لكن يعنيهم إن كنت 
القيمة األساسية في  ــك متبطل. 

ّ
أن أم  تعمل 

أملانيا هي العمل ثم العمل ثم العمل«.

الجامعات  مــن  العديد  فتح  بعد  خصوصًا 
العاملية أبوابها أمام السورين. ومن جهتي، 
 العلم هو الوحيد القادر على إعادة 

ّ
أشعر أن

 
ّ

بــنــاء اإلنـــســـان والـــوطـــن. لــذلــك، سعيت بكل
جهدي إلى تعريفهم بنوع املنح املتوفرة«.

الــجــديــد«: »أنـــا شخصيًا  »الــعــربــي  لـــ تتابع 
وصــلــت إلــى هنا مــن خــال منحة دراســيــة، 
ــتـــي وحــصــلــت عــلــى شــهــادة  وأنــهــيــت دراسـ
الـــدكـــتـــوراه فـــي الــهــنــدســة اإللــكــتــرونــيــة من 
جامعة إمليناو العريقة، في تورنغن« وهي 

بطاقة هوية

مهناز 
وفرناز
توأمان تعزفان 

الموسيقى اإليرانيّة... 
»إكسير السعادة«

آثار تعود إلى العهود العباسية والعثمانية والملكية

اختفاء معالم بغداد التراثية

التراث معّرض للزوال 
نتيجة حمالت غير مبررة 
من قبل بعض السلطات

بغداد ـ أحمد النعيمي

منذ الغزو األميركي للعراق عام 2003، بدأت 
ــة وهـــدم مــعــالــم بــغــداد  حــمــات عــديــدة إلزالــ
 
ّ
لكن والتطوير.  االستثمار  بحجة  القديمة 
ذلــك تسبب فــي خــســارة الــعــديــد مــن املعالم 
البغداديون  اعتبرها  لطاملا  التي  التراثية، 
جزءًا من تاريخهم اإلنساني قديمًا وحديثًا. 
فــمــنــهــا مـــا يـــعـــود إلــــى الــحــقــبــة املــلــكــيــة في 
ــقـــرن املـــاضـــي،  عــشــريــنــيــات وثــاثــيــنــيــات الـ
وكـــثـــيـــر مـــنـــهـــا يــــعــــود إلـــــى عـــهـــد الـــدولـــتـــن 
العثمانية والعباسية قبل ألف عام. يستنكر 
ــرارات  ــقــ خـــبـــراء ونـــاشـــطـــون وإعـــامـــيـــون الــ
املعالم  بــهــدم  الــعــراقــيــة  للحكومة  الــعــديــدة 
ــداد. وبــالــفــعــل،  ــغــ ــة والـــتـــراثـــيـــة فـــي بــ ــريــ األثــ
حصلت ضجة كبيرة إثر هدم معهد الفنون 
في  العراقية  السلطات  قبل  مــن  املوسيقية 
يونيو/ حزيران املاضي، الذي يعود تاريخ 
بــنــائــه وتــأســيــســه إلـــى الــحــقــبــة املــلــكــيــة في 
الـــبـــاد عـــام 1936. تــبــعــت ذلـــك أعـــمـــال هــدم 
أخــرى طاولت عــددًا من املواقع التراثية في 
الــعــاصــمــة، بــالــرغــم مــن حــمــات االســتــنــكــار 
والــتــنــديــد مـــن قــبــل الـــخـــبـــراء والــنــاشــطــن، 

الذين وصفوا قرارات الهدم بـ«املشبوهة«.
قبل سنوات، استهدفت حمات الهدم عددًا 
ــنــــازل الـــتـــراثـــيـــة الـــبـــغـــداديـــة الــقــديــمــة  مـــن املــ
والعثماني.  العباسي  العهدين  في  املبنية 
لــم يكونوا يملكون   أصحابها 

ّ
أن كــر 

ُ
ذ وقــد 

سكنًا غيرها، واضطروا إلى هدمها والبناء 
 الـــخـــبـــراء ألــقــوا 

ّ
مــكــانــهــا أو تــرمــيــمــهــا. لــكــن

بــالــلــوم عــلــى الــســلــطــات املـــركـــزيـــة، الــتــي لم 
تــشــرع فــي خــطــة عــمــل لــتــرمــيــم تــلــك املــنــازل 
التراثية القديمة والعناية بها ومنع هدمها 
الئحة  ضمن  لتكون  أصحابها،  وتعويض 

التراث العراقي القديم.
تتميز املنازل التراثية في بغداد بالزخارف 
الــفــريــد، وهــي  املــعــمــاري  الجميلة والـــطـــراز 
بأعمدة  ومدّعمة  واآلجـــر،  بالجص  مشيدة 
البحرية،  واألحــجــار  املــزخــرف  الخشب  مــن 
الزخارف  النمط من  ذلــك  وأكثر ما يميزها 
من الطراز العباسي. بدأت حمات املطالبة 
الــبــغــدادي عــام 2013، حن  الــتــراث  بحماية 
أعلنت وزارة السياحة واآلثــار العراقية عن 
تأهيل عدد من الدور التراثية في العاصمة، 
بـــغـــداد  ــة  ــ ــانـ ــ وأمـ الـــثـــقـــافـــة  وزارة  وطـــالـــبـــت 
بضرورة إنقاذ ما تبقى من املواقع التراثية 

وأبرزها شارع الرشيد.
بـــدورهـــا، كشفت أمــانــة بــغــداد فــي يونيو/ 
العراقية  الحكومة   

ّ
أن عــن  املــاضــي  حــزيــران 

م إدارة األمانة املبالغ الازمة لتأهيل 
ّ
لم تسل

وقال  املدينة.  في  والتراثية  األثــريــة  املــواقــع 
مــديــر الــعــاقــات الــعــامــة فــي األمـــانـــة، حكيم 

ــق: »لـــم  ــ ــابـ ــ ــــي تـــصـــريـــح سـ عـــبـــد الــــــزهــــــرة، فـ
لتنفيذ  لألمانة  مالية  مبالغ  أيــة  تخصص 
خطط تأهيل املواقع التراثية في العاصمة«.
 باحثن وناشطن اعتبروا تصريحات 

ّ
لكن

الــجــهــات الــحــكــومــيــة مــجــرد تــبــريــرات غير 
ــتــــمــــرار حــمــات  ــن اســ مـــقـــنـــعـــة، مـــحـــذريـــن مــ
ــدم املـــواقـــع الــتــراثــيــة بــحــجــة االســتــثــمــار  هــ
ــــذي تــتــخــذه بــعــض الــجــهــات  والـــتـــطـــويـــر، الـ
الــهــدم.  عمليات  لتبرير  وسيلة  الحكومية 
السياسين  دعـــوات بعض  تفلح  لــم  كــذلــك، 
إلى الحكومة العراقية حول تطوير املناطق 
التراثية في بغداد، بــدءًا من شــارع الرشيد 
ــة الـــتـــحـــريـــر وصـــــــــواًل إلــــــى ســـاحـــة  ــاحـــ وســـ
املـــيـــدان، الــتــي تــضــم نــحــو 70 فــي املــائــة من 
مــعــالــم بـــغـــداد الـــتـــراثـــيـــة. فـــي هــــذا اإلطـــــار، 
البغدادي، فيصل  التراث  الباحث في  يقول 
املـــســـعـــودي: »هــــذا الـــتـــراث مــعــرض لــلــزوال 
نــتــيــجــة الـــحـــمـــات املــشــبــوهــة غــيــر املـــبـــررة 
التي  الحكومية،  السلطات  بعض  قبل  مــن 
هدمت العديد من املواقع بحجة االستثمار 

والتطوير«. 

»الــــــعــــــربــــــي الـــــــجـــــــديـــــــد«: »مـــــن  يــــضــــيــــف لـــــــ
األبــنــيــة واملــــواقــــع الــتــراثــيــة املــســتــهــدفــة ما 
ــى الــعــصــريــن الــعــبــاســي  يـــعـــود تـــاريـــخـــه إلــ
 
ّ
ــد أن والـــعـــثـــمـــانـــي. لـــديـــنـــا مـــعـــلـــومـــات تـــؤكـ
من  بــغــداد  العاصمة  لتجريد  نــوايــا  هــنــاك 

تاريخها، عبر عمليات الهدم غير املبررة«.
 الناشطن ال يملكون أكثر من مطالبة 

ّ
لكن

ــعـــنـــيـــة بـــالـــتـــدخـــل  املــــنــــظــــمــــات الــــعــــاملــــيــــة املـ
لــحــمــايــة الـــتـــراث. فــقــد اســتــنــكــر هـــؤالء هــدم 
»خـــــان الـــبـــاشـــا« فـــي شـــــارع الـــرشـــيـــد، أحــد 
 
ّ
بــغــداد، لكن التاريخية في  الــشــوارع  أشهر 
استنكارهم لم ينفع، بل تبعته عمليات هدم 
أخــرى، منها ما كــان بأصابع حكومية، أو 
الرقابة، بحسب  بأصابع أخرى بعيدة عن 

وصف مصادر حكومية بالذات.
يــقــول الــنــاشــط، حــمــزة الــبــغــدادي: »املــعــالــم 
بالزوال لسببن؛  األثرية في بغداد مهددة 
أولـــهـــمـــا عــمــلــيــات الــــهــــدم الــحــكــومــيــة غــيــر 
 الـــكـــثـــيـــر مــــن تــلــك 

ّ
املـــــبـــــررة، وثـــانـــيـــهـــمـــا أن

البيوت واألبنية التراثية ملك خاص، يقوم 
بنايات  إلى  وتحويلها  بهدمها  أصحابها 
حديثة، أو يبيعونها إلى آخرين، ثم تجري 
تــدخــل السلطات  مــن دون  الــهــدم  عــمــلــيــات 

الحكومية«.
آثــار حديثة أيضًا. من  إلــى  تمتد الحمات 
حسقيل  مـــالـــيـــة،  وزيـــــر  أول  دار  هــــدم  ذلــــك 
منح  بــعــد  ــك،  وذلــ  .)1932  -1860( ســاســون 
أحــد املستثمرين.  إلــى  بــغــداد منزله  أمــانــة 
وهـــو مــنــزل يــعــتــبــره الــبــغــداديــون مــن أبــرز 
املعالم األثرية في العاصمة، وقد أثار الفعل 

استياء واسعًا.

الــفــيــلــيــبــن هـــي الـــدولـــة الــوحــيــدة في 
شـــرق آســيــا واملــحــيــط الـــهـــادئ، الــتــي 
 
ّ
ارتـــفـــع فــيــهــا مـــعـــدل الــحــمــل فـــي ســن

ــديـــن األخــــيــــريــــن،  ــقـ ــعـ ــة فــــي الـ ــقــ ــراهــ املــ
بحسب أرقــام صندوق األمــم املتحدة 

للسكان.
وفــــــي بـــلـــد تـــــعـــــارض فـــيـــه الــكــنــيــســة 
الكبير،  النفوذ  الكاثوليكية، صاحبة 
ــتـــخـــدام وســـائـــل الـــحـــمـــل، وتـــحـــّرم  اسـ
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ّ
 واحــــــدة مـــن كــــل

ّ
اإلجــــهــــاض، فـــــإن

ــة عـــشـــرة  ــامــــســ ــــن الــــخــ ــا بــ ــ ــيــــات مــ ــتــ فــ
ــتـــاســـعـــة عـــشـــرة هــــي أم مـــراهـــقـــة،  والـ

بحسب موقع »كي بي آر« اإلخباري.
تبلغ  ال  فــهــي  ــارون،  ــ شـ إلـــى  بالنسبة 
أكــثــر مــن 14 عــامــًا، وبــالــرغــم مــن ذلــك 
هي أم. تحضر إلى املدرسة الثانوية 
املفتوحة مرة واحدة أسبوعيًا، تاركة 

ابنتها في رعاية خالتها.
ــظــــروف الــصــعــبــة،   الــ

ّ
بـــالـــرغـــم مـــن كــــل

شأنها شأن آخرين في هذه املدرسة، 
تصّر شــارون على متابعة تعليمها. 
ـــداد لــلــحــمــل  ــعـــ ــ ــتــ ـــ لــــــم تــــكــــن عــــلــــى اسـ
 مـــا حــصــل قـــد حصل 

ّ
والـــــــوالدة، لــكــن

خصوصًا في غياب التوعية بوسائل 
منع الحمل.

ــنــي 
ّ
تـــقـــول شـــــــارون: »لــــم أكــــن أعـــلـــم أن

ــــى. اكتشفت  ســأحــمــل مــنــذ املــــرة األولـ
ذلك بعد أربعة أشهر. الوالد صديقي 
ه بعد 

ّ
وقد تقّبل األمر في البداية، لكن

ــه بـــالـــكـــامـــل، فـــقـــد كـــان  والدتـــــــي رفـــضـ
ينتظر مولودًا ذكرًا. توقف عن دعمي 

ــا زلــنــا  ــك الـــحـــن«. تــتــابــع: »مــ مــنــذ ذلــ
نعيش في القرية نفسها، حيث يذهب 
إلى املدرسة بينما أبقى أنا في املنزل 
يسخر  بطفلتي.  والــعــنــايــة  لتنظيفه 

الكثيرون مني كوني أمًا صغيرة«.
ــول الـــطـــبـــيـــبـــة فــي  ــ ــقـ ــ ــن جـــهـــتـــهـــا، تـ ــ مــ
املــــســــتــــوصــــف الــــحــــكــــومــــي فـــــي بـــلـــدة 
كاالبان )وسط الفيليبن(، تيريسيتا 
ــهــا صــادفــت فتيات حوامل 

ّ
بــولــور، إن

 
ّ
فــي الــحــاديــة عــشــرة حــتــى. تــتــابــع أن
ــقـــات يــمــكــن أن تـــكـــون له  ــراهـ حــمــل املـ
ــــدًا.  ــرة جـ ــيـ ــطـ ــفـــات صـــحـــيـــة خـ ــاعـ مـــضـ
فــهــنــاك خــطــورة أكــبــر الرتــفــاع ضغط 
الدم، الذي يؤثر في نمو الجنن، وقد 

يؤدي كذلك إلى الوالدة قبل األوان.
 خدمات الصحة 

ّ
أن إلى  تشير بولور 

والــتــوعــيــة املــوجــهــة إلـــى الــشــبــاب في 
الفيليبن غير كافية، واملوجود منها 

جودته ضعيفة.
يترافق ذلك مع االتجاه املحافظ الذي 
تتبناه الكثير من الشرائح االجتماعية 
فــي الــبــاد، خــصــوصــًا الــفــقــراء الــذيــن 
عدم  فــي  الكنيسة  ــر  ألوامـ ينصاعون 
اســتــخــدام وســائــل منع الحمل وعــدم 
الــلــجــوء إلـــى اإلجـــهـــاض. يستمر هــذا 
الوضع على ما هو عليه بالرغم من 
زيـــادة حمل املــراهــقــات، وبــالــرغــم من 
بعض األصوات التقدمية، التي بدأت 
تظهر داخل الكنيسة بالذات، وتوجه 

جهودها إلى توعية الشباب.
)العربي الجديد(

مراهقات لكن أمهات 
في الفيليبين

أسئلة3
إلى

■ هل باتت جرائم الخطف في البالد مقلقة؟

بطبيعة الحال، يعّد ما تشهده الباد خطيرًا. وما يشير إلى خطورته هو 
متابعة املحكمة لــألمــر. هــذه أكــبــر وأخــطــر قضية فــي رأيـــي. خــال األشهر 
البنجاب، أكثر من  املاضية فقط، اختطف من مدينة الهــور، عاصمة إقليم 
300 طفل. ولم تفعل الشرطة وأجهزة األمن أي شيء. والقضية تتفاقم يومًا 

بعد يوم. 

■ ماذا فعلت الحكومة للحّد من جرائم الخطف؟

الــوعــود. وحــن ســأل قاضي في  لــم تفعل الحكومة شيئًا، واكتفت بــإطــاق 
لم يكن لديهم جــواب. كذلك، تواجه  أمنّين عما فعلوه،  املحكمة مسؤولن 
املــتــوّرطــة  العصابات  ــهــامــات بالتواطؤ مــع 

ّ
ات ــن  الــشــرطــة واألمـ فــي  عناصر 

الشرطة  استطاعت  التي  والجرائم  األبــريــاء.  األطــفــال  القضية، وخطف  في 
وأجهزة األمن العثور على املخطوفن فيها قليلة جدًا، علمًا بأن عدد جرائم 
العام 2012  آالف منذ  الستة  تــجــاوزت  البنجاب، وحــده،  إقليم  الخطف في 

وحتى اليوم.

■ ما هي أسباب خطف األطفال؟

األسباب كثيرة، منها طلب الفدية. العصابات املتورطة في جرائم الخطف 
تطلب املــال من ذوي األطــفــال من دون أي رادع، باإلضافة إلــى التجارة في 
األعضاء البشرية. في كثير من األحيان، نجد جثثًا لألطفال املخطوفن بعد 
إجراء عمليات جراحية لهم. ليس في يد الشعب املسكن غير الشكوى. لكن 
ثيرت القضية تزداد الضغوط على 

ُ
ما أ

ّ
على املجتمع املدني أن يتحّرك. فكل

الحكومة، وقد أدت الضغوط التي مارستها وسائل اإلعام والناشطن إلى 
حث املحكمة على النظر في هذه الجرائم.

باكستان،  في  األطفال  خطف  جرائم  زيادة  مع 
الشرطة  أصدرتها  إحصائية  وتشير  اآلباء.  قلق  يزداد 
شهد  وحده  البنجاب  إقليم  أن  إلى  مؤّخرًا  الباكستانية 
وحتى   2015 العام  بداية  منذ  أطفال   1808 خطف 
خطورة  إلى  ناشطون  ويلفت  الجاري.  العام  منتصف 
إلى  أطفالهم  إرسال  يخشون  اآلباء  بات  وقد  األمر، 
الجديد«  »العربي  حاورت  السياق،  هذا  في  المدارس. 

اإلعالمي المتابع للقضية، أسد عباس.

أسد عباس

إعداد صبغة اهلل صابر

شذى بين 
زمالئها من 

مختلف 
األعراق 
)العربي 
الجديد(
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إعالميون لبنانيون بجولة شوفينية في حمص

غضب سوري من تهجير أهالي داريا

بيروت ـ العربي الجديد

»أنــــــتــــــم هــــنــــا لـــتـــحـــيـــة الــــجــــيــــش الــــعــــربــــي 
السوري«، هكذا اختصرت مقدمة البرامج 
، الـــــهـــــدف مــن 

ّ
ــار مـــــعـــــا ــســ ــيــ ــة، إلــ ــ ــ ــورّي ــ ــســ ــ الــ

ــف مــن صحافيني 
ّ
ــٍد لبناني مــؤل زيــــارة وفـ

وشخصيات من قوى تحالف »الثامن من 
آذار« إلى محافظة حمص قبل يومني. هي 
نفس املحافظة التي أكــد أمــني عــام »حــزب 
الــلــه«، حــســن نــصــر الــلــه، عـــام 2012 أن »ال 
ثــورة  وال  إذًا،  احتجاجات  ال  فيها«.  شــيء 
قــامــت هــنــاك. ومـــع ذلـــك زار الــوفــد حمص 
»إعادة اإلعمار بعد االنتصار«،  لاحتفال بـ

كما ُعنونت الزيارة.
ــيـــاســـي  ــتــــب الـــسـ ــكــ ــو املــ ــد عــــضــ ــ ــوفــ ــ ضـــــــّم الــ
ــــردة«  ــيـــار املـ واملـــســـؤولـــة اإلعـــامـــيـــة فـــي »تـ
)ســلــيــمــان فــرنــجــيــة(، فـــيـــرا يـــمـــني ، الــفــنــان 
ــر »مـــــركـــــز االرتـــــكـــــاز  ــ ــديـ ــ ــد الــــــزيــــــن، مـ ــ ــمـ ــ أحـ
ــران، املــراســل فــي قناة  اإلعــامــي« سالم زهـ
»الجديد« )التابعة لتحسني الخياط( رامز 
الــقــاضــي، مــذيــعــة قــنــاة »املـــنـــار« )الــتــابــعــة 
لــحــزب الــلــه(، زيــنــب عــواضــة، مــذيــعــة قناة 
أمــل( سوسن  )التابعة لحركة  إن«  »إن بي 
ــفــــا، ورئــــيــــس تـــحـــريـــر »ســــوريــــابــــرس«  صــ
اللواء املتقاعد علي  محمد ديــاب، وزوجــة 
الحاج، سمر الحاج، الذي قال خبر الزيارة 

في اإلعام السوري إنها »صحافية«. 

ضيوف »رطبون«
أزعجت رطوبة الجو مذيعة برنامج »حوار 
الـــيـــوم« املــســائــي عــلــى قــنــاة »اإلخـــبـــاريـــة« 
الــتــابــعــة للنظام الـــســـوري، إلــيــســار املــعــا، 
فــوجــهــت ســؤالــهــا ملــحــافــظ حـــمـــص، طــال 
ــرازي: »عــلــى علمي الــرطــوبــة حــد البحر،  بــ
شو القصة؟«. أتى جواب املحافظ فوق كل 
التوقعات: »إجا الخير مع ضيوفنا«. بعد 
الــتــرحــيــب الـــحـــار بــالــضــيــوف »الــرطــبــني«، 
ــكـــس مــــا يــظــن  ــلــــى عـ ــلـــق الــــــحــــــوار. وعــ ــطـ انـ
كــثــيــرون بــشــأن وحـــدة وجــهــات النظر بني 
أطـــــــراف مـــحـــور املـــمـــانـــعـــة، تــخــلــل الــحــلــقــة 
ــهـــات الــنــظــر بني  ــاد« فـــي وجـ ــ ــتـــاف »حــ اخـ
يمني وعــواضــة حــول تسمية حــرب تموز: 

»هل هي عدوان أم انتصار؟«.
ثــم كـــان حــــوار عــن »الــتــضــلــيــل اإلعـــامـــي«، 
ــة  »إرهـــــــــاب الـــــــدواعـــــــش«، »صــــمــــود ســـوريـ
ــم الــحــلــفــاء«، فــلــم تــتــرك الحلقة  بــفــضــل دعـ

منوعات
سخرية واسعة انتشرت على مواقع تغريد

التواصل االجتماعي في مصر، 
بعدما أنشأ اإلعالمي أحمد موسى، 

المذيع المعروف بوالئه للنظام 
العسكري، حسابًا موثقًا استطلع فيه 

رأي المصريين حول ترشح السيسي 
لوالية ثانية، فكانت أغلبية المصوتين 

رافضة.

انشغل مستخدمو مواقع التواصل 
االجتماعي بأغنية الفنان المغربي 
سعد لمجرد الجديدة »غلطانة«، 

والتي حصدت مئات آالف المشاهدات 
خالل ساعات فقط. واحتلت األغنية 

الرقم واحد في مواقع التواصل 
المغربية مع إعادة تحميلها ونشرها 

بتعديالت.

شهدت لعبة »بوكيمون غو« 
تراجعًا كبيرًا في عدد المقبلين 

عليها. فقد أشارت إحصاءات 
جديدة نشرها موقع »أبتوبيا« 
و»بلومبرغ« إلى أّن أكثر من 10 

ماليين شخص تخلّوا عن اللعبة التي 
يستخدمها 45 مليونًا، قبل إطالقها 

في دول عّدة.

نشر ناشطون على مواقع التواصل 
االجتماعي في اليمن صورة مركبة 

تسخر من حال المبعوث األممي 
اسماعيل ولد الشيخ أحمد بعد 

استالمه لملف المحادثات السياسية 
اليمنية، وكيف سيبدو شكله بعد 
الوصول إلى الحل النهائي عندما 

يشيخ.

كثيرًا لخيال املتابعني عن فحواها.  سبقت 
املحافظ  نظمها  ومحاضرة  جولة  الحلقة 
لـــضـــيـــوفـــه. وحــــــرص زهـــــــران عـــلـــى تــوثــيــق 
الزيارة بالكثير من الصور. ظهر في معظم 
املواد املصورة التي نشرتها وكالة »سانا« 
الرسمية وهو يشير ألحدهم بأن يصوره 
 
ً
وهو يتفقد الكنائس، وبينما ينير شمعة

في باحة كنيسة أم الزنار، وهو يجلس في 
مقهى شعبي أيضًا. 

