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جدل متواصل حول ملكات الجمال
على الرغم من الجدل الكثير الذي تثيره، إال أن مسابقات ملكات الجمال في عدد من 

الدول العربية ال تزال مستمرة، حتى في الدول التي تشهد اضطرابًا أمنيًا. ]22ـ23[

القدس المحتلة ــ العربي الجديد

املقاِوم  وَهجها  املحتلة  القدس  مدينة  استعادت 
الفلسطيني  الـــشـــاب  ــذهــا 

ّ
نــف الــتــي  الــعــمــلــيــة  مـــع 

ــد، وأدت إلــى  ــ ــو صــبــيــح، أمــــس األحــ مــصــبــاح أبــ
آخرين،  وجــرح خمسة  اثنني  إسرائيلَيني  مقتل 
قبل أن يستشهد أبو صبيح برصاص الجيش 

اإلسرائيلي. 
وتوّجه أبو صبيح إلى محطة القطار الخفيف في 
حي الشيخ جراح شمالي القدس املحتلة، صباح 
أمس، وما إن اقترب منها حتى شرع في إطالق 

فيها، فأصاب ثالثة  تواجد  الرصاص على من 
بــدأت دورية  بعدها  فيها بجروح.  املتوقفني  من 
على  النار  فأطلق  بمطاردته،  إسرائيلية خاصة 
اثنني من الوحدة فأصابهما بجراح بالغة، بينما 
أصيب آخران من أفراد الوحدة برصاص قوة من 
طلقت عشرات 

ُ
الشرطة اشتركت في املطاردة، وأ

ــــو صــبــيــح الــــذي  ــيــــارة أبـ الــــرصــــاصــــات عـــلـــى ســ
بلدة  مــن  أبــو صبيح،  الشهيد  وكـــان  شهد. 

ُ
است

سلوان جنوبي القدس، من املقرر أن يبدأ، أمس، 
حكمًا بالسجن مدته أربعة أشهر، في السجون 
إسرائيلية  محكمة  أدانــتــه  أن  بعد  اإلسرائيلية، 

ــدة »يـــســـام« الــخــاصــة  ــ بـــضـــرب ضـــابـــط فـــي وحـ
قــبــل أشــهــر. والقـــت العملية مــبــاركــة مــن حركة 
طبيعي  فعل  »رد  أنها  اعتبرت  التي  »حــمــاس«، 
بحق شعبنا  وانتهاكاته  االحــتــالل  جــرائــم  على 
ومقدساته«، وتأكيد على استمرارية االنتفاضة. 
الحركة، حــازم قاسم، في  املتحدث باسم  ودعــا 
»العربي الجديد«، الشعب الفلسطيني  لـ تصريح 
القدس  انتفاضة  االنخراط في  إلى  الحية  وقــواه 
املــتــصــاعــدة، وتــشــكــيــل حــاضــنــة وطــنــيــة داعــمــة 
لــهــا، وإســنــادهــا سياسيًا ومــيــدانــيــًا وإعــالمــيــًا. 
استمرار  الفدائية  القدس  أن عملية  وشــدد على 

نفسه  الــدفــاع عن  في  الفلسطيني  الشعب  لحق 
ومــقــدســاتــه، وتــأكــيــد عــلــى أّن انــتــفــاضــة الــقــدس 
الكبرى.  الوطنية  أهــدافــهــا  تحقق  حتى  ماضية 
وأشار إلى أّن العملية »تؤكد أن األحــداث ليست 
هّبة عابرة، بل هي قرار فلسطيني باالستمرار 

في النضال حتى التحرير«. 
من جهته، أشاد عضو املكتب السياسي للجبهة 
ــغـــول، في  الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر فــلــســطــني، كــايــد الـ
تأتي  ها 

ّ
أن إلى  القدس، الفتًا  بعملية  له،  تصريح 

فــي ســيــاق االنــتــفــاضــة الــثــالــثــة املــتــجــددة، وكـــرٍد 
طبيعي على ممارسات االحتالل ومستوطنيه.

االنتفاضة تعود إلى القدس: قتيالن وجرحى إسرائيليون بعملية فدائية
الحدث

يبدو أن فريق باريس 
سان جيرمان يعيش 

أزمة، بعدما بدأ الدوري 
الفرنسي بشكل محبِط 

بالنسبة لجماهيره.
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ابتسم أنت 
في القصرين

وائل قنديل

قبل عام، بالتمام والكمال، وفي 
اليوم ذاته من الشهر  8 أكتوبر/

تشرين األول 2015 أبدى الزميل 
الكاتب السعودي املعروف، جمال 

خاشقجي، ارتياحًا ملا اعتبره 
موقفًا مصريًا جديدًا، متناغمًا 
مع الرؤية السعودية للموضوع 

السوري، فكتب على موقع تويتر 
يقول إن »املوقف املصري من 

العدوان الروسي في سورية قد 
يتغّير بإذن الله«. لم يمر سوى عام 
واحد، حتى عاد الكاتب نفسه يغرد 

مصدومًا، أو مندهشًا، من املوقف 
املصري من املوضوع ذاته، فعلق 

متعجبًا »الدبلوماسية املصرية 
غريبة، صوتت مع مشروع قرار 
فرنسي بمجلس األمن يفرض 

حظر طيران فوق  حلب ثم صوتت 
ملشروع روسي يناقضه خالل 

أقل من ساعة«. موقف الصدمة، 
ذاته، عبر عنه، بألم شديد، مندوب 

السعودية في مجلس األمن بالقول 
إنه »كان من املؤلم أن يكون املوقف 

السنغالي واملاليزي أقرب إلى 
املوقف التوافقي العربي من موقف 

مصر«. تبدو السعودية، رسميًا 
وشعبيًا، مصدومة، أو قل مجروحة، 

من هذا الخذالن الذي فاجأها به 
عبد الفتاح السيسي، معلنًا تمرده، 

إلى حني، على »األرز« السعودي، 
واالنحياز، أو التماهي، مع »الفودكا« 

الروسية، لكنه ال يريد أن يخسر 
مذاق الجبنة الفرنسية، فصوت 

مع روسيا ضد فرنسا، ثم صوت 
مع فرنسا، وهو موقن بأن الفيتو 

الروسي سيغطيه.. لكنه في النهاية، 
وعلى نحو قاطع، مع شبيهه في 
الوحشية بشار األسد، حتى لو 

كان ذلك على حساب فرنسا، التي 
قدمت »امليسترال« تلو األخرى، 

للنظام املصري، وقد قيل في ذلك إن 
التمويل سعودي لصفقة حاملتي 

الطائرات، التي تسلم السيسي 
آخرهما قبل أيام.

هذا نظام ال يعرف املبدأية في 
العالقات، والسعوديون أول من 

يدرك ذلك، منذ فضيحة التسريبات، 
فلماذا الصدمة إذن من نظام تمت 
صناعته بأموال املانحني وزراعته 

في مصر على أرض امتألت 
بالجماجم والدماء؟ أذكر أنني علقت 

على تفاؤل خاشقجي، في العام 
املاضي، بتغير موقف السيسي من 
سورية بالقول: نعم.. قد يتغير، ألن 

هذه مصر الجديدة التي تدار بعقلية 
الديليفري، حيث التوصيل ملن 

يطلب، ومن يدفع، واملواقف طازجة 
مارس 

ُ
وساخنة، يومًا بيوم، إذ ت

السياسة، بالقطعة، كما يفعل عمال 
األجرة اليومية، فالبوصلة هي 

إيراد آخر النهار، ال فرق بني العمل 
في بناء دار عبادة، أو طالء دار 

مناسبات، أو بيت للتجميل، أو بيت 
ألي شيء آخر.

وفي هذا لكم في تراجيديا الحرب 
في اليمن املثل والدليل والعبرة، 
حيث كان الوالء تامًا، والتطابق 

، والتقافز بخفة على سلم 
ً
كامال

الطائرة امللكية يحدث بكل سرور 
وحبور، عندما كان »األرز« 

يتدفق بانتظام. وحني التقطت 
قرون االستشعار أن ثمة موقفًا 
سعوديًا مختلفًا بعض الشيء، 

مع وصول ملك جديد، جاءت 
التبدالت والتقلبات، وأومأت العيون 

التي بطرفها زيغ لطهران، ودعت 
 
ً
القاهرة الفن الحوثي، تشكيال
وتصويرًا، لالستعراض على 

أرضها، وبعثت سفيرًا لها إلى 
صنعاء، في وقت كان فيه العرب 

يسحبون سفراءهم منها، كإجراٍء 
الزم لنزع الشرعية عن االنقالب 
الطائفي املدعوم إيرانيًا. ال بأس 
من تكرار القول: يبدأ الحسم في 

ميادين القتال بحسم االختيارات 
، وهو ما يفضي 

ً
ونقاء العقيدة أوال

إلى مواقف استراتيجية، مكتملة 
الوضوح واالتساق، غير ذلك ال 

ينتج إال أالعيب تكتيكية، وتقلبات 
أكروباتية، تليق بالعبي السيرك، أو 
عفاريت الديليفري، املنتشرين على 
الطرقات. وعلى ذلك، ليس مستبعدًا 

أن يصدر التغيير من القاهرة، 
بشأن الصراع السوري، على 

الطريقة نفسها التي رأيناها في 
املوضوع اليمني، بحساب املقدمات 

والنتائج، كما يقول املناطقة.

أرزّ وفودكا 
وجبنة فرنسية

مرور
الكرام

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

اعـــتـــبـــر تــحــلــيــل لـــلـــمـــراســـل الـــعـــســـكـــري فــي 
عاموس  اإلسرائيلية،  »هآرتس«  صحيفة 
الــتــطــورات األخــيــرة الحاصلة  هــرئــيــل، أن 
فــي ســوريــة، وال سيما مــصــادقــة الــبــرملــان 
اتفاقية منح روســيــا حرية  الــروســي على 
ــقــــاعــــدة الـــجـــويـــة فــي  تــشــغــيــل وتـــفـــعـــيـــل الــ
منطقة حميميم )الــاذقــيــة( إلــى أجــل غير 
ــاد حــجــم الــنــشــاط الــروســي  ــ مــســمــى، وازديـ
ــدة  ــديـ ــفــــرض تــــحــــديــــات جـ ــــي ســـــوريـــــة، تــ فـ
ــيــــل، خـــصـــوصـــا مـــســـألـــة نــشــر  عـــلـــى إســــرائــ
لصواريخ  جــديــدة  صــاروخــيــة  منظومات 
أرض جـــــو، إلـــــى جـــانـــب إرســـــــال طـــائـــرات 
إضـــافـــيـــة مـــن طـــــراز ســــوخــــوي. وتــتــخــوف 
ســلــطــات االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي تــحــديــدًا 
مــن اســتــفــادة حــزب الــلــه اللبناني مــن هذا 
متطورة  أسلحة  بنقل  يــقــوم  لكي  الــوضــع 
الدفاع  أنظمة  أن  لبنان، طاملا  إلــى  وثقيلة 
الروسية التي تم نشرها أخيرًا تؤثر على 
له  سبق  الــذي  اإلسرائيلي  الطيران  حركة 
أن قصف شاحنات ومركبات كانت تنقل، 

وفق إسرائيل، صواريخ لحزب الله.
التطورات املتسارعة  وبحسب هرئيل فإن 
إسرائيل  تلزم  عالية  وبوتيرة  في سورية 
ــد ما  بــالــيــقــظــة املـــتـــواصـــلـــة ومــتــابــعــة رصــ
يــحــدث فــي الجبهة الــســوريــة. ومــع إقـــراره 
ــأن ســيــنــاريــو نــشــوب مــعــارك جــويــة بني  بـ
ومــقــاتــات روســيــة، هو  أميركية  مقاتات 
أرض  عــلــى  الـــحـــدوث  ســيــنــاريــو مستبعد 
الواقع، لكنه يعتبر أنه سيكون لسيناريو 
كــهــذا وقــــع كــبــيــر عــلــى إســـرائـــيـــل فـــي حــال 
ــذا الـــســـيـــاق، لـــفـــت املــحــلــل  ــ ــــي هـ حـــصـــل. وفـ
اإلســرائــيــلــي إلـــى أنـــه عــلــى الــرغــم مــن كــون 
ــيـــركـــي، إال أن  إســـرائـــيـــل فـــي املــعــســكــر األمـ
ــتـــال، بنيامني  ــة االحـ رئــيــس حــكــومــة دولــ
نــتــنــيــاهــو، كـــان قـــد حـــرص فـــي سبتمبر/

ــام املــــاضــــي، لــلــتــوصــل إلــى  ــعـ ــلـــول مـــن الـ أيـ
تــفــاهــم مــع روســيــا لــتــفــادي وقــــوع مــعــارك 
ــــني قـــطـــع روســـيـــة  جــــويــــة واشــــتــــبــــاكــــات بـ
ــة. وهـــو مـــا اعــتــبــر بمثابة  وأخـــــرى ســـوريـ
تــقــاســم لـــأجـــواء الـــســـوريـــة بـــني الــطــرفــني. 
كما أن اللقاءات التي عقدها نتنياهو مع 
الرئيس الروسي، فاديمير بوتني، لم تلق 

ترحيبا، بأقل تعبير، في اإلدارة األميركية. 
ــــذه الـــلـــقـــاءات  بـــيـــد أن نــتــنــيــاهــو اعـــتـــبـــر هـ
ــا ضــمــانــة  ــيـ والــتــنــســيــق الـــوثـــيـــق مـــع روسـ
تــورط إسرائيل في ما يحدث في  لتفادي 
سورية، على الرغم من عدم رضا إسرائيل 
عن تعاظم قوة بشار األسد، التي تحققت 

بفعل التدخل الروسي.
لكن ما يقلق إسرائيل اليوم بشكل خاص 
هو احتماالت تدهور الصراع بني روسيا 
والواليات املتحدة في حال قررت األخيرة 
التدخل بشكل مباشر في الحرب السورية، 
مما سيرفع من درجات التوتر في املنطقة 
ومــن شأنها »حـــرق« األوراق فــي عــدد من 
الــجــبــهــات واملــيــاديــن الــتــي تــتــأثــر إقليميا 

ودوليا بما يحدث في سورية.
واعتبر هرئيل أن هناك تداعيات وعواقب 
ــل بـــفـــعـــل تــعــزيــز  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ ــيـــرة عـ خـــطـ
ــة لــلــنــظــام  ــويـ ــة والـــجـ ــيــ الــــدفــــاعــــات األرضــ
ــــروس أخـــيـــرًا عن  الـــســـوري. فــقــد كــشــف الـ
عــزمــهــم نــشــر مــجــمــوعــة مـــن املــنــظــومــات 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســــوريــــة ومـــــن ضــمــنــهــا 
من  مختلفة  ــواع  ــ وأنـ  400 إس  صـــواريـــخ 
صواريخ إس 300، إلى جانب منظومات 
دفـــاعـــيـــة أخــــــرى عـــلـــى الـــســـفـــن الــحــربــيــة، 
ــلـــى نــحــو  ــدى بــعــضــهــا عـ ــ ــل مــ ــتــــي يـــصـ الــ
400 كيلومتر. وربــط بني هــذه الخطوات 

الروسية وبني تقارير صحافية )أجنبية( 
نشرت منذ عام 2012 حول الهجمات التي 
شنها الــطــيــران اإلســرائــيــلــي فــي ســوريــة، 
واســـتـــهـــدفـــت قــــوافــــل وشـــحـــنـــات أســلــحــة 
كـــانـــت مـــعـــدة بــــاألســــاس لـــحـــزب الـــلـــه في 
لبنان. وكان نتنياهو أشار عدة مرات إلى 
املــجــال. وتشكل  نشاط إسرائيل فــي هــذا 
مــســألــة نــشــر أســلــحــة وصـــواريـــخ كــاســرة 
ــم تــحــٍد  لـــلـــتـــوازن الــقــائــم فـــي ســـوريـــة، أهــ
تــواجــهــه إســرائــيــل فــي املــرحــلــة الــحــالــيــة. 
ويشكل تكثيف الوجود الروسي وتعزيز 
ــة لــلــنــظــام  ــ ــيـ ــ الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة واألرضـ
والقوات  الروسي  العتاد  بفعل  السوري، 
أن  الــروســيــة، تحديا إضــافــيــا، وال سيما 
ــيـــوم، بــحــســب هــرئــيــل،  حــــزب الــلــه بــــات الـ
جـــزءًا مــن املعسكر الـــذي تــقــوده روســيــا، 
بــمــا فـــي ذلـــك فـــي تــشــديــد الــحــصــار على 
حلب. وتخشى إسرائيل على ضوء ذلك، 
من أن يعتبر حزب الله أن الوضع الجديد 
يتيح له حرية إضافية في العودة لنشاط 
»تهريب األسلحة«. وقد يحاول حزب الله 
إدخــال منظومات متطورة إلــى األراضــي 
الــلــبــنــانــيــة بــعــضــهــا تــلــك املــصــنــوعــة في 
روسيا، على الرغم من أن إسرائيل أعلنت 
فـــي مــنــاســبــات ســابــقــة أنــهــا تــعــتــبــر ذلــك 

خطا أحمر.

ستتمكن روسيا من 
تقليص اعتمادها 

على أوكرانيا 

الموقف المصري يفاقم التوتر 
مع السعودية

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد« عن أن توترًا تشهده  تكشف مصادر مصرية لـ
الــعــاقــة بـــني مــصــر والـــســـعـــوديـــة عــلــى خــلــفــيــة عــنــاويــن ثــاثــة: 
الــتــزام السعودية مــن عدمه باتفاقها مــع مصر بدعم  مــوضــوع 
االحتياطي النقدي حتى تتمكن القاهرة من تفعيل اتفاقها مع 
صندوق النقد الدولي الذي ستكون أولى خطواته في أكتوبر/
تشرين األول الحالي؛ ثم رفض مصر طلبا سعوديا بــأداء دور 
في امللف اليمني، إضافة إلى وصول التقارب املصري مع روسيا 
وبالتالي مع نظام بشار األسد حيال امللف السوري إلى حدود 
املندوب  فــي تصويت  نافر  مــا ظهر بشكل  وهــو  غير مسبوقة، 
املـــصـــري فـــي مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي ملــصــلــحــة مـــشـــروع الـــقـــرار 
الـــروســـي، الــــذي يــحــمــي جـــرائـــم الــنــظــام ومــوســكــو فـــي ســوريــة، 
ليل الــســبــت. وتكشف مــصــادر مصرية عــن واقــعــة جــديــدة غير 
الثاثة،  املواضيع  تلك  إلــى  بتوتر يضاف  بعد، تسببت  معلنة 
بعدما اكتشفت الرياض إجراء القاهرة لقاءات سرية ذات طابع 
سيادي مع أطراف إيرانية، جرت خالها مشاورات بشأن امللفني 
ى فيه مصر وجهة نظر أقرب إلى 

ّ
اليمني والسوري، الذي تتبن

لت 
ّ

طهران منها إلى الرياض. وتوضح املصادر أن القاهرة فض
االستجابة للضغوط الروسية في ما يتعلق بامللف السوري، في 
التجارية مثل  الروسية  الــقــرارات  محاولة منها لوقف عــدد من 
حظر استيراد بعض املنتجات املصرية، وأخرى متعلقة بإعادة 
روسية  طــائــرة  سقوط  منذ  املتوقفة  ملصر،  الــروســيــة  السياحة 
كانت تقل 224 شخصا فوق سيناء في مايو/أيار املاضي. وكان 
وزير الخارجية املصري، سامح شكري، قد أقر بوجود تباين في 
الــرؤى بني بــاده والسعودية بشأن تسوية النزاع في سورية، 
خصوصا حول ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية. 
ويعاني النظام املصري برئاسة عبدالفتاح السيسي، من أزمة 
حادة بحسب مصادر سياسية، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، 
وتصاعد هائل لقيمة الــدوالر أمــام الجنيه املصري، وكذلك من 
الــذي تأثر  الخارجية  العاقات  إدارة ملف  اضــطــراب شديد في 
بشكل واضح نتيجة األزمة االقتصادية. ويعكس املوقف املصري 
الرسمي من األزمة السورية خال االجتماع األخير ملجلس األمن 
املصري  الـــدور  »تصفير«  على  السيسي  إصـــرار  السبت،  مساء 
في هذه القضية، عبر توزيع بطاقات التأييد على كل األطراف 
األمــر  والــدولــي،  اإلقليمي  املستويني  على  سياسيا  املتصارعة 
بشأن  متناقضني  قــرار  تأييد مصر ملشروعي  فــي  تجلى  الــذي 

حلب، أحدهما قدمته فرنسا وإسبانيا، واآلخر قدمته روسيا.
وأدى هــذا التناقض إلــى صــدور انتقادات حــادة، للمرة األولــى 
بهذه النبرة، من مندوب السعودية لدى األمم املتحدة، عبد الله 
املصري  املوقف  لكون  أسفه  مبديا  املصرية،  للمواقف  علمي، 

ُ
امل

هــو أبــعــْد عــن الــســعــوديــة مــن دول أخـــرى ال تربطها بــالــريــاض 
، ال سيما مــن خــال تأييد مصر 

ً
عــاقــة خــاصــة كماليزيا مــثــا

مشروع القرار الروسي.
إلى  الرسمية  البعثة  ضمن  مصري  دبلوماسي  مصدر  ويــبــرر 
: »إن 

ً
»الــعــربــي الــجــديــد« قـــائـــا ــن هـــذا الــتــنــاقــض لـــ مــجــلــس األمــ

املشروعني الروسي والفرنسي كانا سيؤديان إلى نفس التأثير 
العملي تقريبا وهو وقف الضربات الجوية وتهدئة األوضاع في 
حلب، وكاهما يفتح مجااًل لبدء مفاوضات لحل أزمة املدينة، 
وهو ما يهم مصر من الناحية اإلنسانية، كما أننا كنا متأكدين 
من عدم قدرة القوى الكبرى على تمرير أي من املشروعني نظرًا 
للخاف السياسي املبدئي حول مستقبل نظام بشار األسد، ما 
سيؤدي الستخدام حق النقض باستمرار«. ويقلل املصدر  من 
»التنسيق  أن  موضحا  السعودي،  للغضب  املستقبلي  التأثير 
القضايا، والتصريحات  بني مصر والسعودية قائم في جميع 
املنتقدة ال تعدو كونها مرتبطة باملوقف األخير فقط، وال يجوز 
لوسائل اإلعام سحبها على العاقات الثنائية بالكامل«. لكن 
ما حدث.  إزاء  مخالفة  آراء  أخــرى  دبلوماسية مصرية  ملصادر 

وترى أن »استمرار تحييد املوقف املصري من سورية، بمحاولة 
إرضــاء السعودية تــارة، وروسيا تــارة، وفرنسا تــارة أخــرى، لن 
يكسب الــســيــاســة الــخــارجــيــة املــصــريــة االحـــتـــرام املــطــلــوب، كما 
سيضر بعاقة مصر مع السعودية تحديدًا، إذ تطالب الرياض 
القاهرة بالحد األدنى من تأييد سياستها إزاء سورية في ظل 
ويحاول  السيسي«.  لنظام  السعودية  االقتصادية  املــســاعــدات 
السيسي منذ عامني، عدم توريط نفسه في تأييد أي من القوى 
إقليمية  لــقــوى  الساحة  تــرك   

ً
املتصارعة حــول ســوريــة، مفضا

أخرى كدول الخليج وإيران وتركيا، وذلك حتى ال يخسر الدعم 
الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي الــــذي تــقــدمــه لــه روســيــا والــســعــوديــة 
تــحــديــدًا. إال أن الــفــتــرة األخــيــرة شــهــدت بـــوادر سخط سعودي 
وتململ من الحياد املصري املصطنع في األزمة. مصادر القاهرة 
ذاتها تؤكد أن »هذا الحياد يتسبب في خاف دائم، لكن الطرفني 
فــي العاقات  يــريــدان تصعيده للواجهة لعدم إحـــداث زلــزلــة  ال 
الثنائية قــد يــكــون لــهــا انــعــكــاســات اقــتــصــاديــة خــطــيــرة. ولــذلــك 
يظهران على املأ فقط التنسيق بشأن اليمن والعمليات جنوب 
البحر األحــمــر، لكن املــوقــف األخــيــر فــي مجلس األمــن قــد تكون 
لــه تــداعــيــاتــه«. وتتحدث املــصــادر عــن »تغير واضــح فــي وتيرة 
في  الداخلي  املصري  التخبط  استمرار  مع  الثنائية،  العاقات 
أزمة جزيرتي تيران وصنافير، ووجود شكوك لدى السعودية 
بأن السيسي يحاول املماطلة في تنفيذ االتفاق الذي تم توقيعه 
خال زيارة امللك السعودي األخيرة ملصر«. وتستطرد املصادر 
قائلة إن »الخارجية )املصرية( تجد صعوبة في تبرير ما يحدث 
وشــــرح حـــرص الــحــكــومــة عــلــى تــمــريــر االتــفــاقــيــة، وذلــــك بسبب 
التنفيذية،  للسلطة  كتابع  املــصــري  للقضاء  السلبية  السمعة 
ويتفاقم تأثير هذا الوضع بالتزامن مع خافات أخرى، كما هو 
حاصل حول سورية، وتقليص املساعدات البترولية التي كانت 

ترسلها السعودية سنويا«.
القاهرة سرًا  التي تستضيفها  أن االجتماعات  وتؤكد املصادر 
وأحــيــانــا بــشــكــل عــلــنــي بــني فــرقــاء ســوريــني يــســبــحــون فــي فلك 
ــزءًا من  ــد جــ الـــوجـــود الـــروســـي أو ال يــعــارضــون أن يــكــون األســ
الــســعــوديــة، وكــانــت محل جدل  أثـــارت غضب  الــحــل املستقبلي، 
الخارجية  وزيـــر  تلقي  إلــى  منذ نحو شــهــريــن. وتشير  رســمــي 
املصري تقارير من بعض محللي وزارتــه تطرح تخوفا من أن 
يؤثر موقف القاهرة »املحايد« في سورية إلى عرقلة جهودها 
املشتركة مع اإلمارات في ليبيا لترسيخ قوة جيش اللواء خليفة 
واملتعاونني  املسلمني  اإلخــــوان  جماعة  نــفــوذ  وتقليص  حفتر 
.
ً
معها، وذلك إذا تدخلت السعودية دعما ألطراف أخرى مستقبا

ــقـــابـــل، تــنــتــقــد املــــصــــادر إصــــــرار الــســيــســي عــلــى إرضــــاء  فـــي املـ
استمرار دعمه سياسيا واستئناف   في 

ً
أمــا الروسي  الجانب 

رحــــات الــطــيــران والــســيــاحــة مـــن مــوســكــو بــعــد تــوقــف يناهز 
. وتشير إلــى أن »مــوقــف السيسي املــتــراخــي تجاه 

ً
عــامــا كــامــا

قــوي في  استناده لحليف دولــي  روسيا يهدف فقط لتصوير 
األميركية، وال سيما  اإلدارة  مع  أي خافات محتملة  مواجهة 
في ظل تصاعد أسهم املرشحة الديمقراطية للرئاسة األميركية، 
تاريخها  بسبب  الــقــاهــرة  تفضلها  ال  الــتــي  كلينتون،  هــيــاري 
املتحفظ على سياسات السيسي، وبسبب ما شهدته العاقات 
الثنائية من توتر في عهد الرئيس الحالي، بــاراك أوباما«. إال 
أن السيسي لم يحصل من روسيا حتى اآلن على مقابل واضح 
التمهيد ملؤتمرات  أو  لخدماته، ســواء بالحياد املصطنع علنا 
حوار حول سورية أكثر من مرة، أو التعاون االستخباري الذي 
تؤكد املــصــادر املصرية أنــه كــان قائما على األقــل بني فبراير/
شــبــاط 2015 ويــولــيــو/تــمــوز املــاضــي. إذ لــم تستأنف روســيــا، 
فــي املــقــابــل، رحــاتــهــا إلـــى مــصــر ولـــم تــرفــع الــحــظــر السياحي 
املفاعل  إنــشــاء  الــغــمــوض بمستجدات  عــن ســيــنــاء. كما يحيط 
النووي املصري الذي أوكل إلى شركة روسية قريبة من حكومة 
وزارة  مع  مستمرة  خافات  بسبب  بوتني،  فاديمير  الرئيس، 

الكهرباء املصرية.

للحدث تتمة...

سورية 
بعد الفيتو 

الروسي

إلى  الكالم  االنتقال من  السوري، مع عدم  الملف  السلبي تجاه  الغربي  األداء  يستمر 
حيز التحرك الفعلي لوقف جرائم روسيا والنظام السوري، مقابل تصعيد موسكو 
لهجتها العسكرية حيال واشنطن ومجازرها بحق الشعب السوري. في موازاة ذلك، 

يواصل النظام محاولة تحقيق تقّدم على حساب المعارضة ميدانيًا

عدنان علي

مــن غــيــر املـــعـــروف بــعــد مــا إذا كــان 
الـــتـــهـــويـــل الــــروســــي املــســتــمــر مــنــذ 
أيــــام، مــمــا يــقــول مــســؤولــون روس 
بتحرك عسكري  بالقيام  أميركية  نوايا  إنه 
ضد النظام في سورية، نابعا من معلومات 
ــبـــاريـــة جـــديـــة وصـــلـــت إلـــى  ــتـــخـ أمـــنـــيـــة واسـ
مــوســكــو، أم أنـــه مــجــرد مــواصــلــة للسياسة 
ــازر  ــر املــــجــ ــريـ ــبـ ــلـــى تـ ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ ــة الـ ــيــ ــروســ الــ
ــروع الــعــســكــري  ــ ــشـ ــ املـــتـــواصـــلـــة بـــخـــرافـــة املـ
األمــيــركــي. ســيــاســة تــدعــمــهــا وســائــل إعــام 
مــحــور موسكو طــهــران دمــشــق بــيــروت، وال 
األمــيــركــيــة صامتني  اإلدارة  مــســؤولــو  ــزال  يـ
إزاءهــا، ال بل ساعني إلى اعتبار هذا الكام 
مــن بـــاب االتـــهـــام املـــرفـــوض لــواشــنــطــن، بما 
أن إدارة بــاراك أوباما قــررت االنسحاب من 
املــلــف الـــســـوري، وأداء الــــدور األكــثــر سلبية 
من خال  السورية،  الثورة  بداية  منذ  ربما 
منع دول إقليمية داعمة للثورة، من تسليح 
من  تخفف  قــد  بأسلحة  الــســوريــة  الفصائل 

وطأة املجازر الروسية والسورية.
ــاء الــفــيــتــو الــــروســــي املـــتـــوقـــع، وهــو  ــد جــ وقــ
السبت،  السوري، ليل  امللف  الخامس حيال 
ضد مشروع القرار الفرنسي اإلسباني، رغم 
تأييد 9 دول له من أصل 15، والذي كان من 
شأنه منع مواصلة املقاتات الحربية قصف 
ــام املــســاعــدات  حــلــب، وإلــــزام فــتــح املــعــابــر أمـ
اإلنسانية، بمثابة فتح مواجهة جديدة من 
روسيا مع الغرب الذي لم يظهر أي نية بعد 
لانتقال من املوقف اللفظي الرافض لإلبادة 
السورية والتهجير العرقي، بحسب تعابير 
وزير الخارجية الفرنسي نفسه، جان مارك 
ايرولت، إلى حّيز الفعل والتحرك. ورغم كل 
 وزير الخارجية الروسي، سيرغي 

ّ
ذلك، أطل

ــد، بــمــواقــف تصعيدية  ــــروف، أمـــس األحــ الفـ
بــمــوازاة  تقريبا،  كله  العالم  ضــد  استباقية 
ــازر املــرتــكــبــة مـــن قبل  ــجـ تــصــعــيــد وتـــيـــرة املـ
طـــائـــرات بـــلـــده فـــي حــلــب وحـــمـــاة ومــنــاطــق 
ســـوريـــة أخــــــرى. وقـــــال الفــــــروف إن روســيــا 
قــادرة على حماية أصولها في سورية في 
حال قررت الواليات املتحدة قصف القواعد 
الجوية السورية بكثافة وتدميرها. وأضاف 
أنــه سمع أن هــذا مــن ضمن الــخــيــارات التي 
ـــاع الــســيــاســة في 

ّ
يـــدعـــو إلــيــهــا بــعــض صـــن

ــــروف لــقــنــاة »فــيــرســت«  ــال الفـ واشــنــطــن. وقــ
مقابلة  لــنــص  وفــقــا  الــروســيــة  التلفزيونية 
ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  مـــــوقـــــع  عــــلــــى  نـــــشـــــرت 
اإللــــكــــتــــرونــــي: »هــــــذه لــعــبــة خـــطـــرة لــلــغــايــة 
فــي سورية  -املـــوجـــودة  أن روســيــا  باعتبار 
بــدعــوة مــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة لــهــذا البلد 
ولــهــا قــاعــدتــان هــنــاك- لــديــهــا أنــظــمــة دفــاع 
جوي هناك لحماية أصولها«. وقال الفروف 
فـــي املــقــابــلــة إنـــه مــقــتــنــع أن الــرئــيــس بـــاراك 
أوباما لن يوافق على مثل هذا السيناريو. 
وبينما ساد الصمت في العواصم الغربية 
بــعــد الــفــيــتــو الـــروســـي عــلــى مــشــروع الــقــرار 
الخارجية  ادعت وزارة  الفرنسي اإلسباني، 
الروسية أن املشروع املذكور »كان سيساعد 
املتشددين في حلب بحمايتهم من القصف 
الجوي«. وأضافت الوزارة في بيان أن النص 
الــفــرنــســي كـــان »مــســيــســا وأحـــــادي الــجــانــب 
ــاك مـــحـــاولـــة صـــريـــحـــة -بــحــظــر  ــنـ ــانــــت هـ وكــ
لتوفير  حلب-  منطقة  في  الجوية  الطلعات 
غطاء إلرهابيي جبهة النصرة واملتشددين 

املرتبطني بها«.
أن  الــــســــوريــــة  املــــعــــارضــــة  ــــي  فـ قــــــوى  ورأت 
ونظام  موسكو  يجعل  إذ  الــروســي  الفيتو 
دمشق في خندق واحــد ضد معظم الشعب 
الـــســـوري، ومــعــظــم املــجــتــمــع الـــدولـــي، يؤكد 
إصـــرارهـــمـــا عــلــى فـــرض إرادتـــهـــمـــا بــالــقــوة، 
مــن دون اكــتــراث باملجتمع الــدولــي الــذي لم 
يصدر عنه حتى اآلن سوى كلمات التنديد 
واملــواســاة. وتــرجــم ذلــك ميدانيا، بمواصلة 
ــة الــحــربــيــة  ــاآللــ ــام املـــدعـــومـــة بــ ــنـــظـ قــــــوات الـ
الــروســيــة مــحــاوالتــهــا الــتــقــّدم داخــــل الــجــزء 
ــر مــــن مـــديـــنـــة حـــلـــب، مــن  ــرقـــي املـــحـــاصـ الـــشـ
محاور عدة خاصة جهة حي الشيخ سعيد 
جنوبي املدينة. لكن فصائل املعارضة أكدت 
انــهــا اســتــعــادت صــبــاح أمــس األحـــد النقاط 
النجباء  مليشيا  إليها  تقدمت  كــانــت  الــتــي 

الــعــراقــيــة، فــي حــني شــنــت مــقــاتــات حربية 
روســـيـــة غـــــارات بـــالـــصـــواريـــخ االرتــجــاجــيــة 
القصر داخل  الفردوس وبستان  على حيّي 
مدينة حلب، ما أدى إلى دمار في املمتلكات. 
كــمــا تـــوالـــى ســـقـــوط قـــذائـــف املــدفــعــيــة على 
املدينة بكثافة عالية، في حني ارتكب طيران 

الــتــحــالــف مــجــزرة فــي ريـــف حــلــب الشمالي 
في قرية دويبق الخاضعة لسيطرة تنظيم 
»الــدولــة اإلســامــيــة«، أســفــرت عــن مقتل 12 

مدنيا بينهم نساء وأطفال.
وفــي ريــف حــمــاة، تمّكنت قـــوات النظام من 
اســتــعــادة بــعــض الــقــرى الــتــي خسرتها في 

اآلونة األخيرة أمام قوات املعارضة مستغلة 
حالة االقتتال بني حركة أحرار الشام وجند 
املشاركني  الرئيسيني  الفصيلني  األقــصــى، 
في معارك حماة ضد قوات النظام السوري. 
ــوات الــنــظــام  ــ ــــف دمـــشـــق تــــواصــــل قــ ــــي ريـ وفـ
الــضــغــط عــلــى مــقــاتــلــي املــعــارضــة فـــي بــلــدة 

ــهـــدف تــرحــيــلــهــم إلـــى  الـــهـــامـــة املـــحـــاصـــرة بـ
ــرار مـــا جــــرى في  ــ الــشــمــال الـــســـوري عــلــى غـ
درايـــــا واملــعــضــمــيــة والــــوعــــر. وقــــد ســيــطــرت 
تــلــك الــقــوات عــلــى أجــــزاء واســعــة مــن البلدة 
خـــال الــيــومــني املــاضــيــني، وكــلــفــت وســطــاء 
بالتفاوض مع املقاتلني الراغبني بالخروج، 
بــيــنــمــا يــنــخــرط مـــن يـــرغـــب فـــي الـــبـــقـــاء في 
»لــجــان شــعــبــيــة« محلية تــضــبــط األمــــن في 
النظام وفــق ما  قــوات  البلدة بالتنسيق مع 
الشامي  الــجــديــد« محمد  »الــعــربــي  لـــ صـــرح 
ــدة، الــــذي  ــلـ ــبـ عـــضـــو املـــجـــلـــس املـــحـــلـــي فــــي الـ
أوضــح أن إخــراج األهالي من البلدة سيبدأ 
يــومــي األربـــعـــاء والــخــمــيــس املــقــبــلــني، إن تم 

تأمني املتطلبات اللوجستية.
وقــال عضو الهيئة السياسية في االئتاف 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ــارة، لـــ الــســوري فــايــز ســ
ــــو تـــثـــبـــيـــت ملـــوقـــف  إن الـــفـــيـــتـــو الـــــروســـــي هـ
الــصــلــف واملـــشـــاركـــة الـــروســـيـــة فـــي املــذبــحــة 
ــى أن »الـــــــروس  ــ ــو يـــشـــيـــر إلــ ــ الــــســــوريــــة، وهــ
مع  الــتــحــدي  مــن  معني  ملستوى  مستعدون 
الواليات املتحدة، واذا لم تقبل أميركا بهذا 
عن  وأعـــرب  موقفهم«.  يغيروا  فلن  التحدي 
اليوم وخال  النظام وروســيــا  بــأن  اعتقاده 
ــة املـــقـــبـــلـــة، هـــمـــا فــــي حـــالـــة صـــعـــود،  ــلـ املـــرحـ
تــراجــع سياسيا  حالة  فــي  املعارضة  بينما 
وعسكريا، يسهم فيه انقسام الحلف الغربي 
الداعم، وعــدم جديته. ورأى ســارة أن ال حل 
إال بــإنــشــاء تحالف دولـــي جــديــد على غــرار 
ــســــام« الـــــذي نــشــأ في  ــاد مـــن أجــــل الــ ــحــ »اتــ
القضية  بــشــأن  املــاضــي  الــقــرن  خمسينيات 
السورية  املسألة  طــرح  يتم  بحيث  الكورية، 
الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة التي  أمـــام الجمعية 
لــيــس ألحـــد فــيــهــا حـــق الــفــيــتــو، والــحــصــول 
هناك على ثلثي األصــوات كقاعدة قانونية 

للتحرك السياسي ضد روسيا.
»هــيــئــة  أمـــا رئــيــس وفـــد الــتــفــاوض الــتــابــع لـــ
املفاوضات العليا« العميد أسعد الزعبي فقد 
»العربي الجديد« أن الفيتو  رأى في حديث لـ
الروسي أثبت أنه »ال يوجد أي حل سياسي 
باع  ألنــه  عسكريا،  النظام  على  بالقضاء  إال 
ــم يـــعـــد يــمــلــك مــــن أمــــره  ــ ــا، ولـ ــيـ الــــبــــاد لـــروسـ
شيئا«. كما توقع رئيس املكتب السياسي في 
املعتصم«، مصطفى سيجري،  »لــواء  فصيل 
املشارك في عملية »درع الفرات« بريف حلب، 
أن تشهد املرحلة املقبلة تصعيدًا ميدانيا من 

جانب النظام وروسيا.

الروسية  الــغــارات  عــدد  تــراجــع 
»داعش«  تنظيم  تستهدف  التي 
نُشرت  أرقــام  بحسب  سورية،  في 
األول  الــربــع  فخالل  األحـــد.  أمــس 
في   26 اســتــهــدفــت   2016 ــن  م
المائة من الغارات الجوية الروسية 
إلى  وتراجعت  »داعــش«،  تنظيم 
الثاني  الربع  خــالل  المائة  في   22
الثالث،  الربع  خالل  المائة  في  و17 
في  النزاع  تحليل  مكتب  بحسب 
اس«.  اتــش  »آي  وسورية  العراق 
المكتب  فـــي  الــمــحــلــل  وقــــال 
»األولوية  إن  كوكشاروف  أليكس 
تقديم  هـــي  ــا  ــي ــروس ل بــالــنــســبــة 
األسد  لحكومة  العسكري  الدعم 
نزاع  من  السورية  الحرب  وتحويل 
متعدد األطراف إلى نزاع ثنائي بين 
الحكومة السورية والمجموعات 

الجهادية مثل داعش«.

تراجع استهداف  
»داعش«

SCOOP

موسكو ـ رامي القليوبي

ــي ثــــالــــث لــــقــــاء مـــنـــذ بــــــدء تــطــبــيــع  ــ فـ
ــا،  ــيــ ــركــ ــات بـــــني روســـــيـــــا وتــ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
فاديمير  الروسي،  الرئيس  يجتمع 
ــركـــي، رجــب  ــتـ بـــوتـــني، مـــع نــظــيــره الـ
طـــيـــب أردوغــــــــــان، فــــي إطــــــار مــؤتــمــر 
اليوم  إسطنبول  في  العاملي  الطاقة 
االثــنــني. وبحسب ما أفــاد به املكتب 
الصحافي للكرملني في وقت سابق، 
سيبحث الرئيسان »القضايا امللحة 
للعاقات الروسية التركية واألجندة 
الدولية«. وأشار الباحث في الشؤون 
التابع  االســتــشــراق  بمعهد  التركية 
ألكــاديــمــيــة الــعــلــوم الـــروســـيـــة، آمـــور 
غادجييف، إلى أن األزمة األخيرة في 
أظهرت  التركية  الــروســيــة  الــعــاقــات 
أن تـــفـــاقـــم الــــوضــــع الــجــيــوســيــاســي 
ــا  ــاهـ ــة وضـــحـ ــلـ ــيـ قـــــد ُيــــشــــطــــب بـــــني لـ
ســـنـــوات مـــن الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي. 
»الـــــعـــــربـــــي الــــــجــــــديــــــد« إن  وقــــــــــال لــــــ
بالتوجهات  سيتمسكان  »الجانبني 
اإليــجــابــيــة فـــي الــعــاقــات الــثــنــائــيــة، 
الخافات  تقليص  على  وسيعمان 
إشارة  في  القائمة«.  الجيوسياسية 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــني  ــات  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ إلـــــــى أن 

مــوســكــو وأنــفــرة تــأخــذ منحى أكثر 
أهــمــيــة مـــن الـــخـــاف بــشــأن ســوريــة. 
وأضــاف غادجييف أن »تركيا تبذل 
حاليا كافة جهودها إلعادة التعاون 
إلــى مستوى ما  الثنائي مع روسيا 
قبل األزمــة والدفع به، إال أن روسيا 
لن تتعامل مع تركيا بنفس الدرجة 
من الثقة كما كان األمر عليه سابقا«.
وقبل األزمة بني البلدين على خلفية 
إسقاط الطائرة الحربية الروسية من 
قبل ساح الجو التركي في نوفمبر/
روسيا  كــانــت   ،2015 الــثــانــي  تشرين 
تــعــتــبــر ثـــانـــي أكـــبـــر شـــريـــك تـــجـــاري 
لتركيا بعد االتحاد األوروبــي، وكان 
البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم 
يفوق 30 مليار دوالر سنويا. ويعتبر 
مــجــال الــطــاقــة أهــم مــجــاالت التعاون 
الــثــنــائــي فــي ظــل طــمــوحــات موسكو 

وأنــــقــــرة لــتــحــقــيــق مــــشــــروع »الــســيــل 
التركي« لنقل الغاز إلى أوروبا وبناء 

محطة »أك كويو« النووية.
وملـــا كــانــت تــركــيــا ثــانــي أكــبــر مشتر 
إذ بلغت  أملانيا،  الــروســي بعد  للغاز 
إمـــــــــــــدادات عــــمــــاق الـــــغـــــاز الــــروســــي 
»غـــازبـــروم« إلـــى الــســوق الــتــركــيــة 27 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي 
ــيـــل  »الـــسـ ســـيـــتـــيـــح   ،2015 عـــــــام  فـــــي 
احتياجاتها  تغطية  لتركيا  التركي« 
املــــتــــزايــــدة وجـــنـــي رســــــوم تـــرانـــزيـــت 
ــــى جــنــوب  الــــغــــاز الــــروســــي املـــــــورد إلـ
ــا روســـيـــا، فستتمكن من  أمـ أوروبــــــا. 
الــحــد مـــن اعــتــمــادهــا عــلــى أوكــرانــيــا 
ــــل الــــتــــوتــــرات  ــــي ظـ ــاز فـ ــ ــغـ ــ ــل الـ ــقـ ــــي نـ فـ
بـــني الــبــلــديــن. أمـــا مـــجـــاالت الــتــعــاون 
ــادرات الــزراعــيــة  األخــــــرى، فــهــي الــــصــ
الــتــركــيــة إلـــى روســيــا، والــســيــاحــة. إذ 
ــــادت املــنــتــجــعــات الــتــركــيــة بــســرعــة  عـ
تــتــصــدر حـــجـــوزات الــســيــاح الــــروس 
بــعــد اســتــئــنــاف رحـــات الــطــيــران من 
التعاون  إلــى تركيا. كما عــاد  روسيا 
ــنــــاء، ذلـــــك أن روســـيـــا  ــبــ ــي قـــطـــاع الــ فــ
تعتمد على الشركات التركية إلقامة 
املــنــشــآت الــخــاصــة بــمــونــديــال 2018 

الذي ستستضيفه.

شلل غربي يسمح بتوسيع القتل 
وموسكو تصّعد تهديداتها
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وليد التليلي

كشف استطالع للرأي في تونس، 
نجز بمناسبة اليوم العاملي 

ُ
أ

لالبتسامة، األسبوع املاضي، أّن 
ان العاصمة تونس والقصرين 

ّ
سك

 ابتسامًا من بني التونسيني. 
ّ

هم األقل
فيما احتل سكان محافظة جندوبة 
املرتبة األولى في االبتسام في ذلك 

اليوم، بنسبة 90 في املائة، يليهم 
ان والية قفصة بنسبة 88 في 

ّ
سك

املائة ثّم املهدّية فسوسة. ولفتت 
الدراسة إلى أّن الشريحة العمرّية 
األكثر ابتسامًا هي التي تتراوح 

أعمارها بني 15 و24 عامًا بنسبة 
 من تتجاوز 

ّ
76.2 في املائة، واألقل

أعمارهم 65 عامًا بنسبة 60.8 في 
املائة. وعلى الرغم من أن األرقام 

ال يمكن أن تكون مقياسًا حقيقيًا 
يعكس الوضعية النفسية لهذه 

املناطق ومزاجها العام، فإنها كشفت 
أن الشباب في تونس يبتسم أكثر 
من شيوخه، ولعله يعكس أيضًا، 
أو يلّمح على األقل، إلى أن شباب 

تونس الذي أنجز ثورة بال زعماء وال 
أحزاب، يسخر من طبقة سياسية 
هرمة، ويستبشر باملستقبل أكثر 
من شيوخه، وال يزال يرى أن في 

أيامه املقبلة إمكانية متاحة لتحقيق 
بعض أحالمه، على الرغم من كل 

ج له األرقام،  القنوط واليأس الذي تروِّ
وكل مشاكل النخبة التونسية التي 

تكرر خطاب الفشل منذ سنوات، 
على الرغم من أن هذا البلد أنجز أكبر 

مهامه، الحرية.
ولعل بعض األحزاب، غير املصابة 

بداء الصمم، تنصت لهذه األصوات، 
وتتلقى بعض رسائل هذا الشباب، 

الذي لم يشارك بكثافة في 
االنتخابات املاضية، ما عكس رفضًا 

لذلك املناخ السياسي وطروحاته. 
ولكنه رفَض في املقابل أن يستقيل 

من الشأن العام، بدليل نشاطه الكبير 
في الحركات االحتجاجية من ناحية، 

وفي النشاط املدني االجتماعي 
املكثف من ناحية أخرى، وهو ما يدل 

على أنه ال يزال معنيًا بقوة، بثورته 
التي أنجزها، على الرغم من كل 

إحباطاتها االقتصادية واالجتماعية 
واألمنية. ويدرك بحماسة الشباب 

الكامنة فيه، وبصيرة اآلمل في 
املستقبل، أنها أقواس ظرفية يمكنه 
أن يتجاوزها، إذا ما انسحب جيل 

من إدارة الشأن العام، ولو نسبيًا، أو 
إذا سمح له على األقل باملشاركة في 
صنع قرار بالٍد، حّررها من قيودها 
وفتح أمامها أبواب أمل جديد، وأتاح 

أمامها فرصة جديدة للسعادة، 
 ولذلك ربما، يبتسم هو بينما 

ر اآلخرون.
ّ

يكش
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الحجم واالنتشار ودور المال والهجرة السرية

نظرة من الداخل على داعش ـ ليبيا

العراق: المليشيات تتحكم بالدفاع والداخلية

المنتمون الليبيون 
فكريًا وتنظيميًا لداعش 

ال يتعدون العشرات

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

يـــعـــرض مـــســـؤول رفـــيـــع املــســتــوى 
فــــي قــــيــــادة جـــهـــاز االســـتـــخـــبـــارات 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــلـــيـــبـــيـــة فــــي مــديــنــة 
مصراتة، في جلسة حوار شاملة مع »العربي 
عــن حجم  الــجــديــد«، معلومات غير مسبوقة 
تــواجــد تنظيم »الــدولــة اإلســامــيــة« )داعــش( 
ــــي الــلــيــبــيــة، وعـــن الــعــدد الفعلي  عــلــى األراضـ
ملقاتليه واملبالغات التي يتم الترويج لها في 
الضروري  التمييز  إلــى  الشأن. ويتطرق  هــذا 
فكريًا وتنظيميًا، من  »الداعشيني« حقًا،  بني 
جهة، واملرتزقة الكثر الذين قاتلوا وال يزالون 
إلى جانب التنظيم، من جهة أخرى. ويعرض 
املـــصـــدر، الــــذي يــصــّر عــلــى عــــدم الــكــشــف عن 
هــويــتــه ألســبــاب أمــنــيــة، خــارطــة بالتباينات 
الــقــبــلــيــة الــتــي ســهــلــت الــتــجــنــيــد فـــي صــفــوف 
»داعــش«، واستغال الهجرة السرية في هذا 
يتمكن  أن  تــرجــح  ال  السبيل، مقدمًا خــاصــة 
»تنظيم الــدولــة« مــن إيــجــاد موطئ قــدم دائــم 
ــــي الليبية بــعــد خــســارة  وثــابــت عــلــى األراضـ
ســـــرت. ويــقــلــل املــــســــؤول الــلــيــبــي مـــن أهــمــيــة 
ملسؤولني  اإلعامية  والتصريحات  التقارير 
تحدثوا عــن حجم وقــوة »داعـــش« فــي ليبيا، 
 للتخويف 

ً
واصفًا هذا التنظيم باعتباره أداة

اإلعـــامـــي، ومــؤكــدًا أن الــصــورة املــعــطــاة عنه 
بــعــيــدة عـــن الــــواقــــع. ويـــقـــول املـــصـــدر، والــــذي 
يشغل وظيفة مهمة في جهاز االستخبارات 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــصـــراتـــة، فــــي حــــديــــث خـــاص 
»العربي الجديد«، إن »ملف داعش في ليبيا  لـ
اختلطت أوراقــه بشكل كبير وعملت املاكينة 
اإلعــامــيــة عــلــى تــضــخــيــمــه والــســعــي إليــهــام 
الـــنـــاس بــخــطــورتــه«، مــضــيــفــًا أن »الــتــســويــق 
ــتــــل والـــــــدم  ــقــ اإلعــــــامــــــي مـــــن خـــــــال صـــــــور الــ
والقصاصات هو ما مّكن داعش« من الظهور 
»لقد   :

ً
قــائــا ويتابع  الكبير.  التنظيم  بمظهر 

ــوا فــــي درنــــــة شـــرقـــًا وصــــبــــراتــــة غـــربـــًا ال  ــانــ كــ
يــتــجــاوزون الــعــشــرات، والــعــدد املتبقي منهم 
بــالــفــعــل ال يــتــجــاوز الــعــشــرات مــن الجنسية 
الليبية وما يماثلهم من الجنسيات األخرى«.
وتــعــقــيــبــًا عــلــى كـــام مــســؤولــني غــربــيــني بــأن 
ــى اآلالف  ــ أعـــــــداد »داعــــــــش« بــلــيــبــيــا تـــصـــل إلـ
ــــؤول االســـتـــخـــبـــاراتـــي أن هــنــاك  ــسـ ــ يــــؤكــــد املـ
ــلـــني »ولـــــكـــــن لـــيـــســـوا مـــــن داعــــــــش فــهــم  ــاتـ ــقـ مـ
مرتزقة قاتلوا من أجــل املــال وأعــدادهــم تزيد 
التمويل  على  التنظيم  قــدرة  وتنقص حسب 
والــدفــع لــلــمــرتــزقــة«. ويــشــرح املــســؤول نفسه 
فكريًا  املنتمني  أن  على  التأكيد  »يمكن  بأنه 
وتــنــظــيــمــيــًا لــلــدولــة اإلســامــيــة مـــن الليبيني 
لــيــســوا بــالــكــثــر، فــاملــعــلــومــات تــشــيــر إلــــى 17 
ــة وســبــعــة فــي صــبــراتــة و8 من  منهم فــي درنـ
ســــرت«. ويــوضــح أن »جــلــب املــرتــزقــة للقتال 
حصل في مرحلة الحقة عندما اتسعت دائرة 
داعش من خال اتصال قبائل بهؤالء القادة 
ليشكلوا حواضن اجتماعية لهم ومن أبرزهم 
أفراد مؤثرون من القذاذفة وورفلة على صلة 

بالنظام السابق«.
ــدر فــي  ــ ــــصـ وعــــــن هــــــذا املــــــوضــــــوع، يـــتـــابـــع املـ

تــنــســيــق الــعــمــل املــشــتــرك مـــع »داعــــــش«، على 
الليبي  األمني  املصدر  ويواصل  تأكيده.  حد 
تمثلت  رئيسية  محطة  عند  ويتوقف  كامه 
بــوصــول »داعــــش« إلــى مرحلة لــم يعد معها 
أصبحت  بعدما  املهاجرين«  »شراء  لـ يحتاج 
ســــــرت قـــبـــلـــة لــــطــــاب األمــــــــــوال ال ســـيـــمـــا مــن 
البعض  إن  حتى  وأفريقية.  عربية  جنسيات 
ــاروا يـــأتـــون فــقــط مـــن أجـــل تــنــفــيــذ عملية  ــ صـ
واحـــدة للحصول على مبالغ طائلة ومــن ثم 
يغادرون«. ويكشف أن التحقيقات مع األسرى 
من مقاتلي التنظيم أثبتت أن أغلب املحاربني 
الـــذيـــن تــوجــه بــهــم »داعـــــش« لــلــســيــطــرة غــرب 
سرت وصواًل إلى مشارف مصراتة في مايو/

أيـــار املــاضــي، هــم مــن هـــذا الــصــنــف )املــرتــزقــة 
الفعل  ردة  »وإثــــر  أكـــثـــر(،  أو  واحــــدة  لعملية 
سريعًا  قــواتــهــم  تــهــاوت  العنيفة  الــعــســكــريــة 
ألنهم غير مدربني وليس لهم والء للتنظيم«.

أســــرار جهاز  الـــذي يفتح  املــســؤول  وال ينكر 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ُدعـــاة  االســتــخــبــارات لـــ
التكفيرية  أفكارهم  زرع  في  التنظيم نجحوا 
في عقول قطاع من الشباب الليبي، لكنهم لم 
يتمكنوا من تدريبهم وبناء قدراتهم القتالية. 
ولـــذلـــك إن »أقـــصـــى مـــا اســتــطــاعــوا فــعــلــه هو 

الــعــمــلــيــات االنــتــحــاريــة« وفـــق قـــولـــه. أمـــا عن 
ــــش«، فيجيب أن »هــذا  مــصــادر تــمــويــل »داعــ
حــجــر الـــزاويـــة الـــذي عــجــل بــســقــوط التنظيم 
ــي لـــيـــبـــيـــا، ألنـــهـــم اعــــتــــمــــدوا عـــلـــى تــبــرعــات  فــ
داعش،  واحتضنت  دعمت  قبلية  شخصيات 

اقتحامات  أكثر من خمسة  وأيضًا من خــال 
ملقار البنوك فــي ســرت وفــي أكثر مــن منطقة 
ــة«، مـــوضـــحـــًا أن »داعـــــــــش« فـــهـــم أن  ــيـ ــنـــوبـ جـ
حــاول  لذلك  للمال،  غير مستدام  هــذا مصدر 
االتــجــاه إلـــى مــوانــئ الــنــفــط لتعويض نقص 
مــوارده ولكنه فشل في ذلــك مرتني، على حد 

تعبير املصدر االستخباراتي.
ــع »الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــث مــ ــل، فــ ــ ــــرجـ ويـــســـلـــط الـ
الجديد«، األضواء على عوامل أخرى تسببت 
في تهاوي التنظيم سريعًا في ليبيا، تمثلت 
في االنشقاقات الكبيرة في صفوفه. ويكشف 
أن جــهــاز االســـتـــخـــبـــارات الــلــيــبــيــة يــعــتــقــد أن 
»الفرع الليبي لداعش تسربت إليه الخافات 
الفكرية وعلى الزعامة مبكرًا«، ويقول »فنحن 
نعلم أن سرت شهدت أكثر من مواجهة دامية 
بـــني مــقــاتــلــي داعــــش بــســبــب الـــخـــافـــات على 
القيادة«. وعن أصول هذا الخاف، يشير إلى 
أن »قادة التنظيم من املدينة عارضوا أكثر من 

مرة وجود 
قـــــيـــــادات أجـــنـــبـــيـــة ومــــــن جـــنـــســـيـــات عـــراقـــيـــة 
إنــه بحسب املــصــدر نفسه،  وســـوريـــة«. حتى 
ــد مــقــاتــلــو الــســلــطــات الــلــيــبــيــة الــشــرعــيــة  »وجــ
في املربعات األخيرة في سرت عناصر تمت 
تصفيتها، عــلــى مــا يــبــدو، عــلــى يــد زمائهم 
ــــي داعـــــــش بـــســـبـــب مـــثـــل هــــــذه الــــخــــافــــات«  فـ
الــتــي وصــلــت أســبــابــهــا إلـــى اقــتــســام املــغــانــم 
والـــســـرقـــات، عــلــى ذمـــة املـــصـــدر. وعـــن وجـــود 
الليبي  التنظيم خــارج ســرت، يرجح املصدر 
أال يكون هناك حضور قوي بل »خايا نائمة 
أو جيوب متفرقة غير مترابطة في حالة فرار 
دائـــم بسبب عـــدم وجـــود أي مــكــان إليــوائــهــم 
بــشــكــل ثـــابـــت«. ويــــرد املــصــدر عــلــى مــا ينشر 
ــن الــجــنــوب  ــن تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة تــتــحــدث عـ مـ
الليبي كمكان مرشح ليحتضن  الهاربني من 
سرت وغيرها من أماكن طرد منها التنظيم، 
الليبي  الجنوب  ذلــك »ألن  فيستبعد حصول 
يتواجد فيه تنظيم القاعدة عدو داعش بشكل 
بــالــفــعــل، على  الــتــنــظــيــم األم،  أقــــدم  إذ  كــبــيــر، 
تصفية وقــتــل عــنــاصــر مــن داعــــش«، بحسب 

تأكيد املسؤول االستخباراتي الليبي.