ــم تــنــجــح عــفــويــة زهــــــران املــصــطــنــعــة في  لـ
الحاج. عّرفت  الحديث مع  تلطيف صــورة 
ــاج بـــوصـــفـــهـــا »نــاشــطــة  ــحــ ــن الــ ــة عــ ــعـ املـــذيـ
وإعامية«، وهي زوجة املدير العام السابق 
لقوى األمن الداخلي اللبناني، علي الحاج، 

الــــذي أوقــــف بــتــهــمــة الــضــلــوع فـــي اغــتــيــال 
الحريري.  رفيق  اللبناني،  الـــوزراء  رئيس 
انــتــهــت قــضــيــة زوج الـــحـــاج بــخــروجــه من 
السجن، لكنها نفسها لم تخرج من اإلطار. 
إلى »إعامية« تتنقل  قــادر  تحولت بقدرة 
ــنـــاة ســــوريــــة وأخـــــــرى لــلــحــديــث عــن  بــــني قـ

»إنجازات سيادة الرئيس«. 
ــرازي في   الــجــولــة الــتــي قــادهــا بــ

ُ
ولـــم تــخــل

ــــواق حــمــص مـــن تــحــلــيــات »اإلعــامــيــة  أسـ
»مصير  الــحــاج«. ربــطــت مصير ســوريــة بـ
ــا الـــنـــصـــر الــــذي  ــ ــة، أمـ ــ ــيـ ــ نــــص الــــكــــرة األرضـ
نــحــقــقــه فـــســـوف نـــهـــديـــه لـــلـــعـــالـــم أجـــمـــع«. 
كنيسة  أبـــواب  على  النصر  خطاب  انتهى 
الــزنــار. هناك أشــاد الضيوف واملحافظ  أم 
»تـــوجـــيـــهـــات ســــيــــادة الــــرئــــيــــس )بـــشـــار  بــــ
األسد( بضرورة بدء عملية إعادة اإلعمار 
مــن املــنــاطــق األثـــريـــة وتــرمــيــمــهــا«. لــم يبُد 
ــار  ــ ــجـ ــ ــطــــح إســـمـــنـــتـــي فـــــــوق األحـ صـــــــّب ســ
األثــريــة للكنيسة تــرمــيــمــًا، ولــكــن ال بــأس. 
هـــو تــفــصــيــل بــســيــط فـــي الـــصـــورة األكــبــر. 
التركي في جرابلس«،  »التدخل  مثله مثل 
ــه »تــفــصــيــل صغير  ــران إنــ ــ ــال زهــ ــــذي قــ والــ
ــن تـــــــورط فــي  ــ ــــوري. ومــ ــســ ــ ــراع الــ ــ ــــصـ فــــي الـ
سورية ستطاوله تفجيرات داعــش«. وألن 
»داعش« نقيض الحياة شاركت اإلعامية 
ــة، فـــي الــجــولــة  ــار«، عــــواضــ ــ ــنـ ــ فـــي قـــنـــاة »املـ
ممثلة »األخــوة في املقاومة اإلسامية في 
لبنان«. أطربت املوسيقى في أحياء حمص 
ــة، فـــصـــّرحـــت عـــن »ثــقــافــة  ــعـ الــقــديــمــة املـــذيـ
هم 

ّ
ُيت التي  الثقافة  نفسها  الــحــيــاة«. وهــي 

»حزب الله« الذي تتبع له قناتها بمحاولة 
منع 

ُ
طمسها في الجنوب اللبناني، حيث ت
الدبكة التقليدية والغناء واالختاط. 

ــم يـــهـــم ولــــــم تــمــنــع  ــ ــًا. كـــمـــا لـ ــ ــــضـ ال يـــهـــم أيـ
االتهامات الصريحة للنظام السوري بقتل 
في  علي شعبان،  »الــجــديــد«،  قناة  مصور 
الــقــنــاة من  مـــراســـل  أبــريــل/نــيــســان 2012، 
املشاركة في هذه الجولة. غاب القاضي عن 
مقتضب  بشكل  وصـــّرح  املسائية،  الحلقة 
أثناء الجولة عن »ضــرورة حصر الخاف 
الــســيــاســي تــحــت ســقــف الــبــلــد الـــواحـــد في 

سورية«. 
غادر الوفد اإلعامي محافظة حمص، لكن 
يمني حجزت موعدًا مسبقًا لزيارة جديدة 
تــحــت عـــنـــوان »إعــــــادة اإلعــــمــــار« منتصف 

قبل.
ُ
سبتمبر/ أيلول امل

حرص المشاركون 
في الوفد على التقاط 

صور في جولتهم

دان السوريون الدور 
السلبي لألمم المتحدة 

في داريا

لبنى سالم

ســاعــات مــصــيــريــة عــاشــهــا أهــالــي مدينة 
داريا أمس، إثر إجائهم عنها قسرًا، بعد 
اتفاق عقد أول من أمس بني قوات النظام 
السوري وقوات املعارضة املتواجدة هناك، 
الجمعة  ســاعــات صباح  منذ  تنفيذه  بــدأ 
ــزن كــبــيــر ظهر  ــ ــرافـــق مـــع غــضــب وحـ ــا تـ مـ
واضحًا على صفحات السوريني والعرب 

على وسائل التواصل االجتماعي.
وكــتــب املفكر الــعــربــي عــزمــي بــشــارة على 
»تــــويــــتــــر«: »تـــرجـــلـــت بـــصـــمـــت. فــنــكــســوا 
ــا متعبة  ــ هــامــاتــكــم خــجــا حـــني تــمــر داريـ
القامة في طريقها وهي  مدماة منتصبة 
تــغــادر واقــعــكــم الــزائــف نــحــو أسطورتكم 

الحقيقية«.
كما كتب السياسي السوري برهان غليون 
»كــانــت داريـــا أســطــورة صمود وستبقى، 
وسوف تنتقل روحها عبر مقاتليها لتعم 
تركها  بعد  كلها،  ســوريــة  الكبيرة،  داريـــا 
ــا الــصــغــيــرة، وتــتــجــســد فـــي روح كل  ــ داريـ
ســــوري عـــاش آالمـــهـــا وعـــاصـــر ملحمتها 

الكبرى. 
الحزن والشكوى وتبادل  وقــت  اآلن  ليس 
االتـــــهـــــامـــــات، إنــــــه وقــــــت تـــجـــمـــيـــع الـــقـــوى 
ــعـــجـــزة  وتـــنـــظـــيـــم الــــصــــفــــوف لـــتـــمـــكـــني املـ
األكــبــر، معجزة صمود ســوريــة وشعبها 
فــي وجــه أعـــداء كثر لــم يعد النظام سوى 
وأجنداتهم  أطماعهم  تخفي  رقيقة  غالة 

الخفية. 
ينبغي أن يكون اليوم يوم العمل وتجاوز 
الــفــرقــة والـــخـــاف وتــوحــيــد كــلــمــة الــثــوار 
ــذا هـــــو الــــــــرد الــصــحــيــح  ــ ــ ــم، هـ ــهــ ــوفــ ــفــ وصــ
واملـــطـــلـــوب لــجــعــل االنـــســـحـــاب مـــن داريــــا 
سورية  الستعادة  شاملة  ملقاومة  مقدمة 

ورمــز  مشتعلة  أســطــورة  داريــــا  بأكملها. 
أكثر  نــارهــا  وستتوقد  السوريني  صمود 
ــز صـــمـــود  ــزيــ ــعــ ــيـــد الــــســــوريــــني وتــ ــتـــوحـ بـ
ــا مــــن بــــراثــــن الــحــقــد  ــرهـ ــريـ ــحـ ســــوريــــة وتـ

والكراهية والهمجية«.
وكــتــب حــســام مــحــمــد »نــنــتــظــر مـــن بــشــار 
األســد أن يوثق للعالم صــدق روايــتــه عن 
وجــود النصرة في داريــا عندما سيخرج 

املقاتلون منها أمام عينيه«.

الــــدور السلبي  الــســوريــني  ودان عـــدد مــن 
تنفيذ  في  األحمر  والهال  املتحدة  لألمم 
فكتب  دمــشــق،  فــي  الــديــمــغــرافــي  التغيير 
مظهر »قافات العجز األممية لم تستطع 
ــا إال إلفــراغــهــا مـــن أهــلــهــا«.  ــ دخــــول #داريــ
وكتب الصحافي السوري إبراهيم الجبني 
»عـــــار عــلــى األمـــــم املـــتـــحـــدة الـــتـــي تــشــارك 
فـــي الــتــطــهــيــر الــطــائــفــي، تـــبـــدأ بــعــد قليل 
عملية خـــروج األهــالــي مــن مــديــنــة داريـــا. 

وستتوجه األسر املدنية إلى بلدة حرجلة 
لجنة  مع  بالتنسيق  الغربية  الغوطة  في 
من أهالي املدينة في مناطق النزوح، ومن 
هناك يتوزعون إلى املناطق التي يرغبون 

بالتوجه«.
 الـــلـــه يــعــلــم أنــــك أحـــّب 

ّ
وكـــتـــب مــحــمــد »إن

خرجت منك 
ُ
الباد إلى قلبي، ولوال أنني أ

ملا خرجت، القلب يقتله األسى«.
كـــــرم الــــشــــامــــي، عـــضـــو املـــكـــتـــب اإلعـــامـــي 
ــا نــشــر صـــــورًا ألهـــالـــي داريــــــا وهــم  ــداريــ لــ
إياها بالوادع  يستعّدون للرحيل واصفًا 
األخير. وفيما نشر آخرون صورًا ألهالي 
أبنائهم قبيل  املدينة وهم يودعون قبور 
الــرحــيــل، كــتــب كــريــم »لـــم يخطر لــي يوما 
أن يودع االنسان أحبة في القبور مرتني، 
ــرة حــــني نـــزلـــوهـــا راحــــلــــني، ومــــــرة حــني  ــ مـ
تركوهم مكرهني خائفني أن يعيث الغزاة 
بهم فسادا بعد ما أذاقوا أعداءهم جحيم 

العذاب وهم أحياء«.
سوريون آخرون حّملوا فصائل املعارضة 
األخــرى املسؤولية، وذلــك لعدم مؤازرتها 
ملــقــاتــلــي داريــــــا، فــكــتــب قــســام »داريــــــا هي 
ــع ذلـــك  ــ ــة الـــــثـــــورة بــــا مــــنــــازع ومــ عـــاصـــمـ
ــن الـــجـــمـــيـــع«، وكـــتـــب عمر  ــم خـــذالنـــهـــا مـ تـ
الــثــورة: مــا لنا غيرك  »قالوها منذ بــدايــة 

يا الله«.
بـــــــدوره، كــتــب الــصــحــافــي الــــســــوري لــؤي 
عــبــد الـــهـــادي »شــبــعــت #داريـــــا مــن كذبنا 
وعجزنا ونواحنا الذي ال ينتهي.. أيطيب 
أن  واملــتــفــرقــني  واملتقاعسني  للمتخاذلني 
يروا ميشيلني عازر مرة أخرى تتنزه بني 
أشـــاء ودمـــاء أهلها وأطــفــالــهــا بعد أربــع 
العار  الرهيبة؟  املجزرة  تلك  سنوات على 
إلــى  أغــســطــس 2012  مــنــذ 25  لــنــا جميعًا 

هذا اليوم«.

أثنى الوفد على ترميم أحجار حمص )جوزيف عيد/فرانس برس(

رُّحل أهالي داريا أمس )كرم الشامي(

بينما ُتقصف حلب بالبراميل المتفّجرة ويرّحل أهالي داريا عنها، كان وفد إعالمي فنّي لبناني يزور محافظة حمص لإلثناء على »إعادة 
اإلعمار بعد انتصار النظام السوري«
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»البوركيني« سجال جديد في أوروبا
الفزاعة قبل ثاثة أيام، أجبرت 

الشرطة الفرنسّية امرأة 
على خلع حجابها في أثناء 

وجودها على شاطئ مدينة نيس 
الفرنسية. وكانت 15 مدينة فرنسية 

على األقل قد حظرت ارتداء البوركيني 
على شواطئها، بهدف صون »األمن 

العام« املهدد بمابس »تكشف بشكل 
صارخ عن انتماء ديني«.  

 مجلس الدولة الفرنسي 
ّ
ُيذكر أن

ق أمس قرار »حظر لباس البحر 
ّ
عل

اإلسامي«.
وقال املحامي، باتريس سبينوسي، 

من رابطة حقوق اإلنسان، إن هذا األمر 
»غير مقبول«، وهو »مساس بحرية 

الرأي واملعتقد«. من جهته، أكد الرئيس 
الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي، 

أول من أمس، رفضه البوركيني، 
واعتبره »استفزازًا«، مقترحًا منع 

الرموز الدينية في الشركات واإلدارات 
والجامعات. وطالب حزب الجبهة 

الوطنية اليميني املتشدد بتوسيع 
نطاق منع الحجاب ليشمل جميع 

األماكن العامة. 
وكانت فرنسا أول بلد في أوروبا 

يحظر النقاب في األماكن العامة في 
العام 2010. قبل ذلك، منعت الحجاب 

ووضع رموز تدل على االنتماء الديني 
في املدارس الحكومية في العام 2004.
من جهتها، وصفت الصحف األملانية 

ما يحدث بـ »الحرب الدينية«، فيما قال 
رئيس بلدية لندن، صديق خان، إنه 

»ال يحق ألحد أن يملي على النساء ما 
يجب أن يرتدين. األمر بهذه البساطة«.

إلى ذلك، أفاد استطاع للرأي في أملانيا 
لون 

ّ
بأن نسبة كبيرة من األفراد يفض

فرض حظر جزئي على النقاب في 
الباد. واقترح مسؤولون أمنيون من 

كتلة املستشارة، أنجيا ميركل، فرض 
حظر على ارتداء البرقع والنقاب في 
املدارس واملحاكم وفي أثناء القيادة 

وبعض املؤسسات األخرى. 
)الصور: األناضول/فرانس برس(

تضامن

هي تدعم أيضًا

يشاركون في تظاهرة تدعم »البوركيني« في لندن

تلبس »البوركيني«

تسبحان

مساواة

يحّق للمرأة 
ارتداء ما تشاء
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عــاريــة تــمــامــًا، مــا تــســبــب بــصــدمــة للجمهور 
التلفزيونية  القنوات  على  الحفلة  تابع  الــذي 
مباشرة، وبني الجمهور الذي كان حاضرًا في 
مــســرح »مــايــكــروســوفــت« فــي لــوس أنجليس. 
لكن املنافسة على الحضور جاءت في الدورة 
الــســابــقــة لــصــالــح املــغــنــيــة، تــايــلــور ســويــفــت، 
ـــت 

ّ
الــتــي حــصــدت مــجــمــوعــة مـــن الـــجـــوائـــز، دل

قــهــا طــــوال الــعــام  عــلــى نــجــاحــهــا. ال بـــل بــتــفــوُّ
املـــاضـــي عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 

بأعلى نسبة متابعة ألعمالها الغنائية. بداية 
 Bad حصلت سويفت على أفضل فيديو كليب
Blood، وشاركت كوندريك المار وفاز برونو 
مارس ومارك رونسون بجائزة أفضل فيديو 
 .Uptown Funk بأغنيتها املشهورة 

ٍّ
كليب ملغن

فيما حصدت تايلور الجائزة نفسها عن فئة 
نالت  والــتــي   ،Blank Space بأغنية  املغنيات 
أيــضــًا جــائــزة أفــضــل فيديو كليب بــوب لعام 
تـــايـــلـــور ســويــفــت  بـــني  املــنــافــســة  2015. هــــذه 

ربيع فران

سيكون عشاق املوسيقى العاملية، 
غــــــــــدًا، عــــلــــى مـــــوعـــــد مــــــع الــــحــــدث 
الــســنــوي لــجــوائــز MTV الــعــاملــيــة. 
الحفل الـــذي ســُيــقــام هــذا الــعــام فــي نيويورك 
سيضم مجموعة من األسماء املرشحني للفوز 
بأكبر عدد من الجوائز. وتداول ناشطون على 
املوقع الرسمي للجائزة، أن الفنانة، بيونسيه، 
ــلـــفـــوز بـــعـــد صــــدور  ــة األقــــــــوى لـ ــــحــ

ّ
هــــي املــــرش

الــنــجــاح  وتــحــقــيــقــه   ،LEMONADE ألــبــومــهــا 
ع. 

ّ
نتظر املتوق

ُ
امل

الــعــاملــيــة، بعد  نــيــويــورك للجوائز  يــأتــي حفل 
احــتــفــال مماثل الــعــام املــاضــي أقــيــم فــي لوس 
ــــدأت االســــتــــعــــدادات الــخــاصــة  أنــجــلــيــس، إذ بـ
للحفل قبل أشهر، من إعان الفائزين في هذه 
الجوائز. ولو أن االتجاه هذا العام يذهب إلى 
تكريم أبرز املغنني الشباب. ووصف متابعون 
الــجــائــزة بــأنــهــا جــائــزة »جــيــل الــشــبــاب الــذي 
ُيتابع املحطات املوسيقية نفسها، والتي تنقل 
الحفل ألكثر من 170 دولة في العالم«. شغلت 
املغنية العاملية الشابة، مايلي سايرس، العام 
املاضي، العالم بعد إطالتها في الحفل نفسه 

يتناول الفيلم 
العالقات بين أفراد عائلة 

تعمل في الطبخ

يتم منح جائزة سنويّة 
باسم مايكل جاكسون 

تكريمًا له

تفرض التقاليد 
أحيانًا إعادة تفكيك 

اللوحات بعد إنشائها

2223
منوعات

ــًا الــفــنــانــة  ومــــايــــلــــي ســـــايـــــرس، مـــنـــحـــت أيــــضــ
الــعــاملــيــة، نيكي مــيــنــاج، جــائــزة أفــضــل كليب 
وتشارك   .Anaconda أغنية  عن  هــوب«  »هيب 
ــــدًا املــغــنــيــتــان األمـــيـــركـــيـــتـــان نــيــكــي مــيــنــاج  غـ
وأريـــانـــا غـــرانـــده ، فـــي حــفــل تـــوزيـــع الــجــوائــز 
نفسه، وفق ما ذكر املوقع اإللكتروني الخاص 
بهذا املهرجان. وسيقام الحفل في »ماديسون 
سكوير غاردن« في نيويورك، بحضور طائفة 
مـــن الــنــجــوم مــثــل ريــهــانــا وبــريــتــنــي ســبــيــرز 

ــيـــم كــــارداشــــيــــان. ولـــفـــتـــت الــــعــــام املـــاضـــي،  وكـ
املطربة الشابة، أوما ثورمان، عيون املتابعني 
واهــتــمــامــهــم. وبــعــد فـــرز الــتــصــويــت، انتزعت 
»روك« مصّورة  أغنية  أفضل  جائزة  ثــورمــان 
عــن أغنيتها »الــفــتــى الــكــســول«. ونـــال املطرب 
الــشــاب، فيتي ويــب، جــائــزة »املــطــرب الــواعــد« 
عـــن أغــنــيــتــه »مــلــكــة املـــصـــائـــد«. ونــــال املــطــرب 
الــشــاب، جــاســن بيبر، جــائــزة أفضل  الكندي 

مؤثرات خاصة عن أغنيته »أين أنت اآلن«.
وكـــان نــجــم الــبــوب الــراحــل مــايــكــل جــاكــســون، 
الــحــاضــر الــغــائــب فـــي الــحــفــل، إذ نـــال مــطــرب 
ــيـــي ويــــســــت، عــلــى  ــانـ مـــوســـيـــقـــى »الــــــــــــراب«، كـ

ح باسمه تكريمًا له.
َ
من

ُ
الجائزة التي ت

وســــتــــؤّدي غـــــدًا، املــغــنــيــتــان مــيــنــاج وأريـــانـــا 
ــايــــد تــــو ســــايــــد«، ملــغــنــيــة  غــــرانــــده أغـــنـــيـــة »ســ
البوب، غرانده، بمناسبة توزيع هذه الجوائز 
املخّصصة ألفضل أشرطة موسيقّية ُمصورة، 
يــذكــر أن نيكي   .MTV قــنــاة حسب مــا كشفت 
ــا، قــدمــتــا عـــرضـــًا نــاجــحــًا في  ــ ــانـ ــ مــيــنــاج وأريـ
دورة عام 2014 في الحفل، إلى جانب املغنية 
البريطانية، جيسي جاي. كما شاركت مغنية 
الـــراب، نيكي ميناج، خشبة املــســرح فــي حفل 
الــبــوب، تايلور  إلــى جــانــب نجمة  عــام 2015، 
ترشيح  عــدم  على  احتجت  أن  بعد  ســويــفــت، 
أغنيتها »أناكوندا« لجائزة فيديو كليب العام. 
املغنية  إن  الفرنسية،  الصحافة  وكالة  وقالت 
قدم عرضًا خاصًا خال 

ُ
ريهانا )28 عاما(، ست

»مــاديــســن سكوير  فــي  املنظمة  األمسية  هــذه 
أكثر  والتي ستبث في  نيويورك  غـــاردن« في 
مـــن 170 بـــلـــدًا. وســتــكــرم بــجــائــزة خــاصــة عن 
مجمل مسيرتها. كذلك، ستؤّدي نجمة البوب، 
أول عرض مباشر ألغنيتها  بريتني سبيرز، 
الجديدة »مايك مي«، إلى جانب مغني الراب 
جـــي-ايـــزي. الـــافـــت، أن مــوقــع املــهــرجــان، كــان 
يــذكــر فــي األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، النجمات 
ومرورهن في املهرجان نفسه. فكتبت، إيريكا 
ــاروود، عـــن اســتــضــافــة املـــهـــرجـــان للنجمة  ــ ــ هـ
ريهانا قبل عشر سنوات، ملا كانت ال تزال في 
بداياتها. وقالت هاروود إنه كان متوقعًا من 
نجمة مثلها أن تعتلي هذا املسرح، وأن تثبت 
لبلوغ موقع  السنوات جدارتها  بعد كل هذه 
النجومية. وتناولت هاروود في املوقع نفسه، 
الفنانني واملقدمني لسنوات  عــدد من  حضور 
طــويــلــة إلـــى الــحــفــل. ونــشــرت صـــورًا لعارضة 
األزياء العاملية، كلوديا شيفر، في العام 1996، 
وكذلك ملاريا كيري التي وصفتها بأنها كانت 
األكــثــر أنــاقــة عــلــى مــر ســنــوات فــي حضورها 
املهرجان العاملي. وأعلنت »أم تي في« أن نجمة 
تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ستكون من 
العلم أن  الــســنــة، مــع  بــني مقدمي الحفل هــذه 
زوجها كانييه ويست، مرشح لجائزة فيديو 
الــعــام مــع أغنية »فــايــمــس«. وستشارك  كليب 
كــوكــبــة مـــن الــنــجــوم فـــي تــســلــيــم جـــوائـــز عــام 
2016، من أمثال باف دادي وأليشا كيز وريتا 

أورا وجايدن سميث.

المرشحون
القائمون  أعلن  املاضي،  تموز  يوليو/  نهاية 
عــلــى حــفــل تــوزيــع جــوائــز MTV املــوســيــقــيــة، 
عــــن أســــمــــاء أبـــــــرز الـــنـــجـــوم املـــرشـــحـــني عــلــى 
الجوائز. فتصدرت النجمة العاملية بيونسيه 
Beyonce، ترشيحات جوائز MTV املوسيقية 
مـــع تــرشــيــح أعــمــالــهــا فـــي 11 فـــئـــة، مــقــابــل 8 
 ،Adele أديــل  البريطانية  للفنانة  ترشيحات 

.Drake و6 للمغني الكندي درايك
ورشــــحــــت بــيــونــســيــه أيـــضـــًا عــــن فـــئـــة أفــضــل 
إلـــى جــانــب كل   ،formation كــلــيــب مــع فــيــديــو 
و لــدرايــك،   Hotline Blingو ألديـــل،   Hello مــن 

 Sorryو ،Kanye West لكانيي ويست Famous
املغنية  أمـــا   .Justin Bieber بــيــبــر  لــجــاســتــني 
فقد رشحت   ،Ariana Grande غــرانــدي  أريــانــا 

.Into You عن خمس فئات مع أغنية

A A

نور عويتي

مــنــذ مـــا يـــقـــارب الـــشـــهـــر، وصـــــور »ســيــمــونــا 
ســكــر« تــغــزو مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
حيث قامت الفنانة، مايا دياب، بنشر صور 
لشخصيتها الجديدة، لترّوج لفيديو كليبها 
فــضــول  ــــك  ذلـ ــار  ــ أثــ أرواح«.  ــبـــع  »سـ الـــجـــديـــد 
ــب الــكــلــيــب، بــغــرض رؤيـــة ما 

ّ
الــجــمــهــور لــتــرق

ــاب فــي الشخصية الــجــديــدة. ومــا  تــؤديــه ديـ
انتقادات  الكليب، حتى نالت ديــاب  إن طــرح 

الذعة حول الشخصية التي قامت بأدائها.
ــار الكليب فـــور طــرحــه جـــداًل واســعــًا حــول  أثـ
ـــدَمـــت فــيــهــا األغــنــيــة. 