4
سياسة

تحاول مليشيات »الحشد 
الشعبي« التحايل على 
رفض مشاركتها في 

معركة الموصل، 
عبر تعيين ضباط من 
قادة فصائلها على 

رأس دوائر مهمة في 
وزارتي الدفاع والداخلية 

الشاغرتين

يكشف مسؤول استخباراتي ليبي لـ»العربي الجديد« معلومات وحقائق وأرقامًا حول حجم تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش( 
في ليبيا وانتشاره، متحدثًا عن تضخيم إعالمي مبالغ فيه لقوة التنظيم في هذا البلد

ال موطئ قدم ثابتًا لـ»داعش« بعد خسارة سرت )فابيو بوشياريلي/فرانس برس(

بغداد ـ براء الشمري

ــيــــه الــــقــــوات  فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــســـتـــعـــد فــ
الـــــعـــــراقـــــيـــــة، لـــــخـــــوض مــــعــــركــــة اســــتــــعــــادة 
الــســيــطــرة عــلــى مــحــافــظــة املـــوصـــل شمالي 
الشعبي«  »الحشد  باتت مليشيات  العراق، 
والداخلية  الــدفــاع  بــوزارتــي  فعليًا  تتحكم 
الشاغرتني منذ الصيف املاضي، بعد إقالة 
العبيدي وتقديم وزيــر  الــدفــاع خالد  وزيــر 
وعّينت  استقالته.  الغبان  محمد  الداخلية 
املليشيات ضباطًا من قــادة فصائلها على 
ــر املــهــمــة فـــي الــــوزارتــــني، وهــي  رأس الـــدوائـ
 
ً
ل تحايا

ّ
خطوة اعتبر سياسيون أنها تمث

ــتـــراك  ــــي الشـ ــــدولـ عـــلـــى الــــرفــــض املـــحـــلـــي والـ
املـــلـــيـــشـــيـــات فــــي املـــعـــركـــة املـــرتـــقـــبـــة. وقــــال 
البرملانية  والـــدفـــاع  األمـــن  فــي لجنة  عــضــو 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــلــجــنــة املــكــلــفــة  ـــ لـ
بالرقابة على الوزارات واملؤسسات األمنية 
رصدت تجاوزات كبيرة من قبل مليشيات 
»الــحــشــد«، مــن ضمنها تعيني مــن ُيسمون 
»ضــبــاط الــحــشــد« عــلــى رأس املــؤســســات  بـــ

ــدار   عـــن إصـ
ً
الــفــاعــلــة فـــي الــــوزارتــــني، فــضــا

»الــحــشــد  لـــ أوامــــر بتكليف ضــبــاط تــابــعــني 
الشعبي« بمهام قيادية قتالية. وأعرب عن 
خــشــيــتــه مـــن تــأثــيــر ذلـــك عــلــى ســيــر معركة 
املوصل املرتقبة، ال سيما إذا دخل عناصر 
املليشيات إلى املوصل تحت غطاء الجيش 
العراقي والشرطة االتحادية، كما حدث في 

معركة استعادة السيطرة على الفلوجة.
وأوضــــــح الــعــضــو فـــي الــلــجــنــة الــبــرملــانــيــة، 
والـــــذي طــلــب عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، أن 
القضية  هـــذه  طـــرح  ستشهد  املقبلة  األيــــام 
أمـــام الــبــرملــان، فــي محاولة للحد مــن تمدد 
ــل األجـــهـــزة األمــنــيــة،  نــفــوذ املــلــيــشــيــات داخــ
مؤكدًا أن رئيس الوزراء، القائد العام للقوات 
املــســلــحــة، حــيــدر الــعــبــادي، عــاجــز عــن كبح 
جــمــاح املــلــيــشــيــات، فــي ظــل حصولها على 
دعـــم كبير مــن الـــخـــارج عــن طــريــق الــحــرس 
الثوري اإليراني وحزب الله اللبناني، ومن 
الـــداخـــل مــن خـــال رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 

نوري املالكي.
مــــن جـــهـــتـــه، رفـــــض عـــضـــو تـــحـــالـــف الـــقـــوى 
العراقية محمد املشهداني، السماح لضباط 
مدعومني من إيــران ومدربني على يد قادة 
ــنـــاصـــب مـــهـــمـــة فــي  ــتـــولـــي مـ ــيـــات، بـ ــيـــشـ ــلـ املـ
وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدًا في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن الـــعـــبـــادي مــطــالــب  لـــ
بــتــعــيــني وزيـــريـــن مــســتــقــلــني فـــي الـــوزارتـــني 
الــشــاغــرتــني، ملــنــع أيـــة مــحــاولــة لــاســتــيــاء 
على مفاصلهما. واعتبر أن »هــذه الخطوة 
تشير إلى تحايل واضح من فصائل الحشد 
الــشــعــبــي، عــلــى الـــضـــوابـــط الـــتـــي حــددتــهــا 
جـــهـــات داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة لـــاشـــتـــراك في 

معركة املوصل«.
وتــثــيــر نـــوايـــا بــعــض املــلــيــشــيــات الــعــراقــيــة 
السيطرة  اســتــعــادة  فــي معركة  بــاالشــتــراك 
عــلــى املـــوصـــل، مـــخـــاوف الــتــحــالــف الــدولــي 

ــــذي تـــقـــوده واشــنــطــن ضـــد »داعــــــش« في  الـ
ــراك مــلــيــشــيــات  ــ ــتــ ــ ــة. واشــ ــ ــوريــ ــ الـــــعـــــراق وســ
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« فــــي مـــعـــركـــة املـــوصـــل، 
ال يــمــكــن أن يــتــم مـــن دون غــطــاء دســتــوري 
فالح  السياسي  املحلل  بحسب  وقــانــونــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الــشــمــري، الـــذي أكــد لـــ
عناصرهم  زج  يــحــاولــون  املليشيات  قـــادة 
التي تدربت على القتال داخــل املــدن ضمن 
ــفــــوف الـــقـــطـــعـــات الـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة  صــ
لـــوزارتـــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة، مــوضــحــًا أن 
ــر لـــن يــتــم مـــن دون مــنــح الــضــبــاط  هـــذا األمــ
أمنية  مواقع  »الحشد«  لـ واملوالني  املنتمني 
مهمة في الوزارتني. وأشار الشمري إلى أن 
قادة املليشيات طالبوا في أكثر من مناسبة 
العسكري،  ثقلهم  تــــوازي  أمــنــيــة  بمناصب 
مؤكدًا أن هــذا األمــر يفسر مطالبة مليشيا 
ــر الــداخــلــيــة، وحــديــث  ــــدر« بــمــنــصــب وزيــ »بـ
ــــن أحـــقـــيـــتـــهـــا بـــــــإدارة  مـــلـــيـــشـــيـــات أخـــــــرى عـ

مفاصل الجيش والشرطة.
وأكـــــدت مـــصـــادر ســيــاســيــة عــراقــيــة وجـــود 
خاف بني فصائل املليشيات حول منصب 
»بــدر«  قالت مليشيا  الــذي  الداخلية،  وزيــر 
إنه من حصتها بموجب االتفاق السياسي 
الحالية،  الحكومة  بموجبه  تشّكلت  الـــذي 
ــادر إلــــى تــرشــيــح الــقــيــادي  وأشـــــــارت املــــصــ
األعرجي  النائب قاسم  »بــدر«،  في مليشيا 
للمنصب. وأكد عضو البرملان العراقي عن 
مليشيا »بدر« محمد ناجي، في وقت سابق، 
وجود خاف بني زعيم مليشيا »بدر« هادي 
العامري، ونائب رئيس مليشيات »الحشد 
الشعبي« أبو مهدي املهندس، موضحًا في 
تصريح صحافي أن الخاف نشب بعد قول 
استحقاقًا  ل 

ّ
تمث الداخلية  وزارة  إن  »بــدر« 

انتخابيًا لها. فيما قال النائب العراقي عن 
مليشيا »بــدر« رزاق الحيدري إن تياره لن 

يتنازل عن حقيبة الداخلية.

االستخبارات أن »حسن الصفراني املقرب من 
ســـرت، وسليمان  أبــنــاء  ومــن  السابق  النظام 
ــيــــق مــــن خـــال  الــــــحــــــداد، تــــعــــاونــــا بـــشـــكـــل وثــ
عناصر النظام السابق في مصر مع العقيد، 

علي شيدي، املكلف من قبل 
حقول  عــلــى  بالسيطرة  حفتر  خليفة  الــلــواء 
ــو والــــســــريــــر، أقــــصــــى جــــنــــوب لــيــبــيــا،  ــ ــازربـ ــ تـ
بــواســطــة قــــوات مــؤلــفــة مــن عــنــاصــر تــشــاديــة 
وأخرى تابعة لحركة مني مناوي السودانية 
مــقــابــل مــبــالــغ مــن املــــال«. ويــفــّصــل بالحديث 
ــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــ ــــاح مــ ــســ ــ ــيــــف اشــــــتــــــروا الــ كــ
مع  لقاءات جمعتهم  وأن  اإلفريقية،  املتمردة 
ــا، عـــبـــاس أصــيــل،  ــدهــ شــخــصــيــات يـــدعـــى أحــ
وآخــــــر يـــدعـــى أحـــمـــد ابـــــو تـــنـــقـــا، فــــي تـــراغـــن 
ــيـــانـــة، أقـــصـــى جـــنـــوب لــيــبــيــا، فـــي سبيل  وربـ

خاص

إن لم يكن شعب اليمن من العرب إذًا من هم العرب    ■

يا عالم التحضر هل تعرف حضارتكم معنى اإلنسانية، وأبناء جلدتي    ■
تمزق أشاؤهم، وتسلب براءة األطفال. وكأن اليمن في كوكب غير األرض 

مع توارد األنباء عن حصول املقاومة السورية على مضادات للطائرات،    ■
والتي ستخفف من عمليات القصف، إال أنها لن تمنعه ملحدودية 

ارتفاعها.#سورية#حلب

■  #مصر_تصوت_لصالح_املشروع_الروسي، بهذه السياسة يكون 
السيسي في موقع محرج مع دول الخليج وروسيا لن تعطيك إال إذا أخذت 

الضعف!

#الجيش_الحر هو خيارنا #الجيش #الحر هو الطريق ألن ما أخذ    ■
استبدادًا وقهرًا لن يعود إال بقبضة الحديد #سورية #حلب #حمص 

#الجيش_الحر_يمثلني

#السيسي_حليف_بشار_األسد من يقتل اآلالف من شعبه لن تهمه    ■
دماء اآلخرين..

بعد استخدام روسيا الفيتو ضد إنقاذ حلب أؤكد أن األمم املتحدة    ■
ومجلس األمن مجلس خوف والقوي يأكل الضعيف وعمل عصابات

ملاذا سكت #السيسي عن ذكر #إسرائيل في خطاب ذكرى #نصر_   ■
أكتوبر؟! هل خوف أم سياسة؟!#مصر

إسرائيل توسع استيطانها بفلسطني املحتلة وإيران توسع نفوذها    ■
بالعراق واليمن وسورية ولبنان، مقاربة عملية مدروسة

ال فرق إن كنت ابن فتح أو حماس أو جهاد أو شعبية أو ديمقراطية..    ■
األهم بني هؤالء أنك ابن #فلسطني#الشهيد_أبو_صبيح #أسد_األقصى 

#ابن_القدس

كم الجرائم التي تحدث في شرق ليبيا كبير جدًا ولكن هناك منعًا    ■
ممنهجًا ومقصودًا لعدم إدخال أي من القنوات والصحف التي ال تتبع 

غرفة عمليات حفتر

سقوط داعش في درنة وصبراتة، في مقابل نجاحه وتركزه في سرت 
القذاذفة  قبيلتي  أي  ســرت،  في  وجــده  ما  يجد  لم  التنظيم  أن  سببه 
لـ»العربي  دفــاتــره  يفتح  ــذي  ال االستخباري  المسؤول  وفــق  وورفــلــة 
الجديد«. ويوضح أنه »من خالل شخصيات داخل هاتين القبيلتين تمكن 
لهاتين  أن  بما  الشرعية«،  غير  الهجرة  تجار  من  االستفادة  من  داعــش 
لدى  أن  ويكشف  تشاد«.  وسط  حتى  الجنوب  إلى  »امتدادات  القبيلتين 

جهاز االستخبارات الليبية الئحة بأسماء من سهلوا جلب المرتزقة«.

القذاذفة وورفلة

•  د. سعيد يقطين  •  د. رزان ابراهيم  
•  د. مصطفى جمعة  •  د. أمير تاج السر

اليوم الثاني (الثالثاء ١١ أكتوبر ٢٠١٦)

١٠:٠٠ - ١١:٠٠ صباحًا

١١:١٥ - ١٢:١٥ ظهرًا

١٢:٣٠ - ١:٠٠ ظهرًا

١:٠٠ - ٢:٠٠ ظهرًا

مبنى ١٥

مبنى ١٥

مبنى ١٥

مبنى ١٥

الجلسة األولى: المتغيرات في الرواية العربية المعاصره

الجلسة الثانية: تحوالت الشكل في الرواية العربية

الجلسة الثالثة: المحلي واإلنساني في الرواية العربية 

المكانالفعالية

استراحة

الوقت

 اليوم الثالث (األربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠١٦)

المكانالفعالية الوقت
دار األوبرا ٧:۳۰ - ٨:١٥ مساًء

جدول فعاليات الدورة الثانية 

حفل توزيع الجوائز "الدورة الثانية"

•  شكري عزيز الماضي  •  د. آمنة يوسف
•  د. عبدالمالك أشهبون  •  ابراهيم عبد المجيد

•  د. محمد الشحات  •  د. هويدا صالح 
•  د. صالح هويدي  •  واسيني األعرج

•  سعدية صابر مفرج الظفيري  •  عائشة الدرمكي 
•  رجاء الصانع

مبنى ١٥الجلسة الرابعة: واقع وتحوالت الرواية الخليجية ٢:١٥ - ٣:١٥ عصرًا

للرواية حق التكريم

االثنين 10  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  9 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 770  السنة الثالثة
Monday 10 October 2016



واشنطن تسعى لدور الوسيط في اليمن»التحالف« يحّقق بمقتلة صنعاء... وصالح يعلن الحرب على السعودية

67
سياسة

  شرق
      غرب

المغرب: »األصالة 
والمعاصرة« مستمر 

بالمعارضة

أعـــلـــن حـــــزب األصــــالــــة واملـــعـــاصـــرة 
ــه بــــمــــكــــانــــه فـــي  ــكــ ــمــــســ ــي تــ ــ ــربــ ــ ــغــ ــ املــ
املعارضة، وعدم التحالف مع حزب 
العدالة والتنمية الذي تصدر نتائج 
جرت  التي  التشريعية  االنتخابات 
يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي فـــي املــمــلــكــة، 
وجــاء »األصــالــة واملــعــاصــرة« ثانيًا 
ــدًا بــــن الـــحـــزبـــن.  ــعـ ــقـ بــــفــــارق 23 مـ
املعارض  العام للحزب  وأكد األمن 
ــورة(، فــي  ــ ــــصــ ــيــــاس الـــعـــمـــاري )الــ إلــ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، أنـــه سيظل 
وفيًا للمشروع الذي جاء من أجله، 
ولن  الشمولية،  مشروع  وسيواجه 
يــكــون »جــــزءًا مــن تــدبــيــر يستهدف 

قتل األمل والطموح«.
)العربي الجديد(

السيسي يُشيد بتمرير 
البرلمان لقوانينه

الفتاح  املــصــري عبد  الرئيس  أشــاد 
الــســيــســي بــتــمــريــر مــجــلــس الـــنـــواب 
ــــــعــــــدة مـــــن حـــكـــومـــتـــه، 

ُ
ــقــــوانــــن امل ــلــ لــ

مــشــيــرًا إلـــى ثقته الــكــامــلــة فــي قــدرة 
أعضاء البرملان على اتخاذ القرارات 
الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى أمـــن 
البالد، وتحقق النهضة االقتصادية 
املــنــشــودة. وقـــال السيسي فــي كلمة 
ــــالل احــتــفــالــيــة مــــــرور 150 عــامــًا  خـ
ــقــامــة 

ُ
عــلــى بـــدء الــحــيــاة الــنــيــابــيــة، امل

في مدينة شرم الشيخ، أمس األحد، 
البرملان كانت عليه مهام جسام  إن 
حدد الدستور لبعضها آجااًل زمنية 
إلنجازها، نتيجة للظروف الخاصة 
الناجمة عن املرحلة االنتقالية التي 
أعقبت ما سماها »ثورة 30 يونيو«.
)العربي الجديد(

قتلى وجرحى بتفجير 
انتحاري في بغداد

تل ستة أشخاص وأصيب عشرة 
ُ
ق

ــتـــحـــاري في  آخــــــرون فـــي تــفــجــيــر انـ
ســـوق شــعــبــيــة شــرقــي بـــغـــداد أمــس 
األحد. وقالت قيادة عمليات بغداد 
ــيـــان صـــحـــافـــي إن »الــتــفــجــيــر  فــــي بـ
وقع بمنطقة بغداد الجديدة ونفذه 
انـــتـــحـــاري يـــرتـــدي حـــزامـــًا نــاســفــًا«، 
استهدف  »التفجير  أن  إلــى  مشيرة 
املنطقة«. يشار  موكبًا حسينيًا في 
إلى أن بغداد تشهد إجراءات أمنية 

مشّددة بالتزامن من شهر محرم.
)العربي الجديد(

إثيوبيا تعلن الطوارئ 
وتستدعي السفير 

المصري

أعلنت الحكومة اإلثيوبية في بيان 
رســمــي أمــس األحـــد حــالــة الــطــوارئ 
بــعــد أشــهــر مـــن الـــتـــظـــاهـــرات. وقـــال 
رئيس الوزراء هايله مريم ديسالن 
ــــالن حــالــة  ــ )الــــــصــــــورة( إنـــــه »تـــــم إعـ
الــــطــــوارئ عــقــب مــنــاقــشــات ملجلس 
الـــــــوزراء حــــول الــخــســائــر بـــــاألرواح 
واألضـــــــــــــرار فـــــي املـــمـــتـــلـــكـــات الـــتـــي 
تشهدها الــبــالد«، بــاملــوازاة مع ذلك 
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية 
أن وزيــر الــدولــة اإلثــيــوبــي للشؤون 
ــتـــوس  ــة بــــرهــــانــــي كـــرسـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
استدعى السفير املصري في أديس 
أبــابــا أبـــو بــكــر حــفــنــي، لالسفتسار 
ــأن تــــــورط مـــصـــر فــــي دعـــم  مـــنـــه بـــشـ
املمثلة  اإلثيوبية  املعارضة  أطــراف 

في طائفة األورومو.
)العربي الجديد(

تركيا: 18 قتيًال في 
هكاري 

تل 18 شخصًا على األقل هم عشرة 
ُ
ق

عسكرين وثــمــانــيــة مــدنــيــن، أمــس 
األحـــد، فــي انفجار ســيــارة مفخخة 
ــام مـــركـــز لــلــشــرطــة فـــي مــحــافــظــة  ــ أمـ
هـــكـــاري جـــنـــوب شــــرق تــركــيــا، عقر 
الـــكـــردســـتـــانـــي.  ــال  ــمـ ــعـ الـ حـــــزب  دار 
وقـــال رئــيــس الــحــكــومــة الــتــركــيــة بن 
علي يلدريم في مؤتمر صحافي إن 
»تركيا ستواصل بتصميم كفاحها 
الــتــي تــريــد أن  املنظمات اإلرهــابــيــة 

تجعل مستقبل البالد قاتمًا«.
)فرانس برس(

عادل األحمدي

مرحلة  وبــدأت  تأزمًا  اليمني  الوضع  ازداد 
ــاد، إثــــر مقتل  الــتــصــعــيــد والــتــصــعــيــد املـــضـ
140 شــخــصــًا فـــي قــصــف إلحــــدى مــقــاتــالت 
الــتــحــالــف الــعــربــي، اســتــهــدف يـــوم السبت 
صالة عزاء في صنعاء، أقامه وزير الداخلية 
املوالي لالنقالبين، اللواء جالل الرويشان. 
مــحــلــيــًا  املـــخـــتـــلـــفـــة،  ــل  ــعـ ــفـ الـ ردود  ــر  ــيـ وتـــشـ
ودوليًا، إلى إمكانية أن تساهم هذه املقتلة 
التباعد بن واشنطن والرياض  بمزيد من 
استغالل  وإلـــى  اليمني،  الــصــراع  إدارة  فــي 
االنقالبين لها من أجل التصعيد العسكري 
والتذرع بها لعرقلة محاوالت التوصل إلى 

هدنة في اليمن.
فـــي هـــذا اإلطـــــار، دعـــا الــرئــيــس املــخــلــوع علي 
عبدالله صالح، اليمنين للقتال على الحدود 
مع السعودية، ردًا على حادثة السبت األكثر 
دمــويــة فــي الــحــرب اليمنية. وقـــال فــي خطاب 
األوان وحانت ساعة  »آن  األحــد:  أمــس  متلفز 

بدر الراشد

لـــلـــتـــصـــريـــحـــات  يـــــكـــــون  أن  املـــســـتـــبـــعـــد  مــــــن 
ــم املــــقــــّدم  ــ ــدعـ ــ ــة الـ ــعــ ــراجــ ــيــــة حــــــول مــ ــيــــركــ األمــ
للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في 
اليمن، بعد سقوط أعــداد كبيرة من املدنين 
فــي اســتــهــداف مجلس لــلــعــزاء فــي العاصمة 
ــر حــقــيــقــي عـــلـــى ســيــر  ــ ــنـــعـــاء، أثـ الــيــمــنــيــة صـ
يوحي  قــد  لكنه  هــنــاك،  العسكرية  العمليات 
بأن واشنطن تريد أن تؤكد مركزها كوسيط 
فـــي الـــحـــرب الــيــمــنــيــة، ملـــواجـــهـــة االنـــتـــقـــادات 
املوجهة أخيرًا إلى التحالف العربي والدعم 
األميركي له. وجددت الواليات املتحدة، أمس 
التحالف  عمليات  لسير  انــتــقــاداتــهــا  األول، 
إثـــر اســتــهــداف مــجــلــس الـــعـــزاء فـــي صــنــعــاء، 
ــراف« بــإيــقــاف »األعــمــال  وطــالــبــت »كــافــة األطــ
املتحدة  الــواليــات  ظهر 

ُ
ت بلغة ال  الــعــدائــيــة«، 

اليمنية  والشرعية  للسعودية  داعــم  كطرف 
الرئيس، عبدربه منصور هــادي، بل  بقيادة 

الــقــوات املسلحة  أبــنــاء  الصفر أن أدعـــو كــافــة 
إلــــى جبهة   )...( الــشــعــبــيــة  والـــلـــجـــان  واألمــــــن 
الــقــتــال، إلـــى الـــحـــدود، لــأخــذ بــالــثــأر، لــأخــذ 
بثأر ضحايانا« الذين سقطوا جراء ما وصفه 

»املجازر املروعة«. بـ
ــادة لــلــســعــوديــة،  ــ ــقـــادات حـ ــتـ ــه صـــالـــح انـ ــ ووجـ
داعيًا »كل أبناء الوطن« إلى مواجهة عمليات 
الذي تقوده دعمًا للشرعية  العربي  التحالف 
الــــدفــــاع  وزارة  ــلــــى  »عــ الـــيـــمـــن. وأضــــــــاف  فــــي 
وضـــع  الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة  األركــــــــان  ورئــــاســــة 
الــتــرتــيــبــات الـــالزمـــة الســتــقــبــال املــقــاتــلــن في 
الــحــدود في نجران وجــيــزان وعسير  جبهات 

)في جنوب السعودية( ومواجهة العدوان«.
ردود الفعل املحلية لم تقتصر على صالح، 
ــل أثـــــــــارت الـــحـــادثـــة  ــ حـــلـــيـــف الــــحــــوثــــيــــن، بـ
انتقادات من مختلف الشرائح اليمنية، وفي 
كحزب  للشرعية،  موالية  أحـــزاب  مقدمتها 
الرشاد  وحــزب  لــإصــالح،  اليمني  التجمع 
 عن مسؤولن، أبرزهم نائب 

ً
السلفي، فضال

ــر الــخــارجــيــة عبدامللك  رئــيــس الـــــوزراء، وزيـ
املــخــالفــي. وأجــمــعــت املـــواقـــف عــلــى اعــتــبــار 
عددًا  توقع  التي  الطريقة  بهذه  القصف  أن 
كــبــيــرًا مــن الــقــتــلــى، ال يمكن تــبــريــره، وعلى 

ضرورة إجراء تحقيق بشأنها.
ــتـــوقـــع مــــن قـــبـــل الــفــريــق  ــان الــــــرد املـ وإذا كـــ
االنــقــالبــي يــنــذر بمزيد مــن تــدهــور الوضع 
ــا عـــلـــى الـــحـــدود  ــمــ ــي الـــيـــمـــن وربــ ــي فــ ــنــ األمــ
الــســعــوديــة-الــيــمــنــيــة، فـــإن الــســعــوديــة باتت 
ــة إضـــافـــيـــة، نــاتــجــة  ــيـ ــه ضــغــوطــًا دولـ تـــواجـ
بشكل أساسي عن إعالن واشنطن مراجعة 
ــــي، بــعــد  ــربـ ــ ــعـ ــ تــــعــــاونــــهــــا مـــــع الــــتــــحــــالــــف الـ

الـــحـــادث واملـــنـــاطـــق املــحــيــطــة بـــهـــا، وســتــعــلــن 
النتائج فور انتهاء التحقيق«.

ــالــــف »عـــــــن عـــزائـــهـــا  ــتــــحــ وأعــــــربــــــت قـــــيـــــادة الــ
ومــواســاتــهــا ألســـر الــضــحــايــا واملــصــابــن في 
الـــحـــادثـــة املـــؤســـفـــة واملــــؤملــــة الـــتـــي وقـــعـــت في 
صــنــعــاء«، مــؤكــدة أن »لـــدى قــواتــهــا تعليمات 

أطــراف  »الوسيط« بن  لغة  من  تقترب  بلغة 
متنازعة، األمر الذي يرسخ االنطباع السائد 
حــول »مــبــادرة كــيــري«، وعــدم انحيازها إلى 

الحكومة الشرعية في اليمن.
وأكــد املتحدث باسم مجلس األمــن القومي 
األمني  »التعاون  أن  برايس،  نيد  األميركي 
األمــيــركــي مــع الــســعــوديــة لــيــس شيكًا على 
بياض«. وأعلن أن استهداف مجلس العزاء 
سيجعل الواليات املتحدة »تقوم بمراجعة 
فــوريــة لدعمها املــقــدم إلــى الــتــحــالــف«. كما 
ــات املـــتـــحـــدة »تـــســـعـــى إلـــى  ــ ــــواليــ ــد أن الــ ــ أكــ
الوصول إلى وقف فــوري ونهائي للصراع 

التراجيدي في اليمن«.
وكانت الواليات املتحدة قد أعلنت قبل نحو 
العسكرين،  املستشارين  خفض  أشهر  ثالثة 
الـــذيـــن يــدعــمــون عــمــلــيــات الــتــحــالــف، مـــن 45 
مــســتــشــارًا إلـــى 5 مــســتــشــاريــن، إثـــر انــتــقــادات 
بسبب سقوط  األميركية،  اإلدارة  إلــى  ُوّجهت 
مدنين يمنين جــراء غــارات للتحالف آنــذاك. 
ــًا أن  لـــكـــن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن ذكـــــــروا أيـــضـ
خــفــض عــــدد املــســتــشــاريــن، جــــاء بــســبــب عــدم 
ــده  ــم، األمــــــر الــــــذي أكــ ــهـ ــيـ حـــاجـــة الـــتـــحـــالـــف إلـ
املتحدث باسم التحالف، اللواء أحمد عسيري. 
تــزامــنــًا مع  املستشارين،  ــداد  أعـ وجـــاء خفض 
لــعــب الــــواليــــات املــتــحــدة دورًا أكــبــر كــوســيــط 
اليمنية والــتــحــالــف مــن جهة،  الــحــكــومــة  بــن 
ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، 
»مبادرة كيري«،  خصوصًا مع ما بات يعرف بـ

التي طرحها وزير الخارجية األميركي.
ــألـــة »اســـتـــهـــداف  ــبــــون أن مـــسـ ــراقــ ويـــــــرى مــ
املدنين« ليست مؤثرة في املوقف األميركي 

في اليمن، فالرئيس األميركي، باراك أوباما، 
الــــذي نـــال جــائــزة نــوبــل لــلــســالم فــي 2009، 
لــم يــوقــف غــــارات الــطــائــرات األمــيــركــيــة من 
دون طيار »درونـــز«، والتي تسببت بمقتل 
اآلالف مــن املــدنــيــن فــي الــيــمــن وبــاكــســتــان 
ــالـــي  وأفـــغـــانـــســـتـــان والــــــعــــــراق ولـــيـــبـــيـــا ومـ
وغــيــرهــا مــن الــــدول. لكن الــواليــات املتحدة 
السعودية،  مع  أكبر  تباعدًا  ظهر 

ُ
ت أن  تريد 

حيال امللف اليمني، لتقوم بدور في إيقاف 
الــصــراع، الــذي تــراه هامشيًا فــي مقاربتها 
للمنطقة، إذ باتت ملفات محاربة اإلرهــاب 
والتنافس مع روسيا على سورية، عناوين 

هذه املقاربة األبرز.
الـــتـــصـــريـــحـــات  يــــأخــــذ  أحـــــــدًا  أن  ــبــــدو  يــ وال 
األميركية األخيرة، حول وقف دعم التحالف 
الـــعـــربـــي، بـــجـــديـــة، بـــاعـــتـــبـــار أن واشــنــطــن 
لـــم تــظــهــر مـــن الــبــدايــة حــمــاســهــا لعمليات 
الــتــحــالــف الــعــربــي فــي الــيــمــن، كــمــا أن دعــم 
ــبـــارات  ــتـ ــع العـ الـــســـعـــوديـــة عــســكــريــًا خـــاضـ
الــقــوى فــي املنطقة،  أخـــرى، تتعلق بــتــوازن 
ُيسقط  األميركي  النواب  مما جعل مجلس 
الشهر املــاضــي مــشــروع قــانــون يحظر بيع 

األســـلـــحـــة األمـــيـــركـــيـــة لـــلـــســـعـــوديـــة، بــســبــب 
تـــقـــاريـــر مــشــابــهــة عـــن اســـتـــهـــداف املــدنــيــن 
في اليمن، مع أن املجلس ذاتــه صــوت على 
قـــانـــون »الـــعـــدالـــة ضـــد رعـــــاة اإلرهــــــــاب« أو 

»جاستا« والذي يستهدف السعودية.
املتحدة  الــواليــات  عــدم مشاركة  وفــي مقابل 
فــإن إيقاف  التحالف،  بشكل جـــدي، فــي دعــم 
الدعم العسكري املقّدم للسعودية بشكل عام، 
مستبعد في ظل األوضاع الحالية، خصوصًا 
ــم الـــســـعـــوديـــة لـــلـــجـــهـــود األمـــيـــركـــيـــة  ــ مــــع دعــ
ويرى  املنطقة.  في  »داعـــش«  تنظيم  ملحاربة 
األميركية- العسكرية  العالقات  أن  مراقبون 

ــقـــدة،  ــعـ ــة تـــخـــضـــع لــــحــــســــابــــات مـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ــات  ــابـ ــسـ حـ تـــفـــوق  ربـــمـــا 
الدفاع  وزارة  لــرؤيــة  وتخضع  والكونغرس، 
ــبـــارات  ــتـــخـ األمـــيـــركـــيـــة »الـــبـــنـــتـــاغـــون« واالسـ
األميركية »سي آي إيه«، ال سيما مع التباعد 
في وجهات النظر بن املؤسسات العسكرية 
فــي ما  أوبــامــا، خصوصًا  األمــيــركــيــة وإدارة 
يتعلق بالشأن السوري، ومقاربة التهديدات 

الروسية واإليرانية.
وأثـــار اســتــهــداف مجلس للعزاء فــي صنعاء 
ــلـــت حــتــى  ــمـ ــكــــار واســــــعــــــة، شـ ــنــ ــتــ مــــوجــــة اســ
ــالـــوقـــوف وراء  الــتــحــالــف الـــعـــربـــي، املــتــهــم بـ
الــهــجــوم، فــي الــوقــت الـــذي وعــد فيه بالقيام 
بتحقيق حول الحادثة بتنسيق مع الواليات 
املتحدة. وأعربت قيادة التحالف، عن »عزائها 
ومــواســاتــهــا ألســر الضحايا واملــصــابــن في 
ــة الــتــي وقــعــت في  الــحــادثــة املــؤســفــة واملـــؤملـ
الــدائــرة منذ  القتالية  صنعاء جــراء األعــمــال 

استيالء االنقالبين على السلطة هناك«.

وأعلن  الــعــزاء في صنعاء.  استهداف صالة 
الــتــحــالــف الــعــربــي الـــذي تــقــوده الـــريـــاض، عن 
يــن، عــلــى الــرغــم 

ّ
فــتــح تحقيق فــي مــقــتــل املــعــز

من نفيه مسؤوليته عنها ليل السبت. وأبدى 
التحالف استعداده إلشراك الواليات املتحدة 
فـــي تــحــقــيــق »فــــــوري« حــــول حـــادثـــة صــنــعــاء. 
وقال في بيان مساء السبت »سوف يتم إجراء 
تحقيق بشكل فوري من قيادة قوات التحالف 
وســيــســعــى فـــريـــق الــتــحــقــيــق لــالســتــفــادة من 
خبرات الجانب األميركي والدروس املستفادة 
»تزويد  بـ وتعهد  التحقيقات«.  هــذه  مثل  فــي 
ــــدى قــــــوات الــتــحــالــف  ــريـــق الــتــحــقــيــق بـــمـــا لـ فـ
تــتــعــلــق بالعمليات  بــيــانــات ومــعــلــومــات  مـــن 
اليوم وفــي منطقة  العسكرية املنفذة في ذلــك 

واضــحــة وصــريــحــة بــعــدم اســتــهــداف املــواقــع 
ــذل كــافــة مـــا يــمــكــن بــذلــه مـــن جهد  املــدنــيــة وبــ

لتجنيب املدنين املخاطر«.
وفـــي إطــــار ردود الــفــعــل الــدولــيــة، دان األمــن 
ــــون، حــادثــة  الـــعـــام لـــأمـــم املــتــحــدة بــــان كـــي مـ
صــنــعــاء، مــشــيــرًا فــي بــيــان إلـــى أن »الــتــقــاريــر 
ــن غــــــارات  ــ ــا نـــاتـــجـــة عـ ــهــ ــح أنــ ــرجــ األولــــــيــــــة« تــ
أن »أي هجوم  العربي. وشــدد على  للتحالف 
مــتــعــمــد ضـــد املــدنــيــن هـــو غــيــر مــقــبــول على 
اإلطالق«، وداعيًا إلى »تحقيق سريع ومحايد 
في هذا الحادث«. وفي موقف من شأنه زيادة 
الضغط على السعودية، قال بان كي مون إن 
أن يمثلوا  الهجوم يجب  »املسؤولن عن هذا 

أمام العدالة«.
ــبـــق إعـــــــالن الــتــحــقــيــق  ــتـ ــالـــف اسـ ــتـــحـ وكـــــــان الـ
ينفذ عمليات  لم  إنــه   

ً
قائال بنفي مسؤوليته، 

عــســكــريــة فـــي املــــكــــان، وأنـــــه يــجــب الــنــظــر في 
ــــرى«. إال أن هـــذا الــنــفــي لـــم يحل  »أســـبـــاب أخــ
الرياض  مــزودي  أبــرز  دون توجيه واشنطن، 
ــادة للتحالف. وقــال  انــتــقــادات حـ بــاألســلــحــة، 
ــن الــقــومــي، نيد  املــتــحــدث بــاســم مــجــلــس األمــ
بــرايــســان، إن »الــتــعــاون األمــنــي بــن الــواليــات 
بياض  على  شيكًا  ليس  والسعودية  املتحدة 
)...( وفــــي ضــــوء هــــذه الـــحـــادثـــة وغــيــرهــا من 
الحوادث األخيرة، شرعنا في مراجعة فورية 
لــدعــمــنــا الــــذي ســبــق وانــخــفــض بــشــكــل كبير 
للتحالف الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة«. وأضــاف 
ــنـــطـــن مــســتــعــدة لــتــصــحــيــح دعــمــهــا  أن »واشـ
بما يــتــالءم بشكل أفــضــل مــع املــبــادئ والقيم 
واملصالح األميركية، بما في ذلك التوصل إلى 
وقف فوري ودائم للنزاع املأسوي في اليمن«.

مطبات 
أمام الشاهد

دماء 
»ماسبيرو« 

مهدورة

الــتــي أقــيــلــت مـــن مــهــامــهــا، مـــا يــضــع حــكــومــة 
الشاهد أمام حتمية النجاح وتقديم إنجازات 
أفضل من سابقتها. ورافقت تشكيل الحكومة 
الحالية تباشير عّدة، أولها أنها حكومة وحدة 
الليبيرالين  من  متنوعًا  طيفًا  تجمع  وطنية 
واإلســالمــيــن والــيــســاريــن والــنــقــابــيــن، ألول 
مــــرة فـــي تـــونـــس، ويـــقـــودهـــا شــــاب مــتــحــمــس، 
قال في أولى كلماته للتونسين إنه سيعالج 
املـــلـــفـــات بــطــريــقــة غــيــر تــقــلــيــدّيــة، وســيــقــتــرح 

حلواًل جديدة للمعضالت القديمة.
وجاءت أهم هذه التباشير أيضًا بعد توقيع 
خطوط  تتضمن  وثيقة  على  املتحاورين  كــل 
سير هذه الحكومة، وهي وثيقة قرطاج، ومن 
بينهم أهم طرف اجتماعي في البالد، االتحاد 
لــلــشــغــل، والــــــذي يستحيل  الــتــونــســي  الـــعـــام 
مــن دونــــه إدخــــال أيـــة تــغــيــيــرات عــلــى الــوضــع 
االجتماعي واالقتصادي، ويستحيل من دونه 
أيــضــًا نــجــاح أيـــة حــكــومــة. وحــصــلــت حكومة 

إلحــيــاء الــذكــرى الــخــامــســة لـــأحـــداث، إال أنــه 
عــــاد وأعـــلـــن فـــي بـــيـــان أن األجــــهــــزة األمــنــيــة 
رفضت منحه تصريحًا بالتظاهر. أما الحزن 
فــمــا زال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه مــنــذ الـــجـــنـــازة، 
الــتــي أقــيــمــت فـــي الــكــاتــدرائــيــة املــرقــســيــة في 
ترأسها  مــصــر،  فــي  كنيسة  أكــبــر  العباسية، 
نفسه، وحضرها عدد  الثالث  البابا شنودة 
كبير من املطارنة واألساقفة والكهنة، لكنها 
أقيمت على أربعة ضحايا فقط تّم تشييعهم 
مــن الكنيسة، بــعــدمــا رفـــض األهــالــي إخـــراج 
ذويــــهــــم مــــن الـــقـــتـــلـــى دون تــــعــــرض الــجــثــث 
لعملية تشريح للتعرف على أسباب الحادث. 
وبالتزامن مع صــالة شــنــودة، كانت مسيرة 
ــارك فيها عـــدد من  ضخمة تـــودع الــبــقــيــة، شـ
شـــعـــارات  ورددوا  الــســيــاســيــن،  الــنــاشــطــن 
منها: »باإلنجيل والقرآن فليسقط الطغيان«، 
ــد اتنن دم الــشــهــداء فــن«، و»الشعب  و»واحـ

يريد إسقاط املشير«.
ــداث مــاســبــيــرو جـــاءت  ــ الـــبـــدايـــة الــفــعــلــيــة ألحــ
مــن أقــصــى جــنــوب مــصــر، وتــحــديــدًا مــن قرية 
ــــوان، حــيــث اعــتــدى  املــريــنــاب فــي مــحــافــظــة أسـ

تونس ـ وليد التليلي

التونسية  الــحــكــومــة  رئــيــس  يــلــتــقــي 
قيادات  منه،  بطلب  الشاهد  يوسف 
ــاد الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل،  ــحــ االتــ
الـــيـــوم اإلثـــنـــن، فـــي مـــا يــبــدو مـــوعـــدًا حاسمًا 
في  العام  الوضع  في  للتباحث  الطرفن،  بن 
لة 

ّ
البالد ومناقشة استئناف املفاوضات املعط

فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، ومـــوقـــف الــحــكــومــة من 
ــور لــلــســنــوات املــقــبــلــة، خصوصًا  ــ ــادة األجـ ــ زيـ
بعد الفيتو الذي رفعته املنظمة النقابية أمام 
في  االقتصادية  األزمــة  لحل  الشاهد  مشروع 
تونس. وسيكون نجاح أو فشل هذا االجتماع 
ــذه الــحــكــومــة  ــ مــــحــــددًا رئـــيـــســـيـــًا ملــســتــقــبــل هــ

وللوضع االجتماعي في تونس.
ولم تكن والدة حكومة الشاهد طبيعية، فقد 
أنــقــاض حكومة فشلت فــي إدارة  جــاءت على 
الصيد  الحبيب  حكومة  هي  الكبرى،  امللفات 

القاهرة ـ نادين ثابت 

ــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ــتـــاســـع مــ فــــي الـ
صـــــورة  كــــانــــت   ،2014 عـــــــام  األول 
كبيرة للناشط الذي قتل في أحداث 
»ماسبيرو«، مينا دانيال، ترفرف على قارب 
يحمل أسرته وأصــدقــاءه وعــددًا من أعضاء 
الــقــوى الــثــوريــة، فــي رحــلــة فــي النيل إلحياء 
الـــذكـــرى الــثــالــثــة ألحــــداث مــاســبــيــرو. صــورة 
أعــادت إلى األذهــان، الوقفات الصامتة التي 
دأب مصريون على تنظيمها على كورنيش 
النيل في القاهرة والجيزة، وكورنيش البحر 
في اإلسكندرية، احتجاجًا على مقتل املواطن 
من  اثنن  يــد  على  سعيد،  خالد  السكندري، 
 ،2010 يونيو/حزيران  فــي  الشرطة  مخبري 
يناير/  25 ثــورة  أيقونة  بعدها  ليصبح من 
كانون الثاني 2011. أحداث ماسبيرو وقعت 
مـــســـاء الـــتـــاســـع مـــن أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول 
الــشــرطــة والشرطة  قـــوات  اعــتــداء  2011، بعد 
املتظاهرين  مــن  كبير  عـــدد  عــلــى  الــعــســكــريــة 
ــبــــاط، يـــقـــدر بــحــوالــى 50 ألــــف مــتــظــاهــر،  األقــ
بــحــســب تـــوثـــيـــق املـــجـــلـــس الـــقـــومـــي لــحــقــوق 
ــام مــبــنــى اإلذاعــــــة والــتــلــفــزيــون  ــ ــان، أمـ اإلنــــســ
بالدبابات،  ودهسهم  »ماسبيرو«،  املصري، 

مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا.
اختلف املشهد كثيرًا منذ خمسة أعوام حتى 
الـــيـــوم، فــلــم يــعــد الــتــظــاهــر مــمــكــنــًا وخــرجــت 
دعــوات على استحياء، عبر مواقع التواصل 
ــاء الـــــذكـــــرى الـــخـــامـــســـة  ــ ــيـ ــ ــي، إلحـ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
ألحـــــــداث مـــاســـبـــيـــرو، ومــــنــــاشــــدات مــــن قـــوى 
قــبــطــيــة لــلــنــظــام املـــصـــري، وعــلــى رأســــه عبد 
في  التحقيق  فتح  إلعـــادة  السيسي،  الــفــتــاح 
أقباط  »ائــتــالف  وأعلن  »الغامضة«.  القضية 
مصر« أنه »سيشارك أسر شهداء ماسبيرو 
ــقــــداس اإللــــهــــي، فـــي كـــاتـــدرائـــيـــة املـــالك  فـــي الــ
مــيــخــائــيــل، فــي مــديــنــة الـــســـادس مــن أكتوبر 
ــه »يـــســـعـــى مــع  ــ فــــي مــحــافــظــة الــــجــــيــــزة«، وأنــ
بعض محامي أسر الشهداء، إلى إعادة فتح 
الــتــحــقــيــقــات فــي الــقــضــيــة«، مــخــاطــبــًا رئيس 
بالتدخل  السيسي،  عبدالفتاح  الجمهورية، 
لــكــشــف »غــــمــــوض الـــقـــضـــيـــة، وإخــــــــراج مــلــف 
فتح  وإعـــادة  الثالجة،  مــن  ماسبيرو  مذبحة 
الــتــحــقــيــق«. أمـــا »اتـــحـــاد شــبــاب مــاســبــيــرو« 
فكان قد دعا لوقفة سلمية، مساء أمس األحد، 
»ماسبيرو«  والتلفزيون  اإلذاعـــة  مبنى  أمــام 

الشاهد أخيرًا على أغلبية واسعة في مجلس 
الــــنــــواب، مـــا جــعــل ظـــــروف الـــنـــجـــاح مــتــوفــرة 

أمامها، نظريًا.
ــال الــتــي وضــعــتــهــا أحـــزاب  غــيــر أن ســقــف اآلمــ
االئـــتـــالف الـــجـــديـــد، والـــرئـــيـــس الــبــاجــي قــائــد 
السبسي فــي هـــذه الــحــكــومــة، بـــدا كــأنــه أعلى 
مــن الــواقــع، إذ تــواجــه هــذه الحكومة لحظات 
املتبقية  األشهر  تكون  وربما  للغاية،  صعبة 
ــام مــــحــــددة ملــصــيــرهــا ومــصــيــر  ــعــ ــــذا الــ مــــن هـ
داعـــمـــيـــهـــا. وجــــــــاءت الــــنــــذر األولــــــــى مــــن أهـــم 
مكونات وثيقة قرطاج، اتحاد الشغل، والذي 
عــّبــر عــن رفــضــه املــطــلــق ألي تــأخــيــر أو إلــغــاء 
ــلـــزيـــادات املــتــفــق عــلــيــهــا، وطـــالـــب الــحــكــومــة  لـ
»بـــإقـــرارهـــا وفـــق األقـــســـاط املـــرســـومـــة«. ولكن 
أخــطــر مــا ورد فــي بــيــانــه قــبــل أيــــام، اعــتــبــاره 
التفاوض  »التنّصل من ذلك ضربًا ملصداقية 
من   

ً
وتنّصال االجتماعي  لالستقرار  وتهديدًا 

االلتزام بوثيقة قرطاج التي تعّهدت الحكومة 
الحالية بتطبيقها«.

ويــشــّكــل هـــذا املـــوقـــف منعطفًا خــطــيــرًا يــهــدد 
أرضية حكومة الوحدة الوطنية، والتي قامت 
على وثيقة قرطاج التي التزمت بها األطراف 
عة. وكان األمن 

ّ
السياسية واالجتماعية املوق

الـــعـــام التـــحـــاد الــشــغــل، حــســن الــعــبــاســي، قد 
أكــد مــرارًا أن استمرار دعــم منظمته لحكومة 

ــــدد مــــن أهــــالــــي الـــقـــريـــة عـــلـــى مــبــنــى اتـــخـــذه  عـ
األقباط كنيسة لهم، بدعوى أنه غير مرخص. 
وعــلــى خــلــفــيــة هــــذا الــــحــــادث، دعــــا أقـــبـــاط في 
»يوم  شعار  تحت  تظاهرات  لتنظيم  القاهرة 
أمام  اعتصام  في  ودخــلــوا  القبطي«،  الغضب 
مبنى ماسبيرو في الرابع من أكتوبر/تشرين 
الــتــاســع مــن أكتوبر،  األول 2011. وفــي مــســاء 

الشاهد مرتبط بمدى التزامها بوثيقة قرطاج.
وشـــهـــدت األيــــــام املـــاضـــيـــة فـــي تـــونـــس تــواتــر 
التحذيرات من أطراف عديدة. واعتبر الخبير 
ــديـــن ســـعـــيـــدان أن »وضـــع  ــز الـ ــتـــصـــادي عـ االقـ
تونس االقتصادي أتعس من اليونان. ويجب 
ويراكم  ينزف  االقتصاد  أن  الــيــوم  نعترف  أن 
الخسائر يومًا بعد يوم«. وشدد سعيدان في 
تصريح إذاعــي على أنــه »ال حل للحكومة إال 

بتأجيل الزيادة على األجور«.
وجــاء اإلنــذار الثاني من الحكومة نفسها، إذ 
أكد الوزير املكلف بحقوق اإلنسان مهدي بن 
غربية، أن »الــدولــة قــد ال تستطيع، فــي ظرف 
أشهر، دفع أجور املوظفن في حال بقي الحال 
عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه«، وأن »تــجــمــيــد الـــزيـــادات 
الحلول  أحــد  يعتبر   2019 لغاية  األجـــور  فــي 

السريعة«.
مـــن جــهــتــه، قـــال نــائــب مــديــر الـــشـــؤون املــالــيــة 
الحق  الدولي، عبد  النقد  العامة في صندوق 
ــه »ال وجــــــود لـــحـــل ســحــري  ــ الـــصـــنـــهـــاجـــي، إنـ
بالنسبة لسياسة امليزانية في تونس، والتي 
ــتــــدانــــة مـــرتـــفـــعـــة وفـــي  تـــعـــانـــي مــــن نـــســـبـــة اســ
الـــوقـــت نــفــســه مـــن مــشــاكــل فـــي الــقــطــاع املــالــي 
ــــح في  ـــل الــــدولــــة«. وأوضــ

ّ
ــب تـــدخ

ّ
ــــذي يــتــطــل الـ

بمناسبة  التونسية،  األنــبــاء  لوكالة  تصريح 
»الراصد  الدولي  النقد  تقديم تقرير صندوق 
املالي«، أن »البرنامج الذي شرعت تونس في 
تنفيذه مع الصندوق منذ شهر إبريل/نيسان 
املاضي، يقضي بالحد من النفقات العامة غير 
الناجعة«. أما محافظ البنك املركزي، الشاذلي 
العياري، فأكد في تصريح إعالمي، أن »تمويل 
مــيــزانــيــة 2017 ســيــكــون صــعــبــًا فـــي ظـــل عــدم 
كفاية املوارد الجبائية للدولة، والتي ال تغطي 
النفقات الجارية على غرار أجور القطاع العام 
ــيـــات الــصــنــاديــق  ــزانـ ــيـ ــم املـــؤســـســـات ومـ ــ ودعــ
االجتماعية«. وأكد العياري أن تونس ال تزال 
»فــي حــاجــة إلــى التمويل األجــنــبــي«. ثــم جاء 
إعالن وزيرة املالية ملياء الزريبي، أن مشروع 
قانون املالية لسنة 2017 سينص على الزيادة 

في سعر استهالك الكهرباء.
ــام كـــل هــــذه املــــؤشــــرات الــســلــبــيــة وغــيــرهــا،  ــ أمـ
تــونــس كيف ستتمكن  فــي  يتساءل مــراقــبــون 
حــكــومــة الــشــاهــد مــن الــصــمــود وتـــجـــاوز هــذه 
األشهر الصعبة التي ستشهد بداية مناقشة 
ــر عــــن أنـــيـــابـــه مــع  ـ

ّ
ــة، فــــي بــــرملــــان كـــش ــيـ ــزانـ ــيـ املـ

أول اخــتــبــار طــرحــه الــشــاهــد بــشــأن إمــكــانــيــة 
حصوله على مرونة أكبر تجاه اتخاذ قرارات 
مسبقًا،  بالبرملان  املـــرور  دون  مــن  اقتصادية 
ــا دفـــــع الـــســـبـــســـي إلـــــى إطــــــالق ســلــســلــة مــن  مــ
املشاورات املاراثونية بحثًا عن غطاء سياسي 
اتها القاسية. ولعل  يدعم الحكومة في إجراء
السبسي أراد بهذه املبادرة الجديدة استباق 
لحظات صعبة يعرف أنها في الطريق، ولعله 
عـــرف أيــضــًا أن أغــلــبــيــة الـــنـــواب الــذيــن أعــطــوا 
الثقة لحكومة الشاهد، قد ال يستمرون مقابل 
شارع بدأ يتداول رسائل سلبية حول ميزانية 

العام املقبل.
وسيكون على الشاهد أن يصمد طيلة الفترة 
املتبقية، قبل أن يتحسن موقف التونسين إذا 
نجح في حشد دعم دولي سياسي واقتصادي 
لالستثمار  الــدولــي  املؤتمر  خــالل  لحكومته، 
املقرر عقده في تونس يومي 29 و30 نوفمبر/

دول  رؤســاء  بمشاركة  املقبل،  الثاني  تشرين 
ــكـــومـــات ومـــؤســـســـات دولـــيـــة وصــنــاديــق  وحـ
اســتــثــمــاريــة، ومــمــثــلــن عـــن الــقــطــاعــن الــعــام 
والخاص واملجتمع املدني. ويأمل املسؤولون 
الــتــونــســيــون فــي أن يــســاهــم هـــذا املــؤتــمــر في 
إعطاء دفع قوي لالقتصاد الوطني، من خالل 
ط 

ّ
ملــشــاريــع املخط الــالزمــة  الــتــمــويــالت  توفير 

إلى  الهادفة   ،2020-2016 للتنمية  الخماسي 
ــزاب  ــ ــع نــســبــة الـــنـــمـــو. وســـيـــكـــون عــلــى األحـ رفــ
للحكومة،  الداعمة  واملنظمات  والشخصيات 
 أنـــهـــا مــتــضــامــنــة، وأال تــتــرك 

ً
أن تــثــبــت فـــعـــال

ــام الـــعـــواصـــف، وال تــكــرر  ــ ــيـــدًا أمـ الــشــاهــد وحـ
ــــذي ســـقـــط مــع  ــاعـــي الــ ــربـ ــتــــالف الـ أخــــطــــاء االئــ
ولكن  التضامن.  اختبار  فــي  الصيد  الحبيب 
فــي مللمة حــزب »نــداء  الشاهد أن ينجح  على 
تــونــس« املتشظي، ويــتــجــاوز بــه حلقة أخــرى 

من مسلسل التناحر.

انطلقت مسيرة من دوران شبرا إلى ماسبيرو، 
ــداك يـــا صــلــيــب«، فاشتبكت  ــ رافـــعـــة شــعــار »فـ
معها قــوات األمــن املصرية، قبل أن تنسحب، 
بمدرعاتها  العسكرية  الشرطة  قــوات  وتــتــرك 
ودباباتها في مواجهة املسيرة، التي استمرت 
ساعات طويلة وأسفرت عن مقتل 27 قبطيًا. 
بناًء على هذه املقدمات، يمكن تأطير أحداث 
ماسبيرو في سياق طائفي له عالقة مباشرة 
باألقباط والكنيسة. إال أن املدقق في الصورة 
مـــن خــــالل املــشــهــد الـــعـــام والـــشـــامـــل، يــجــد أن 
ــيـــرو هــــي حـــلـــقـــة مــــن ســلــســلــة  ــبـ أحــــــــداث مـــاسـ
االحتجاجات الغاضبة التي اجتاحت الشارع 
املـــصـــري فـــي أعـــقـــاب انــــــدالع ثـــــورة الــخــامــس 
والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011، إذ 
تــوّجــه املــئــات مــن الــشــبــاب املــصــري املسلمن 
واملـــســـيـــحـــيـــن، عـــقـــب قـــتـــل املـــتـــظـــاهـــريـــن أمــــام 
ماسبيرو، إلى ميدان التحرير هاتفن »يسقط 
الــعــســكــر«، ومــنــدديــن بالتعامل األمــنــي  حــكــم 
الــعــنــيــف لـــأمـــن، بــعــدهــا تــوجــهــت مــجــمــوعــة 
مــن الــســلــفــيــن لــلــتــظــاهــر فــي مــيــدان التحرير 
مرددين »إسالمية إسالمية«؛ فطّوقتهم قوات 
األمن املصرية، واحتجزت منهم عشرات، مما 
دفع الحكومة املصرية آنذاك إلى إعالن حظر 
الثانية فجرًا  الــقــاهــرة مــن  التجول فــي وســط 

وحتى السابعة صباحًا.
وظــــل تــعــامــل شــبــاب الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
مصر مع أحداث ماسبيرو باعتبارها حدثًا 
ســيــاســيــًا وطــنــيــًا ال طــائــفــيــًا. وفــــي الـــذكـــرى 
األولــــى لــلــمــذبــحــة، أعــــاد شـــاب قــبــطــي هتاف 
»يسقط حكم العسكر« خالل االحتفال بعيد 
امليالد، ليعلن رفضه حضور الوفد العسكري 
للقداس. وقــال الناشط القبطي، رامــي كامل، 
بــعــد اعــــتــــداء أمــــن الــكــنــيــســة عــلــيــه: »نــرفــض 
حــضــور املــجــلــس الــعــســكــري لــلــقــداس، الـــذي 
ــاء في  ــريــ تــســبــب فـــي قــتــل الـــعـــشـــرات مـــن األبــ
األمــن  اعــتــداء  أحـــداث ماسبيرو، كما نرفض 
أمـــام الهيكل،  تــم  علينا، خــاصــة أن االعــتــداء 
ــا يــمــثــلــه مـــن مــكــانــة ديــنــيــة عـــالـــيـــة«. ولــم  ومــ
والحزبية  السياسية  والقوى  الشباب  ينَس 
األحــداث  طــوال  فــي مصر، جريمة ماسبيرو 
الــســيــاســيــة فـــي مـــا بـــعـــد، وظـــلـــوا يـــرصـــدون 
ــح الــتــي  ــ ــذابـ ــ ــة األحــــــــداث الــســيــاســيــة واملـ ــافـ كـ
ارتكبتها قـــوات الــشــرطــة والــجــيــش، وصــواًل 
إلى مذبحة رابعة العدوية في الرابع عشر من 
أغسطس/آب 2014، حيث كــان يــدوي هتاف 
»يــالــلــي قــتــلــت الــنــاس فــي رابــعــة ريــحــة الــدم 
الناس زمــان في  أنــت قتلت  منك طالعة... ما 
الــدم  املــيــدان... وفــي ماسبيرو  التحرير جــوا 

سال مش ناسين مينا دانيال«.
ــة، تـــرفـــض الــســلــطــات تــوضــيــح  مــنــذ املـــذبـــحـ
الحقائق وتوجيه اتهامات جادة للمسؤولن 
عـــن قــتــل املــتــظــاهــريــن، وهـــو مـــا أكــــده تقرير 
املــجــلــس الــقــومــي لــحــقــوق اإلنـــســـان، الــصــادر 
الثاني 2011، إذ أوضح  في نوفمبر/تشرين 
أن أبـــرز املــعــوقــات الــتــي رافــقــت عمله »نقص 
على  الرسمية  املــصــادر  وتعتيم  املعلومات، 
اإلعالمية  املصادر  وانحياز  جوانبه،  بعض 
تناولها لأحداث جــراء حساسيتها من  في 
تجاه  الــســائــدة  النمطية  والـــصـــورة  نــاحــيــة، 
هــــذه الــقــضــيــة مـــن نــاحــيــة أخــــــرى«. وأوضــــح 
ــذاك أن »الــنــيــابــة الــعــامــة  ــ تــقــريــر املــجــلــس آنــ
أحـــالـــت الــتــحــقــيــق إلــــى الــنــيــابــة الــعــســكــريــة 
لــالخــتــصــاص، وبــغــض الــنــظــر عــن الــــرأي في 
التحقيقات  فـــإن هـــذه  مــســألــة االخــتــصــاص، 
لبعض  اتهامات  بالضرورة  تتضمن  والتي 
املـــســـؤولـــن بـــالـــقـــوات املــســلــحــة عــــن جـــرائـــم 
ــنــــن دهــــســــًا، وعـــــن االعـــــتـــــداءات  قـــتـــل املــــواطــ
واإلصابات التي لحقت باملواطنن في موقع 
ــداث، يــجــب أن تــكــون مــحــل تحقيق من  ــ األحــ

لجنة قضائية مستقلة«.

من آثار الغارة التي استهدفت صالة العزاء )محمد حويس/فرانس برس(

من تظاهرة سابقة إحياء لذكرى المجزرة )خالد دسوقي/فرانس برس(

يواجه الشاهد غضب الشارع من البطالة واألجور )ياسين قائدي/األناضول(

تواجه حكومة 
يوسف الشاهد 
تحديات صعبة، 

في ظل األوضاع 
االقتصادية الحرجة 

التي تمر بها تونس، 
والمطالبات النقابية 

والعمالية برفع 
مستوى األجور، 

مقابل تحذير أطراف 
عديدة من مغبة 

هذا اإلجراء، وسط 
سعي إلقرار موازنة 

العام المقبل

 خمس سنوات مّرت على مذبحة ماسبيرو، وال تزال السلطات المصرية 
ترفض توضيح حقيقة ما حصل يومها وتوجيه اتهامات جادة إلى 

المسؤولين عن قتل المتظاهرين الـ27 قتيًال في عام 2011

قضيةسيناريوهات

فخ األجور يهدد الحكومة 
التونسية والنقابات تتربص بها

جريمة سياسية وطنية 
ال طائفية

تحليلتقرير

الجزائر 
محطة أولى

زار رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد أمس الجزائر 

في أول زيارة خارجية له، 
سيطر عليها الملف األمني. 

وقال مسؤول تونسي 
رافق الشاهد إن األخير أكد 
خالل لقائه نظيره الجزائري 
عبدالمالك سالل استعداد 
بالده للتعاون بشكل مباشر 

في ملف أمن الحدود 
ومكافحة اإلرهاب.

رفض اتحاد الشغل 
أي تأخير أو إلغاء 

للزيادات المتفق عليها

األجهزة األمنية رفضت 
منح اتحاد شباب ماسبيرو 

تصريحًا بالتظاهر

اآلمال التي ُوضعت 
على الحكومة بدت 

أعلى من الواقع

واشنطن: التعاون 
األمني مع السعودية 
ليس شيكًا على بياض

إيقاف الدعم العسكري 
المقّدم للسعودية بشكل 

عام مستبعد

قتل 27 شخصًا من أقباط 
مصر على يد األمن 

والشرطة العسكرية

يرجح أن تبقى مقتلة 
صنعاء، التي توفي فيها 
العشرات من المعزين في 

العاصمة مساء السبت، 
عنوان الحدث اليمني 

لفترة طويلة

بدا االنتقاد األميركي 
لعمليات التحالف، 

كمحاولة من الواليات 
المتحدة إلظهار تباعد 

عن السعودية يمنيًا، 
تمهيدًا لتأديتها دور 

الوسيط في الصراع
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اختتام الحوار السوداني بال حلول

994 توصية تعّقد األزمة

ليس أمام الحكومة 
والقوى المسلحة خيار 
سوى الوصول لتسوية

الخرطوم ـ العربي الجديد

تسدل السلطات السودانية الستار 
الــيــوم اإلثــنــن على حـــوار الوثبة، 
الـــذي أطــلــقــه الــرئــيــس الــســودانــي، 
عــمــر الــبــشــيــر، قــبــل نــحــو ثـــاثـــة أعـــــوام لحل 
األزمـــة الــســودانــيــة وإنــهــاء الــحــرب، عبر عقد 
املــؤتــمــر الــعــام لــلــحــوار الـــذي بـــدأت جلساته 
وحلفائها  الحكومة  بمشاركة  األحـــد،  أمــس 
ــــزاب تــفــتــقــر لــــوزن حــقــيــقــي في   عـــن أحـ

ً
فــضــا

الــشــارع الــســودانــي، باستثناء حــزب املؤتمر 
الشعبي. الخطوة من شأنها أن تضع نهاية 
درامـــاتـــيـــكـــيـــة لــعــمــلــيــة الــــحــــوار، لــكــنــهــا وفــق 
مراقبن لن توصل إلى حل لألزمة السودانية 
باعتبار أن الفصائل املشاركة في هذا املؤتمر 
ليست رئيسية أو فاعلة سياسيًا، وأن الحرب 
في مناطق النزاع ستظل مستمرة مع غياب 
القوى التي تقاتل الحكومة هناك عن الحوار، 
معتبرين أن الخطوة من شأنها أن تقود إلى 

مزيد من التعقيد.
وبـــدت الحكومة الــســودانــيــة وشــركــاؤهــا في 
بعقد  إكــمــال حلقاته  الــحــوار مصممن على 
املــؤتــمــر الـــعـــام، مـــن دون انــتــظــار املــمــانــعــن 
مــن الــقــوى الــرئــيــســيــة املــعــارضــة والــحــركــات 
ــى تـــهـــديـــدات هــذه  املــســلــحــة، أو االلـــتـــفـــات إلــ
ــــراف بنفض يــدهــا مــن خــريــطــة الطريق  األطـ
أبابا بضغط  أديــس  عتها أخيرًا في 

ّ
التي وق

ــتــــي تــمــهــد إلشـــراكـــهـــا  ــلـــيـــمـــي، والــ دولــــــي وإقـ
ــذي دعـــا إلــيــه الــبــشــيــر. والقـــى  فـــي الـــحـــوار الــ
عــقــد املــؤتــمــر الــعــام انــتــقــادات مــن السلطات 
األمــيــركــيــة، الــتــي دعـــت عــبــر املــتــحــدث باسم 
الــحــكــومــة  كـــيـــربـــي،  ــون  الــخــارجــيــة جــ وزارة 
السودانية العتبار الحوار القائم حاليًا أوليًا 
واالنـــخـــراط فــي حـــوار مــع املــعــارضــة وصــواًل 
ــق خــريــطــة  ملــشــاركــتــهــا فـــي حـــــوار شـــامـــل وفــ
عها الفرقاء السودانيون في 

ّ
الطريق التي وق

أديس أبابا أخيرًا.
ــداء الــــســــودان« مــمــثــلــة في  ــ ورفـــضـــت قــــوى »نــ
الحركة  بينها  واملسلحة،  السلمية  املعارضة 

حوار الوثبة، لتبدأ حوارًا جديدًا مع الحكومة 
فيه  التحكم  األخــيــرة  على  مــنــفــردة، يصعب 
بـــاســـتـــغـــال مــجــمــوعــة األحــــــــزاب املــتــحــالــفــة 
معها في لجنة »7+7« والتي تضم 99 حزبًا 
مشاركًا في الــحــوار، األمــر الــذي يهيئ الجو 
التفاوضي لتلك القوى املعارضة، خصوصًا 
أن الــحــوار الــذي من املمكن عقده سيستعن 
تلك  تتفق  التي  الحالي،  الــحــوار  بمخرجات 

القوى على جزء كبير منها.
وكانت قوى »نــداء السودان« قد توافقت في 
أديــس  فــي  أيـــام  قبل  انتهى  الـــذي  اجتماعها 
أبـــابـــا، عــلــى ورقــــة تــفــاوضــيــة حــــول رؤيــتــهــا 
لــقــضــيــة الــــحــــوار، تــضــّمــنــت خــمــســة مــحــاور، 
ورسمت خطوطًا عريضة حول تهيئة مناخ 
الحوار وهيكلة وإدارة الحوار، وحددت نقطة 
الحريات  وتوفير  الحرب  إيقاف  في  البداية 
ــرارات  ــقـ وعـــقـــد املـــؤتـــمـــر الــتــحــضــيــري وفـــقـــًا لـ

مــجــلــســي الــســلــم األفـــريـــقـــي واألمـــــن الـــدولـــي، 
إضافة إلى قضايا تتصل بالرئاسة املتوافق 
الـــدولـــيـــة  ــة  ــبــ ــراقــ واملــ الــــحــــوار  إلدارة  عــلــيــهــا 
 عـــن ضــمــانــات 

ً
واإلقــلــيــمــيــة لــلــعــمــلــيــة فـــضـــا

تنفيذ املخرجات.
ويــــرى املــحــلــل الــســيــاســي، أحــمــد ســـاتـــي، أن 
الورقة التفاوضية التي وضعتها قوى »نداء 
السودان« إلدارة الحوار، تؤكد تمامًا تجاهل 

تــلــك الــقــوى ملــرحــلــة خــريــطــة الــطــريــق وحـــوار 
الخرطوم الحالي، خصوصًا أنها في الكثير 
ــقـــوى  ــر بــيــنــهــا والـ ــ مــــن الـــنـــقـــاط تــحــصــر األمــ
املمانعة كطرف والحكومة كطرف مواٍز، على 
»7+7« وفق  ـــ ــ ــارة إلــى لجنة الـ الــرغــم مــن اإلشــ
مــا ورد فــي الــخــريــطــة حــتــى ال يــؤخــذ عليها 

املبادرة بالتنصل منها.
وبدا حزب املؤتمر الشعبي األكثر تشددًا في 
عقد املؤتمر التحضيري في مواعيده. واعتبر 
كمال  الشعبي«،  »املؤتمر  لـ السياسي  األمــن 
عــمــر عــبــدالــســام، أن قـــوى »نــــداء الـــســـودان« 
غــيــر راغـــبـــة فـــي الـــحـــوار نـــظـــرًا لــلــورقــة الــتــي 
تمامًا  تجاهلت  أنــهــا  اعتبر  والــتــي  أعــدتــهــا، 
عتها تلك القوى مع 

ّ
خريطة الطريق التي وق

الحكومة.
أمــام الحكومة والقوى  ووفــق محللن، ليس 
ــــول لــتــســويــة  ــــوصـ املـــســـلـــحـــة خــــيــــار ســـــوى الـ
ــي  ــدولــ الــ ســـيـــاســـيـــة بـــاعـــتـــبـــار أن املـــجـــتـــمـــع 
ــاه،  ــ ــجــ ــ ــــي ذلـــــــك االتــ ســـيـــســـتـــمـــر بـــالـــضـــغـــط فــ
في  العنيف  التغيير  يــدعــم  ال  أنــه  خصوصًا 
الـــســـودان، كما يــرفــض أيــة مــحــاولــة إلسقاط 
الشعبية تخوفًا  الثورة  الخرطوم عبر  نظام 
املنطقة  على  ينسحب  النفجار  تقود  أن  مــن 
ــنـــظـــر إلمـــكـــانـــيـــة لــــجــــوء ســلــطــات  ــالـ كــــكــــل، بـ
 
ً
الــخــرطــوم للقوة ملــواجــهــة أي تــهــديــد، فضا
عــن تــحــريــك الــخــايــا الــنــائــمــة مــن املتطرفن 
الــتــي تــحــكــم ســيــطــرتــهــا عليها وتــعــمــد على 
تــحــريــكــهــا وقــتــمــا تــشــاء ووفــــق مــصــالــحــهــا، 
ــبــــون أن الــســلــطــات  ــراقــ ــرى مــ ــ ــــي ورقـــــــة يــ وهــ
الدولية  الــقــوى  بها  تخيف  ظلت  السودانية 
حــتــى ال تعمد إلـــى دعـــم أي تــحــرك مــعــارض 

إلسقاطها.
نحو  للحوار  الــعــام  املؤتمر  ُيقر  أن  وُينتظر 
الست،  الــحــوار  لجان  994 توصية وضعتها 
مـــن ضــمــنــهــا تــوصــيــات تــتــصــل بــاســتــحــداث 
محدودة،  بصاحيات  وزراء  رئيس  منصب 
 عن 

ً
ــة 120 مــقــعــدًا لـــلـــبـــرملـــان، فـــضـــا ــافــ وإضــ

االتفاق على فترة انتقالية ملدة عامن تتشكل 
خالها حكومة وفاق وطني.
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سياسة

تختتم السلطات السودانية الحوار الوطني اليوم اإلثنين عبر المؤتمر العام الذي بدأت أعماله أمس، وهو توّجه سيزيد تعقيدًا 
لألزمة في البالد ولن ينهي الحرب المستمرة في أجزاء عدة منها، في ظل مقاطعة قوى المعارضة السلمية والمسلحة الرئيسية

)Getty/ال يُتوقع أن يضع الحوار حّدًا للحروب )سكوت نيلسون

املسلحة  والــحــركــات  الشمال،  قطاع  الشعبية 
ــة بــقــيــادة  ــ  عـــن حــــزب األمـ

ً
ــة، فـــضـــا ــدارفــــوريــ الــ

الصادق املهدي، املشاركة في الحوار، إضافة 
إلــــى تــحــالــف قــــوى اإلجـــمـــاع الــوطــنــي )يــضــم 
الــيــســار، بينها  أحــزابــًا مــعــارضــة أغلبها مــن 
)تضم  »املستقبل«  وقــوى  الشيوعي(  الــحــزب 
مجموعة أحزاب بعضها شارك في الحوار في 
اآلن  اإلصــاح  بينها حركة  بدايته وانسحب، 
ــازي صـــاح الــديــن، ومــنــبــر الــســام  بــرئــاســة غـ
العادل بزعامة خال الرئيس السوداني الطيب 
ــداء الـــســـودان«،  ــ مــصــطــفــى(. وحــّمــلــت قـــوى »نـ
فــي بــيــان أصــدرتــه السبت املــاضــي، الحكومة 
مــســؤولــيــة إيـــصـــال األطـــــراف الــســودانــيــة إلــى 
طريق مسدود وما ستؤول إليه األوضاع، من 
خــال إصــرارهــا على املــضــي قــدمــًا فــي عملية 
بخيار  التزامها  مــجــددة  بمن حضر،  الــحــوار 
والعمل  النظام  إلسقاط  الشعبية  االنتفاضة 

جاهدة لتنفيذ ذلك الهدف سلميًا.
وكــــان الــبــشــيــر، قــد أكـــد خـــال افــتــتــاح أعــمــال 
البرملان يوم اإلثنن املاضي، السير قدمًا في 
عملية الحوار وعقد املؤتمر العام في موعده 
ــدد، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه تــــرك الــبــاب  املـــحـ
بالوثيقة  مــن يرغب بااللتحاق  أمــام  مــواربــًا 
املؤتمر،  أن تصدر عن  ُينتظر  التي  الوطنية 
ويرى  املقبلة.  املرحلة  إلدارة  توّجهًا  ل 

ّ
وتمث

مراقبون أن الحكومة تلعب األوراق الجديدة 
ــالـــدور املــنــتــظــر منها  فـــي يــدهــا واملــتــصــلــة بـ
اإلرهــاب  دوليًا وإقليميًا في ملفات مكافحة 
 عن االختراقات التي 

ً
واالتجار بالبشر، فضا

أحدثتها أخيرًا في املحيط العربي واألفريقي 
ــع تــلــك الـــقـــوى،  ــا يــتــصــل بــعــاقــاتــهــا مـ فـــي مـ
ــات الـــقـــوى فـــي مـــا يخص  مـــع تـــراجـــع تــــوازنــ
املعارضة عمومًا  والقوى  املسلحة  الحركات 

في ظل التعقيدات التي شملت العالم ككل.
ــــوى املـــعـــارضـــة  ــقـ ــ الـ ــتـــقـــد مــــراقــــبــــون أن  ويـــعـ
واملـــســـلـــحـــة نــفــســهــا ضــغــطــت فــــي اتــــجــــاه أن 
تعقد الــحــكــومــة املــؤتــمــر فــي املــوعــد املــحــدد، 
الحن واآلخــر، باعتبار  عبر استفزازها بن 
 من 

ّ
أن الخطوة ستجعل هــذه القوى في حــل
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أربيل ـ العربي الجديد

توقع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق،  نيجيرفان 
اقتصادية من طرد تنظيم  البرزاني، تحقيق مكاسب 

الدولة اإلسامية »داعش« من مناطق شمال العراق.
بمدينة  اقتصادي  مؤتمر  افتتاح  في  البرزاني،  وقــال 
إيجابي  تأثير  املوصل  لتحرير  »سيكون  أمــس  أربيل 

كبير على كردستان العراق«.
ويركز املؤتمر االقتصادي، الذي يشارك به مندوبون 
مــن داخـــل الــعــراق ومـــن خــارجــه، عــلــى إســهــام القطاع 
الــخــاص فــي تنمية اقــتــصــاد إقــلــيــم كــردســتــان، الــذي 

ــات مــنــذ أكــثــر مــن عــامــن. وأدت  ــ يــواجــه مــشــاكــل وأزمـ
املــشــاكــل االقــتــصــاديــة فــي اإلقــلــيــم، إلـــى ارتــفــاع نسبة 
الديون  تراكمت  كما  إلــى %14.  البطالة من نحو %5 
عــلــى الـــحـــكـــومـــة، بــســبــب نـــظـــام االســـتـــقـــطـــاع لـــرواتـــب 
موظفي القطاع العام ومستحقات الشركات الخاصة 
الــتــي نــفــذت مــشــاريــع لــصــالــح الــحــكــومــة أو تــلــك التي 
مــشــاريــع خاصة  تنفيذ  أمـــوال مقابل  أودعـــت رؤوس 
فــي اإلقــلــيــم. وال تبعد مدينة املــوصــل ســوى نحو 20 
كــيــلــومــتــرًا عــن بــعــض الـــوحـــدات اإلداريــــــة، الخاضعة 
لــحــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان، وهـــو مــا يعطيها أهمية 
ــي، حـــيـــث تـــشـــتـــرك مـــديـــنـــة املـــوصـــل  ــ ــنـ ــ فــــي املــــلــــف األمـ

بــحــدود مــع اثنتن مــن ثــاث محافظات يتألف منها 
إقليم كردستان، وهما دهوك وأربيل. يضاف للملف 
األمني، الجانب االقتصادي حيث تعد املوصل املحطة 
األولى للصادرات الزراعية لقسم كبير من املحاصيل 
الزراعية إلقليم كردستان، كذلك مركزا إلعادة تصدير 
البضائع القادمة من تركيا، والتي تذهب من خالها 
ــراق. وقــــد حــقــق اإلقــلــيــم من  ــعــ إلــــى وســــط وجـــنـــوب الــ
تــجــارة البضائع بــن الــعــراق وتــركــيــا إيــــرادات جيدة 
خال السنوات املاضية، قبل أن يسيطر تنظيم الدولة 
اإلســامــيــة عــلــى املــوصــل فــي يــونــيــو/حــزيــران 2014، 
حيث توقف تدفق البضائع التركية على املدينة عبر 

كردستان. وبدأ إقليم كردستان، بتسجيل نمو سريع 
فــي قــطــاع االســتــثــمــار ابـــتـــداًء مــن عـــام 2006، ووصــل 
التالية  الست  السنوات  خــال  االســتــثــمــارات  مجموع 
وحتى 2012 إلى 30 مليار دوالر، ثم أخذت بالتراجع 
ــع الـــحـــكـــومـــة  ــ الــــتــــدريــــجــــي بـــســـبـــب مـــشـــاكـــل مـــالـــيـــة مـ
االتحادية العراقية، وتوقف األخيرة عن صرف حصة 
اإلقليم من ميزانية الدولة واملقدرة بــ 12 مليار دوالر 
سنويًا، ودخــول اإلقليم في حــرب ضد »داعـــش« منذ 
عامن. وقد أجازت هيئة االستثمار في كردستان 350 
مشروعًا مختلفًا خال األعوام العشرة األخيرة 2006-

2016 في محافظة أربيل وحدها.

كردستان العراق ينتظر مكاسب اقتصادية من طرد »داعش«

»صندوق النقد« ينهي اجتماعاته بتعهد زيادة اإلنفاق
الــدولــي  البنك  ملجموعة  السنوية  االجــتــمــاعــات  أمــس  انتهت 
وصندوق النقد الدولي في واشنطن، التي بدأت يوم الجمعة 
ــرة الـــعـــامـــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  ــديــ املــــاضــــي. وقـــالـــت املــ
باشرت  األعــضــاء  »بلداننا  إن  كلمتها  فــي  ــارد  الغـ كريستن 

بتعزيز خط دفاعنا الثالث بإطار من اتفاقات اقتراض ثنائية 
بقيمة 340 مليار دوالر، ما سيساعد الصندوق على الحفاظ 
على ذخيرة مالية ألوقات األزمات تقدر بنحو ترليون دوالر«. 
الــدولــي بإحياء  الــدول األعــضــاء في صندوق النقد  وتعهدت 

التجارة العاملية وتعزيز اإلنفاق الحكومي وإزالة القيود التي 
تكبح قطاع األعــمــال من أجــل دعــم النمو، في حن عبر كبار 
املسؤولن املالين في االجتماعات عن مخاوفهم من الغضب 

الشعبي تجاه التجارة والعوملة.

وزارته  أن  أعلن  اللعيبي،  جبار  العراقي  النفط  وزير 
اإلنتاج  في  زيادة  تحقيق  إلى  تهدف  خطة  وضعت 
في  النفطية  للعمليات  المصاحب  الغاز  من  الوطني 
2017، بإضافة كمية تتراوح من 350 - 450 مليون قدم 
توفير  إلى  العراق  ويهدف  يوميًا.  قياسي  مكعب 
مصادر الطاقة بأنواعها، تزامنًا مع تضرره من هبوط 

أسعار النفط.

حاكم مصرف فرنسا فرنسوا فيلروا دو غالو، شدد 
على  وقدرتها  األوروبية  المصارف  مالءة  قوة  على 
الذي  القلق  الرغم من  المالية، على  بالتزاماتها  الوفاء 
بنك  دويتشه  على  باهظة  أميركية  غرامة  فرض  يثيره 

وتحذيرات صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى صعوبات 
الديون  أو  المتدنية  الفائدة  نسب  استمرار  عن  ناجمة 
المشكوك بها التي تلقي بثقلها على ربحية المصارف.

الصبيح  هند  الكويتية  والتنمية  التخطيط  وزيرة 
أعلنت إن الحكومة سوف تتسلم خالل أسبوعين ثالثة 
مع  الخمس  الجزر  تطوير  مشروع  لدمج  سيناريوهات 

مشروع مدينة الحرير. 
جزر  خمس  استغالل  إلى  الجزر  مشروع  ويهدف 
بالمرونة  تتسم  متكاملة  حرة  لمنطقة  وتحويلها 
 125 نحو  تبلغ  بكلفة  اقتصادية  بوابة  بمثابة  وتكون 
إلى  فيهدف  الحرير  مدينة  مشروع  أما  دوالر.  مليار 

خلق مركز مالي وتجاري وسياحي شمال البالد بكلفة 
قد تصل إلى 100 مليار دوالر.

محافظ بنك الشعب الصيني تشو شياو تشوان انتقد 
بشدة االرتفاع السريع في أسعار المنازل والنمو المستمر 
اإلجراءات  ستتخذ  الحكومة  إن  وقال  للقروض، 

المالئمة لدعم النمو السليم لسوق العقارات.

أكد  عيسى  محمد  الجزائرية  الدينية  الشؤون  وزير 
تجميد مشروع مسجد كبير في كل محافظات البالد 
الـ 48 بسبب األزمة االقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار 

النفط في السوق الدولية.

أسماء في األخبار

أرامكو: لم نوقف النفط لمصر
الرياض ـ خالد الشايع 

القاهرة ـ محمد توفيق

ــو للنفط  ــكــ قــــال مـــصـــدر مـــســـؤول فـــي شـــركـــة أرامــ
ــرار بــوقــف تــزويــد  الــســعــوديــة، إنـــه لــم يــصــدر أي قـ
مصر بالنفط ، في الوقت الذي تتزايد فيه تداعيات 
نقص الوقود في مصر، ما أدى إلى مطالبة نواب في البرملان 
وزير البترول طارق املا، إلى الكشف عن موقف االحتياطات 
االستراتيجية مــن املـــواد الــبــتــرولــيــة.  وأضـــاف املــســؤول في 
أرامكو في تصريح إلى »العربي الجديد«، أن الشركة ملتزمة 
بالعقد الذي وقعته مع الهيئة املصرية العامة للبترول قبل 
عــدة أشــهــر، والـــذي تــقــوم بموجبه بــتــزويــد مصر بمنتجات 
بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريًا ملدة خمس سنوات. 
وتــابــع »لـــم يــصــدر أي قـــرار رســمــي بــوقــف الــعــمــل بــاالتــفــاق.. 
هناك بعض التأخير في إرسال املنتجات نتيجة إعادة تقييم 
حصص السعودية مــن النفط، بعد االتــفــاق األخــيــر الــذي تم 

الــدول املــصــدرة للنفط )أوبـــك( في  التوصل إليه في اجتماع 
تخفيض  يتم  قد  وبموجبه  سبتمبر/أيلول،  نهاية  الجزائر 
وقــال عثمان  السعودية نصف مليون برميل يوميا«.  إنتاج 
البراك، الخبير النفطي السعودي، إن »السعودية تتعامل مع 
االتــفــاق مــع مصر على أنــه صفقة تجارية بــالــدرجــة األولـــى، 
أنه سيكون هناك ربط  وليس مساعدات، وبالتالي ال أعتقد 
األرجــح  الــتــجــاريــة، وعــلــى  باالتفاقيات  مــوقــف سياسي،  ألي 
ستعاود الشركة ضخ النفط ملصر، بعد ترتيب بعض األمور 
والسعودية  بن مصر  السياسية  املــواقــف  وبــدت  الداخلية«. 
متباينة بشكل كبير في الفترة األخيرة، وال سيما بخصوص 
»رويــتــرز« يـــوم الجمعة  املــلــف الـــســـوري. وكـــان تــجــار قــالــوا لـــ
املاضي، إن مصر لم تتلق مخصصات املساعدات البترولية 
السعودية لشهر أكتوبر/ تشرين األول الجاري، مما اضطر 
الــهــيــئــة املــصــريــة الــعــامــة لــلــبــتــرول إلــــى زيـــــادة مــنــاقــصــاتــهــا 
سريعًا حتى في ظل نقص حاد في الدوالر وزيادة املتأخرات 
املستحقة لــشــركــات إنــتــاج الــنــفــط. ووافــقــت الــســعــوديــة على 

إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة، بموجب اتفاق بقيمة 
املصرية.  البترول  أرامــكــو وهيئة  مليار دوالر بن شركة   23
وضخت اململكة مليارات الدوالرات شملت منحًا في االقتصاد 
املصري منذ إطاحة الجيش الرئيس األسبق محمد مرسي، 
الـــذي وصـــل إلـــى الــحــكــم عــبــر أول انــتــخــابــات رئــاســيــة نزيهة 
املــســاعــدات  يناير 2011. ووفـــرت  ثـــورة  بعد  الــبــاد  تشهدها 
ــدوالرات شــهــريــًا، في  ــ ــ الــبــتــرولــيــة ملــصــر مــئــات املـــايـــن مـــن الـ
وقت تواجه فيه الباد نقصًا حــادًا في العملة الصعبة، مما 
الــدوالر لصالح شــراء السلع  اضطرها إلى ترشيد استخدام 
األساسية األخرى. ووجه النائب محمد أنور السادات، رئيس 
البترول،  لوزير  عاجا  استجوابًا  والتنمية،  اإلصــاح  حــزب 
ــارق املـــا، بــخــصــوص مــوقــف االحــتــيــاطــات االستراتيجية  طـ
االقتصاد  عليها حركة  تتوقف  والــتــي  البترولية،  املـــواد  مــن 
وحياة املصرين كافة. وتساءل السادات عن خطة الحكومة 
من أجل تلبية الطلب املتزايد من تلك املــواد، في وقت تعاني 

فيه األسواق من نقص حاد.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

هل يمكن للسلطات املصرية 
استغالل أزمة الوقود الحالية 
وتقوم بتنفيذ قرارها املؤجل 
لشهور طويلة وترفع أسعار 

املشتقات البترولية من بنزين 
وسوالر وغاز وغيرها، وكذلك 

تقلل الدعم املخصص لهذه 
املشتقات التي تهم ماليني األسر 

املصرية، وتستجيب ملطالب 
قرضة مثل 

ُ
املؤسسات العاملية امل

صندوق النقد والبنك الدوليني؟
على مدى عامني، تتقدم الحكومة 

خطوة وتؤخر خطوات بشأن 
تنفيذ قرار رفع أسعار الوقود، 

إال أن خشية رد فعل الرأي العام، 
وتآكل شعبية النظام داخل 

الشارع، وحدوث قفزات في أسعار 
السلع األساسية، وتراجع أسعار 
املشتقات البترولية في األسواق 

العاملية، دفعت الحكومة إلى تأجيل 
هذه الخطوة عدة مرات.

لكن يبدو أن الطريق بات ممهدًا 
أمام الحكومة إلنجاز هذه الخطوة 

املتعلقة بزيادة أسعار الوقود، 
فصندوق النقد الدولي يضغط 
بشدة في هذا االتجاه لتمرير 

القرض املصري، والدليل على ذلك 
ما قالته كريستني الغارد، مديرة 

صندوق النقد الدولي، أول من 
أمس السبت، من أن مصر »أكملت 

تقريبا« التحركات الالزمة الجتماع 
مجلس الصندوق لبحث االتفاق 
املبدئي ملنحها قرضا بقيمة 12 

مليار دوالر، لكن بعض اإلجراءات 
الخاصة بسعر الصرف والدعم ما 

زالت عالقة.
وفهم الجميع من هذا التصريح أن 

مصر مقبلة على تعويم عملتها 
الوطنية أو خفض قيمتها بشكل 

حاد وبنسب تتراوح ما بني 30 
و40%، مع تقليص مخصصات 
الوقود في املوازنة العامة للدولة 

عبر رفع األسعار، على غرار ما تم 
في صيف عام 2014.

وأكدت املعنى أيضًا مؤسسات 
دولية، منها وكالة بلومبيرغ 

األميركية حينما رجحت، في 
تقرير لها نشر السبت، أن تزيد 

تصريحات الغارد التكهنات 
بأن تقلص الحكومة دعم الوقود 

وتخفض قيمة الجنيه قبل 
اجتماع صندوق النقد، وليس بعد 

الحصول على الشريحة األولى 
من القرض البالغ قيمتها نحو 2.4 

مليار دوالر.
التطور اآلخر الذي قد تعتبره 
السلطات املصرية مبررا لرفع 

أسعار الوقود، هو ما يحدث هذه 
األيام في األسواق، حيث تصاعدت 

حدة أزمة نقص البوتاجاز »غاز 
الطهي« في جميع املحافظات، 
بسبب تأخر وصول شحنات 

البترول السعودية عن شهر 
أكتوبر/تشرين األول الجاري، 
والبالغ حجمها 700 ألف طن 
شهريًا، واضطرار الحكومة 

إلى زيادة مناقصات االستيراد 
لتعويض نسبة العجز في 

البوتاجاز التي تتراوح بني 30 
و%35.

وفي زحمة ارتفاع سعر أسطوانة 
الغاز ليتراوح بني 50 و70 جنيها 

في السوق السوداء، رغم أن 
سعرها الرسمي 8 جنيهات فقط، 
قدم الحكومة على رفع أسعار 

ُ
قد ت

الوقود في القريب العاجل.

استغالل أزمة
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اقتصاد

تونس ـ فرح سليم

إيجاد  عــن  عــاجــزة  التونسية  الحكومة  تقف 
حــلــول تــرضــي صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـــذي 
ُيصر على خفض كتلة األجور من أجل إقراض 
تونس، بينما تتمسك النقابات العمالية بحق 

املوظفني في زيادة جديدة في رواتبهم.
يــفــرضــهــا  ــتــــي  الــ الـــكـــبـــيـــرة  الــــضــــغــــوط  وإزاء 
ــراع فــي  ــ ــــإسـ ــدوق الـــنـــقـــد عـــلـــى تـــونـــس لـ ــنــ صــ
اإلصالحات، اقترحت حكومة يوسف الشاهد 
املوظفني،  فئات  الضرائب على بعض  خفض 
مقابل موافقة االتحاد العام التونسي للشغل 
)اتــحــاد العمال( على إرجــاء الــزيــادات املقررة 
إلــى 2019،  لعامي 2017 و2018  الــرواتــب  فــي 
مع إمكانية اقتصار تأجيل الزيادات على عام 

واحد حال تحسن نسب نمو االقتصاد.
قبوال  يجد  لــم  الــشــاهــد  مقترح حكومة  لكن 
الــعــام التونسي للشغل، الــذي  لــدى االتــحــاد 
دعـــا الــحــكــومــة إلـــى االلـــتـــزام بــاالتــفــاق املــبــرم 
العام املاضي 2015، والذي ينص على زيادة 
الحكومي بنحو 35  القطاع  رواتــب موظفي 
األمني  الشفي،  ويقول سمير  دوالرًا شهريًا. 

الرباط ـ مصطفى قماس

لــم يعد بريق الــذهــب يجذب املــغــاربــة، ســواء 
الـــراغـــبـــون فـــي اكــتــنــازه بــغــرض االســتــثــمــار، 
فــي ظل  للتزين،  اقتنائه  إلــى  الــطــامــحــون  أو 
ارتـــفـــاع أســـعـــاره ووجــــود بــدائــل أخــــرى لــدى 
األســــر أكــثــر إلـــحـــاحـــا، ســــواء لــالســتــثــمــار أو 

تلبية االحتياجات املعيشية األساسية.
وارتفع سعر املعدن النفيس في املغرب منذ 
بداية العام الجاري 2016 حوالى 3.5 دوالرات 
الزيادة تقفز  تلك  أن  الواحد، غير  الغرام  في 
الــنــقــوش  نـــوعـــيـــة  حـــســـب  دوالرات،   10 ــــى  إلـ

واألحجار التي تزين املشغوالت الذهبية.

»الحكومة  إن  الشغل،  املساعد التحاد  العام 
تــســعــى إلـــى إثـــقـــال كــاهــل األجـــــراء )الــعــمــال( 
عبر  االقتصادية،  األزمــة  تبعات  وتحميلهم 
التملص من االتفاقيات املبرمة بشأن زيادة 
ــــب«. ويــضــيــف الـــشـــفـــي، فـــي تــصــريــح  ــرواتـ ــ الـ
ــادات التي  ــزيـ »الــعــربــي الــجــديــد«، أن كــل الـ لـــ
حصل عليها األجراء في القطاعني الحكومي 
ــــاص لــــم تـــقـــلـــص مــــن تــــدهــــور الــــقــــدرة  ــخـ ــ والـ
الشرائية للتونسيني بسبب ارتفاع األسعار، 
الــطــبــقــة  مــــن  أكـــثـــر مــــن %40  إلـــــى أن  الفـــتـــا 

الوسطى تراجعت إلى خانة الفقراء.
لـــكـــن عـــبـــد الـــحـــق الـــصـــنـــهـــاجـــي، نـــائـــب مــديــر 
الـــشـــؤون املــالــيــة الــعــامــة فـــي صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي، قــــال عــلــى هــامــش مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقده في تونس يوم الخميس لتقديم تقرير 
صــنــدوق الــنــقــد، إن »الــبــرنــامــج الـــذي شرعت 
تــونــس فــي تــنــفــيــذه مــع الــصــنــدوق بــدايــة من 
املاضي، يقضي بالحد  أبريل / نيسان  شهر 

من النفقات العمومية غير الناجعة«.
النقد منتصف مايو/  ومنذ موافقة صندوق 
املالي  للدعم  بــرنــامــج جــديــد  أيـــار 2016 على 
املشروط لتونس بقيمة 2.8 مليار دوالر، يتم 

عــبــد الــقــادر عــزيــزي، الـــذي عــمــل فــي صناعة 
الــحــلــي الــذهــبــيــة عــلــى مــــدى خــمــســني عــامــا، 
أضحت  األســر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ يقول 
ــيـــف أمــــوالــــهــــا فــي  ــلـــى تـــوظـ ــا عـ ــر حــــرصــ ــثــ أكــ
ــا نــحــو  ــهـ ــراتـ ــه مـــدخـ ــيـ ــن، وتـــوجـ ــكـ شــــــراء الـــسـ
تراجع  ظــل  فــي  ألبنائها  جيد  تعليم  توفير 
املـــــــدارس الــحــكــومــيــة. وشـــهـــدت املــمــلــكــة في 
العديد من صناع  األخــيــرة، تحول  السنوات 
الــذهــب التقليديني إلــى مــجــاالت أخـــرى، بعد 
ارتــفــاع أسعار املــواد األولــيــة، حيث اختاروا 
الـــعـــقـــارات، قــبــل أن يطاولها  االســتــثــمــار فــي 
املــادة األولية  الركود بدورها. ولم يكن غالء 
الـــعـــديـــد مــن  إغــــــالق  الـــوحـــيـــد وراء  الـــســـبـــب 
ورش الذهب، فقد شرع التجار في استيراد 
تركيا،  أســواق خارجية، مثل  مجوهرات من 
مــمــا جعلهم يــولــون وجــوهــهــم عــن الــصــانــع 
ــوزازي،  ــ الــتــقــلــيــدي املــحــلــي، حــســب مــحــمــد الــ

الصانع بإحدى الورشات التقليدية.
وتأتي املادة الخام، التي يوظفها الصناع في 
تذويب  ــادة  إعـ مــن  املختلفة،  الحلي  صناعة 
املجوهرات القديمة التي تعيد األسر بيعها.

ويقام في كل سوق للذهب يوميًا مزاد علني 

صــرفــه عــلــى أقــســاط عــلــى مـــدى أربـــع ســنــوات 
الخطوات  تسارعت  الــجــاري،  العام  من  بداية 
الــحــكــومــيــة لــتــنــفــيــذ مـــا تـــم االتـــفـــاق عــلــيــه مع 
الـــصـــنـــدوق مـــن إصــــالحــــات هــيــكــلــيــة يصفها 
استكماال  لتعد  »املوجعة«،  بـ اقتصاد  خبراء 
السابق  االتــفــاق  بموجب  املــنــجــزة  للخطوات 
املبرم عام 2013 والذي أقر بموجبه الصندوق 

قرضًا بقيمة 1.7 مليار دوالر.
ــدوي، الــخــبــيــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــل الـ ــيـ ــلـ ــجـ ــر عــــبــــد الـ ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
االقــتــصــادي، أن رفـــض اتــحــاد الــشــغــل ملقترح 
الــرواتــب ينذر  الــزيــادات في  الحكومة بإرجاء 
بأزمة اجتماعية، ال سيما وأن االتحاد يملك 

قوة تحريك الشارع. 
»العربي الجديد« إن مشروع  ويقول البدوي لـ
للتونسيني  الــقــادم حمل  للعام  املالية  قــانــون 
الكثير مــن الـــزيـــادات فــي الــضــريــبــة ومـــن غير 

املنطقي إرجاء زيادة الرواتب. 
ويضيف أن تقليص عجز املوازنة لن يتم دون 
إصالح ضريبي عميق يلزم املتهربني بالقيام 
بواجباتهم تجاه الدولة، فتحصيل الضرائب 
من املتهربني سيغني الحكومة عن االقتراض 

الخارجي والشروط املجحفة للدائنني.

للحلي القديمة، التي يتم تذويبها وتعرض 
الــجــمــارك مــن أجــل تحديد مــا إذا  على إدارة 
كــانــت تـــوافـــق الــعــيــار املــعــمــول بـــه بــاملــغــرب، 
لــيــعــاد بــعــد ذلـــك تــصــنــيــعــهــا. ويــجــمــع تــجــار 
فـــي ســــوق الــفــتــح الــشــهــيــر بـــالـــدار الــبــيــضــاء 
أن  على  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في 
األســر املغربية لم تعد تعتبر الذهب » زينة 
وخــزيــنــة«، كما يقول أهــل البلد، بــل أضحوا 
يــوظــفــون أمــوالــهــم فــي مــجــاالت أخــــرى أكثر 
إلحاحا. ويقول الشاب، محمد الــورزازي، إن 
ســعــر الــذهــب قــفــز مــن 30 دوالرًا لــلــغــرام في 
إلــى 33.5 دوالرًا خالل  املــاضــي،  العام  نهاية 
الغرام  األخيرة. ويرتفع سعر  أشهر  العشرة 

فـــي ظل  إلــــى 50 دوالرًا،  كــثــيــرة  أحـــيـــان  فـــي 
احتساب قيمة النقوش واألحجار، التي تزين 
ــقـــادر عــزيــزي،  بــهــا املـــصـــوغـــات، وفـــق عــبــد الـ

الصانع في سوق الفتح بالدار البيضاء.
وما زال سعر الذهب دون املستوى القياسي 
الــذي بلغه في عام 2012، حسب ما يالحظه 
عزيزي، حيث كان يتراوح بني 35 و55 دوالرًا 
للغرام الواحد. غير أنه يتجلى أن سعر املعدن 
العشرة  مــدى  قفزة قوية على  النفيس شهد 
ــــوام األخـــيـــرة، حــيــث انــتــقــل مـــن 14 دوالرًا  أعـ
للغرام الــواحــد، قبل أن يصل إلــى 20 دوالرًا، 

ثم 28 دوالرًا، ويتعدى حاجز 30 دوالرًا.
وكـــان تــقــريــر صـــادر عــن املــنــدوبــيــة السامية 
للتخطيط )حكومية(، العام املاضي، قد أظهر 
يــصــرحــون بأنهم  الــذيــن  املــغــاربــة،  أن نسبة 
تــتــعــدى %14.7،  ــادرون عــلــى االدخـــــــار، ال  ــ ــ قـ
بــيــنــمــا يـــؤكـــد 85.3% مــنــهــم أنـــهـــم عـــاجـــزون 
إلــــى أن %60.5  الــتــقــريــر  عـــن ذلـــــك. وخـــلـــص 
مـــن تــلــك األســــــر، تــــرى أن إيــــراداتــــهــــا تغطي 
نفقاتها، بينما تضطر 32.3% من األسر إلى 
االستدانة أو اللجوء إلى مدخراتها من أجل 

تلبية احتياجاتها في كل شهر.

بريق الذهب ال يجذب المغاربةبوادر أزمة جديدة بين عمال تونس والحكومة

خفض بدل السكن 
من 150 دينارًا إلى 60 

دينارًا شهريًا

الكويت ـ خالد الخالدي، محمود بدير

قــرار مجلس الخدمة املدنية  أثــار 
فــي الــكــويــت، خــفــض بـــدل السكن 
الوافدين  للمعلمني  الــذي ُيصرف 
من 150 ديــنــارًا ) 497 دوالرًا( إلــى 60 دينارًا 
تــداعــيــات  مــن  مــتــنــامــيــًا  قــلــقــا  ) 199 دوالرًا(، 
ــاري الــــذي  ــقــ ــعــ ــلـــى الـــقـــطـــاع الــ ــرار عـ ــ ــقـ ــ ــذا الـ ــ هــ
القطاعات  وكذلك  بــاألســاس،  تراجعًا  يواجه 
الــتــجــاريــة والــخــدمــيــة، الــتــي يــتــخــوف مــن أن 
يـــؤدي تقليص اإلنــفــاق مــن جــانــب الــوافــديــن 

بشكل عام إلى ركود في األسواق.
ــــرار مــجــلــس الــخــدمــة املـــدنـــيـــة، يــوم  ويـــأتـــي قـ
التي  السياسة  فــي ضــوء  املــاضــي،  الخميس 
ترشيد  نحو  الكويتية  الحكومة  تنتهجها 
لــلــدولــة، بسبب  العامة  امليزانية  فــي  اإلنــفــاق 
العجز الذي تواجهه في ظل استمرار تراجع 

أسعار النفط عامليًا.
وقال يوسف النجار، الوكيل املساعد للشؤون 
املــالــيــة فـــي وزارة الــتــربــيــة، فـــي تــصــريــحــات 
ما  الــدولــة  الــقــرار سيوفر على  إن  صحافية، 
يقارب 42 مليون دينار سنويًا ) 140 مليون 
دوالر(، مشيرًا إلى أنه جاء بناء على توصية 
الــوزارة  التزامات  حكومية بغرض تخفيض 
السنوات  ارتفاعًا خــالل  التي شهدت  املالية، 
األخــيــرة. وأدى الــقــرار إلــى حالة مــن السخط 
فــي أوســـاط املعلمني الــوافــديــن الــذيــن أصبح 
في  تغيير مسكنه  على  منهم مجبرًا  الكثير 
ــدل الــســكــن بــنــســبــة تــصــل إلــى  ظـــل خــفــض بــ
كلف  ارتــفــاع  بسبب  عوائلهم  وتسفير   %60
املــعــيــشــة، وســــط تـــوقـــعـــات بــــأن تــمــتــد ردود 
ــاعـــات أخــــــرى مــــن الــعــامــلــني  الـــفـــعـــل إلـــــى قـــطـ
مشابهة  حكومية  لقرارات  تحسبًا  الوافدين 

في ظل مساعي التقشف وخفض اإلنفاق.
ــمـــني الـــــوافـــــديـــــن، الـــذيـــن  ــلـ ــعـ ويـــبـــلـــغ عــــــدد املـ
ألف  يــقــارب 40  مــا  السكن  بـــدالت  يتقاضون 
معلم، وتــتــراوح رواتــبــهــم مــن دون احتساب 
مبلغ بــدل السكن مــا بــني 420 ديــنــارًا )1400 
فيما  دوالر(،   1600( ديـــنـــارًا  و460  دوالر( 
يــتــقــاضــى املـــعـــلـــمـــون الـــكـــويـــتـــيـــون مــــا يــصــل 
ــــب، حـــســـب اخـــتـــالف  ــراتـ ــ ــذا الـ ــ ــــى ضــعــفــي هـ إلـ

التخصصات واملراحل العمرية للتدريس.
العقاري  الخبير  الدليجان،  سليمان  ويقول 
لـ »العربي الجديد«، إن القرار سيكون له أثر 
سلبي على العقار االستثماري، الذي يشهد 
الحالي،  العام  بداية  منذ  متتالية  تراجعات 
نــظــرًا لــوضــع الـــســـوق الـــعـــام الــــذي يــظــهــر أن 

املعروض أكثر من املطلوب.
كبيرة  شريحة  هناك  أن  الدليجان  ويضيف 
فــي شقق  يسكنون  واملــعــلــمــات  املعلمني  مــن 
الحالية  أوضاعهم  تتناسب مع  استثمارية، 
ومــع بــدل اإليــجــار الـــذي يــقــدر بـــ 150 ديــنــارًا 
ــدل بــنــســبــة  ــ ــبـ ــ ــًا، لـــكـــن خـــفـــض هــــــذا الـ ــريــ ــهــ شــ
كبيرة، سيدفع عــددًا ال بأس به من املعلمني 
الوضع  بــدائــل تتناسب مــع  البحث عــن  إلــى 
الــجــديــد، أو الــســكــن فــي مــجــمــوعــات بـــدال من 
على  تأثير  لــه  سيكون  مــا  منفردين،  السكن 

إخالء بعض الشقق االستثمارية الحالية.
وبــحــســب تــقــريــر أصــــدره بــنــك بــيــت التمويل 
ــتـــي مـــــؤخـــــرًا، فــــــإن تــــــــــداوالت الـــقـــطـــاع  ــويـ ــكـ الـ
العقاري في الربع الثاني من 2016 ) إبريل/
نــيــســان إلـــى نــهــايــة يــونــيــو/حــزيــران( فقدت 
نحو 31% من قيمتها، مقارنة بالفترة ذاتها 
قيمة  بانخفاض  املــاضــي، متأثرة  الــعــام  مــن 
االستثماري  القطاعني  التداوالت في كل من 

والسكني بنسبة 45% و31% على التوالي.
ويـــقـــول تــوفــيــق الــــجــــراح، الــخــبــيــر الــعــقــاري، 
للمقيمني  املــؤجــرة  الشقق  في  االستثمار  إن 
كبيرة  لــشــريــحــة  ــًا  ــاريـ ادخـ اســتــثــمــارًا  يعتبر 
أن  اعــتــبــار  الــعــقــاريــني، على  املستثمرين  مــن 
القطاع العقاري يعتبر املالذ اآلمن في الوقت 

الراهن مقارنة بباقي القطاعات.
ويــضــيــف الـــجـــراح لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن 
املــســتــثــمــريــن كـــانـــوا يــحــصــلــون عــلــى عــوائــد 
تصل إلــى 8% فــي العقار االســتــثــمــاري، قبل 
أن تــتــراجــع الــى 6% اآلن، وهــي أعــلــى بقليل 
ــتــــراض الـــتـــي تــصــل إلــــى %5،  مـــن فـــائـــدة االقــ
للعقار  تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة  أي  أن  يــعــنــي  مــمــا 
االســــتــــثــــمــــاري ســـتـــكـــون لـــهـــا تـــبـــعـــات عــلــى 

املقترضني لشراء العقارات االستثمارية.
ويشير إلــى أن خفض بــدل السكن، سيحدث 
فراغًا في الشقق، حيث يتوقع أن يقوم العديد 
من املعلمني الوافدين بتسفير عائالتهم إلى 

بلدانهم وإخالء شققهم السكنية الحالية.
ــم، أمـــــــني ســـــر اتــــحــــاد  ــ ــانـ ــ ــغـ ــ ــيــــس الـ وتـــــوقـــــع قــ
مزيدًا  السكني  القطاع  يشهد  أن  العقاريني، 
مــن االنخفاض فــي األســعــار بــدايــة مــن العام 

املقبل 2017، وال سيما خارج العاصمة.
وكـــان تقرير حــديــث صـــادر عــن بنك الكويت 
الدولي، قد ذكر أن سوق العقار الكويتي لن 
يشهد عــلــى األغــلــب أي تــغــيــرات جــذريــة في 
لــم تشهد  مــا  املبيعات واألســعــار  مستويات 
ملحوظًا،  ارتــفــاعــًا  النفط  أســعــار  مستويات 
وملــــــدة زمـــنـــيـــة مـــعـــتـــبـــرة. وبـــحـــســـب بــيــانــات 
ــاري، فـــــإن نــســبــة  ــقــ ــعــ ــاع الــ ــقـــطـ ــن الـ مــحــلــيــة عــ
في  وهــي   ،%18 بلغت نحو  الشاغرة  الشقق 
ازديــاد، خاصة الشقق املتوسطة والصغيرة 
الــتــي يفضلها الــــوافــــدون.  وتــظــهــر بــيــانــات 
للمباني  املدنية  للمعلومات  العامة  الهيئة 
ــــدد املـــبـــانـــي فــي  ــدات، أن إجـــمـــالـــي عـ ــ ــوحــ ــ والــ
الكويت بلغ نحو 205 آالف مبنى في نهاية 
بنهاية  ألف مبنى  2015، مقارنة بنحو 180 

2014، بزيادة بلغت نسبتها نحو %12.
بيانًا  الكويتية  املعلمني  جمعية  ــدرت  وأصــ
صــحــافــيــًا حــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« على 
ــــن تــضــامــنــهــا  ــــت فـــيـــه عـ ــربـ ــ ــه، أعـ ــنــ نـــســـخـــة مــ
مـــع املــعــلــمــني الـــوافـــديـــن ورفـــضـــهـــا املــســاس 

برواتبهم ومستحقاتهم.
وقال رئيس جمعية املعلمني وليد الحساوي 
ــرار خــفــض بــدل  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: إن قـ لـ

ــًا لــلــجــمــيــع، خــصــوصــًا  ــادمــ ــاء صــ ــ الـــســـكـــن جـ
أن املــبــلــغ املــحــســوم كــبــيــر. وتــوقــعــت مــصــادر 
قــريــبــة للمعلمني  الــتــربــيــة، هــجــرة  فــي وزارة 
الــوافــديــن مــع نهاية الــعــام الــدراســي الحالي 
إلى دول مجاورة، منها قطر واإلمارات طمعًا 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى مـــرتـــبـــات أعـــلـــى، بينما 
ــادة أســرهــم إلى  سيفضل آخـــرون البقاء وإعـ
بالدهم تجنبًا ملصاريف العيش الباهظة في 
الكويت، خصوصًا مع ارتفاع نسبة التضخم 

وصعود األسعار. 
ويــقــول مــحــمــد أنــــور وهـــو مــعــلــم لــغــة عربية 
»العربي الجديد« : » أتقاضى راتبًا يقدر بـ  لـ
500 دينار شهريًا، بينما يبلغ إيجار شقتي 
220 دينارًا أي نصف الراتب تقريبًا، باإلضافة 
إلـــى املــصــاريــف األخــــرى كــمــصــاريــف تجديد 
ــاء والــــزوجــــة وتـــجـــديـــد رخــصــة  ــنــ إقـــامـــة األبــ
القيادة والوقود واملأكل واملشرب، مما يعني 
أنــنــي لــن أدخـــر فلسًا واحـــدًا لتصبح الحياة 
الغربة«.  فــي  فقط  هنا مجرد مأكل ومــشــرب 
وتــحــل الــكــويــت رابـــعـــًا فـــي مــتــوســط األجـــور 
خــلــيــجــيــًا، وفــــق املــؤســســة الــعــربــيــة لــضــمــان 
الحكومية في  الــبــيــانــات  االســتــثــمــار. ووفـــق 
الكويت فإن املتوسط الشهري لراتب املوظف 
الــكــويــتــي فـــي الــــــــوزارات يــبــلــغ 1416 ديــنــارًا 
راتـــب  مــتــوســط  يــبــلــغ  بــيــنــمــا  دوالر(،   4700(
غير الكويتي 500 دينار )1658.5 دوالرًا(، ما 
نحو  يستقطع  السكن  قيمة  متوسط  يجعل 
26.3% من راتب املواطن ونحو 50% من راتب 
الــــوافــــد. وتـــبـــرر الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة خفض 
ــــدالت الـــوافـــديـــن، بــالــســعــي إلــــى كــبــح عجز  بـ
ــر املــالــيــة الكويتي،  املـــوازنـــة، الـــذي قـــدره وزيـ
أنــــس الـــصـــالـــح، بــنــحــو 9.5 مـــلـــيـــارات ديــنــار 
)31.5 مليار دوالر( خالل العام املالي الحالي 
الذي ينتهي في مــارس/آذار املقبل. وأضاف 
الوزير أنه سيجري تمويل العجز، من خالل 
مليارات   6.6( ديــنــار  ملياري  نحو  اقــتــراض 

أدوات  دوالر( من السوق املحلية باستخدام 
الــديــن الــعــام، ونــحــو 10 مــلــيــارات دوالر عبر 

سندات من األسواق العاملية.
ــــدرت الــحــكــومــة خـــالل الــعــامــني املــاضــي  وأصـ
والحالي قرارات تتعلق بزيادة أسعار بعض 
السلع املدعومة والخدمات التي يرى خبراء 
وافدون أنها تؤثر بشكل أكبر على عوائدهم 
الــحــكــومــة مطلع سبتمبر/ املــالــيــة. وطــبــقــت 
ــرارًا بــرفــع أســعــار البنزين  أيــلــول املــاضــي، قــ
ألول مــــرة مــنــذ تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي، 
بنسب تتراوح بني 41% و83.3% حسب نوع 
البنزين، بعد  الوقود. وجــاءت زيــادة أسعار 
رفع أسعار الديزل بداية العام املاضي 2015 
إلــى 170 فلسًا ) مــن 0.18  مــن 55 فلسًا للتر 
إلى 0.65 دوالر(، بنسبة 209%، لتكون بذلك 
عـــن بعض  الـــدعـــم  تــرفــع  ــة خليجية  دولــ أول 
املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة. ويـــشـــيـــر ُمـــقـــيـــمـــون فــي 
أنه  إلــى  الــجــديــد«  »الــعــربــي  التقتهم  الكويت 
سرعان ما لوحظت زيــادة في أسعار السلع 
إلــى 25% في  الغذائية بنسبة تصل  واملـــواد 
الكثير مــن الــســلــع، بــعــد اإلعــــالن عــن تحرير 
أسعار البنزين. وكشفت وثيقة حكومية في 
وعربية  محلية  شركة   80 تقدم  عــن  الكويت 
وعــاملــيــة عــامــلــة فــي الـــبـــالد، بــطــلــبــات لــزيــادة 
أســـعـــار مــنــتــجــاتــهــا الـــتـــي تــضــم نــحــو 1600 
ســلــعــة مــنــتــشــرة فـــي الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
واألسواق، بنسبة تتراوح ما بني 10% و%25، 
وذلك على خلفية زيادة أسعار البنزين التي 

طبقتها الحكومة الشهر املاضي.
ــل ارتـــــفـــــاع كـــلـــف املـــعـــيـــشـــة والـــقـــلـــق  ــ وفــــــي ظـ
الـــذي يسيطر على أغــلــب الــوافــديــن مــن عدم 
عاملون  يرى  الوظيفية،  أوضاعهم  استقرار 
ــيـــة أن حــركــة  فــــي قـــطـــاعـــات تـــجـــاريـــة وخـــدمـ
باعتبار  أيضًا،  باتت غير مستقرة  األســواق 
أن الوافدين يشكلون 69% من حجم السكان. 
التنفيذي  الرئيس  الــهــاجــري،  ويــقــول حمود 
لــشــركــة األمــــــان لـــأغـــذيـــة، إن خــفــض بـــدالت 
الـــوافـــديـــن، ســيــؤثــر عــلــى جــمــيــع الــقــطــاعــات 
بــمــا فــيــهــا قــطــاع األغـــذيـــة، حــيــث ستتقلص 
العمليات الشرائية بطبيعة الحال، وذلك بعد 

عودة العديد من أسر الوافدين إلى بلدانهم.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ويـــضـــيـــف الـــهـــاجـــري لـ
»نــتــوقــع انــخــفــاض الـــقـــوة الــشــرائــيــة بنسبة 
20% خالل األشهر املقبلة، بعد تطبيق القرار 
الرئيس  الحكومي«. ويرى صالح العوضي، 
أن  لــالتــصــاالت،  املستقبل  لشركة  التنفيذي 
الــقــطــاع ســيــتــأثــر أيــضــًا وتــتــراجــع ربــحــيــتــه، 
الخاصة  ميزانياتها  األســر  تخفض  أن  بعد 
بــاســتــخــدام االتــصــاالت وخــدمــات اإلنــتــرنــت، 
الـــكـــويـــت، أو لتغيير  لــســفــرهــا خــــارج  ســــواء 

ميزانية املصاريف لديهم.
ــعـــوضـــي إلـــــى أن قــــــــرارات خــفــض  ويـــشـــيـــر الـ
ــبـــدالت عــمــومــًا مـــن جــانــب الــحــكــومــة، جــاء  الـ
بــغــرض تخفيض االلــتــزامــات واملــصــروفــات، 
لكن تداعيات ذلك على القطاعات االقتصادية 
مــلــمــوســًا، حــيــث سيصيبها بضرر  ســيــكــون 
وربــمــا بــشــلــل، بــعــد أن تحقق تــراجــعــات في 
ربــحــيــتــهــا، وبــالــتــالــي ســتــضــطــر إلــــى إجــــراء 
عملية تسريح ملوظفيها وتخلق أزمة أخرى 
فــي الــســوق. ويــشــيــر خــبــراء اقــتــصــاد إلـــى أن 
هناك الكثير من القطاعات التي تأثرت بالفعل 
ــدار األشــهــر املــاضــيــة، وال سيما بعد  عــلــى مـ
اتجاه الحكومة لتسريح أعداد من املوظفني 
وتــقــلــيــص الــــبــــدالت، مــنــهــا قــطــاع الــســيــارات 
إلــى أن  واملــصــارف كذلك. ويشير مصرفيون 
ــســرحــني أو الــذيــن يــتــم خفض 

ُ
الــكــثــيــر مــن امل

بدالتهم لن يتمكنوا من سداد مديونياتهم، 
األمر الذي يساهم في رفع حجم مخصصات 
املصارف ملواجهة حاالت التعثر عن السداد.  
وبحسب بــيــانــات مــصــرف الــكــويــت املــركــزي، 
فـــإن إجــمــالــي مــخــصــصــات املـــصـــارف، ارتــفــع 
بــعــام  مــقــارنــة   ،%18.1 بــنــســبــة   2015 خــــالل 
2014، مسجلة 2.1 مليار دينار كويتي )6.96 

مليارات دوالر(. 
زيــــــــــــــادة حـــجـــم  أن  إلــــــــــى  ويـــــشـــــيـــــر خـــــــبـــــــراء 
اتخاذ  على  املــصــارف  ستجبر  املخصصات 
فبعد  جديدة،  وائتمانية  استثمارية  نماذج 
تــوســعــهــا خــــالل األعـــــــوام املـــاضـــيـــة فـــي منح 
االئــتــمــان والــقــروض لــأفــراد لالستفادة من 
الزيادات في الرواتب، التي تم إقرارها خالل 
البحث عن  عليها  السابقة، أصبح  السنوات 

قناة استثمارية جديدة.

يزيد ركود العقارات واألسواق الكويت: خفض بدالت المعلمين 

العقاري  القطاع  على  القلق  يسيطر 
الكويتي الذي يواجه تراجعًا باألساس، من 
تداعيات قرار الحكومة بخفض بدل السكن 

لنحو 40 ألف معلم وافد، في إطار ترشيد 
من  مخاوف  وتسود  الحكومي.  اإلنفاق 
انعكاس القرار الحكومي بالسلب أيضًا على 

التي  األخرى،  االقتصادية  النشاطات  حركة 
ستتأثر باضطرار الوافدين بشكل عام وليس 
المعلمين فقط، إلى خفض اإلنفاق وتغيير 

الضغوط  تزايد  ظل  في  االستهالك  أنماط 
والرسوم  األسعار  رفع  جراء  المعيشية 

وخفض والبدالت

القادرون على
االدخار ال يتعدون %14.7 

من األسر المغربية

مؤشرات
األسواق
تراجع دبي 

تـــــــــــراجـــــــــــع املــــــــؤشــــــــر 
الــــــعــــــام لـــــســـــوق دبــــي 
بنهاية  املالية  لــأوراق 
تـــــعـــــامـــــات، أمــــــــــس، بــنــســبــة 
نقاط،   6.49 خاسرا   ،%0.19
نــقــطــة،   3348.1 إلــــى  لــيــصــل 
مــتــأثــرًا بــعــمــلــيــات بــيــع لجني 
التراجعات  وتــصــدر  األربــــاح. 
قــطــاع الــســلــع بــنــســبــة %1.3، 
بنحو %1.29.  النقل  وتراجع 
كما أنهى املؤشر العام لسوق 
ــي تـــعـــامـــاتـــه،  ــ ــالـ ــ ــبــــي املـ أبــــوظــ
 ،%0.62 بنسبة  تــراجــع  على 
ــاعـــي  ــمـ مـــــتـــــأثـــــرًا بــــهــــبــــوط جـ
ــيـــادة  ــقـ ــات بـ ــاعــ ــطــ ــقــ ــ ــــكــــافــــة ال ل
 27.43 ليفقد  والعقار،  الطاقة 
نــقــطــة ويـــصـــل إلــــى مــســتــوى 

4362.17 نقطة.

 
الكويت تخسر

أنـــــــــــهـــــــــــت بـــــــــورصـــــــــة 
الـــبـــحـــريـــن تـــعـــامـــات، 
ــلــــى تــــراجــــع  أمــــــــس، عــ
التوالي،  على  الخامس  لليوم 
ــة  ــي حـــركـ ــ وســـــــط ارتــــــفــــــاع فــ
ــتـــأثـــرة بــهــبــوط  الــــــتــــــداوالت، مـ
ــثـــمـــار  ــتـ ــاع االسـ ــطــ ــن قــ ــ ــل مـ ــ كـ
واملــصــارف. وتــراجــع املؤشر 
ليصل   ،%0.5 بنسبة  الــعــام 
إلى مستوى 1131.38 نقطة، 

بخسائر بلغت 5.67 نقطة.

هبوط البحرين
أنـــــــــــهـــــــــــت بـــــــــورصـــــــــة 
الـــبـــحـــريـــن تـــعـــامـــات، 
ــلــــى تــــراجــــع  أمــــــــس، عــ
التوالي،  على  الخامس  لليوم 
ــة  ــي حـــركـ ــ وســـــــط ارتــــــفــــــاع فــ
ــتـــأثـــرة بــهــبــوط  الــــــتــــــداوالت، مـ
ــثـــمـــار  ــتـ ــاع االسـ ــطــ ــن قــ ــ ــل مـ ــ كـ
واملــصــارف. وتــراجــع املؤشر 
ليصل   ،%0.5 بنسبة  الــعــام 
إلى مستوى 1131.38 نقطة، 

بخسائر بلغت 5.67 نقطة.

 
صعود مصر

ارتــــــــــــفــــــــــــع املــــــــؤشــــــــر 
الــرئــيــســي لــلــبــورصــة 
جــي  إي   « املــــصــــريــــة 
 ،%0.82 بــنــســبــة   ،»30 اكـــس 
 8436.8 مستوى  إلــى  ليصل 
ــا بــعــمــلــيــات  نـــقـــطـــة، مــــدعــــومــ
املستثمرين  شراء من جانب 
العرب واألجانب، على خلفية 
تـــوقـــعـــات بــتــعــويــم الــحــكــومــة 
املصرية قيمة عملتها املحلية 
مـــا يــعــزز مـــن وضــــع الــــدوالر 
األمـــيـــركـــي ويـــزيـــد الــتــوقــعــات 
بارتفاع االستثمار في سوق 

األوراق املالية.
واســتــقــر ســعــر الـــــدوالر عند 
مــســتــوى 8.83 جــنــيــهــات في 
بالبنوك،  الرسمية  التعامات 
بينما قفز ليامس 14 جنيهًا 

في السوق السوداء.
 

ارتفاع ُعمان
ــعــام  ــر ال ــع املـــؤشـ ــفـ ارتـ
ــط فــي  ــقـ ــسـ ــــوق مـ ــــسـ لـ
ختام تعامات، أمس، 
بنسبة 1.47%، ليستقر عند 
نــقــطــة،   5692.36 مـــســـتـــوى 
بــدعــم  نــقــطــة،   82.39 رابـــحـــًا 
الذي  املالي  القطاع  أسهم  من 

صعد بنسبة %2.55.
وزاد حجم التداوالت إلى 40.2 
مــلــيــون ســـهـــم، مــقــابــل 17.3 
مليون سهم بجلسة الخميس 
املاضي، كما صعدت السيولة 
إلى 7.96 مايني ريال )20.7 
 2.86 مــقــابــل  دوالر(،  مــلــيــون 
7.44 مايني   ( ريـــال  مــلــيــون 

دوالر( في الجلسة السابقة.

زاد ارتفاع سعر الذهب 
من عزوف المغاربة عن 
اقتناء المعدن النفيس، 
سواء لالستثمار أو التزيّن

متفرقات اقتصادية

احتجاج سابق للمطالبة بالتشغيل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

مخاوف من تراجع القدرة الشرائية للوافدين )ياسر الزيات/فرانس برس(

)Getty( السوق العقارية تعاني من الركود

تحقيق

التربية  وزارة  في  المالية  للشؤون  المساعد  الوكيل  النجار،  يوسف  قال 
بالكويت، في تصريحات صحافية، إن قرار خفض بدل السكن للمعلمين 
الوافدين سيوفر على الدولة ما يقارب 42 مليون دينار سنويًا ) 140 مليون 
تخفيض  بغرض  حكومية  توصية  على  بناء  جاء  أنه  إلى  مشيرا  دوالر(، 

التزامات الوزارة المالية، التي شهدت ارتفاعًا خالل السنوات األخيرة.
ويبلغ عدد المعلمين الوافدين، الذين يتقاضون بدالت السكن، ما يقارب 
بين 420  السكن  40 ألف معلم، وتتراوح رواتبهم من دون احتساب بدل 
المعلمون  يتقاضى  فيما  دوالر(،   1600( دينارًا  و460  دوالر(   1400( دينارًا 

الكويتيون نحو ضعفي هذا الراتب.