ُ
املــعــايــيــر الــفــنــيــة الــتــي ق

واتــفــقــت األغــلــبــيــة عــلــى أن مــايــا استخدمت 
ــواء الــجــســد لــلــتــمــيــز فـــي طــــرح جــديــدهــا،  ــ إغــ
والــحــصــول عــلــى الــضــجــة اإلعــامــيــة. وازداد 
الــصــخــب بــعــد أن صـــرحـــت الــفــنــانــة نــيــكــول 
سابا بأن فكرة الكليب مسروقة من كليب لها 
بعنوان »أنا كنت بحالي«، وبأن املخرج، جو 
اللعوب  املــرأة  بو عيد، قام باستنساخ فكرة 
وتـــطـــويـــرهـــا. وغــــــردت ســـابـــا عــلــى حــســابــهــا 

يدور فيلم »املاء والخضرة والوجه الحسن« 
بعيدًا  مصر،  فــي  الريفية  بلقاس  مدينة  فــي 
ــرة. الــبــطــولــة األســاســيــة  ــاهـ ــقـ عـــن مـــركـــزيـــة الـ
ــنـــاه  لــلــفــيــلــم هــــي لــعــائــلــة الـــطـــبـــاخ، األب وابـ
رفــعــت وجــــال الــلــذيــن يــعــمــلــون كــطــهــاة في 
األفراح واملناسبات الخاصة بالقرية والقرى 
املــحــيــطــة. وفــــي أحــــد األفـــــــراح، تــبــدأ عــاقــات 
كـــثـــيـــرة فــــي الــــظــــهــــور، كـــالـــحـــب املـــكـــتـــوم مــن 
ــة« )الــســيــدة الــثــريــة  ــاديـ »رفـــعـــت« نــاحــيــة »شـ
ــــدول الــعــربــيــة  املــطــلــقــة الــعــائــدة مـــن إحــــدى الـ
إلى بلدتها( وعدم حبه لخطيبته وابنة عمه 
»كريمة« التي تحب في املقابل أخاه »جال«. 
أخــرى تتشابك معًا، مثل  إلــى جانب خيوط 
رغـــبـــة ثــــري الـــقـــريـــة، فـــريـــد، فـــي شـــــراء فــنــدق 
وزواج  للمأكوالت،  مصنعًا  وجعله  الطباخ، 
عرفي بني شقيقة فريد، وبني مطرب األفراح 

الشعبية شرنوبي.
ــيـــرة، ولـــكـــن املــهــم  ــثـ ــا لــيــســت مـ ــهــ الـــقـــصـــة ذاتــ
ــات وحــــب عــــدد من  ــبــ هـــو نـــتـــاج تــفــاعــل ورغــ
الــشــخــصــيــات لــلــحــيــاة، وهــــو أمــــر نــجــح إلــى 
حد بعيد في النصف األول من الفيلم. ورغم 
االرتـــبـــاك الــــذي يــغــلــب عــلــى دقــائــقــه األولــــى، 
حــيــث املــشــهــد االفــتــتــاحــي غــيــر مـــفـــهـــوم، ثم 
لـــوحـــة مــكــتــوب عــلــيــهــا أن »الـــحـــكـــايـــة بـــدأت 
منذ شهر«، ثم الكثير من الشخصيات التي 

محمد جابر

يــعــتــبــر املـــخـــرج املـــصـــري، يــســري نــصــر الــلــه، 
مــن أهــم صناع األفـــام فــي السينما العربية 
خال الوقت الحالي. منذ بداية مسيرته عام 
نفسه  فــرض  بفيلم »سرقات صيفية«،   1988
كمخرج ذي أسلوب خاص وفريد وال ُيشبه 
أحــدًا، وهو أمر أثبته بعد ذلك في أفــام مثل 
و»املدينة«  وبــنــات«  و»صبيان  »مــرســيــدس« 
و»باب الشمس«. ورغم انخفاض متفاوت في 
املستوى الفني ألفامه األخيرة، حيث صارت 
الرؤية الفنية والقصصية ضبابية في الكثير 
املوقعة«  من األحيان، وبخاصة فيلمه »بعد 
محتفظًا  يــظــل  ذلــــك  مـــع  أنــــه  إال   .2012 عــــام 
منتظرًا،  لــه  جــديــد  فيلم  كــل  ويبقى  بقيمته، 
ــــدث مــــع فــيــلــم »املـــــــاء والـــخـــضـــرة  ــو مــــا حـ ــ وهـ
والــوجــه الــحــســن«، أحـــدث إنــتــاجــاتــه، والـــذي 
ــرًا في مهرجان »لــوكــارنــو«، قبل 

ّ
ُعــِرض مــؤخ

أن يطرح بدور السينما في مصر. الفيلم من 
»السبكي«  وعائلة  السبكي«،  »أحــمــد  إنــتــاج 
في  مقترنة  عائلة  عــام هي  بشكل  اإلنتاجية 
مــصــر بــــاألفــــام الــتــجــاريــة الــشــعــبــويــة الــتــي 
تعتمد على سمات محددة مثل، وجود مطرب 
شعبي وراقصة، وعدد من ممثلي الكوميديا، 
مــا هو  بــقــدر  فنية حقيقية  أي محاولة  دون 
وجمع  ربحية.  كتجارة  السينما  مــع  تعامل 
االســمــني مــعــًا، نصر الــلــه والــســبــكــي، هــو أمر 
غريب، ومن املستحيل فصله عن أي محاولة 
األغلب  على  باعتباره  نفسه،  الفيلم  لــقــراءة 
طــمــوحــًا مــن املــخــرج الــكــبــيــر الســتــغــال أحــد 
التجارية، واستغال نفس  السينما  منتجي 
غير  فني  فيلم  لتقديم  السينما  تلك  ســمــات 

تجاري.

الخاص على تويتر فور صدور الكليب، »في 
ناس بتبلش مطرح ما إنت بتخلص... صباح 
افتراضية  حربًا  تصريحها  وأثــار  التقليد«، 

بني جمهورها وجمهور دياب. 
وعــلــى الــرغــم مــن أن جــمــاهــيــر ديــــاب دافــعــوا 
عنها بشراسة، وأشاروا إلى االختاف الكبير 
ــا كنت  ــ »أنـ كــلــيــب  أرواح«، وبــــني  بـــني »ســـبـــع 
حقيقة  إنكار  يستطيعوا  لم  فإنهم  بحالي«، 
املكان،  وسينوغرافيا  الشخصية  مابس  أن 
للفنانة   Babyfather كليب  مــن  مستوحيان 
 إلى ذلك، أثارت األغنية غضب 

ً
Sade. وإضافة

الـــشـــاعـــر أحـــمـــد عــلــي مـــوســـى، بــســبــب نسب 
دياب كلمات األغنية لشاعر آخر، وهو أحمد 
رمـــضـــان، فــاتــهــمــهــا بــانــتــهــاك حــقــوق امللكية 

الفردية، وقام برفع دعوى قضائية ضدها.
ــول الــــكــــلــــيــــب، جــعــلــتــه  ــ ــ ــذه الــــضــــجــــة حـ ــ ــ إن هـ
ــه، فـــفـــوجـــئ  ــدتــ ــاهــ ــشــ ــع ملــ ــيـ ــمـ ــجـ ــهـــوي الـ ــتـ ــسـ يـ
هــذا  أثـــار  الـــذي  الكليب  الــجــمــهــور بمحتوى 
الــــصــــراع، إذ شـــاهـــدوا شــخــصــيــة »ســيــمــونــا 
سكر« تقوم باستضافة عدد من الرجال في 
ــد، وإخــفــاء كــل رجــل بــجــزء مختلف  يــوم واحـ
مــن املــنــزل عند قــدوم الــرجــل اآلخـــر. والــرجــال 
جــمــيــعــهــم تــجــمــعــهــم صـــفـــة واحــــــــــدة، وهـــي 
وتضمن  سكر.  الكليب  لشخصية  االنــجــذاب 
الــرجــال  أفــكــارًا حــاقــدة على  الكليب  محتوى 
تستخدم  البداية،  في  مــبــررة.  وغير  ومهينة 
وتحاول  بضحاياها،  لإليقاع  جسدها  مايا 
أن تتشبه بالقطط بحركة قدميها، بالتوافق 
مــع كــلــمــات األغــنــيــة »أنـــا زي الــقــطــط يــا بني 
الهيئة  مــن  مايا  تتخلص  ثــم  أرواح«،  بسبع 
التي جذبت بها الــرجــال، وتــخــرج مــن املنزل 
مايا  ولــم تستثن  فيه.  بمن  بتفجيره  وتقوم 
ففجرت  بجريمتها،  الـــرجـــال  أنــمــاط  مــن  أيـــا 

 مـــن الــعــاطــفــي واملـــتـــزن وذي الــعــضــات 
ً
كــــا

والخجول والعفوي والعصبي. 
قد يكون تفجير مايا للرجال، يعبر عن الحقد 
على الــرجــال فــي املجتمع الــذكــوري، والــذيــن 
ينجذبون بــدورهــم، وبـــدون وعــي إلــى جسد 
املـــــرأة. وحـــاولـــت مــن خـــال الــكــلــيــب االنــتــقــام 

للمرأة. إال أن أسوأ ما في األمر، أن استخدام 
ــــاب ألســـلـــوب االنـــتـــقـــام عــبــر الــتــفــجــيــر في  ديـ
كليبها، بدا وكأنه موضوع عادي ومستهلك، 
انفعالهم  بقدر  املشاهدون  ينفعل ضده  ولم 
أو حتى  نيكول سابا،  مع  اإلعامية  للحرب 
ــتـــان. فـــطـــرح الــكــلــيــب  ــفـــسـ لــــإلغــــراء وشـــكـــل الـ

تــســاؤالت كــبــيــرة، على الــرغــم مــن محدودية 
ــاذا أصـــبـــح الــجــمــهــور  ــ املـــحـــتـــوى، وأهـــمـــهـــا: ملـ
ــكـــار اإلجـــرامـــيـــة بــهــذه الــبــســاطــة؟  يــتــقــبــل األفـ
ــكـــرار الــتــفــجــيــرات فـــي مــنــطــقــة تضج  ــل تـ وهــ
فيها النزاعات يجعل من التفجير موضوعًا 

لفيديو كليب ترفيهي؟

أنـــه ومنذ  إال  الــشــاشــة،  عــلــى  تظهر بصخب 
بــدايــة الــفــرح، كحدث رئــيــس، بــدأت العاقات 
والـــشـــخـــصـــيـــات والـــتـــفـــاصـــيـــل تـــجـــد نــفــســهــا 
ــان الــفــيــلــم  ـــح. وفــــي تــلــك املـــرحـــلـــة، كــ

ّ
ــتـــوض وتـ

ممتلئًا بالحيوية والحياة. هنالك قاعدة عند 
 
ّ
يــســري نصر الــلــه فــي أغــلــب أفــامــه، وهــي أن
الكاميرا ال تتحرك إال مع حركة الشخصيات. 
الكاميرا كثيرًا ألن  كت  الفيلم، تحرَّ وفي هذا 
كــل شـــيء كـــان حــيــًا، وأبـــطـــال الــفــيــلــم يأكلون 
يعبرون  البهجة  تــلــك  ــل  وداخــ يــرقــصــون،  أو 
الفرح، مع  عن حبهم ورغباتهم، ومــع نهاية 
منتصف الفيلم تقريبًا، صرنا نعرف الجميع 

وبداخل الحدث بالفعل.
املشاكل الكبرى في الفيلم بدأت في الحقيقة 
بعد ذلــك، فمع انتهاء الفرح، بــدا وأن يسري 
السيناريو  كتابة  فــي  ومــســاعــده  الــلــه،  نصر 
أحــمــد عــبــد الــلــه، ال يــعــرفــون مــا الــــذي يمكن 
التي  والتفاصيل  بالشخصيات  يفعلوه  أن 
ط املتتالي  زرعوها، فبدأت مرحلة من التخبُّ
بــأحــداث كــل منها أكــثــر افــتــعــااًل مــن األخـــرى. 
فاألب يأخذ حبوب منشطة جنسّيًا ويموت، 
 في 

ً
ويــطــلــب فـــي وصــيــتــه أن يــذبــحــوا عــجــا

ــعـــدوا  ــوا ويـــسـ ــرجــ ــخــ أربـــعـــيـــنـــيـــة وفـــــاتـــــه، ويــ
الحسن«. ويقوم  »ماء والخضرة والوجه  بالـ
شقيقته  زوج  املطرب  وقتل  باختطاف  فريد 
)فـــــي حــــــادث خــــــارج ســـيـــاق وإيــــقــــاع الــفــيــلــم 
عن  البحث  فــي  الطباخ  عائلة  لتبدأ  تمامًا(، 
ــذا يــجــري  ــواًل لــلــنــهــايــة. كـــل هــ ــ االنـــتـــقـــام وصــ
سريعًا، ودون أي منطق، وبتشتت كامل في 
مــحــركــات األحـــــداث. أمـــا الــعــاقــات واملــشــاعــر 
بدايته،  أرضــًا صلبة في  الفيلم  التي منحت 
فــقــد تــراجــعــت تــمــامــًا، وصـــار كــل شـــيء ُيحل 

ببساطة بجملة حوار.

مايا دياب في أغنية »سبع أرواح«»الماء والخضرة والوجه الحسن«... تخبّط في مصير الشخصيات
أثار كليب »سبع أرواح” 

للمغنية، مايا دياب، 
موجة من االنتقادات 

بخصوص تقليده 
لكليب آخر لنيكول سابا، 
ومحتواه الذي يحتوي 

على تفجيرات

محمد كريم

اذ، لكنه شاق في الوقت ذاته؛ إنه 
ّ

تقليد ساحر أخ
فن »املانداال« التبتية. هو أحد الفنون الطقسية 
الــتــي تــقــوم عــلــى نــقــش الــرمــوز الــبــوذيــة التبتية 
ــال الفنية  ــمـ املـــلـــونـــة، حــيــث يــتــم إنـــشـــاء تــلــك األعـ
التبت، بوصفها  جــبــال  رهــبــان  قبل  مــن  املقدسة 
 فنيًا للكون والحياة. وتعني املانداال في 

ً
تشكيا

الدائرة واالحــتــواء، وتعني فنيًا  لغتها األصلية: 
تصميم أنماط ونقوش متوازنة بصريًا.

ويمكن تكوين املانداال في قوالب متعددة، وعبر 
وســائــل مختلفة، مــثــل الــرســم عــلــى الـــجـــدران أو 
على  بالنحت  أو حتى  األحــجــار  أو  املخطوطات 
ــانـــداال  الـــخـــشـــب أو الــــخــــضــــراوات. لـــكـــن تــبــقــى مـ
 في إنشائها، 

ً
الرمال، والتي تستغرق وقتًا طويا

قد يصل لعدة أيام، ووفق خطوات معقدة؛ واحدة 
من أكثر األشكال الشعبية الفريدة جمااًل وشهرة. 
وتظهر فيها روعة األداء اإلبداعي الافت للنظر. 
ــــرز مـــا يــمــيــز تــلــك األعـــمـــال هـــو مـــا تعبر  ومــــن أبـ
كما  للحياة.  العابرة  الطبيعة  تمثل  والتي  عنه، 
بعد  اللوحات  تفكيك  إعـــادة  تفرض  التقاليد  أن 

إنشائها. 
العملية عـــادة مع  تــبــدأ  الــبــوذيــة؛  وفــقــًا للتعاليم 
الحفل الــذي يقيمه الــامــات )الــقــادة الــروحــيــون، 
ــة(؛ لــتــكــريــس املـــوقـــع  ــوذيــ ــبــ ورؤســــــــاء األديــــــــرة الــ
الـــــذي ســيــتــم إنـــشـــاء املــــانــــداال فـــيـــه، وهــــو طقس 

يــحــتــوي عــــادة عــلــى الــرقــص وتــــاوة الــصــلــوات. 
وفقًا  يكون  الــرمــال  على  للمانداال  الفعلي  البناء 
إلجراءات محددة؛ تبدأ في مركز منّصة خشبّية 
الــرســم من  يــبــدأ  ثــم  مــرســوم عليها بالطباشير، 

الداخل، وباتجاه الخارج.
التي  امللونة  الرمال  الرسم يكون بمايني حبات 
يضعها الــرهــبــان الــبــوذيــون بــحــذر شــديــد على 
سطح اللوحة باستخدام أقماع أنبوبية معدنية 
رقيقة تسمى »تشاك – بــور«. ويتطلب األمــر في 
الــغــالــب أســبــوعــًا أو عــــدة أيــــام لــتــشــكــيــل صـــورة 

املانداال بالرمال.
هذه األشكال الهندسية املستوية املقدسة، والتي 
تــصــور عــلــم الــكــونــيــات؛ يــقــال إنــهــا أيــضــًا تنقل 
التي  للبيئة  اإليــجــابــيــة  الــطــاقــة  أنــــواع  مختلف 
توجد بها، والناس الذين يأتون لرؤيتها. وبشكل 
عـــام؛ فــإن لكل لــوحــات املــانــداال مــعــانــَي خارجية 
وداخلية وسرية. ووفقًا ملركز الدراسات البوذية 
»دير  أيضًا  والثقافة؛ ويسمى  املمارسة  التبتية: 

ــونـــج لــوســلــيــنــج«؛ فــــإن املــســتــوى الــخــارجــي  دربـ
املستوى  ويمثل  اإللــهــي،  فــي شكله  العالم  يمثل 
العقل  تحويل  خالها  مــن  يتم  خريطة  الداخلي 
واملستوى  املستنير،  العقل  إلى  العادي  البشري 
الــســري يــصــور الـــتـــوازن األولــــي األصــلــي املثالي 
لــلــطــاقــات الــخــفــيــة مــن الــجــســم، والــبــعــد الــواضــح 
 إنــشــاء لــوحــة املــانــداال 

َّ
املــضــيء للعقل. ويــقــال أن

على الرمال هي من أجل خلق النقاء والشفاء على 
هذه املستويات الثاثة.

يتبقى الــجــزء األكــثــر حــيــرة مــن مـــانـــداال الــرمــال 
فبعد  للمانداال؛  املتعمد  التفكيك  وهــو  التبتية، 
عدة أيام من العمل الدقيق، يقام احتفال آخر من 
الصلوات  يتلون  والذين  البوذيني،  الرهبان  قبل 
بأصوات عالية بهدف استدعاء الشفاء من اآللهة 

البوذية.
ــم، يـــبـــدؤون  ــهـ ــواتـ ــلـ ــبــــان صـ وبـــيـــنـــمـــا يــتــلــو الــــرهــ
ــداال،  ــانــ ــال املـــكـــونـــة لــلــوحــة املــ ــرمــ فـــي تــجــريــف الــ
أدوات تساعد على جمع  أو  فــرشــاة  بــاســتــخــدام 
الــرمــال بعناية، ومخلفة وراءهـــا دوامـــة رمــاديــة 
الــلــون على الــلــوحــة. وعـــادة مــا يتم جمع الــرمــال 
من  القريبة  املــيــاه  أمــاكــن  فــي  وتوزيعها  بعناية 
أنهار أو بحيرات أو بحار من أجل توزيع الطاقة 

اإليجابية في العالم. 
ــداال مـــن طــقــس ديــنــي إلــى  ــانـ ـــرًا؛ تــحــولــت املـ

ّ
مـــؤخ

إبــداعــي مستقل، وصـــار يطلق عليها خــارج  فــن 
محيط هضبة التبت »فن البهجة«.

بيونسيه الُمرشحة األقوى في منافسة أديل

)Getty( اتهم الشاعر أحمد علي موسى مايا دياب بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

تحولت المانداال 
من طقس ديني 
إلى فن إبداعي 
مستقل )آساهي 
)Getty /شيمبون

ابطال فيلم »الماء والخضرة والوجه الحسن« 

)Getty( ستحقق بيونسيه أعلى نسبة جوائز وجاستن بيبر تأخر هذا العام

ينشغل العالم غدًا بحفل توزيع جوائزMTV العالمية في نيويورك. الجائزة التي تّم تأسيسها 
عام 1994 عن طريق شبكة MTV األوروبية، تحتفل سنويًا بأفضل فيديو كليب

جوائز MTV للموسيقى

طقوس »المانداال« الفنية

فنون وكوكتيل
رصد

تراث

كليبفيلم

حّقق مغني البوب 
الكندي، العام الماضي، 
جاستن بيبر، 5 جوائز في  

المسابقة نفسها. وكان بيبر 
أكثر من تّوج في الحفل، 

إذ فاز بجوائز، من بينها 
أفضل مغٍن، وأفضل أداء 

بأميركا الشمالية، وأكبر 
جمهور، وأفضل عمل 
مشترك مع سكيريلكس 

وديبلو في »وير آر يو ناو«. 
وقّدم بيبر الذي ذاعت 

شهرته وهو في سن الـ13 
في الحفل أغنيته »وات 

دو يو مين«، لكن يبدو أنه 
تراجع هذا العام ألسباب 

كثيرة منها المشاكل 
القانونية التي تعرض لها. 

تراجع جاستين 
بيبر
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»الجميع يــريــد دخـــول الــجــنــة« و»لــقــد نسوا« 
و»أفريكا ريزيتانس«.

لــيــس مــن الــصــعــب إيــجــاد ِصـــات بــن الــكــوت 
ديـــــفـــــوار وتـــــونـــــس، مــــن الــــوضــــع الـــتـــاريـــخـــي 
على  وحرصه  الفرنسي  )االستعمار  املشترك 
تأسيس جمهورية بطريركية مع االستقال(، 
ــــادي  ــــذي تــتــحــّكــم فــيــه األيـ ــــع الـــيـــوم الـ إلــــى واقـ
الــخــارجــيــة مــن الــــدول االســتــعــمــاريــة السابقة 
إلى املؤّسسات املالية الدولية، وهي جميعها 

مواضيع مطروقة في أعمال فاكولي.
ــا الــصــلــة الــتــي تــســبــق كــل ذلـــك فــهــي أنهما  أمـ
بــلــدان أفــريــقــيــان. وفـــي أغــنــيــة فــاكــولــي، يبدو 
الحديث عن أفريقيا محوريًا، والذي كثيرًا ما 
يقرنه بدعوة إلى الوحدة. دعوة بات يعتبرها 
البعض شعارًا مكّررًا، غير أن فاكولي ال يزال 
أغانيه،  في  أساسية  ثيمة  على جعلها  يصّر 
ــنـــمـــوذج ملــعــظــم بــاد  خــصــوصــًا أن بـــــاده )كـ
الدينية  التقسيمات  تخترقها  باتت  الــقــارة(، 
ًا. 

ّ
والعرقية، ويظل فيها السلم االجتماعي هش

ال تبدو النزعة املباشراتية في أغنية فاكولي 
ي، فهي مذّوبة في بساطة 

ّ
الفن مسيئة للبعد 

أنــغــامــه ومــرحــهــا وإيــقــاعــّيــتــهــا، كــمــا تستفيد 
ــاول شــحــن  ــ ــراث فــــن الـــريـــغـــي والـــــــذي حــ ــ مــــن تــ
حــفــلــتــه بــخــلــفــيــاتــه حـــن قــــّدم أغـــانـــي ملــواطــنــه 
ألفا بلوندي أو الجاماييكي بوب مارلي، مع 
الــتــراث في السينوغرافيا  توظيف رمــوز هــذا 

التي اعتمدها.
ــريـــك« في  ــرانـــس - أفـ يــبــدو صــاحــب ألـــبـــوم »فـ
نــصــوص أغــانــيــه باحثًا عــن أســهــل الــعــبــارات 
لــقــول مــا يــريــد، وهــو ال يــتــوّرع عــن استعمال 
كـــلـــمـــات مــســتــهــلــكــة ومـــفـــاهـــيـــمـــيـــة عــــــــادة مــا 
ـــاب األغــنــيــة اســتــخــدامــهــا، ففي 

ّ
يــتــحــاشــى كـــت

عمل بعنوان »لقد مللنا« يقّدم قراءة مبّسطة 
وواضحة في مصائر األفارقة على مدى قرون 
تكاد تشبه أقوال مؤّرخ أكاديمي، حن يكتب 
»بــعــد إلــغــاء الــعــبــوديــة/ خــلــقــوا االســتــعــمــار/ 
وحن تجاوزناه/ أتوا بالتعاون االقتصادي/ 
دين هذا الوضع جاؤوا بالعوملة، 

ُ
وحن بدأنا ن

ومـــن دون أن يــفــّســروا الــعــوملــة هـــا هـــي بــابــل 
نا«. 

ّ
تستغل

أو أنه يشرح واقع العاقات الدولية بمثل هذه 
يثير  العالم، ال شــيء  تقاسموا  »لقد  الكلمات 
استغرابي/ لو تترك لي الشيشان سأترك لك 
لك  أفغانستان سأترك  لي  تترك  لو  أرمينيا/ 
الباكستان/ لو أنك ال تغادر تاهيتي لن أتحرك 
من بانغي )..(/ لو تترك لي األورانيوم سأترك 
القمح  الكثير مــن  لــو تعطيني  لــك األملــنــيــوم/ 
لــو تتركني أستخرج  إلــى جانبك/  ســأحــارب 

ذهبك، سأساعدك في إقصاء الجنرال«.
ــــذي يـــأخـــذه فــاكــولــي في  يــتــطــابــق الـــتـــوّجـــه الـ
أغــانــيــه مــع أنشطته املــيــدانــيــة، حــيــث يساهم 
لسياسات  املناهضة  العاملية  التظاهرات  في 
الــنــظــام الــدولــي، كما كــان وراء بعث عــدد من 
في  والفنية  التنموية  والحمات  املهرجانات 

غرب أفريقيا. 
رغم أنه با لون سياسي محّدد، إال أن الفنان 
ــــواري كــثــيــرًا مـــا ُحـــســـب عــلــى الـــتـــيـــارات  ــفـ ــ اإليـ
السياسية املتنازعة في باده. يعود ذلك إلى 
ف أّواًل بأول من قبل السياسين، 

َّ
أن أعماله توظ

الكانس«  »لقد جــرى كنس  أغنية  كتب  فحن 

تونس ـ شوقي بن حسن

فـــي فــيــلــمــه الــوثــائــقــي »حــــدث ذات 
مـــّرة فــي الــكــوت ديـــفـــوار« )2005(، 
استخدم املخرج الفرنسي جوليان 
ــان اإليـــفـــواري تيكن جاه 

ّ
ُســيــودو أغــانــي الــفــن

فاكولي )1968(، في ما يشبه التعليق الفوري 
والتوضيحي على ما يسرده من تاريخ البلد 
ــقـــرن املـــاضـــي إلــــى الــحــرب  مـــن تــســعــيــنــيــات الـ
تــه منتصف العقد املــاضــي. 