توفير 140 مليون دوالر
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

ال يــــــزال الــــجــــزائــــريــــون يـــحـــاولـــون 
تبيان الخيط األبيض من األسود 
إعـــادة رفــع التجميد عن  فــي ملف 
قرار منع استيراد السيارات املستعملة، بعدما 
تحولت هــذه القضية إلــى كــرة ثلج، تتدحرج 
بني الـــوزارات وتكبر مع مــرور األيـــام، لتشكل 
بوادر أزمة فعلية في الحكومة، وتطرح الكثير 
من التساؤالت حول مصير قرار رفع التجميد، 

وانعكاساته على السوق الجزائرية.
املاضي،  بدأ كل شيء في 19 سبتمبر/أيلول 
الجزائري، بختي  التجارة  وزيــر  أعلن  عندما 
ــاء فــــي إطــــار  ــ بـــلـــعـــايـــب، عــــن قــــــرار حـــكـــومـــي جـ
ــة لــســنــة 2017 يــرفــع  ــوازنــ ــانـــون املــ مـــشـــروع قـ
ــرار مــنــع اســتــيــراد الــســيــارات  الــتــجــمــيــد عـــن قــ

من  ابــتــداء  معينة،  شــروط  مقابل  املستعملة، 
إعــداد  بعد  وذلــك  الثاني 2017،  يناير/كانون 
دفــتــر شـــروط دقــيــق يمنع اســتــيــراد ســيــارات 
تحديد  يعني  مــا  للخطر،  الــســائــقــني  تــعــّرض 
شروط لعملية ترخيص االستيراد قبل نهاية 

الــســنــة الــحــالــيــة. وفــــور إعــــان وزيــــر الــتــجــارة 
الجزائري عن القرار، طفت الكثير من األسئلة 
حول من سيستفيد من هذا اإلجــراء، املواطن 
الــعــادي أم شــركــات مختصة فــي االســتــيــراد؟ 
وذلك في ظل تحدث بلعايب عن دفتر شروٍط 
ينظم نــشــاط وكــــاالت االســتــيــراد الــعــامــلــة في 
الــبــاد. بعد أيــام مــن  تصريح وزيــر التجارة، 
املــنــاجــم، عبد السام  دخــل وزيـــر الصناعة و 
بوشوارب، على خط األزمة، حيث صرح   في  
»الحكومة  بـــأن  املــاضــي  أيــلــول  سبتمبر/   27
تسعى إلعـــادة الــســمــاح بــاســتــيــراد الــســيــارات 
 اإلجـــراءات 

ّ
املستعملة أقــل من 3 ســنــوات، وأن

ستقتصر على املتعاملني املختصني في هذا 
ــال«، فــي إشــــارة إلـــى الـــوكـــاء املعتمدين  املـــجـ
إلجــراء عمليات االســتــيــراد، وذلــك، وفــق دفتر 
شروط يجري التحضير له الحقًا، ومن املقرر 
بداية التعامل به فور الفراغ من إعداده، بينما 
تحفظ وزير الصناعة الجزائري على الخوض 
فــي قــيــمــة الـــرســـوم الــجــمــركــيــة املــقــرر فرضها 
دفتر  أن  السيارات، من منطلق  استيراد  على 

الشروط هو الفاصل في هذا املجال.
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  أنــــه مــطــلــع شــهــر  إال 
الحالي، نشرت صحف جزائرية تسريبات من 
داخل قصر الحكومة، تفيد بأن رئيس الوزراء 
استيراد  فكرة حصر عملية  الجزائري رفض 
ــنـــوات  ــل مــــن 3 سـ ــ الــــســــيــــارات املــســتــعــمــلــة أقــ
بـــالـــوكـــاء املــعــتــمــديــن فـــقـــط، بـــل اشـــتـــرط رفــع 
االستيراد  عملية  توسيع  عبر  تمامًا،  الحظر 

لتطاول املواطنني العاديني.
السام  واملــنــاجــم، عبد  الصناعة  وقطع وزيــر 

تخبط الحكومة 
الجزائرية

قرارات حكومية 
متضاربة حول 

استيراد السيارات 
)فايز نور الدين/

فرانس برس(

هل تجيز الجزائر استيراد السيارات المستعملة لكل المواطنين؟ تحصره 
الملف وتعززها  القرار؟ أسئلة كثيرة تطرح في هذا  بالوكالء؟ توقف 

الخالفات الحكومية، ويربط البعض مصير القرار بـ »المافيات«

أعلن وكالء استيراد 
السيارات رفضهم قرار 

فتح االستيراد

المنطقة الحدودية 
غنية بالموارد المائية 

والزراعية

المؤشرات االقتصادية 
بالبالد تزيد سوءًا مع 

استمرار الركود

شكوك وخالفات 
حول استيراد 

السيارات المستعملة

تجاوب األردنيون، أمس األحد، مع حملة »غاز العدو احتال«، بحيث قاموا بإطفاء 
أضواء منازلهم ومحالهم، لألسبوع الثاني على التوالي، رفضًا التفاقية استيراد 
الحملة  املاضي. ودعــت  الشهر  التي تم توقيعها نهاية  الغاز اإلسرائيلي  األردن 
الوطنية األردنية إلسقاط اتفاقية الغاز مع »إسرائيل«، إلى مسيرة يوم الجمعة 
املقبل في عّمان واملحافظات، لاحتجاج على اتفاقية الغاز مع إسرائيل. وحسب 
بيان للحملة نشرته على صفحتها للتواصل االجتماعي فيسبوك، فإن املسيرة 
املحافظات  البلد، عّمان، ومــن كل  الحسيني، وســط  املسجد  ستنطلق من ساحة 
األردنّية، من الجنوب إلى الشمال. وشارك آالف األردنيني في تحركات احتجاجية، 
خال األسبوعني املاضيني. ودافعت الحكومة األردنية عن اتفاقية استيراد الغاز 

من إسرائيل بأنها ستوفر على اململكة نحو 600 مليون دوالر سنويًا.
)العربي الجديد(

الرافدين الحكومي، عن إطــاق سلفة العشرة مايني دينار  بعدما أعلن مصرف 
)8500 دوالر( اإللكترونية، ملوظفي الدولة العراقية األسبوع املاضي، أكد املصرف 
أجل  مــن  جــاءت  السلفة  لهذه  التي وضعها  القانونية  الضوابط  أن  األحــد  أمــس 
العمل وتشجيع  التقنيات في  أحــدث  القطاع املصرفي وتطبيق  النهوض بواقع 

جباية الحقوق إلكترونيًا للقضاء على التعامل بالنقد«. 
وكان مصرف الرافدين قد أعلن عدم شمول املوظف الذي يتجاوز عمره 50 عامًا 
لــديــهــم بــطــاقــة ذكية  إلـــى أن األســمــاء املــشــمــولــة بالسلفة هــم مــن  بالسلفة، الفــتــًا 
الستام الــراتــب، إضافة إلــى من ليس لديهم قــروض سابقًا. كما وضــع املصرف 
إيــداع مبلغ السلفة  الــذي ال يمتلك البطاقة الذكية من خال  تسهيات للموظف 
البالغ 10 مايني دينار باملصرف عن طريق التوفير، بعدها بإمكان املوظف سحب 

كامل املبلغ با بطاقة.
)العربي الجديد(

ــفـــاع أســـعـــار الــذهــب  تــوقــع املــحــلــل املـــالـــي الـــســـوري، عــلــي الــشــامــي، اســتــمــرار ارتـ
باألسواق السورية ليصل سعر غــرام الذهب، عيار 21 قيراطًا، إلى نحو 25 ألف 
الحالي.  العام  نهاية  السنة،  رأس  أعياد  قبل  دوالرًا(،   117 )حــوالــى  ليرة سورية 
بالعملة  ثقتهم  السوريون  »فقد  الجديد«:  »العربي  لـ في تصريح  الشامي،  وقــال 
الثورة«،  بداية  منذ  أكثر من عشرة أضعاف  تراجع سعر صرفها  بعد  الوطنية، 
املباشر عبر بيع  التدخل  أن كل محاوالت حكومة بشار األســد، بما فيها  مبينًا 
الدوالر للمصارف وشركات الصرافة، باءت بالفشل، ليفرض الواقع االقتصادي 
املتدهور نفسه  ويتراجع سعر الليرة مقابل الدوالر، من 50 إلى أكثر من 530 ليرة 
ليقفز  القياسية،  ارتفاعاتها  السورية  باألسواق  الذهب  أسعار  وتواصل  اليوم.  
سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطًا 40.40% مقارنة عما كان عليه في مطلع 2016.
)العربي الجديد(

أخبار في صور

التحركات األردنية متواصلة: 
»أوقفوا غاز العار«

إطالق سلفة إلكترونية 
للموظفين العراقيين

40 % ارتفاع الذهب في سورية 
منذ بداية العام

األزمة تنعكس على معيشة المواطنين )محمود تركية/ فرانس برس(تراجع الزراعة يؤثر على اإليرادات )كاميل ليباج/فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تعول الحكومة السودانية على التوصل إلى 
صــيــغــة تـــوافـــق نــهــائــيــة مـــع حــكــومــة الــجــنــوب 
األمنية  الكلفة  لتقليل  الــحــدود  ترسيم  بشأن 
املمتد  الشريط  بسكان  دفــعــت  الــتــي  الكبيرة، 
حوالى ألفي كيلومتر، والبالغ عددهم عشرة 
ــــى مــنــاطــق  ــى الــــهــــروب إلـ ــ مـــايـــني مــــواطــــن، إلـ
أخــــرى مــمــا أثــــر عــلــى مـــــوارد املــنــطــقــة الغنية 
التي تعتمد عليها حكومتا الخرطوم وجوبا 

بنسبة كبيرة. 
ويــعــد الــشــريــط الـــحـــدودي مــن أغــنــى املناطق 
وتــتــوافــر فــيــه جــمــلــة مـــن املـــزايـــا االقــتــصــاديــة 
ــود الـــثـــروة  ــوجــ ـــا يــتــعــلــق بــ ـــي مـ ــة، فـ ــركـ ــتـ املـــشـ
املياه في  املناخ مع توفر  الحيوانية واعتدال 
األنهار والجداول املوسمية، إضافة إلى النفط 
والثروات املعدنية املطمورة في باطن األرض.

ــة بــني  ــركـ ــتـ وكــــانــــت مـــفـــوضـــيـــة الـــــحـــــدود املـــشـ
وثائق  على  التوقيع  إلــى  انتهت  قــد  البلدين 
لترسيم الحدود بني شمال السودان وجنوبه، 
عــقــب الــجــولــة الــســادســة لــلــمــفــاوضــات، الــتــي 
أبابا  أديـــس  اإلثيوبية  العاصمة  فــي  التأمت 

مطلع الشهر الحالي.
ويشار إلى أن البلدين يتنازعان حول مناطق 
حدودية تشمل »دبة الفخار« في والية النيل 
األبيض، و»كاكا التجارية« بني جنوب كردفان 
وأعالي النيل الجنوبية ومنطقة »كافي كنجي 
– حــفــرة الــنــحــاس« الــواقــعــة فــي واليـــة جنوب 
الدكتور  االقتصادي،  الخبير  ويقول  دارفـــور. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

املعيشية  الليبيني  املواطنني  أزمــة  تتصاعد 
ــاه،  ــ ــيـ ــ ــائـــي واملـ ــربـ ــهـ ــكـ ــتــــيــــار الـ ــــع انــــقــــطــــاع الــ مـ
ــراجــــع قــيــمــة الــــرواتــــب.  ونـــقـــص األدويــــــــة، وتــ
ــــاة  ــــن وفـ ــة مـ ــيـ ــومـ ــكــــون يـ ــاد الــــشــــكــــوى تــ ــ ــكـ ــ وتـ
عشرات األطفال نتيجة عدم توافر اللقاحات 

الضرورية في املراكز الصحية.
ق املدير السابق إلدارة الرقابة على النقد 

ّ
وعل

في مصرف ليبيا املركزي، محمد البوسنية، 
بــأن ليبيا تمر بــأزمــة نقص حــاد فــي السلع 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا  وعـــجـــز الــحــكــومــة عـــن الــــوفــ

الداخلية والخارجية. 
ــــراســــل »الـــعـــربـــي 

ُ
وقـــــــال، فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه، مل

الجديد«، إن الركود االقتصادي الذي تشهده 
الــبــاد يــتــزامــن مــع انــكــمــاش الــنــاتــج املحلي 
اإلجمالي للسنة الرابعة على التوالي، حيث 
 18.7 مــن  سلبي(  )نمو  االنكماش  معدل  زاد 
في املائة في عام 2013 إلى 32.7 في املائة في 

عام 2014. واستمر معدل النمو سالبًا خال 
األولية.  التقديرات  وفــق  و2016   2015 عامي 
وشـــمـــل االنـــكـــمـــاش إنـــتـــاج الـــقـــطـــاع الــنــفــطــي 

والقطاع غير النفطي على حد سواء.
العجز  نسبة  ارتــفــاع  إلــى  البوسنية  وأشـــار 
في امليزانية العامة للدولة إلى الناتج املحلي 
اإلجمالي من 40.3 في املائة في عام 2014 إلى 
52.5 في املائة في عام 2015 لتصل إلى 59.8 

في املائة في عام 2016. 
وأكـــد أن الــعــجــز فــي املــيــزانــيــة الــعــامــة يقترن 
ــيــــزان  ــمــ بــــعــــجــــز فــــــي الـــــحـــــســـــاب الـــــــجـــــــاري بــ

الناتج  إلى  ارتفعت نسبته  الذي  املدفوعات، 
املحلي اإلجمالي من 27.8 في املائة في عام 
2014 إلى أكثر من 50 في املائة في عام 2016. 
العجز في ميزان  أن تصل نسبة  قــدر  بينما 
إلى  اإلجمالي  املحلي  الناتج  إلى  املدفوعات 
املــائــة بنهاية عـــام 2016، مــحــذرًا من  40 فــي 
استمرار تآكل احتياطي النقد األجنبي لدى 
املصرف املركزي. ورأى املحلل املالي، سليمان 
الليبي  والنقدي  املالي  الوضع  أن  الشحوم، 
ــعــــاش ويـــحـــتـــاج إلــــى عـــودة  دخــــل غـــرفـــة اإلنــ
تــصــديــر الــنــفــط بــالــســرعــة الــقــصــوى، بسبب 
التشغيل، مؤكدًا  متطلبات الصيانة وإعــادة 
أن اإلنفاق املتبع حاليًا يحتاج إلى مراجعة 
شــامــلــة وخــصــوصــًا الــدعــم واملــرتــبــات. وذلــك 
يــجــب أن يــكــون مـــن ضــمــن بــرنــامــج إصـــاح 

تتبناه حكومة واحدة.
ــادي، عــلــي الــصــلــح، لـ  ــتـــصـ ــال املــحــلــل االقـ ــ وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »أســـعـــار الــنــفــط اآلن 
لــن تــحــقــق جــمــيــع األهـــــداف املــتــوخــاة، ولكن 
يجب علينا اإلنتاج للخروج من نفق األزمة 
االقتصادية. كما أن استمرار عملية االنقسام 

يعزز من األزمة املالية في ليبيا«.
أكــد عميد كلية االقتصاد في جامعة  وفيما 
طــرابــلــس، أحــمــد أبــولــســني، أنـــه »مــخــطــئ من 
يظن أن األوضاع االقتصادية في ليبيا سوف 
بالعكس،  بــل  القريب  املستقبل  فــي  تتحسن 
حتى  عصيبة،  زمنية  فــتــرة  تنتظرها  ليبيا 
تستطيع أن ترفع من قدرة اقتصادها وتعيد 
ليتكيف  صحيحة،  بــصــورة  مـــوارده  توجيه 

مع تحديات فترة ما بعد الثورة«. 
فــي  اإلدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  قــــــال  بـــــــــــدوره، 
لــلــنــفــط، مصطفى صنع  الــوطــنــيــة  املــؤســســة 
ــر لــجــنــة الـــتـــرتـــيـــبـــات املــالــيــة  ــأخـ ــلــــه، »إن تـ الــ
ــــي تــوفــيــر  ــة لــلــمــجــلــس الــــرئــــاســــي فـ ــعـ ــابـ ــتـ الـ
املــلــيــارات  ليبيا  املــؤســســة، يكلف  اعــتــمــادات 
من الـــدوالرات نتيجة فقدان اإليـــرادات، إذ إن 
العجز يسبب تراجعًا في اإلنتاج النفطي في 

بعض الحقول«.

ــنــــور، إن انـــفـــصـــال جــنــوب  خـــالـــد الــتــجــانــي الــ
السودان لم يضع في االعتبار طبيعة التداخل 
الحدودي«، معتبرًا أن الحدود ليست »خطًا« 
مــوارد بشرية  وإنما تركيبة سودانية تشمل 
وحــيــوانــيــة. ويــدعــو الــتــجــانــي، فــي حــديــث مع 
ــــرن، من  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى الــتــرســيــم املـ
الفصل  أو  الــحــدوديــة  للقطيعة  الحاجة  دون 
مراعاة  أهمية  على  ويشدد  السودانيني.  بني 
ــزام غـــنـــي بـــــاملـــــوارد، ومـــعـــظـــم ســكــانــه  ــحــ أن الــ
والحيواني  الــزراعــي  الــقــطــاع  على  يعتمدون 
بـــد مـــن تفعيل  ــقــــول: »ال  الـــســـمـــك. ويــ وصـــيـــد 

مصالح مشتركة حقيقية لدى كل طرف«.
ــه مــــن الــصــعــب  ــ ــــرى الـــتـــجـــانـــي أنـ ــك، يـ ــ ــع ذلــ ــ ومـ
الوصول إلى تجارة دولية عقب االتفاق على 
تــرســيــم الـــحـــدود، ألن الـــصـــادرات الــســودانــيــة 
ــتــــجــــارة دولـــــيـــــة. ولـــكـــن  ــى لــ ــرقــ تـــقـــلـــيـــديـــة ال تــ
اتــفــاقــيــة تــجــارة تفضيلية  الــعــمــل عــلــى  يمكن 
مصحوبة بإجراءات فنية مرتبطة بصادرات 

النفط وفقًا التفاقية الترتيبات االنتقالية.
ــا الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي، الـــدكـــتـــور مــحــمــد  ــ أمـ
الناير، فيقول إن التوافق يؤدي إلى استقرار 
ينشط األداء االقتصادي واستغال املواطنني 
ــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة الــــزراعــــيــــة والــنــفــطــيــة.  ــلــ لــ
ــع »الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــثـــه مــ ويـــطـــالـــب الـــنـــايـــر فــ
الجديد« الدولتني بإنشاء مشروعات تنموية 

الستغال املوارد املتاحة.
فتح  على  يساعد  الترسيم  إن  الناير  ويــقــول 
املــعــابــر الـــحـــدوديـــة الــتــي تــنــشــط مـــن خالها 
الصعبة  بالعملة  الــســودان  يرفد  ما  التجارة، 

ــاء فــــــــروع لـــلـــمـــصـــارف تـــســـاهـــم فــي  ــ ــشـ ــ ــع إنـ ــ مـ
فــتــح االعـــتـــمـــادات ومــعــالــجــة بــعــض القضايا 
ــن املـــشـــروعـــات، الــتــي يــمــكــن أن  الــتــجــاريــة. ومـ
يــعــتــمــد عــلــيــهــا الـــطـــرفـــان، صـــنـــاعـــات الـــثـــروة 
ــى جــانــب  ــا، إلــ ــهـ الــحــيــوانــيــة بــمــخــتــلــف أنـــواعـ
املــصــالــح املــشــتــركــة فـــي تــصــديــر الــنــفــط عبر 

ميناء بورتسودان.
ــدوره، يــقــول الــخــبــيــر االقــتــصــادي فــي دولــة  ــ بـ
جــنــوب الـــســـودان، اســتــيــفــن لــــوال، لـــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، إن هــنــالــك عـــــددًا مـــن املـــشـــروعـــات 
ــتـــني، يــمــكــنــهــا أن تلعب  املــشــتــركــة بـــني الـــدولـ
دورًا حيويًا في الزراعة واملعادن والنفط، إلى 
جانب إنشاء مصافي النفط التي كان الهدف 

منها أن تعود بإيرادات كبيرة على البلدين.
ــاك مـــشـــاريـــع وأنــشــطــة  ــنـ ويــــشــــرح لــــــوال أن هـ
قــبــل انفصال  تــم تجميدها حــتــى  اقــتــصــاديــة 
دولــــة الــجــنــوب فــي الــعــام 2011، مــن ضمنها 
ــــودان  ــســ ــ ــــني الــ مـــــشـــــروعـــــات دعـــــــم الــــــوحــــــدة بــ
ــالـــي الــنــيــل  ــنـــوب، ومـــشـــروع كــهــربــاء أعـ والـــجـ
بمدينة »الرنك«. بدوره، يدعو الدكتور، هيثم 
إلى  الجديد«  »العربي  مع  فتحي، في حديثه 
الــتــكــامــل االقـــتـــصـــادي بـــني دولـــتـــي الـــســـودان 
بحيث يضمن إزالة القيود حول استخدامات 
املــوارد املشتركة وعناصر اإلنتاج والتنسيق 
أنظمة  واتــبــاع  االقــتــصــاديــة  فــي سياساتهما 

سياسية واقتصادية متجانسة.
ويــأتــي معظم إنــتــاج الــنــفــط الــســودانــي )70-

أبــيــي من  مــن حــقــول جنوبية، وتعتبر   )%80
أكـــبـــر الـــحـــقـــول إلنـــتـــاج الــنــفــط فـــي الــــســــودان. 
ويــمــثــل الــنــفــط عــصــب االقـــتـــصـــاد الــســودانــي 
الــصــادرات، كما يمثل   90% من حجم 

ً
مشكا

50-60% مــن إجــمــالــي املــــوارد الــعــامــة ملــوازنــة 
الـــــســـــودان.  وانـــفـــصـــل الـــجـــنـــوب عـــن الــشــمــال 
بموجب اتفاقية سام أبرمت عام 2005، وعقب 
اســتــفــتــاء االنــفــصــال فــي 2011 لــم يــتــم اتــفــاق 
حــــول تــقــاســم الـــعـــوائـــد الــنــفــطــيــة، إلــــى جــانــب 
الخاف بني حكومتي الجنوب والشمال على 

بعض حقول البترول في منطقة أبيي.

االقتصاد الليبي في غرفة اإلنعاشمشاريع سودانية مشتركة تنتظر التوافق بين الشمال والجنوب

ــقـــني حـــــني أكــــــد فــي  ــيـ ــالـ بـــــــوشـــــــوارب، الــــشــــك بـ
»لــن  أنـــــه:  الـــحـــالـــي  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول   5
يــكــون هــنــاك تــرخــيــص الســـتـــيـــراد الــســيــارات 
املــســتــعــمــلــة حـــالـــيـــًا«. وأضـــــاف أن »الــحــكــومــة 
تعمل على تنظيم سوق السيارات املستعملة 
وفقًا لدفتر شــروط، ليتم إرســاء نظام يضمن 

الــتــجــارة بختي بلعايب  انتماء كــل مــن وزيـــر 
ووزيـــر الصناعة عبد الــســام بــوشــوارب إلى 
حـــزب ســيــاســي واحـــد هــو »الــتــجــمــع الوطني 
نفس  إلــى  ينتميان  ال  لكنهما  الديمقراطي«. 
»الــعــصــبــة«، حسب مــصــدر مــن داخـــل الــحــزب. 
أن »خافات  الجديد«  »العربي  لـــ  أكــد  األخــيــر 

مــســار تــســويــق الــســيــارات«. وحــســب الــخــبــراء 
التضارب  فــإن  الحكومي،  للعمل  واملتتبعني 
في الخطاب الرسمي حول السماح باستيراد 
حالة  يترجم  عدمه  مــن  املستعملة  الــســيــارات 
املالك سال،  تخبط، باتت تميز حكومة عبد 
بــســبــب الـــخـــافـــات بـــني الــــــــوزراء، بـــالـــرغـــم من 

كثيرة تدور بني الوزيرين، منها ما يعود إلى 
ســنــوات عـــديـــدة، وهـــي ســبــب هـــذه الــخــافــات 

والتداخل في الصاحيات«.
وتابع املصدر: »بوشوارب يتمتع بثقة محيط 
الــعــزيــز بوتفليقة، وهــو يمسك  الــرئــيــس عبد 
ــور فـــي قــطــاع صــنــاعــة واســتــيــراد  ــ بـــزمـــام األمـ

السيارات. وبختي بلغايب يعتبر حامل لواء 
لوبيات ومافيا  الجزائر من  »تطهير« موانئ 
التي كشفتها عدة تحقيقات أسفرت  الفساد، 
ــود تـــاعـــبـــات وتــصــريــحــات تــجــاريــة  ــ عـــن وجـ
ــذة فــي  ــافــ مـــغـــلـــوطـــة، أبـــطـــالـــهـــا شــخــصــيــات نــ
الدولة ذات عاقة مباشرة ببعض التشكيات 

الحزبية املعروفة«.
ــيـــرة املــخــتــصــة  ــبـ ــر قــــالــــت الـــخـ ــ مــــن جــــانــــب آخــ
ــــي، أن  ــــاجـ ــا بـ ــيـ ــوفـ ــــي ســــــوق الـــــســـــيـــــارات، صـ فـ
استيراد  املتحكمة في  املــال واألعــمــال  »مافيا 
املفاجئ  اإللغاء  السيارات قد تكون وراء هــذا 
للقرار، بعدما تخوفت من تضرر مصالحها، 
الكميات  تقليص  جـــراء  أعمالها  تــضــرر  بعد 
املـــســـتـــوردة، الـــتـــي ســمــحــت بــخــفــض فـــاتـــورة 
لـ 768 مليون دوالر خال  السيارات  استيراد 
العام الحالي، في  األشهر السبعة األولــى من 
ذاتها  الفترة  خــال  دوالر  ملياَري   2.4 مقابل 

من العام املاضي«.
ــك، رأى مــتــتــبــعــون أن جمعية  فـــي غــضــون ذلــ
ــارات املـــعـــتـــمـــديـــن )تـــكـــتـــل يــضــم  ــيــ وكــــــاء الــــســ
الجزائر(،ربما  فــي  املمثلة  العاملية  الــعــامــات 
تكون قد ضغطت من أجل رجوع الحكومة عن 
السيارات املستعملة،  قرار السماح باستيراد 
الــقــرار  رفضها  بــصــراحــة  الجمعية  أعلنت  إذ 
الذي وصفته في بيان لها بأنه »غريب وليس 
لــه جــــدوى«، ألنــه يــتــعــارض حسبها مــع مبدأ 
تــحــديــد »الـــكـــمـــيـــات« املــســمــوح بــاســتــيــرادهــا 
ــاء بــهــدف الــتــقــلــيــل من  لـــدى الـــوكـــاء، الــــذي جـ
املركبات، وسيشجع  استيراد  فاتورة وحجم 
القرار بحسبها فوضى االستيراد وعشوائية 
ــيـــة، الـــتـــي تــصــعــب مــراقــبــتــهــا  ــالـ الـــتـــدفـــقـــات املـ
تتخوف  التي  »املخاطر«  بني  ومــن  وتتبعها. 
منها جمعية الوكاء، عرقلة مشاريع صناعة 
السيارات في الجزائر وتسريح العمال وإغراق 
السوق بسيارات غير مراقبة وال تحتوي على 
ضمانات السير والسامة املرورية. باإلضافة 
املالية، وظهور سوق  التعامات  إلــى فوضى 
ــا يــتــســبــب،  مــــوازيــــة لــلــســيــارات املــســتــعــمــلــة مـ
حــســب الــجــمــعــيــة، بــــزيــــادة فـــوضـــى األســـعـــار 

وخدمات ما بعد البيع.
استيراد  عمليات  قــد جمدت  الجزائر  وكــانــت 
قبل  3 سنوات  من  ألقــل  املستعملة  السيارات 
عشر ســنــوات، وهــو بــني الــنــقــاط الــتــي تعرقل 
ــــى مــنــظــمــة  مـــفـــاوضـــات انـــضـــمـــام الـــجـــزائـــر إلـ
التجارة العاملية بعد تحفظ العديد من الدول، 
االتــحــاد األوروبــــي، على  فــي  منها املنضوية 
الــقــرار الـــذي تـــراه يــتــعــارض مــع مــبــدأ »حــريــة 

تنقل السلع«.

قرر رئيس الحكومة الجزائرية األسبق أحمد أويحيي )الصورة(، في العام 
أوروبا،  من  السيارات  باستيراد  للمواطنين  يسمح  قرار  عن  العدول   ،2005
على أن يتجاوز عمرها ثالث سنوات. 
رئيس  منصب  حاليًا  أويحيي  ويشغل 
العزيز  عبد  الجزائري  الرئيس  ــوان  دي
هذه  الجزائر  وتــعــرف  بوتفليقة. 
السيارات  عــدد  في  تراجعًا  الفترة 
ــرت  ــك، بــعــدمــا أق ــ ــدة، وذل ــدي ــج ال
السيارات  استيراد  خفض  الحكومة 
المعتمدين  الـــوكـــالء  قــبــل  مـــن 
تراجع  انعكاس  بعد  والنظاميين 

أسعار النفط على االقتصاد.

قرار خفض االستيراد

مال وناس

تعتبر الحدود الفاصلة 
ما بين شمال السودان 

وجنوبه منطقة غنية 
بالموارد، التي تنتظر 

استغاللها
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نبيل البكيري

ال يمكن أن يضطلع بالتحليل االجتماعي 
سياسي،   

ٌ
مــتــخــنــدق املجتمعات  لــتــحــوالت 

مهما اّدعى منهجية ما يقوم به، وخصوصًا 
ــإرث   بـ

ً
ــا زالـــــت مــحــكــومــة فـــي مــجــتــمــعــاٍت مـ

صراع داٍم، لم يتوقف منذ قرون، بتجلياٍت 
 في 

ً
 وتخلفًا، وقد تستمر طويال

ً
أكثر دموية

ظل عدم فهم جذر هذه الصراعات ومحاولة 
تأطيرها، وإيجاد الحلول العملية الناجعة 

لها.
لــيــس الـــصـــراع الـــيـــوم فـــي الــيــمــن سياسيًا 
فــقــط، وإن كـــان كــذلــك فــي إحـــدى تجلياته، 
ــاٍت  ــمــ ــراكــ ــوالٍت وتــ ــ ــحـ ــ ــتــــاج تـ ــًا نــ لـــكـــنـــه أيــــضــ
اجتماعية متعّددة، منها ما يتعلق بالغنب 
ــا يــتــعــلــق بــالــقــهــر  االجـــتـــمـــاعـــي، ومـــنـــهـــا مــ
ــاء والــتــهــمــيــش، والــظــلــم  املــنــاطــقــي واإلقـــصـ
واالستبداد الذي مورس على أجزاء واسعة 
مــن اليمن. وهــنــاك، فــي وســط هــذا كله، من 
كمادة  وطائفيًا،  مذهبيًا  االستثمار  يريد 
تحشيدية لهذا الصراع، كما تقوم به بعض 

األطراف، مثل جماعة الحوثي وحلفائها.
على الرغم من هــذا كله، يبقى الــصــراع في 
ــٍة انتظرها  جــوهــره صـــراع البحث عــن دولـ
 أكـــثـــر مــــن خــمــســن عـــامـــًا، 

ً
ــال ــويــ ــنــــاس طــ الــ

وهـــذا هــو األهـــم، وهــو الـــذي حفظ الــصــراع 
في حــدوده املوضوعية، وعــدم االنــزالق به 
اآلن،  أو مناطقي حتى  اقتتال مذهبي  إلــى 
ــار لــلــصــراع  ــذا املـــسـ ــمـــرار فـــي هــ ــتـ لــكــن االسـ
غير مأمون العواقب، وليس مضمونًا عدم 
انزالقه إلى أيٍّ من أشكال الصراع الثانوية 

سالمة كيلة

أتـــحـــّدث عـــن روســـيـــا، حــيــث كـــل مـــا تفعله 
فــي ســوريــة يــؤكــد هـــذه الــســمــة الــتــي باتت 
تــحــوزهــا، فــقــد اســتــخــدمــت أرقـــى األسلحة 
الـــتـــي تـــحـــوزهـــا، وأكـــثـــرهـــا فــتــكــًا وتــدمــيــرًا، 
وهي تقتل املدنين بشكل مقصود، وتدمر 
ــافــــي واملـــــــــــدارس وتـــقـــصـــف األســـــــواق  املــــشــ
الشعبية. وتتمّسك بسلطٍة تعّرضت لثورٍة 
شعبيٍة هدفت إلى »إسقاط النظام«، بعد أن 
نهب واعتقل ودّمر التعليم وفرض سيطرة 
ــتـــصـــاد.  فـــئـــة عــائــلــيــة مـــافـــيـــاويـــة عـــلـــى االقـ
وشارفت على تغييره، قبل أن تتدخل إيران 

وأتباعها، وقبل أن تغزو هي سورية.
تــهــدف أحـــدث األســلــحــة الــتــي تستخدمها 
العالم، وهي  في قتل الشعب إلى تخويف 
باستعراضها العسكري الوحشي تريد أن 
الفتك،  على  ومقدرته  سالحها  قــوة  ظهر 

ُ
ت

ــل الــحــفــاظ  ــ وذلــــــك كـــلـــه لـــيـــس فـــقـــط مــــن أجـ
عــلــى نـــظـــاٍم رفـــضـــه الــشــعــب فـــقـــط، بـــل من 
أجـــل تــســويــق أســلــحــتــهــا، وزيــــادة تصدير 
الــســالح أســاســًا فــي تحقيق ربـــح شــركــات 
الــــســــالح الـــخـــاضـــعـــة لـــلـــدولـــة، حـــيـــث إنــهــا 
تقوم بإظهار قدرة التكنولوجيا املتطّورة 
إيــجــاد زبــائــن  الــتــي تستخدمها مــن أجـــل 
الــســالح. وقــد أظــهــرت السنة األخيرة  لهذا 
وأنـــهـــا  زاد،  ــد  قــ الــــســــالح  مــــن  مــبــيــعــهــا  أن 
السالح بعد  الثانية في بيع  الــدولــة  باتت 
أميركا، حيث ارتفع مبيعها إلى 15 مليار 
تنشط  وهــي  ألميركا(.  مليارًا  )و36  دوالر 
كإمبريالية لتوسيع سوقها، خصوصًا في 
ما يتعلق بالسالح الذي هو اإلنتاج األهم 
السلعة  وهـــو  الــصــنــاعــيــة،  منظومتها  فــي 
الــوحــيــدة الــتــي يــمــكــن أن تــنــافــس بــهــا في 
الــســوق الــعــاملــي، والـــذي يفتح لها أســواقــًا 
املــالــي،  الــتــراكــم  فــي تحقيق  تستفيد منها 
فــهــي تــعــانــي مــن ضــعــف الــصــنــاعــة، وعــدم 
العاملي،  السوق  في  املنافسة  على  قدرتها 
حيث لم تسَع دولة بوتن إلى دعم تحديث 
الـــصـــنـــاعـــة، بــــل اكـــتـــفـــت بـــتـــصـــديـــر الــنــفــط 
ــــى تـــصـــديـــر الـــســـالح،  ــاز، وتـــســـعـــى إلـ ــ ــغـ ــ والـ
وتــصــديــر الـــرأســـمـــال كـــذلـــك، حــيــث تنشط 

محمد أبو رمان

ــة  ــة أزمـ ــيــ بــعــد أن تـــركـــت الــحــكــومــة األردنــ
املــنــاهــج الــتــربــويــة تــتــدحــرج فــي الشهور 
املـــاضـــيـــة، وهــــي تــتــفــّرج عــلــيــهــا، مـــن دون 
بعدما  أخيرًا  انفجرت  ساكن،  أي  تحريك 
انتقلت االحتجاجات من مواقع التواصل 
ــــى املـــيـــاديـــن  ــيـــة إلـ ــتـــراضـ االجـــتـــمـــاعـــي االفـ
واتــخــذت  نفسها،  املـــدارس  أي  الحقيقية، 
صــــورًا مــتــعــددة، وبــعــثــت رســـائـــل شــرســة 
إلـــى الـــدولـــة، غــيــر مــســبــوقــة، فــفــي مـــدارس 
عديدة، أحــرق طالب وأولياء أمــور الكتب 
املــدرســيــة الــجــديــدة. وفــي مـــدارس أخــرى، 
تــــّم تــصــويــر مـــئـــات الـــطـــالب فـــي صــفــوف 
الصالة في ساحات املــدارس، رّدًا على ما 
اإلسالمية«  »الهوية  إزالــة  محاولة  بر 

ُ
اعت

من الكتب املدرسية، وتجّرأ معلمون على 
ــاد  رفــــض تـــدريـــس الــكــتــب الـــجـــديـــدة، وأعــ
أولـــيـــاء أمــــور الــكــتــب إلــــى وزارة الــتــربــيــة 
والــتــعــلــيــم، ووصـــلـــت األمـــــور إلـــى مرحلة 
»كسر عظم« بن الوزارة والتيار املحافظ 

العام املحتّج على املناهج.
خرج وزير التربية والتعليم، ذو الخلفية 
األسبوع  فــي  ذنيبات،  اإلســالمــيــة، محمد 
املاضي، ليقّدم أخيرًا رواية الحكومة في ما 
يتعلق بالتعديالت على الكتب املدرسية، 
ورّد على اتهاماٍت كثيرة طاولت املناهج 
ه كسب جولة 

ّ
والكتب املدرسية، وبــدا كأن

ــــه يقف 
ّ
مــهــمــة فــي املــعــركــة اإلعــالمــيــة، وأن

عــلــى أرٍض صــلــبــة، وصــحــبــه فــي املــؤتــمــر 
الصحافي، وزيــر اإلعــالم محمد املومني، 
الذي أراد إيصال رسالٍة أخرى للمجتمع، 
 الـــدولـــة لــن تــقــف مــكــتــوفــة األيــــدي أمــام 

ّ
أن

أحرقوا  ها ستواجه من 
ّ
وأن االحتجاجات 

الــكــتــب أو تـــجـــاوزوا الــســقــوف الــقــانــونــيــة 
والتقليدية في عملية االحتجاج.

لم تدم ساعة االنتصار الحكومية كثيرًا، 
إذ سرعان ما أصدرت نقابة املعلمن بيانًا 
من  التي  الجديدة  التعديالت  في   

ً
مفّصال

ها ترّكزت في تخفيف حمولة 
ّ
أن الواضح 

اآليــــــــات الـــقـــرآنـــيـــة واألحــــــاديــــــث الــنــبــويــة 
والــــــدالالت الــديــنــيــة فـــي الــكــتــب املــدرســيــة 
العلمية  والكتب  العربية  اللغة  املختلفة، 
ز شـــعـــور الـــتـــيـــار الــعــام 

ّ
ــا، مـــا عـــــز ــرهـ ــيـ وغـ

للتعليم،  اإلسالمية«  »الهوية  باستهداف 
ــّددًا، فــيــمــا بـــدأت  ــجــ فــاشــتــعــلــت املـــعـــارك مــ
الحكومة جولة جديدة للرّد على الحملة 

إعالميًا.
ــــورات  ــــطـ ــتـ ــ ــــص الـ

ّ
ــخ ــلــ ــار مــ ــتــــصــ ــاخــ ذلـــــــك بــ

ـــق بــالــكــتــب 
ّ
ــا يـــتـــعـــل ــي مــ ــيـــة فــ ــكـ ــيـ ــاتـ الـــدرامـ

ــلـــت  ــتــــي أدخـ ــديــــالت، الــ ــعــ ــتــ ــة والــ ــيــ املــــدرســ
عليها. ولكن، ال يمكن فهم هذه التطورات 
ــــالت  ــاعـ ــ ــفـ ــ وتـ أحـــــــــــــداث  قـــــــــــــراءة  دون  مـــــــن 
الثقافية  الحالة  أعــادت صياغة  سبقتها، 
واملجتمعية األردنية بصورة كبيرة، غير 
مسبوقة، وتقع تحت عنوان عريض، هو 
املتنامي بن نخبة من  املجتمعي  الشرخ 
املثقفن العلمانين )يسارين وليبرالين 
وقــومــيــن( والــتــيــار املــحــافــظ الــواســع في 
البالد، وليس فقط التيار اإلسالمي الذي 
تعتبر ردود فعله »مــحــدودة« مع الــردود 
ــًا ومـــعـــنـــويـــًا مــن  ــزيــ األخـــــــرى الــعــنــيــفــة رمــ

شريحٍة اجتماعيٍة واسعٍة من املواطنن.
لم يشهد األردن، سابقًا، هذا الشرخ الحاّد 
 
ً
املــرتــبــط بــالــديــن والــثــقــافــة الــعــامــة، فــعــادة

كــانــت هنالك »منطقة وســطــى«، تقف  مــا 
أغلبية املجتمع. لكن، مع األحــداث  عليها 
املجتمع تجاهها،  وانــقــســام  فــي ســوريــة، 
ثــم االنــقــالب العسكري فــي مــصــر، وبــروز 
التيار اإلسالمي، والحقًا صعود »داعش« 

غازي دحمان

تــصــويــت مــصــر عــلــى مـــشـــروعـــي قـــراريـــن 
ــــي مـــجـــلـــس األمـــــــــن، يـــدعـــو  مـــتـــنـــاقـــضـــن فـ
أحدهما )الــروســي( صــراحــة إلــى شرعنة 
واإليــرانــيــة وتهديد  الروسية  االحــتــالالت 
وجود الشعب السوري، ال يتسق منطقيًا 
مع الدور املفترض ملصر سياسيًا، وال مع 
سياق مصالحها األمنية والسياسية، وال 
مع النسق الــذي يجتمع في إطــاره شعب 
مصر مع باقي الشعب العربي في املنطقة. 
يــعــبــر اإلقــلــيــم، فـــي هـــذه الــلــحــظــات، أحــد 
يجري  حيث  السياسية،  مــراحــلــه  أخــطــر 
بعيدة  جيوسياسية  ملشاريع  التأسيس 
املــــــــدى، وتـــعـــمـــل األطـــــــــراف عـــلـــى إحـــــداث 
تــغــيــيــراٍت عميقة فــي جــغــرافــيــة املــشــرق، 
تنذر بتغيير هوية هذه املنطقة اجتماعيًا 
يتفق مع  بما  تركيبها سياسيًا  وإعـــادة 
وعلى  املشاريع.  تلك  أصحاب  طموحات 
وقع ذلك، يبدو من الطبيعي أن تتشّكل، 
لدى الدول اإلقليمية، صغيرها وكبيرها، 
غـــرف عــمــلــيــات ملــواجــهــة هـــذه الــعــاصــفــة، 
ــة الــتــي ظــهــرت بــهــا مــصــر في 

ّ
لــكــن الــخــف

ــتـــســـاؤل عن  مــجــلــس األمـــــن تــســتــدعــي الـ
القاهرة  نــظــام  فيها  يــديــر  الــتــي  الطريقة 
املــتــغــّيــرات اإلقــلــيــمــيــة الــجــارفــة وطبيعة 

املقاربة التي ينطلق منها؟.
تمثلت مكانة مصر وعبقرية سياستها 
عــلــى مــر الــعــصــور، عــلــى األقــــل مــنــذ زمــن 
السياسية  قياداتها  بــقــدرة  علي،  محمد 
األقــالــيــم  بتطلعات  طموحها  دمـــج  عــلــى 
ــاملــــــا شـــــّكـــــل هــــــــذا األمــــــر  املــــــــجــــــــاورة، وطــــ
مصر  سياسات  لنجاح  فاعلة  محّركات 
وتــولــيــد أيــديــولــوجــيــا تــعــبــرعــن املــرحــلــة 
وتطلعاتها. كان قادة مصر، على الدوام، 
يـــســـتـــشـــعـــرون الـــحـــســـاســـيـــة الـــســـيـــاســـة 
لــحــضــور مــصــر وفــعــالــيــتــهــا، لــــذا عــرفــوا 
أن تــظــهــيــر هـــــذا الـــــــدور مــثــلــمــا يــحــتــاج 
الــــجــــرأة واإلقـــــــــدام يـــحـــتـــاج الــــقــــدرة عــلــى 
ــم،  أدوارهـ للعب  املناسب  الــظــرف  التقاط 

وتمريرها في سياقات طبيعية.
دائــمــا في  الــســيــاســات مصر  جعلت تلك 
مــوقــع الــالعــب اإلقــلــيــمــي، الــــذي ال يمكن 
ــي أيــــة تـــرتـــيـــبـــات، بـــل تــجــاوز  تــــجــــاوزه فـ
تأثيرها دائــرة نفوذها بكثير في بعض 
ــاريــــع مــصــر  املــــــراحــــــل، صـــحـــيـــح أن مــــشــ
اإلقــلــيــمــيــة كــانــت قـــد تــعــّرضــت لــنــكــســاٍت 
كـــبـــرى، نــتــيــجــة تــوســيــع بــيــكــار مــســاحــة 
دولية  متغيرات  وحصول  حينًا،  األدوار 
طــارئــة أحــيــانــًا أخــــرى، لكنها كــانــت، في 
ــدًا في  ــديـ ــًا جـ ــعـ ــل مـــرحـــلـــٍة، تـــؤســـس واقـ كـ
مجاالتها الجغرافية، واقعًا وإن كان يحد 

التعويل  كــكــل.  نــحــوهــا املنطقة  تــقــاد  الــتــي 
الـــيـــوم كــثــيــرًا عــلــى اســـتـــمـــرار الــــصــــراع في 
دائــرتــه املــركــزيــة، صـــراع الــبــحــث عــن دولـــة، 
وحسم معركته في هذا اإلطــار حول دائرة 
الوحيد  الضامن  الــدولــة، وهــو  عــن  البحث 
بن  وتوصيفهما  الــصــراع  طــرفــي  لتأطير 
شرعيٍة وانقالب، وهذا مرهون أيضًا بمدى 
صحوة النخب واألحزاب في الدفع بالحسم 
تحت هــذه الــالفــتــة وهـــذا الــتــوصــيــف، وهو 
شـــرعـــيـــة وانـــــقـــــالب. مــــا لــــم يـــتـــم ذلـــــــك، فـــإن 
الــنــتــائــج الـــتـــي ســتــفــضــي إلــيــهــا تـــطـــورات 
الــصــراع ستكون أكثر ســوءًا مما هو كائن 
اآلن، في حال تالعبت القوى السياسة بهذا 
الــتــوصــيــف، أو حــتــى تــدخــل الــخــارج الــذي 
يــريــد حلحلة الــصــراع تحت دائـــرة أطــراف 
القضية  لــهــذه  حــل  أي  سيكون  متصارعة، 
التوصيف هــو حسم جــولــٍة من  تحت هــذا 
ــراع، ولـــيـــس إنــهــاء  ــ ــــصـ جـــــوالت الـــحـــرب والـ
ومعالجتها،  للصراع  الرئيسية  األســبــاب 
من التهميش واإلقصاء لألطراف من املركز.
األخـــطـــر الـــيـــوم أن املـــعـــالـــجـــات الــســطــحــيــة 
لصراٍع  مقبلة  لـــدورات  ستؤسس  للصراع 
 مما هــو كــائــن اآلن، والتاريخ 

ً
أكــثــر دمــويــة

املاضية  الخمسن عامًا  مــدى  القريب على 
خير دليل على مثل هذه املأزق التأسيسي 
ــراع الــــــدائــــــم، مـــنـــذ فـــجـــر ثــــــــورة »26  ــلــــصــ لــ

سبتمبر«.
وكانت أوضــح محطة للصراع في الشمال 
ــداث أغــســطــس/ آب 1968 الــدامــيــة،  هــي أحــ
ــانـــت بــمــثــابــة مـــحـــاولـــٍة حــقــيــقــيــٍة  ــتــــي كـ والــ
الــيــمــن إلـــى مــا قــبــل »26 سبتمبر«  لــعــودة 

للحاكم، هذه الفكرة التي ظلت تسري، حتى 
في أوصال معظم النخب الزيدية الحاكمة، 
حتى بعد ثــورة 26 سبتمبر، صحيح أنها 
لم تعد حاضرة قواًل، لكنها ظلت مهيمنة، 
ــهـــذه الــنــخــب  مـــمـــارســـة وســـلـــوكـــًا حـــاكـــمـــًا لـ
املذهبي، ولــو في  التي تنتمي لهذا املجال 

الالشعور.
الرئيسية هي أيضًا  جنوبًا، عقدة الصراع 
كل  على  ما  لجغرافيٍة  االستحواذي  البعد 
مــفــاصــل الــدولــة ومــؤســســاتــهــا، هـــذا البعد 
الـــذي ظــل حــاضــرًا فــي كــل مــراحــل الــصــراع 
جنوبًا، والــذي قــاد البالد إلــى دورة صراع 
13 يناير الدموية، وهو صراع ناتٌج أيضًا 
راعيًا  الــدولــة، بوصفها  مفهوم  غــيــاب  عــن 

حقيقيًا ملصالح كل األطــراف، وحامية لها، 
الواقعي والنظري  الدولة، في معناها  وأن 
 ملصالح 

ً
أداة تــكــون  أن  لها  أيــضــًا، ال يمكن 

طرف من أبناء الشعب على حساب األطراف 
 
ً
األخرى، وهذا البعد الذي حّول الدولة أداة
في يد األطراف املتصارعة، وما زالت آثاره.

الــفــارق الــجــوهــري بــن بــعــدي الــصــراع في 
الــصــراع فــي الشمال  الشمال والــجــنــوب أن 
شوفينيٍة،  مذهبيٍة  دينيٍة  بنظرية  مدفوٌع 
عــلــى عــكــس الـــصـــراع فـــي الــجــنــوب، والـــذي 
تــتــحــّكــم بــــه حـــالـــة تـــنـــافـــس مــنــاطــقــي عــلــى 
القوى  إلــى  ومستندة  بالسلطة  االستئثار 
الــقــتــالــيــة الــقــبــلــيــة، ال عــلــى مــفــهــوم الــحــق 
اإللهي في الحكم والثروة، كما هو كائن في 

الشمال.
األهـــم الــيــوم، وفــي هــذه الــجــولــة الصراعية 
األعــنــف، والــتــي تفجرت فــي وجــه ثـــورة 11 
الــخــروج باليمن من  فــبــرايــر، ومــحــاولــتــهــا 
هـــذا املــــأزق الـــدائـــم، أن الــنــاس وصــلــت إلــى 
قــنــاعــٍة حقيقية بــأن وجـــود دولـــة حقيقية، 
ومن بوابة الدولة االتحادية التي ستؤسس 
 من الشراكة الوطنية باملفهوم العملي، 

ً
حالة

وهي نظام األقاليم، ولن تترك األمر ملجرد 
الشراكة عنوانًا مرفوعًا فحسب، لكن تأطير 
هذا املفهوم وفقًا ملصفوفٍة قانونيٍة ممثلٍة 
بدولة اتحادية، يحّدد دستورها مضامن 
االختصاصات  ومــحــّددًا  الوطنية  للشراكة 
للناس  تاركًا  الوطنية،  السيادة  ومجاالت 
أن تدير نفسها بنفسها داخل أقاليمها، ما 
مسؤولياتها  تحمل  األطـــراف  لكل  سيتيح 
 في 

ٌ
أمـــام مــواطــنــيــهــا، ولـــن يــظــل هــنــاك غـــنب

ــقـــرار داخـــــل هــــذه األقـــالـــيـــم.  ــالـ مـــا يــتــعــلــق بـ
املتوافرة  العوامل  الرغم من كل  إنــه، وعلى 
ــاره الـــوطـــنـــي،  لــتــحــويــل الــــصــــراع عــــن مــــســ
واملتمثل بانقالب مليشيوي »طائفي«، في 
أحد أبعاده، على حالٍة من اإلجماع الوطني 
غير املسبوق، في ما يتعلق بالذهاب نحو 
اتــحــاديــة، عــدا عــن الحضور اإلقليمي  دول 
ــظـــور مــن  ــنـ ــاع نـــحـــو هـــــذا املـ ــدفـ ــلـ الـــكـــثـــيـــف لـ
الــصــراع، وهــو صـــراع طــائــفــي، تحت الفتة 
الحقيقي  املـــســـار  أن  إال  والــشــيــعــة،  الــســنــة 
ــا، نـــحـــن الــيــمــنــيــن،  ــنــ ــا مــــا زلــ ــنـ لـــلـــصـــراع أنـ
مــمــســكــن بـــبـــوصـــلـــة الـــســـيـــر نـــحـــو صــــراع 
واضــــح املــعــالــم بـــن شــرعــيــٍة بــكــل مــســاوئ 
يعيد عجلة  أن  يــحــاول  وانــقــالٍب  ضعفها، 
انتحاريٍة  الــوراء، في محاولٍة  إلى  التاريخ 
للعودة بالناس إلى ما قبل خيارات اإلرادة 
بأي  تقبل  لن  التي  والجماهيرية  الشعبية 
كهنوتيٍة  بــطــريــقــٍة  حكمها  ُيــعــاد  أن  شــكــٍل 
ــام  ــ اســـتـــبـــداديـــٍة مــتــخــلــفــة، غــــارقــــٍة فــــي أوهـ

الخرافات املاضوية.
دولـــــة الـــشـــراكـــة الـــوطـــنـــيـــة، املــتــمــثــلــة بيمن 
الوحيد  الضامن  بكل مساوئه، هو  اتــحــادٍّ 
ــراع، شــريــطــة  لـــعـــدم اســـتـــمـــرار دوامــــــة الــــصــ
إيـــمـــان كـــل األطـــــراف إيــمــانــًا حقيقيًا بــهــذه 
ــّرد خـــطـــوة  ــ ــــجـ ــا لـــيـــســـت مـ ــ ــهـ ــ الــــخــــطــــوة، وأنـ
تــكــتــيــكــيــٍة الــتــفــافــيــة، عــلــى مـــســـار الـــصـــراع 
الصراع  فــإن عجلة  الــراهــن، وإال  السياسي 
 للدوران مرة أخــرى، وتفجير 

ً
ستظل قابلة

ــدة، وتـــحـــت عــنــاويــن  ــديــ مــحــطــات عــنــف جــ
ومضامن وشعارات جديدة أيضًا.

)كاتب يمني(

السوفييتي.  االقتصاد  نهبت  التي  املافيا 
قــال بوتن مــرة إن ما يقوم به في سورية 
هو »تدريب« عسكري، ما يعني أنه يدّرب 
السوري،  للشعب  الحي«  »اللحم  بـ  جيشه 
ــا تــمــارســه  ــارس أقـــســـى مــ ــمــ وهـــــو بـــذلـــك يــ
 ال تــأبــه لــوضــع الـــشـــعـــوب، وال 

ٌ
إمــبــريــالــيــة

ــل يــهــمــهــا أن يــظــهــر  ــم قـــتـــلـــت، بــ يــهــمــهــا كــ
بكامل جاهزيته. هل من وحشيٍة  جيشها 
أسوأ من ذلك؟ ربما فعل هتلر ذلك، وربما 
تحتل  وهـــي  اإلمــبــريــالــيــة،  ــــدول  الـ فعلتها 
فوق  املصالح  كانت  حيث  املتخلفة.  األمــم 
البشر. الربح فوق الشعب، كما أشار نعوم 
تــشــومــســكــي فـــي عـــنـــوان كـــتـــاب لــــه. لــهــذا، 
تدّرب روسيا جيشها في مواجهٍة مباشرة 
ب كل  السوري، وبالتالي، تجرِّ الشعب  مع 
الــجــديــدة واملــســتــجــّدة، وتــراقــب  أسلحتها 
تطاول  الــتــي  والقتل  التدمير  عمليات  كــل 
الــشــعــب الـــســـوري، فــهــي تــريــد »الــتــدريــب«، 
السيطرة  عــلــى  قــــادرًا  يــكــون جيشها  لــكــي 

على العالم.
كل هذه الدموية التي تمارسها اإلمبريالية 
الروسية، والتي فاقت ممارسة اإلمبريالية 
األمــيــركــيــة فــي الـــعـــراق، هــدفــهــا »الــتــدريــب« 
إلـــى إظــهــار  الـــواقـــع هــدفــت  فــي  إذن. لكنها 
االستعراض  في  الروسي  السالح  »تــفــّوق« 
ــــالح، فـــبـــدل أن تــرســل  ــــسـ الـــعـــاملـــي لــبــيــع الـ
ــا وصـــواريـــخـــهـــا إلـــــى املـــعـــارض  ــهـ ــراتـ ــائـ طـ
بـــ »الــرصــاص  الــدولــيــة، نجدها تقوم بذلك 
الحي« في ســوريــة. ولــهــذا، تهافتت عليها 
دول عـــدة، تــريــد تــدمــيــر شعوبها مــن أجــل 
شراء السالح »فائق التطور«، بالضبط ألنه 
واألســواق  املشافي  ويدمر  عشوائيًا،  يقتل 
السالح  إلــى شـــراء  النظم  ــدارس. تميل  ــ واملـ
ظهر هذه السمة في 

ُ
األكثر فتكًا، وروسيا ت

أميركا  تتجاوز  ربما  وبالتالي،  سالحها. 
فــي مبيعات الــســالح، بعد أن ظهر أنــهــا ال 
السالح،  غير  للتصدير   

ً
قابلة سلعًا  تنتج 

التي يريدها  الوحشية  كــل  تــمــارس  وأنــهــا 
 مأزوم، وعلى حافة الهاوية.

ٌ
رأسمال

العالم،  تخيف  ولكي  قدرتها،  ظهر 
ُ
ت ولكي 

كـــي يــقــبــل بــهــا الـــقـــوة املــهــيــمــنــة بـــال مــنــازع 
)أو ربــمــا بـــالـــتـــوازي مـــع أمـــيـــركـــا(، تسعى 

فـــي املــنــطــقــة، ومــــا حــــدث فـــي املـــوصـــل مع 
املــســيــحــيــن واألزيــــــديــــــن، كـــــان ذلـــــك كــلــه 
ــواجـــس )ومــــخــــاوف(  يــحــفــر بــعــمــق فـــي هـ
العلمانين  املختلفة،  االجتماعية  الفئات 
ــة مــــن الــلــيــبــرالــيــن  ــبـ ــيــــســــاريــــن ونـــخـ والــ
ــيــــن، وانــــتــــقــــل إلـــــــى الـــخـــطـــاب  ــيــــحــ واملــــســ
الــســيــاســي واإلعــــالمــــي، عــبــر دعـــــواٍت إلــى 
واملجتمعية  التربوية  »املـــوارد«  من  الحّد 
 مع 

ٌ
الــتــي يــتــغــذى عــلــيــهــا تــيــار مــتــعــاطــف

تنظيم داعش صاعد في األردن.
ومـــع ارتــفــاع وتــيــرة املــواجــهــة بــن األردن 
و»داعـــــــش« إقــلــيــمــيــًا ومــحــلــيــًا، بـــدايـــة من 
ــار األردنــــــــــــي، مـــعـــاذ  ــيــ ــطــ عـــمـــلـــيـــة حــــــرق الــ
األمــن  بــن  بمواجهاٍت  مـــرورًا  الكساسبة، 
ــد  ــي إربــ ــدة لــلــتــنــظــيــم فــ ــؤيــ ومـــجـــمـــوعـــة مــ
)شـــمـــال(، ثـــم قــتــل أحـــد مـــؤيـــدي التنظيم 
ــة، وعــمــلــيــة  ــامـ ــعـ أفـــــــرادًا مـــن املـــخـــابـــرات الـ
نفذها أحد أعضاء التنظيم على الحدود 
األردنــيــة الــســوريــة، مــن الــخــارج، أدت إلى 
ز ذلــك 

ّ
ــراد مــن الــجــيــش واألمــــن، عـــز قــتــل أفــ

ــر  ــد الــتــنــظــيــم، األمــ ــعــــام ضــ ــنــــاخ الــ كـــلـــه املــ
الــــذي اســتــثــمــرتــه نــخــبــة مـــن الــلــيــبــرالــيــن 
واليسارين، فبدأت تدعو، بوضوح أكثر، 
إلى تغيير املناهج التعليمية، والتخلص 
ي 

ّ
ــواد داعـــشـــيـــة«، تــغــذ ــ مــمــا اعــتــبــرتــهــا »مـ

ثقافة التطرف والعنف.
لتلك  والتعليم  التربية  وزيــر  لم يستجب 
الدعوات، وبدت الوزارة في »حالة إنكار«، 
ثم تغّير املوقف الرسمي بصورة مفاجئة، 
التغييرات  من  مقتطفات  تتّسرب  وبــدأت 
التي أجرتها الوزارة على الكتب املدرسية، 
ــن الــتــســريــبــات غــيــر دقــيــق،  جــــزء كــبــيــر مـ
وهــدف إلى تهييج الــرأي العام، ما أحدث 
مناخًا عامًا قلقًا من وجود أجندٍة رسميٍة 
مــرتــبــطــة بــالــدعــوات الــســابــقــة، تستهدف 
املضمون »اإلسالمي« في الكتب املدرسية، 
الــحــمــالت االنتخابية،  انــعــكــس عــلــى  مــمــا 
وأصــــبــــح جـــــــزءًا مــــن الـــســـجـــال الــــعــــام فــي 
ز حالة 

ّ
 أخــرى لتعز

ٌ
الــبــالد. جــاءت أحـــداث

االنـــقـــســـام والـــتـــوتـــر االجـــتـــمـــاعـــي، عــنــدمــا 
أستاذ  قــورشــة،  أمــجــد  السلطات  اعتقلت 
الشريعة في الجامعة األردنية، ثم ناهض 
الــذي أعــاد نشر رســم كاريكاتوري،  حتر، 
اإللهية،  بالذات  استهزاًء  كثيرون  اعتبره 
ــــر، وهــــــو مــســيــحــي  ـ

ّ
ــت ــ ــتــــيــــال حـ ــًا اغــ ــ ــقـ ــ والحـ

يــســاري، كــانــت لــه مــواقــف مــعــاديــة بشدة 
األســد،  بشار  لنظام  لإلسالمين ومؤيدة 
مــمــا أثـــــار قــلــقــًا لـــلـــمـــّرة األولــــــى مـــن بـــزوغ 
وهكذا  مسيحية«.  »مسلمة-  حساسيات 
تحّول  عن  تكشف  التي  التطورات  توالت 
في حالة  ر، ويتمثل 

ّ
يتجذ بــدأ  اجتماعي، 

الشرخ على أسس هوياتية وثقافية بن 
وتيار  والليبرالين  اليسارين  من  نخبٍة 
مجتمعي عام تغلب عليه سمة املحافظة 
الدينية.  ارتبط االنشقاق االجتماعي، إن 

من فعالية مصر، لكن األمور ال ترجع معه 
إلى الخلف، وحتى بعد خسارتها كانت 

تبقى العبًا مؤثرًا ويحسب حسابه.
ــة مــن  ــلــ ــر إلـــــــى مــــرحــ أمـــــــا أن تــــصــــل مــــصــ
اإلسفاف بأن تتخلى عن موقعها ودورها 
وتـــنـــشـــغـــل الـــســـيـــاســـة فـــيـــهـــا بــســفــاســف 
األمــــور، فــذلــك انــحــراف خطير فــي مسار 
ــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة وحـــتـــى  ــاســ ــيــ ــســ صــــنــــع الــ
األمـــنـــيـــة، والــــــذي طـــاملـــا اعــتــبــر جـــــزءًا من 
صناعة السياسة الداخلية، نظرًا ملعادالت 
الترابط والتأثير بن األمن الداخلي ملصر 
وفي  الــحــدود  على  الحاصلة  واملتغيرات 
ــران وتركيا  الــبــر الــجــغــرافــي املمتد مــن إيـ
شمااًل حتى إثيوبيا جنوبًا، ومن مراكش 
ــي الـــشـــرق،  ــغــــرب حـــتـــى الـــخـــلـــيـــج فــ ــي الــ فــ
بحكم شبكة املصالح املصرية واالنتشار 

البشري املصري في تلك األقاليم.   
كيف ملصر أن تتساكن مع العزم الروسي 
ــا يــجــعــل  ــمـ ــلـــد عــــربــــي، بـ ــلـــى احــــتــــالل بـ عـ
 بنسبة كبيرة، 

ً
احتماالت تفّككه حاضرة

نتيجة اصطفاف روسيا مع أحد أطراف 
ــراع، والـــــــذي ال يــخــفــي مـــوقـــعـــه فــي  ــ ــــصـ الـ
الــصــراع طــرفــًا طــائــفــيــًا؟ وكــيــف ال تتنبه 
الروسي  السلوك  يرتبها  التي  للمخاطر 
السوري  الشعب  من  األكبر  الكتلة  تجاه 
ــاســــي واألمــــــــن  ــيــ ــســ ـــرار الــ ــ ــقـ ــ ــتــ ــ ــى االســ ــلــ عــ
االجـــتـــمـــاعـــي فـــي املــنــطــقــة؟ ألــــم تكتشف 
الــــقــــيــــادة فـــــي مـــصـــر أن شـــبـــكـــة قـــنـــوات 
مــدى بعيد  إلــى  األفــكــار مترابطة  تغذية 
التأثيرات  وأن  الــعــربــيــة،  الجغرافية  فــي 
الحاصلة في بلد عربي ما تنتقل بأسرع 

ة جناح الفراشة؟
ّ
من رف

وكيف ال تستشعر الخطر اإليراني الذي 
يهدف، بدرجٍة كبيرة، إلى تفكيك النظام 
اإلقــلــيــمــي، وعــــزل مــكــونــاتــه وإضــعــافــهــا، 
وقــــــــد شــــكــــل هــــــــذا الـــــنـــــظـــــام الـــحـــاضـــنـــة 
الطبيعية ملصر التي ال يمكنها تأسيس 
أي شــكــٍل مــن األدوار والــنــفــوذ، مــن دون 
ــا؟ أي  ــهـ ــمـ ــيـ ــدعـ ــة وتـ ــنـ ــك الـــحـــاضـ ــلـ دعــــــم تـ
يستتب  أن  بــعــد  سيبقى،  إقليمي  نــظــام 
الوضع إليران في سورية والعراق. يقول 
املنطق إن مصالح مصر تستدعي عرقلة 
املــشــروع اإليــرانــي ومحاربته، والــوقــوف 
ضد روافد دعمه، حتى لو كانت مشتبهة 
بالنا وروســيــا تعمل  مــؤكــدة، فما  وغير 
في  اإليرانية  الهيمنة  تكريس  علنًا على 
وزيـــر خارجيتها  لــم يخجل  بــل  املنطقة، 
بالتصريح أن بالده لن تسمح لألكثرية 
ــــى الـــحـــكـــم فــي  الـــعـــربـــيـــة فــــي الــــوصــــول إلـ
البلد  يعني بوضوح تسليم  ما  سورية، 

إليران وأتباعها.
)كاتب فلسطيني(

وبـــعـــدهـــا الـــوطـــنـــي، أي اســـتـــمـــرار الــتــحــّكــم 
لــرقــعــة جــغــرافــيــا بعينها على  والــســيــطــرة 
الــحــكــم والـــتـــفـــّرد بـــه دون غــيــرهــا، وهـــو ما 
تكّرر بما سمي أحــداث الحجرية بعد ذلك 
في 1978، وتلك الجوالت من الصراع التي 
جمهورية  إلــى  سبتمبر  جمهورية  حــّولــت 
تجلى  مــا  وهـــو  بعينها.  بمنطقة   خــاصــة 
الوطنية   باملصالحة  عــرف  فيما  ذلــك  بعد 
تــكــن ســــوى واحـــــــدٍة من  لـــم  1970، والـــتـــي 
ــــوالت الـــصـــراع الـــتـــي أســـســـت ملـــا بــعــدهــا  جـ
الدامية، وابتدأت تحت  من جــوالت الحرب 
مسمى حروب الجبهة واملناطق الوسطى، 
عدا عن حروب الشمال والجنوب في عامي 
صــيــف   ــــرب  حـ ــــى  إلـ وصـــــــواًل  1972و1979، 
ــااًل و1986جـــنـــوبـــًا، وكـــانـــت كلها  ــمــ 1994شــ
 من جوالت هذه الحرب التي تفّجرت 

ً
جولة

أيضًا في 2004، وانتهت كلها بثورة 2011، 
كــمــحــاولــة اجــتــمــاعــيــة لــلــهــروب مــن دورات 
الــعــنــف والـــصـــراع الــدائــمــة، بــالــقــضــاء على 
األسباب الرئيسية لها، وهي غياب الدولة 
مــفــهــومــًا حــقــيــقــيــًا نــاظــمــًا ملــصــالــح الــنــاس 

وحاميًا لحقوقهم.
فــبــالــعــودة إلـــى الـــجـــذر الــحــقــيــقــي لــلــصــراع 
شمااًل، والذي تمثل في بروز الفكرة الزيدية 
امليثولوجي  املذهبي  بشقيها  وهيمنتها، 
كبير  جــزء  على  السوسيولوجي،  والقبلي 
اليمن  النظر إلى  من حقيقة الصراع، وهو 
كــلــه وكـــأنـــه هــبــة لــجــمــاعــة مـــن الـــنـــاس دون 
ــا فيه  ــايـ ــّرد رعـ غـــيـــرهـــم، وأن اآلخــــريــــن مـــجـ
وتــابــعــن لــهــا ولــيــســوا شــركــاء لــهــم حقوق 
ســـوى حــقــوق الــســمــع والــطــاعــة والــســخــرة 

روسيا لكي تقّرر وتفرض ما قّررته، تسعى 
قّررته،  أنها تفرض ما  العالم  أن يعلم  إلــى 
ــّررت  ــ ــقـــول مــــا ال تــفــعــلــه. قـ ــالـــي، ال تـ ــتـ ــالـ وبـ
بــقــاء بــشــار األســــد ضــــــرورة، وال يمكن  أن 
الــتــخــلــي عــنــه، وهـــي تــســعــى، كــإمــبــريــالــيــة، 
إلــى فــرض ذلــك بكل الــقــوة الــتــي تستطيع، 
فهم العالم أن قرارها هو الذي 

ُ
من أجل أن ت

ذ، وأن ما تقوله هو الذي ال بد 
َّ
يجب أن ُينف

من االلتزام به، فهي القوة العظمى )وربما 
تتوهم أنها الوحيدة(. إنها تتمسك ببشار 
ــد، لــيــس ألنــهــا تــخــاف انــهــيــار النظام  األســ
الــذي بــات قــراره بيدها، بل تريد أن يعرف 
التي تقّرر وتــفــرض. وذلــك كله  العالم أنها 
في إطار منظورها، لكي تصبح اإلمبريالية 
وتراجع  أمــيــركــا،  ضُعفت  أن  بعد  املهيمنة 
 على حسم 

ً
وضعها. ولهذا، نجدها مصممة

ف ذلــك دمار 
ّ
 كل

ْ
الــصــراع بالقوة، حتى وإن

مدن وقتل مئات آالف األطفال والنساء.
ــًا فــــي حـــلـــب، حــيــث  ــا يــظــهــر واضــــحــ ــذا مــ ــ هـ
لتمارس كل وحشيتها، ولتستخدم  عادت 
كانت  أن  بعد  تدميرًا،  أكثر   جديدة 

ً
أسلحة

قــد بـــدأت فــي اســتــخــدام أســلــحــٍة أكــثــر فتكًا. 
واملــدمــرة  املحروقة  األرض  إمبريالية  إنها 
الــتــي وال شـــك تــخــيــف وحــشــيــتــهــا شــعــوب 
الــعــالــم، وال شــك فــي أنــهــا ســتــوضــع جانب 
ــــي الـــوحـــشـــيـــة  ــيــــة فـ ــيــــركــ اإلمــــبــــريــــالــــيــــة األمــ

لتحقيق مصالح مافيات حاكمة.
)كاتب فلسطيني(

اإلقليمية،  بالتطورات  أواًل  التعبير،  جاز 
ثـــم انــتــقــل إلــــى الــــداخــــل، بــــدأ عــبــر تــرويــج 
ــة داعـــــــــش« مـــــن نـــخـــبـــٍة مـــتـــخـــوفـــٍة  ــ ــزاعــ ــ »فــ
ــيـــن، أصـــبـــح لــديــهــا هــاجــس  مـــن اإلســـالمـ
انـــزيـــاج املــجــتــمــع والــثــقــافــة االجــتــمــاعــيــة 
إلى التطّرف الديني، ثم برز ردًا على هذه 
 منها، خصوصًا في ما 

ً
الدعوات، وخشية

يتعلق بالكتب املدرسية، هاجس »الهوية 
اإلســالمــيــة« لـــدى الــشــريــحــة االجــتــمــاعــيــة 

العريضة.
خـــالل تــلــك الـــتـــطـــورات، ومـــع تــدحــرج كــرة 
الحكومة وال مؤسسات  تــحــّرك  لــم  الثلج، 
الــدولــة ساكنًا، لتعّرف أيــن تقف مــن هذه 
الصدامات واملواجهات االفتراضية )على 
شبكات التواصل االجتماعي( وفي املجال 
النقاش  لتعيد تأطير  ولــم تتدخل  الــعــام، 
 
ّ
ــوب، بــــل الــــطــــريــــف أن ــلــ ــطــ ــه املــ ــاقـ ــيـ فــــي سـ

االحتجاجات  موجة  بعد  اختبأت  الدولة 
وراء عــبــاءة »أســاتــذة الــشــريــعــة« والــقــادة 
ــيـــن فـــي املــجــتــمــع، فـــي مــحــاولــٍة  اإلســـالمـ
»الهوية  اســتــهــداف  شعور  مــن  للتخفيف 
اإلسالمية«، وعمد وزير التربية والتعليم 
ــاٍت كــثــيــرة، ربــمــا بعدد  إلــى استحضار آيـ
الــتــي حــذفــت مــن الكتب املــدرســيــة، ليؤّكد 
ــه ال يستهدف الــهــويــة اإلســالمــيــة، ولــم  ـ

ّ
أن

القلق املجتمعي، ولم  نــار  يطفئ ذلــك مــن 
ترعب تــهــديــدات وزيــر اإلعـــالم املتخوفن 
ــعــــن  ــــالت، بــــاســــتــــخــــدام »الــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــن الـ ــ مــ
الــحــمــراء« ضــد االحــتــجــاجــات، فانطلقت 
فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي إذاعـــــــــــــــاٌت، بــعــضــهــا 
مــحــافــظ ديــنــيــًا وأخــــرى مــنــوعــة، ملهاجمة 
ــــهــــا تــســتــهــدف 

ّ
ــعـــديـــالت، والـــتـــأكـــيـــد أن ــتـ الـ

»الهوية اإلسالمية«.
الحـــقـــًا، وصــــف مــنــســق حـــركـــة ذبــحــتــونــا 
ــات والــتــعــلــيــم  ــعـ ــامـ ــور الـــجـ ــأمــ )مـــعـــنـــيـــة بــ
العام(، فاخر دعاس، املشهد بأنه »انتصر 
ــات )وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم(  ــبـ ــيـ ــذنـ الـ
الحكومة  وخــســرت  املعلمن،  نقابة  على 
»النقاط«.  بـــ   ... املناهج  تعديالت  معركة 
ــــالح الــــديــــن فــي  فـــاســـتـــخـــدام املــعــلــمــن سـ
مهمة  مــن  سّهل  املناهج  تعديل  مواجهة 
نفسه  الــســالح  استخدم  حيث  الذنيبات، 
ــرد عــلــيــهــم. وُيـــعـــرف عـــن الــدنــيــبــات  فـــي الــ
ــذا الـــســـالح،  اســتــمــتــاعــه فـــي اســـتـــخـــدام هــ
ــان  ــيـــســـي. وكــ ــرئـ ــل ويـــعـــتـــبـــره مــلــعــبــه الـ بــ
مؤتمره الصحافي بمثابة إعــالن رسمي 
عـــــن فـــشـــل »الـــهـــجـــمـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة عــلــى 
الذي  الديني  بالخطاب  ابــتــداًء  املناهج«، 
ــرورًا بــالــحــجــج  ــ اســتــخــدمــه الـــذنـــيـــبـــات، مــ
والـــبـــراهـــن »الـــديـــنـــيـــة« الـــتـــي واجـــــه بها 
بالتملص  وانــتــهــاًء  التعديالت،  منتقدي 
مـــن تــصــريــحــات نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
جـــــواد الـــعـــنـــانـــي، بــــأن الـــتـــعـــديـــالت تــأتــي 
املدرسية،  املناهج  في  التطّرف  لتخفيف 
التصريحات  هــذه  الذنيبات  اعتبر  حيث 
»رأيــــــًا شــخــصــيــًا، وال تــمــثــل الــحــكــومــة«. 
الحكومي  الفشل  هــذا  خــتــام  وكـــان مسك 
كــتــاب وجــهــه الــوزيــر الــذنــيــبــات األربــعــاء 
املــدارس، بتقديم مقترحاتهم  إدارات  إلى 
وآرائـــهـــم حـــول الــتــعــديــالت األخـــيـــرة على 
الكتب املدرسية كونها »طبعة تجريبية«.

واعــتــبــر أحـــد أقــطــاب الـــدعـــوة إلـــى تعديل 
املناهج والتخلص من »الداعشية« فيها، 
ــدات، الـــتـــعـــديـــالت ســطــيــحــة،  ــيـ ــبـ ــان عـ ــ ــ ذوقـ
في  لكنه  املــنــاهــج،  تغيير  لفكرة  ــاءة  وإســ
 »الـــبـــعـــد اإلســــالمــــي« لم 

ّ
املـــقـــابـــل أقـــــّر بـــــأن

ُيحذف منها، بل أضيف البعدان الوطني 
ــّم تخفيف حــجــم الــكــتــاب  واإلنـــســـانـــي، وتــ
املدرسي، وهو أمر جّيد، على حّد تعبيره.
)كاتب أردني(

عن جذر الصراع الراهن في اليمن

إمبريالية بالتأكيد

حرب المناهج الدراسية في األردن

صوتان لنظام السيسي

دولة الشراكة 
الوطنية المتمثلة 

بيمن اتحاّدٍ بكل 
مساوئه الضامن 

الوحيد لعدم استمرار 
دوامة الصراع

قّررت روسيا أن بقاء 
بشار األسد ضرورة 

وتسعى، كإمبريالية، 
إلى فرض ذلك

بدأت نخب سياسية 
وفكرية تتنبّه إلى 
خطورة »الشرخ« 

الثقافي المجتمعي 
غير المسبوق

آراء

معن البياري

بــشــيء مــن التعّجل ربــمــا، ومــع مــقــداٍر الزم مــن الــحــذر فــي التحليل، فــي الــوســع أن 
ُيقال إن من املمكن القول )أو الزعم؟( إن النتيجتني األكثر وضوحًا في االنتخابات 
على  املغاربة  إقــبــال   :

ً
قليال ليس  حــّد  إلــى   ،

ً
 عربية

ً
حــالــة تــؤكــدان  املغربية  التشريعية 

 )43% من املسجلني في كشوف االنتخاب(، 
ً
االقتراع يوم الجمعة املاضي جاء قليال

 من موسم عام 2011. والثنائية القطبية بني حزبي »العدالة والتنمية« و»األصالة 
ّ

وأقل
 بني تكويٍن إسالمي النزعة وتشكيٍل ُيرمى بأنه من 

ٌ
واملعاصرة« تعّززت، وهي ثنائية

تمثيالت الدولة العميقة، مع تنويعات ليبراليٍة ظاهرة فيه. 
املاضي )%45(،  الشهر  األردنية  الضئيلة مثيلتها  املغربية  االقتراع  تلت نسبة  وإذ 
وقبلها التونسية في االنتخابات الرئاسية )36%( في ديسمبر/ كانون األول 2014، 
فذلك كله مما يسّوغ الذهاب إلى أن ازورار املجتمعات العربية )في املدن ومن الشباب 
في  الفضيحة  بالنسبة  للتذكير  هنا  مــدعــاة  وال  عربية،  ظــاهــرة  صــار  خصوصًا( 
املسجلني  املصريني  إن 27% من  بــجــدارة، وقــد قيل  املطبوخة  املصرية  االنتخابات 
الفتاح  انتخاب عبد  الراهن. وفي  النواب  التصويت النتخاب مجلس  موا عناء 

ّ
تجش

السيسي رئيسًا، احتيج ليوم ثالث لم يكن مقّررًا، وتفوقت األوراق الباطلة على أوراق 
ومــا نجم  العربي  بالربيع  املسألة  هــذه  اآلخـــر، حمدين صباحي. ال تتصل  املــرشــح 
 ،

ً
عن ثوراته من أجــواء، بل هي سابقة عليه، وإْن تحسنت نسب االقتراع بعده قليال

ففي انتخابات تشريعيات املغاربة 2007 لم تتجاوز النسبة 37%، وكانت 35% لدى 
العربي  املؤشر  استطالعات  دته 

ّ
أك ما  ولعل  نفسه.  العام  في  الجزائر  في  جيرانهم 

ثقة  تناقص  عن  السياسات  ودراســـة  لألبحاث  العربي  املركز  يجريها سنويًا  التي 
املجتمعات العربية بالبرملانات في بالدها ييّسر واحدًا من أسباب عدم حماسها في 

التوّجه إلى صناديق االنتخاب. 
القطبية من إســالم سياسي وسطي وتشكيٍل حزبي يجمع متصلني  تلك  أمــا عن 
أكتوبر/  انتخابات  الذي شهدته تونس في  الدولة والقصر، فإن  العميق في  بالنظام 
بـ  الشبه  العميق  تــونــس،  نــداء   بها، وإْن جــاء حــزب 

ٌ
الثاني 2014، مــوصــول تشرين 

»األصالة واملعاصرة« املغربي، متقّدمًا على حركة النهضة، عميقة الشبه مع »العدالة 
والتنمية«، أقله في عدم إخوانّيتهما. وال شطط في الذهاب إلى أبعد من هذا، والقول إن 
حسني مبارك صارح األميركيني، إّبان زوبعة كوندوليزا رايس عن مطالب واشنطن 
ا قال لصحيفة أميركية إن إجراء 

ّ
بإصالحات سياسية عربية، قبل أزيد من عقد، مل

 على 
ّ

انتخابات نيابية نزيهة وشفافة في بــالده يعني فوز »اإلخــوان املسلمني«، دل
ذلك أن انتخابات عام 2005، والتي شهدت، في جولتني من ثالث، مقادير من النزاهة 
)طلبت أميركيًا( عرفت فوز »اإلخــوان« بـ 88 مقعدًا. وبذلك، أمكن القول إن القطبية 
األوضح في املشهد السياسي املصري، قبل ثورة 25 يناير، هي بني حزب السلطة 
والرئاسة والنظام ورجال األعمال، الوطني الديمقراطي، من جهة، واإلسالم السياسي 
ممثال بجماعة اإلخوان. لم يختلف الحال كثيرا بعد الثورة، وإْن باغتنا فوز كاسح 
الــذي منح  البرملان  وهــو   الحقًا، 

ّ
املنحل برملان 2011  انتخابات  أيضًا في  للسلفيني 

انتخابات  إذا استجّدت  الحرية والعدالة )اإلخــوان( 127 مقعدًا، حتى  ناخبوه حزب 
الرئاسة، وصل اإلخواني محمد مرسي إلى قصر االتحادية. لم يجد الجيش، ومعه 
أذرعه املدنية العديدة، غير معاقبة »اإلخوان« على جريمة فوزهم املؤزر هذه، فكانت 
إزاحتهم املعلومة عن السلطة، مع حبسهم، ونعتهم باإلرهاب، وقتل من أمكن منهم 
ازدادت  التي  القطبية  تلك  فــي مصر كسر  العميقة  الــدولــة  كــان خيار  منازلهم.  فــي 
ر، 

ّ
يذك بانقالٍب عسكري،  بديلة،  وإيجاد معادلة مرتجلة  يناير،  ثــورة  بعد  وضوحًا 

بانقالٍب من لون آخر، على انتخاب الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ في الجزائر في 1992. 
وكان الخيار في األردن، أخيرًا، األخذ بصيغ أخرى في إضعاف الجسم اإلسالمي 
السياسي في البالد. والخالصة األوضــح في هــذا كله هو إمــا املضي في أن تأخذ 
من  العميقة،  وغــيــر  العميقة  الــدولــة  وتــحــالــفــات  الجيش  سلطة  بــني  القطبية  تجربة 
للرهان  بإخضاعها  والزمني،  التاريخي  مداها  أخــرى،  جهة، واإلسالميني من جهة 
االجتماعي واالنتخابي واالمتحان العملي، أو كسر هذه القطبية بالصيغتني، املصرية 
الــراهــنــة الــدامــيــة والــجــزائــريــة املعلومة الــكــلــفــة.. وبــشــأن الــحــواشــي، فــي الــيــســار وفي 

 أخرى.
ُ

التمثيالت األهلية واملدنية املقّدرة، فتفاصيل

بسمة النسور

تعترينا، نحن  البشر، على مدى هذه الحياة، تغييرات وتحوالت كثيرة على املستوى 
املـــزاج واملشاعر  النفسي، لعل أخطرها  وأكــثــرهــا  تعقيدًا  هــو  مــا يصيب منطقة 
تلك  الشعورية،  الحالة  بجذوة  االحتفاظ  على  والــقــدرة  الحياة  على  اإلقــبــال  ومــقــدار 
التي قد يؤثر تقلبها وتبدلها على مصائر وحيوات وعالقات إنسانية مكّرسة، مثل  
روابط  الحب  والزواج والصداقة والقرابة التي يؤدي  تبدل اإلحساس بها إلى خلل 

كبير.  
وفي املقارنة بني حالة الحب وعالقة الزواج، تبدو التبعات املترتبة على انتهاء عالقة 
، إذ  ُيسدل الستار، بعد 

ً
 وكارثية

ً
الحب الحر غير املنطوي ضمن مؤسسٍة أقل فداحة

مّد وجزر، في الفصل األخير، حني يقّرر العاشقان إعالن وفاة الحب، بعد كثيٍر من 
املكابرة وتبادل التهم، غير أنهما يسلمان بحتمية املقّدر مع كل األلم، لكن، من دون 
 منهما 

ٌّ
 في الواقع األجتماعي. وفي نهاية األمر، يواصل كل

ً
ب تغييراٍت ملموسة

ّ
أن ترت

بة 
ّ
املرك العالقة  الـــزواج، وهــي  النقيض من عالقة  حياته سالكًا دروبــًا جــديــدة، على 

املتشعبة ذات األوجه املختلفة والحموالت اإلضافية من صغار أبرياء، ال حول لهم وال 
قوة، غير أنهم مضطرون لدفع فاتورة واقع  هذا التبّدل املحزن في أحاسيس جارفٍة 
الحواجز  أرواحــنــا، متجاوزين  يــوم بملء  ذات  إليها  اندفعنا  وتـــوٍق،  ولهفٍة  من حــٍب 
والعقبات، مذللني الصعوبات، متحايلني على وقائع  كي نظفر بالعيش  مع من نحب، 
والــتــوافــق واالنسجام  الــبــال  الــفــرح والهناء وراحـــة  أســبــاب  نمنحه، بكل طاقتنا، كــل 
واأللفة، قبل أن يكتسح الجفاء والبرود والوحشة البيت نفسه الذي شيد على فكرة  
 على ذنٍب لم يرتكبوه. جرت العادة 

ً
 جائرة

ً
، نقّدمها  لهم عقوبة

ً
األمل، خاتمة مؤسفة

 ونكران ذات في مواجهة منغّصات 
ً
املــرأة إيثارًا وتضحية في مجتمعاتنا أن تبدي 

الحياة الزوجية من ضغوٍط ماديٍة وتضارب أمزجة وملل جّراء الروتني. 
تفعل ذلك، بشكل غريزي، في سبيل راحة صغارها، مهما بدت أسباب تعاستها غير 
 نصب عينيها راحة األوالد 

ً
قابلة للحل، تعّض على الجرح، وتواصل الحياة واضعة

وأمانهم األسري فوق أي اعتبار، انطالقا من أن األمومة امتياز ودرجة شرف رفيعة، 
ومسؤولية أخالقية وإنسانية، ال مناص من القيام بأعبائها،  باعتبار ذلك  أول حٍق 
إحساسًا  ويوّرثهم  أرواحــهــم،  يكسر  قد  مما  ونحميهم  نحبهم  أن  علينا  ألطفالنا، 
، ودفئًا 

ً
 مطمئنة

ً
بالنقص تجاه أقرانهم، ممن ينعمون بحياٍة سويٍة، تبيح لهم طفولة

الفراق القسري بالوفاة،   أسريًا، لن يعّوضه شيء في مقبل األيــام، حتى في حالة  
 تمامًا 

ً
أّمــًا، وليس مقبوال غالبا ما تتعطل حياة األنثى في  بالدنا، سيما إذا كانت 

لو كانت في مقتبل  الـــزواج من جديد، حتى  إلــى   ترملت 
ٌ
امـــرأة أن تقدم  أعرافنا  في 

العمر، وذلك حماية لصغارها من  شبهة احتمال أذًى من  رجٍل غريٍب،  ترفض أن 
يعيش صغارها في كنف زوج أٍم ال يؤتمن جانبه من حيث املبدأ، وألن تكوين املرأة 
ها، وترعى 

ّ
التخلي، فإنها، في معظم األحيان، تكّن في عش باألساس مضاٌد لفكر 

الــعــني، إلــى أن  يشتّد عــودهــم، وتنبت أجنحتهم، فــي حــني يــدور  صغارها بــرمــوش 
الزوجة يتناقشون، بشكل  الــعــزاء، فــور وفــاة  الخافتة في بيت  الهمس، واملــشــاورات 
إجرائي عن عروٍس محتملة، تواصل الحياة مع األرمل الذي لن يبدي اعتراضًا كبيرًا، 
إال ألسباٍب متعلقٍة  باللياقة، غير أنه يقّر بحاجته إلى امرأٍة بديلة، بغية تولي شؤون 
والحلول  السيناريوهات  كــل  وتظل  عاتقها.  على  يقع  األكــبــر  الــعــبء  أن  ذلــك  البيت، 
 في حالة الوفاة، حيث يضطّر الناس للتكّيف مع  واقٍع فرض عليهم 

ً
 ومقبولة

ً
مفهومة

اّدعــاء  عنوة. ولكن، في حالة الطالق، يختلف األمــر، إذ ليس بمقدور أحــد األطــراف 
البراءة كليًا. هناك مسؤولية إنسانية وأخالقية ينبغي أن يتحملها الزوجان باملقدار 
نفسه، وكذلك التحلي بالشجاعة والرغبة املخلصة في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
 باألطفال، ولو استدعى ذلك تدخل ذوي االختصاص والخبرة العارفني بمفاتيح 

ً
رأفة

العالقات  اإلنسانية، وكيفية إدارتها ممن قد يرشدونهم إلى حبل نجاٍة يؤدي إلى 
سكينة أرواحهم، ويقيهم من شر الستات البغيض. 

سامح راشد

 ضد 
ً
 وإعالمية

ً
على نحو مفاجئ، تباشر الواليات املتحدة األميركية حملة سياسية

روسيا، تحاول فيها حلحلة مواقف موسكو من الوضع املتأزم في سورية على أكثر 
السوري.  النظام  قــوات  العسكري ضد  العمل  بخيار  واشنطن  لّوحت  من مستوى. 
وباشرت ضغوطًا دبلوماسية في مجلس األمن، بالتنسيق مع فرنسا ودول غربية 
أخــرى، إلصــدار قــراٍر بشأن حلب، لوقف القصف العشوائي الذي تقوم به موسكو 
ودمشق ضد املدنيني املحاصرين هناك. وعلى الرغم من قوة مشروع القرار، إال أن 
الفيتو الروسي ضده كان متوقعًا مسبقًا، وأكد ممثل روسيا في مجلس األمن أن 

بالده لن تسمح بتمرير القرار.
في سياق الحملة األميركية الدعائية ضد روسيا بشأن سورية، سّربت مصادر في 
وزارة الدفاع األميركية أنها تبحث حاليًا إمكانية تنفيذ ضربات محدودة في سورية. 
تشمل ضرب ممرات إقالع طائرات النظام السوري وهبوطها، وكذلك تدمير بعض 
مقار القيادة والتوجيه امليداني، خصوصًا املكلفة بمهام معركة حلب. وهو ما يشير 
املتأزم في حلب والدمار  الوضع  الخيار، بسبب  التفكير األميركي بهذا  ارتباط  إلى 
والــســوري.  الــروســي  الطيران  من  املتواصل  القصف  بفعل  املدينة  له  تتعّرض  الــذي 
وفي هذا االرتباط أولى إشارات تفسير ذلك التحول الظاهري في املوقف األميركي 
وأسلوب تعاطي واشنطن مع األزمة السورية، فاألمر ال ينبع من رؤيٍة شاملٍة لكيفية 
حل األزمة أو إدارتها، وإنما يقتصر على رغبة واشنطن في رفع الحرج الناجم عن 
الغربية، وفي  الــدول  ، يقابله تخاذل من  وضــع إنساني كارثي، وســط تعنٍت روســيٍّ
الرغم من  األميركية، على  التسريبات  أن  املتحدة. وما يؤكد ذلك  الواليات  مقدمتها 
أنها بذاتها قد تكون مجرد إشاعات مقصودة لتخفيف الحرج، تقول إن الضربات 
في  روسية  أميركية  ملواجهة  تجنبًا  إعــالن رسمي،  دون  من  ســّرًا،  املحتملة ستتم 

سورية. ولكيال يستغل الجمهوريون هذه الخطوة انتخابيًا.
في سياق مواٍز، شنت واشنطن هجومًا دبلوماسيًا حاّدًا على موسكو بسبب سلوكها 
العسكري تجاه املدنيني في حلب. فللمرة األولى منذ بداية التدخل العسكري الروسي 
قبل عــام، اعتبر وزيــر الخارجية األمــيــركــي، جــون كــيــري، أن األعــمــال الروسية في 
سورية »جرائم حرب« تستلزم تحقيقًا. وهي خطوة غير مسبوقة من الدبلوماسية 
األميركية التي كانت تكتفي فقط بحث موسكو على الحذر في عملياتها العسكرية 
ومراعاة عدم استهداف املدنيني. وبعد التصريح األميركي مباشرة، بادرت فرنسا 
إلــى إعـــداد مــشــروع قــرار فــي مجلس األمـــن، يدين قصف املدنيني، ويقضي بوقف 
أن  إال  في حلب،  للمحاصرين  اإلنسانية  املساعدات  بإدخال  والسماح  النار  إطــالق 

موسكو استخدمت »الفيتو« إلجهاض مشروع القرار الفرنسي )الغربي(.
التي تبنتها  النشطة غير متسقٍة مع املواقف املتخاذلة  الحركة األميركية  تبدو هذه 
واشنطن منذ نشوب األزمة السورية، وخصوصًا في الفترة األخيرة. ويمكن تفسير 
هذا التحول الظاهري من قراءة أبعاد تلك الحركة، فواشنطن التي لم تقم بأي تحرك 
عسكري ضد قوات بشار األسد طوال خمس سنوات، ولم تساعد املعارضة السورية 
بأسلحٍة كانت في أمّس الحاجة إليها، خصوصًا مضادات الطائرات، ليس من الوارد 
أن تبادر اآلن بعمل عسكري ضد بشار وبوتني معًا. واملعتاد أن أي رئيس أميركي 
ال يملك جرأة اإلقدام على خطوة كهذه، قبل إجراء انتخابات الرئاسة بأسابيع قليلة. 
فكيف الحال بأوباما الذي لم يقدم شيئًا ملموسًا، ولم يبادر إلى خطوٍة جريئٍة في أي 
ملف منذ دخوله البيت األبيض قبل ثماني سنوات. ما تروجه واشنطن حاليًا ليس 
سوى عملية استعراضية من أوباما قبل مغادرة البيت األبيض، لكنه ال يرى أنه يؤّدي 

رقصته األخيرة منفردًا، يشاهدها الجميع، وال يصّدقها أحد.

أبعد من انتخابات المغرب برموش العين

رقصة أوباما األخيرة
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D

»العّفيشة« ينشطون في داريا

»ماثيو« 
يكمل 
طريقه

17

ريان محمد

ــا يـــذكـــرون يـــوم 27 من  مــا زال أبــنــاء داريــ
أغسطس/ آب املاضي، حن نزحت الدفعة 
األخيرة من أهالي املدينة، بعد حصار دام 
أربــع سنوات، ومقتل املئات من أبنائها. وها هي 
النظام(،  )مقاتلي  يشة« 

ّ
»العف من   

ّ
إال اليوم خالية 

 ما تبقى فيها.
ّ

الذين يسلبون كل
ويــقــول عــضــو املــجــلــس املــحــلــي فــي مــديــنــة داريــــا، 
حــســام عــيــاش، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه »فـــي 26 
أغــســطــس/ آب املـــاضـــي، بـــدأ تــطــبــيــق االتـــفـــاق مع 
النظام، والذي ينّص على تفريغ املدينة من أهلها. 
إلى  الرجال املسنن  غــادرت عائات برفقة بعض 
منطقة حرجلة في ريف دمشق، حيث يعمل النظام 

على تسوية أوضاعهم«. 
يضيف عــيــاش: »فـــي الــيــوم الــثــانــي، بـــدأ التجّمع 
تبقى  مــن  آخــر  ا 

ّ
كن صباحًا.  الثامنة  الساعة  عند 

الساعة  الباصات ما بن  إلى  املدينة. صعدنا  في 
ــرًا، لــتــنــطــلــق عــنــد الــســاعــة  ــهـ الــثــانــيــة والـــرابـــعـــة ظـ
الــخــامــســة عــصــرًا. كــانــت املـــرة األولــــى الــتــي نخرج 
فيها منذ نحو خمس سنوات. كانت قوات النظام 
مستنفرة وحاضرة بقوة. حدث كل هذا بحضور 
الهال األحمر وغياب األمم املتحدة، في حن كانت 

املــزودة برشاشات  النظام  قــوات  ترافقنا سيارات 
باإلضافة  ومقاتلن،  ضباطًا   

ّ
تــقــل وأخـــرى  ثقيلة 

إلى الطائرات املروحية. وصلنا إلى قلعة املضيق 
في الثامنة صباحًا من اليوم التالي«.

يتابع عياش: »لــم يحدث أّي اعــتــداء أو صــدام مع 
الخارجن من  أن  يذكر  ذلــك،  النظام«. مع  مقاتلي 
ــا كــانــوا يــرفــعــون بنادقهم وإشــــارات النصر،  داريـ
ــر. ويــــشــــرح: »لــم  ــثــــورة األخــــضــ ويــحــمــلــون عــلــم الــ
تــكــن املــنــطــقــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قــــوات الــنــظــام 
الجنوبي كما كنا نتوقع.  املتحلق  إلــى  داريـــا  مــن 
فوجئنا بالتحصينات الكبيرة بن مدينتنا وبن 
ــــذي يــبــعــد نــحــو ثــاثــة  ــزة الــعــســكــري، والـ مــطــار املــ
كــيــلــومــتــرات. كــان هــنــاك ســواتــر تــرابــيــة وخــنــادق، 
وقــــد جــــرف مــحــيــط املــديــنــة بــالــكــامــل مـــن املــبــانــي 

السكنية واألشجار«. 
 أكثر من زمائه، 

ً
عّياش الذي يعتبر نفسه متفائا

نا 
ّ
يتحّدث عن تجربته في داريــا. يقول: »أعتقد أن

مررنا باختبار ال أستطيع الحكم عليه إذا ما كان 
يرون  كانوا  الذين  والناس  الله   .

ً
فاشا أم  ناجحًا 

عملنا هــم أقـــدر عــلــى الــحــكــم. لــســت حــزيــنــًا بشأن 
يــقــّدم كــل شخص مــا هو  الفترة املاضية. املهم أن 
قادر عليه، ويستمر في العمل لتجاوز االختبارات 
األخـــــــــرى«. ويــــشــــرح أنـــــه لــحــظــة الـــــخـــــروج، كــانــت 

هــنــاك مــشــاعــر مــخــتــلــطــة بـــن الــرغــبــة فـــي العيش 
ـــه بــات هــنــاك فرصة 

ّ
وألـــم فـــراق املــديــنــة. يضيف أن

املــوت  بــأن  منا 
ّ
قــد سل ــا 

ّ
كــن للعيش مــجــّددًا بعدما 

هو مصيرنا املحتوم. »كان تفكيرنا محصورًا في 
أسئلة محّددة. متى نموت؟ وكيف؟ وهل نتعذب؟ 
هل يعثر أحد علينا ويدفننا؟ لكن أثناء خروجنا، 
بات لدينا فرصة أكبر للحياة. وتغيرت أسئلتنا. 
ماذا نفعل؟ هل يمكن اكمال الطريق الذي بدأناه«؟

ــيـــوم، يــوضــح عضو  وحــــول وضـــع أبـــنـــاء داريـــــا الـ
املــجــلــس املــحــلــي لــلــمــديــنــة أن الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة 
مــن املــقــاتــلــن مــا زالــــوا يــشــعــرون بــااللــتــزام حيال 
بعضهم بعض من دون فكرة االنتماء إلى فصائل، 
لم  لكن  املعسكر.  يشبه  مــا  فــي  يعيشون  ــهــم 

ّ
وكــأن

املستقبل.  فــي  قــد يحصل  مـــاذا  اآلن  يتضح حتى 
كانوا  الذين  املدنّين  الناشطن  أيضًا حــال  وهــذا 
تــحــت مــظــلــة املــجــلــس املــحــلــي يــنــتــقــلــون مــن منزل 
إلى آخر. ويرى أنه ليس هناك مستقبل الستمرار 
تلبي  قد  بدائل  عن  نبحث  لذلك،  املحلي.  املجلس 
االحتياجات في املرحلة املقبلة، خصوصًا متابعة 

األهالي املتواجدين في الشمال.
إلى ذلــك، يقول مصدر رفض الكشف عن اسمه، لـ 
»العربي الجديد«، إن وضع األهالي الذين نقلوا إلى 
حرجلة من داريا يعدُّ مقبواًل، الفتًا إلى أن الهال 

األحــمــر الــعــربــي الـــســـوري يــتــولــى بشكل أســاســي 
تأمن احتياجاتهم، باإلضافة إلى منظمات أخرى. 
باإلضافة  والطبية  الغذائية  املـــواد  األمــر  ويشمل 
 أن الخدمات تعد بسيطة، 

ّ
إلــى تعليم األطــفــال. إال

فــي وقـــت يــجــهــل األهـــالـــي مــا يــنــتــظــرهــم غــــدًا، وإن 
مدينتهم  إلــى  بالعودة  أحامهم محصورة  كانت 

وممارسة حياتهم الطبيعية.

مجتمع
 تقدير، في 

ّ
 الكوليرا قتلت 13 شخصًا، على أقل

ّ
صّرح مسؤولون حكوميون لوكالة »رويترز« بأن

جنوب غرب هايتي، في أعقاب اإلعصار »ماثيو« الذي ضربها قبل أيام. وقد عّبر هؤالء عن قلقهم 
 ستة أشخاص لقوا حتفهم من جّراء الكوليرا في بلدة 

ّ
ي هذا املرض. وأوضح املسؤولون أن

ّ
من تفش

راندل الجنوبية، في حن قضى سبعة آخرون في بلدة أنس - داينو الساحلية الغربية. وفي هذا 
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ّ
السياق، قال رئيس برنامج الكوليرا في وزارة الصحة الهايتية، الدكتور دونالد فرانسوا، إن

)رويترز( شخصًا آخرين أصيبوا بالكوليرا نتيجة اإلعصار.  

 األطفال املصابن بالصدفية الذين تتراوح أعمارهم ما بن خمسة 
ّ
كشف باحثون أستراليون أن

أعوام و16 عامًا، يعانون عادة من زيادة في الدهون حول الخصر باملقارنة مع الصغار الذين ال 
هم قد يواجهون في وقت الحق زيادة في مخاطر 

ّ
يعانون من هذا املرض الجلدي. ويشير ذلك إلى أن

 الصدفية مرض جلدي ينتج عن خلل في 
ّ
اإلصابة بأمراض السكري والقلب والجلطات. ُيذكر أن

 محيط الخصر الذي يساوي أو يزيد عن نصف طول الطفل، 
ّ
الجهاز املناعي. وأوضح الباحثون أن

)رويترز( ُيعّد كبيرًا جدًا.  

الصدفيّة ترتبط بزيادة محيط الخصر لدى األطفالالكوليرا تقتل 13 شخصًا في هايتي بعد اإلعصار

من  كامل  بشكل  للنهب  داريا  مدينة  تعرضت 
وقد  الموالية،  والمليشيات  النظام  قوات  قبل 
امتألت أسواق في دمشق باألثاث وسلع أخرى 
أّن عدد سكان  إلى  اإلشارة  أخرجت منها. تجدر 
بقي   ،2007 عام  في  ألفًا   255 يتجاوز  كان  داريا 
1300عائلة،  يشكلون  نسمة  ألــف   12 منهم 
المحلي  المجلس  أصدرها  إحصاءات  بحسب 
أكبر  تعد  أنها  علمًا   ،2016 عام  في  للمدينة 

مدن الغوطة الغربية.

1300 عائلة

على مــمــّر خشبّي مــا زال صــامــدًا على 
ــانـــت أوغـــوســـتـــني فــــي واليــــة  ــاطـــئ سـ شـ
مراقبًا  الــرجــل  يقف  األميركية،  فلوريد 
ــفــهــا إعــصــار 

ّ
ــرار الــهــائــلــة الــتــي خــل ــ األضـ

»مــاثــيــو« بعد مـــروره فــي املــكــان. وينقل 
مشاهداته عبر اتصال هاتفي.

وكان »ماثيو« قد ضرب في وقت مبكر 
ــــي نــــورث 

َ
ــــس األحـــــــد، واليــــت ــوم أمـ ــ مــــن يـ

ــا وفـــرجـــيـــنـــيـــا األمـــيـــركـــيـــتـــني،  ــنــ ــارواليــ كــ
مستجمعًا قّوته التي كانت قد تراجعت 
بــدرجــة كــبــيــرة، فسّجلت ســرعــة الــريــاح 
ف 

ّ
الــســاعــة. وقــد خل فــي  120 كيلومترًا 

الكهربائي  التيار  فــي  وانقطاعًا   
ً
ســيــوال

فــي ســاحــل املــحــيــط األطــلــســي لــلــواليــات 
بــعــدمــا أودى بحياة  املــتــحــدة األمــيــركــيــة 

املئات في هايتي.
عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع قــوتــهــا، إال أّن 
ــتـــى مــنــذ عــام  ــّد األعـ ــعـ ـ

ُ
الــعــاصــفــة الـــتـــي ت

أمطار غزيرة ورياح  2007 تسّببت في 
األخيرة  الساعات  في  وتقّدمت  شديدة، 
 بعدما اجتاحت الساحل الجنوبي 

ً
شماال

شخصًا   11 وقتلت  األميركي  الشرقي 
ــات فــلــوريــدا  ــ ــ  تــقــديــر فـــي والي

ّ
ــل ــ عــلــى أقـ

األميركية  كاروالينا  ونــورث  وجورجيا 
ــوم الــخــمــيــس املــــاضــــي، فـــي حني  مــنــذ يــ
ي منزل ومؤسسة 

َ
تركت أكثر من مليون

من دون كهرباء.
ــة، كـــتـــب فـــرانـــك  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ فــــي رســــالــــة إلـ
جــيــانــيــنــي )59 عـــامـــًا( مـــن مــنــزلــه في 
تحني  »الــــريــــاح  أّن  ــا،  ــنــ ــارواليــ كــ نـــــورث 
األشجار بزاوية 90 درجة في حديقتي، 
املنزل  في  الكهربائي  التيار  انقطع  وقــد 

واألمطار غزيرة«.
ــراء فــي  ــ ــبـ ــ ر خـ

ّ
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، حــــــــذ ــ فـ

ــيـــول واســـعـــة  األرصــــــــاد الـــجـــويـــة مــــن سـ
النطاق قد تنتج عن األمطار الغزيرة التي 
ع هطولها على بعض املناطق، 

ّ
من املتوق

على أن يبلغ منسوبها 40 سنتيمترًا.
)رويترز(
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آراء

بدر اإلبراهيم

 
ً
ــادة ــ ــدول واألنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة عـ ــ ــ ــقـــوم الـ تـ

بقراءة التاريخ في سياق خدمة مصالحها 
وأسطرة  التاريخ  وتعيد صياغة  ورؤيتها، 
ــق 

ّ
ــنـــه مــــا يــحــق ــه، لــتــنــتــقــي مـ ــ ــداثــ ــ بـــعـــض أحــ

ــا، وحــــــرب الــــســــادس مــــن أكـــتـــوبـــر/  أهــــدافــــهــ
تشرين األول ليست خارج هذا السياق، إذ إن 
وأسطرتها،  الحرب،  في  االنتصار  تضخيم 
هــو الــوجــه اآلخــر لتبرير الــخــروج مــن حالة 
الـــحـــرب مـــع املــحــتــل الــصــهــيــونــي إلـــى حــالــة 

االصطفاف معه في اإلقليم. 
ــخــدم انتصار األيـــام األولـــى فــي الحرب 

ُ
اســت

لتبريد حرارة جرح الكرامة الذي تسببت به 
نكسة عام 1967، ورمى تضخيم االنتصار، 
ــــى اعـــتـــبـــاره  فــــي كــــل الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، إلـ
الــنــهــايــة املـــشـــّرفـــة لـــصـــراع الــنــظــام الــعــربــي 
الرسمي مع إسرائيل. وتمتزج هذه الرواية 
حول االنتصار مع الحديث عن عدم إمكانية 
االنــتــصــار عــلــى إســرائــيــل، لتكتمل الــروايــة 
وتبّرر  تناقضاتها،  على  الرسمية  العربية 
الــاهــث خلف التطبيع مع  الــحــالــي  املــوقــف 
بأن  الــعــرب  إقــنــاع  عبر  الصهيوني،  الكيان 
هذه الحرب األخيرة رّدت بعضًا من كرامتهم، 
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، اســتــمــرار الــحــديــث عن 
استحالة الحل العسكري للصراع من جهة 
ــخـــروج مــنــه مــرفــوعــي  أخـــــرى، بــمــا يــعــنــي الـ
ــــام الـــشـــجـــعـــان«، وقــد  ــار »سـ ــ ــــرأس فـــي إطـ الــ

أحمد ماهر

تـــعـــالـــوا نــتــخــّيــل أن املـــجـــمـــوعـــات واألحـــــــزاب 
أكثر  كانت  مصر  فــي  اليسارية  أو  الليبرالية 
 وتنظيمًا، ولــهــا جـــذور وقــواعــد شعبية 

ً
قـــوة

وقــــت قـــيـــام ثــــــورة. تـــعـــالـــوا نــتــخــيــل أن هــنــاك 
ولديها  مــصــر،  فــي  حقيقية  ليبرالية  أحــزابــًا 
وكــوادر كحكومة ظل  للتطبيق،  قابلة  برامج 
انتقال  لحظات  في  املسؤولية  تولي  يمكنهم 
الــســلــطــة، وكــذلــك لــديــهــم جــــذور شــعــبــيــة، ولــم 
ــاراٍت شبه  ــعـ يــكــونــوا مــجــّرد الفـــتـــاٍت تــــرّدد شـ
فتات  أي  وقبول  عنها  التخلي  يتم  ليبرالية، 
من الدولة في أول اختبار. تعالوا نتخّيل أنه 
تــوجــد قـــوى يــســاريــة لــديــهــا قـــواعـــد شعبية، 
ــي الــقــطــاعــات الــعــمــالــيــة، ولـــديـــهـــا خــطــاب  وفــ
عصري متطور ومعّدل، ومختلف عن خطاب 
فــتــرة الــحــرب الــبــاردة الـــذي ال تـــزال تستعمله 
املكونات  كــل  أن  نتخّيل  تعالوا  اليسار.  قــوى 
ــاركــــت فــــي ثــــــورة يـــنـــايـــر اســتــطــاعــت  الـــتـــي شــ
االتفاق على برنامج وإجراءات وشخصيات، 
وكــان هناك ائتاف قــوي وتنظيم جيد وفوز 
فــي االنــتــخــابــات وقـــدرة على تشكيل حكومة 

وفرض رؤية الثورة.
هل كنا سنجد اختافًا كبيرًا؟ أعتقد أنه، في 
ظل هذه املؤسسات الحاكمة وهــذه املنظومة 
ــات، لـــن يــكــون  ــذه الـــعـــاقـــات بـــن املـــؤســـسـ ــ وهـ
أو تغيير جــوهــري في  هــنــاك أي إصـــاحـــات 
األداء عما حدث قبل »25 يناير« وعما يحدث 
اآلن وعما سيحدث في عشرات السنن املقبلة.

حرص الرئيس أنور السادات على استخدام 
الرواية بمكّوناتها هذه، ليحقق العبور من 

حرب أكتوبر إلى »كامب ديفيد«.
ــانــــت الــــحــــرب نــــمــــوذجــــًا لــــقــــدرة الـــجـــنـــدي  كــ
الــعــربــي، فــي مــصــر وســـوريـــة، عــلــى تحقيق 
التحصينات  وضــــرب  عــســكــريــة،  إنـــجـــازات 
ــاء والــــــــجــــــــوالن،  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــة فـــــــي سـ ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــصــ
ــلـــى تــحــقــيــق  ــقـــة بـــقـــدرتـــه عـ ــثـ واســــتــــعــــادة الـ
االنتصار ودحر العدوان، وهي مسألة مهمة 
بــعــد هــزيــمــة 1967، لــكــن شــجــاعــة الــجــنــدي 
املصري وبطولته ترافقتا مع إرادة سياسية 
فــي اتــجــاٍه آخـــر، حــاولــت اســتــخــدام التحّرك 
الــبــطــولــي لــلــجــنــود فـــي ضــــرب كـــل مـــا قــاتــل 
الجنود من أجله، فا كانت حربًا للتحرير، 
 له، وإنما أوقف القرار السياسي 

ً
وال مقدمة

ووضع  أكتوبر،   6 في  العسكرية  االندفاعة 
ــمـــأن صــانــع  ــاهــا، وطـ

ّ
ــدودًا ال تــتــخــط ــ لــهــا حــ

محدودية  إلى  األميركين  السياسي  القرار 
املــعــركــة، ثــم ارتــكــب أخــطــاًء أخـــرى فــي أثناء 
بقلب  لاسرائيلين  وســمــح  املــعــركــة،  ســيــر 
األمور لصالحهم، قبل أن يتخلى عن شريكه 
السوري، ليقاتل وحيدًا في حرب استنزاٍف 
كــبــيــرة فـــي الــــجــــوالن. ســبــقــت الــتــحــضــيــرات 
للحرب وصــول الــســادات إلــى الحكم، لكنها 
مـــع وصـــولـــه أخـــــذت مـــســـارًا آخـــــر. ال بــــّد أن 
نــتــذّكــر أن مــن أدار الــحــرب نــظــاٌم عــربــي من 
نـــوع مــخــتــلــف، يــرغــب فـــي عــقــد الــتــســويــات، 
ويــــرى الــتــفــريــط بــالــحــقــوق الــقــومــيــة طريقًا 

هناك  وليس  مطلقة،  مفسدة  املطلقة  السلطة 
مــائــكــة وشـــيـــاطـــن فـــي الـــســـيـــاســـة، ولــــو نــزل 
املــائــكــة مــن الــســمــاء، وحــكــمــوا مــصــر فــي ظل 
ــات، لــــن يــخــتــلــف  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــات واملـ ــاقــ ــعــ ــذه الــ ــ هــ
ومحمد  مــبــارك  حسني  أداء  عــن  كثيرا  األداء 
ــتـــاح الـــســـيـــســـي، وبــحــســب  ــفـ مـــرســـي وعـــبـــد الـ
واالقتصادية  العلمية  واملــؤشــرات  املقاييس 
واالجــتــمــاعــيــة لــيــس هــنــاك أســـوأ مــمــا تــمــر به 
مصر اآلن، ولم يسبق أن كان االنحدار في كل 
املجاالت كما هو اآلن. ولكن هذا أيضا ال يعني 
أن »اإلخوان املسلمن« كانوا مائكة في أثناء 
فــتــرة حــكــم مــرســي. صــحــيــح أنــهــم لــم يصلوا 
إلى مثل املستويات الحالية غير املسبوقة من 
القمع والتنكيل، ولم يكونوا بمثل هذا الفساد 
الحالي، لكنهم  العهد  الذي يميز  واالستبداد 
معنى  فليس  ديمقراطين،  يكونوا  لــم  أيــضــأ 
الديمقراطية أن ينفرد الفائز »بفارق بسيط« 
بكتابة الدستور طبقًا أليديولوجيته منفردًا، 
أتباعه  ر 

ّ
يكف أن  وال  اآلخــريــن،  ُيقصي  أن  وال 

بتزوير  يــقــومــوا  لــم  يضربهم.  أو  املعترضن 
االنـــتـــخـــابـــات، لــكــنــهــم اســتــخــدمــوا األســالــيــب 
الــدعــائــيــة الــفــاســدة نفسها الــتــي ورثــوهــا عن 
باسم  االنتخابية  والرشاوى  الوطني  الحزب 

الدين.
وبـــعـــيـــدا عــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل وقـــــــــراءة األحـــــــداث 
 30« في  الصراع  يكن  لم  املاضية وتفسيرها، 
يــونــيــو« بــن مــؤمــنــن وكـــفـــار، ولــيــس الــنــظــام 
لــيــبــرالــيــًا أو عــلــمــانــيــًا؛ بـــل يستخدم  الــحــالــي 
كثيرًا  بطريقٍة ال تختلف  السياسة  في  الدين 

العربي،  الوطن  تأثير ودور مركزي في  من 
ــٍة تــتــعــلــق بــتــمــثــيــل مـــصـــالـــح األمــــة  ــيـ ــرعـ وشـ
الــعــربــيــة فــي مــواجــهــة االحـــتـــال والـــعـــدوان، 
وعدالٍة اجتماعية في الداخل، وانتهى األمر 

إلى أسوأ أنواع االنحطاط.
كــانــت حـــرب أكــتــوبــر، بــإدارتــهــا السياسية، 
تــحــجــيــمــًا لــلــبــطــولــة الــعــســكــريــة، وتــمــهــيــدًا 
كانت  ديــفــيــد«.  »كــامــب  فــي  الفعلية  للنكبة 
ي 

ّ
لكن تجل نكسة عام 1967 هزيمة قاسية، 

اإلرادة السياسية الرافضة لاستسام حافط 
على نوٍع من التوازن، على الرغم من أنها لو 
أكثر  على  حصلت  ربــمــا  لكانت  استسلمت 
 في »كامب ديفيد«. وقعت هزيمة 

َ
ِخــذ

ُ
أ مما 

بإعاٍن صريح  فقوبلت   ،1967 في  عسكرية 
فـــي قــمــة الـــخـــرطـــوم عـــن رفــــض الــتــســويــات 
ــة، وكــانــت الــــاءات الــثــاث )ال صــلــح، ال 

ّ
املــذل

األنظمة  ففي  السيسي،  عهد  حتى  الــفــراعــنــة 
ــة شــديــدة املــركــزيــة، مثل مصر الــتــي ال  اإلداريــ
يستطيع فيها الوزير وال املحافظ وال رئيس 
الـــحـــي الـــتـــحـــّرك إال بـــعـــد تـــوجـــيـــهـــات الــســيــد 
الـــرئـــيـــس، تــســتــحــوذ املــؤســســة الــتــي يمثلها 
األخــيــر عــلــى بــاقــي املــؤســســات الــتــي يفترض 
القضاء  أداءه، مثل  وتــقــّيــم وتــقــّوم  تــراقــبــه  أن 
والــبــرملــان. أمــا فــي األنظمة الــتــي تضمن عدم 
تــحــول الــرئــيــس إلــى مستبّد أحــمــق هــي التي 
يــكــون فــيــهــا اســتــقــال حــقــيــقــي لــلــمــؤســســات، 
ــيـــة  ــال الـــرقـــابـ ــ ــكــ ــ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تــــعــــدد األشــ
فالدول  الشعبية،  والرقابة  املشاركة  وتفعيل 
ــنـــاجـــحـــة الـــتـــي لـــديـــهـــا صــنــاعــة  املـــتـــقـــدمـــة والـ
ــتـــي لـــديـــهـــا أنــظــمــة  وإنــــتــــاج ورفـــاهـــيـــة هــــي الـ
وفــيــهــا شفافية ومحاسبة  ديــمــقــراطــيــة  حــكــم 
وحكم رشيد، ويوجد فيها دور كبير للرقابة 
الــبــرملــان  الشعبية عــلــى املــؤســســات، وأهــمــهــا 
الذي يستطيع أي مواطن عادي لديه شكوى 

تــــفــــاوض، ال اعــــتــــراف(، الـــتـــي يــســخــر منها 
عن  تعبيرًا  العربي حاليًا،  الرسمي  اإلعــام 
التمّسك بخيار مواجهة العدوان، وتعويض 
خــســارة جــولــٍة فــي صـــراٍع طــويــل مــع الكيان 
له،  الداعمة  االستعمارية  والقوى  الغاصب 
ْرِجم بإعادة بناء الجيش املصري، وخوض 

ُ
ت

حــرب االســتــنــزاف الــتــي ال تــذكــر كثيرًا على 
والعسكرية  السياسية  أهميتها  مــن  الــرغــم 
فــــي رفـــــض الـــهـــزيـــمـــة ومـــقـــاومـــتـــهـــا. مــــا كـــان 
ينقص حرب أكتوبر توفر اإلرادة السياسية 
التي تبني على النجاح العسكري، لكن من 
ــم مــن انتصار 

ّ
الــتــفــريــط بــالــحــقــوق عــظ أراد 

السياسة،  أفشلتها  التي  بصيغته  أكتوبر، 
كــي يستخدمها في  يــونــيــو،  كما مــن نكسة 
تــبــريــر اســتــســامــه، وأخــفــى إنـــجـــازات حــرب 
االســـتـــنـــزاف، وســخــر مــن إنـــجـــازات حــركــات 
ــه إســـرائـــيـــل، ألنــهــا  املـــقـــاومـــة الحـــقـــًا فـــي وجــ

تكشف تهافت موقفه. 
الثاث،  الــاءات  السخرية ليس   

ّ
ما يستحق

الهزيمة،  ترفض  إرادٍة سياسيٍة  عن  املعبرة 
ــــذي يــلــجــم الــنــجــاح  بـــل الــــقــــرار الــســيــاســي الـ
الــعــســكــري ويــحــّجــمــه، لــيــركــض وراء ســام 
األوهام وسراب التسويات، فتقابله إسرائيل 
تلو  الـــتـــنـــازل  وتـــرفـــض  وإذالل،  بــعــنــجــهــيــٍة 
الـــتـــنـــازل، وال يــنــعــكــس إال غــيــابــًا لــلــمــشــروع 
ــلـــى كــل  ــًا عـ ــاقــ ــفــ ــة، وإخــ ــيـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــ ــرؤيــ ــ والــ

املستويات.
)كاتب سعودي(

بــجــلــســة  يــــطــــالــــب  أن  مـــــشـــــروع  أو  فــــكــــرة  أو 
وكذلك  للبرملان.  التماس  تقديم  أو  اســتــمــاٍع، 
كبير  ودور  حقيقية،  شعبية  مــشــاركــة  هــنــاك 
الــبــرملــان  الــرقــابــة عــلــى  فـــي  املـــدنـــي  للمجتمع 
وتعّدد  القضائية،  والسلطة  بل  والحكومات، 
األجهزة الرقابية التي تراقب أداء املؤسسات، 
بــمــا فــيــهــا الـــبـــرملـــان والـــقـــضـــاء، وبـــذلـــك يمكن 
إحــدى  السلطة، وجــنــوح  عــدم احتكار  ضمان 

املؤسسات لاستحواذ على األخرى. 
السياسة.  فــي  هــنــاك مائكة وشــيــاطــن  ليس 
، ولــم يكن 

ً
 دولــيــة

ً
لــم تكن ثـــورة يناير مــؤامــرة

املنطقة كما   لتقسيم 
ً
حكم »اإلخـــوان« مؤامرة

يّدعي أنصار السيسي، وكذلك ليس السيسي 
 أمــيــركــيــًا صــلــيــبــيــًا جــــاء لـــهـــدم الــديــن 

ً
عــمــيــا

يزعم  كما  الوليدة،  اإلسامية  التجربة  ووأد 
أنصار مرسي، وما هذه القصص والخرافات 
البسطاء  لــخــداع  أدوات  إال  املــؤامــرة  وحــديــث 
وحــشــد املــؤيــديــن، إن هــو إال صــــراع مصالح 

ومؤسسات ونفوذ.
والـــحـــل هـــو اســتــكــمــال الــجــهــود واملـــحـــاوالت 
التي قد تستغرق عشرات السنن املقبلة، من 
استقالية،  ذات  حكم  مؤسسات  ضمان  أجــل 
وعليها رقابة من أجهزة رقابية مستقلة، وأن 
ــــادرًا عــلــى تنظيم  يــكــون الــشــعــب يــومــًا حــيــًا قـ
نفسه، وتفعيل الرقابة الشعبية على البرملان 
والـــرئـــاســـة والــقــضــاء واملــؤســســة الــعــســكــريــة، 
وعـــلـــى املـــصـــالـــح والـــتـــشـــابـــكـــات االقــتــصــاديــة 

السرية، فهل يرى أحفادنا هذا اليوم؟
)ناشط مصري معتقل(

والرخاء  التنمية  وتحقيق  الُحكم،  لتثبيت 
االقتصادي، وتوثيق العاقات مع الواليات 
املتحدة، القوة الكبرى في العالم. تم ترويج 
دعـــايـــٍة مــفــادهــا أن الـــحـــروب مـــع إســرائــيــل 
العربية،  البلدان  فــي  كــل تعثر وأزمـــة  سبب 
إذ تــحــّمــل شــعــوبــهــا مـــا ال قـــــدرة لــهــم على 
احـــتـــمـــالـــه، وتــــرهــــق الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة مــالــيــًا 
ــــع  ــريـــس واقـ ــكـ ــــي تـ وعــــســــكــــريــــًا، وتــــســــاهــــم فـ
التخلف االقتصادي والتنموي. ولذلك كله، 
يصنع الــســام أفــقــًا جــديــدًا، ويــعــد بالرخاء 
واالســـتـــقـــرار. وهـــكـــذا بــــّرر الــــســــادات ذهــابــه 
ــّرر بقية  مــنــفــردًا إلـــى »كـــامـــب ديــفــيــد«، ثـــم بــ
النظام العربي الرسمي التحاقه بهذا النهج، 

تحت عناوين الواقعية السياسية.
 عـــلـــى كــل 

ً
ــة ــ ــارثـ ــ كـــــان مــــا حـــــدث فــــي مـــصـــر كـ

ــات، فـــخـــســـرت دورهـــــــــا املــــحــــوري  ــويــ ــتــ ــســ املــ
بالهند  عاقاتها  وبــاعــت  ودولــيــًا،  إقليميًا 
االنحياز،  عدم  ودول  السوفييتي  واالتحاد 
وتـــأثـــيـــرهـــا فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي وأفــريــقــيــا 
والـــعـــالـــم الـــثـــالـــث، بــــاالرتــــمــــاء فــــي أحـــضـــان 
الرسائل  نقل  فــي  دورهـــا  وانحصر  أميركا، 
والضغط  الفلسطينين،  إلـــى  اإلســرائــيــلــيــة 
عليهم إلنهاء القضية الفلسطينية بأي ثمن. 
تنمويًا،  إنجازًا  الداخل  في  ق مصر 

ّ
تحق لم 

بــل طّبقت وصــفــات صــنــدوق النقد الــدولــي، 
وتضاعف  والبطالة،  الفقر  مــعــدالت  فـــزادت 
الـــتـــفـــاوت الــطــبــقــي بـــن األغـــنـــيـــاء والـــفـــقـــراء. 
ــِرَبــت كل اإلنــجــازات السابقة، 

ُ
باختصار، ض

عن »اإلخــوان«، بل كان الصراع على املصالح 
االقــتــصــاديــة قــبــل »30 يــونــيــو« وبــعــدهــا، بل 
ــراع  ــان الـــصـ ــ ــنـــايـــر« وبـــعـــدهـــا. كـ ــل »25 يـ ــبـ وقـ
عــلــى املــصــالــح االقــتــصــاديــة مــنــذ الــبــدايــة بن 
تسعى  كانت  التي  أو  النفوذ  ذات  املؤسسات 
ــــو مــــا اكــتــشــفــه  ــــى أن يـــكـــون لـــهـــا نــــفــــوذ، وهـ إلـ
ــم شــــــرارة  ــهــ ــــوا يـــعـــتـــقـــدون أنــ ــانـ ــ ــــن كـ ــعـــض مـ بـ
األحـــداث فــي 25 يناير/ كــانــون الــثــانــي2011، 
 
ً
 واألحـــام ورديــة

ً
املطالب مشروعة فقد كانت 

 لدى من أطلقوا الشرارة، ولكن 
ً
والنيات طيبة

لـــم تــتــحــّرك املــؤســســة الــعــســكــريــة إال لحماية 
مــصــالــحــهــا االقــتــصــاديــة، وانــتــهــزت الــفــرصــة 
للتخلص من الدخاء، أمثال أحمد عز ورشيد 
محمد رشيد والحيتان الذين كانوا يهّددون 
التفاوض السري ولقاء  املصالح. ولذلك، كان 
املصالح بن املؤسسة العسكرية و»اإلخوان« 
فــي 2011 وكـــان اســتــفــتــاء مــــارس/ آذار 2011 
وغــزوة الصناديق واملسار املعيوب الذي قاد 
فــيــه. وبسبب تــضــارب املصالح  إلــى مــا نحن 
االقتصادية وتهديد االمتيازات واالحتكارات 
لــلــمــؤســســات كـــان هــنــاك تــحــالــف املــؤســســات 
والحيتان  األعــمــال  ــال  ورجـ العميقة  والــدولــة 
ــاب الـــــثـــــوري،  ــبــ ــشــ الـــــذيـــــن اســـتـــغـــلـــوا نــــقــــاء الــ
وحماقتهم  »اإلخـــوان«  طمع  كذلك  واستغلوا 