ّ
الــتــي هــز األهــلــيــة 

يــشــيــر هـــذا االخــتــيــار إلـــى مــا يــخــتــزنــه منجز 
للتاريخ  قـــدرة على مسح  مــن  الفني  فــاكــولــي 

الذي يعايشه.
في سهرة الثاثاء 16 آب/ أغسطس املاضي، 
حــضــر فــنــان الــريــغــي اإليـــفـــواري عــلــى املــســرح 
ــــي« فــي  ــدولــ ــ »مــــهــــرجــــان قــــرطــــاج الــ ـــ األثــــــــري لــ
 يــتــقــاطــع هــو اآلخــر 

ً
ــّدم حــفــا تــونــس، حــيــث قــ

التي اختارها ُسيودو،  األغاني  مع مجموعة 
فأغانيه، التي تنطلق من أحداث وطنية تبدو 
ــيــتــهــا، هــي فــي الــوقــت نفسه 

ّ
ُمــغــرقــة فــي مــحــل

أغــان تتحّدث عــن كــل الــبــاد التي تشترك مع 
الكوت ديفوار في نفس املصير والوضعيات، 
ــار إلــيــه فــاكــولــي  ومــنــهــا تـــونـــس، وهـــو مـــا أشــ
بشكل مباشر في حديثه إلى الجمهور أو من 
خال استبدال بعض كلمات أغانيه، كما في 

بيروت ـ الرا عبّود

ال شــك أن مــجــمــوعــة »مــيــتــالــيــكــا« األمــيــركــيــة 
هــــي مــــن بــــن أبــــــرز أيـــقـــونـــات نـــمـــط الــهــيــفــي 
الــفــرقــة  ــهــا 

ّ
لــعــل بــــل  الــــهــــارد روك،  أو  مـــيـــتـــال 

الــوحــيــدة مــن بــن كــبــريــات فـــرق هـــذا الحقل 
الوهمية  الدوائر  انتشارًا خارج  قت 

ّ
التي حق

املوسيقية، وذلــك  األنــمــاط  بــن  الــتــي تفصل 
بفضل عدد من األعمال؛ مثل: »نوثينك إلس 
ماترز« و»ماما سايد« و»أنــد جاستس فور 
ذائقات  مزجت  والــتــي  و»أنفورغيفن«،  أول« 
مـــتـــعـــّددة مـــن دون فـــقـــدان الــنــكــهــة األصــلــيــة 

للهارد روك. 
الفرقة، التي تأّسست سنة 1981 وغابت عن 
قائدها ومؤّسسها  أعلن  اإلنتاج منذ 2008، 
ــي، مــن  ــاضــ ــوع املــ ــبــ جــمــيــس هــيــتــفــيــلــد، األســ
طلق 

ُ
خال تغريدة على تويتر، أن الفرقة ست

ألبومًا جديدًا هذا العام بعنوان »هاردوايرد.. 

ذّمة  تو سالف دستراكش«، كما وضــع على 
املــتــابــعــن فــيــديــو مــن ثـــاث دقــائــق يتضّمن 

نموذجًا ملا سُيقّدم في األلبوم.
يكسر الخبر جداًل هامسًا اعتبر فيه البعض 
آخر  هــو   ،)2008( مانيتيك«  »ديـــث  ألــبــوم  أن 
أن  خصوصًا  الكاليفورنية،  الفرقة  ألبومات 
متغّيرات عّدة حصلت في السنوات األخيرة؛ 
حــاّدة  بطريقة  تغّيرت  املوسيقية  فاألمزجة 
بفعل التحّوالت التكنولوجية، حتى أن نمط 
ل 

ُّ
الــهــارد روك لــم يعد لــه نفس املـــذاق والتمث

في األذهــان من التسعينيات إلى اليوم، ولم 
تــعــد الــحــفــات الــكــبــرى أو صــنــاعــة األقـــراص 
ذات معنى  مــبــيــعــاتــهــا  وأرقـــــــام  املــضــغــوطــة 
لـــقـــي فــيــه كـــل الـــفـــن، مـــن الــعــصــر 

ُ
فـــي عــصــر أ

األخيرة،  السنوات  منتجات  إلى  الكاسيكي 
في مصهر واحد ُيسّمى اليوتيوب. 

املوضوعية  أسبابها  لها  النهايات  تنّبؤات 
باعتبار أن أعضاء الفرقة أصبحوا اليوم في 
الخمسينات من العمر، وأن النمط املوسيقي 
الذي يقّدمونه يحمل باألساس خطابًا ثوريًا 

تيكن جاه فاكولي أغاٍن تربط  قارة

كثيرون حسبوا أن 
ألبوم »ديث مانيتيك« 

)2008(، هو آخر ألبومات 
فرقة الهارد روك 

الكاليفورنية، غير أن 
قائدها أعلن مؤّخرًا 

عن إصدار جديد

في الحفل الذي أحياه 
مؤّخرًا في تونس، 

قّدم الفنان اإليفواري 
مجموعة من أغانيه 

التي، وإن ارتبطت 
بسياقات تاريخ بالده، 

فهي تتحّدث أيضًا عن 
واقع كل البالد األفريقية 

وقضاياها. هنا إضاءة 
على تجربة تمتد ألكثر 

من ربع قرن

لم تقف معارك 
أغنية الراي بين الجزائر 

والمغرب عند حدود 
تصريحات المغنّين 

وصورهم، بل 
تجاوزتها إلى التنافس 
على نسبة هذا التراث 

الالمادي

ميتاليكا عودة صاخبة من النسيان

الراي شّد وجذب بين جارين

موسيقى سياسية للزمن األفريقي

تتّسم أغانيه بالبساطة 
الموسيقية والمباشرة 

السياسية

ليست هذه 
المّرة األولى التي 

تتأّخر فيها الفرقة 
عن إصدار ألبوم

قّدم البلدان ملّفين 
لليونسكو من أجل أبّوة 

موسيقى الراي

أعماله باللغة المحلّية 
أكثر فنية من المكتوبة 

بالفرنسية

التي يُسّمى  تيكن جاه فاكولي جزء مّما يُعرف بثقافة »الراستافاري«، 
الثقافي والديني ووجدت  بين  إليها »راستمان«. حركة تمزج  المنتمي 
الموسيقى،  الفن؛  في  توّسعها 
خصوصًا،  مارلي  بوب  تجربة  مع 
الــغــرافــيــتــي. هدفت  وفــي فــن 
ــمــركــزيــة  ــر ال ــس ــى ك ــ الــحــركــة إل
فكرة  على  معتمدًة  الغربية 
ــقــيــة(  ــة )األفــري ــي ــروح األصــــول ال
مواجهة  حديث  للمضطهدين. 
إلى  بنا  يعود  الغربية  المركزية 
يزال  ال  أنه  حيث  العربية،  منطقتنا 
يتجّسد، فقط، في كتابات نظرية.

راستمان عربي؟

2425
ثقافة

تجربة

ألبوم

مشهد

أمسيات موسيقية

بعد إســقــاط حكم الــجــنــرال روبـــار ِغــيــي سنة 
بر من أنصار الرئيس الجديد لوران 

ُ
2000، اعت

باغبو، إال أنه بعد سنوات وجد نفسه ُمجبرًا، 
بــفــعــل الــتــضــيــيــقــات أثــنــاء حــكــم األخـــيـــر، على 
االنتقال إلى العيش بن مالي وفرنسا. وضٌع 
فه في املعارضة، وبالتالي 

ّ
جعل البعض يصن

من بن أنصار الرئيس الحالي الحسن واتارا، 

موّجهًا ألعمار ما تحت الثاثن، وبذلك فإن 
نوستالجية  كــعــودة  ــقــرأ 

ُ
ت أن  يمكن  عودتهم 

يــخــاطــبــون فــيــهــا ذلــــك الــجــيــل الــــذي تــغــّيــرت 
 

ّ
أولويات ذائقته الفنية بالتأكيد، ولكنه يظل
عــلــى حــنــن دائـــم إلـــى مــن صــنــعــوا موسيقى 

سنوات شبابه.
ــر فيها 

ّ
ليست هـــذه املــــّرة األولــــى الــتــي تــتــأخ

ــة عــــن إصـــــــدار ألــــبــــوم، فــحــتــى فــــي عــز  ــرقـ ــفـ الـ
ــت صــامــتــة مــن 1991 

ّ
شــهــرتــهــا ومــجــدهــا ظــل

1996، حن  إلى  »ميتاليكا«(  بعنوان  )ألبوم 
أصدرت ألبوم »لود« وأرفقته بعد عام بألبوم 

»ريلود«.
موسيقيًا، يــبــدو األلــبــوم الــجــديــد قــريــبــًا من 
نمط الهارد الجاف الذي يعتمد على صخب 
الغيتار اآللي والدرامز والغناء السريع، علمًا 
أن نجاحات الفرقة كانت من خال مزاوجات 
الهدوء.  الصخب ومقاطع في غاية  بن هــذا 
من املقطع املقّدم، تبدو هذه املزاوجة مفقودة، 
للقواعد األصلية  عـــودة  إلــى  ربــمــا  مــا يشير 

للنمط الذي تشتغل عليه.
ق األلبوم الجديد أرقامًا 

ّ
عًا أن يحق

ّ
ليس متوق

مـــن قــبــيــل عــشــريــن مــلــيــون نــســخــة كــمــا هو 
 أفق انتشاره 

ّ
الحال منذ عشرين عامًا، بل لعل

الـــرئـــيـــســـي ســـيـــكـــون فــــي يـــوتـــيـــوب تـــحـــديـــدًا، 
هناك حيث يستطيع محّبو الفرقة، القدامى 
والــــجــــدد، وضــــع األعـــمـــال الـــجـــديـــدة بــجــانــب 
محتويات األلبومات العشرة السابقة. وبعد 
ذلك سيتساءلون مّرة أخرى، هل هو األلبوم 
األخير؟ وفي حال لم يكن كذلك، بعد كم من 

السنوات سيظهر هيتفيلد وزماؤه؟

ــــرك الــســلــطــة«  ــه أطــلــق أغــنــيــة »اتـ خــصــوصــًا أنـ
ضد  للحملة  شـــعـــارًا  أصــبــحــت  الــتــي   )2004(
 فــاكــولــي على 

ّ
بــاغــبــو.  بــالــرغــم مــن ذلـــك، يــظــل

املسافات نفسها من الجميع، والدرجة نفسها 
من املشاكسة واملجاهرة باالنتقاد ملا يمارسه 
الـــســـيـــاســـيـــون الــــذيــــن يــســّمــيــهــم بــأســمــائــهــم، 
ويـــكـــشـــف دورهـــــــم فــــي اســـتـــمـــرار االســـتـــغـــال 
ــقــــســــامــــات، مــســتــفــيــدًا هـــنـــا مــــن شــهــرتــه  واالنــ
التي باتت تحميه من كل تضييقات  العاملية 

السلطة في الداخل.
لصاحب  للسياسة،  الــعــكــرة  املــيــاه  عــن  بعيدًا 
أغنية »أفريقي في باريس« جماهيرية واسعة 
فـــي غـــرب الـــقـــارة الــســمــراء بــالــخــصــوص؛ إنــه 
ع بسبب 

ّ
شخصية عامة بامتياز، وهذا متوق

بساطة موسيقاه واقترابها من قضايا الناس 
وتـــوالـــي نــجــاحــات أعــمــالــه وتـــداولـــهـــا بشكل 

موّسع منذ عشر سنوات على األقل.
بداية  فــاكــولــي متمّسك، منذ  أن  الــواضــح  مــن 
مــشــواه إلـــى الـــيـــوم، بــتــصــّور لــأغــنــيــة يجعل 
منها أداة نضال وتعرية، وهو أمر ليس نادرًا 
فــي الــتــجــارب املوسيقية األفــريــقــيــة. ورغـــم أن 
ثــّمــة نــزعــة نــقــديــة )أوروبـــيـــة( تــحــاول توجيه 

ــانــن األفـــارقـــة نــحــو االشــتــغــال أكــثــر على 
ّ
الــفــن

الــبــحــث املــوســيــقــي عــلــى حــســاب الــنــصــوص، 
التوجهات  هــذه  انعكاس  على  نعثر  ال  فإننا 
 مسيرته 

ّ
في أعماله، حيث إنه نجح في أن تظل

تتطّور بطاقة ذاتية.
هنا، ال بد من اإلشارة إلى أن درجة الفنية في 
ية إيفوارية 

ّ
األغاني التي يقّدمها بلغات محل

تـــتـــجـــاوز الــفــنــيــة فـــي األغــــانــــي الـــتـــي يــقــّدمــهــا 
 أغنية »تاتا« 

ً
باللغة الفرنسية، إذ تبدو مثا

املستوى  على  إتقانًا  األكثر  املالينكي  بلهجة 
النغمي من بن جميع أعماله.

قدرة فن الريغي على أن يكون بهذه الطواعية 
أفريقيا والــكــرايــيــبــي وهم  يــد فنانن مــن  فــي 
التساؤل  يثير  شعوبهم،  قضايا  يــنــاصــرون 
عــن أســبــاب صــعــوبــة اســتــثــمــار هـــذه األنــمــاط 
أن الشباب يستهلكها  املوسيقية عربيًا، رغم 
بكثرة ويتذّوقها )أكثر من أربعة آالف متفرج 
 مــعــظــم الـــتـــجـــارب 

ّ
ــــاج( لـــتـــظـــل ــــرطـ فــــي حـــفـــل قـ

والجماهيرية.  االستمرارية  بعوائق  تصطدم 
ــدمـــاج  ــقـــدرة االنـ ــق أيـــضـــًا بـ

ّ
ــاؤل يــتــعــل ــه تـــسـ إنــ

العربي في سياقات ثقافية غير ُمتمركزة في 
الغرب.

لم يأت أوان التدمير الذاتي

معارك وقودها الموسيقى

اليوم  مساء  من  الثامنة  عند  )الصورة(،  مصباح  صبري  التونسي،  الفنّان  يقّدم 
السبت، حفًال فنيًّا على خشبة »شاطئ كوريدا« في تونس، يؤّدي خالله عددًا من 
التونسي والموسيقى  التراث  بين  التي يشتغل فيها على نمط شبابي يمزج  أغانيه 

الحديثة؛ من أبرزها: ما نسيت وأرضي علينا يا لّميمة.

الذي  والغناء،  للموسيقى  القلعة  مهرجان  من   25 الــدورة  فعاليات  ضمن 
تنّظمه »دار األوبرا« المصرية، تقّدم نسمة محجوب )الصورة(، عند العاشرة من 
مساء يوم غٍد األحد، حفًال موسيقيًا على »مسرح المحكي« في »قلعة صالح 
أبرز األعمال الموسيقية  الدين« في القاهرة. تؤّدي الفنّانة المصرية مختارات من 

العربية القديمة والمعاصرة.

تستضيف مدينة بّشار، جنوبي الجزائر، بين الثاني والسادس من أيلول/ سبتمبر المقبل، 
المهرجان الوطني لموسيقى الديوان، بمشاركة  العاشرة من  الدورة  فعاليات 
من  التظاهرة.  جوائز  على  تتنافس  القناوة،  موسيقى  تؤّدي  جزائرية  فرقًة   12
)الصورة( ونورة قناوة. كما  البّشارية  حسنا  المنافسة:  المشاركين خارج  الفنّانين 

م ندوات يقّدمهما أكاديميون؛ من بينهم: كاميليا بركاني ولحسن تركي. ُتنظَّ

يقّدم الملّحن األردني، طالل أبو الراغب )الصورة(، و»األوركسترا الوطنية األردنية« 
السابعة  محمد صديق، عند  المايسترو  بقيادة  يوفوريا  بعنوان  حفًال موسيقيًا 
والنصف من مساء السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل على »مسرح األوديون« في 
 ،)2007( »رؤيا«  الجديد، بعد  راغب  أبو  ألبوم  )2016( هو عنوان  عّمان. »يوفوريا« 

و»الحادي« )2011(.

الجزائر ـ محمد عالوة حاجي

التواصل االجتماعي  أيــام، ومواقع  منذ 
ووســـائـــل اإلعــــام فــي الــجــزائــر واملــغــرب 
ــا يــشــبــه الــــحــــرب. لـــيـــس لــذلــك  تــعــيــش مــ
بر 

َ
عت

ُ
 بــقــضــّيــة الــصــحــراء، الــتــي ت

ٌ
عــاقــة

ر العاقات بن البلدين، 
ّ
أبرز أسباب توت

ــــدود املـــســـتـــمـــّر بــيــنــهــمــا  ــــحـ وال بــغــلــق الـ
، هـــذه املـــّرة، 

ٌ
مــنــذ 1994. الــســبــُب مــرتــبــط

ن الجزائرين الذين 
ّ
بمجموعة من املغن

حفيظة  وتصريحاتهم  صــورهــم  أثـــارت 
الرأي العام في بلدهم.

ــراي، رضــا  ــ ــ ــي الـ
ّ
الـــبـــدايـــة كـــانـــت مـــع مــغــن

»رضـــا  بـــاســـم  املـــعـــروف   ،)1980( تــمــنــي 
الطلياني«، حن نشر، قبل أسابيع قليلة، 
 لـــه مـــع الــعــاهــل املــغــربــي، محمد 

ً
ــــورة صـ

ــداًل عــبــر  ــ  جــ
ُ
ــــورة ــارت الـــــصـ ــ ــ ــــادس. أثـ ــــسـ الـ

مواقع التواصل االجتماعي، بن مرّحب 
ومعارض، قبل أن ُيردفها بتصريحات، 
فـــي إحــــدى اإلذاعــــــات املــحــلــيــة املــغــربــيــة، 
الذين ينتقدونني  أّيــًا من  قــال فيها »إن 
التقاط صــورة مع  إلــى  كانوا سيسعون 
سيدنا جالة امللك، نصره الله، لو التقوا 
 
ً
ة بــه«، وهــو مــا اعتبره جــزائــريــون إســاء
ــــال صــاحــب  ــه، قـ ــ ــ ــوار ذاتـ ــحــ ــــي الــ لـــهـــم. وفـ
ــن يـــرفـــض الــجــنــســيــة  »جـــــوزفـــــن« إنـــــه لــ
املغربية إذا ُعرضت عليه، وإنه »سيلّبي 
 للغناء في ما 

ٌ
النداء« إذا ُوّجهت له دعوة

سماه »األقاليم الصحراوية«.
ي 

ّ
حملة االنــتــقــادات طــاولــت أيــضــًا املغن

ــــذي  الـ  ،)1978( الــــجــــابــــونــــي«  »كـــــاديـــــر 
الــدورة  فــي  على هامش مشاركته  ُسئل 
العاشرة من »مهرجان الراي« في مدينة 
قــيــمــت بــن 16 

ُ
وجــــدة املــغــربــيــة، والــتــي أ

كان  إذا  عّما  املاضي،  يوليو/تموز  و23 
»مستعّدًا للغناء في الصحراء املغربية«، 
ُيثر  فرّد باإليجاب. لكن »الجابوني« لم 
ما أثاره مواطنه فضيل بيلوي )1978(، 
والــذي  »الشاب فضيل«،  باسم  املعروف 
ــًا بــعــد أن جــثــا على  ــداًل واســـعـ ــ صــنــع جـ
ــورٍة لــلــعــاهــل املــغــربــي  ــ ــام صــ ــ ركــبــتــيــه أمـ
قيم 

ُ
أ الــذي  في ختام »مهرجان جوهرة« 

رًا في مدينة الجديدة املغربية. نال 
ّ

مؤخ
االنــتــقــادات  مــن  نصيبه  املغترب  ي 

ّ
املغن

ًا 
ّ
ــبــر »مــســتــفــز

ُ
ــــذي اعــت بــســبــب ســلــوكــه الـ

تزامن  ذلــك  أن  لــلــجــزائــريــن«، خصوصًا 
ــلـــى الــجــنــســيــة  ــه عـ ــولـ ــــه حـــصـ ــــانـ ــــع إعـ مـ

املغربية.

مــوازيــة تــدور رحاها في الكواليس بن 
يبدو  التي  الـــراي،  أغنية  حــول  البلدين، 
أنــهــا مــوضــع منافسة بــن الــبــلــديــن. في 
 سنة مهرجان للراي في 

ّ
م كل

ّ
املغرب، ُينظ

الجزائر،  مع  الحدود  القريبة من  وجــدة 
وقد وصل هذا العام إلى دورته العاشرة، 
ــر مـــهـــرجـــان  ــ ــزائـ ــ ــــجـ بـــيـــنـــمـــا ُيـــــقـــــام فـــــي الـ
ومع  نفسها.  املوسيقي  فــي  متخّصص 
أن عمره يعود إلى أكثر من 15 عامًا، فإنه 
رات كثيرة، بدءًا بنقله 

ّ
ال يزال يشهد تعث

بـــن مــديــنــتــي وهــــــران وبــلــعــبــاس غــرب 
الجزائر، وليس انتهاًء بذبذبة مواعيده 
التي أّدت إلى إلغاء عدد من دوراته، وهو 
ما كان يهّدد الدورة الحالية )التاسعة(، 
قــبــل أن يــعــود وزيــــر الــثــقــافــة، عــز الــديــن 
مــيــهــوبــي، وُيــعــلــن األربـــعـــاء املــاضــي عن 
ــعـــام، بــعــد أن عــّن  إقـــامـــة الــــــدورة هــــذا الـ

ار مديرًا له.
ّ
ان لطفي عط

ّ
الفن

على أن املنافسة ال تقف عند هذا الحّد، 
ــّدمــــت وزارة  فـــمـــع مــطــلــع هـــــذا الــــعــــام، قــ
ــًا لــــ »الــيــونــســكــو« 

ّ
الــثــقــافــة املــغــربــيــة مــلــف

ال  إنسانيًا  تراثًا  الــراي  أغنية  لتصنيف 
مــاديــًا مــغــربــيــًا، وهـــي خــطــوة رأى فيها 
مــهــتــّمــون بــمــوســيــقــى الــــــراي »مــحــاولــة 
لتوظيف الراي لتسيير مغاربيي املهجر 
وزارة  رّدت  مــــا  وســــرعــــان  ــرنـــســـي«،  ــفـ الـ
وسط  مماثل،   

ّ
بملف الجزائرية  الثقافة 

هامات لها بالتقاعس في تلك الخطوة.
ّ
ات

أيـــضـــًا، صــنــع مــغــنــي الـــــراي، خــالــد حــاج 
إبــراهــيــم )1960( الـــذي ُعـــرف بـــ »الــشــاب 
خالد«، جداًل وانتقادات وصلت إلى حّد 
تخوينه بعد إعانه عام 2013 حصوله، 
ــو اآلخـــــــر، عـــلـــى الــجــنــســيــة املــغــربــيــة،  هــ
وأيـــضـــًا بــســبــب تــصــريــحــات أدلـــــى بها 
بطريقة  منتقديه  على  فيها  رّد  ــرًا 

ّ
مــؤخ

مدينة  إن  فيها  وقــال   ،»
ً
»مهينة برت 

ُ
اعت

وهــران، مسقط رأسه، »مغربية الهوى«، 
ــه إلـــــــى الــــــخــــــروج عــن  ــتـ ــلـ ــائـ مــــمــــا دفـــــــع عـ
صمتها، ألّول مّرة، عبر قنوات فضائية 
عــن »وطنية« صاحب  لتدافع  جــزائــريــة، 
 أن منح امللك املغربي 

ً
»عايشة«، موضحة

الجنسية البنها »مجّرد إجراء لتسهيل 
 الجمهور بـ »عدم 

ً
دخول املغرب«، مطالبة

املساس بسمعة العائلة التي شاركت في 
الكفاح ضّد االستعمار الفرنسي«.

ــن حـــرب  ــ ــث عـ ــديــ ــدث ذلــــــك وســــــط حــ ــحــ يــ

من حفل »قرطاج«، )تصوير: أمين األندلسي(

الشاب خالد في حفل فنّي، نيويورك 2005، )تصوير: جاك فارتوجيان(

أعضاء »ميتاليكا«، )تصوير: تيو وارغو(
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مهاجرون مع وقف الهجرة إلى بريطانيا

هولندا: مساكن للعائالت أوًال

صّوت 70 بالمائة من 
مسلمي بريطانيا 

للخروج

جاليات

العاملة التي تتوّجه بغالبيتها إلى السكن في 
 نسبة الجريمة ارتفعت 

ّ
العاصمة لندن، كما أن

 يوم نسمع 
ّ

منذ بدأ قدوم األوروبيني وبتنا كل
عن جريمة اغتصاب أو سرقة أو قتل. 

ها 
ّ
من جهتها، قالت تينا، سورية بريطانية، إن

 بريطانيا دولة قوّية 
ّ
صّوتت على الخروج ألن

ــــادرة أن تــكــون أفــضــل مــن دون  اقــتــصــاديــا وقـ
االنضمام إلى دول أوروبية فقيرة بمعظمها، 
وعن كونها هي ذاتها كانت ذات يوم مهاجرة، 
ــا كــان  ــــروف بـــادهـــا مــخــتــلــفــة ومــ  ظـ

ّ
تـــقـــول إن

أهلها ليغادروا لوال ديكتاتورية النظام الذي 
ــه والــظــروف الصعبة 

ّ
كــانــوا يعيشون فــي ظــل

يأتون  األوروبــيــون  بينما  منها،  عــانــوا  التي 
ألسباب اقتصادية بحتة.   

 كل فئة من املهاجرين أعلنت، 
ّ
وعلى الّرغم من أن

ها 
ّ
كما شهدنا على وسائل اإلعام املختلفة أن

ستسعى  وأنــهــا  لــلــزوجــني،  الخاصة  بالحالة 
لتأمني مسكن بديل للشبان األربعة. 

كـــان ســكــان الــحــي قـــد أعـــربـــوا عـــن مــخــاوفــهــم 
ــة شـــبـــان قـــادمـــني  ــعــ ــان أربــ ــكــ وقــلــقــهــم مــــن إســ
مــــن بـــــاد تــشــهــد حـــربـــا بـــالـــقـــرب مــــن زوجــــني 
مصابني بحالة تروما نتيجة اعتداء إرهابي، 
واعتصموا اعتراضا على قرار البلدية، وألقوا 
ترفض  عبارات  النوافذ وخطوا  على  حجارة 
إســكــان الــاجــئــني، مــا دفـــع الــشــرطــة للتدخل 

الــضــرائــب. بّينت نتائج  الــبــاد وتــدفــع  تخدم 
أهل   

ّ
أن األوروبـــي،  االستفتاء  التصويت على 

الباد األصليني يرفضون الوجود األوروبــي 
في بادهم كونهم أعطوا الفرصة للتعبير عن 
خاذ القرار بشأن مصير بادهم، 

ّ
موقفهم وات

الفرصة  املقابل لم يمنحوا لهم  هم في 
ّ
أن بيد 

ذاتها للتصويت على بقاء أو خروج مهاجري 
آسيا والشرق األوســط من أرضهم.  واملسألة 
ال تحتاج إلى الكثير من التفكير للتعّرف على 
نظرة سريعة  ومــجــّرد  منهم،  العديد  مــواقــف 
على تعليقاتهم على تقارير مشابهة أو على 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي بــاتــت  وسـ
آرائــهــم  الــنــاس عــن  الــتــي يعّبر فيها  الوسيلة 
 عددًا 

ّ
بجرأة أكثر من أي جهة أخــرى، تبنّي أن

ال يستهان به منهم، يرفض أي وجود أجنبي، 
ه ال يجلب سوى املشاكل للباد، إن 

ّ
ويرون أن

أتوا من آسيا أو من أوروبا، مسيحيني كانوا 
أو مسلمني، جميعهم سّيان. 

وقــــد يــكــون ذلــــك املـــوقـــف طــبــيــعــيــا، حـــني نــرى 
املــهــاجــر ذاتــــه الــــذي اخــتــبــر تــجــربــة االغــتــراب 
ــد فـــي مــجــتــمــعــات مــخــتــلــفــة نتيجة  ــتـــواجـ والـ
ظروف أجبرته على الّرحيل عن باده، يعادي 
ويرفض وجود أو قدوم مهاجر آخر كونه آتيا 

من وجهة مختلفة أو ينحدر من عرق آخر.

العام.  النظام  االعتصام وضبط  فك  أجــل  من 
لقصة  »هــازديــن«  مدينة  عــمــدة  استماع  بعد 
إسكان  بتجميد عملية  قـــرارا  اتخذ  الــزوجــني 
ــال الـــعـــمـــدة فــــي تــعــقــيــب  ــ ــ شــــبــــان الجــــئــــني. وقـ
الــهــولــنــديــني حظهما  الـــزوجـــني  إن  صــحــافــي 
إرهــابــي، »لكن  لــحــادث  كــان سيئا بالتعرض 
ونــقــل عن  اآلن«.  ــر  األمــ مـــع  الــتــعــامــل  عليهما 
ــع عــنــصــريــة  ــ ــ ــــود دوافـ الــــزوجــــني نــفــيــهــمــا وجــ
بموقفهم املعترض على إسكان الجئني رجال، 
وبأنهم ال يمانعون إسكان عائلة سورية في 

املنزل الحقا.
آالف الــاجــئــني حــالــيــا يــنــتــظــرون إســكــانــهــم 
االستقبال. واالحتجاجات على  مراكز  خــارج 
ــدد مــــن املــــدن  ــ ــكــــررت فــــي عـ ــئـــني تــ ــكــــان الجـ إســ
والبلدات، خاصة الريفية منها وذات الكثافة 
البلديات  تلك  املحدودة، في بعض  السكانية 
تـــواجـــه الــســلــطــات مــوقــفــا مــتــحــدا مـــن ســكــان 
البلدة يرفض إسكان الجئني أو إنشاء مركز 
البلديات  تلك  بعض  منها،  بالقرب  استقبال 
قــد تــدفــع غــرامــات مالية واقــتــصــاديــة نتيجة 
مــوقــفــهــا الـــرافـــض، والـــافـــت فــي عـــدد ال بــأس 
منها توقفها وتحولها حني يتم إشغال املنزل 
من قبل عائلة. ففي شهر آذار/ مارس املاضي 
»أوز«  مدينة  في  عنيفة  احتجاجات  اندلعت 

القريبة من »هازدين«.

لندن ـ كاتيا يوسف

ال تزال قضّية انعكاسات خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي، تشغل بال الغالبية العظمى 
على  املتعددة  لتأثيراتها  نظرًا  بريطانيا  في 
جميع طــبــقــات املــجــتــمــع الــبــريــطــانــي املــتــنــّوع 
اإلثنيات. لذلك نشر موقع »إكسبرس«، وبعد 
مضي نحو شهرين على ذلك القرار املصيري، 
تقريرًا عن مهاجرين صّوتوا على الخروج من 

االتحاد األوروبي.
الّرافضني   هــؤالء 

ّ
أن التقرير، هو  والافت في 

ــقـــة الـــشـــرق  ــاجــــري آســــيــــا ومـــنـــطـ ــهــ ــن مــ ــ ــم مـ ــ هـ
 املهاجر األوروبي بات 

ّ
األوسط، الذين رأوا أن

ص من فرص العمل. 
ّ
يشّكل تهديدًا لهم كما قل

اآلسيويني  املهاجرين  من  العديد  آراء  جــاءت 
سلبية من مهاجري أوروبا الشرقية،  وقالوا 
الحكومية  املــســاعــدات  على  »يعتمدون  ــهــم 

ّ
إن

وال يدفعون الضرائب«. أّما مسلمو بريطانيا، 
باملائة منهم   70  

ّ
بــأن بيانات حكومية  فتفيد 

صّوتوا لصالح البقاء في االتحاد األوروبي. 
بدوره قال عادل، لبناني بريطاني )42 عاما( 
ــه  ــ

ّ
ــد«، إن ــديــ ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــ صـــاحـــب مــطــعــم لــ

صـــّوت عــلــى الــخــروج مــن االتــحــاد األوروبــــي، 
األيــدي  املزيد من  لم تعد تستوعب  البلد  ألن 

أمستردام ـ محمود نصار

قــــررت إحــــدى الــبــلــديــات الــهــولــنــديــة الــواقــعــة 
إيندهوفني وقف عملية إسكان  شمال مدينة 
املــنــازل ألربعة شبان سوريني حاصلني  أحــد 
احتجاجات  بعد  واإلقــامــة.  اللجوء  حــق  على 
دعـــــي لـــهـــا تــضــامــنــا مــــع زوجــــــني هــولــنــديــني 
ــي الــعــام  نــاجــيــني مـــن اعـــتـــداء ســوســة اإلرهـــابـ
املاضي. وأعلنت البلدية في بيان أنها اهتمت 

بعد غياب وتغييب 
لمسلمي فرنسا 

وممثليهم، في 
فترات عصيبة، يطرح 

أخيرًا إعادة تفعيل 
»المؤسسة من أجل 

اإلسالم في فرنسا«

ما هو دور النَُّخب المسلمة في فرنسا؟
باريس ـ محمد المزديوي

يــوم األربــعــاء 17 أغسطس/ آب، 
اكـــتـــشـــفـــت صــحــيــفــة »لـــومـــونـــد« 
يــنــتــبــه  أحـــــــد  ال  أن  الــــفــــرنــــســــيــــة 
فـــي  يــــســــتــــشــــيــــرهــــم  أو  ــا  ــ ــــسـ ــرنـ ــ فـ ملــــســــلــــمــــي 
ــا كــبــيــرًا بــعــنــوان: 

ّ
قــضــايــاهــم.. فــكــرســت مــلــف

ـــب فــرنــســا 
َ

ـــخ
ُ
»ملـــــاذا يــجــب االســـتـــمـــاع إلــــى ن

املسلمة؟«.  
ونـــقـــرأ فـــي االفــتــتــاحــيــة بــعــنــوان: »مـــن أجــل 
إســـــام جـــمـــهـــوري«، هــــذه الــــضــــرورة الــتــي 
أكثر  منذ  تنفيذها  على  ُمسلمون  يشتغل 
من ثاثة عقود. أي منذ أن »خــرج اإلســام 
ــم املـــرئـــّي«، كما يقول 

َ
مــن األقــبــيــة إلــى الــعــال

وتعود  بـــزوح.  مــالــك  الفرنسي  الباحث  لنا 
الصحيفة إلى البيان الذي نشره مواطنون 
مسلمون فرنسيون قبل نحو 3 أسابيع، في 

»لوجورنال دي ديمانش« األسبوعية .
ـــاءة 

ّ
ــن ــادرة بـ ــ ــبـ ــ ــــذه املـ ــرى لـــومـــونـــد أن هـ ــ  وتــ

وتـــحـــمـــل بـــشـــائـــر الــــخــــاص ألنـــهـــا »تــمــنــح 
صوتا ألغلبية مسلمة صامتة تأُمل في أن 
 خلط 

َّ
 كل

ُ
ض

ُ
تعيش في سام وسكينة. وترف
هّدام بني اإلسام والجهادية«. 

ب الفرنسية 
َ

خ
ُّ
مفارقة صعبة قررت هذه الن

املسلمة أن تخُرج منها. وتنصح االفتتاحية 

مارونغيو-بيرا،  أومــيــرو  الباحث  رد  فكان 
اإليـــطـــالـــي املــعــتــنــق لـــإســـام، هـــو املــطــالــبــة 
ويقول  مرئيني«.  ال  املسلمون  »يصبح  بــأن 
إنـــه: »عــلــى غـــرار كــل املــواطــنــني الفرنسيني، 

يــجــب وضـــع املــســلــمــني، بــشــكــل نــهــائــي، في 
»الــامــرئــي الــجــمــهــوري«، عــبــر الــتــوقــف عن 
إشــهــار »الــغــيــرّيــة« فــي وجــوهــهــم بشكل، ال 
ــــذي يــدفــعــهــم لـــانـــزواء  يــعــرف الــتــوقــف، والـ

الجماعاتي«.
ــيـــس  ــــث جـــــمـــــال الـــــجـــــمـــــري، رئـ ــاحـ ــ ــبـ ــ أمــــــــا الـ
األكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة لــلــفــكــر اإلســـامـــي، 
»مثقفني  م، قبل أسابيع أول ندوة لـ

ّ
الذي نظ

فأكد  فــرنــســا،  فــي  فرنكوفونيني«  مسلمني 
لــصــحــيــفــة »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن »الـــزمـــن 
ــان فــيــه اآلخـــــــرون يــــقــــررون راهــنــنــا  الـــــذي كــ
أن »مشاركة  انتهى«، ورأى  قد  ومستقبلنا 
املـــفـــكـــريـــن املـــســـلـــمـــني الـــفـــرنـــكـــوفـــونـــيـــني فــي 
من  تكتسي،  فرنسا  في  السياسي  السجال 
كــبــرى. وهــي مشاركة  أهمية  اآلن فصاعدًا، 
ــــس الـــطـــويـــل 

َ
ــــف

َ
ــن عـــلـــى الــــن ــ ــراهـ ــ يـــجـــب أن تـ

والصبور«. 
ــفـــكـــر الـــشـــيـــخ خــالــد  ــو نـــفـــس مــــوقــــف املـ ــ وهــ
»نــقــاش عــقــانــي،  بــنــتــونــس، الــــذي طــالــب بـــ

بعيدًا، عن التهييج وعن االنفعال«.
ــلـــى املـــشـــاركـــة  ويــــشــــدد جــــمــــال الـــحـــمـــري عـ
في  الفكرية  الــتــيــارات  لكل  اإلقــصــائــيــة  غير 
الــنــقــاش حــول اإلســــام، ُمــذّكــرًا أن قطاعات 
للكولونيالية  املعادي  التيار  من  ومفكرين 
 صحيفة »لوموند«، إضافة إلى 

ّ
أغفلها ملف

طــارق  الــســويــســري  املفكر  تــيــارات تستلهم 
رمضان، الــذي ال يمكن ألّي كــان في فرنسا 

والعالم أن يتجاهل دوَرُه وتأثيره وتفرده.
مسلمو فرنسا ال يحتاجون فقط لاستماع 

إليهم، بل أيضا، اإلنصات إليهم. 

إليها.  اإلنــصــات  ال،  ولــم  إليها،  باالستماع 
وَيـــعـــزو عـــاِلـــُم االجـــتـــمـــاع الــفــرنــســي هــشــام 
ــاَب الــتــي تــجــعــل مسلمي  ــبـ بــن عــيــســي األسـ
فرنسا، في عمومهم، ال يزالون قابعني في 
صمتهم، ألسباب اجتماعية ورمزية: »حتى 
العمومي، يجب  الكام  إلى   

ُ
الوصول  

َ
يمكن

ورمــزيــة ضرورية.  اجتماعية  توفر شــروط 
عي البيان 

ّ
 على هذا من إشهار ُموق

ّ
وال أدل

مسلمو  االجتماعية.  وميزاتهم  لوظائفهم 
ريـــن فــي 

ّ
ــذ ــتـــجـ ــــون مـ ــزالـ ــ ــن ال يـ ــذيــ فـــرنـــســـا الــ

املـــوارد  يمتلكون  ال  مــتــرّد،  اجتماعي  واقـــع 
الضرورية للوصول إلى الكام العمومي«.

اإلسام الفرنسي، مثلما اإلسام األوروبي، 
. وتحاول الصحيفة إفساح 

ّ
متعّدٌد ومتشظ

املجال للعديد من ممثليه.
ر 

ّ
وفــــي ظـــل هــــذا الـــتـــعـــدد والـــتـــشـــظـــي، يــحــذ

الــبــاحــث فـــي الــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة، هـــواس 
ســيــنــيــغــيــر، مــــن مـــخـــاطـــر »خـــلـــق »طــبــقــات 
ب املسلمة 

َ
خ

ُّ
الن خطيرة«، معتبرًا أن تعبئة 

املــســلــمــني  ظـــهـــر  عـــلـــى  ـــــِتـــــمَّ 
َ
ت أن  يـــجـــب  »ال 

املــنــحــدريــن مـــن األوســــــاط الــشــعــبــيــة، الــتــي 
تعتبر الضحية األولى ملنطق الشبهات..«.

وقد طرحت »العربي الجديد« على مجموعة 
من املثقفني الفرنسيني املسلمني ســؤال: ما 

ب املسلمة في فرنسا؟
َ

خ
ُّ
هو دور الن
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وضعية  تـــزداد  آخــر  بعد  يــومــا 
فرنسا  ومسلمي  اإلسالمية  الجالية 
التحديات  هــذه  ــر  وآخ صعوبة. 
السابق،  الفرنسي  الرئيس  إعــالن 
 23 الثالثاء  يوم  ساركوزي،  نيكوال 
مرّكزا  ترشحه،  عن  أغسطس/آب 
نقطتين  على  االنتخابي  برناَمجُه  
الوطنية«  »الهوية  لهما:  ثالث  ال 
أن  يعني  مــا  ــو  وه و»اإلســـــالم«، 
سنة  سيعيشون  فرنسا  مسلمي 
انتخابية كاملة تتركز فيها النقاشات 

السياسية على وجودهم.

جالية في وضع صعب

سرقة 70 جواز سفر 
مغربيًا بتأشيرات شينغن

أعـــلـــنـــت أمــــســــتــــردام بـــــأن نـــحـــو 70 
جـــواز سفر تــعــود ملــغــاربــة وتحمل 
جرت  هولندية  شينغن  تــأشــيــرات 
ــــرب، وبــــــأن تــلــك  ــغـ ــ ــي املـ ســـرقـــتـــهـــا فــ
الــــجــــوازات مـــع أســمــائــهــا أصبحت 
ــبــــة الــــدولــــيــــة، رافـــضـــة  تـــحـــت املــــراقــ

التكهن بدوافع العمل.

مصريون ضحايا 
اعتداءات عنصرية

إيــطــالــيــا، وجــهــت نيابة مدينة  فــي 
ــة، جـــــــنـــــــوب، تـــهـــمـــة  ــ ــــرونـ ــيـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــالـ ــ كـ
الـــــــشـــــــروع فــــــي الــــقــــتــــل لـــــــــ5 شـــبـــان 
ــتـــداء بــالــضــرب  إيــطــالــيــني بــعــد االعـ
املـــبـــرح عــلــى مــهــاجــريــن مــصــريــني 
على خلفية عنصرية. وكــان هؤالء 
الـــشـــبـــان قـــد تـــعـــرضـــوا ألربـــعـــة من 
املــصــريــني مــوجــهــني لــهــم الــشــتــائــم 
أن  ومطالب بمغادرة إيطاليا، قبل 
بث  وقــد  بالضرب.  عليهم  ينهالوا 
الــتــلــفــزيــون اإليـــطـــالـــي شــريــطــا من 
دقيقتني أثار الرأي العام اإليطالي. 
وال يــــزال الــبــحــث جــاريــا عــن اثنني 
مــن املــعــتــديــن الــخــمــســة. ويــرقــد في 
مــشــفــى كــاتــانــيــا غــاريــبــالــدي شــاب 
الــعــنــايــة  فــــي  ــنــــة(  مــــصــــري )16 ســ
املـــركـــزة، بــســبــب مـــا تــعــرض لـــه من 

ضربات على رأسه.

حفل تكريم لطلبة 
عراقيين

يــقــيــم الـــيـــوم »تـــيـــار الــديــمــقــراطــيــني 
احتفااًل  كوبنهاغن  في  العراقيني« 
العراقية  الــجــالــيــة  ألبــنــاء  تكريميا 
ـــــدادي  مــمــن أكـــمـــلـــوا تــعــلــيــمــهــم اإلعـ
ومــــمــــن تـــحـــصـــلـــوا عـــلـــى شـــهـــادتـــي 
بــاكــالــوريــوس ومــاجــســتــيــر. ووفــق 
بـــــيـــــان صــــحــــافــــي أرســــــلــــــه الـــتـــيـــار 
ــذا الــتــكــريــم  ــ ــــإن »هــ »جــــالــــيــــات«، فـ لـــــ
ضمن جهود التيار لرعاية وتثمني 
الطلبة املتفوقني، وتشجعيهم على 
استكمال تعلميهم واالنــخــراط في 
الـــبـــحـــث الــعــلــمــي وإقــــامــــة عـــاقـــات 
الجالية  أبناء  بني  مهنية وصداقة 
من الجيل الشاب وربطهم بالطلبة 

في العراق«.
ــفـــل »فــــرقــــة بــابــل  تــــشــــارك فــــي الـــحـ
املــوســيــقــيــة«، بــقــيــادة الــفــنــان سعد 
ــد الـــســـاعـــة  ــنــ األعـــــظـــــمـــــي، وذلـــــــــك عــ
الــســابــعــة مـــســـاء فـــي قـــاعـــة مــســرح 

»بيت الثقافة في فالبي«.

على الهامش

ناصر السهلي

بــدايــة  فــي  الفلسطينيون،  كـــان 
الــثــمــانــيــنــيــات، عــلــى قــلــتــهــم في 
الدنمارك، يوصفون من الدوائر 
ــيـــني«. لم  ــابـ »إرهـ ـــ املــتــصــهــيــنــة بـ
ــر أن تــــرى  ــ ــ ــدوائـ ــ ــ الـ لــــهــــذه  ــرق  ــ ــ يـ
الجئني منهم، يذكرون الشعوب 
بـــمـــأســـاة ُصـــمـــت عــنــهــا مــطــوال. 
ــنــــوات قـــبـــل أن تــنــقــلــب  مـــــرت ســ

الصورة رأسا على عقب.
 ،2015 ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  مـــنـــذ 
الــســوريــني، وغيرهم،  آالف  كــان 
بودابست  محطة  مــن  يتخذون 
ــا. بـــدت  ــيــ ــانــ مـــــــأوى بــــاتــــجــــاه أملــ
الصورة مأساوية، قبل أن تقرر 
املــجــر الـــرضـــوخ لــأمــر الـــواقـــع. 
وبــالــرغــم مـــن أن الــاجــئــني قلة 
فيها، ما يزال بعض في أوروبا 
الــشــرقــيــة يـــأخـــذ الــنــقــاش نحو 
جـــهـــات أخــــــرى ال تــكــتــســي وال 

حتى ذرة من اإلنسانية. 
رؤوس  تـــعـــلـــيـــق  يــــقــــتــــرح  مــــــن 
بالتأكيد  الحدود  على  خنازير 
ــدًا لــيــس مــنــفــردًا.  ــ أبـــلـــه، لــكــنــه أبـ
املــشــهــد الــكــلــي فـــي دول خــذلــت 
شــــــــعــــــــارات اإلنـــــســـــانـــــيـــــة الــــتــــي 
ـــ 6 أعــــوام  تــتــشــدق بــهــا تـــركـــت لـ
الـــقـــاتـــل يـــفـــعـــل مــــا يــــشــــاء. مــنــذ 
البداية لم يكن بوارد السوريني 
القريبة  الحدود  إلــى  الذهاب  ال 

وال البعيدة. 
بمن  فعلته  يفعل  الــخــذالن  لكن 
لــم يــبــق لــه شـــيء ســـوى النجاة 

بحياة أسرته. 
لـــم يــمــنــع مــــوج الــبــحــر ركـــوبـــه، 
ــم تــصــنــع الــعــنــصــريــة  مــثــلــمــا لــ
الحركة  أرادتـــه  ما  االستعائية 
ــرب. فــكــيــف  ــ ــغــ ــ ــي الــ ــ الـــفـــاشـــيـــة فـ
يعتقد صاحب اقتراح أبله بأن 

رأس خنزير سيمنع هؤالء؟
ــة بـــمـــقـــتـــرحـــات  ــايــ ــكــ ــر الــــحــ ــ ــــذكـ تـ
فـــاشـــيـــة صـــهـــيـــونـــيـــة ملـــواجـــهـــة 
املــــــقــــــاومــــــني الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني. 
ــتـــــي تــســتــنــبــط  ــة، الـــ ــيــ ــاشــ ــفــ ــالــ فــ
أشــد أنـــواع الــتــطــرف والسقوط 
اإلنساني، تبحث لها دوما عن 

حلول ملآزقها في »اآلخر«.

بريد
الهجرة

انفالت التطرف

من ندوة عن وضع المسلمين في فرنسا )العربي الجديد(

في إيندهوفن الهولندية تقرر البلدية منع إسكان الالجئين العزاب )العربي الجديد(

ــبــــار الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة  إجــ
امــرأة على خلع ما يعتقد أنه 
)بوركيني(،  سباحة«  »لباس 
لـــم يــمــر بــــدون ضــجــة. ردود 
أفــــــعــــــال مــــتــــنــــاقــــضــــة تــبــعــت 
الــحــدث، وكشفت عــن فهمني 
ــــات فـــي  ــريـ ــ ــــحـ ــلـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــني لـ
العلمانية. ثمة قوانني  فرنسا 
كــثــيــرة لـــم يــلــتــزم بــهــا رجـــال 
ــاس  ــاألســ الــــشــــرطــــة، وهــــــي بــ
ترتبط بما صاغه املشرعون 
تحت سقف العلمانية. بعض 
ــلـــمـــني أيـــضـــا،  ــرب، واملـــسـ ــ ــعـ ــ الـ
نقاش حول »شرعية«  ودون 
هذا »البوركيني«، من ناحية، 
وفـــهـــم عــمــيــق لــلــحــريــات في 
األخــرى  الناحية  فــي  فرنسا 
يـــقـــعـــون فــــي مـــطـــب مــطــلــبــني: 
احــــتــــرام الـــقـــوانـــني املــحــلــيــة.. 
أوال،  »عــــنــــصــــريــــة«.  تـــلـــك  و 
الـــقـــوانـــني ال تــمــنــح الــشــرطــة 
حق الطلب من امرأة أن تخلع 
مالبسها أمام الناس. وثانيا، 
الــهــبــة الــقــانــونــيــة والــحــقــوقــيــة 
الفرنسية على ذلك التصرف 
أن حيزا  إلــى  تشير بوضوح 
كبيرا يمكن العمل من خالله 
للدفع بعيدا عن »العنصرية«.

البوركيني
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أسفرت قرعة 
الدوري األوروبي 
عن مجموعات 
متوازنة 
نسبيًا، وجاءت 
المجموعة 
األولى ربما 
األقوى، بوجود 
مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي 
وفناربخشه 
التركي إضافة 
لفينورد 
الهولندي وزوريا 
األوكراني. في 
المقابل تمتلك 
الفرق اإليطالية 
فرصة جيدة 
لبلوغ دور الـ32 
بحضور أربعة 
ممثلين على 
رأسهم إنتر 
وروما، فيما 
تعتمد إسبانيا 
على فياريال 
وسيلتا فيغو، 
بينما يعتبر نادي 
شالكه أفضل 
الفرق األلمانية.