وتخبطهم وحداثة عهدهم بالسياسة.
لــو نـــزل املــائــكــة وتــولــوا الــحــكــم، فــي ظــل تلك 
الـــتـــوازنـــات وهــــذه الــعــاقــات بـــن املــؤســســات 
وهــــذه املـــمـــارســـات االحــتــكــاريــة لــلــســلــطــة، ما 
اختلف أداؤهــم عن أداء حكام مصر منذ عهد 
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ذكاء أم خدعوك فقالوا الجيش والسياسة: الُرشد والُطغيان
الكون  هــذا  مــعــروف »وضمير  عــبــارة صحفي  أردد 
العبارة أكتب مقالي  يسكن في قلم«، ومن باب هذه 
هذا ألصحاب الضمائر املتفهمة لكلمة وطن، وثقتي 
بقلمي تدفعني إلى قول كل الحقيقة، ألنني ال أخاف 
لومة الئم، فحالة الصراع أصابت قلمي، هل أكتب أو 
الفلسطينية،  السلطة  رئــيــس  زيـــارة  فــي مــوضــوع  ال 
املحتل، في جنازة  له  املرافق  محمود عباس، والوفد 
من سفكوا دماء شعبنا، واغتصبوا األرض والقضية. 
من املتعارف عليه، أننا نحن الفلسطينيني أو العرب 
جميعا، كرهنا هذا الكيان الصهيوني، ملا قام به من 
أكثر من 120 مــجــرزة، ومنها  مجازر بحقنا، وهــي 
صبرا وشاتيال، دير ياسني، الطنطورة، كفر قاسم، 
الــحــرم اإلبــراهــيــمــي، املسجد األقــصــى، جنني وقــانــا، 
وبــحــر الــبــقــر فــي مــصــر، وغــيــرهــا مــن مــجــازر نالت 
من شعوبنا العربية التي كانت تحت وطأة االحتالل 
اإلسرائيلي، قبل أن تنال منا، نحن الفلسطينيني، وإن 
كنا كبش الفداء األول للعرب، منذ 1948. تابعت، أنا 
السابق  الرئيس  بيريز  موت شمعون  وغيري، خبر 
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي، وكــــان قــــرار الــرئــيــس، محمود 
فاجأنا  وقــد  الفلسطينيني،  نجن  لنا  مهمًا  عــبــاس، 
حضوره جنازة قاتل األطفال والنساء والشيوخ في 
قانا ومؤسس االستيطان وداعمه ومؤسس املفاعل 
النووي، شمعون بيريز. أخذت األوساط الفلسطينية 
صوتها يعلو بني مؤيد ومعارض، وبني حائر من هذه 
بــدأت تنتشر هنا وهناك »مــاذا  الخطوة، وتــســاؤالت 
فعلت؟ هل أنت مدرٌك هذا الخطأ؟ من كان وراء ذهاب 
الرئيس إلى هناك؟ كيف لنا أن نشارك في جنازة من 

قتل شعبنا وأيديه ملطخة بدمائنا؟ تساؤالت كثيرة، 
ولكن ال إجابة تشفي غليل الشارع الفلسطيني قبل 
العربي. هل خدعوك، يا سيادة الرئيس، عندما قالوا 
الفلسطينية  لقضيتنا  فعلته مصلحة  ما  في  إن  لك 
املنهكة جسدا وروحا؟ وإنه طريق للسالم والتأكيد 
عليه؟ هل كان ذلك ضغطا من املجتمع الدولي؟ واذا 
كان ذلك صحيحًا، ملاذا لم يصافحك وزير الخارجية 
األمــيــركــي جــون كــيــري وتــجــاهــل مــد يــدك إلــيــه؟، هل 
كان مصلحة عندما تجاهلك رئيس وزرائهم بنيامني 
نتنياهو في خطابه؟ هذه وأكثر مما أؤخذ عليك، يا 
سيادة الرئيس، ولم يؤخذ عليهم، فلماذا دائما نكون 
موضع ضعف؟. وفي الصف اآلخر واملؤيد لك، كانوا 
يـــرون أن مــشــاركــتــك جـــاءت لقطع الــطــريــق عــلــى من 
سيتهمونك باإلرهاب، وأنك تعرقل عملية السالم أمام 
الــذي نحن بحاجة ملساندته ودعمه  الــدولــي  املجتمع 
الوحيد  الخيار  أن  واعــتــبــروا  الفلسطينية،  قضيتنا 
املحتل  مــع  التعامل  وذكـــاء  الدبلوماسية  هــو  أمامنا 
الخبيثة  مــحــاوالتــه  فــي  عليه،  الطريق  لقطع  ورفــاقــه، 
والدائمة بإلقاء أصابع االتهام علينا، ووصفنا دائما 
وال  معهم،  التعامل  فــي  والعنف  الــســالح  نريد  بأننا 
نريد السالم. ولهذا، كان البد من املشاركة، حتى ولو 
كان ذلك على حساب الفلسطينيني أنفسهم. وممن 
مقتضبة  تساؤالتهم  كانت  الحائرين  في صف  هم 
في كيف للرئيس أبــو مــازن أن يفعل ذلــك، في وقٍت 
نــرى فيه أن هناك مخططات دولية في إقصائه عن 

الرئاسة، وتحضير آخرين ليحلوا محله؟ 
نجوى اقطيفان )فلسطين(

أفرزْت ُمتغيرات البيئة اإلستراتيجّية الحديثة 
تهديدات ُمستجدة أمام النظرة الُسكوالئّية 
لهذه  االستجابة  وُمستوى  الــعــربــّي،  لألمن 
التهديدات، والذي يخضع ملؤشري السرعة 
والقوة، فاألمن العربي ضعيف جدًا قياسًا 
ُيــقــارب في  بحجم اإلنــفــاق العسكرّي الــذي 
بــعــض الـــــــُدول نــفــقــات الـــجـــيـــوش الــكــبــرى! 
العربّية إلى ثــورة في  فهل تحتاج الجيوش 

الشؤون العسكرّية؟
ُيطرح هذا السؤال اإلشكالّي مع عقد ُمؤتمر 
»الــجــيــش والــســيــاســة فـــي مــرحــلــة الــتــحــّول 
ــه  ــــذي اعــتــنــت ُمــعــظــم أوراقــ الــديــمــقــراطــّي« ال
َبْيدَّ  العربّية،  للجيوش  العام  الوضع  بتقييم 
أنَّ ُمـــؤشـــرات الـــُرشـــد الــعــســكــرّي تــتــنــاشــُز 
ــغــيــان 

ُ
مــصــاِئــُرَهــا مــع مــصــاِئــر الــُرشــد والــط

الرقابية  املؤسسة  أنَّ  في حني  السياسّي.  
تخضُع  السياسّي  العمل  فــي  والتشريعّية 
أكــثــُر مــا تــخــضــُع لــلــُمــســاءلــة، فـــإنَّ ُمــســاءلــة 
الكبريت  أنــَدُر من  ُهــو  العسكرّية  املؤسسة 
الديمقراطّي،  التحّول  سياق  وفــي  األحــمــر! 
ُيـــوضـــُع هـــذا اإلشـــكـــال عــلــى رأس وِمبضع 
ــة  ــجــرى دراسـ

ُ
ــُرؤيــــة، ويــكــفــي أن ت ــ الــنــقــد وال

األجهزة  فــي  العليا  الــقــيــادات  عــن  إمبريقّية 
ــقــيــادة،  األمـــنـــّيـــة، وُمــــــّدة تــولــيــهــم دفــــة تــلــك ال
طلع أنُه ال فرق بني قيادات بعض 

ُ
ليتفاجأ امل

تولى  والــذي قد  الشمولّية سابقًا،  األحــزاب 
بعضهم قيادة حزبه ثالثني أو أربعني عامًا، 

وبعض القيادات العسكرّية. الهيكلية العامة 
أوهانلون في  للُجيوش، وكما يقول مايكل 
وُمستقبل  الــتــكــنــولــوجــّي  »الــتــحــول  كــتــابــه 
ق 

ّ
تعل

ُ
الــحــرب«، وكما ُهــو قــاٌر في الــدرس امل

 
ُ
بـــالـــثـــورة فـــي الـــشـــؤون الــعــســكــرّيــة تــرتــبــط

القيادية  أهّمها اإلدارة والهيكلية  بعد أمور، 
والهرمّية، ولنا أن نالحظ ُهنا ظهور مدارس 
ــة حــديــثــة ظــهــرت مــن رحـــم املــؤســســة  ــ إدرايـ
 أهمها إدارة املشاريع لسالح 

ّ
العسكرّية، لعل

الجذرية.  التكتيكات  من  وغيرها  الهندسة، 
وُيلخص ريتشارد هندلي في كتابه الصادر 
عــــن مـــؤســـســـســـة رانــــــد »مــــاضــــي الــــثــــورة، 
ُمستقبل التحويل: ما الذي ُيمكن أن يخبرنا 
به تاريخ الثورة في الشؤون العسكرّية عن 
الــتــحــويــل فــي الــجــيــش األمـــريـــكـــّي؟، مــراحــل 
الــتــطــور فـــي تــبــنــي تــلــك الـــثـــورة، وهـــي على 
 

ُ
ق

ّ
الشكل التالي: املرحلة التحضيرّية: وتتعل

التحديات  وتحديد  التكنولوجّي  بالتطوير 
ــراق أو الــتــقــّدم  ــتــ ــة. مــرحــلــة االخــ الــعــســكــرّي
التحّول  املعرفة: وهي مرحلة  في  فاجىء 

ُ
امل

من  الكلمة  تحملُه  ما  بكل  اإلبستمولوجّي 
التكنولوجيا  براديغمات  تغيير  في  معنى، 
مثل  العسكرّي،  بالجانب  املرتبطة  والعلوم 
والــبــروبــاغــنــدا  االجــتــمــاع  النفس وعــلــم  علم 
والــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء وغــيــرهــا مــن الــعــلــوم، 
اإلمبريقّي  العسكرّي  الــتــاريــخ  أثــبــْت  والــتــي 
بعد  وخــصــوصــًا  العسكرّية،  املــؤســســة  أّن 

السبق في  لها  كــان  األولـــى،  العاملية  الحرب 
تـــدشـــني الــفــتــوحــات الــعــلــمــّيــة قــبــل وصـــول 
ــجــتــمــع العلمّي 

ُ
تــلــك الــفــتــوحــات إلـــى أيـــدي امل

 
ُ

ــق
ّ
واألكـــاديـــمـــّي.  مــرحــلــة االنـــفـــجـــار: وتــتــعــل

 أهــم 
ّ

بــتــطــويــر األنــظــمــة واخـــتـــبـــارهـــا، ولـــعـــل
ــه دراســــــــات ُمــســتــقــبــل  ــولـ ِمــــحــــور تـــــــدوُر حـ
الــــحــــروب )مـــثـــل كـــتـــاب مــســتــقــبــل الـــحـــرب 
ما  تطوير  فريدمان( هو  و مرديث  لجورج 
 

ُ
ــــذي يجعل ــات ُيــســمــى بــنــظــام األنــظــمــة، ال بـ

ــرب إلـــى لــعــبــة األطـــفـــال والــخــيــال  الـــحـــرب أقــ
العمليات  بسير  الكامل  م 

ّ
التحك طريق  عن 

املــعــركــة وتبيئتها  بــــأرض  الــدقــيــق  ــام  ــ واإلملـ
إلكترونيًا عن طريق نظام األنظمة. مرحلة 
سماها  كما  كافأة، 

ُ
امل مرحلة  وهــي  النهاية: 

الــثــورة  »هــنــدلــي«، وتتعلق بــاســتــخــدام تــلــك 
فــي أرض املــعــركــة. فــهــل ُيــمــكــن اإلســتــفــادة 
العسكرّية عربيًا،  الــشــؤون  فــي  الــثــورة  مــن 
وخصوصًا بعد أن أشارت بعض الدراسات 
الــكــبــرى، والــتــي لها عالقة  الجيوش  أّن  إلــى 
درة 

ُ
بالوطن العربّي وصلْت إلى مرحلة »الق

العملياتّية الشاملة«، وما أفرزتُه تلك القدرة 
ــام عــمــيــق بــطــرائــق الـــحـــروب الــشــرق  مـــن إملــ
ــام تــهــديــد غير  ــ أوســـطـــّيـــة مــمــا يــضــعــهــا أمـ
مسبوق؟ تحتاج تلك االشكاليات مزيدًا من 
غــرار مؤتمر  املؤتمرات على  الــدرس وعقد 

»الجيش والسياسة«.
رعد تغوج )األردن(



عالج لعقم الرجال والنساء على حّد سواء. 
تأتي تقنيات عّدة شبه مجانية، فيما تلقى 
وســائــل معّينة رواجـــا أكثر مــن غيرها بني 
ص من 

ّ
الذين يرغبون في معالجة أو التخل

املشكلة التي تعيق حلم كثيرين باإلنجاب. 
 بعض تلك التقنيات والوسائل ما زال 

ّ
لكن

 
ً
ل حال

ّ
ها تمث

ّ
 جدال، على الرغم من أن

ّ
محط

 
ّ
مــثــالــيــا بــالــنــســبــة إلــــى كــثــيــريــن. أّمــــا مــحــط

ـــل طــــرف ثـــالـــث كــمــتــبــّرع 
ّ

الـــجـــدال فــهــو تـــدخ
لوالَدي املستقبل.

قصة متسلسلة
في البداية، يتوّجه الزوجان إلى أحد املراكز 
ص 

ّ
املتخصصة التي تدرس حالتهما وتشخ

اإلنجاب، وبناًء  أسباب عدم قدرتهما على 
عــلــى ذلــــك تــطــرح الــحــلــول املــنــاســبــة لــهــمــا، 
بحسب ما توضح هذا الطبيبة املتخصصة 
الــدكــتــورة  فــي األمــــراض النسائية والــعــقــم، 
»الـــعـــربـــي  ـــ مـــعـــصـــومـــة يـــونـــســـي. وتـــــؤّكـــــد لـ
 »تـــطـــّور الــتــقــنــيــات بــات 

ّ
الـــجـــديـــد«، عــلــى أن

يفتح املــجــال أمـــام إيــجــاد الحلول األنــســب. 
لــكــن ثــّمــة حـــاالت يضطر خــاللــهــا املعنيون 

إلى اللجوء إلى متبّرعات«.
وتــشــرح يــونــســي: »فـــي حـــال كــانــت مشكلة 
الــعــقــم مــرتــبــطــة بــــالــــزوج، ال يــمــكــنــنــا أخــذ 

نـــطـــاف مـــن مـــتـــبـــّرع لــتــلــقــيــحــه مـــع بــويــضــة 
الزوجة. هذا ممنوع وحرام شرعا. وفي هذه 
الــحــالــة، يــصــار إلــى الــلــجــوء إلــى مــا يسّمى 
اصــطــالحــا إهــــداء الــجــنــني. فــيــتــبــّرع زوجـــان 
ــحــة، لـــتـــزرع فـــي رحــم 

ّ
آخـــــران بــبــويــضــة مــلــق

املرأة التي يعجز زوجها عن اإلنجاب. هكذا، 
يكبر الجنني في رحمها، من دون أن يتعّرف 
»أّمــا  ني على اآلخـــر«. تضيف: 

َ
الطرف أّي من 

بــالــزوجــة،  فــي حــال كــانــت املشكلة مرتبطة 
إلى  اللجوء  أسهل لجهة  تبدو  األمـــور   

ّ
فــإن

ــّرعـــات الــتــي  ــبـ ــتـ ــــدى املـ مـــتـــبـــّرعـــة. وتـــهـــب إحــ
يــشــتــرط أن تــكــون مــطــلــقــة ودون الــثــالثــني، 
ــح إحـــداهـــا مــع نــطــاف زوج 

ّ
بــويــضــات لــتــلــق

املـــــرأة الـــعـــاجـــزة عـــن اإلنــــجــــاب. ويـــأتـــي ذلــك 
 العقد يبقى 

ّ
بعد عقد قرانهما شرعيا، لكن

ثالثة  تتجاوز  ال  ملــّدة مؤقتة  يكتب  غيابيا 
 اســـم املــتــبــّرعــة ال يــــدرج في 

ّ
ــام. ُيـــذكـــر أن ــ أيـ

السجالت الرسمية وال تحسب كأم للجنني 
ـــه ينمو فــي أحــشــاء 

ّ
املــنــتــظــرة والدتــــه، إذ إن

الزوجة«.
 »املـــتـــبـــّرعـــة تــخــضــع 

ّ
يـــونـــســـي أن وتـــتـــابـــع 

إلـــى فــحــوصــات دقــيــقــة قــبــل هـــذه الــعــمــلــّيــة، 
وتــتــقــاضــى فـــي مــقــابــل مـــا تــقــوم بـــه مبلغا 
دوالر  خمسمائة  يتجاوز  ال  بسيطا  ماليا 
السمسار«.  إلى  منه  تذهب حّصة  أميركي، 

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــيـــاوش، هـــو ســمــســار إيـــرانـــي،  سـ
ه ال يتعاطى شؤون العقارات 

ّ
لكن

أو الــســيــارات ومــا إلــيــهــا، بــل هو 
قـــادرات على  سمسار يبحث عن متبّرعات 
مساعدة عائالت تعاني من عدم القدرة على 
ــؤّدي دور صــلــة وصــل  اإلنـــجـــاب. أحــيــانــا، يــ
بـــني الـــطـــرفـــني، ويــعــمــل تــحــت ســقــف مــراكــز 
متخصصة فــي عـــالج الــعــقــم. وتــلــك املــراكــز 
ترى في وهب البويضات من قبل املتبّرعات 

 مشكلة كثيرين وكثيرات.
ّ

وسيلة لحل
العائالت  كما  املــتــبــّرعــات  تــرفــض  مــا  غالبا 
العلن،  فــي  املــوضــوع  عــن  التحّدث  املتلقية، 
الجديد«، عن  »العربي  لكن سياوش يخبر 
حـــالـــة يــتــابــعــهــا فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن بــهــدف 
تعريفها إلى املركز حيث يعمل. هو يشّجع 
تــلــك املــتــبــّرعــة عــلــى وهـــب الــبــويــضــات، في 
بعد وهبها،  ـــه 

ّ
أن ُيــذكــر  مــالــّي.  مبلغ  مقابل 

ح البويضات بنطاف الزوج الذي تعجز 
ّ
لق

ُ
ت

زوجته عن اإلنجاب، قبل أن تــزرع في رحم 
الواهبة  املــرأة  الزوجة. وينقل سياوش عن 
مــا تشعر بـــه، إذ هــي تــســاعــد عــائــلــة أخــرى 
عــلــى إنـــجـــاب طــفــل هـــو فـــي الــــواقــــع طفلها 
ه ينمو في أحشاء امــرأة أخــرى. فتقول: 

ّ
لكن

»ال أشعر بــأّي إحساس خــاص. فالجنني ال 
 بالعائلة 

ّ
ينمو في رحمي، وأنا لم ألتِق قط

تحصل  ســوف  الــتــي  العائلة  أمــا  املتلقية«. 
عــلــى الــبــويــضــات الــســلــيــمــة، والــتــي رفضت 
كـــذلـــك اإلفــــصــــاح عــــن هـــويـــتـــهـــا، فـــتـــرى فــي 
األمــر »خــالصــا مــن مشكلة معقدة ال يمكن 
 
ّ
حلها إال بهذه الطريقة«. وتقول الزوجة إن
»خمسني فــي املــائــة مــن الجنني الــذي ينمو 
في أحشائي، يشّكله األب. وأن ينمو الطفل 

ني أمه بالكامل«.
ّ
في رحمي، فهذا يعني أن

ــال مــعــظــم  ــ ــلـــة املــتــلــقــيــة كـــمـــا هــــي حـ والـــعـــائـ
إلــى هــذا الخيار، ال  الــذيــن يلجأون  األزواج 
تنوي اإلفصاح عن األمر ملن حولها، إذ »من 
شــأن ذلــك أن ينعكس سلبا على الطفل في 
املستقبل«، بحسب ما ترى. هذا من ناحية، 
 هــذه الطريقة ما زالت 

ّ
أّمــا من األخـــرى، فــإن

غــيــر شــائــعــة إلــــى حــــّد يــمــّكــن مـــن وصــفــهــا 
وسيلة رائجة لعالج العقم في إيران.

ــل الــعــقــم عــنــد األزواج فـــي إيـــران 
ّ
لــطــاملــا مــث

بعض  أرقـــام  وتفيد  ها. 
ّ
حل يصعب  مشكلة 

 عــــدد املــصــابــني بـــه فـــي الــوقــت 
ّ
ــأن ــ املـــراكـــز بـ

الحالي وفق املسّجل لديها، يزيد عن ثالثة 
ــراكـــز طــبــيــة أخـــرى  مـــاليـــني شـــخـــص، أّمـــــا مـ
األفـــراد  فــتــقــّدر نسبة اإلصــابــة بالعقم بــني 
عموما بعشرين في املائة. وتعيد األمر إلى 
الــتــلــّوث واألمـــراض  أســبــاب مختلفة، منها 
التناسلية. فتدفع هذه املعطيات بالحكومة 
تقنيات ووسائل  التركيز على تطوير  إلــى 

وهب 
البويضات

عالج جدلّي 
للعقم 

في إيران

تتزايد مشكلة العقم حول العالم اليوم، ويعيدها أهل 
حلول  إيجاد  محاولين  كثيرة  عوامل  إلى  االختصاص 
هكذا  الحّل.  طرق  إحدى  البويضات  وهب  مناسبة. 

تتعاطى إيران واإليرانيون مع هذه المسألة

ال يستهدف األلزهايمر 
المسنّين فحسب، بل 

عائالتهم كذلك. العناية 
بهؤالء المرضى ليست 

سهلة على اإلطالق، 
باإلضافة إلى ما تشعر به 

تلك العائالت من عجز. 
وتأتي تكلفة العالج 
المرتفعة في تونس 

لتفاقم الوضع أكثر فأكثر

عائالت المصابين باأللزهايمر تعاني المرض وتكاليـف العالج في تونس

المشكلة في المجتمع 
الذي لن يتقبّل بسهولة 

رواج فكرة وهب البويضات

الجدال يرتبط بتدّخل 
طرف ثالث كمتبّرع 

للوالَدين المستقبليَّين

أكثر من 52 ألف مصاب 
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»كان ينسى فقط أمورًا وأحداثا بسيطة جدًا، 
 

ّ
ه نسي كل

ّ
لم تمّر عليها إال بضعة أيــام. لكن

شيء اليوم. نسي الطرقات والشوارع واألبناء 
وحتى اسمه. في البداية، لم نهتم كثيرًا لألمر 
 يبلغ من 

ّ
ورأينا ذلك عاديا بالنسبة إلى مسن

العمر 65 عاما. لم نتوقع أن يتطّور األمر إلى 
 شيء«. بهذه الكلمات تحاول 

ّ
حّد نسيان كل

الذي  زوجها  حالة  اختصار  شافعي  فاطمة 
ص لديه مرض األلزهايمر قبل سنتني.

ّ
شخ

ها ال تغادر املنزل »إال نادرًا، 
ّ
تخبر شافعي أن

ــه تناول كل أدويــتــه. وإذا 
ّ
أن عندما أتأكد من 

 
ً
اضــطــررت إلـــى الـــخـــروج، فــإنــنــي ال أجـــد حــال
سوى إغالق املنزل، مخافة خروجه وضياعه 
في الشوارع مثلما حصل في أكثر من خمس 
مرات. وأحيانا، أحبسه في غرفة خوفا من أن 
ل خطرًا على حياته«. تضيف 

ّ
يمث بما  يقوم 

 »خــــالل عــرضــه عــلــى طــبــيــب أعـــصـــاب في 
ّ
أن

ه مصاب 
ّ
أن أّكد لنا األخير  العاصمة تونس، 

نا تأخرنا كثيرًا في عرضه 
ّ
باأللزهايمر، وأن

للعالج«.
بن  الدكتور محمد  األعصاب  يوضح طبيب 
ــّدة تــتــرافــق مــع مــرض  ــراض عـ  »أعــ

ّ
مــبــروك أن

األلزهايمر، من قبيل عدم القدرة على النوم أو 
العصبية الزائدة أو االكتئاب. لذا، قد يصف 
الــطــبــيــب أدويــــة مــتــعــددة لــلــمــريــض، فتتكّبد 
ــالـــي مـــصـــاريـــف مـــرتـــفـــعـــة«.  ــتـ ــالـ ــائــــالت بـ ــعــ الــ
 »العائالت تتعب كثيرًا 

ّ
يضيف بن مبروك أن

في التعامل مع املريض الذي غالبا ما ينسى 
 تغّير سلوكه يتطلب مرافقة 

ّ
كل شيء، إذ إن

ني«.
َ
ومتابعة مستمرت

ويؤكد مرافقون للمرضى في مصالح عالج 
ـــهـــم يــعــانــون كــثــيــرًا فـــي عــنــايــة 

ّ
األعــــصــــاب، أن

ــرًا لــلــمــســؤولــيــة  ــظــ ــر، »نــ ــمــ ــايــ مـــرضـــى األلــــزهــ
الـــكـــبـــيـــرة وغــــيــــر الـــســـهـــلـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
 شــــيء وأصـــبـــح يــتــصــّرف 

ّ
ــل شــخــص نــســي كــ

كــاألطــفــال«، بحسب مــا يــقــول عـــادل مــولــدي. 
 شـــيء قــبــل أربــع 

ّ
 والــــده نــســي كـــل

ّ
يــضــيــف أن

ــات يــتــعــّرض لــنــوبــات عصبية  ــ ســـنـــوات، وبـ

بــصــورة مــســتــمــرة. وهـــو لــم يــعــد قــــادرًا على 
ــفــــرده، األمــــــر الــــذي  ــــروج مــــن املــــنــــزل بــــمــ ــــخـ الـ
ــل  ــة مـــســـتـــمـــرة، ســــــواء داخــ ــقـ ــرافـ يــســتــدعــي مـ
البيت أو خارجه. وذلك خصوصا، مع نقص 
أو  األلزهايمر  عــدد مراكز رعاية مرضى  في 

يتوّجه  لــذا  تحّملها.  العائالت  كــل  تستطيع 
كــثــيــرون إلـــى »الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة ملرضى 
 

ّ
حل عــن  البحث  فــي  ملساعدتهم  األلزهايمر« 

يــخــفــف عــنــهــم ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الـــعـــالج. مذ 
دفــع صندوق  إلــى  الجمعية  تأسست، سعت 
ــــرض إلـــــى الـــتـــكـــفـــل بــعــالج  ــ الـــتـــأمـــني عـــلـــى املـ
املــــرضــــى، نـــظـــرًا لــغــيــاب الــتــغــطــيــة الــصــحــيــة 
ولــعــائــالتــهــم.  منهم  لكثيرين  واالجــتــمــاعــيــة 
ــل بــتــوفــيــر بــعــض األدويــــة 

ّ
فــالــصــنــدوق يــتــكــف

لهؤالء املرضى.
األلزهايمر  مريض   

ّ
أن إلــى  الجمعية  وتشير 

يــتــطــلــب مــتــابــعــة مــســتــمــرة ومــســاعــدة طبية 
ــل عــبــئــا مــالــيــا كبيرًا 

ّ
دائـــمـــة، األمــــر الــــذي يــمــث

 صـــنـــدوق الــتــأمــني 
ّ
عــلــى كــاهــل عــائــلــتــه. لــكــن

على املـــرض ال يــأخــذ ذلــك فــي عــني االعــتــبــار. 
لــذا تأمل الجمعية أن يضّم هــذا املــرض إلى 
ــل بها 

ّ
قــائــمــة األمـــــــراض املـــزمـــنـــة الـــتـــي يــتــكــف

 
ّ
أن إلــى  تشير  الصحة  وزارة   

ّ
لكن الصندوق. 

الخاصة  ــة  األدويــ توفير  على  عملت  الــدولــة 
بهذا املرض في كل املستشفيات. كذلك، يأتي 

األلزهايمر بحسب ما تفيد في املرتبة الثالثة 
السرطان  أمــراض  بعد  املادية  التكلفة  لجهة 

وأمراض القلب والشرايني.
 أّول مركز طبي خاص 

ّ
تجدر اإلشــارة إلى أن

بــاأللــزهــايــمــر أنــشــئ فــي تــونــس فــي يــنــايــر/ 
الـــثـــانـــي 2015. ويـــبـــنّي مـــديـــر املــركــز  كـــانـــون 
 »طاقة 

ّ
أن لـ »العربي الجديد«  ريــاض قويدر 

استيعاب املركز تبلغ 50 سريرًا. كذلك يضّم 
املـــركـــز أطـــبـــاء متخصصني فـــي الــطــب الــعــام 
النفسي،  واألعـــصـــاب والــشــيــخــوخــة والــطــب 
ــتـــصـــاصـــات أخــــــرى ذات  بــــاإلضــــافــــة إلـــــى اخـ
 ما يتعلق 

ّ
 »املركز يهتم بكل

ّ
صلة«. يضيف أن

العالج  ناحية  من  ســواء  األلزهايمر  بمرض 
ــّوره فــي الــعــالــم، أو مــن نــاحــيــة تكلفته  ــطـ وتـ
املرتفعة في تونس ومحاولة إيجاد الحلول 
لــلــتــخــفــيــف مـــن املـــصـــاريـــف وتــكــلــفــة الــعــالج 
على  التأمني  صناديق  ل 

ّ
تدخ عبر  املرتفعة، 

 عائالت املرضى 
ّ
املرض في تونس. وذلك ألن

بــمــعــظــمــهــا تـــشـــكـــو مــــن ارتـــــفـــــاع الــتــكــالــيــف 
لسنوات عّدة«.

وكانت  الجهات«.  كل  في  رها 
ّ
توف عــدم  حتى 

وزيرة الصحة سميرة مرعي قد تحّدثت عن 
األلزهايمر  ألــف مصاب بمرض   52 مــن  أكثر 
فـــي تـــونـــس، مـــؤكـــدة حــاجــتــهــم إلــــى الــرعــايــة 
الطبية والنفسية واالجتماعية. وأشارت إلى 
 املجتمع التونسي يتحّول إلى أكثر هرما، 

ّ
أن

املقّدر  ومــن  الديموغرافية.  التغيرات  نتيجة 
ــني فـــي عـــام 2030 إلــى 

ّ
أن تــصــل نــســبــة املــســن

نحو 15 في املائة«.
ــيـــة  ــمـــعـ ــا، تـــــقـــــول رئــــيــــســــة »الـــجـ ــتــــهــ ــهــ مــــــن جــ
الـــتـــونـــســـيـــة ملـــكـــافـــحـــة مــــــرض األلــــزهــــايــــمــــر« 
»عدد   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  الهمام  عفاف 

 60 نحو  ليبلغ  ارتفع  باأللزهايمر  املصابني 
 
ّ
ألف حالة بحسب بيانات هذا العام«. ُيذكر أن
 10 في املائة 

ّ
آخر تقديرات الجمعية تبنّي أن

تفوق  الذين  تونس  في  ني 
ّ
املسن من شريحة 

أعمارهم 60 عاما مصابون بهذا املرض.
يــتــطــلــب عـــــالج مـــرضـــى األلـــزهـــايـــمـــر أدويـــــة 
ــارة  ــ مــخــتــلــفــة ومـــتـــابـــعـــة مـــســـتـــمـــرة، مــــع اإلشــ
ــة لــدرجــة ال  ــ إلـــى ارتـــفـــاع تكلفة بــعــض األدويـ

ه »تعويض بسيط لقاء ما 
ّ
وتصف األمر بأن

ر 
ّ
تتعّرض له املتّبرعة من ضغوطات قد تؤث

عــلــى صــحــتــهــا. فــهــي تــجــري تــحــالــيــل عـــّدة 
جودة  لضمان  عقاقير  وتتناول  ومتكررة، 
الــبــويــضــات الــتــي ســـوف تــهــبــهــا، مــن خــالل 

ل جراحي بسيط«.
ّ

تدخ
 »املـــــرأة املــتــبــّرعــة 

ّ
وتـــشـــّدد يــونــســي عــلــى أن

ال تــتــعــّرف عــــادة إلـــى الــعــائــلــة الــتــي تتلقى 
بويضاتها، إال في حال طلبت األخيرة ذلك. 
ه مرتبط بالتخّوف 

ّ
وغالبا ما ُيبّرر األمر بأن

عانت  وبــالــفــعــل،  مستقبلية.  مــشــكــالت  مــن 
حــاالت عــّدة من مشكالت حقيقية«. وتشير 

إلـــى »الــوســطــاء الــذيــن يــلــعــبــون عـــادة دورًا 
أساسيا بني املتبّرعة واملتلقية. وعلى الرغم 
 هؤالء يعملون في مراكز تخصصية 

ّ
من أن

هم 
ّ
ويتقاضون أتعابا مقابل مهامهم، إال أن

ال يعملون بمعظمهم في مراكز عالج العقم 
الكبرى واملعروفة«.

تحّفظ وحّل منطقّي
الثالثني من عمرها،  امــرأة شابة في  مريم، 
تتلقى مع زوجها في الوقت الحالي عالجا 
ها 

ّ
لكن منه.  يعانيان  الــذيــن  الجزئي  للعقم 

ـــهـــا ال تــســتــطــيــع الــلــجــوء إلــى 
ّ
تــشــيــر إلــــى أن

 
ّ

ها تحل
ّ
أن الــطــرق، »صحيح  النوع من  هــذا 

ها صعبة بالنسبة إلّي«. 
ّ
أزمة كثيرين، إال أن

تــفــّكــر من   ذلـــك ســـوف يجعلها 
ّ
أن وتــشــرح 

دون انقطاع في مستقبل الطفل وباملتبّرعة 
التي لن تتعّرف إليها.

من جهتها، تجد السّيدة نادري، وهي أكبر 
 »األمر منطقي ومعقول«. 

ّ
سنا من مريم، أن

فـــــاألم، بـــرأيـــهـــا، هـــي الـــتـــي »تــحــمــل الــجــنــني 
ها تـــرى كــذلــك ضــــرورة إيــجــاد 

ّ
وتـــلـــده«. لكن

وسيلة لحفظ نسب الطفل املعنّي.
ــه لــم يــخــطــر فــي باله  ــ

ّ
ــا بـــهـــزاد، فــيــقــول إن أّمــ

 ذلك 
ّ
ــر حــلــول مــن هــذا الــنــوع. ويـــرى أن

ّ
تــوف

»قد يشّكل مخرجا لكثيرين. ال يوجد مانع 
 املشكلة 

ّ
 األمر مباح. لكن

ّ
من تطبيقه طاملا أن

تبقى في املجتمع الــذي لن يتقّبل بسهولة 
رواج هذه الفكرة«. بالنسبة إليه، هذا النوع 

من الطرق سوف يؤّدي إلى »إنهاء العقم في 
.»

ً
العالم مستقبال

مخرج شرعّي
ــديــــن فــــي وهـــب  ال يـــــرى عـــــدد مــــن رجــــــال الــ
ــزوج  ــ ــنـــطـــاف الــ الـــبـــويـــضـــات وتــلــقــيــحــهــا بـ
باملتبّرعة  يــقــتــرن  الــرجــل   

ّ
أن طــاملــا  مشكلة، 

 
ّ
أن ُيذكر  كتابيا بحسب عقد شرعي ديني. 

املرشد األعلى علي خامنئي حّرم في فتوى 
شــرعــيــة إهــــــداء الـــنـــطـــاف لــتــلــقــيــح بــويــضــة 
ه ليس زنا وإنما أمر حرام، 

ّ
 إن

ً
الزوجة، قائال

إذ مـــن شـــأنـــه أن يــتــســبــب فـــي مــشــكــلــة في 
النسب الذي يعود إلى األب. في املقابل، رأى 
 ال مــانــع مــن تلقيح الــبــويــضــة املــوهــوبــة 

ّ
أن

ه شّدد على 
ّ
ووضعها في رحم الزوجة. لكن

ضــــرورة الــحــذر فــي الــتــعــامــل مــع مــوضــوع 
النسب.

مـــن جــهــتــه، ال يـــبـــدو رجــــل الـــديـــن آيــــة الــلــه 
محمد حسيني شاهرودي بعيدًا في وجهة 
نظره عن وجهة النظر اآلنف ذكرها. ويرى 
 ال مشكلة في حال لم يعقد قران املتبّرعة 

ّ
أن

والــــزوج، طاملا ال يوجد فــي األمــر معصية. 
ــو لــــلــــزوَجــــني شـــرعـــا،   الـــطـــفـــل هــ

ّ
ــقــــول إن ويــ

القرآنية »إن أمهاتهم إال  مستندًا إلى اآليــة 
الالئي ولدنهم«.

وفي اتصال هاتفي أجرته »العربي الجديد« 
مع مكتب املرجع الديني علي السيستاني، 
ــّدد املــعــنــّيــون عــلــى »ضـــــرورة الـــحـــذر في  شــ

ــذا الـــنـــوع، وضــــرورة  اتــخــاذ خــطــوات مــن هـ
 »ال 

ّ
أن الــطــرفــني«. ورأوا  إيــفــاء الحقوق بــني 

مانع من إجراء حلول من هذا القبيل«. وردًا 
على سؤال حول ضــرورة عقد قران ملدة 72 
ساعة وغيابيا، أشـــاروا إلــى »عــدم ضــرورة 
األمــــر، إذ ال يــوجــد تــعــارف وال تــمــاس بني 
ـــني. بــالــتــالــي ال ضــــــرورة ألن تــكــون 

َ
الـــطـــرف

 
ّ

 ذلك من شأنه حل
ّ
املتبّرعة مطلقة، طاملا أن

مشكلة كثيرين«.
 ذلك، ما زال كثيرون يرون 

ّ
على الرغم من كل

 جدليا، بينما يــؤّكــد آخــرون 
ً
فــي األمـــر حــال

ـــــه مـــخـــرج ألزمـــــة أزواج عــــــّدة، إذ ال 
ّ
أن عــلــى 

يتناقض مع الشرع، بحسب البعض.

شخابيطتحقيق

صمود غزال

مخطئ من يظن أن األيام تمّر سريعًا على الحامل. لم تكن سريعة 
أشهر  الــســعــادة خــال  واملــخــاوف  التناقضات  مــريــحــة. غلبت  أو 
ني لم أحقق 

ّ
الحمل األولى. ورغم ثورتي على مجتمعي، أعترف بأن

العكس، كنت مثل  اإلنــجــاب. على  بقرار  يتعلق  ما  إنجاز في  أي 
أي فتاة تقليدية تشعر بالخوف بعد مضي أشهر على زواجها 
 ال عاقة له بالرغبة في الحمل، بل في عدم 

ٌ
من دون حمل. خوف

سماع تعليقات األهــل. خشيت أيضًا أن ينتابني ذلك اإلحساس 
رت 

ّ
الذي يفرضه اآلخرون، وأتحول إلى امرأة »ناقصة« كوني تأخ

في الحمل. 
خذ القرار. كنُت منصاعة، 

ّ
بعد مضي سبعة أشهر على زواجي، ات

ني عدت إلى جذوري. وعرفت أن املرأة الشرقية، مهما ابتعدت 
ّ
وكأن

عن السرب، ستعود إليه، وقد عدت وصــرت املــرأة التي ال تكتمل 
أنوثتها إال بعد اإلنجاب. 

 مــن أســبــوع على قــرار اإلنــجــاب، أحسست بأمر غريب. 
ّ

بعد أقــل
كأّن شيئًا ما اقتحم جسدي. وبعدما أجريت الفحوصات، عرفت 
بأنني حامل، وها قد نجحت في اختبار اكتمال األنوثة. أنا حامل. 
فرحة النجاح كانت تعادل أي نجاح آخر. سارعت إلى إعان األمر 

وبدأت التهاني. 
أشعر  بــدأت  أن  إلــى  والفخر،  بالسعادة  أشعر  وأنــا  أسابيع  مــّرت 

بعوارض الحمل. كرهت املولود وكرهت جسدي. ثم عانيت بسبب 
بات املــزاج. صرت عدائية، ولــدي رغبة دائمة في النوم. لم أعد 

ّ
تقل

قادرة على ارتداء ثيابي القديمة. كل شيء تغير. 
أربعة أشهر من العذاب واملامة، قبل أن أتوّجه إلى عيادة الطبيب 
للمراجعة. فإذا به يسألني: أال ترغبني في معرفة جنس املولود؟ 
أجبت، وقد صدمني سؤاله، كأنني نسيت أنني حامل، »أكيد«. ثم 
سألني عن رغبتي. ألّول مرة منذ أربعة أشهر أحسست بشيء 

حيال هذا الجنني، فأجبت بسرعة »بنت«. فقال: »مبروك، بنت«.
عدت إلى البيت وكنت أشعر بسعادة كبيرة. بدأت أتخّيل وجهها 
وشعرها وعينيها. ماذا أسّميها؟ كنت أشعر أنني مسؤولة عنها 
 عن اسم يناسبها بصمت، ومن دون 

ً
وعن اسمها. بحثت طويا

أعجبني معناه  اسم »سيا«،  أخيرًا، وقعت على  أحــد.  استشارة 
وهو الحنني إلى الوطن. فرضت االسم على الجميع، وقلت ببساطة: 

سيكون اسمها »سيا«، ولم أنتظر حتى سماع التعليقات.
ــا اآلن فــي الشهر  بــــدأت أتــحــدث إلـــى ســيــا وتــحــســن مـــزاجـــي. أنـ
السادس. ما زال هناك ثاثة أشهر. وال أخفي إحساسي بالخوف، 
وقـــد بــــدأت أفــكــر فــي املــصــاريــف الــضــروريــة لتجهيز كــل شــيء 
مــن أجــلــهــا. فــي مــا مــضــى، لــم أكـــن أكــتــرث لــكــل هـــذه التفاصيل. 
وأخاف أكثر أال أكون قادرة على منحها كل الوقت الذي تحتاجه، 
خصوصًا أنني سأكون أّمًا عاملة. أكثر من ذلك، ربما أرى ابنتي 

يومًا، أّمًا باإلكراه بسبب ضغوط املجتمع.

صور ـ انتصار الدنان

حسن علي عسقول، كأّي شاب فلسطيني 
إيــجــاد فرصة عمل  لديه حلم  لبنان  فــي 
بسبب  لــكــن،  الجامعة.  مــن  تخرجه  بعد 
جنسيته الــتــي تــحــّد مــن حــقــوقــه، واجــه 
كالعادة رفض طلبات العمل التي قدمها 

في الشركات.
بعد محاوالت عدة في البحث، استسلم 
ــال مــن عمله فــي قطاف  لــفــكــرة تــوفــيــر املـ
الليمون صباحا، وبيع الحلويات مساًء 
ــــور )جـــنـــوب  ــــد مـــحـــال مـــديـــنـــة صـ فــــي أحـ
إلــى بلد  الهجرة  لبنان(، كــي يتمكن مــن 
، فقد 

ً
 السفر ليس سهال

ّ
أوروبي. يدرك أن

تــالعــب بــه الــســمــاســرة فــي املـــرة األولـــى، 
 6 من  أميركي  دوالر   2000 مبلغ  وخسر 
آالف دفعها إلى أحدهم. ولم يتمكن من 
يعيش  كيف  يعلم  كــذلــك،  يومها.  السفر 
 
ّ
رفــاقــه الــذيــن ســبــقــوه إلـــى الــهــجــرة، لكن
يـــأســـه الـــكـــامـــل مـــن إيـــجـــاد فـــرصـــة عمل 
وحياة كريمة جعله يستسلم لهذا الحلم 

وحده.
أربعة وعشرين  العمر  يبلغ عسقول من 
عــامــا. هــو فــي األصـــل مــن بــلــدة سحماتا 
ُولــد الجئا في  في فلسطني، قضاء عكا. 
لبنان، ويعيش في مخيم الرشيدية في 

صور.
يــقــول حــســن: »درســــت هــنــدســة املساحة 
ــاب الـــكـــمـــيـــات فــــي مــعــهــد ســبــلــني  ــســ وحــ
تــخــرجــت عــــام 2013 بــشــهــادة  الــتــقــنــي. 
ــمـــي الــــوحــــيــــد أن أجــــد  ــلـ ــيــــة. كـــــــان حـ ــنــ فــ
 أؤّمــــن مــن خــاللــه حــيــاتــي وأضــمــن 

ً
عــمــال

ــــي نــــــوع مــن  مـــســـتـــقـــبـــلـــي. كـــنـــت أرغـــــــب فـ
االستقرار في البلد الــذي ُولــدت فيه. مع 
األســف، طلبات العمل كانت على الدوام 
رفض، والسبب أنني فلسطيني. كذلك، 

ُ
ت

كانت  التي  القليلة  الشركات   بعض 
ّ
فــإن

تــتــجــاوز عــقــبــة جــنــســيــتــي، كــانــت تضع 
عقبة أخــرى فــي طريق توظيفي هــي أن 
تــتــوفــر لــــدّي خــبــرة فـــي مــجــال الــعــمــل ال 
 عن 10 سنوات. كيف لشاب في مثل 

ّ
تقل

عــمــري تــخــرج مــن سنة تقريبا أن تكون 
لديه مثل تلك الخبرة؟«.

تــقــدمــت بطلبات عمل  يــضــيــف: »بــعــدمــا 
فـــي شـــركـــات عــــديــــدة، ولــــم أجــــد فــرصــة، 
ــمـــل فــــي فــتــرة  قــطــعــت األمـــــــل، وبـــــــدأت أعـ
بــعــد الــظــهــر بــائــع حــلــويــات بمبلغ 675 

ألف ليرة لبنانية )450 دوالرًا أميركيا(. 
أّي  ــــى  إلـ بـــالـــهـــجـــرة  إاّل  ــر  ــكـ أفـ والــــيــــوم ال 
بــلــد أوروبــــــي، ألنــنــي أيــضــا مــمــنــوع من 
السفر إلى معظم البلدان العربية كوني 
 وثيقة 

ّ
فلسطينيا«. تجدر اإلشارة إلى أن

تــواجــه  للفلسطينيني  اللبنانية  الــســفــر 
ال تسمح معظم  إذ  العقبات،  من  الكثير 
الــــــــدول لـــحـــامـــل هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة بـــدخـــول 
أراضيها من دون الحصول على تأشيرة 

عودة إلى لبنان قبل السفر منه.
 شــاب 

ّ
وعـــن فــكــرة الــهــجــرة، يـــقـــول: »كــــل

يفكر  أن  قبل  بالهجرة  يفكر  فلسطيني 
ـــه 

ّ
فـــي الــبــحــث عـــن عــمــل فـــي لـــبـــنـــان، ألن

العمل  لـــن يستطيع  أنـــه  ــا 
ً
مــســبــق ــدرك  يــ

الــقــوانــني التعسفية  لــبــنــان بــســبــب  فـــي 
في  العمل  مــن  الفلسطيني  تمنع  الــتــي 
من  حمايته  غطاء  تحت  املهن،  عشرات 
الــتــوطــني، وحــفــظ حــق الــعــودة«. يتابع: 
»في البداية فكرت بالهجرة إلى أملانيا، 
السويد، وقدمت طلبات  أو  أو بلجيكا، 
 مرة. 

ّ
 األمر كان يصعب في كل

ّ
عدة. لكن

األولــــــى 2000 دوالر  ــرة  ــ املـ فـــي  خـــســـرت 
ــاول مـــجـــددًا،  ــأحــ ــك، ســ ــ ــركـــي. مــــع ذلــ ــيـ أمـ
حــتــى لـــو كــــان ذلــــك عــبــر قـــــوارب املــــوت، 
ــا هــنــا مــيــت،  ــد أنـ ــّت فــالــحــال واحــ وإن مـ
وفي البحر ميت، وقد يكون البحر أكثر 
حنانا علينا من الحياة التي نعيشها«. 

القوانني في لبنان تمنعه حتى من بناء 
 فـــي إمــكــانــي 

ّ
مــنــزل فـــي املــخــيــم: »لــــو أن

إدخـــال كيس أسمنت واحـــد إلــى مخيم 
بنيت  لــو  بالسفر.  فكرت  ملــا  الرشيدية، 
بيتا هنا سأكون بني أهلي. لكن، حتى 
خــارج  إدخــالــه.  األسمنت ممنوع  كيس 
املخيم يباع الكيس بـ8 آالف ليرة )5.66 
الداخل يباع تهريبا إن  دوالرات(، وفي 
ا أكثر«. حسم 

ً
توفر بـ18 دوالرًا، وأحيان

 رفاقي 
ّ
أمره: »قررت الهجرة مع علمي أن

الـــذيـــن ســـافـــروا قــبــلــي بــســنــة يعيشون 
هناك في الــذل. يرسلون إلــّي صــورًا عن 
صــعــوبــة الـــعـــيـــش. مـــع ذلـــــك، أتــمــنــى أن 

يكون حظي أوفر من حظهم في ذلك«.
السفر:  رحلة  تكاليف  تأمني  اليوم  هّمه 
ــي قـــطـــاف الـــلـــيـــمـــون صــبــاحــا،  ــل فــ ــمــ »أعــ
وأتجه إلى محل الحلويات بعد الظهر«. 
لــم يفكر فــي افــتــتــاح مــشــروع صغير له 
فـــي املــخــيــم فـــال مــجــال لــذلــك كــمــا يــقــول: 
 املــشــاريــع مــعــروفــة وهـــي فــتــح مقاه 

ّ
»كـــل

بــعــد ستة  أصــحــابــهــا  يغلقها  صــغــيــرة، 
ــر، فــاملــخــيــم مـــحـــاصـــر مــــن جــهــاتــه  ــهــ أشــ
كلها. وإذا قررت أن أفتح مشروعا خارج 
 العقبات أمامي عديدة جدًا، 

ّ
املخيم، فإن

مــن سيبتزني ويسرق   هناك 
ّ
أن أبــرزهــا 

له فسيمنعني من  لم أرضــخ  مالي، وإن 
العمل تماما«.

أمومة باإلكراه

في البحر ميّت وهنا ميّت

قطاف الليمون وبيع الحلويات حتى الهجرة )العربي الجديد(

»نخاف ضياعهم في 
الشوارع« )فتحي 
بلعيد /فرانس برس(

تلقيح مخبري )عطا كناري/ فرانس برس(

500
دوالر أميركي هو المبلغ الذي تتقاضاه 
المتبرّعة لقاء وهبها بويضات، يحصل 

السمسار على جزء منه
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الصحف السعوديّة تواجه أزمة وجود

مجلة »سيني« الفرنسية مستمرة بعد رحيل مؤسسها

الرياض ـ خالد الشايع

وجود  صــراع  السعودّية  الصحف  تواجه 
التي  املــالــيــة  ــة  واألزمــ التمويل  فــي  ل 

ّ
يتمث

ــم. وتـــلـــقـــت  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــول الـ ــ ــ ــفـــًا حـ تـــــطـــــاول صـــحـ
الــصــحــف الــســعــودّيــة الــعــامــلــة فـــي الــبــاد 
املالية  قــررت وزارة  أن   قاسية بعد 

ً
صفعة

إيقاف نشر اإلعانات الحكومية فيها، في 
قـــرار تــزامــن مــع إيــقــاف الــخــطــوط الجوية 
السعودّية توزيع الصحف السعودية على 
املوجع،  الثالث  منت رحاتها، والقرار هو 
فـــي وقــت  الـــتـــجـــارة  قـــــررت وزارة  أن  بــعــد 
سابق وقف إعان ميزانيات الشركات على 
 كبيًرا 

ً
صفحاتها األمر الذي حرمها دخا

الـــثـــاثـــة مـــايـــن دوالر ســنــويــًا،  يـــتـــجـــاوز 
خصوصًا مع مزاحمة املواقع اإللكترونّية 

للصحف الورقّية.

كلفة كبيرة وأزمة مالية
ــراء فــي ســلــب الصحف  ــ وتــســبــب هـــذا اإلجـ
الــســعــودّيــة أهــم مــواردهــا املــالــّيــة الثابتة، 
والــتــي كــانــت تعتبر دعــًمــا حــكــومــًيــا غير 
 

ّ
مباشر لها. كما كانت تعول عليه في ظل
وتراجع  الصحف،  معظم  مبيعات  تراجع 
أربــع  اإلعـــان بشكل مطرد منذ  مساحات 
ــع الــكــبــرى  ــ ســـنـــوات، فـــي أغــلــبــهــا عـــدا األربـ
منها التي تستحوذ على نسبة 48 باملئة 
 الرتفاع تكاليف 

ً
من تلك اإلعانات، إضافة

ر 
ّ
الطباعة والــورق والشحن الجوي، وتعث

الجهات الحكومّية عن سداد مديونياتها، 
وتحجيم االشتراكات الحكومية.

ــة املــالــيــة تــخــنــق املــؤســســات  ــ ــدأت األزمـ ــ وبـ
خسائر  وتكبدها  السعودية،  الصحافّية 
مالّية متزايدة، والتي باتت تهدد قدرتها 
على االستمرار، كما تسبب ذلك في عجزها 

عن سداد رواتب موظفيها وكتابها.
»الـــــشـــــرق«   صــــحــــف 

ّ
أن َيـــــُعـــــد ســـــــــًرا  ولـــــــم 

و»الــبــاد«،  و»الــوطــن« و»املدينة«  و»مكة« 
تهّدد  كبيرة،  مديونّيات  أزمــة  مــن  تعاني 
»الــشــرق«،  مثل  وبعضها،  اســتــمــرارّيــتــهــا. 
لم يسّدد رواتب العاملن فيها منذ أربعة 

أشهر.
وأمـــام ذلــك تفكر صحف، مثل »مــكــة«، في 
دفع  ب 

ّ
لتجن إلكترونّية  لصحف  التحّول 

تــكــالــيــف الـــطـــبـــاعـــة والـــــــــورق، والـــتـــوزيـــع، 
الــطــبــاعــة والــتــوزيــع تبلغ   

ّ
خــصــوصــًا وأن

تــبــاع  فــيــمــا  لــلــصــحــيــفــة،  2.1 دوالر  نــحــو 
ا أميركًيا فقط.

ً
الواحدة بمبلغ 53 سنت

بين اإلعالن والمواقع اإللكترونية
فيما تتواجد 12 صحيفة سعودّية ورقّية، 
هي على الترتيب بحسب التوزيع، »الشرق 
ــة« و»الـــحـــيـــاة«  ــاديــ ــتــــصــ األوســــــــط« و»االقــ

ــاظ« و»الــــجــــزيــــرة«  ــ ــكـ ــ ثــــم »الـــــريـــــاض« و»عـ
و»الــوطــن« و»الــيــوم«، و»مــكــة« و»الــشــرق« 
و»املدينة« و»الباد«، يوجد أكثر من ألفّي 
مــوقــع إلــكــتــرونــي إخـــبـــاري مــصــرٌح لــه من 
 إلى أكثر من عشرة 

ً
وزارة اإلعــام، إضافة

آالف موقع غير مصرح له.
ويعترف رئيس تحرير جريدة »الرياض« 

 إيــــقــــاف نــشــر 
ّ
ســـلـــيـــمـــان الـــعـــصـــيـــمـــي بـــــــأن

اإلعــــــــانــــــــات الــــحــــكــــومــــّيــــة فــــيــــهــــا، وعــــــدم 
ــــنت رحـــــــات الـــخـــطـــوط  تـــوزيـــعـــهـــا عـــلـــى مـ
الورقّية.   قوّية للصحف 

ٌ
السعودّية ضربة

ـــٌه بــإلــغــاء اإلعــانــات  ويـــقـــول: »هــنــاك تـــوجُّ
الــحــكــومــّيــة فـــي الــصــحــف املــحــلــّيــة، وهـــذه 
الــــخــــطــــوط   

ّ
أن كــــمــــا  ــلــــصــــحــــف،  لــ ضـــــربـــــة 

الـــجـــوّيـــة الـــســـعـــودّيـــة لـــن تـــــوزع الــصــحــف 
عــلــى ضــيــوفــهــا«. ويـــشـــدد رئــيــس تــحــريــر 
 
ّ
أن على  السعودية  في  الكبرى  الصحيفة 

مــشــكــلــة تـــراجـــع مــبــيــعــاتــهــا يـــعـــود لسطو 
ــّيــــة عــلــى  ــة اإللــــكــــتــــرونــ ــ ــارّيـ ــ ــبـ ــ املـــــواقـــــع اإلخـ
أعمال  مــن  باملئة   مــوادهــا. ويضيف: »70 
اإللــكــتــرونــيــة مبنّية عــلــى منتج  الــصــحــف 
الــصــحــف الـــورقـــّيـــة؛ ونــحــن نــبــحــث حــالــًيــا 
السطو  آلية لحماية حقوقنا ملنع  إليجاد 
ـــابـــنـــا وأخــــبــــارنــــا املــهــمــة 

ّ
عـــلـــى مــــقــــاالت كـــت

 
ّ
أن عــن  ــا 

ً
كــاشــف وتحقيقاتنا«،  وتــقــاريــرنــا 

األزمات املالّية التي يعانون منها تسببت 
في تسريح الكثير من املوظفن والكتاب«.

ــــام محمد  ــك، يــؤكــد أســـتـــاذ اإلعـ ــام ذلــ ــ وأمـ
 اإلشكالّية الكبيرة التي تواجه 

ّ
البشري أن

تراجع  في  وتسببت  السعودية،  الصحف 
من  استمراريتها  يهدد  بشكل  مبيعاتها 
 تلك الصحف 

ّ
دون الدعم الحكومي هو أن

ال تقدم مادة تفيد القارئ.
ويـــقـــول الـــبـــشـــري فـــي حـــديـــث لــــ »الــعــربــي 
أزمــة  تــواجــه  الورقية  الــجــديــد«: »الصحف 
بـــقـــاء مـــا لـــم تـــطـــّور مـــا تــقــدمــه لــكــي يــكــون 
جذاًبا. فلألسف، غالبّية الصحف املحلّية 
 عميقة لــألحــداث، ولــو كان 

ً
ة م قـــراء ال تــقــدِّ

مقاومة  الستطاعت  جــّيــد  محتوى  هــنــاك 
األزمة االقتصادية«.

يــؤكــد رئــيــس تحرير صحيفة  مــن جهته، 
»الوطن« األسبق طال آل الشيخ على أنه 
الورقّية  »ما لم تغّير الصحف السعودّية 
من سياستها اإلعامية فستتاشى خال 
ســـنـــوات قــلــيــلــة، ولــــن تــســتــطــيــع الــصــمــود 
ــة«. ويـــقـــول:  ــ ــدولـ ــ إال بـــدعـــم مــبــاشــر مـــن الـ
 »هـــي تــعــانــي مـــادًيـــا مــنــذ ســنــوات بسبب 
اإلعــانــات«،  املبيعات والدخل من  ضعف 
ـــه »لــو اســتــمــرت األوضــــاع على 

ّ
مضيفًا أن

مــا هــي عــلــيــه، فــا أعــتــقــد أنـــه فــي غضون  
 إال 

ً
ثاث أو أربع سنوات سنجد صحيفة

تأثيرها  سيكون  كما  مدعومة،  كانت  إذا 
ضعيفًا جدًا«.

لم تسّدد صحيفة 
الشرق رواتب العاملين 

فيها منذ أربعة أشهر

في العدد األخير من 
»سيني« سخرية من بشار 

األسد وجرائمه

باريس ـ محمد المزديوي

الفرنسي  والكاتب  الرسام  دور   
ّ
أن ال شك 

موريس سيني، واملعروف باسم »سيني«، 
كان حاسمًا في تأسيس صحيفة »سيني 
ــتـــي كـــانـــت أســبــوعــيــة في  الـــشـــهـــرّيـــة«، والـ
ــة بــســبــب  ــريـ ــهـ بـــدايـــتـــهـــا، ثــــم تــــحــــّولــــت شـ
نخبة  جانب  إلــى  طبعًا  مالية،  صعوبات 

من صحافين ورسامن فرنسين. 
ــام ســيــنــي بــعــمــلــه، خــال  ــرســ واشـــتـــهـــر الــ
قبل  إيبدو«،  عقود، مع صحيفة »شارلي 
أن ُيطَرد منها بتهمة »معاداة السامية«، 
ــم يــســخــر فـــيـــه مــــن اعـــتـــنـــاق ابـــن  ــ بـــعـــد رسـ
ــرنــــســــي الــــســــابــــق نـــيـــكـــوال  ــفــ لـــلـــرئـــيـــس الــ
ساركوزي للديانة اليهودية حتى يتزوج، 
ومتاجر  محات  صاحب  ابنة  من  دينّيًا، 
»دارتي« الشهيرة، اليهودية األصل. والكل 
الثورة  َر 

َ
آز الــذي  »سيني«  مــواقــف  يعرف 

 يــوًمــا 
َّ

الـــجـــزائـــريـــة، بــكــل قــــوة، ولــــم يــتــخــل
الفلسطينية وال عن غزة في  القضية  عن 
أحلك اللحظات. وبعد رحيل هذا الرسام، 
في 5 مايو/أيار املاضي، عّبر كثيرون من 
قــراء الصحيفة واملعجبن بها عن قلقهم 
على مصيرها الساخر، الذي يختلف عن 
خط »شارلي إيبدو« في تناول األحــداث، 
حيث تنأى بنفسها عن افتعال الجداالت 
املــــجــــانــــيــــة حــــــــول اإلســــــــــــام واملـــســـلـــمـــن 
واملهاجرين، لكن مع الدفاع عن املظلومن 
ا لانتصار 

ً
والضعفاء في كل مكان، وأيض

لحرّية التعبير. وهذه املجلة التي تحّملت 
مسؤوليتها أرملة الراحل، كاترين سيني، 

تواصل الصدور.
 
ً
وجـــاء عــدد أكــتــوبــر/تــشــريــن األول حافا

بــاملــواضــيــع الــتــي دأبــــت الــصــحــيــفــة على 
عت افتتاحية العدد، الكاتبة 

ّ
تناولها. ووق

الــفــرنــســيــة -اإلســبــانــيــة إيــزابــيــل ألـــونـــزو، 
بــعــنــوان »مـــن أجـــل اســتــقــبــالــهــم جميعًا«. 
وتــقــصــد الــكــاتــبــة املــهــاجــريــن والــاجــئــن 
الذين تتردد فرنسا الرسمّية في استقبال 
بعض اآلالف منهم، والذين يرفض اليمن 
املتطرف استقبال أي منهم. وتعود الكاتبة 
ابنة  إلى تاريخها الشخصي، باعتبارها 
الجــئ إسباني فــّر إلــى فرنسا سنة 1939 
مــن الــديــكــتــاتــوريــة والــفــاشــيــة اإلســبــانــيــة. 