)Getty( إشبيلية حامل لقب الموسم الماضي

مجموعات متوازنة

تعرض املصنف األول في بطولة ونستون 
سالم للتنس، الفرنسي ريشار غاسكيه، لهزيمة 

غير متوقعة بواقع 7-5 و6-3 في مباراته أمام 
األسترالي جون ميلمان في دور الثمانية من 

البطولة الجارية حاليا في والية نورث كاروالينا 
األميركية. وكسر ميلمان، املصنف 81 عامليا، 

إرسال غاسكيه خمس مرات خال املباراة ليتأهل 
للدور النصف النهائي في بطوالت املحترفني 

للمرة األولى في مسيرته مع اللعبة. 

يتطلع النجمة بطل كأس لبنان إلحراز ثاني ألقابه 
خال أسبوع واحد، عندما يواجه الصفاء بطل 

الدوري في مباراة كأس السوبر املحلية لكرة القدم، 
وتبدو حظوظ النجمة أكبر للظفر بلقب، خاصة أن 
الصفاء لم يقدم مستوى جيدا خال كأس النخبة، 

وسيعتمد املدرب الروماني تيتا فاليرو فاليرو 
على أفضل األسماء املتوفرة في النادي النبيذي 

على غرار عباس عطوي، ونيكوالس كوفي إضافة 
إلى السوري عبد الرزاق الحسني. 

استبعد يولني لوبيتيجي املدرب الجديد ملنتخب 
إسبانيا القائد والحارس املخضرم إيكر كاسياس 

من أول قائمة يعلنها بعد تولي املهمة ليخرج 
»القديس« من تشكيلة املاتادور ألول مرة منذ 16 
عاما، لكن مدرب بورتو السابق شدد على أن عدم 
استدعاء كاسياس هذه املرة ال يعني أنه لن يعود 
في التشكيات املقبلة إال أن وسائل إعام إسبانية 

تتوقع اعتزال كاسياس دوليا بعد هذا التصرف 
في القريب العاجل.

إقصاء الفرنسي 
غاسكيه من بطولة 
ونستون سالم للتنس

النجمة يلتقي 
الصفاء في مباراة 
كأس السوبر اللبناني

كاسياس خارج 
منتخب إسبانيا بعد 

16 سنة خدمة
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التقى الغريمان أكثر من 
مرة في نهائي الكأس 

وعادت الغلبة للترجي

رئيس إشبيلية يشيد بمشروع سامباولي
أكد رئيس نادي إشبيلية اإلسباني، خوسيه كاسترو، أن النادي يثق بشكل 
الفني للفريق خورخي سامباولي و«مشروعه، وفي رغبته في  كامل باملدير 
الفوز« و«الذين يشاركون في هذا املشروع«. وأوضح أن النادي »سيصبر« على 
الفلسفة الكروية الجديدة التي يريد سامباولي تطبيقها في الفريق، مشيرًا إلى 

أن املدرب األرجنتيني حقق إنجازات هامة في أميركا الجنوبية.
وقال: »كان العام املاضي مرشحًا للكرة الذهبية مع لويس إنريكي وغوارديوال. 
ليس مدربًا لم يحقق شيئًا. على العكس، إنها منظومة وفريق جديد ويجب 
يتمكن  بوسعه حتى  مــا  كــل  الرئيس  دون شــك سيفعل  ومــن  الصبر،  علينا 
)املدرب( من العمل على أفكاره«. وأضاف أنهم »في النادي يعملون لكي يكون 
املزيد  تحقيق  »يريد  إشبيلية  ألن  يريدهم«،  الذين  الالعبون  سامباولي  لــدى 
والفوز بكل شيء، وللفوز بكل شيء يجب محاولة كل شيء وأشياء جديدة، 
»التحسن كثيرًا« ولــكــن »يجب  كــبــارًا«. وأكـــد على ضـــرورة  وهــو مــا يجعلنا 

الصبر« ألنه مشروع جديد.

اتحاد طنجة يبرم صفقته التاسعة هذا الموسم
تعاقد نادي اتحاد طنجة الذي ينافس في دوري املحترفني املغربي لكرة القدم، 
مع املدافع السنغالي تيون أسينيو، العب فريق ديامبارز السنغالي، ملدة ثالث 
الرسمي والكشف  افتتاح متجره  سنوات. وأوضــح اتحاد طنجة على هامش 
البالغ من العمر 22 عامًا، يلعب في قلب الدفاع  عن زّيــه الرسمي، أن أسينيو 
وسبق له أن دافــع عن ألــوان املنتخب السنغالي املحلي في عدة مناسبات، ما 
يلبي شروط اتحاد الكرة املغربي. وبهذا يكون أسينيو تاسع العب يتعاقد معه 
الفريق األزرق واألبيض  الحالية، رغم أن  طنجة في فترة االنتقاالت الصيفية 
تعاقد في العام املاضي مع 15 العبًا في موسمه األول بني الكبار بعد غياب 
الدولي  الحالي تعاقد اتحاد طنجة مع حــارس املرمى  طويل. وخــالل الصيف 
األيمن  والجناح  بلمعلم  وإسماعيل  بلطم  املــهــدي  واملــدافــعــني  أمسيف  محمد 
عادل املسكيني والجناح األيسر يحيى بومدين والعب الوسط سفيان كادوم 
الفريق  غــادر  املقابل،  وفــي  املــنــصــوري.  وعمر  الحواصي  يونس  واملهاجمني 
حارسا املرمى محمد بيسطارة ومروان فخر واملدافع عبد الفتاح بوخريص 

والعبا الوسط البشير أمعيش ورفيق عبد الصمد.

جيرارد يقدم نصيحة لالعبين الصاعدين في إنكلترا

أكد قائد منتخب إنكلترا السابق ستيفن جيرارد، أن الدوري األميركي لكرة 
الذين ال تتوفر لهم فرصة  الشبان  القدم يوفر فرصة كبيرة لالعبي إنكلترا 
إلــى لوس  عــامــا(،  وانــضــم جــيــرارد )36  بــصــورة منتظمة.  مــع فرقهم  اللعب 
أنجليس غاالكسي األميركي في يوليو/ تموز من العام املاضي بعد أن أمضى 
األخيرة  السنوات  وفــي  االنكليزي.  ليفربول  مــع  عامًا   17 وهــي  كــل مسيرته 
بينها  الكبيرة، ومن  األسماء  الشعبية بعض  للعبة  األميركي  الــدوري  اجتذب 
فرانك المبارد وأندريا بيرلو وديفيد فيا وكاكا، وقبلهم ديفيد بيكهام. ويعتقد 
العــب الــوســط املخضرم جــيــرارد أن االنــضــمــام لــلــدوري األمــيــركــي مــن شأنه 
مهاراتهم  وصقل  لتعزيز  انكلترا  في  الشابة  للمواهب  كبيرة  فرصة  توفير 
والحصول على الخبرة، في حني أن البقاء في انكلترا ربما يؤدي إلى تجميد 

مسيرة مثل هؤالء الالعبني.

الرئيسي الصيني يحتفل بأبطال بالده
استقبل الرئيس الصيني، شي غينبينغ، الرياضيني الذين مثلوا البلد اآلسيوي 
فــي دورة األلــعــاب األوملــبــيــة الــتــي أقيمت بــالــبــرازيــل بــني 5 و21 أغــســطــس/ آب 
الجاري، وفقا ملا ذكرته محطة »سي سي تي في« املحلية، وأكد خالله الرئيس 
الصيني على أن رياضيي البالد جّسدوا في »ريو 2016« الروح األوملبية »عبر 

أدائهم الرائع كما حققوا املجد لبالدهم وساهموا في زيادة ثقة األمة«.

ــــرة الــــقــــدم الــتــونــســيــة  تــتــجــه أنــــظــــار عـــشـــاق كـ
الـــشـــهـــيـــر، والـــــذي  ــاد رادس  ــتــ إلـــــى اســ ــيــــوم  الــ
نارية  تكون  أن  يتوقع  لقمة  مسرحًا  سيكون 
القياسي وغريمه  الرقم  الترجي صاحب  بني 
اللدود اإلفريقي في املباراة النهائية ببطولة 

كأس تونس لكرة القدم.
ويتطلع الترجي -الــذي اكتفى باملركز الثاني 
بعد  املمتاز  التونسي  الـــدوري  منافسات  فــي 
املرحلة  فــي  باللقب  الساحلي  النجم  تتويج 
ــداء جــمــاهــيــره بــطــولــة  ــ ــرة- فـــي إهــ ــيــ قــبــل األخــ
الــكــأس الــتــي يحمل رقــمــهــا الــقــيــاســي بــعــد أن 
توج بها 13 مرة في السابق. ويعول الترجي 
بقيادة مدربه عمار السويح على ارتفاع روحه 
املعنوية بعد إطاحته بالنجم الساحلي حامل 
أن  قبل  الثمانية  فــي دور  الــكــأس  لقب بطولة 
يــتــجــاوز وصــيــفــه املــلــعــب الــقــابــســي فــي الـــدور 
قبل النهائي في طريقه نحو املباراة النهائية.
ــد الـــتـــرجـــي أن يــكــمــل فـــرحـــتـــه بـــإحـــراز  ــريــ ويــ
الكأس على حساب جاره األفريقي في مباراة 
ويأمل  تتويجني.  بمثابة  فيها  الــفــوز  يعتبر 

انــتــقــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــالديــمــيــر بــوتــني 
األلــعــاب  دورة  مــن  بـــالده  رياضيي  استبعاد 
ــى 18 أيـــلـــول/ ــو مـــن 7 إلــ الــبــاراملــبــيــة فـــي ريــ

ــال أثـــنـــاء حــفــل أقــيــم في  سبتمبر املــقــبــل. وقــ
الكرملني لتكريم الرياضيني الروس الفائزين 
بميداليات فــي أوملــبــيــاد ريــو »إن قــرار حظر 
هو  الــخــاصــة  االحــتــيــاجــات  ذوي  رياضيينا 

خارج القانون واألخالق واإلنسانية«. 
ــنــــظــــم روســــــيــــــا مـــســـابـــقـــات  وتــــعــــهــــد بــــــــأن تــ
الــخــاصــة  االحـــتـــيـــاجـــات  لــلــريــاضــيــني ذوي 
ــكـــي يـــظـــهـــروا كــــل مـــهـــاراتـــهـــم«،  املـــبـــعـــديـــن »لـ
مضيفا »املكافآت لألبطال والفائزين ستكون 
هي ذاتها كما كان يمكن أن تكون في نهاية 

دورة األلعاب الباراملبية«. 
وكــانــت املحكمة الــريــاضــيــة الــدولــيــة )كـــاس( 
رفــضــت الــثــالثــاء املــاضــي اســتــئــنــاف روســيــا 
الـــدورة  فــي  بــاملــشــاركــة  لرياضييها  للسماح 
الـــبـــاراملـــبـــيـــة بـــعـــد قــــــرار حـــرمـــانـــهـــم مــــن ذلـــك 
ــة  ــدولـ ــام املـــنـــشـــطـــات بــــإشــــراف الـ ــظـ بــســبــب نـ

الترجي أن يواصل مهاجمه املاهر طه ياسني 
الخنيسي ملسته التهديفية بعد أن قاده للفوز 
الــســابــقــني بتسجيله هــدفــا في  ــن  الـــدوريـ فـــي 
شــبــاك الــنــجــم الــســاحــلــي وهـــدفـــني فـــي مــرمــى 
ضد  املصيرية  املواجهة  فــي  القابسي  امللعب 

األفريقي.
بالتعاقد  عــزز صفوفه  الـــذي  الترجي  ويــبــدو 
مــع املــدافــع الــجــزائــري هــشــام بــلــقــروي والعــب 
االرتكاز فرجاني ساسي والعب الوسط انيس 
بدري وصانع اللعب محمد علي منصر أكثر 
صــالبــة مــن منافسه الـــذي رحـــل عــنــه العــبــون 
بارزون يتمتعون بالخبرة مثل العبي الوسط 

حسني ناتر وتيجاني بلعيد.
وقال إيهاب املباركي، العب الترجي، »ستكون 
املباراة  الفريقني.  على  صعبة  القمة  مواجهة 
النهائية بني الترجي واألفريقي تتكرر كثيرا. 
ــاف »نــســتــعــد  ــ ــاء الـــلـــه نــنــتــصــر«. وأضــ وإن شــ
لنهاية  ووصلنا  طويلة  فترة  منذ  للمواجهة 

املشوار ونأمل في رفع اللقب«.
والــتــقــى الــغــريــمــان الــتــقــلــيــديــان أكــثــر مــن مــرة 
في نهائي الكأس وعــادت الغلبة للترجي في 

في  الشتوية  األلــعــاب  دورة  منافسات  خــالل 
سوتشي.  وكانت محكمة كاس املتخصصة 
بحل النزاعات الرياضية، ومقرها في مدينة 
لوزان السويسرية، أكدت في بيان لها »رفض 
الطلب املقدم من اللجنة الروسية الباراملبية 
ضـــد الــحــكــم الـــصـــادر عـــن الــلــجــنــة األوملــبــيــة 
الدولية الباراملبية في 7 آب/أغسطس 2016«. 
الــبــيــان بــالــقــول »نتيجة لــذلــك، نؤكد  وتــابــع 
قـــرار اللجنة األوملــبــيــة الــدولــيــة الــبــاراملــبــيــة«. 
ديـــمـــتـــري  الـــــروســـــي  الـــــــــــوزراء  ــيــــس  رئــ ودان 
ــــي حـــيـــنـــهـــا رفــــــض اســـتـــئـــنـــاف  مـــدفـــيـــديـــف فـ
تويتر  فــي موقع  فكتب على صفحته  بــالده 
لـــلـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي »حـــظـــر ريــاضــيــيــنــا 
ــة فـــي ريــــو 2016 هو  املـــعـــوقـــني مـــن املـــشـــاركـ
قرار مثير للسخرية بدافع الرغبة في إزاحة 
مــنــافــســني أقـــويـــاء«. ونــشــر مــدفــيــديــف بيانا 
مــطــوال على مــوقــع فيسبوك أيــضــا جــاء فيه 
املنشطات  مسألة  فــي  التحقيقات  قصة  »إن 
ــيــــة هــــي مــــزيــــج غـــلـــيـــظ وســــيــــئ جــــدا،  الــــروســ
ـــ80 بــاملــئــة مــنــهــا هــي ســيــاســيــة و20 باملئة  فــ
تتعلق باملنشطات«. وأضــاف »إنها سياسة 
موجهة ضد الرياضة الروسية والرياضيني 
الـــروس وروســيــا كــدولــة«، متهما »عـــددا من 
والرياضية«  السياسية  الــدول ومؤسساتها 
ــراج »عـــدوهـــا الــتــقــلــيــدي«. وأكــد  بــالــعــمــل إلخــ
رئيس اللجنة الروسية الباراملبية فالديمير 
ــيـــني الـــــــروس قــد  لـــوكـــني بـــــــدوره أن الـــريـــاضـ
يلجؤون بشكل فردي إلى املحكمة األوروبية 
الباراملبية  األلــعــاب  وتــقــام  اإلنــســان.  لحقوق 

أعوام 1980 و1989 و1999 و2006 بينما حسم 
اإلفريقي اللقب مرتني في عامي 1969 و1976. 
ــذي بـــلـــغ الـــنـــهـــائـــي بــعــد  ــ ويـــحـــلـــم األفـــريـــقـــي الــ
تــجــاوز نــجــم املــتــلــوي ومستقبل املــرســى في 
اللقب  وإحـــراز  السابقة  وضــع حــد إلخفاقاته 
األفريقي  أن  ورغـــم   .2000 عــام  منذ  مــرة  ألول 
كان قد أحرز اللقب 11 مرة سابقًا، لكنه ابتعد 
عــن منصة التتويج ملــدة 16 عــامــًا ويــأمــل في 
استعادة اللقب مرة أخرى وإسعاد جماهيره 

املتعطشة.
العيفة مــدافــع األفــريــقــي »وصلنا  بـــالل  ــال  وقـ
ــــوض مـــبـــاراتـــني  لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة بـــعـــد خـ
صعبتني. نأمل في حصد ثمرة تعبنا ونأمل 
ــعـــاد جــمــاهــيــرنــا الــتــي  فـــي إحـــــراز الــلــقــب وإسـ
ويأمل  مخيب«.  موسم  بعد  خاصة  تنتظرنا 
أزمــة خانقة  بعد  تعافيه  تأكيد  فــي  األفريقي 
عــصــفــت بـــه املـــوســـم املـــاضـــي ودفــعــتــه إلنــهــاء 
منافسات الدوري في املركز السادس. وأضاف 
املاضي  املوسم  كبير بني  فــرق  »هناك  العيفة 
وبداية هذا املوسم نأمل أن يساندنا أنصارنا 

ونسعدهم برفع لقب البطولة«. 
ومن املؤكد أن مهمة مدرب األفريقي الجديد 
أن  خــاصــة  صعبة،  ستكون  اليعقوبي  قيس 
الفريق فقد تــوازنــه فــي املــوســم املــاضــي لكنه 
سيعول على خبرة نجم خط هجومه صابر 
القادر الوسالتي  خليفة والعــب الوسط عبد 
ــل انـــتـــزاع  ــبـــرة الــعــيــفــة فـــي ســعــيــه مـــن أجــ وخـ

اللقب. 
)رويترز(

ــنـــوات، وهـــي تعني  مـــرة واحـــــدة كـــل أربــــع سـ
ــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة،  ــتـ الـــريـــاضـــيـــني ذوي االحـ
وقــــد تــغــيــرت تــدريــجــيــا مــنــذ ولــوجــهــا عــالــم 
األوملبياد عام 1948، واخذت حيزا كبيرا من 
االهتمام في العقدين املاضيني. وشارك قرابة 

4300 رياضي مثلوا 164 بلدا في نسخة لندن 
2012، وســيــتــنــافــس الــريــاضــيــون فــي ألــعــاب 
امتداد  على  مسابقة   23 فــي  الباراملبية  ريــو 
11 يوما. وحرم أكثر من مئة رياضي روسي 
من املشاركة في دورة األلعاب األوملبية التي 

اختتمت األحد املاضي في ريو، منهم 67 في 
تعاطي  فقط، بسبب فضيحة  الــقــوى  ألــعــاب 
الــدولــة حسب ما ورد في  املنشطات برعاية 

تقرير املحقق الكندي ريتشارد ماكالرين.
ــــروس  ــرم الـــريـــاضـــيـــني الـ ــ ــان بـــوتـــني قــــد كـ ــ وكــ
ــيــــات خــــــالل دورة  ــيــــدالــ الـــحـــاصـــلـــني عـــلـــى مــ
األلعاب األوملبية في ريو دي جانيرو والتي 
احتلت فيها روسيا املركز الرابع بـ56 ميدالية 
كما  بــرونــزيــة(  و19  و18 فضية  ذهــبــيــة   19(
أهــداهــم ســيــارات مــن طـــراز »بــي إم دابــلــيــو«. 
وقـــال بــوتــني خـــالل حــفــل الــتــكــريــم الـــذي أقيم 
في الكرملني »رغم أنكم اضطررتم للخضوع 
الخــتــبــارات قــاســيــة، أظــهــرتــم تفوقكم وقــدرة 
كــبــيــرة عــلــى الــكــفــاح وأكـــدتـــم مــكــانــة روســيــا 
الصلبة فــي عــالــم الــريــاضــة«. وأضـــاف »قبل 
املنافسات، تم استبعاد ثلث أعضاء الفريق. 
وتـــم حــرمــانــهــم مــن املــشــاركــة فــي املــنــافــســات 
الــتــي تعتبر روســيــا عـــادة األوفـــر حظا بها. 
ــيء لــــم تــســتــســلــمــوا وكــافــحــتــم  ــ ــم كــــل شــ ــ رغــ
وانتصرتم«. وسلم بوتني، وهو من مشجعي 
ريـــاضـــة الـــجـــودو، أوســـمـــة الـــشـــرف لــألبــطــال 
واملصارعة  اإليقاعي  الجمباز  في  األوملبيني 
الــرومــانــيــة واملـــبـــارزة والــســبــاحــة اإليــقــاعــيــة، 
ــال آخـــــــرون عـــلـــى أوســـمـــة  ــطــ فــيــمــا حـــصـــل أبــ
الــصــداقــة. وبــاإلضــافــة إلـــى األوســـمـــة، حصل 
الـــريـــاضـــيـــون عــلــى جـــائـــزة مـــاديـــة وســـيـــارة 
»بي إم دبليون إكــس6« بيضاء اللون مزينة 

بالشعار األوملبي.
)فرانس برس(

بوتين ينتقد استبعاد بعثة البارالمبياد الروسيةالترجي واألفريقي... قمة نارية في نهائي كأس تونس
يواجه الترجي التونسي 

غريمه األفريقي في 
نهائي بطولة الكأس 

المحلية، في مواجهة 
متكررة بين الطرفين

أكد الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين أن قرار 

استبعاد البعثة الروسية 
من البارالمبياد ظالم لحد 

كبير

)Getty( الجماهير التونسية تنتظر اللقاء في ملعب رادس

)Getty( الجماهير الكويتية تشتاق لرؤية منتخبها الوطني

)Getty( مقر االتحاد الكويتي لكرة القدم

)Getty( بوتين مع المبارزة صوفيا فيليكايا

مباريـات
      األسبـوع

الكويت ــ خالد الخالدي

قـــــــررت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــشــبــاب 
والــريــاضــة فــي الكويت حــل اتحاد 
ــلــــجــــنــــة األوملــــبــــيــــة  كـــــــرة الـــــقـــــدم والــ
مالية.  ومخالفات  تجاوزات  بسبب  الكويتية 
وقضى قرار الهيئة بتشكيل لجنتني مؤقتتني 
إحداهما تمسك بزمام األمور في اتحاد الكرة 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس نـــــادي نــوتــنــغــهــام فــورســت 
ــال فـــــواز الـــحـــســـاوي،  ــمــ اإلنـــكـــلـــيـــزي رجــــل األعــ
وعضوية سبعة آخرين، بينهم ثالثة العبني 
سابقني في نادي الكويت الذي يرأسه فخريًا 
رئيس البرملان الكويتي مرزوق الغانم وتديره 

مجموعة من أشقائه اآلخرين.

السياسة 
تفسد الرياضة

حل اتحاد الكرة واللجنة األولمبية 

اتساعًا  الرياضية  الكويت  أزمة  تزداد  جديد  من 
وباتت الرياضة في مهب الريح بدال من إسعافها 
الدولية،  الرياضية  للساحة  جديد  من  وإعادتها 
بعدما تم حل اتحاد كرة القدم الكويتي واللجنة 

األولمبية

تقرير

كــمــا أكـــدت مــصــادر مــن داخـــل الــهــيــئــة العامة 
ــرارًا ســيــصــدر في  ــ لــلــشــبــاب والــريــاضــيــة أن قـ
الصباح،  الفهد  بإحالة طالل  العاجل  القريب 
ــــزول، وشــقــيــقــه الـــوزيـــر  ــعـ ــ ــيـــس االتــــحــــاد املـ رئـ
الــســابــق ورئـــيـــس الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة املـــعـــزول 
أحـــمـــد الــفــهــد الـــصـــبـــاح، إلــــى الــنــيــابــة الــعــامــة 

ــــالس والــــتــــزويــــر  ــتـ ــ ــاالخـ ــ ــبــــهــــات بـ لـــــوجـــــود شــ
وتعريض مصالح الدولة للخطر.

وتـــعـــود أســـبـــاب الـــصـــراع الــريــاضــي املشتعل 
في الكويت والذي تسبب بإيقاف الكويت عن 
بــأي نشاط ريــاضــي وقــيــام العبيها  املشاركة 
ــبــــي فـــي أوملــبــيــاد  بــالــلــعــب تــحــت الــعــلــم األوملــ
ريـــو دي جــانــيــرو إلـــى جـــذور سياسية بحتة 
وخـــالفـــات قــديــمــة بـــني شــقــيــق األمـــيـــر الــراحــل 
ــد الـــصـــبـــاح، الـــــذي قــتــلــتــه الـــقـــوات  ــمـ فــهــد األحـ
 ،1990 عــام  للبالد  اجتياحها  أثــنــاء  الــعــراقــيــة 
وبني مجموعة من رجال األعمال وعلى رأسهم 
وأبناء  الغانم  مــرزوق  الحالي  البرملان  رئيس 
خــالــه وزيـــر املــالــيــة ورئــيــس الــبــرملــان السابق 
جاسم الخرافي، حيث حاول النائبان مرزوق 
القوانني  الغانم وصالح املال تمرير رزمــة من 
عــنــدمــا كــانــا عــضــويــن فــي الــبــرملــان عـــام 2007 
تهدف إلــى منع األخــويــن أحمد وطــالل الفهد 
الــريــاضــيــة، لكن  املــؤســســة  السيطرة على  مــن 
اللجنة األوملبية الدولية واتحاد الكرة العاملي 
 حكوميًا 

ً
»الــفــيــفــا« عـــّدا هـــذه الــقــوانــني تــدخــال

ســافــرًا فــي الــريــاضــة وهــو مــا تمنعه مواثيق 
اللجنة األوملبية.