فــكــتــبــت: »نــصــف مــلــيــون إســبــانــي دخــلــوا 
مــنــطــقــة الــبــيــريــنــيــه الــفــرنــســيــة هـــربـــًا من 
سيئ،  بشكل  باالستقبال،  حظوا  الحرب. 
ولــكــنــهــم حـــظـــوا بـــاالســـتـــقـــبـــال... وحــيــنــهــا 
ــمــــن املـــتـــطـــرف  ــيــ ــة الــ ــافــ وصـــفـــتـــهـــم صــــحــ

اع الطرق وبالقتلة«.
ّ
الفرنسي بقط

وأنــهــت الــكــاتــبــة مقالها بــهــذه الــخــاصــة: 
»بـــن فــرنــســا األســــوار وفــرنــســا الــجــســور، 
بـــن فــرنــســا الـــعـــيـــون املــغــمــضــة وفــرنــســا 

ــٌح«.  ــ ــ ــان املـــفـــتـــوحـــة، الـــخـــيـــار واضـ األحــــضــ
ــبــــوا فـــــي صــحــيــفــة  ــتــ ومـــــــن بـــــن الـــــذيـــــن كــ
»سيني الشهرية« الصحافي اإلسرائيلي 
الــــذي دّون في  مــيــخــائــيــل فــارشــافــســكــي، 
مراسلته عن »وزيرة الجهل اإلسرائيلية«، 
إّياها بالعنصرية.  ميري ريغيف، متهًما 
وعـــــّدد بــعــض تــصــريــحــاتــهــا الــعــنــصــريــة، 
ــيـــون  ــون الـــســـودانـ ــئــ ومـــــن بــيــنــهــا »الــــاجــ
سرطان«، ثم قرارها بإنشاء لجنة تحقيق 
تقدم  التي  اإلسرائيلّية  الجمعيات  حــول 
 إياها بالرغبة 

ً
مساعدات لاجئن، متهمة

في »إضعاف الطابع اليهودي للدولة«. 
آخــر مساوئ  وأضيف فارشافسكي: »مــن 
الـــوزيـــرة انــســحــابــهــا مــن حفلة األوســكــار 
ــن الــفــائــزيــن  اإلســـرائـــيـــلـــّيـــة، ألن اثـــنـــن مــ
الفلسطيني  للشاعر  قصيدة  يــقــرآن  كانا 
مــحــمــود درويـــــش«، واســتــشــهــد بتصريح 
ــــون جــمــهــوًرا  الــــوزيــــرة الــغــاضــبــة: »لــــن أكـ

ألعمال درويش«.
وعـــلـــق فــارشــافــســكــي عــلــى الــــوزيــــرة: »إن 
درويـــــش لــيــس مــحــتــاًجــا العـــتـــراف مــيــري 
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــعــــب اإلســ ــن الــــشــ ــ ــكـ ــ ريــــغــــيــــف. ولـ
يستحق أفضل من هذه السيدة على رأس 
الجديد  العدد  الثقافة«.  ويتضمن  وزارة 
ــيـــع ورســـــومـــــات أخــــــرى مــتــنــوعــة،  مـــواضـ
ا 

ً
وأيض واملهاجرين،  الاجئن  كموضوع 

الـــحـــرب الـــتـــي يــشــنــهــا الـــرئـــيـــس الـــســـوري 
بـــشـــار األســــــد عـــلـــى شـــعـــبـــه. ومـــــن بــيــنــهــا 
للمستشفيات،  األســــد  قــصــف  عــن  رســــوم 
ــدم وجـــبـــة  يـــظـــهـــر فـــيـــهـــا بــــشــــار وهــــــو يــــقــ
ــا، ويــقــول: »إنــهــا ساعة 

ً
تتضمن صــاروخ

ــة فـــوســـفـــوريـــة«، ورْســـــــم آخـــر  ــّبـ تـــقـــديـــم حـ
لبشار األسد، وخلفه الدمار الواسع، وهو 
يــقــول: »ألســبــاب أخــاقــيــة لــن نــقــوم سوى 

بضربات جراحية«.

)Getty( تباع الصحف بربع سعر تكلفتها

)Getty/رحل موريس سيني في مايو الماضي )بيرتراند ريندوف بيروف

تواجه الصحف السعوديّة صراع وجود يتمثّل في التمويل واألزمة المالية التي تطاول صحفًا حول العالم. ويُعّد التراجع الحكومي 
عن نشر اإلعالنات في الصحف باإلضافة إلى مزاحمة المواقع اإللكترونيّة من األسباب المباشرة لألزمة
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تصّدرت غارات على مجلس عزاء تغريد
في العاصمة اليمنية صنعاء 

نسبت إلى التحالف وأسفرت عن 
مقتل أكثر من 140 شخصًا، وإصابة 

حوالي 525 آخرين، اهتمامات 
الناشطين على مواقع التواصل 
االجتماعي عبر وسم »#مجزرة_

القاعة_الكبرى«.

أثار سؤال في كتاب الرياضيات 
لتالميذ السنة األولى من التعليم 

االبتدائي في تونس بعنوان »هل 
استحم سامي؟« تعليقات ساخرة 

على مواقع التواصل، تحولت الحقًا 
إلى موجة من االنتقادات لمنظومة 

اإلصالح التربوي والمناهج الدراسية 
بعد الثورة.

بعد نشر صحيفة »واشنطن 
بوست« لفيديو يُسمع فيه المرشح 

الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب 
يتحدث بلغة شوارعية عن النساء 
وانطوى على تحرش بامرأة عام 

2005، نشرت سيدات قصص التحرش 
بهن على تويتر بتعابير ترامب 
ومعناها وكيف تأذين منها.

على الئحة األكثر تداوًال عالميًا 
انتشر وسم »#كلنا_مع_قياده_

المراه_السعوديه« أمس، وتحدث 
عبره المغردون عن تأييدهم لقيادة 

المرأة السعودية للسيارات، معتبرين 
أنه حق أساسي للمرأة، بينما قال 

آخرون إنهم يعارضون السماح 
للمرأة بذلك.

قضايا

برهان غليون

ــربــــي  ــعــ ــا فــــعــــل املــــــركــــــز الــ ــنــ حــــســ
لألبحاث ودراسة السياسات في 
تنظيمه مؤتمرًا عن دور الجيش 
فالواقع  العربية،  الــبــاد  فــي  السياسة  فــي 
أن تاريخ هذه السياسة في جميع األقطار 
الجيوش وتكوينها،  تاريخ  ال ينفصل عن 
بالنسبة لبعض  التاسع عشر  القرن  ومنذ 
األقطار. ومن الصعب فهم كثير من مسائل 
الــســيــاســة الــعــربــيــة بــمــعــزل عـــن فــهــم هــذا 
الـــــدور وأســـبـــابـــه ومــــآالتــــه، بـــل أصــبــح هــذا 
الدور يتجاوز اليوم، مع تفاقم أزمة الدولة 
الــقــادة العسكرين  الــعــربــيــة، مــســألــة تــفــّرد 
الخمسينيات  حتى  حصل  كما  بالسلطة، 
ــنـــزع إلــــى مـــا أطــلــق  ــقـــرن املـــاضـــي، ويـ مـــن الـ
عــلــيــه مــديــر عـــام املـــركـــز الـــعـــربـــي، الــدكــتــور 
االفتتاحية  محاضرته  فــي  بــشــارة،  عــزمــي 
ــة واملـــجـــتـــمـــع، مــا  ــ ــدولـ ــ الـــغـــنـــيـــة، عـــســـكـــرة الـ
بأكمله،  االجتماعي  الــنــظــام  تلويث  يعني 
املختلفة  ديــنــامــيــاتــه  مــن  املجتمع  وتــفــريــغ 
لصالح ضبطه عسكريًا وأمنيا من الداخل. 
وفــي اعــتــقــادي، أن األمــر يتجه، الــيــوم، إلى 
إلــى ترسيخ عقيدة  ذلــك، ويجنح  أبعد من 
الــتــمــيــيــز شــبــه الــعــنــصــري ضـــد املــجــتــمــع، 
وتتحّول  الــوطــنــي،  طابعها  الــدولــة  وتفقد 
ألــيــغــارشــيــة  ــد  يــ ــي  فــ لــلــســيــطــرة  أداة  إلـــــى 
ــــاب  ــــحـ ــيــــع أصـ ــمــ ــــن جــ ــ ــع بـ ــمــ واحــــــــــــــدة، تــــجــ
املــصــالــح والــنــفــوذ مـــن الــنــخــب الــعــســكــريــة 
عمليًا  وتتخلى  واالقتصادية،  والسياسية 
عــن مــفــهــوم الــدولــة الــوطــنــيــة لــصــالــح دولــة 
النخبة الخاصة. وال يمكن ضمان ذلك، من 
دون تــقــديــم الــخــيــار الــعــســكــري، أي األمــنــي 
واملـــخـــابـــراتـــي، لــتــنــظــيــم املــجــتــمــع، عــلــى أي 
خيار آخر. وهذا ما كنت قد أثرته وحذرت 
منه، في كتاب »املحنة العربية: الدولة ضد 
التسعينيات من  أول  في  التي نشر  األمــة« 

القرن املاضي. 
النقاشات  هــذه  في  املساهمة  وعلى سبيل 
ــــن نـــتـــوقـــف بـــالـــتـــاكـــيـــد عــن  ــتــــي لـ املـــهـــمـــة الــ
تــنــاولــهــا فـــي الـــســـنـــوات املــقــبــلــة، رأيــــت من 
املـــفـــيـــد اإلشــــــــارة إلـــــى مـــاحـــظـــاٍت مــتــعــلــقــة 

بتناول هذه اإلشكالية الكبرى.
األولــى، أن من غير املمكن فهم املوقع الذي 
يحتله الجيش، من دون وضعه في سياق 
العاقات مع املؤسسات األخرى، السياسية 
ــيــــة. بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، املـــؤســـســـة  ــتــــمــــاعــ واالجــ
ــة ومـــن  ــدولـــ ــزء مــــن بـــنـــيـــة الـــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة جــ
منظومتها، وال تتشكل وتتحّرك في الفراغ. 
وال يستقيم فهم الدور الذي وقع على كاهل 
الــنــخــبــة الــعــســكــريــة، مـــن دون فــهــم تــطــور 
الدولة نفسها وإعاقة تكوينها، في املشرق 
العربي خصوصًا، فهي، في نظري، ال تزال 
نــمــوذجــًا لــلــدولــة غــيــر املــنــجــزة. وبــالــتــالــي، 
العسكرية،  فيها  بما  مؤسساتها،  تــزال  ال 
ــزة، كــمــا ال تــــزال االخــتــصــاصــات  ــاجـ غــيــر نـ
والــوظــائــف الــتــي تــرتــبــط بــهــا غــيــر مــحــّددة 
تعّدد  من  الرغم  أيضا. وعلى  مميزة  وغير 
متعّددة  لنخب  دولــنــا  تفتقر  مؤسساتها، 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وعــســكــريــة متميزة 
ــول  ــ ــ ــدركــــــة حــــــــدود صـــاحـــيـــاتـــهـــا وأصـ ومــــ
عـــمـــلـــهـــا، واملـــــهـــــام الــــخــــاصــــة املـــكـــلـــفـــة بــهــا. 
وتـــكـــاد تــخــتــصــر بــنــخــبــٍة هــامــيــٍة واحــــدة، 
وعلى  الـــجـــّدي،  والــتــأهــيــل  للتكوين  تفتقر 
نــزاٍع  إطــار  فــي  أي منصٍب  استعداد لشغر 
على السلطة والنفوذ، ال تحكمه قواعد وال 
معايير وال أصول ثابتة، فليس من املؤكد 
أن العسكري يدرك معنى كونه عسكريًا، وال 
السياسة،  في  غاية عمله  السياسي يعرف 
وال يقبل أيضا املفكر أو رجل الدين حدود 
إطــار  فــي   يسعى، 

ٌّ
كــل صاحياته ومــهــامــه. 

الــصــراع غــيــر املــقــنــن عــلــى الــنــفــوذ واملــواقــع 
واملنافع، أن يثمر رصيده، مهما كان نوعه، 
ــل الـــتـــقـــّرب مـــن الــســلــطــة واملــشــاركــة  مـــن أجــ
فــي مــلــكــيــة دولــــٍة تــحــولــت هــي نــفــســهــا إلــى 
بــضــاعــة، وشــــيء، ومــصــدر مــــوارد، وفــقــدت 
وقانوني  شرعي  كإطار  األساسية  فكرتها 
الـــنـــاس، وتــرتــيــب شــؤونــهــم  لتنظيم حــيــاة 

وخياراتهم العامة. 
ولــــذلــــك، تــمــاهــت جــمــيــع الــنــخــب فـــي بــنــيــٍة 
واحدٍة، تشبه الكائن وحيد الخلية، تختلط 
داخلها، وفي ذهنها الصاحيات، وتضيع 
ــز عـــمـــلـــهـــا ســــوى  ــيـ ــمـ يـ ــات، وال  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ املـ
الــســعــي الــدائــب إلــى تــوســيــع دائـــرة املنافع 
الشخصية والنفوذ. وهذا هو أيضًا السبب 
الكامن وراء انقساماتها وتعّددها الشكلي 
وعــداواتــهــا الــدائــمــة ونــزاعــاتــهــا، واحــتــقــار 

بعضها العميق بعضها اآلخر. 
ــم يــكــن   واملــــاحــــظــــة الـــثـــانـــيـــة أن الـــجـــيـــش لــ
ــا ولـــــو نــســبــيــًا.  ــهـ ــذاتـ  بـ

ً
 مــســتــقــلــة

ً
ــة مـــؤســـسـ

وبــالــتــالــي، لــيــس هــنــاك مــؤســســة عسكرية 
حــيــة مــدركــة وظــيــفــتــهــا، وصــاحــبــة مــبــادرة 
في ما يتعلق بها. جميع مؤسسات الدولة، 
بــمــا فيها الــجــيــش، أجــســام جــامــدة، تفتقر 
لـــوعـــي خــــاص بــمــهــامــهــا وأصــــــول عــمــلــهــا، 
وإلـــى نــخــٍب مــؤمــنــٍة بــهــا وبــغــايــاتــهــا، وإلــى 
ــل الـــدولـــة، يــطــّور  حــيــز مـــن االســتــقــال داخــ

بلورة  على  القدرة  لديها  وينّمي  هويتها، 
مع  بإيجابية  لتشارك  الــخــاصــة،  أجندتها 
غــيــرهــا مــن مــؤســســات الـــدولـــة فــي صياغة 
تبقى  فهي  كذلك،  وألنها  العمومي.  الــقــرار 
، أو قــوالــب فــارغــة مــن املشروع 

ً
 هــامــدة

ً
جثة

وبــالــتــالــي، عــرضــة لاستباحة  والــرســالــة. 
املبادرين واملغامرين  واالحتواء من جميع 
ــة لـــاســـتـــيـــاء  ــمــــوحــ مـــــن الــــجــــمــــاعــــات الــــطــ
كانت  مهما  لصالحها،  وتسييرها  عليها، 
الشكلية،  أو  األصلية  ووظائفهم  منابتهم 
ــوا مـــدنـــيـــن أو عـــســـكـــريـــن.  ــ ــانــ ــ أكــ وســـــــــواء 
ودور الــجــيــش يــخــتــلــف بــاخــتــاف الــقــوى 
الــتــي تسطو على  الــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة أو 
مشاريع  خــدمــة  فــي  وتضعها  مؤسستها، 
ســلــطــتــهــا الــســيــاســيــة، أو االقــتــصــاديــة، أو 

األيديولوجية.
ــع تـــدهـــور وضــع  ــه، مـ ــ املـــاحـــظـــة الــثــالــثــة أنـ
ــنـــزاعـــات  ــيـــطـــرة الـ الــــدولــــة الـــقـــانـــونـــيـــة، وسـ
املتعددة بن النخب على النفوذ والسلطة، 
ــدل تـــمـــايـــزهـــا وتـــقـــاســـمـــهـــا الــصــاحــيــات  ــ بـ
ــي إطـــــــــار الـــــــوحـــــــدة، لــم  ــ واملـــــســـــؤولـــــيـــــات فــ
تــعــد هـــنـــاك دولـــــة مــؤســســيــة مــســتــقــلــة عن 
الـــنـــظـــام، وتـــتـــحـــّكـــم فــــي ســـيـــر الـــســـلـــطـــة، أو 
تــحــكــم مــمــارســتــهــا حــســب أصـــول وقــوانــن 
عاقات  الــدســتــور  حسب  وتضبط  مرعية، 
بينها.  ما  املتميزة في  مؤسساتها ونخبه 
التي  الحقيقية  الــدولــة  النظام هــو  أصــبــح  
الدولة وتوجهها، وتشترط قواعد  تخترق 
عملها، وصــارت إرادة السيد األوحــد الذي 
يحكم  الـــذي  الــقــانــون  هــي  بالنظام  يتحّكم 

الــدولــة نــفــســهــا، وصـــار الــرئــيــس أو األمــيــر 
سيد الوطن، أي صاحبه ومالكه واملتصّرف 
ــذا مـــا يــفــّســر ســبــب تـــراجـــع نــمــوذج  بـــه. وهــ
الدولة في الباد العربية مع مرور الوقت، 
بدل أن يتطّور نحو دولٍة مكتملة الوظائف 
لم تعد سوى  واألوصــاف واملهام، فالدولة 
الــســلــطــة  ــلـــى  عـ الـــــصـــــراع  أدوات  مــــن  أداة 
بـــن أجــنــحــة الــنــخــبــة املــتــنــافــســة، كــالــحــزب 
والـــطـــائـــفـــة والــقــبــيــلــة واألجــــهــــزة األمـــنـــيـــة، 
ــيـــب،  ــار واملـــحـــاسـ ــ ــــصـ ــة لــــشــــراء األنـ ــ ـــزرعـ ومــ
 لتحقيق برنامج بناء أمة 

ً
وليست مؤسسة

وضمان مصالح املجتمعات، وتمكينها من 
االندراج في حضارة عصرها، ومشاركتها 
ــــوغ الـــســـيـــاســـات الـــعـــاملـــيـــة. بــمــعــنــى  فــــي صـ
آخر، ليست املشكلة في الجيش. ولكن، في 
الدولة التي ال تملك وسائل الحيلولة دون 
قـــوٍة منظمٍة  مــن  الجيش  مــا يمثله  ســقــوط 
تتحّكم  طغمٍة  أو  »عصابٍة«،  يد  في  عنفيٍة 
باملجتمع وتخضعه إلرادتها ومصالحها.

واملـــاحـــظـــة الـــرابـــعـــة أنــــه ال يــمــكــن إصـــاح 
الــجــيــش، وتــقــنــن دوره فـــي املــجــتــمــع، من 
بـــاألحـــرى إعــــادة  ــة، أو  الــــدولــ ــــاح  دون إصـ
ــا عـــلـــى أســــــــٍس قــــانــــونــــيــــٍة، تــضــمــن  ــهـ ــائـ ــنـ بـ
ــدافـــع إلـــى إنـــتـــاج نــخــٍب  فــصــل الــســلــطــات الـ
متنازعة.  ال  ومتكاملٍة  متميزة  اجتماعيٍة 
كـــمـــا ال يــمــكــن تـــطـــويـــر ثـــقـــافـــة الــتــخــصــص 
والحرب  واإلدارة  السياسة  في  واالحتراف 
واالقتصاد، من دون تطوير نموذج الدولة 
لنخبة  رافعٍة  دولــٍة  من  وتحويلها  نفسها، 
مـــتـــمـــيـــزة إلـــــى دولـــــــٍة لــجــمــيــع مــواطــنــيــهــا، 
بــشــروط حياتهم  وفــي خدمتهم واالرتــقــاء 
املــاديــة والــامــاديــة. وهــذا هــو املقصود من 
الـــدعـــوة الــديــمــقــراطــيــة، فــالــصــراع مــن أجــل 
الدولة:  تملك  الديمقراطية هو صــراع على 
دولـــــة عـــامـــة الـــنـــاس وعـــمـــومـــهـــم، أم  دولـــة 

الخاصة، وأداة تمايزهم وتخصيصهم. 
والــنــتــيــجــة ربـــمـــا كــــان مـــا يــمــيــز األوضـــــاع 
الــعــربــيــة الـــيـــوم، فـــي أغــلــب أقـــطـــارنـــا، ليس 
تـــغـــّول الــجــيــش عــلــى الـــدولـــة أو املــجــتــمــع، 
وإنـــــــمـــــــا تــــــغــــــول أولـــــيـــــغـــــارشـــــيـــــة جـــامـــعـــة 
ــفـــوذ والـــســـلـــطـــة واملــــــال،  ــنـ ــاب الـ ــحــ لـــكـــل أصــ
واملجتمع  الــدولــة  على  الخارجي  والتأييد 
األخرى  املؤسسات  وجميع  معًا،  والجيش 
وغير  خفيٍة  مؤسسٍة  لصالح  وتحييدها، 
ــــات جــمــيــعــًا  ــــسـ ــــؤسـ ــــورة، تــــخــــتــــرق املـ ــــظـ ــنـ ــ مـ
وتــســتــعــمــرهــا وتــحــرّكــهــا مـــن الـــداخـــل، هي 
الدولة املوازية التي ال تختلف عن العصابة 
الــخــاصــة، والــتــي يــشــّكــل تعطيل الــدســتــور 
والقانون وإلغاء السياسة واملجتمع املدني 
وآليات التضامن االجتماعي على تعّددها 

وتــنــوعــهــا، شـــرط وجـــودهـــا واســتــمــرارهــا،  
ــا  ــداهــ ــــة ســ ــيـ ــ ــنـ ــ ــزة األمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــا تـــشـــكـــل األجـ ــمــ كــ

ولحمتها. 
أردت من ذلك أن أقول إن الدور الذي احتله 
الــجــيــش فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الــعــربــيــة 
املـــؤســـســـة  ــة  ــــن خــــــال عــــاقــ ُيـــفـــهـــم إال مـ ال 
ــة األخـــــرى،  ــدولــ الــعــســكــريــة بـــمـــؤســـســـات الــ
الحاكمة  بالنخبة  نفسها  الــدولــة  وعــاقــة 

والطبقة التي تستند إليها. 
فاالنحراف الذي شهدته الجيوش العربية، 
أو أغلبها، عن مهامها الدفاعية ال ينبع من 
تاريخه الخاص وبنيته، وإنما هو جزء من 
السلطة  أزمــة عاقات  أوســع، هي  إشكالية 
داخل الدولة العربية نفسها، سواء بسبب 
أفق تحولها  وانعدام  الدولة،  نقائص هذه 
سكانها  لصالح  تعمل  مكتملة،  دولـــٍة  إلــى 
ال حل  التي  النزاعات  بسبب  أو  نخبها،  ال 
لــهــا بــن الــنــخــب املــتــنــافــســة عــلــى السيطرة 
الدولة  في هشاشة مؤسسات  أو  الشاملة، 
وافتقادها الحياة، وانعدام روح املسؤولية 
الــعــامــة لـــدى الــنــخــب الــتــي تــحــّركــهــا. تــغــّول 
الــجــيــش هـــو الــتــعــبــيــر األمـــثـــل عـــن تهلهل 
الدولة، وفشلها في أداء مهامها األساسية، 
ــنــــضــــج  وافـــــتـــــقـــــادهـــــا إلــــــــى الــــتــــمــــاســــك والــ
الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــي مــعــًا، ال عــن تــكــّون 

نخبة عسكرية حقيقية. 
التي تفضي  السلطة  أزمــة عاقات  وترجع 
إلـــى تــضــارب الــصــاحــيــات واملــســؤولــيــات، 
وتحول دون نضوج املؤسسات وامتاكها 
هــويــتــهــا الـــخـــاصـــة واســـتـــقـــالـــهـــا الــــذاتــــي، 
ــر، تــتــعــلــق  ــبــ وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا، إلـــــى مـــشـــكـــلـــٍة أكــ
بــــانــــســــداد طـــريـــق تـــطـــور الــــدولــــة نــفــســهــا، 
ــٍة لــخــدمــة  ــٍة خــــاصــ وتـــحـــولـــهـــا مــــن مـــؤســـسـ
مصالح مالكيها، من نخبة الجيش واألمن 
واملـــــال واالعــــــام املــتــحــدة واملـــحـــاربـــة، إلــى 
مـــؤســـســـٍة عــمــومــيــة، مــلــك مــواطــنــيــهــا، أي، 
الحديثة،  السياسية  األدبـــيـــات  بمصطلح 
إلــى دولــة أمــة. وهــذا مــا أدى إلــى أن تنحط 
الدولة إلى مستوى أداة استياء واحتال، 
وحّول الجيش، بما يمثله من رصيد القوة 
والــعــنــف، إلـــى مــلــيــشــيــات خــاصــة، كــمــا هو 
اليوم في سورية والــعــراق، بمقدار  واضــح 
إلى  الساح  املــجــّردة من  »الشعوب«  رد  ما 
حال األقنان التابعن والعبيد. وما نشهده، 
فــي هـــذه الــحــقــبــة، هــو بـــاألحـــرى زوال دور 
األهلية،  املليشيات  نجم  الجيش، وصعود 

بموازاة تفّكك الدولة وموت السياسة.
ــاب هـــــذا االنـــــســـــداد فــهــو  ــبــ أمـــــا تــحــلــيــل أســ

موضوع نقاش آخر. 
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

حين تنحط الدولة إلى مستوى أداة استيالء واحتالل

عن موت الجيش والسياسة 
في البالد العربية

المؤسسة العسكرية 
جزء من بنية الدولة 

ومن منظومتها، 
وال تتشكل وتتحّرك 

في الفراغ

ال يمكن إصالح الجيش، 
وتقنين دوره في 

المجتمع، من دون 
إصالح الدولة، أو إعادة 

بنائها على أسٍس 
قانونيٍة، تضمن فصل 

السلطات

يقدم المفكر السوري برهان غليون مطالعة تحليلية بشأن حال الجيوش في بنية الدولة العربية، في المشرق خصوصًا، وذلك 
بمناسبة عقد المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، اخيرًا، مؤتمرًا أكاديميًا موسعًا عن الجيش والسياسة

)Getty( صورة صدام حسين تتقدم استعراضا عسكريا للجيش العراقي في 8 أغسطس 2002 في بغداد

لم تعد الدولة في المشرق العربي سوى أداة من أدوات الصراع على 
والقبيلة  والطائفة  كالحزب  المتنافسة،  النخبة  أجنحة  بين  السلطة 
واألجهزة األمنية، ومزرعة لشراء األنصار والمحاسيب، وليست مؤسسًة 
وتمكينها  المجتمعات،  مصالح  وضمان  أمة  بناء  برنامج  لتحقيق 
السياسات  صوغ  في  ومشاركتها  عصرها،  حضارة  في  االنــدراج  من 
العالمية. بمعنى آخر، ليست المشكلة في الجيش، بل في الدولة التي ال 
تملك وسائل الحيلولة دون سقوط ما يمثله الجيش من قوٍة منظمٍة 
وتخضعه  بالمجتمع  تتحّكم  طغمٍة  أو  »عصابٍة«،  يد  في  عنفيٍة 

إلرادتها ومصالحها.

الدولة أداة صراع
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كريستين أبيض

ظمت 
ُ
ال تاريخ دقيقًا ُيحّدد متى ن

أول مــســابــقــة ملــلــكــات الــجــمــال في 
الــعــالــم، ولـــو أن الــوثــائــق والــصــور 
جمال  ملكة  النــتــخــاب  مسابقة  أول  إن  تــقــول 
فــي خمسينيات  ــتــحــدة 

ُ
امل اململكة  فــي  أقــيــمــت 

ــد مــســابــقــة مــلــكــة جــمــال 
َ
ــعــق

ُ
الـــقـــرن املـــاضـــي. ت

ــكــــون ســـنـــويـــًا فــــي إحــــــدى مـــــدن الــــعــــالــــم، إذ  الــ
كملكات  اختيارهن  تــم  فتيات  فيها  تتنافس 
للحصول  ويتسابقن  بــلــدانــهــن،  فــي  للجمال 
ت مسبحة  على تاج »ملكة جمال العالم«. وكرَّ
االنتخابات الخاصة بهذا اللقب الذي أصبح 
يشغل بال العالم، وُيقام في كل دولة كتقليد 

سنوي.

العالم العربي
ــن الــحــدث  ــم يــكــن بــمــنــأى عـ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لـ
الــعــاملــي الـــذي تــطــور كثيرًا الــيــوم. واملــؤّكــد أن 
لبنان كان من أول الدول العربية التي أسهمت 
ن إلى العالم. 

ْ
في انتخابات ملكات جمال وصل

ــازت الــلــبــنــانــيــة جــورجــيــنــا  ــ ــام 1971، فـ فـــي عــ
اختيارها  الكون، بعد  رزق بلقب ملكة جمال 
لبنانية  أول  وكانت  العاملية،  اللجنة  قبل  من 
وعــربــيــة تـــفـــوز بــالــلــقــب الـــعـــاملـــي. لــكــن بعض 
الــوثــائــق األخـــرى تــقــول إن عـــددًا مــن املمثالت 
املصريات في أربعينيات وخمسينيات القرن 
املاضي َحْصدن لقب ملكة جمال مصر. ونذكر 
مــنــهــن املــمــثــلــة الـــراحـــلـــة لــيــلــى فـــــوزي ومــريــم 
ــرًا، 

ّ
فــخــرالــديــن ودالــيــدا وزبــيــدة ثـــروت، ومــؤخ

باللقب  فــازت  والتي  البحيري،  داليا  املمثلة، 
عام 1990. ثم جاءت أيضًا سالي شاهني التي 
انتخبت عام 2002، وعرفت كما زميلتها داليا 

البحيري في تقديم البرامج والتمثيل.
ــّكــــل انـــتـــخـــاب مــلــكــة الــجــمــال  ــ

َ
ــــي لـــبـــنـــان، ش وفـ

فترة  فــي  للبنانيني  بالنسبة  كــبــيــرًا  هــاجــســًا 
الـــحـــرب ومـــا بــعــدهــا. وفــتــحــت هـــذه املــســابــقــة 
األبواب على عدد من املسابقات املشابهة لها، 
والــتــي مــا زالــــت تــغــزو املــحــافــظــات اللبنانية 
سنويًا  لبنان  في  ويجرى  الجامعات.  وحتى 
الجمال بصفات  ملكلة  مائة مسابقة  من  أكثر 
مختلفة. وينال القيمون على الفكرة ترخيصًا 
مثل  بإقامة  لهم  للّسماح  السياحة  وزارة  من 
هـــذه املــســابــقــة.  ويـــجـــرى حــالــيــًا فـــي بــيــروت، 
االســــتــــعــــداد الـــنـــهـــائـــي ملــســابــقــة مــلــكــة جــمــال 
اللبنانية،   LBCI محطة  تنظمها  التي  لبنان 
اللجنة  أن  وعــلــم  محطتها.  عــلــى  وتــعــرضــهــا 
اخــتــارت مشتركتني مــن املــســابــقــة لــتــبــوأ هــذا 
املنصب، والذي لم يعد كما كان سابقًا، بسبب 
الحروب واملشاكل، واعتكاف الحسناوات عن 
ممارسة أي دور فعال في املجتمع حتى بعد 
االنـــتـــخـــابـــات، وكــــأن شــيــئــًا لـــم يــكــن. تختصر 
السنوي  الــحــدث  بهذا  العربي  العالم  بــيــروت 
الـــذي الزمــهــا طـــوال فــتــرة الــحــرب عــلــى الــرغــم 

افتقر مسلسل 
»ضبوا الشناتي« 

إلى النجوم

2223
منوعات

فعاليات

تقليدبورتريهقضيّة

فنون

خليل العلي

يـــعـــمـــل كـــــــارم مـــطـــر فــــي الـــتـــلـــحـــني والـــتـــوزيـــع 
اســتــديــو تسجيل خاصًا  املــوســيــقــي. ويــمــلــك 
بـــه فـــي مــديــنــة الـــنـــاصـــرة فـــي فــلــســطــني. طـــّور 
ــرة، واســـتـــخـــدم  ــ ــيـ ــ مــهــنــتــه فــــي الـــســـنـــوات األخـ
األغــانــي.  بتسجيل  الخاصة  التجهيزات  أهــّم 
ــة إلـــــى ذلــــــك، يــكــتــب مـــطـــر كــلــمــات  ــافــ ــاإلضــ وبــ
األغـــــــانـــــــي، وأنـــــشـــــأ مــــعــــهــــدًا خــــاصــــًا لــتــعــلــيــم 
ــجــه مــطــر إلـــى اإلخـــراج 

ّ
ـــرًا، ات

ّ
املــوســيــقــى. ُمـــؤخ

واإلنتاج.
ــن كـــلـــمـــات وألـــحـــان  أغـــنـــيـــة »بـــكـــفـــي حـــكـــي« مــ
ـــوس، 

ّ
ــن ــنــــاء إيــــــاد طـ ــر، وغــ ــطـ وتــــوزيــــع كــــــارم مـ

يعتبرها مطر من أهم األغاني التي أنجزها. 
وفي حديث مع »العربي الجديد«، يقول مطر: 
»حاولت أن أقّدم األغنية بطابع ممّيز، وتوزيع 
أنماط موسيقّية  اخترت  إذ  موسيقي جديد، 
الــروك مع  مختلفة ومختلطة، ودمجت إيقاع 
موسيقى حزينة شرقية من الوتريات، لتصير 
هوية األغنية متنوعة، وليست ذات نمط واحد 
آالت موسيقّية طبيعية  معنّي. وتم استخدام 
عزفها فــنــانــون مــحــتــرفــون، واملــاســتــريــنــغ في 

أكبر استديوهات لوس أنجليس«.
يــضــيــف: »أنــــا دائـــمـــًا أحــــب الــبــحــث عـــن شــيء 
جديد، وال يشبه املوجود في الساحة الفنّية، 
الفنّية،  أعمالي  قلة  في  يكون سببًا  قد  وهــذا 
ألنـــه بــرأيــي كــل عــمــل يــجــب أن يــكــون مختلفًا 
ومــمــيــزًا عــن األعـــمـــال األخـــــرى، ويــطــرح رؤيــة 
وفــــكــــرًا مــوســيــقــّيــًا مــخــتــلــفــًا، وأعـــتـــبـــر نــفــســي 

تنامي النزعة الفردية لدى النجوم السوريني 
الــذيــن حـــاولـــوا الــتــفــرد بــبــطــولــة املسلسالت 
ــفــــي حـــــني كـــانـــت  ــــي يـــعـــمـــلـــون فــــيــــهــــا.  فــ ــتـ ــ الـ
املــســلــســالت االجــتــمــاعــيــة فـــي بـــدايـــة األلــفــيــة 
تحفل بكمية كبيرة من النجوم السوريني، إذ 
كانت أغلب أعمال تلك الحقبة تضم ما يزيد 
عن عشرة أسماء من نجوم الصف األول، مثل 
مسلسل »ذكريات الزمن القادم« الذي تشارك 
ببطولته نخبة من النجوم حينها، اجتمعت 
مرارًا لتقديم أكثر من عمل مشترك، وأهمهم: 
جــمــال ســلــيــمــان، أمـــل عــرفــة، ســالفــة مــعــمــار، 
ــي، غـــســـان مـــســـعـــود، عــبــد  ــرجــ ــواخــ ســـــالف فــ
املنعم  عبد  الدبس،  الصباغ، ضحى  الهادي 
يــارا صبري، شكران مرتجى، فايز  عمايري، 
قــزق وآخــــرون. بينما تجد أن هــذه األســمــاء 
نفسها حاولت في السنني األخيرة أن تفض 
شراكاتها القديمة وتنفرد بالبطولة املطلقة، 
ــذه الـــنـــزعـــة الـــفـــرديـــة مــســلــســالت  فــأنــتــجــت هــ
فقيرة بالنجوم، مثل مسلسل »نبتدي منني 
الحكاية« الذي يلعب فيه دور البطولة غسان 
لعشرات  باإلضافة  معمار،  مسعود وسالفة 

عمر بقبوق

فـــي بـــدايـــة األلــفــيــة الــثــالــثــة، عـــاشـــت الـــدرامـــا 
الــســوريــة ســنــني مــن االزدهـــــار، فــشــهــدت تلك 
املنافسة  على  قــادريــن  لنجوم  والدة  الحقبة 
على املستوى العربي. واستطاعوا أن يغزوا 
يقدموا  وأن  املصرية،  والسينما  التلفزيون 
مــجــتــمــعــني، كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن املــســلــســالت 
التي اليزال جماهيرها يتابعونها  السورية 
حــتــى الــيــوم عــلــى الــشــاشــات الــعــربــيــة. ولكن 
ظــــروف الـــحـــرب الــتــي عــاشــتــهــا ســـوريـــة بعد 
الثورة، أنهت عصر ازدهار الدراما السورية، 
السورية مواكبة  الدراما  اع 

ّ
فلم يستطع صن

ذات ســـويـــة  بـــمـــســـلـــســـالت  األكـــــبـــــر  الـــــحـــــدث 
تــتــنــاســب مـــع الـــوقـــائـــع الــيــومــيــة، كــمــا تــفــرق 
نجوم الدراما السورية تبعًا للواقع السياسي 
ــك أثـــر  ــ ــغـــرافـــي الــــســــوري الـــجـــديـــد، وذلــ والـــجـ
بدوره على الدراما التلفزيونية أيضًا. وثّمة 
سبب مهم آخــر فــي تــراجــع مستوى الــدرامــا 
أعلنوا  املمثلني  كثيرا من   

ّ
أن السورّية، وهــو 

ووقفوا  الــســوري،  للنظام  مباشرة  تأييدهم 
عمليًا ضد ثورة الشعب السوري. 

وفي السنني املاضية، تناول العديد من النقاد 
ــا الــســوريــة،  مــوضــوع »الــشــلــلــيــة« فــي الـــدرامـ
الشللية  أن  إال  سلبيًا،  مــوضــوعــًا  بــاعــتــبــاره 
التي كان يعاني منها الفن في سورية سابقًا، 
أفضل من النزعة الفردية واالنقسامات التي 
الحرب.  السورية في سني  الــدرامــا  شهدتها 
فمن أسباب تقهقر الدراما، في الوقت الحالي، 

عــكــس الـــتـــّيـــار، ألن أعــمــالــي هـــي فـــن مـــن أحــب 
الــفــن، ولــيــســت مــن أجـــل الــســوق. ال أبــحــث عن 
الشهرة بقدر ما أبحث عن املتعة في التلحني 
ــذي يــأخــذ مــن وقتي  والــتــوزيــع املــخــتــلــف، والــ
ــل عــالــم  ــه دخــ تــفــكــيــرًا كـــثـــيـــرًا«. ويــلــفــت إلــــى أنــ
إخراج وإنتاج الفيديو كليب منذ سنتني، لكنه 
إنتاج وإخــراج  منذ 14 سنة يعمل في مجال 
اإلعالنات التلفزيونّية لشركات إعالن عاملّية.

ويقول مطر: »الكليب األول الذي أخرجته كان 
موال )برضاك( للسيدة أم كلثوم، والذي أّدته 
الفنانة الفلسطينّية، دالل أبوآمنة، وأنا قمت 
بتوزيع املوسيقى أيضًا برؤية وفكرة جديدة، 

.»World Music ووضعتها في قالب

ــاف الـــنـــجـــوم وأنــــصــــاف  ــ ــــصـ املـــغـــمـــوريـــن وأنـ
املوهوبني، ولــم تغِر هــذه األســمــاء الجمهور 

ملتابعة املسلسل.
ا على مستوى  واألمر نفسه يبدو أكثر سوء
املــســلــســالت الـــكـــومـــيـــديـــة، فــبــعــد أن عــاشــت 
الــكــومــيــديــا فـــي ســـوريـــة حــقــبــة ذهــبــيــة منذ 
الــعــقــد األخـــيـــر فـــي األلــفــيــة املــاضــيــة وحــتــى 
بــدايــة الــثــورة، انــهــارت تمامًا بعدها. حــاول 
نـــجـــوم الــكــومــيــديــا اســتــثــمــار زيـــــادة الــضــخ 
ويبدو  أيضًا.  بالبطولة  لينفردوا  اإلنتاجي 
ذلـــــك واضــــحــــًا إذا مــــا قــــارنــــا بــــني األســــمــــاء 
املــوجــودة فــي مسلسل »قــانــون ولــكــن« الــذي 
أنتج سنة 2003 ومسلسل »ضبوا الشناتي« 
الذي أنتج سنة 2014. ففي مسلسل »قانون 
ولكن«، تواجدت الكثير من األسماء الالمعة 
إلـــى جــانــب املــمــثــل، بــســام كــوســا، مــثــل: مها 
املصري، قصي خولي، نضال سيجري، وائل 
رمــضــان، كــاريــس بــشــار، ســالف فــواخــرجــي، 
ــبـــاغ، وفـــاء  ــهــــادي الـــصـ خـــالـــد تـــاجـــا، عــبــد الــ
مـــوصـــلـــلـــي، عـــمـــر حــــجــــو، ديــــمــــة قـــنـــدلـــفـــت، 
وغيرهم من نجوم الصف األول، بينما افتقر 
الــشــنــاتــي« )والــــذي يعتبر  مسلسل »ضــبــوا 
سني  فــي  الكوميدية  املسلسالت  أفضل  مــن 
ــارك إلـــى جــانــب  األزمـــــة( إلـــى الــنــجــوم. إذ شــ
ــدًا مـــن الــنــجــوم،  ــدد قــلــيــل جــ بـــســـام كـــوســـا عــ
أمــل عرفة، أيمن رضا،  الــدبــس،  مثل: ضحى 
أحمد األحمد، كما لعب العديد من الفنانني 
ر 

ّ
املغمورين أدوارًا محورية في املسلسل، وأث

ذلك على سوّية املسلسل.

الصيد بالنار في تايوانالنزعة الفرديّة والسياسة تطيح الدراما السوريّة كارم مطر: ال أعمل للسوق

ُتقّدم اآلن في مدريد، 
في ساحة سول أو بّوابة 
الشمس، عروض لمسرح 

العرائس لألطفال في عطلة 
نهاية األسبوع في الهواء 

الطلق

مدريد ـ ميسون شقير

يقول أحد فناني عرائس الدمى، إيتاكو كاليتينو، 
 أشكال الفنون، قد خرج من 

ّ
ل في كل  األوَّ

ّ
إن الفن

ـــه مهما 
ّ
عــقــل طــفــل وبــشــكــل عــفــوي وبـــــريء. وبـــأن

كــان نــوع الفن، فــإن صاحبه األول هو طفل يقدم 
نــفــســه وخــيــالــه، ويــتــرجــم هـــذا الــخــيــال لــحــركــات 
فنون  أن  كاليتينو  ويــعــتــبــر  وكــلــمــات.  وخــطــوط 
الحركات الجسدية، مثل الرقص واألداء والتعبير 
الجسدي، والتي تتطور في عصرنا الحديث إلى 
تمثيل ومــســرح وأفـــالم عاملية، هــي أوضـــح مثال 

على ذلك.
لــقــد وجـــدت آثـــار تـــدل عــلــى أن اإلنــســان استعمل 
التعبير منذ حوالي 5 آالف سنة قبل امليالد معتمدًا 
ــاول مــنــذ ذلــك  عــلــى الــحــركــات الــجــســدّيــة. وقـــد حــ
التاريخ أيضًا اختراع فكرة أخرى لتقديم ما يريد 
تمامًا ملسرح  فكرة مشابهة  كانت  وقــد  يقول،  أن 
العرائس  أيامنا، ولكن  الــذي نعرفه في  العرائس 
كانت عبارة عن تماثيل صغيرة من الطني والعاج 
الحقيقي  التطور  أما  الحكاية.  وتستخدم لرواية 
ملــســرح الــعــرائــس، فــقــد تــم فــي أوروبـــــا فــي الــقــرن 
التاسع عشر، وبدأ يأخذ بعدًا تربويًا وكوميديًا، 
وبــدأت تتشكل  ُبعدًا مسرحيًا سياسيًا.  وأحيانًا 
فـــرق كــامــلــة تجيد هـــذا الــنــوع مــن الــفــن، وتــجــوب 
العواصم األوربية، وتحظى بالكثير من املعجبني 

محمد كريم

الصيد بالنار هو تقليد خالب عرفته تايوان منذ 
فــمــنــذ مئات  قــديــم عــبــر تقنية بسيطة جــــدًا؛  زمـــن 
السنني كان الصيادون يلجأون إلى صيد أسماك 
السردين بواسطة العصي املشتعلة واملثبتة على 
السمك لضوئها  والــتــي ينجذب  الــقــوارب،  حـــواف 
ــه يـــقـــفـــز مــــن املـــــــاء لــيــســقــط فــــي شــبــاك  ــ لــــدرجــــة أنــ
ــوارب الــصــيــد إلـــى الــبــحــر في  الــصــيــاديــن. تتجه قــ
الليل، وتشعل عصيان البامبو املغطاة من إحدى 
ــذي يعطي لهبًا  طــرفــيــهــا بــالــتــراب الــكــبــريــتــي، والــ
ــاء، والـــغـــاز الناتج  بـــّراقـــًا. فــالــكــبــريــت يـــذوب فــي املــ
يشتعل بــالــنــار مــتــوهــجــًا. ثــم يــبــدأ املــشــهــد الــرائــع 
املــاء باملئات لينتهي به  بالسردين وهو يقفز من 

األمر في الشباك املنصوبة.
الحكم  فترة  الكبريتية خالل  بالنار  الصيد  تطور 
الــيــابــانــي لــتــايــوان، واآلن يــمــارس فقط فــي ميناء 
ملــدة ست  للكبريت. عملية صيد واحــدة  جينشان 
ساعات تحت السماء املظلمة ليال يمكن أن تسفر 
عــن حــوالــي ثــالثــة أو أربــعــة أطــنــان مــن الــســرديــن 
الــواحــد، وال تــزال الحكومة التايوانية  الــقــارب  في 
توفر الدعم لهذه املمارسة القديمة. وفي ليلة صيد 
جيدة يمكن لفريق صيد على قــارب أن يكسب ما 

يقارب 4500 دوالر. 
الرائع  وبالرغم من تلك األربـــاح، فــإن هــذا التقليد 
يــمــر بـــأزمـــة كــبــيــرة، تــشــيــر إلــــى أنــــه اآلن فـــي طــور 
االحــتــضــار، فقد كــان يــوجــد قبل ذلــك حــوالــي 300 
قارب يصيد بالنار في تايوان، ولكن وفقًا لجمعية 
شمال  جينشان،  منطقة  فــي  املحليني  الصيادين 

واملتابعني لها. وصارت تقدم في املسارح الكبيرة 
وفـــي دور الــعــرض ثــم أصــبــحــت تــقــدم فــي الــهــواء 
املتحركة  الــرســوم  فــن  مــن تطور  الطلق. وبالرغم 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر جـــــــدًا، وطـــغـــيـــان حــــضــــور الــتــلــفــاز 
الرسوم  من  أفالمًا  لألطفال  يقدم  الــذي  العصري 
املــتــحــركــة طيلة الــيــوم، وبــالــرغــم مــن وجـــود عــدد 
هــائــل مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو الــخــاصــة بــاألطــفــال، 
والتي يستطيع الطفل اآلن تنزيلها من اإلنترنت 
بالرغم  رغبته،  حسب  وقــت  أي  فــي  ومشاهدتها 
من كل هذا، بقي ملسرح العرائس، هذا الفن الذي 
يــعــتــبــر بــدائــيــًا نــوعــًا مـــا إذا مـــا قــــورن بــاألعــمــال 
الــحــديــثــة، ســحــره وخــصــوصــيــتــه، وبــقــي يتمتع 
بــني من  الــحــي  الــتــواصــل  بجاذبية حية يفسرها 

يقدم العرض، والطفل املتلقي.
يمتلك  الحي،  والبصري  السمعي  التواصل  هــذا 
تــأثــيــرًا أقــــوى بكثير مــن الــتــواصــل الــجــاف الــذي 
يــحــصــل مـــع الـــتـــلـــفـــزيـــون. وهـــــذا مـــا جــعــل الــــدول 
األوروبية في السنوات األخيرة تعود إلى االهتمام 
بـــهـــذا الـــفـــن، وتــقــيــم لـــه الــكــثــيــر مـــن املــهــرجــانــات 
الــخــاصــة، وذلـــك إلعـــادة توجيه األطــفــال، وإعـــادة 
الحب والتعاون والجمال في نفوسهم،  قيم  زرع 
ــة ملــســرح  ــذابــ ــراع شـــخـــصـــيـــات جــ ــ ــتـ ــ ــن خـــــالل اخـ مــ
التلفزيون  العرائس هذا. وكي تستطيع منافسة 
والسينما، طورت هذه الجهات أدواتها في مسرح 
الـــعـــرائـــس، وحـــاولـــت تــقــديــم شــخــصــيــات جــديــدة 
التالعب  الطفل وتستهويه، وعملت على  يحبها 
أن تظهر خيوطها  الــدمــى، مــن دون  بحركة هــذه 

كما كان في السابق.
، وفي ساحة سول أو ساحة 

ً
هنا في مدريد مثال

بوابة الشمس، تقدم اآلن عروض ملسرح العرائس 
ــبـــوع فـــي الــهــواء  لــألطــفــال فـــي عــطــلــة نــهــايــة األسـ
الطلق، وتــحــاول هــذه الفرقة االســتــفــادة مــن آخر 
هذه  الصغيرة  مسرحياتها  لتقدم  الصيف  أيــام 
الــتــي تــالقــي دائــمــًا حــّبــًا شــديــدًا مــن قــبــل األطــفــال 
الـــذيـــن يــجــلــســون ويـــشـــاهـــدون املــســرحــيــات بكل 

شغف ويتفاعلون معها بحب. 

تايبيه، فــإن هــذا الــعــدد تقلص إلــى ثــالثــة قــوارب 
فقط.

لألسف موسم السردين ال يدوم سوى ثالثة أشهر 
فــقــط ســـنـــويـــًا، وبـــالـــرغـــم مـــن الـــجـــهـــود الــحــكــومــيــة 
ــتـــراثـــي حــيــًا ومــحــاولــة  لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــقــلــيــد الـ
تطويره والترويج له ليصبح عامل جذب سياحي، 
فــــإن األجـــيـــال الـــجـــديـــدة ال يــبــدو عــلــيــهــا االقــتــنــاع 
باملهنة العريقة، وال الحرص على الحفاظ عليها. 
لهذه  املمارسني  الباقني  الصيادين  أعمار  فإن  لذا 
املهنة العريقة تدور حول الستني عامًا، ومع عدم 
تــجــدد الــدمــاء وعـــدم وجـــود مــن يحل محلهم، فإن 

مستقبل الصيد بالنار ال يبدو مبشرًا بالخير.
الــدراســات  يقول تشينغ تشي مينغ، وهــو أســتــاذ 
»إن  الكاثوليكية«:  جــني  »فــو  جامعة  فــي  الدينية 
اســتــخــدام الــنــار الكبريتية فــي صيد األســمــاك في 
منطقة شمال شرق تايوان، كان شائعًا قبل عقدين 
أو ثالثة عقود، ولكن التحسن السريع في معدات 
الصيد والقوارب الكبيرة إلى جانب نزوح الشباب 
مرتحلني عن قرى الصيد، قاد كل ذلك إلى تراجع 
التقليد القديم، الذي كان يعد واحدا من عدة معالم 
لــلــجــذب الــســيــاحــي فــي جــيــنــشــان، والــتــي يحرص 

الزائرون والسائحون على رؤيتها«.
بــعــض الـــقـــوارب اآلن تــحــولــت إلـــى اســتــخــدام مــادة 
كــاربــيــد الــكــالــســيــوم لــتــولــيــد الــلــهــب األبــيــض بــداًل 
البعض الســتــخــدام بعض  لجأ  كما  الكبريت،  مــن 
وسحب  الصيد  في  املساعدة  امليكانيكية  املعدات 
املــهــام، ولكن تبقى املشكلة  الشباك وغير ذلــك من 
األكبر التي تقود هذا التقليد نحو الفناء، وهي أن 

الصيادين يشيخون والشباب يهربون.

ستون عامًا من الجدل

الممثل السوري، جمال سليمان، في دار األوبرا المصرية، في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
)محمد بكار/ األناضول(

على الرغم من 
الحروب واألحداث 

السياسية المضطربة 
التي تمرّ بها المنطقة، 

ال تزال مسابقات 
ملكات الجمال 

العرب مستمرة في 
سورية ولبنان والعراق 

والمغرب العربي

   ملكات  
الجمال

األطفال ومسرح العرائس

فنون وكوكتيل

من االنقسامات، لكن ملكة جمال لبنان ظلت 
تـــوّحـــد الــلــبــنــانــيــني عــلــى مــخــتــلــف طــوائــفــهــم، 
العاملية  املسابقة  لبنان جيدًا في  وهــي تمثل 

النتخاب ملكة جمال الكون أو العالم.
ــيـــرة عــرفــت هـــذه املــســابــقــة  فـــي الــســنــوات األخـ
تعامل  طريقة  فــي  عــديــدة، خصوصًا  مشاكل 
مع  اللبنانية  وتــحــديــدًا  عــربــيــة،  جــمــال  ملكة 
ملكة جمال اسرائيل، في الحفل العاملي الذي 
يـــقـــام ســـنـــويـــًا. ومـــنـــذ الــثــمــانــيــنــيــات، تــحــاول 
إسرائيل اإليقاع بني امللكات، وأبرزهن امللكات 

مــن دون علمها. الــعــراق وســوريــة شــاركــا في 
الــحــدث الـــدولـــي، ولـــو بــصــورة أقـــل مــن لبنان 
 وجــــدان 

ّ
ومـــصـــر. وتــشــيــُر املــعــلــومــات إلــــى أن

سليمان كانت أول ملكة جمال عراقية انتخبت 
الخمسينيات  عــام 1972. وكذلك عرفت حقبة 
انتخاب ليلى توما ملكة جمال سورية، وكانت 

ال تزال طالبة في املدرسة.

ملكات جمال العرب
ويــنــظــم مــهــرجــان الــســيــاحــة الــعــربــيــة سنويًا 

ملكة  الصور، بني  التقاط  فخ  في  اللبنانيات، 
جمال لبنانية وأخرى إسرائيلية. ما يفتح باب 
امللكة  املحاسبة على  والــلــوم وحتى  االنــتــقــاد 
مــا حصل  الفعل، وهــذا  هــذا  اللبنانية بسبب 
مع ملكة جمال لبنان السابقة، غادة الترك، في 
التسعينيات، وفــي عــام 2014 مع ملكة جمال 
لــبــنــان، ســالــي جــريــج، والــتــي التقطت صــورة 
مــع امللكة اإلســرائــيــلــيــة. وأوضــحــت جــريــج أن 
امللكة  مــقــصــودة، واستغلت  تكن  لــم  الــصــورة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة تــــواجــــدهــــا، ونــــشــــرت الـــصـــورة 

الــعــرب. وفـــازت  مسابقة اخــتــيــار ملكة جــمــال 
باللقب قبل عامني الدكتورة، حنان نصر، ثم 
داكــومــي. وتتولى  رنــا  للتونسية،  اللقب  منح 
السياحية  العالقات  دعــم  في  املساهمة  امللكة 
الــعــربــيــة بــني تــونــس وبــلــدان الــوطــن الــعــربــي، 
ــن اهـــتـــمـــامـــهـــا الــــخــــاص بــاملــشــاريــع   عــ

ً
فـــضـــال

اإلنسانية واألطفال األيتام واملسنني.

ملكة جمال العالم اإلسالمي
ملكة  انتخاب  إقامة حفل  يكن مستغربًا  ولــم 

الحفل تجاوبًا  العالم اإلسالمي. ولقي  جمال 
املسابقة  واشترطت  املتابعني،  قبل  من  كبيرًا 
الجمال وحفظ وتــالوة القرآن وعرض صورة 
عــصــريــة عـــن املـــــرأة املــســلــمــة. وعــلــى غـــرارهـــا، 
نظمت إحدى الشركات املصرية مسابقة ملكة 
جمال املحجبات، ويتنافس فيها بعد اختيار 

لجنة التحكيم 21 فتاة.

ملكات جمال العرب لعام 2016 
ــهـــريـــن، عــــن فـــوز  ــلــــن، قـــبـــل شـ فــــي الـــقـــاهـــرة أعــ

 ،2016 مصر  جمال  ملكة  بلقب  أسامة  نادين 
وحــصــلــت عــلــى لــقــب الــوصــيــفــة األولـــــى مــيــرا 

عازر، والوصيفة الثانية روان عالء.
في  الجمال  ملكات  انتخابات  مــع  وبالتزامن 
الــعــالــم الــعــربــي، دخـــل بــعــض املــتــابــعــني على 
صــفــحــات املـــيـــديـــا الــبــديــلــة، وتـــحـــديـــدًا مــوقــع 
تويتر، ونشروا عددًا من الـ »هاشتاغات« حول 
ملكات الجمال في العالم العربي. وتصدر في 
املاضي هاشتاغ #ملكة جمال موقع  الصيف 
رواد مواقع  وتـــداول خالله  لبنان.  فــي  تويتر 
الــتــواصــل أســمــاء مــلــكــات الــجــمــال الــعــربــيــات، 
سواء داخل الوطن العربي أو خارجه. كان من 
املشاركة  الفلسطينية  فريتخ،  سالي  بينهن، 
فــي مــســابــقــة ملكة جــمــال الــعــرب فــي أمــيــركــا، 
ومـــلـــكـــة جــــمــــال الـــلـــبـــنـــانـــيـــات املـــغـــتـــربـــات فــي 
أستراليا، ميسون ريشاني، بعد تكريمها من 

قبل الجامعة اللبنانية الثقافية.
جـــت، خـــالل األشـــهـــر املــاضــيــة، ملكة  كــذلــك تـــوِّ
جــمــال املـــغـــرب، وحــصــلــت عــلــى الــلــقــب، ســـارة 
بلقزيز. ونالت لقب ملكة جمال سورية نيالي 
نــوفــل، ومــلــكــة جــمــال املــغــرب الــعــربــي بأكمله 
ــداســـي. ويــنــتــظــر هــــذا الــشــهــر تــتــويــج  هــنــد سـ
ملكة جمال لبنان، وفي ديسمبر/كانون األول 

ملكة جمال تونس.

اإلرهاب والجمال 
فيديو  املتشدد شريط  »داعـــش«  تنظيم  نشر 
على موقع »تلغرام« يحث فيه مناصريه على 
شن هجوم إرهابي خالل مسابقة ملكة جمال 
الكون التي نظمت العام املاضي في الفيليبني.

واعــــتــــرض الــتــنــظــيــم نــفــســه فـــي الــــعــــراق على 
ــعـــراق الـــعـــام املــاضــي  انــتــخــاب مــلــكــة جــمــال الـ
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي مــلــكــة جـــمـــال الــــكــــون. وهــــدد 
التنظيم ملكة جمال العراق بأنها ستتعرض 
الــعــاملــي. لكن،  الــحــفــل  للسبي إن شــاركــت فــي 
لــم تأخذ  ابــنــة العشرين عــامــًا،  شيماء قــاســم، 
التهديدات على محمل الجد، وواصلت عملها 
ــــددًا مـــن زمــيــالتــهــا الـــلـــواتـــي حملن  رغــــم أن عـ
كثيرة،  مسابقات  من  انسحنب  سابقة،  ألقابًا 

لتهديدات مماثلة تعرضن لها.

هّدد »داعش« ملكة 
جمال العراق إن شاركت 

بالحفل العالمي

يعمل مطر منذ 14 عامًا في مجال إخراج وإنتاج 
اإلعالنات التلفزيونية )العربي الجديد(

االثنين 10  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  9 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 770  السنة الثالثة
Monday 10 October 2016

االثنين 10  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  9 محرّم 1438 هـ  ¶  العدد 770  السنة الثالثة
Monday 10 October 2016

إحسان حاتم، ملكة جمال مصر لعام 2007 
)خالد دسوقي/ فرانس برس(

فاليري أبو شقرا، ملكة جمال لبنان 2015 )جوزف عيد/ فرانس برس( وهيبة العريس، ملكة جمال تونس )فرانس برس(

ملكات جمال عربيات شاركن في حفل أقيم في شرم الشيخ عام 2006 )عمرو الميرغني/ فرنس برس(

استعمل اإلنسان دمى العرائس منذ عام 5000 قبل الميالد )العربي الجديد(



ع األعــمــال املعروضة بــن »سلسالت« 
ّ
تــتــوز

و»دورات«، وفق تسلسل زمن يبدأ من 1975 
 
ً
ويــنــتــهــي إلـــى 2015، بــحــيــث يــرســم صـــورة

ان التشكيلي وتطّور أسلوبه 
ّ
عن مسار الفن

رافقت  أساسية  لثيماٍت  ورؤيــتــه  وتقنياته 
ي منذ بداياته األولى: الحياة 

ّ
اشتغاله الفن

واملــــــوت واالســــتــــمــــراريــــة. ثــيــمــات قـــد تــبــدو 
مختلفة، لكنها تصّب، في النهاية، في فكرة 

واحدة؛ هي الخلود.
خمسة مــحــاور أســاســيــٍة فــي أعــمــال صــادق 
خوجة تدور حول تلك الفكرة؛ هي: الكتابة 
والشبكة  البالستيكي،  والكيس  البربرية، 
النسائية، واللون األسود، والفن التلصيقي. 
في  مختلفة،  بأبعاد  أيضًا،  الفكرة،  تحضر 
 

ّ
ســلــســالٍت يــشــتــغــل ضــمــنــهــا، وتــحــتــوي كــل
واحدٍة منها على عدٍد من اللوحات قد يصل 

إلى مئتي لوحة.
فـــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، يــقــول 
الفكرة  على  »أشتغل  الجزائري:  التشكيلي 
ــرى  ــاٍت أخــ ــ ــــوحـ ــد تـــمـــتـــّد إلـــــى لـ ــٍة قــ ــي لــــوحــ فــ
 بتقنياٍت 

ً
قاِرب ثيمة واحدة

ُ
ضمن سلسلٍة ت

 حـــن أجـــد أنـــه لم 
ّ

ـــف إال
ّ
مــخــتــلــفــة، وال أتـــوق

اللوحة  إلـــّي،  بالنسبة  أقــولــه.  مــا  لـــدّي  يعد 

 األفكار التي 
ّ

الواحدة ال تكفي الستيعاب كل
السلسلة  لي  بينما تسمح  مقاربتها،  أريــد 
بالفكرة  والــذهــاب  مبتكرة  تقنياٍت  بــإبــداع 

إلى حّدها األقصى«.
ــيــــس الـــبـــالســـتـــيـــكـــي األســــــــــود هـــــو أحــــد  ــكــ الــ
لوحته  فــي  تحضر  الــتــي  اليومية  العناصر 
 اجتماعية 

ً
ُيــشــّكــل ظــاهــرة ــه  بشكل طــــاٍغ: »إنـ

استثنائي  حــضــور  ولــديــه  بامتياز،  وبيئية 
لــغــٍز،  الــجــزائــريــة يجعله بمثابة  الــحــيــاة  فــي 
فهمه.  نستطيع  ال  لكننا  دائــمــًا  ــراه  نـ فنحن 
الــيــومــيــة، األغلى  هــو حــاضــٌر فــي مقتنياتنا 
ــال والــذهــب  ــخــفــي فــيــه املــ

ُ
واألرخـــــص ثــمــنــًا: ن

ونحمل فيه الخضار إلى املنزل. وحن نفرغ 
منه، نرمي فيه أوساخنا. هذه الحالة املفاِرقة 
كثيرًا ما استرعت اهتمامي«. ثّمة، هنا، بعٌد 
ــق بــفــكــرة االســـتـــمـــراريـــة: »الــنــفــط، 

ّ
آخــــر يــتــعــل

ـــع مــنــهــا األكـــيـــاس 
َّ
ــن ـــصـ

ُ
وهـــــو املــــــــاّدة الـــتـــي ت

البالستيكية، يحيلنا إلى املاضي؛ من حيث 
 مـــن الــبــقــايــا الــبــيــولــوجــيــة الــتــي 

ٌ
ــّون ــكــ أنــــه مــ

تراكمت على مدى مالين السنن، وأيضًا إلى 
 التساؤل عن استمراريته 

ُ
املستقبل؛ من حيث

ــرة«.  ــاصـ ــعـ كــعــنــصــر رئـــيـــســـي فــــي الـــحـــيـــاة املـ
نا، أيضًا، 

ُ
يضيف: »الكيس البالستيكي يحيل

إلى االستمرارية؛ فهو يبقى في البيئة ملئات 
كماّدة  اللوحة  فــي  فته 

ّ
وظ هنا،  مــن  السنن. 

قادرة على البقاء، عكس األلوان الزيتية التي 
ال تبقى أكثر من 150 سنة«.