واستطاع طالل الفهد الفوز بانتخابات اتحاد 
الـــكـــرة الــتــي جـــرت عـــام 2014، لــكــن الــحــكــومــة 
الــكــويــتــيــة مــمــثــلــة بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــشــبــاب 
ــتــــراف بــاالنــتــخــابــات  والـــريـــاضـــة رفــضــت االعــ
وطالبته  الكويتي  االتحاد  عن  الدعم  ورفعت 
بــااللــتــزام بــقــانــون االنــتــخــاب الــتــي أقـــرتـــه، ما 
عن  للتبليغ  الــدولــيــة  األوملــبــيــة  باللجنة  حـــدا 
تجاوزات الحكومة الكويتية تجاه االتحادات 
الرياضية التي تخل بامليثاق الدولي األوملبي، 
ــا أدى إلـــــى إنـــــــذار الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة  وهـــــو مــ
للحكومة الكويتية ومطالبتها بوقف التدخل 
ثم قامت باإليقاف النهائي ألي نشاط رياضي 

كويتي في الخارج.
وعــلــى الــطــرف اآلخــــر، اتــهــمــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
الدولية  األوملبية  اللجنة  والــريــاضــة  للشباب 
الــبــالد، واتهمت أعضاء  فــي شــؤون  بالتدخل 
الــلــجــنــة الــكــويــتــيــة الــذيــن قــامــوا بـــاإلبـــالغ عن 
مصالح  عــّرضــوا  بأنهم  الحكومية  التدخالت 
ــع جــهــة  ــبــــالد الـــعـــلـــيـــا لـــلـــخـــطـــر، وتـــــآمـــــروا مــ الــ
خــارجــيــة غــيــر مــصــرح لــهــم بــالــتــعــامــل معها، 

وفق القوانني الكويتية.
الكويتية،  الصحافيني  جمعية  رئــيــس  وقـــال 
فــيــصــل الــجــنــاعــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، »إن 
حــل اتــحــاد الــكــرة الــــذي انــتــخــبــه الــريــاضــيــون 
وفق انتخابات حرة ونزيهة هو انقالب كروي 
املوضوع ليس  الرياضية، وأن  الشرعية  على 

حل اتحاد الكرة 
الكويتي: خالف »رياضي« 

بـ »جذور سياسية«

)Getty( منتخب الكويت الخاسر األكبر

رياضيًا فحسب بل هو انتقام من رجل مضى 
عــلــى مــوتــه 26 عــامــًا -فـــي إشــــارة للشيخ فهد 
األحمد -وانتقام من أبنائه الذين ال ُيــراد لهم 
الوجود في أي منصب رياضي أو سياسي أو 

اقتصادي«.
ــاد الــهــيــئــة الــعــامــة  ــنــ وأضـــــــاف الـــجـــنـــاعـــي »عــ
لن  الدولي  املجتمع  والرياضة تجاه  للشباب 
الكويتية،  الرياضة  على  الخسائر  إال  يجلب 
فاللجنة األوملبية الدولية أكدت في مراسالتها 
أنــهــا لـــن تــعــتــرف ســـوى بــاتــحــاد واحــــد وهــو 
االتـــحـــاد الــــذي انــتــخــبــه الــريــاضــيــون وليست 

االتحادات التي تشكلها لجان البرملان«.

ــــالف مــع  ــكـــويـــت فــــي خـ ــلــــت الـ الـــوطـــنـــيـــة. ودخــ
جديد  قانون  بشأن  الدولية  األوملبية  اللجنة 
الــدولــيــة إنـــه يضعف  تــقــول اللجنة األوملــبــيــة 
تطالب  فيما  الــبــالد،  فــي  الرياضة  استقاللية 
دولـــــة الـــكـــويـــت بـــالـــقـــانـــون الـــجـــديـــد عــلــى حد 
رؤيتها بأنه القانون الذي سيعزز استقاللية 

االتحادات الرياضية بشكل أكبر.
وأوقف االتحاد الكويتي لكرة القدم أيضًا من 
جانب االتحاد الدولي )الفيفا( بسبب التدخل 
الحكومي، وهو ما أدى الستبعاد الكويت من 
تصفيات كأس العالم 2018 وحرمان أنديتها 

من املشاركة في البطوالت القارية.

الرياضة الخاسر األكبر
ــل الـــلـــجـــنـــة األوملـــبـــيـــة  ــ ــــدو أن مـــشـــكـــلـــة حـ ــبـ ــ ويـ
الــقــدم ستعمق بشكل  كــرة  واتــحــاد  الكويتية 
الكويت بشكل  في  الرياضية  األزمــة  أكبر من 
عـــــام، حــيــث يـــأتـــي الـــقـــراربـــعـــد أســـبـــوعـــني من 
لكرة  الكويتي  االتــحــاد  ملقر  الشرطة  مداهمة 
القدم عقب خسارة الكويت قضية أمام محكمة 
سويسرية ضد اللجنة األوملبية الدولية التي 

منعتها من املشاركة في املنافسات الدولية.
ــفـــت الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــدولــيــة الــكــويــت  وأوقـ
واتــهــمــت   2015 األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  فــــي 
حكومتها بالتدخل في عمل اللجنة األوملبية 

الكويتيني على  الــريــاضــيــني  اإليــقــاف  وأجــبــر 
املــشــاركــة فــي أوملــبــيــاد ريـــو دي جــانــيــرو هــذا 

الشهر تحت العلم األوملبي.
وســـبـــق أن خـــســـرت الـــكـــرة الــكــويــتــيــة الــكــثــيــر 
خــاصــة فـــي تــصــفــيــات كــــأس الــعــالــم األخــيــرة 
وكذلك تصفيات كأس أمم آسيا، إلى جانب أن 
األندية الكويتية كانت األقرب للتتويج بكأس 
ــاء لــيــوقــف  االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــن الـــقـــرار جــ
ــرق تــلــك فـــي املــســابــقــة اآلســيــويــة  ــفـ ــوار الـ مـــشـ
الناديوية قبل وصولها للمشهد النهائي من 
املــســابــقــة. وأســتــبــعــد فــريــقــا الــقــادســيــة حامل 
اللقب والــكــويــت مــن كــأس االتــحــاد اآلســيــوي 

)الفيفا(  الدولي  القدم بعد قرار االتحاد  لكرة 
بإيقاف االتحاد الكويتي لكرة القدم.

وكان من املتوقع أن يتأهل القادسية والكويت 
ــرات إلـــى نــهــائــي كــأس  الــفــائــز باللقب ثـــالث مـ
االتـــحـــاد اآلســـيـــوي بــعــد فــوزهــمــا فـــي ذهـــاب 
قبل النهائي، لكن جاء قرار الفيفا ليضع حدا 

ملسيرة الفريقني في البطولة.
وفاز القادسية 3-1 على جوهور دار التعظيم 
املاليزي في ذهاب قبل النهائي بينما سحق 
طاجيكستان  من  االستقالل  منافسه  الكويت 
إقامة مباراتي  االيقاف قبل  4-صفر لكن جاء 

اإلياب.
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رياض الترك

ــة فـــي كل  ــيــ تــقــاتــل األنـــديـــة األوروبــ
مـــوســـم مــــن أجـــــل الـــحـــصـــول عــلــى 
مـــركـــز مـــؤهـــل إلـــــى بـــطـــولـــة دوري 
ــم في  ــذه الــبــطــولــة األضـــخـ ــال أوروبــــــــا. هــ ــطـ أبـ
الــعــالــم تساعد األنــديــة املــشــاركــة فــي الظهور 
عــلــى صــعــيــد الـــكـــرة الــعــاملــيــة وتــمــلــك أهــمــيــة 

كبيرة على أصعدة عدة.
تــصــل األربـــــاح املــالــيــة لــبــطــولــة دوري أبــطــال 
أوروبـــا إلــى حوالي 1.2 مليار يــورو، بحسب 
مــا أعلن االتــحــاد األوروبــــي مــع نهاية موسم 
2015-2016. وهذا الرقم يأتي من دفع األندية 
ــم املــشــاركــة قــبــل انـــطـــالق الــبــطــولــة،  ـــ 32 رسـ الـ

ويضاف إليه األرباح من النقل التلفزيوني.
األندية  على  يــورو  مليون   724 مبلغ  ويقسم 
بناًء على املستوى الذي قدمه في البطولة، في 
حني أن مبلغ 482.9 مليون يورو من العائدات 
ــة بسحب  ــديــ الــتــلــفــزيــونــيــة يـــتـــوزع عــلــى األنــ

ترتيب كل ناد وعدد املباريات التي لعبها.

األرباح المالية والنقل التلفزيوني
يــحــصــل الــــنــــادي املــــشــــارك فـــي بــطــولــة دوري 
ــا على حــوالــي 12 مليون يــورو  أبــطــال أوروبــ
قــبــل أن يــخــوض أول لــقــاء حــتــى، وهـــذا األمــر 

أبطال أوروبا 
واألرباح

أجرى االتحاد األوروبي قرعة دوري أبطال أوروبا لموسم 2016-2017 التي 
سيشارك فيها 32 ناديًا من مختلف البطوالت األوروبية. هذه األندية تصارع 
في كل موسم كروي من أجل حجز مكان لها في هذه البطولة لكسب 

أموال طائلة تأتي من النقل التلفزيوني ومجرد المشاركة

3031
رياضة

تقرير

بحد ذاته رائع لألندية الصغيرة واملتوسطة، 
خصوصًا التي تشارك ألول مرة في البطولة.

يمنح االتحاد األوروبي 1.5 مليون يورو عن 
كل فــوز في دور املجموعات و0.5 مليون عن 
التعادل. أما املتأهل إلى الدور الـ 16 فيحصل 
على 5.5 ماليني يورو، في حني أن الذي يبلغ 

الدور ربع النهائي ينال ستة ماليني يورو.
ــقـــابـــل، فــــإن الـــفـــريـــق الـــــذي يــبــلــغ الــــدور  فـــي املـ
ماليني  سبعة  بحوالى  يفوز  النهائي  نصف 
يـــــورو، أمـــا الــبــطــل فــيــحــصــل عــلــى 15 مليون 
يورو، بينما الوصيف ينال 10.5 ماليني. وقد 
يصل مجموع األرباح املالية إلى حوالي 54.5 

مليون في املوسم بأكمله.
 األربــــــاح املــالــيــة لــألنــديــة لـــم تنته 

ً
لــكــن مـــهـــال

هــنــا، وذلــــك ألن نــقــل مــبــاريــات دوري أبــطــال 
ــا لــكــرة الــقــدم يــحــظــى بــرعــايــة إعــالمــيــة  ــ أوروبـ
كــبــيــرة، وبــالــتــالــي الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي يضخ 

أمـــــوااًل طــائــلــة لــكــل األنـــديـــة املـــشـــاركـــة. وأعــلــن 
االتحاد األوروبــي أن نسبة األربــاح من النقل 
مليون   482.9 حوالى  إلــى  تصل  التلفزيوني 
يورو، وهو املبلغ الذي سيتوزع على كل ناد 
ــحــدد وبــنــاًء على 

ُ
امل بحسب قــوة دوري البلد 

املستوى الذي قدم في املوسم املاضي وُيقدم 
في النسخة الجديدة من دوري األبطال.

وبشرح بسيط، في حال فوز بازل السويسري 
بلقب دوري أبــطــال أوروبــــا لــن يــنــال أربــاحــًا 
مــالــيــة مــثــل بــرشــلــونــة وريــــــال مـــدريـــد وذلـــك 
ــرة الـــقـــدم،  بــســبــب قــيــمــة الــفــريــق فـــي ســــوق كــ
خــــصــــوصــــًا أن االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي يــمــنــح 
األفــضــلــيــة لــألنــديــة الــقــادمــة مــن أبـــرز خمسة 

دوريات أوروبية.
واألمــــــر الـــثـــانـــي أن كـــل بــلــد يـــنـــال حــصــة من 
األرباح املالية وتتوزع على األندية املشاركة، 
 إســبــانــيــا كــــان لــديــهــا ثـــالثـــة أنـــديـــة في 

ً
مـــثـــال

املوسم املاضي في األدوار املتقدمة، برشلونة 
حصل على 24.6 مليونًا، ريال مدريد نال 20 
مليونًا وأخيرًا أتلتيكو مدريد نال 17 مليونًا.

 
ً
مثال إليــطــالــيــا  بالنسبة  يختلف  األمــــر  لــكــن 
التي تتمثل في فريقني فقط يوفنتوس وروما 
في األدوار الثانية، إذ إن القيمة املالية ألندية 
إيطاليا وصلت إلى 58 مليون يورو توزعت 

على  يوفنتوس وروما فقط.
لــذلــك يــمــنــح هــــذا الــنــظــام األنـــديـــة الــصــغــيــرة 
 أرباحًا 

ً
واملتوسطة من أوكرانيا وروسيا مثال

مالية قليلة من النقل التلفزيوني مهما كانت 
نتائجها في البطولة األوروبية.

قرعة 2017-2016
أبــطــال أوروبـــــا 2016- أســفــرت قــرعــة دوري 
بــــني األنـــديـــة  نــــاريــــة  2017 عــــن مــــواجــــهــــات 
الكبيرة التي توزعت على ثماني مجموعات، 
على أن تبدأ منافسات الجولة األولى في 14 

و15 سبتمبر / أيلول 2016.
وجـــاء فــي املجموعة األولـــى كــل مــن باريس 
اإلنكليزي،  أرســنــال  الفرنسي،  ســان جــرمــان 
ــيـــرًا لــودوجــوريــتــس  بــــازل الــســويــســري وأخـ
الـــبـــلـــغـــاري. وفــــي هــــذه املــجــمــوعــة يـــبـــدو من 
الــواضــح أن املــنــافــســني عــلــى مــقــاعــد التأهل 

سيكونان أرسنال وباريس سان جرمان.
فـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة حـــل كـــل مـــن بنفيكا 
البرتغالي، نابولي اإليطالي، دينامو كييف 
األوكــــرانــــي وبــشــكــتــاش الـــتـــركـــي. وهـــنـــا في 
األنــديــة على  كــل  املجموعة ستتنافس  هــذه 

بطاقتني مؤهلتني بسبب تقارب املستوى.
ــبــــانــــي،  ــة اإلســ ــونـ ــلـ ــرشـ ــقــــرعــــة بـ ــــت الــ ــعـ ــ ووضـ
ــيـــزي، بـــوروســـيـــا  ــلـ ــكـ مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلنـ
مـــونـــشـــنـــمـــبـــالدبـــخ وســـلـــتـــيـــك االســكــتــلــنــدي 
فــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، وســتــكــون املنافسة 
قوية بني انريكي وغــوارديــوال ومــن ورائهم 
الواضح  أقل ومن  مونشنغبالدبخ بحظوظ 
أن هـــــذه املـــجـــمـــوعـــة هــــي األقـــــــــوى. وضــمــت 
املــجــمــوعــة الــرابــعــة بــايــرن مــيــونــخ األملــانــي، 

G G

المشاركون في دوري 
األبطال يحصلون على 12 

مليون يورو

تشلسي يبرم صفقة جديدة 
ــادي تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي مـــع حـــارس  تــعــاقــد نــ
من  قادمًا  إدواردو  املخضرم  البرتغالي  املرمى 
فريق دينامو زغرب الكرواتي، وانضم صاحب 
الــــ 33 عــامــًا والــفــائــز مــع منتخب بـــالده بكأس 
أمم أوروبا في يوليو/تموز املاضي، إلى الفريق 
اإلنكليزي بعد أن أمضى العامني املاضيني في 
ــــدوري الــكــرواتــي. وقـــال حـــارس املــرمــى: »كــان  ال
ــرار، ألن تشلسي  ــقــ ــ ال ــذا  مـــن الــســهــل اتـــخـــاذ هــ
في  رائعة«،  ليغ مسابقة  والبريمير  كبير  فريق 

)بلوز( اإللكتروني. تصريحات نشرها موقع الـ
: »بالنسبة لي 

ً
وتابع حديثه في هذا الصدد قائال

إنه أفضل الدوريات وأكثرها تنافسية وهو في 
مستوى أعلى بكثير مما كان عليه في السابق. 
التحدي«.  هــذا  لخوض  تمامًا  جاهز  فإنني  لــذا 

وأضاف »أنا سعيد للغاية بوجودي هنا وأتمنى أن أرد الثقة التي وضعتموها في«.
جدير بالذكر أن إدواردو سبق له حراسة مرمى فرق مثل براغا وبيرا مار وفيتوريا 
سيتوبال وبنفيكا في البرتغال وجنوى اإليطالي واسطنبول بي بي التركي ودينامو 
الـــكـــرواتـــي. وســيــتــنــافــس إدواردو مــع زمــيــلــيــه فــي حــراســة مــرمــى تشيلسي،  زغــــرب 

البلجيكي ثيبو كورتوا والبوسني أسمير بيغوفيتش.

صفقات األندية اإلنكليزية تسجل مبالغ قياسية
فترة  فــي  املــوســم  هــذا  الصفقات  على  إنــفــاق خيالي  مبلغ  اإلنكليزية  األنــديــة  سجلت 
االنتقاالت الصيفية، وتجاوزت األرقام املليار دوالر، قبل أسبوع واحد على إغالق باب 
مليار جنيه  من  أكثر  إلــى  الرقم  أن يصل  يتوقعون  املراقبني  بعض  أن  رغــم  الرحيل، 

إسترليني.
)برشلونة  برافو  كالوديو  الحارس  مع  اإلنكليزي  مانشستر سيتي  وجــاءت صفقة 
سابقًا( لتطيح باألرقام املاضية القابلة للزيادة، وخالل ذات الفترة املاضية من املوسم 
إلى 870 مليون يورو،  الحالي وصل  أقل من  أنفقت األندية اإلنكليزية مبلغًا  املاضي 
الــجــاري، وبالتالي فإن  يــوم 31 آب/ أغسطس  الحالي  الصيفي  االنتقاالت  بــاب  ويغلق 
املبالغ املدفوعة قابلة للزيادة. وأكد محلل شركة ديوليت العاملية املتخصصة بالخدمات 
اإلنكليزية  األندية  تواليًا  الرابع  »للصيف  القضية:  هــذه  فيما يخص  دان جونز  املالية 
مع  يونايتد  قبله«، وتعتبر صفقة مانشستر  الــذي  املوسم  إنفاقها عن  تحطم معدل 

الفرنسي بول بوغبا مقابل 105 ماليني يورو األعلى تاريخيًا محليًا وعامليًا.

مارادونا ينتقد مواطنه ميسي
انتقد أسطورة كرة القدم األرجنتينية أرماندو 
دييغو مارادونا مواطنه ليونيل ميسي، بعدما 
أعلن األخير عودته لصفوف منتخب التانغو، 
عقب تراجعه عن إعــالن اعتزاله الــذي كان قد 
الهزيمة من منتخب تشيلي في  إليه بعد  لجأ 
التي  املئوية  أميركا  كوبا  كــأس  بطولة  نهائي 

جرت في الواليات املتحدة األميركية.
ــه مـــارادونـــا عــبــارات ســاخــرة مــن حــادثــة  ووجـ
ــن ثــــم عــــودتــــه لــصــفــوف  ــ اعــــتــــزال مـــيـــســـي، ومـ
منتخب التانغو استجابة للعديد من املطالبات التي طالبت بعودته من جديد لصفوف 
األرجنتني، كما انتقد أسطورة الكرة األرجنتينية االتحاد األرجنتيني لكرة القدم بسبب 

تعامله مع الالعبني ومع إدارة املنتخب.
وقال مارادونا: »أنا ال أعرف ما إذا كان ميسي يقصد أن ينسينا الخسارة في ثالث 
مباريات نهائية. كانت مراوغة فاشلة من ميسي، واالتحاد األرجنتيني ليس لديه أي 

فكرة عن التعامل مع الالعبني واملنتخب«.
وتراجع ميسي عن قرار اعتزاله، بعدما طالبه املدير الفني الجديد للمنتخب األرجنتيني 
إدغاردو باوزا بالعودة عن قراره ملشاركة منتخب بالده في تصفيات كأس العالم التي 

ستنطلق الشهر املقبل، ليستجيب األخير ويعلن عودته للتانغو من جديد.

مدرب بوليفيا يشيد بقدرات منتخب بيرو
عن  هــويــوس،  غييرمو  أنخل  األرجنتيني  الــقــدم،  لكرة  بوليفيا  منتخب  مــدرب  تحدث 
سرعة العبي منتخب بيرو الذي سيواجهه »الخضر« في تصفيات أميركا الجنوبية 
ثقته في فريقه. وفي  أعــرب عن  لكنه  العالم 2018 في روســيــا،  كــأس  لبطولة  املؤهلة 
تصريحات للصحافيني قال هويوس »بيرو كانت من أبرز املنتخبات في بطولة كوبا 
أميركا املاضية عبر مستوى متطور ولعب سريع. إنه فريق سريع به عناصر يمكنها 
الفوز. وبــدأ املنتخب  اللعب في أكثر من مركز، ولكنني أثق في قدرتنا« على تحقيق 
البوليفي أمس تدريباته استعدادًا ملواجهة بيرو في األول من سبتمبر/أيلول املقبل، ثم 

اللعب أمام تشيلي بعدها بخمسة أيام.

وحــتــى الــحــارس الــهــولــنــدي الشهير، فــان ديــر ســـار، يمنح 
هوك امليدالية الذهبية: »هو أول مدرب يربط حارس املرمى 
باملدافعني والعبي خط الوسط«. وهناك الكثير من الحراس 
الذين صنعهم هوك، الذي كانت تربطه عالقة ُمميزة مع أحد 

مدربي الحراس في تشيلي، وهو خوليو رودريغيز.
برشلونة  مثل  أندية  مع  للحراس  مدربًا  عمل  هــوك  فرانس 
اإلســبــانــي ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، خـــالل حقبة 
ــدرب الــهــولــنــدي، لــويــس فـــان غـــال، لكنه أكــثــر مــن مجرد  املــ
مدرب للحراس. بالنسبة للكثيرين، فرانس هوك كان بمثابة 
علم« في عالم الحراسة. وجميع مدربي الحراس في العالم 

ُ
»امل

يعرفون جيدًا كتابه الشهير.  ويعتبر هوك أحد األشخاص 
ــــدعــــى خـــورخـــي  ــدرب فــــي تــشــيــلــي، ُي ــ ــــذيــــن أثـــــــروا عـــلـــى مــ ال
للحراس في فريق كولو كولو  الــذي كان مدربًا  رودريغيز، 
الـــ 13 فقط.  التشيلي، عندما كــان كــالوديــو برافو في سن 

ــوك وطــبــقــهــا عــلــى حــراســه  ــار هــ ــكـ ــز اكــتــشــف أفـ ــيـ ــغـ رودريـ
الناشئني، وخصوصًا برافو الذي تعلم كثيرًا من رودريغيز 
ــدًا مــن أفــضــل حـــراس الــعــالــم. هــوك درب  وأصــبــح الــيــوم واحـ
حـــراس أيــاكــس فــي عــام 1986 بقيادة كــرويــف، وفــي العام 
1991 عمل مع فان غال وطور الحارس فان دير سار الذي 
ق 

ّ
الزمان قبل االعتزال. وحل أصبح أحد أفضل حراس هذا 

مــع فــان غــال إلــى برشلونة فــي الــعــام 1997 ودعــم فيكتور 
كما  كثيرًا.  أداءه  وطــور  األساسي  الحارس  ليصبح  فالديز 
عــمــل مــع فـــان غـــال فــي املــنــتــخــب الــهــولــنــدي عـــام 2000 ثم 
عاد إلى برشلونة في عام 2002. ودرب حراس املرمى في 
املنتخب البولندي أيضًا، في حني شارك مع املنتخب األملاني 
ــذاك، وصنع  ــ فــي مــونــديــال 2006 وكـــان مـــدرب الـــحـــراس آنـ
ميزين طوال مسيرته التدريبية.

ُ
الكثير من حراس املرمى امل

رياض...

يعتقد كرويف أن قدرة حارس املرمى في توزيع الكرات هي 
أفضل من تصديه لها. وهي الفلسفة التي بدأها في أياكس 
املشاركة مع  الحارس، ستانلي مينزو، فرصة  عندما منح 
داخـــل منطقة  فنية  مــهــارات  يملك  ألنــه  األول فقط  الــفــريــق 

الجزاء، وآنذاك كان مدرب الحراس فرانس هوك.
فــرانــس هــوك هــو واحـــد مــن أفــضــل مــدربــي حـــراس العالم، 
حــتــى أنـــه ألـــف كــتــابــًا عـــن كــيــفــيــة صــنــاعــة حــــارس مــرمــى. 
 »Type R« ويعتقد هوك أنه يوجد نوعان من حراس املرمى
و«Type A« واحد يتصرف وفقًا للحدث واآلخر يشارك في 
األحداث. Type R« هو نوعية حراس املرمى الذين يملكون 
السريعة  الفعل  وردات  للكرات  التصدي  في  ُمميزة  قــدرات 
بينما »Type A« هو  الـــحـــارس،  مــن خــصــائــص  وغــيــرهــا 
نوعية الحراس الذين يدمجون هذه الخصائص مع خاصية 
الهجمات.  في صناعة  واملشاركة  والتمرير  بالكرة  التحكم 

فرانس هوك

على هامش الحدث

هو أحد مدربي 
الحراس، الذين 
صنعوا حراس 

مرمى ُمميزين 
طوال مسيرتهم 

التدريبية

راموس يحتفل 
باللقب في 
الموسم 
)Getty( الماضي

اختار االتحاد األوروبي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال 
الذي  المميز  الموسم  بعد  أوروبــا،  في  العب  أفضل  اإلسباني،  مدريد 
التي  الثانية  المرة  لتكون  بالده،  ومنتخب  الملكي  الفريق  مع  قدمه 
يفوز فيها بهذه الجائزة الفردية، ليتسلم الجائزة خالل الحفل الذي أقيم 
رونالدو  أوروبا. وتفوق  أبطال  بعد سحب قرعة دوري  في موناكو 
على زميله في الفريق، الويلزي غاريث بيل، والفرنسي أنطوان غريزمان، 

نجم أتلتيكو مدريد.

رونالدو األفضل أوروبيًا

وجه رياضي

أتلتيكو مــدريــد اإلســبــانــي وصــيــف املــوســم 
وروســتــوف  الهولندي  أيندهوفني  املــاضــي، 
الروسي. وهنا ستكون املواجهات قوية بني 
الثالثي األول من أجل حسم بطاقات التأهل.

ــا املــجــمــوعــة الــخــامــســة فــيــتــنــافــس فيها  أمــ
ليفركوزن،  باير  الروسي،  سيسكا موسكو 
تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي ومــونــاكــو الــفــرنــســي، 

بــــني »املـــلـــكـــي« ودورتــــمــــونــــد وســبــورتــيــنــغ 
بــشــكــل مــــؤكــــد. وجــــــاء لــيــســتــر ســيــتــي بــطــل 
إنــكــلــتــرا فــي املــجــمــوعــة الــســابــعــة إلـــى جانب 
بــورتــو الــبــرتــغــالــي، كــلــوب بـــروج البلجيكي 
وكوبنهاغن الدنماركي. وقد تكون املنافسة 
مــنــحــصــرة فـــي هـــذه املــجــمــوعــة بـــني الــنــادي 
ــع حـــظـــوظ أقـــل  ــالـــي مــ ــبـــرتـــغـ ــيـــزي والـ ــلـ ــكـ اإلنـ

وفي هذه املجموعة كل االحتماالت مفتوحة 
لــتــأهــل أي فـــريـــق بــســبــب تـــقـــارب املــســتــوى 

الفني.
وجــــــــــاء بــــطــــل أوروبــــــــــــــا ريــــــــــال مــــــدريــــــد فــي 
املجموعة السادسة برفقة كل من دورتموند 
األملــــانــــي، ســبــورتــيــنــغ الــبــرتــغــالــي ولــيــغــيــا 
وارســــو الــبــولــنــدي، واملــنــافــســة هــنــا ستكون 

لــلــدنــمــاركــي والــبــلــجــيــكــي. وفــــي املــجــمــوعــة 
القرعة عن وقوع  أسفرت  واألخــيــرة  الثامنة 
يوفنتوس اإليطالي مع أشبيلية اإلسباني، 
لــيــون الفرنسي وديــنــامــو زغـــرب الــكــرواتــي، 
واملــنــافــســة على الــبــطــاقــات املــؤهــلــة فــي هذه 
أشبيلية  يوفنتوس  بني  ستكون  املجموعة 

وليون على الورق فقط.

حظي العب التايكواندو األردني، أحمد أبو غوش، بمكافأة مالية تاريخية بعد فوزه بأول 
ريــو 2016 فقد  األوملبية  األلعاب  بــالده في دورات  تاريخ مشاركات  ميدالية ذهبية في 
أعلنت اللجنة األوملبية األردنية عن قيمة املكافأة املالية التي سينالها والتي تبلغ 100 ألف 

دينار أردني، ما يعادل 140 ألف دوالر أميركي، ومدربه فارس عساف نصف املبلغ.
وتعد الجائزة التي ستمنح لالعب التايكواندو أبو غوش تاريخية؛ فهي األعلى في تاريخ 

اللجنة األوملبية األردنية والتي تمنح لالعب رياضي على مستوى األلعاب الفردية.

صورة في خبر

األكبر في التاريخ
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اللد القديمة
قّصة بقاء معالم فلسطينية مدحورة

يافا ـ رامي صايغ

أي  األولـــى، حينما يدخل  للوهلة 
اللد،  إلــى البلدة القديمة في  زائــر 
يــعــتــقــد أن الـــزمـــن قـــد تــوقــف منذ 
مئات السنوات، بحيث يجد بضعة معالم 
عربّية على وشــك االنــدثــار، وبعضها على 
وشـــك الــنــســيــان. لــم يــكــن حـــال هـــذه املدينة 
نكبة حرب  إال بعد  العريقة كذلك  الشامية 
فلسطني 1948، إذ شرعت سلطات االحتالل 
الــصــهــيــونــي حــيــنــهــا بـــهـــدم مــعــظــم بــيــوت 
البلدة القديمة، وحّولت املساحات الفارغة 
إلــــى مـــوقـــف لــلــســيــارات الــقــريــب مـــن ســوق 

الخضار والفواكه املركزي.
الفار،  هــي: مصبنة  تهدم  لم  التي  واملعالم 
خان  جــريــس،  مــار  كنيسة  الكبير،  الجامع 
الــحــلــو ومــعــصــرة زيـــتـــون. ولـــكـــن لــأســف، 
فقط الجامع والكنيسة بقيا املعالم الفّعالة. 
ــا بــاقــي املــعــالــم، أصــبــحــت كــبــاقــي أمــالك  أّمــ

»الغائبني« مهجورة وحزينة.
وفي حديث لـ »العربي الجديد« مع غّسان 
مــنــّيــر، مــن ســّكــان الــبــلــدة القديمة فــي اللد، 
الكنيسة  أوضــح عــدة معلومات عن تاريخ 
ــان مــن  ــ ــيــــوس كــ ــديــــس جــــورجــ ــقــ : »الــ

ً
قـــــائـــــال

سّكان مدينة قبدوكيا املتواجدة في تركيا 
ا من اإلمبراطورّية  اليوم؛ والتي كانت جزء
تّمت  املسيحّية،  اعتنق  حينما  الرومانية. 
مــطــاردتــه ومـــن ثــم قتله )قــطــع رأســــه( بعد 
ــدة مــــحــــاوالت فـــاشـــلـــة. وبـــســـبـــب تـــواجـــد  ــ عـ
فــي وقته(،  )ديوسبوليس  اللد  فــي  والــدتــه 
تــم نقل رفــاتــه إلــى اللد ومــوقــع قبره اليوم 

تحت الكنيسة الحالية.
يــتــابــع »لـــأســـف حـــالـــًيـــا هــنــالــك ُبـــعـــد بني 
ــّيـــة، بحيث  الــكــنــيــســة والــرعــيــة األرثـــوذكـــسـ
ــبــــل الــكــنــيــســة  نــــجــــد عـــــــدم تـــــجـــــاوب مـــــن قــ
الرعّية  تــجــاه  األرثــوذكــســّيــة  والبطريركّية 
الــعــربــّيــة الــتــي يــقــدر عـــددهـــا بــألــف نسمة. 
تتلى  التي  الصلوات  يبدأ من خــالل  الُبعد 
ــّيـــة ولــيــس  حـــتـــى يـــومـــنـــا بــالــلــغــة الـــيـــونـــانـ
بالعربّية، ومن ثم نرى أنهم ال يتواصلون 
مع كاهن الرعّية، وهــذا األمــر مؤسف جًدا، 
ألنــنــا فــي غنى عــن ذلـــك، وألن على الكهنة 
أن تـــصـــون الــبــشــر ولـــيـــس فــقــط الــحــجــر«. 
مبادرة  الكنيسة  تأخذ  أن  »نــأمــل  وأضـــاف 
لترميم  فقط  وليس  املؤمنني،  في مساعدة 
الحجر، إنما في الدعم املادي واملعنوي لنا 

من خالل مبادرات متعّددة«.
ا للدير، 

ً
وقال منّير: »بيت جّدي كان مالصق

وبما أن في الحقبة العثمانّية كان تخوف 
من قبل أصحاب األراضي واألمالك خسارة 
تم  العثماني،  للحاكم  وأراضيهم  أمالكهم 
ــــالك تــحــت اســـم الــكــنــائــس،  ــداع هـــذه األمـ ــ إيـ
وبالفعل هذا ما فعل جّدي حينها، بحيث 
ــّيــــة فــــي الــلــد  أعـــطـــى الــكــنــيــســة األرثــــوذكــــســ
جميع أمــالكــه املــالصــقــة لــلــديــر، وعــلــى هذا 
الصعيد أذكــر أن والــدي كان يــروي لنا عن 
ــا يــقــارب  ــالـــي الـــلـــد )مــ لـــجـــوء بــعــض مـــن أهـ
الخمسمائة شخص( خالل النكبة، ودخول 
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي إلـــى املــديــنــة الــتــي تم 
تــجــريــدهــا مـــن ســّكــانــهــا، وطـــردهـــم اتــجــاه 
الشرق لرام الله واألردن، وفي تلك اللحظات 
ملــدة عام  للدير، وسكنوا فيه  الناس  التجأ 

ــك بــســبــب الــحــكــم الــعــســكــري  ــ ونـــصـــف؛ وذلـ
املــدن  بــاقــي  ـــرض على أهالينا مثل 

ُ
ف الـــذي 

الفلسطينّية«.
أمـــا عــن مــعــالــم الــكــنــيــســة فــقــد حــّدثــنــا األب 
: »هــــذه هـــي الكنيسة 

ً
ــائـــال نــيــقــوديــمــوس قـ

الــثــالــثــة، بــحــيــث تـــم بــنــاؤهــا عــلــى أنــقــاض 
كنيستني. األولى هدمت منذ مئات السنني، 
والثانية زمــن صــالح الــديــن األيــوبــي الــذي 
هدمهم  على  الصليبيني  مــن  االنــتــقــام  أراد 
بنيت  والثالثة  الــبــلــد.  فــي  املسلمني  ملعالم 
زمن العثمانيني، وتقريًبا عام 1872، بحيث 
نفقتهم  على  وحبش  منّير  عائلتا  تبّرعت 
الخاصة ببناء وترميم الكنيسة التي كانت 
ــنـــوات، واســتــغــلــت  مــهــمــلــة مــنــذ مـــئـــات الـــسـ
حجارتها لبناء جسر جنداس القائم حتى 
يومنا هذا، والجامع الكبير الذي تم بناؤه 
بالقرب من الكنيسة وعلى أرضها، بحيث 
الكنيسة  يــقــارب ثلثي مساحة  تــم أخــذ مــا 
األولى؛ والتي كانت ثالث أكبر  كنيسة في 
العالم آنذاك«. وأضاف: »هنالك العديد من 
السياح املسيحيني واملسلمني الذي يزورون 
الكنيسة بسبب  الــلــد، وبشكل خــاص هــذه 
نشهد  بحيث  للجميع،  الــديــنــّيــة  أهميتها 

كل سنة احتفاالت مار جريس؛ والتي يزور 
فيها الكنيسة اآلالف من الحّجاج«.

جنداس 
رغم النكبة التي مّرت على اللد بشكل عام 
وبــشــكــل خــــاص الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة، وجــدنــا 
وألّول مــرة في الحّي بقعة أمــل فلسطينّية 
الفلسطينّية  لــلــمــطــّرزات  ــان  ــ دّك عــلــى شــكــل 
األصــيــلــة؛ والــتــي يملكها الــســجــني املــحــّرر 
ــــذي  ــلــــد؛ والـ ــّكــــان الــ مــخــلــص بــــرغــــال مــــن ســ
قــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كــان موقع هذه 
الــدكــان تحت بيت جدتي، ووجــدت أنــه من 
فيه متجرا  البلدة ألفتتح  في  البقع  أفضل 
التراثية. وبشكل  الفلسطينية  للمشغوالت 
ــّرزات  ــطــ عــــام هــنــالــك حـــاجـــة إلــــى إعــــــادة املــ
الــفــلــســطــيــنــّيــة واملـــشـــغـــوالت الـــتـــراثـــّيـــة إلــى 
النكبة  قبل  كانت مدينة مركزّية  التي  اللد 
ت علينا عام 1948، وأعطيت اسم 

ّ
التي حل

جــنــداس لــلــدّكــان بــســبــب الــرمــز الــتــاريــخــّي 
ــاحـــب  رأي صـ ــســــب  ــحــ وبــ االســـــــــــــم«.  ــذا  ــ ــهـ ــ لـ
املــشــروع فــإن »هـــذا يصيب أكــثــر مــن هدف 
ــزء مــــن مـــبـــنـــى قــــديــــم وقــــريــــب إلـــى  ــ ــه جــ ــ ألنــ
قبل  من  إقبال  وهنالك  والجامع،  الكنيسة 

الكنيسة أسبوعًيا.  يــزورون  الذين  السياح 
الــفــكــرة هــي أن نــزيــد مــن جــمــال الــبــلــد، وأن 
نعيد التراث والوعي الثقافي ألهل املدينة 
واملــنــطــقــة؛ وهــــذا يــســاهــم فــي بــنــاء الثقافة 

الفلسطينّية من جديد«.

معالم تاريخية
ــا بــخــصــوص املــعــالــم الـــتـــاريـــخـــّيـــة، فمن  أمــ
يزور البلدة القديمة، يستطيع مشاهدة ما 
أال وهــم: خان  النكبة،  مــن بعد  تبقى منها 
باإلضافة  ضبيط(،  الحلو-  )لعائلة  الحلو 
إلـــى مــصــبــنــة آل الـــفـــار ومــعــصــرة الــزيــتــون 
لعائلة حّسونة اللدّية. جميعها مهملة من 
قــبــل الــســلــطــات اإلســرائــيــلــّيــة مــنــذ عــشــرات 
الــســنــني، بــاإلضــافــة إلــى حــرمــان أهلها من 
ك هذه املباني، رغم وجودهم في البلدة 

ّ
تمل

وعدم تهجيرهم زمن النكبة!
وفي حديث مع املرشد السياحّي قال خليل 
أبو شحادة ابن اللد، صاحب شركة »فنار« 
واللد،  والــرمــلــة  يافا  فــي  البديلة  للسياحة 
الداخلّية  »السياحة  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ 
والــخــارجــّيــة فــي اللد فــي وضــع سيئ جــدًا؛ 
وذلـــــك بــســبــب رفــــض الـــيـــهـــود املـــجـــيء إلــى 
ــلـــد بــســبــب اإلجـــــــرام املــتــكــاثــر فــيــهــا، أمــا  الـ
ــذه املــنــطــقــة،  الــفــلــســطــيــنــيــون فــيــجــهــلــون هــ
من  هم  الجامعات  وطــالب  النشطاء  وفقط 
يــتــعــرفــون عــلــيــهــا، وهــــذا يــحــصــل مــــرة في 
الــســيــاحــة  أن وزارة  إلــــى  الـــشـــهـــر«. وأشـــــار 
أو تجاهل هذه  تتعّمد طمس  اإلسرائيلّية 
املواقع، لكونها عربّية وتشهد على التاريخ 
ــريـــق، لـــذلـــك نــــرى جميع  ــعـ الــفــلــســطــيــنــي الـ
الـــحـــافـــالت الـــســـيـــاحـــّيـــة تـــقـــل الـــســـيـــاح إلـــى 
البلدات  إلــى  تــعــود بهم  ثــم  الكنيسة، ومــن 
اإلسرائيليون  املرشدون  ويتعّمد  األخــرى، 
التخطي عــن املــعــالــم املـــذكـــورة، رغــم قربها 

من الجامع والكنيسة«.
وأضاف أبو شحادة: »حالًيا هنالك محاولة 
تــهــويــد جـــديـــدة؛ وذلــــك بــســبــب الــخــوف من 
تـــكـــاثـــر الـــســـكـــان الــــعــــرب الــــذيــــن أصــبــحــت 
نسبتهم ما يقارب الثالثني باملئة، لذلك تم 
ــال عــائــالت يــهــودّيــة مــن الخليل وغــزة  إدخـ
إلــى الــلــد. كــل هــذه األمـــور ال تصب لصالح 
املجتمع الفلسطيني الذي تم تدمير أحيائه 
سنوات  في  وبالتحديد  النكبة  بعد  أيضًا 
الــســتــيــنــيــات، إذ ُمــســحــت الــبــلــدة الــقــديــمــة 
بـــالـــكـــامـــل. أمــــا ســبــيــل صــبــيــح فــهــو أيــضــًا 
اليوم في  الجميع وموقعه  معلم يتجاهله 
الــشــارع الــســريــع الــرابــط بــني الــرمــلــة والــلــد؛ 
وذلك لكونه محطة استراحة في الحقبات 

التاريخّية القديمة«.
األديــان«  حالًيا هنالك مشروع »فسيفساء 
اللد«  بمبادرة محلّية، من خالل »صندوق 
ــتــــرك؛ والــــــــذي ســـيـــشـــدد عـــلـــى »مــثــلــث  املــــشــ
ــان«، ومــن خالله سيتم تعبيد طريق  األديــ
جــديــدة مــن الــجــامــع والكنيسة إلــى شرقي 
املدينة، ومن ثم زيارة املتحف الذي سيقام 

في املستقبل.
ويحاول أهل اللد إعادة، ولو قليال، أمجاد 
ــانـــت تـــعـــج بــالــحــيــاة،  ــتـــي كـ ــذه الـــبـــلـــدة الـ ــ هـ
الفلسطينّية  ومثلت نقطة وصل بني املدن 
مــــا قـــبـــل الـــنـــكـــبـــة؛ والــــتــــي أنـــجـــبـــت الــحــكــيــم 

املناضل جورج حبش.

مبادرات فلسطينية لوقف سياسات تهويد اللد، الصورة: ما تبقى من خان الحلو )العربي الجديد(

A

تعتبر البلدة القديمة في اللد الفلسطينية من أقدم حواضر بالد الشام، والتي تحولت إلى »مدينة أشباح« منذ النكبة عام 1948، 
بعد هدم االحتالل اإلسرائيلي كثيرا من معالمها التاريخية

هوامش

رشا عمران

ال يغيب عن بالي مشهد رأيته، ذات يوم، على شاشة 
على   

ً
منقوال  

ً
احــتــفــاال كـــان   اللبناني.  املــنــار  تلفزيون 

الــلــه، بمناسبة تحجيب  مــبــاشــرة، نظمه حــزب  الــهــواء 
أربعمائة فتاة بلغن الرابعة عشرة من أعمارهن، برعاية 
زعيم الحزب، حسن نصر الله، حني كان ال يزال يظهر 
علنًا على جمهوره. أذكر املشهد تماما، أربعمائة طفلة 
 عــســكــريــة، يهتفن 

ً
ــاال ــ محجبة يــقــفــن كــمــا لــو كــن أرتـ

لــلــحــزب وزعــيــمــه. لــم يــكــن مــشــهــد تحجيب الــطــفــات 
من  أحــٍد  اعتراض  ليثير  االستعراضية  الطريقة  بهذه 
مثار  كــان  أنــه  كما  يومها،  واملمانعة  املقاومة  مــؤيــدي 

فخر لإلساميني من غير الشيعة. 
مشهد مشابه كنا نراه في دمشق لفتيات محجباٍت 
فـــي الــعــمــر نــفــســه، يــتــبــعــن نـــســـاًء أكـــبـــر مــنــهــن إلــى 
تلك  افتتحت  وقــد  ودروســهــن،  القبيسيات  مجالس 
املدارس واملجالس برعاية النظام السوري )العلماني( 
وحمايته. ويتكرر املشهد نفسه اليوم في كل األماكن 
املتطرفة  اإلســامــيــة  الــكــتــائــب  عليها  تسيطر  الــتــي 
فيهن  بمن  والفتيات،  النساء  سورية.  في  واملعتدلة 
الطفات، مجلببات بالسواد، وإن خطر ألية ناشطٍة 
ســوريــٍة، أو غير ســوريــة، الــدخــول إلــى هــذه املناطق، 

فيجب أن تكون محجبة. طبعًا، حيث توجد »داعش« 
والكتائب املتطرفة األخرى، الحجاب ال يكفي، إذ يمنع 
كان  مهما  األنــثــى،  ظفر  بأمر شرعي كشف حتى 
سنها. ال يعترض املسلمون املؤمنون  على هذا، بل 
املؤمنني  الشريعة، وبعض غير  يعتبرونه جزءًا من 
ويـــزاود بعضهم،  الــثــوري،  الوقت  ذلــك بذريعة  يبّرر 
حني يتم الحديث عن اضطرار الناشطات إلى وضع 
املناطق، بأن على من تدخل بيئة  الحجاب في هذه 
محافظة أن تلتزم باألعراف االجتماعية لهذه البيئة، 
والــحــجــاب أحـــد أهــمــهــا. ال يــعــتــرض أحـــد أيــضــا في 
أن يجبر  العربية واإلســامــيــة على مبدأ  الـــدول  كــل 
األهل طفاتهم على ارتداء الحجاب، وهن صغيرات 
التفكير  لهن حــريــة  أن يتركوا  الــســن، مــن دون  فــي 
واالخــتــيــار بــمــا يــرغــن، حــني يصبحن نــاضــجــات، 
فالحديث عن حرية اللباس هنا هو نوع من الزندقة، 
واالعــتــراض على الفعل كفر مبني، ال يعترض أحد 
عــلــى هـــذا كــلــه. لــكــن، تــقــوم قــيــامــة هـــؤالء احتجاجًا 
ــداء لــبــاس الــبــحــر )الــبــوركــيــنــي( الــذي  ــ عــلــى مــنــع ارتـ
الفرنسية،  الشواطئ  على  املسلمات  بعض  ترتديه 
الحريات الشخصية في  ويبدأ حديثهم عن احترام 
النظر عن  غــاضــني  ذلـــك،  إلــى  ومــا  واملعتقد،  امللبس 
وتقاليده  عــاداتــه  واألوروبـــي  الفرنسي  للمجتمع  أن 

أيضًا، وعلى من يذهب إليه احترامها، كما يطلبون 
لست  وبــيــئــاتــهــم.  مجتمعاتهم  تــقــالــيــد  احـــتـــرام  هـــم 
»البوركيني«  منع  الفرنسي  الــقــرار  عن  الــدفــاع  بصدد 
وغيره، ففي بلد علماني ويحترم حقوق اإلنسان، مثل 
التي  القيم  كل  عن  تراجعًا  كهذا   

ٌ
موقف يبدو  فرنسا، 

بني عليها الدستور الفرنسي، وهو السبب الذي جعل 
ويعتبرونه  القرار،  على  يعترضون  كثيرين  فرنسيني 
الحديثة،  فرنسا  عليها  تأسست  التي  بالقيم  مساسًا 
خصوصا أن األمر يتعلق فقط باملسلمني املهاجرين، 
ــا، هــربــًا مــن الــحــروب واملـــوت في  والــاجــئــني إلــى أوروبــ

بادهم، الحروب التي يطيلها املجتمع الدولي، وفرنسا 
ضــمــنــه، ألســـبـــاٍب ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة. هــنــا تماما 
تظهر حــالــة الــفــصــام األخــاقــي الــتــي تــعــم هـــذا الــعــالــم، 
التواصل  انتشرت على وسائل  التي  اللوحة  في   

ّ
ولعل

اإلجتماعي، ويظهر فيها إساميان يجبران امرأة على 
ارتــداء الحجاب في جهة، وجنديان فرنسيان يجبران 
يــدل على هذا  املقابلة، مــا  الجهة   على خلعه فــي 

ً
امـــرأة

الفصام، إذ ال يختلف األمر أبدا إال بالشكل الخارجي، 
الذهنية  الفرنسي.  الجند  ولباس  السلفي  اللباس  بني 
تتقبل  ال  التي  اإللغائية  املتطّرفة،  الذهنية  نفسها،  هي 
التي  الذهنية  وفــكــره،  تتقبل حرية معتقده  اآلخــر، وال 
واألشــاء  والقتل  العنف  مشاهد  على  خيالها  ى 

ّ
يتغذ

والــــدم والـــذبـــح والـــحـــرق والــصــلــب والــســبــي والتهجير 
ستكون  أنها  يبدو  اإللغائية  الذهنية  هــذه  والتشريد. 
الصفة املازمة لقرننا الحالي، إذ ال شيء يوحي بأنها 
ســتــتــوقــف وتــتــراجــع، بــل عــلــى الــعــكــس، تــواتــر العنف 
وانتشاره وتعميمه وتكريسه أسلوب حياة، وازدواجية 
املعايير حوله، يجعل من التطّرف حالة طبيعية، ويجعل 
 واضحًا 

ً
من التمسك بالهويات ما قبل اإلنسانية دليا

البشرية.  الحضارة  بها  تمر  التي  التراجع،  حالة  على 
أحيانًا، وأنا أتابع ما يجري في العالم، أقول مع القائلني: 

أيها النيزك، لقد تأخرت كثيرًا.

الفصام األخالقي للعالم

وأخيرًا

الذهنية اإللغائية يبدو أنها 
ستكون الصفة المالزمة لقرننا 
الحالي، إذ ال شيء يوحي بأنها 

ستتوقف وتتراجع

السبت 27  أغسطس / آب 2016 م  24 ذو القعدة 1437 هـ  ¶  العدد 726  السنة الثانية
Saturday 27 August 2016

باختصار

بقيت بعض املعالم في مدينة 
اللد بعد عام 1948، منها 

مصبنة الفار، الجامع الكبير، 
كنيسة مار جريس، خان الحلو 

ومعصرة زيتون. 

■ ■ ■
نجح األسير املحرر مخلص 

برغال، في تحويل حجرة مهملة 
إلى متجر للتطريز واملشغوالت 
التراثية التي تؤكد على الهوية 

الفلسطينية للمدينة. 

■ ■ ■
تتعمد وزارة السياحة 

اإلسرائيلية تجاهل األماكن 
العربية في اللد خال تسييرها  

أفواجا للسياح إلى املدينة.
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