يـــتـــصـــادى ذلــــك مـــع األســــــود املــهــيــمــن على 
إليه،  كثيٍر من لوحاته. واألســود، بالنسبة 
ــوان جميعها:  ــ هـــو الـــلـــون الــــذي يــجــمــع األلــ
»كــان اإلنــســان، منذ ما قبل التاريخ، يرسم 
لــه، وهــو أحد  إنــه فــضــاء ال نهاية  بالفحم. 
األلـــوان األولــى املهيمنة، هو بــاب الظلمات 
املجهولة ومقبرة األبدية والوجود املطلق. 
املــوت، لكن  يحلينا، بهذا املعنى، إلى فكرة 
 من أشكال 

ً
ليس كنهاية، بل بوصفه شكال

االستمرار«.
لوحاته  فــي  النسائية«  »الشبكّية  حــضــور 
ــلــــود، لــكــن  يـــأخـــذنـــا أيــــضــــًا إلـــــى فــــكــــرة الــــخــ
التي  الشبكية  فالجوارب  عكسية؛  بطريقة 
كــانــت مــوضــة فـــي قــســنــطــيــنــة وغــيــرهــا من 
ــعــّد عنصرًا 

ُ
املــــدن فــي وقـــت مــضــى، كــانــت ت

أساسيًا في جمال املرأة وأناقتها، لكنها ال 
تستمّر أكثر من يومن أو ثالثة أيام، قبل أن 
ق، وهو ما يرى فيه أمن خوجة رمزًا 

ّ
تتمز

إلى هشاشة الحياة املعاصرة وتداعياتها؛ 
وزيـــف الــعــالقــات اإلنــســانــيــة وتــفــّكــكــهــا: »لــم 

الجزائر ـ محمد عالوة حاجي

ان 
ّ
للوهلة األولى، تبدو ورشة الفن

الجزائري،  واألكاديمي  التشكيلي 
 ،)1949( خـــــوجـــــة  أمــــــــن  صــــــــــادق 
 على الفهم. قرابة 1600 عمل 

ً
 وعصّية

ً
تة

ّ
مشت

ــي، أنــجــزهــا خـــالل نــصــف قـــرن، هــو عمر 
ّ
فــن

املواضيع  التشكيلية، تتعّدُد فيها  تجربته 
والتقنيات، وتتنّوع املواد املستخدمة؛ بدءًا 
الشبكية  بالجوارب  انتهاًء  باأللوان وليس 
السوداء،  البالستيكية  النسائية واألكياس 
عناصر استدعاها من استخدامها اليومي 

إلى لوحٍة يطغى عليها السواد.
مـــعـــارض  خــــوجــــة  ــــن  أمــ أقـــــــام  ــنـــذ 1973،  مـ
ــارك فـــي مـــعـــارض جــمــاعــيــٍة،  ــ  وشـ

ً
شــخــصــيــة

ــقــتــنــى 
ُ
ــا، كـــمـــا ت ــهــ ــارجــ داخــــــل الــــجــــزائــــر وخــ

أعماله في متاحف جزائرية؛  مجموعة من 
ــي قــســنــطــيــنــة،  ــ ــا« فـ ــرتــ ــيــ مـــثـــل »مـــتـــحـــف ســ
ــد« فــي  ــاهــ ــجــ مـــســـقـــط رأســــــــه، و»مــــتــــحــــف املــ
ــــرًا، اســتــضــاف 

ّ
الـــجـــزائـــر الــعــاصــمــة. ومــــؤخ

»قصر الثقافة محمد العيد آل خليفة«، في 
 
ً
قسنطينة، معرضًا استعاديًا ضّم مجموعة

من أعماله املنَجزة طيلة أربعن عامًا.

دارا عبداهلل

ــة خــطــأ شـــاِئـــٌع وبــســيــط يــقــع فــيــه بعض  ثــمَّ
الوافدين الجدد، أو املهاجرين عمومًا، هنا 
الغرب، وله عالقة، في اعتقادنا، باألثر  في 
الــجــامــدة  ــة  الــثــقــافــويَّ للتنميطات  العكسي 
ــادم من  ــقــ ــد الــ ــوافــ الـــتـــي يــســتــقــرُّ داخـــلـــهـــا الــ

مناطقنا.
 الناس تقرأ 24 ساعة هنا في 

َّ
الخطأ هو بأن

ز هذه السرديات أرقام وتقارير 
ِّ
الغرب. تعز

غريبة يمكن وصفها في كثير من الحاالت 
»تقرأه مدينة   ما 

َّ
إن  

ً
بالخرافية، تقول مثال

ة يعادل ما يقرأه كل   في دولٍة غربيَّ
ٌ
صغيرة

العالم العربي واإلسالمي«، أو »ما تترجمه 
إسرائيل سنويًا، يعادل ما ترجمه كل العالم 
ــى 

ّ
ــام 1948 حــت الـــعـــربـــي واإلســــالمــــي مـــن عــ

اآلن«، وغير ذلك من هذه التقارير الخيالية، 
ة،  ة جماعيَّ ذاتيَّ إحباط  مداخل  تشّكل  التي 
وتحقير سياسي داخلي مستمر. وهنا، ال 
بّد من الوقوف عند مالحظتن أساسيتن 

في هذا الصدد: 
قــراءة شائعة وسائدة ومنتشرة  ة  ثمَّ اًل،  أوَّ
في أوروبــا، اسمها »قــراءة التسلية«، وهذا 
بالفكر  ُمهتّمون  اء  الــقــرَّ كــل  ليس   

ّ
أن يعني، 

والفلسفة واألدب. 
ـــبـــاع منها 

ُ
 ت

ً
قــصــص »هــــــاري بـــوتـــر« مـــثـــال

ــن الــقــصــص  ــ ــا مـ ــيــــرهــ ــنــــســــخ، وغــ مــــاليــــن الــ
اإلثــارة  البوليسية، وهــي كتب تعتمد على 
والــرعــب والــتــشــويــق، وال تــحــتــوي عــلــى أي 

أبجدية وجوارب 
وأكياس سوداء

تتعّدُد فيها  الجزائري خالل نصف قرن،  التشكيلي  أنجزها  فنّي  قرابة 1600 عمل 
المواضيع والتقنيات، وتتنّوع المواد المستخدمة التي يستحضرها من استعماالتها 

اليومية إلى لوحٍة يطغى عليها السواد. »ما يهّمني، بالدرجة األولى، هو أن أخلق 
صدمًة عند المتلّقي وأدفعه إلى التساؤل«. يقول في حديثه إلى »العربي الجديد«

أرقام وتقارير غريبة 
يجري تلقيها من 

دون فحص، ويمكن 
وصفها في كثير من 

الحاالت بالخرافية، 
تشّكل مداخل إحباط 

وتحقير سياسي 
داخلي مستمر

القراءة في الغرب وخرافات عقد النقص

صادق أمين خوجة لوحة 
واحدة ال تكفي

ثيمات قد تبدو مختلفة 
لكنها تصّب في فكرة 

واحدة: الخلود

طمُس عناصرنا 
التاريخية مساٍو لقتل 

شخصيتنا الثقافية

يستلهم صادق أمين خوجة )الصورة(، 
أستاذ تاريخ الفن منذ 33 عامًا، تجربته 
من  الــمــمــتــّدة  بيئته  مــن  التشكيلية 
قسنطينة إلى أقصى جنوب الصحراء، 
كما يستند إلى خلفية أكاديمية بدأها 
في  الجميلة«  الفنون  »مــدرســة  من 
باريس،  ــى  إل وقــادتــه  رأســـه،  مسقط 
برسالَتي دكتوراه »في تاريخ  حيُث عاد 
وعلوم  و»الجمالية  المعاصر«  الفن 
إنجاز  في  شرع   ،1987 ومنذ  التقنيات«. 
غرداية  في  الثقافي  التراث  عن  أبحاث 

وطاسيلي والهقار )جنوب الجزائر(.

من قسنطينة إلى الطاسيلي

2425
ثقافة

باسم النبريص

ــد، ويجلس فــي نصف الــســاعــة الــتــي تسبق  يــأتــي إلــى بــاب الكنيسة يــوم األحـ
القّداس. كلبه األسود يالصقه أو في حضنه، وحقيبته السوداء املربوطة بحبال 

 على جنب.
ٌ
مركونة

يقلب القبعة الصينية السوداء أيضًا وينشغل بتدخني عقب سيغار التقطه من 
على الدرج. يعبر املصلون ويلقون بحسنتهم في جوف القبعة.

يشكرهم، وكلما تجمعت بضع قطٍع يمّد يده وينظُرها سريعًا ثم يضعها في 
املحفظة الجلدية الصغيرة. هو يدور في املنطقة املمتدة من سان جوست حتى 

 ينام في أي زاوية تيّسرت منها.
ُ

أفينيو. وحني يتقّدم الليل
هو متشرد املنطقة إذن، واألهالي يعرفونه ويعطفون عليه.

قبل  تعّرفت عليه  هــذه عادته منذ  يقوم ويذهب.  الداخلون، حتى   
ّ

إن يخف ما 
ًا طيبًا ويمضي.

ّ
أشهر. أقول له أن ينتظر فثمة خير كثير قادم، فيقول حظ

منا وقال سأذهب وأشتري 
ّ
األسبوع املاضي كان ورٌم كبير في رقبة الكلب، تكل

بهذه النقود مضاّدًا حيويًا. رأيته بعد أسبوع في ساحة ِريال جالسًا على مقعد 
بجوار متشردة، يدخن سيكارة كاملة، وحوله زحام السائحني. كان يلبس هذه 
الشورت زهــري، والتي شيرت  الركبة.  بــأزرار عند حافة  املــرة شورتًا نسائيًا 
أبيض والقبعة خضراء وضخمة. واألهم من هذا وذاك أنه تحّصل على حقيبة 
سفر حمراء جديدة وكبيرة. عرضت عليه تفاحتني كنت طلعت بهما من البيت 
 نقص السكر، فشكرني ألنه ال يريد.  رأيته بعدها كالعادة في الحادية 

َ
خوف

عشرة من ضحى األحد املوالي. الكلب الطيب تعافى وعاد لوداعته وشقاوته. 
نصف ساعة وقام، استغربت فقال ثمة أماكن أخرى. واليوم رأيته يجلس على 
الــبــريــد، دخنت معه  إلــى مبنى  املـــؤدي  الــشــارع  حافة رصيف مرتفع فــي نزلة 
م وانشغل بالحديث عن هّمه الطارئ.

ّ
سيكارتني وقلت هيا أزف املوعد، فلم يهت

لقد سرقوا له خزانته املتحركة! تلك الحقيبة الحمراء املعتبرة. يقول غبت عنها 
نصف ساعة ولــم أجدها. أسأله ومــاذا ستفعل اآلن؟ يقول ال مشكلة. سآتي 

بمالبس جديدة من الكنيسة القريبة.
والِفراش؟

أشاح بال مباالة: لدي غطاء خفيف في الشنطة.
انتبهت لشنطة الكتف القماشية الفارغة تحت قدميه، ثم جاء شاب باكستاني 

في يده علبة مارلبورو حمراء وطلب نارًا.
أعاره الوالعة، وعرض عليه الشاب سيكارة فأخذها، ثم أخرج من جيبه والعة 

أخرى وأعطاها للشاب.
ذهبت للكنيسة، وعدت بعد ساعة أبحث عنه ألعطيه حرامًا صوفيًا من بيتي. 

لم أجده.
واآلن وأنا أكتب هذه السطور أكتشف أنني ال أعرف اسمه.

ما اسمه يا ترى؟ إن أغلب الكالم بيننا كنت أفهمه بالحدس واإلشارات.
أقصى  مــن  الــقــادم  األربعيني  هــذا   .antibiótico بايوتكو  أنــتــي  سأسّميه  لــذا 
ها 

ّ
الشمال اإلسباني، الذي ال يمكن أن تسأله عن حاله إال ويقول: »بيني«، ويمط

ف كورس«. الذي يجيد الفرنسية، ويرطن بها مع املحسنات 
ُ
 كمن يقول »أ

ً
عميقة

الفرنسيات.
النحيف، الطويل، بقلبه الذهب.

أنتي بايوتكو بقلبه الذهب

لقاء

فعاليات

يكن بوسعي أن أبقى ساكنًا أمام مستجّداٍت 
أن  الفني  للعمل  بــّد  غير إنسانية، وكــان ال 

يتقّمص أشكااًل تشكيلية جديدة«.
ان جزءًا 

ّ
أّما الكتابة البربرية، فيعتبرها الفن

أساسيًا من اشتغاله التشكيلي على الثقافة 
والهوية الجزائريتن، والذي يرتبط، عاطفيًا، 
يقول  الصحراء.   

ُ
حيث الجزائري  بالجنوب 

إنـــه اكــتــشــف حــــروف »الــتــيــفــنــاغ« )الــحــروف 
األمازيغية( بعد عودته عام 1979 من فرنسا 
رُت مدينة 

ُ
-التي درس فيها- إلى الجزائر: »ز

بــســكــرة، بــّوابــة الــصــحــراء، وهــنــاك اكتشفت 
أشياء لم أرها في باريس: الضوء، والفضاء 
من  أكثر  إلــى  تعود  التي  والكتابات  املمتّد، 
أنـــه، وبينما تناول  ــُت  أدركــ ألــف عـــام.  مئتي 
الــفــن الــحــديــث واملــعــاصــر هــنــاك، فــي فرنسا، 
 شــيء تقريبًا، ال تــزال هنا مناطق عــذراء 

ّ
كــل

لم يجِر االقتراب منها«.  
إلــى استعادة تلك  أمــن خوجة  هكذا، سعى 
ــهـــجـــورة وإحــيــائــهــا  األبـــجـــديـــة املــنــســيــة واملـ
ل 

ّ
تمث والــتــي  مــعــاصــرة،  بــتــراكــيــب تشكيلية 

 تعبيريًا يتيح إمكانية 
ً
بالنسبة إليه »شكال

ـــة. فــي الــقــطــار، أراقـــب  مــضــامــن أدبــيــة جـــديَّ
ــا عــنــاويــن لــكــتــب مـــوجـــودة فـــي أيـــدي  ــ ــ دوًم

الناس، ونادًرا ما أجد عناوين مهمة.  
 وضـــع الــثــقــافــة هــنــا في 

َّ
، بـــأن ثــانــيــًا، ال شـــكَّ

الــغــرب، أفــضــل بما ال يــقــاس وبــأشــواط من 
وضع الثقافة في العالم العربي واإلسالمي. 
الــثــقــافــة هــنــا، حــالــة اجــتــمــاعــيــة وسياسية 
 الحركة 

ّ
ولها صلة بالنقاش اليومي، أي أن

ـــتـــهـــا مــــن األنــظــمــة  الـــثـــقـــافـــيـــة تــســتــمــد حـــريِّ
السياسّية ذات الصبغة الليبرالية سياسّيًا، 
ومن أُسس حرّية اإلعالم واالعتقاد والكالم 

ك.  والتحرَّ
الــغــرب،  فــي  النشر  ودور  الصحافة   

ّ
أن كما 

أساسي،  الكبيرة بشكل  املــدن  في  تترّكز  ال 
ــقـــول عــــن املــــال  ـــة بـــشـــكـــل مـــعـ

ّ
ــــي مـــســـتـــقـــل وهــ

السياسي السلطوي. 
وبالتالي، تجُد العشرات من الصحف ودور 
النشر في املدن الصغيرة وحتى في البلدات 

والقرى. 
ومــن هنا، فــإن صّحت املقارنة بن أوضــاع 
ة  ثقافّية متباينة ناتجة عن أنظمة سياسيَّ
الفضاء  عــن  ة 

ّ
مستقل ديمقراطّية  مختلفة، 

الــثــقــافــي الـــعـــام بــشــكــٍل مــعــقــول فـــي الــغــرب، 
املــجــّرد على  بالعنف  واســتــبــدادّيــة تسيطُر 
الــفــضــاء الــثــقــافــي الــعــام فــي الــعــالــم العربي 
واإلســـالمـــي؛ فــال يــوجــد أي وجـــه عـــادل في 
املقارنة بن شعب غربي »مقبل على القراءة 
»كسولة  شرقّية  وشعوب  الثقافة«،  ويحب 

وتكره القراءة والثقافة«.

مواجهة الصور النمطية والتفّكر في أصوٍل 
جــــرى طــمــُســهــا بــفــعــل االســتــعــمــار وثــقــافــتــه 
الذاكرة  إلى  حضارتنا  واستعادة  املتمّددة، 
الجماعية«. يضيف: »طمُس تلك العناصر ال 
الثقافية.  شخصيتنا  قتل  غير  شيئًا  يعني 

ان أن أقول الحقيقة«.
ّ
ودوري كفن

نلمس هذا االتجاه في سلسلة »تينهينان«، 
الــتــي تــضــّم مــئــتــي لــوحــة أنــجــزهــا بــــدءًا من 
1998، وتتناول تاريخ امللكة تينهينان، التي 
القرن الخامس  حكمت قبائل »التوارق« في 

امليالدي، وتحضر الصحراء كخلفية فيها.
أّما الفن التلصيقي، فيقول أمن خوجة إنه 
كّرس  ي، 

ّ
الفن من مساره  هاّمة  مرحلة  ل 

ّ
يمث

الفرنسين  التشكيلين  تأثير  مــن  خــروجــه 
»الــكــوالج  جــديــدة، مضيفًا:  ودخـــول مرحلة 
ات األرضــيــة، إذ يمّكننا 

ّ
الــهــز أشبه بمقياس 

التعبير  احتماالت  نوعية  بدقة،  نسّجل،  أن 
الــتــشــكــيــلــي، ويــتــيــح لــنــا إمــكــانــيــة الــتــعــبــيــر 
البسيط،  والــســاخــر، وهـــو، بطابعه  الــنــقــدي 

يبعث على التأّمل أكثر«.
ي الدكتوراه اللتن 

َ
انطالقًا من إحدى رسالت

أنجزهما في فرنسا، والتي تناولت موضوع 
»الجمالية وعلوم التقنية«، نسأله عن رؤيته 
للعالقة بن الفن والتقنية واملوهبة، فُيجيب 
الفن املعاصر بات يعتمد، بشكل  بالقول إن 
أســــاســــي عـــلـــى الــتــقــنــيــة، وإن الــتــكــنــلــوجــيــا 
ية جديدة؛ 

ّ
الحديثة أتاحت ابتكار أشكال فن

»تينهينان«  من سلسلة  لوحاٍت  إلى  مشيرًا 
أنجزها على مساحٍة ال تتعّدى سنتيمترين 
ــة مــســاحــة أن تستوعب  ــ ــم يــكــن ألّي اثـــنـــن: »لـ
تقنية  إلى  فلجأت  كالصحراء،  ممتّدًا  فضاًء 
مــبــتــكــرة فـــي عــمــٍل صــغــيــر ودقـــيـــق يــنــفــذ من 
خالله الضوء، فينعكس على أّية لوحٍة مهما 
 
ً
 كــانــت عمال

ُ
كـــان حجمها كــبــيــرًا، والــنــتــيــجــة

يًا حّيًا«.
ّ
فن

لــكــن املــيــل إلـــى الــتــجــريــد والــســيــر فــي اتــجــاه 
يعود  قــد  الــجــاهــزة  الفنية  للقوالب  معاكس 
عن  عصّيًا  ويجعله  الفني  العمل  إلــى  سلبًا 
 
ٌ
الفهم وبعيدًا عن متناول الجمهور. مالحظة
: »ما يهّمني، 

ً
ب عليها أمن خوجة قائال

ّ
يعق

 عند 
ً
بــالــدرجــة األولــــى، هــو أن أخــلــق صــدمــة

ي وأدفعه إلى التساؤل«.
ّ
املتلق

إطاللة
تصويب

مصطفى قصقصي

فــي الــرابــعــة فــجــرًا، وبــيــنــمــا كــان 
منهمكًا بحروٍب ال أذكرها 

اقـــتـــحـــْمـــُت الـــعـــالـــم مــــن شـــّبـــاكـــه 
البحرّي املكسور

بــبــلــوزة حــمــراء وبــنــطــلــون أزرق 
قصير 

سة األحالم 
ّ
على رأس كتيبٍة منك

من طفوالٍت هاربة وُمتَعَبة 
ثكناته  على  سيطرتها  َمْت 

َ
أحك

 نور 
ُ
ك قطرة

َ
ْسف

ُ
النائمة دون أن ت

واحدة 
قفزُت بني شظايا املــاء من عالم 

منهار إلى آخر
ســــــاّدًا أنـــفـــي عـــن روائــــــح الـــواقـــع 

الكريهة 
ــي، لــضــّجــة  ــادتــ ــعــ ومـــنـــجـــذبـــًا، كــ
ــب الـــــــذي  ــ ــاغــ ــ ــشــ ــ ــني املــ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ الـ
يــنــمــو ســريــعــًا فــي حــديــقــة دمــي 

الصغيرة 
ــّيـــًا لــم  ــــُت جـــســـمـــًا غـــمـــامـ

ْ
فــــأربــــك

بهذه  البحر  يحضن  أن  يــتــعــّوْد 
القّوة

دون أن ينهمر بعيدًا ووحيدًا 
ــة املــالئــكــة 

ّ
ــــي هــبــطــت بــخــف ـ

ّ
 أن

ّ
إال

ع 
ّ
ــِجــريــن عــلــى شــاطــئ مبق

َّ
الــض

بسماوات أرضّية 
تنظيفه  مــن  الــقــســوة  ن 

ّ
تتمك لــم 

تمامًا
من فضالت النجوم

بعد انتهاء وليمة العنف اليومّية 
اعوجاج  ر 

ُ
ث
ُ
ك أنبياٌء  ــّوم 

َ
ُيــق حيث 

وبتفويٍض  السيف  بــحــّد  الــكــون 
شاعرّي من اآللهة

لـــــــوى الـــــخـــــوف يـــــــدي املـــــمـــــدودة 
رمــل حياتي  آلخــرهــا ملصافحة 

الشحيح..
واســـتـــالل الــضــحــك الــجــريــح من 

غمٍد في خاصرة الريح
أّي طيٍش! أّي خيال! 

الــطــيــش  ذاك  ــوال  ــ ــ ل يــــقــــول:  ــي  ــ ــ أب
 
ً
الزدادت الحروب وطأة

. تُّ
ُ
ولوال ذاك الخيال ... مل

يعرض »معهد غوته« في اإلسكندرية الفيلم األلماني النمساوي بين عالمين، في تقارير غير عادلة لإلحباط الجمـاعي
السابعة من مساء بعد غٍد، األربعاء. الفيلم من إخراج النمساوية فيو أالداج ويتناول 
عبر قصة إنسانية مشاركة عسكري ألماني في الحرب في أفغانستان، ويقع، بعد أن 
تتطور معرفته بأهل قرية بعينها، في حيرة بين ما يمليه ضميره عليه وما تمليه 

القيادة. 

الدار  في  الثقافي«  »المقهى  في  محاضرة   ، المغربي،  الكاتب  يقدم 
مازني  يتناول  الجاري.  الشهر  من   13 الخميس  مساء  من  السادسة  عند  البيضاء 
التعددية الثقافية والهوية في الكتابة. للروائي واألكاديمي المتخصص في تاريخ 

األدب عدة مؤلفات من بينها بستاني الصحراء و غضب سحابة صغيرة. 

خان،  محمد  أفالم  أسبوع  بعنوان  تظاهرة  القاهرة،  في  »زاويــة«،  سينما  تنّظم 
أخرجها  أفالم  الجاري، وتقّدم خاللها ستة  الشهر  الخميس 13 من  تنطلق مساء 
أمام  اإلنتاج  أزمة  تبدأ  أن  قبل  له،  ذهبية  فترة  تعتبر  والتي  و1992،   1983 بين  خان 
السينما المصرية. األفالم التي ستعرض على التوالي هي الحّريف و خرج ولم يعد و 

زوجة رجل مهم و أحالم هند وكاميليا و سوبرماركت و فارس المدينة. 

يقيم »ة مربوطة« في بيروت أمسية مخصّصة للموسيقى الشرقية، تقدمها فرقة 
أومي، مساء الخميس 13 من الشهر الجاري. تضم الفرقة التي تأسست عام 2014 
والكونترباص  نصر  مهند  العود  وعلى  الفلوت،  على  ميازاكي  نوبوكو  من  كالًّ 

رودي فيلدر ويعزف على اإليقاع رامي الجندي.
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إيالن

صادق أمين 
خوجة، اكريليك 
على قماش

»تشكيلة«، 2012، مواد مختلفة على قماش، 65 × 50,5 سم
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رياضة

يواصل 
األلماني نيكو 
روزبرغ سائق 
»مرسيدس« 
حصد انتصاراته 
الباهرة ويتوج 
بسباق جائزة 
اليابان الكبرى، 
المرحلة الـ17 في 
بطولة العالم 
لسباقات سيارات 
الفئة األولى 
)فورموال1(، 
ليحقق فوزه 
التاسع هذا 
الموسم والـ23 
في مشواره.
وبفوزه على 
حلبة سوزوكا، 
يعزز روزبرغ 
صدارته لبطولة 
العالم حيث 
رفع رصيده من 
النقاط متقدما 
بـ33 نقطة 
على هاميلتون 
بطل العالم آخر 
روزبرغ يواصل هيمنته داخل حلبات السباق )Getty(عامين.

روزبرغ يتوج بسباق اليابان

أكد الغاني كيفن برينس بواتينغ، أنه يعتقد 
أن البرازيلي رونالدينيو هو »أفضل العب في 

تاريخ الكرة، وأفضل من زيدان ومارادونا وبيليه« 
 عن كيفية »اجتماع كل هذه املواهب 

ً
متسائا

داخل جسم« بشري. وقال الاعب الغاني »في 
بعض األيام كان يقول إنه سيراوغ العبًا بعينه 

بوضع الكرة من بن قدميه في املران ويفعل ذلك. 
وكان يقول إنه سيسدد ثاث كرات متتالية على 

العارضة ويفعل ذلك أيضا«.

أكد عمدة مدينة ماراكايبو الفنزويلية سابقًا، 
جيانكارلو دي مارتينو، أنه اضطر لدفع مليون 
دوالر ملسؤولن باتحاد أميركا الجنوبية لكرة 

القدم من أجل استضافة املدينة لنهائي كوبا 
أميركا 2007. وأكد مارتينو أنه خال تناوله 

العشاء مع مسؤولن من االتحاد القاري، طلب 
صراحة استضافة مدينته لنهائي البطولة، 

ليسألهم بعدها »ماذا تطلبون؟«، ليجيب عليه 
املحاور »نريد مليون دوالر«.

قرر الجهاز الفني ملنتخب قطر لكرة القدم بقيادة 
األوروغوياني فوساتي، استدعاء الثاثي أحمد 

عاء العب الريان وإسماعيل محمد ومحمد 
موسى لتشكيلة املنتخب، الذي يستعد ملباراة 

سورية في الجولة الرابعة من التصفيات الحاسمة 
ملونديال روسيا 2018. ويسعى منتخب قطر 

للحصول على أول 3 نقاط في التصفيات من خال 
لقاء سورية املقبل، والذي يعتبر بمثابة عنق 
زجاجة للمنتخب القطري في هذه التصفيات.

بواتينغ: رونالدينيو 
أفضل من زيدان 
ومارادونا وبيليه

مسؤول فنزويلي 
يؤكد دفع رشوة بسبب 

كوبا أميركا

فوساتي يستعين 
بثالثي جديد قبل 
مواجهة سورية
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سينما

زياد الخزاعي

أحــــد  ال  أن  األمـــــيـــــركـــــيـــــون   
ّ
يـــــظـــــن

يــضــاهــيــهــم فــــي صـــنـــاعـــة أشـــرطـــة 
ــتــحــّول، أو يجاري 

ُ
الـــ »زومــبــي« امل

نهم في صوغ حكاياته ودموّيته وروعه 
ّ
تفن

ــة، ســـبـــق أن  ــيـ ــربـ ــر غـ واكـــتـــســـاحـــاتـــه لـــحـــواضـ
هــّددتــهــا »وحــــوش« الشيوعية وخــابــت. هذا 
هوس هوليوودي محض، يوهم متفّرجه أن 
لوثة فناء فيروسات غامضة املصدر، تصطاد 
الناس وتجعلهم أمواتًا أحياء، يعودون إلى 
ــــرب« دمــــاء، و»أكــــل« لــحــوم أبــنــاء 

ُ
عــاملــنــا لـــ »ش

جنسهم، ثم »تفريخ« ساالت حداثية، تعّمم 
الفتنة، وتهدد كوكبنا املعولم وأمانه. 

يــتــوّهــم نـــافـــذو هــولــيــوود أن تــســّيــدهــم على 
وا 

ّ
بز وأنهم  صلٌد،  السينمائية  النوعية  هذه 

 حكاية مهما تحاقرت، 
ّ

الجميع في مقاربة كل
أو مــنــحــى درامـــــي مــهــمــا تــســاخــف. لــكــن هــذا 
الـــزهـــو اهـــتـــزت أركـــانـــه، مـــع عـــرض الــبــاكــورة 
الروائية الطويلة للكوري الجنوبي ين سانغ 
ــــدورة الــــ 69  ـ هـــو، »قــطــار إلـــى ســـيـــول«، فــي الـ
 »

ّ
)11 ـ 22 مــايــو/ أيـــار 2016( ملــهــرجــان »كـــان

السينمائي، إذ تبّن للجميع أن هذا »الجنر« 
عابر للقارات، وأن ال والــي له أو عليه، بل إن 
أفضل  اعاته 

ّ
وفز األصفر  »زومبي«  الـ  صنيع 

ــًا، بسبب  ــيـ ــّد وقــعــًا درامـ ــ وأبـــلـــغ تــعــقــيــدًا، وأشـ
وماحة  الخيالية،  لحكايته  املعقلنة  رؤيــتــه 
شخصياته وتنّوعها، وتحّرر مشهدياته من 

محيط مكتوم ومحاصر ومكرور. 
عــاملــيــًا  املـــشـــهـــور   ،)1978( هـــو  ـ   ســـانـــغ 

ُ
عـــَمـــل

في  ياتها 
ّ
وتجل »األنيمايشن«  في  بموهبته 

الــخــنــازيــر« )2011( و«مـــزّيـــف« )2013(  »مــلــك 
 
ٌ
ُدّرة  ،)2016( ــيــــول«  ســ قــــطــــارات  ــة  ــطـ و«مـــحـ

ســيــنــمــائــيــة اخـــتـــرقـــت صــمــيــم أبــوكــالــيــبــتــيــة 
»فيلم الكوارث والترويع«، ساحبة منه غلّوه 
مثير  أنـــه  إاّل  متقشف،  لــصــالــح محيط  ــج 

ّ
الــف

وُمبهج  مكانه،  بمتغيرات  وُمــغــٍر  بحركيته، 
بــتــلــّون مـــغـــامـــرات أبــطــالــه املــجــتــمــعــن داخـــل 
ــــه ومـــحـــّصـــن، يــتــجــه مــن 

ّ
قـــطـــار ســـريـــع ومــــرف

سيول إلى مدينة بوسان الساحلية.
متنافرة  بأمزجة  وغــربــاء،  عاديون  مواطنون 
ودواخل متضاربة وأقدار متناقضة وطبقّية 
ــلــة، عــلــيــهــم أن يــتــرافــقــوا مــعــًا فـــي رحــلــة  ُمــشــكَّ
أكثر من 3 ســاعــات(، تنقلب  )مّدتها  جماعية 
ل وهـــلـــع دهــــــرّي،  ــوَّ ــطــ ســـريـــعـــًا إلـــــى إرهــــــــاب مــ
ُيقطع من   متر 

ّ
كــل تتصاعد وتيرة دمائه مع 

ما  الجنوبية.  املدينة  نحو  كيلومترًا   453 الـــ 
التي نشهد  البشرية،  الكومونة  تواجهه هذه 
تعاضدها املجيد ودفاع بعضها عن البعض 
ــر، يتمثل فــي جحافل زومــبــيــن آتــن من  اآلخـ
 صوب، ومحتلن 

ّ
الامكان، ومنتشرين في كل

كـــل بــقــعــة، ومــســتــذئــبــن ضـــّد مـــا هـــو بــشــرّي. 
يــتــحــّول الــقــطــار إلـــى رحـــم حـــديـــدّي مــتــحــرك، 
تتوالد في مقطوراته جثث حّية جديدة، قامت 
اتها، تتزاحم في نيل فرائسها وقتلهم  من فناء
بسرعة قياسية. ذلك أن إبادة الحّي، بالنسبة 
إلــيــهــا، واجـــب أزلــــّي لــضــمــان ديــمــومــة »نــشــوة 

موت« ومشيتها األكروباتيكية الشهيرة. 
لكن هذا لن يكون على منوال األميركي جورج 
 ،)1968( األحياء«  األمــوات  »ليلة  روميرو في 
أو البريطاني داني بويل في »28 يومًا الحقًا« 
مة ال مفتعلة 

ّ
)2002(. النتيجة: معارك مضخ

بـــن أحـــيـــاء يــســعــون إلــــى الـــبـــقـــاء بــــأي ثــمــن، 
لن ال يسير النبض في عروقهم 

ّ
وموتى متحل

 ورِوي الدم.
ّ

إال بمزيد من العض
قد تبدو الحكاية عادية أو غير حماسية. إاّل 
ـ ســوك يقلب  بـــارك جــو  كــاتــب السيناريو  أن 
والهثة  متاحقة  مفاجآت  لصالح  شــيء   

ّ
كــل

وديناميكية، مزيحًا تخمن مشاهده بأن ما 

ينتظره ليس سوى خطوط تقليدية لوقائع 
مطاردات ونزاالت وبساالت وخاتمات مزّورة. 
أثـــمـــن الــــفــــجــــاءات، أن األبـــوكـــالـــيـــبـــتـــيـــة الــتــي 
ــيـــوود دائـــمـــًا فـــصـــول دمـــارهـــا  تـــرّســـمـــت هـــولـ
الزومبي  ه 

ّ
قدرًا أسود يخط وخرابها، كونها 

ــتــــي ال يــمــكــن  ـــــــى، والــ
ّ
األبــــكــــم خــلــفــه أيـــنـــمـــا ول

ــرة  ــ مــواجــهــتــهــا إال بـــأنـــانـــيـــة شــخــصــيــة ووفـ
رصــــاص وحــيــل هــــروب ـ تــغــيــرت مــكــّونــاتــهــا 
ــان« )119  ــ ــوسـ ــ ــــى بـ الــــدرامــــيــــة فــــي »قــــطــــار إلــ
د.(، فــبــاتــت إدانــــة مــبــاشــرة لــرعــونــة األحــيــاء، 
وسعيهم إلى البقاء عبر مناورات ال إنسانية 
هذا  ضعفاء.  أقـــران  حــســاب  على  يرتكبونها 
انــقــاب أخــاقــي غــيــر مــســبــوق، يــقــود البطل 
ق سوك وو )غونغ يو(، املهووس 

ّ
ل

َ
ط

ُ
الشاب امل

بــعــمــلــه وتـــرقـــيـــاتـــه أكـــثـــر مــــن مــــراعــــاة ابــنــتــه 
ومــشــاعــرهــا، إلــى ثـــورة ذاتــيــة ضــد ال إيــثــاره، 
يعّبر عنها بنصيحته لها: »في محنة كهذه، 
ــّررًا مــرافــقــتــهــا  ــقــ احــتــرســي عــلــى نــفــســك«، ومــ
فــي زيـــارة والدتها فــي بــوســان. هنا، يتحّول 
االستحقاق العائلي إلى كفاح متداخل القيم 
ــد الـــنـــزعـــة الـــفـــردانـــيـــة ونــفــاقــهــا وغــربــتــهــا  ضـ

وكبواتها، و«تكاثرها« كما الزومبين. 
ود عن حياة 

ّ
لن يستميت األب الشاب في الــذ

ابنته وحسب، بل يجد نفسه ضمن زمرة حّية: 
شــقــيــقــتــان عــــجــــوزان، وعـــامـــل يـــرافـــق زوجــتــه 
الـــحـــامـــل، وامــــــرأة شــابــة غــامــضــة، ومــتــشــّرد، 
ورجل أعمال دنيء، يزدرده الزومبيون الحقًا، 
وعاشقان ضمن فريق مدرسّي لكرة بيسبول، 
ــّصـــر بـــشـــكـــل مــشــتــرك  ــبـ ــتـ ــتـــوجـــب عــلــيــهــم الـ يـ
النجاة،  نحو  ببسالة   طريقهم 

ّ
لشق وحثيث 

واستغال كل ياردة داخل املقطورات لتافي 
ـ  األفــواه املتوحشة، صّورها ببراعة لي يانغ 
ــف فصولها بحنكة يانغ جن ـ مو 

ّ
ديــوك، وول

أجساد  بها  تــقــوم  راقــصــة،  إيقاعية  كمقاطع 
تناور ضمن حركات مدروسة، وسط طوفان 
من املشخصن املتراكضن بن مقدمة القطار 
ونهايته، أو املحتمن خلف أبواب الحمامات، 
أو الزاحفن فوق رفوف تحميل الحقائب، أو 
ــزاة دمــويــن،  ــاب غـ املتحّينن فــرصــة قــطــع رقـ

ضعفهم الوحيد أنهم ال يرون في الظلمة. 
الــــجــــمــــاعــــة  ــم  ــ ــّعـ ــ ــنـ ــ تـ إن  املـــــــغـــــــزى صـــــــريـــــــح: 
لم  ما  يتكّرسا،  أو  يزدهرا  لن  وطمأنينتها 
طّبق وعود الحياة بـ: »اْسُكن األرض، واْرَع 

ُ
ت

ة« )املزامير، 3:37(، وأن يبّجل الناس 
َ
األَمان

تضحياتهم.
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معارك غير مفتعلة بين 
أحياء يريدون البقاء 

وموتى يرتوون بالدم

يؤّكد الكوري الجنوبي 
أن أفالم األموات األحياء 

لن تكون حكرًا على 
هوليوود، وأنها تتفّوق 

على نتاجاتها بعمٍق 
درامي يُفّكك أحوال البشر 

وأقدارهم

نديم جرجوره

العربية في أوروبا والغرب عديدة. األهداف  املهرجانات السينمائية 
قة بكالٍم متشابه في األساسيات، يقول بضرورة نشر  املعلنة ُمنسَّ
الثقافة والفنون العربية في بالد العالم، وبأهمية السينما التي تعكس 
جوانب من املجتمعات العربية، وبـ »واجب« أخالقيـ  ثقافيـ  إنساني، 
بأولوية  ل 

ّ
يتمث دوراتــهــا،  مو 

ّ
ومنظ املهرجانات  تلك  يلتزمه صانعو 

ِرقة وإيجابية وحسنة عن العالم العربي في الغرب. 
ْ

بّث صورة ُمش
وهذا، برأيهم، يكمن في أفالم سينمائية عربية، يريدون تقديمها إلى 
ُمشاهد غربّي، كي ينتبه إلى ما هو مختلف عن ُصَوٍر تلفزيونية، 
تنقل إليه بشاعة اإلرهابي والقاتل واألصولي، الطالع من بالد العرب 

 كرهًا فظيعًا للغرب وأبنائه.
ً
واإلسالم، حامال

النية طّيبة. لكن النّية، وإْن تكن طّيبة، ال تصنع، وحدها، شيئًا مفيدًا. 
انة كتلك، يهدف إلى إرضاء الغربّي، وتقديم 

ّ
ي خلف شعارات طن

ّ
التلط

ــة وديـــن وجغرافيا، 
ّ
ِمــل أبــنــاء  ــًا، عــن  أنــهــا مختلفة، جــذرّي الـــذات على 

أكثر  كونها  السينما،  استخدام  وإجــرامــًا.   
ً
قتال الغرب  في  يعيثون 

شيوعًا وأقدر على تأثيٍر مباشر، لن يكون خّيرًا تمامًا، وإْن تبقى 
الطّيبة ال تصنع، وحدها، ركيزة فّعالة  الطّيبة حاضرة، والنّية  النّية 

رة وحيوية.
ّ
ومؤث

التمويل. هذه مسألة يشوبها   كــالٍم يتناول مسألة 
ّ

أضع جانبًا كل
عربية  سينمائية  ملــهــرجــانــات  الــغــربــي  التمويل  يكن  وإْن  غــمــوٌض، 
ل الغربّي وصراحته. أقصُد،  مكشوفًا ومعلومًا، بفضل شفافية املموِّ
 يترّدد في أروقة 

ْ
بغموٍض يشوب مسألة التمويل، الجانَب العربي، إذ

ما  على  يشهدون  ومتابعون  عاملون  يعرفه  مــا  كهذه  مهرجانات 
ص بعض هــؤالء جــزءًا من التمويل  يبوحون به، هنا وهناك: ُيخصِّ

ألموٍر شخصية ذاتية بحتة.
الشعارات.  عند   ،

ً
قليال ف، 

ّ
وأتوق كهذا،  تمويليًا  أضــُع، جانبًا، كالمًا 

 في أموٍر كثيرة، 
ً
التمّعن في مسارات مهرجانات مختلفة ُيظِهر خلال

أبــرزهــا عجز املــهــرجــان عــن تحقيق هــدٍف أو أكــثــر، وإْن ينجح في 
عرض أفالم عربية لن تعثر على صاالٍت أوروبية لها، وال على مكان 
أيضًا  هناك  متنّوعة.  غربية  سينمائية  وتظاهرات  مهرجانات  في 
مي املهرجانات في فّخ الحصول 

ّ
 يقع بعض منظ

ْ
 في االختيار، إذ

ٌ
خلل

على ما ُيمكن الحصول عليه من أفالم، بموافقة مخرجني مستعّدين 
أو  األوروبية  املدينة  إلى هذه  أن هناك سفرًا مّجانيًا  للموافقة طاملا 
تلك، وفي فّخ الشمولية الجغرافية املسيئة، أحيانًا كثيرة، إلى جودة 
الفيلم وأهميته  الفيلم املختار، وإلى معايير االختيار، وأّولها جودة 
البصرية والدرامية والفنية. أما تشكيل لجان التحكيم، فأخطر من 

أن ُيختَزل بكلمات. 
ــّديــــة دائـــمـــًا،  ــادة وجــ ــ ــــالم جـ ـــف عــلــى مــســألــتــني: غـــيـــاب أفـ

ّ
ــذا مـــتـــوق هــ

الــعــربــي أو ذاك، ألسباب  وانــفــضــاض مخرجني عــن هــذا املــهــرجــان 
مختلفة.

 منها 
ٌ

يبدو املشهد الراهن عابقًا بمهرجانات سينمائية عربية، قليل
الجغرافيا والــثــقــافــة والــوعــي  لــه فــي  إيــجــاد حــّيــز فعلّي  ن مــن 

ّ
يتمك

الــغــربــي. املــهــرجــانــات األكــثــر عــــددًا َمــظــاِهــر يستفيد مــنــهــا بعض 
ميها بأموٍر كثيرة، وإْن لفترة زمنية قصيرة.

ّ
منظ

أخبار
◆ في 15 أكتوبر 2016، تنتهي 
الدورة الـ 12 لـ »مهرجان السينما 

العربية« في توبنغن )شتوتغارت، 
ز على 

ِّ
رك

ُ
جنوب أملانيا(، التي ت

نتاجات مصرية، ألن »مصر أهم 
منتج لألفالم في العالم العربي«، 
كما يقول مدير املهرجان عدوان 

طالب. علمًا أن هناك 85 فيلمًا، 
عرض في الدورة هذه، التي بدأت 

ُ
ت

في 7 أكتوبر، وهي ملخرجني عرب، 
أو تحكي عن العالم العربي.

م »جمعية متروبوليس« 
ِّ
نظ

ُ
◆ ت

السينمائية في بيروت الدورة 
السابعة لـ »أسبوع أفالم آرتي«، بني 
فتتح 

ُ
16 و23 أكتوبر 2016، التي ت

بفيلم »فرانكوفونيا« أللكسندر 
سوكوروف. واألسبوع السينمائي 

م بعض أبرز العناوين  هذا ُيقدِّ
شارك املحطة 

ُ
السينمائية، التي ت

التلفزيونية الثقافية الفرنسية 
األملانية )آرتي( في إنتاجها أو 

د، مجّددًا، أهمية 
ّ
تمويلها، ما يؤك

شاركة التلفزيونية في صناعة 
ُ
امل

أفالٍم سينمائية ذات جودة إبداعية 
عالية.

نجز شركة »والت ديزني«، 
ُ
◆ ت

قريبًا، نسخة جديدة من فيلم 
التحريك »موالن«، بتقنية األبعاد 

الثالثة، على أن تبدأ عروضها 
التجارية في نوفمبر 2018. 

النسخة من تأليف لورن هايِنك 
وإليزابيث مارتن، علمًا أن حقوق 

نجزت األولى 
ُ
النسخة الثانية هذه )أ

عام 1998( موجودة لدى الشركة 
منذ عام 2004. لكن موضوع 

املغامرة الجديدة للبطلة موالن ال 
يزال سّريًا.

◆ اختارت »اللجنة البولندية 
لألوسكار« الفيلم الـ 49 للمخرج 

البولندي أندره فايدا، »آفتر 
إيماج«، لخوض السباق األول نحو 

الترشيحات الرسمية لـ »أوسكار 
2017« في فئة أفضل فيلم 

 بروح الحكاية التي 
ً
أجنبي، مشيدة

تالمس مسألة »محاولة تدمير 

الفرد لصالح النظام الشمولي«. 
ُيذكر أن فايدا بلغ، في 6 مارس 
2016، عامه التسعني، وأنه بدأ 

العمل عام 1950، بإخراجه فيلمًا 
قصيرًا بعنوان »الصبي السيئ«.

◆ كشف املمثل املصري بيومي 
فؤاد عن اتفاقه مع شركة 

»نيو سنشري« على تأدية 
دور البطولة املطلقة في فيلم 

جديد يكتبه أحمد فهمي، ويبدأ 
التحضير له قريبًا. املشروع 

ق، يكون أول 
ّ
هذا، في حال تحق

بطولة سينمائية مطلقة له، هو 
املعروف باشتغاالت تلفزيونية 

وسينمائية مختلفة.

شعارات ومصالح

فّزاعات الزومبي األصفر
»قطار إلى بوسان« لَِيْن سانغ ـ هو

لقطة من الفيلم

ع في هذه الحالة: العنصرية قابلة للتفسير. 
ّ
هناك ما هو غير متوق

هناك ال فهم، وحشٌو مثير للشفقة. ملعالجة هذا، يتوّجب علينا 
اعتماد التربية. ال ُيمكننا التحّرر من الحالة هذه بإلقاء اللوم على 

ناخب الجبهة الوطنية. يتوّجب علينا التكلم معه، والتحّدث إليه.
نيكوال بيدو

م شخصياتي  قـــــدِّ
ُ
ــٌر مـــزعـــج. أ مــحــاولــة فــعــل شـــيء مــخــتــلــف، أمــ

لــدى هــؤالء وأولــئــك. عندي، ممارسة  بطريقة تثير قلقًا وخوفًا 
الحب ليست أمرًا فاضحًا أو مثيرًا لالشمئزاز. هذا يثير غضب 
النقاد املحافظني. في مجتمع منافق كالذي نعيش فيه، ال ُيحب 
لون التحّرك بشكل خفي للنفاد 

ّ
الناس تسمية القط بقط. ُيفض

( سلطة بطركية.
ّ

من )كل
يسري نصر اهلل

ح كدونالد ترامب، ال 
ّ

عندما نتابع الحملة الرئاسية اليوم، مع مرش
 أن نندهش أمام قرف األحداث. كيف ُيمكن لشخصيٍة 

ً
ُيمكننا إال

ن من تقديم نفسها؟ هذا األمر ليس جديدًا، على 
ّ
كهذه أن تتمك

 
ً
كل حال، فالغرابة بدأت منذ أعوام عديدة: أميركا انتخبت ممثال

مــن دون مــوهــبــة، عـــرف نــجــاحــًا بفضل فــيــلــٍم يــتــحــاور فــيــه مع 
شامبنزي.

تيم بورتون

»عــن قصة  قريبًا، تحقيقًا  رومــان بوالنسكي،  البولندي  يبدأ 
حقيقية«، املقتبس عن روايــة بالعنوان نفسه لدلفني دو فيغان: 
ــصــاب بــعــطــٍب فــي اإللــهــام بــعــد نــجــاح كتابها الــســابــق، 

ُ
روائــيــة ت

فتتلقى املساعدة من ُمعَجبة بأدبها، ما يؤدي إلى مزيٍد من القلق 
واالرتباكات واملغامرات.

بعد »فجر كوكب القرود« الذي أنجزه قبل عامني، ُيكمل األميركي 
مات ريفيز السلسلة بـ »حرب من أجل كوكب القرود«: مواجهة 
الطرفني  أحــد  عنها سيطرة  ينتج  والــقــرود،  البشر  بــني  شرسة 
على األرض. آندي ِسْرِكس مجّددًا في شخصية »سيزار« )قائد 
ف بقيادة الحرب دفاعًا 

ّ
كل

ُ
القرود(، في مواجهة وودي هارلسن، امل

عن البشر. معهما، هناك جودي غيير في شخصية كورنيليا.

الله استفدت«  يرتكز جديد األردنــي محمود املساد »إن شاء 
عليه  القبض  ُيلقى  ُمــقــاِول  حــول  تتمحور  حقيقية،  على قصة 
ل في 

ّ
بتهمة االحتيال. لكن السيناريو يكشف عيوبًا كثيرة، تتمث

على  للبقاء  كثيرون  يعتمدها  التي  املختلفة  واألساليب  الفساد 
قيد الحياة، داخل سجٍن ُيقيم فيه أناٌس من مستويات اجتماعية 

مختلفة.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

العبو المغرب لم يستغلوا 
ضعف دفاع المنتخب 

الغابوني

استبعاد اإلكوادوري فيليبي كايسيدو 
من مواجهة بوليفيا 

استبعد فيليبي كايسيدو هداف منتخب اإلكوادور في تصفيات أميركا الجنوبية 
املؤهلة ملونديال 2018 في روسيا من املشاركة مع منتخبه في مواجهة بوليفيا 
في الباز غدا الثالثاء بالجولة الـ10 من التصفيات، بسبب تعرضه إلصابة وفقًا 
ملا أكده االتحاد اإلكوادوري لكرة القدم على موقعه اإللكتروني. وكان كايسيدو 
بعدما  قد خــرج مصابًا  اآلن،  الحالية حتى  بالتصفيات  أهــداف   5 الــذي سجل 
سجل هدفًا خالل الشوط الثاني من مباراة الجولة التاسعة الخميس التي فازت 
فيها االكوادور على تشيلي 3-0 في كيتو. وسيتعني على كايسيدو العودة إلى 

إسبانيا ملواصلة تعافيه مع ناديه إسبانيول.

نادال وكارينيو يتّوجان بلقب زوجي الرجال في بكين
الرجال  تّوج اإلسبانيان رافائيل نادال وبابلو كارينيو بلقب منافسات زوجي 
ببطولة بكني املفتوحة للتنس، بفوزهما على الثنائي املؤلف من األميركي جاك 
سوك واألسترالي برنارد توميتش. وحقق اإلسبانيان الفوز بمجموعتني مقابل 
واحدة بواقع 6-7 )6-8( و6-2 و10-8 ، في مباراة اتسمت بتكافؤ شديد وامتدت 
على مدار ساعة ونصف الساعة. وكان نادال وكارينيو قد فازا في لقاء نصف 
النهائي على الشقيقني األمريكيني التوأم بوب ومايك براين، وهما أول مرشحني 
بيثاني ماتيك  األميركية  السيدات، توجت  باللقب. في منافسات زوجــي  للفوز 
ساندز والتشيكية لوسي سافاروفا باللقب في بكني بفوزهما على املرشحتني 
مالدينوفيتش  وكريستينا  جارسيا  كارولني  الفرنسيتني  للفوز،  حظا  األوفــر 

بنتيجة 6-4 و4-6

السنغال تفوز على الرأس األخضر بثنائية 
وتتصدر المجموعة 

أحرز منتخب السنغال هدفني في شباك ضيفه الرأس األخضر لينفرد بصدارة 
بروسيا.   2018 ملونديال  املؤهلة  األفريقية  القارة  بتصفيات  الرابعة  املجموعة 
أحرز »أسود التيرانغا« هدفًا في كل شوط حيث جاء األول بتوقيع كيتا بالدي 
دياو في الدقيقة 25 قبل أن يؤمن موسى سو الفوز بالهدف الثاني قبل نهاية 
اللقاء بعشر دقائق. وبهذا االنتصار يحتل املنتخب السنغالي الصدارة منفردا 
بـ3 نقاط وبفارق اثنني أمام كل من جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو، اللذين تعادال 
إيجابيا بهدف ملثله، صاحبي املركزين الثاني والثالث على الترتيب، بينما تتذيل 

كاب فيردي قاع الترتيب بدون رصيد.

ديربي كاونتي يقيل مدربه نايغل بيرسون
أقال ديربي كاوينتي الذي يلعب في دوري القسم الثاني اإلنكليزي لكرة القدم 
مدربه نايغل بيرسون بعد أقل من خمسة أشهر من توليه مقاليد القيادة الفنية 
للفريق. وكان قد تم إيقاف بيرسون )53 عامًا( عن ممارسة مهام عمله وتجميد 
راتبه في 27 من الشهر املاضي بعد مناقشة نارية مع مالك النادي املليارديرز 
لتعيني  اآلن  إدارتــــه سيسعى  أن مجلس  لــلــنــادي  بــيــان  ميل مــوريــس. وأوضـــح 
مدرب جديد في أسرع وقت ممكن. ويحتل ديربي كاونتي املركز العشرين في 
التشامبيونشيب، على بعد نقطتني من منطقة الهبوط، بعدما حقق فوزين وأربع 

تعادالت وتلقى خمس هزائم في 11 مباراة.

جيسوس: السيليساو عليه أن يتعلم 
كيف يعاني ليفوز 

أكد مهاجم منتخب البرازيل لكرة القدم غابرييل جيسوس أن فريقه يجب أن 
»يعرف كيف يعاني« من أجل تحقيق الفوز على فنزويال ضمن منافسات الجولة 
العاشرة من تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال 2018 في روسيا. وقال 
الـ19 عاما »إننا مستعدون، لكنها مباراة سيتعني علينا  البرازيلي ذو  املهاجم 
فيها أن نعرف كيف نعاني. منتخب البرازيل يريد دائما اللعب بشكل جيد، لكن 

علينا أيضا أن نتعلم كيف نعاني«.

توفيق الصنهاجي

عاد املنتخب املغربي لكرة القدم بتعادل ثمني 
من قلب فرانس فيل بالغابون، أمام املنتخب 
الــغــابــونــي بــعــدمــا تــعــادل سلبًا صــفــر -صــفــر، 
فـــي أول مـــبـــاراة فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة لـــدور 
املــجــمــوعــات املــؤهــلــة إلـــى كـــأس الــعــالــم 2018 
روســـيـــا. وغـــابـــت عــــدة عــنــاصــر أســاســيــة عن 
اللقاء  صفوف منتخب أســود األطــلــس خــال 
املهدي بنعطية،  املميز  املــدافــع  األخــيــر، منهم 
ــــى كــــل مــــن نــبــيــل درار، وكـــذلـــك  بـــاإلضـــافـــة إلـ
الكوثري ومنير  سفيان بوفال وعبد الحميد 
عــــوبــــادي، مــمــا جــعــل املـــديـــر الـــفـــنـــي، هــيــرفــي 
رونـــــار، يــعــتــمــد بـــاألســـاس عــلــى نــهــج دفــاعــي 
بـــإدخـــال ثــاثــة العــبــني عــلــى مــســتــوى مــحــور 
الدفاع، وهم مروان داكوستا ورومان سايس 

ويوسف آيت بناصر.
دفاعية  أكثر  امرابط مهام  الدين  نــور  وتسّلم 
اليمنى،  الجهة  الــلــقــاء على مستوى  هــذا  فــي 
بينما كانت الجهة اليسرى نشيطة هجوميًا 
ــر،  ــزعـ ــــن طــــــرف الـــظـــهـــيـــر األيـــــســـــر، أشـــــــرف لـ مـ

هنأ غاريث ساوثغيت، املدرب املؤقت ملنتخب 
إنكلترا لكرة القدم، العبيه بعد األداء والنتيجة 
إطــار  فــي  أمـــام منتخب مالطا  الــتــي حققوها 
التصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال روسيا 

2018 بالفوز بهدفني نظيفني. 
وكــــان ســاوثــغــيــت قــد تــولــى تــدريــب املنتخب 
اإلنـــكـــلـــيـــزي بــعــد اســتــبــعــاد ســــام أالردايـــــــس، 
لـــثـــبـــوت تــــورطــــه فــــي قـــضـــيـــة فــــســــاد مــتــعــلــقــة 
بصفقات انتقاالت العبني، بعد 67 يومًا فقط 
من توليه املسؤولية وتحقيقه فوزًا وحيدًا في 

مباراة رسمية لتتم إقالته بعدها بفترة. 
بعد  الصحافي  املؤتمر  في  ساوثغيت،  وأكــد 
املباراة: »نظرًا للوضع الذي تواجدت فيه منذ 
12 يومًا، أعتقد أن األداء كان إيجابيًا، لقد فهم 

الاعبون كيف أريدهم أن يلعبوا«. 
تحت  إنكلترا  ملنتخب  الحالي  املـــدرب  وتــابــع 
الــظــروف  21 عــامــا: »يــجــب علينا التفكير فــي 
كــان ضروريًا  املهمة، ومــا  التي تسّلمنا فيها 
أن نــفــعــلــه، نــعــرف أنـــه يــجــب عــلــيــنــا التحسن 
ــاك ِفـــرقـــًا  ــنـ  هـ

ّ
ــكــــن ــه، ولــ ــ ونــــعــــرف مــــا ســـنـــقـــوم بـ

استعدت طوال فترة اإلعداد قبل بداية املوسم، 

الــــذي صــعــد فـــي عــــدة مــنــاســبــات، ملـــد زمــائــه 
جيد،  بشكل  استغالها  يتم  لم  عالية  بكرات 
خــصــوصــًا خـــال الــجــولــة األولـــــى، عـــن طــريــق 
املهاجم العائد، يوسف العربي، الذي لم يكن 
الجولة،  هــذه  املطلوب خــال  باملستوى  أداؤه 
ــى تــغــيــيــره  ــ ــع رونـــــــار إلـ ــ ــو األمــــــر الــــــذي دفـ ــ وهـ
بــــالــــاعــــب الـــــشـــــاب، يــــوســــف الـــنـــصـــيـــري، مــع 
الثاني،  الشوط  الثاني. وخــال  الشوط  بداية 
ــــردود الــبــدنــي لـــدى مــجــمــوعــة من  انــخــفــض املـ
يونس  املــغــربــي، وخصوصًا  املنتخب  العــبــي 
بــلــهــنــدة، الـــذي تــم تعويضه بــاملــهــاجــم رشيد 
عــلــيــوي، بـــدون إضــافــة تــذكــر. وتــمــيــز الــشــوط 
الغابوني،  الجانب  من  كبير  بضغط  الثاني، 
الـــذي حـــاول فــي عــدة مناسبات خطف هدف 
الفوز، لكن استبسال الحارس، منير املحمدي 
ــــة مــن  ــيـ ــ ــكــــرة رأسـ ــوي، الـــــــذي تــــصــــدى لــ ــجــ ــكــ الــ
إلى  ليعيد  أوباميانغ،  العاملي، بيير  القناص 
في  مايير،  الشهير،  األملــانــي  ــان تصدي  األذهـ

كأس العالم 1970، بعد رأسية امللك بيلي.
ويمكن القول إن أسود األطلس أهدروا فرصة 
الــفــوز فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة، فــخــال الــشــوط 

في حني كان أمامنا 12 يومًا فقط«.  وقد بدأ 
ساوثغيت، الذي سيقود »األسود الثاثة« في 
املباريات األربع املقبلة، ومنها أمام سلوفينيا 
لودية  باإلضافة  التصفيات،  فــي  واسكتلندا 
إســبــانــيــا لــحــني تــعــيــني بــديــل لــلــمــديــر الــفــنــي 
املقال، سام أالردايس، مهمته بفوز باهت على 

مالطا على ملعب ويمبلي. 
ــاف: »كــانــت هــنــاك لــحــظــات لعبنا فيها  ــ وأضـ
ــا فـــرص  ــنـ ــقـــد ســـنـــحـــت لـ ــيـــد جـــــــدًا، لـ بـــشـــكـــل جـ
لتوسيع فــارق األهـــداف، وفــي الشوط الثاني 
فكرنا أن املباراة لصالحنا وبدأنا في التفكير 

في املباراة املقبلة«. 
وأكـــد ساوثغيت: »كــنــت أريـــد أن نــفــوز بفارق 
أهــــداف أكــبــر، وأن يــكــون الــنــاس أســعــد، فأنا 
دائمًا أرغب في أن يقدم فريقي كرة قدم جميلة 
فــريــقــا يلعب  يـــهـــاجـــم، ولــكــنــنــا واجـــهـــنـــا  وأن 

بخطة 4-5-1 بشكل جيد«. 
كــمــا لـــم يـــتـــردد فـــي مـــدح قــائــد الــفــريــق، وايـــن 
روني، العب فريق مانشستر يونايتد: »كانت 
خبرته وقيادته مهمة هذا األسبوع، باإلضافة 
إلى أنني أردت أن يلعب ديلي )ألي( في األمام 
أكثر، بالقرب من الحارس )الخصم(، واخترت 
الــطــريــقــة الـــتـــي اعــتــقــدت أنـــهـــا األنـــســـب لــهــذه 

املباراة«. 
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، اســتــدعــى املــــدرب املــؤقــت 
ظــهــيــر أيــســر فــريــق أرســــنــــال، كـــيـــران غــيــبــس، 
ــاراة يــــــوم غــــــد، الـــــثـــــاثـــــاء، أمـــــام  ــ ــبــ ــ ــة مــ ــمـ ــائـ ــقـ لـ
ــداًل مـــن العـــب ســاوثــهــامــبــتــون،  ســلــوفــيــنــيــا، بــ
ــيــــب فــــي املــــبــــاراة  ريـــــــان بــــرتــــرانــــد، الـــــــذي أصــ

للكرة من  كبير  تمّيز باستحواذ  الــذي  األول، 
فعالية  بــدون  لكن  املغربي،  املنتخب  عناصر 
كبيرة أمام دفاع غابوني، لم يكن بتلك القوة 
الفهود على قلتهم في  أنــصــار  املــنــشــودة مــن 
النتيجة في املجمل تبقى  هذه املباراة، ولكن 

إيجابية.

سقوط ليبي
تلقى املنتخب الليبي خسارة ثقيلة، 4-صفر، 
خــــارج أرضـــــه، أمــــام الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
في افتتاح مــشــواره في املجموعة األولــى من 
الــتــصــفــيــات. وافــتــتــح ديــومــيــرســي مــبــوكــانــي 
باب التسجيل بعد ست دقائق فقط، حني هز 
تمريرة  تلقى  بعدما  الليبي  املنتخب  شــبــاك 
متقنة  بطريقة  فــســدد  الـــجـــزاء،  منطقة  داخـــل 
بــقــدمــه الــيــســرى فـــي الـــزاويـــة الــبــعــيــدة ملــرمــى 
الشوط  الورفلي. وقبل نهاية  الحارس، خالد 
بـــدقـــيـــقـــة واحـــــــــدة، تــلــقــى املـــهـــاجـــم جـــونـــاثـــان 
داخــل  إلــى  مميزة  تمريرة  مبانغي  بولينغي 
منطقة الجزاء، ليتمكن بذلك من رفع النتيجة 
إلى 2-صفر. وأضاف بعدها مبوكاني الهدف 
 56 الدقيقة  في  الكونغولي  للمنتخب  الثالث 
عندما ارتقى أعلى من املدافعني، ليحول كرة 
عرضية متقنة من اليمني برأسه في الشباك. 
بــهــدف رابــع  الــلــقــاء  واخــتــتــم فيرمني موبيلي 
الدقيقة 69، حــني أطلق تسديدة مــن على  فــي 
الحكم هدفًا  وألــغــى  الــجــزاء.  مــشــارف منطقة 
خامسًا ألصحاب األرض قبل عشر دقائق من 

النهاية بسبب التسلل.

تاريخيًا  انــتــصــار ساوثغيت  وكـــان  األخــيــرة. 
على أرضه، إذ قاد الاعبان دانييل ستوريدج 
لتحقيق  الثاثة  األســود  آلــي منتخب  وديلي 
فوٍز جديد على أرض ملعبهم، ليستمر رقمهم 
التاريخي في الفوز في الديار، حيث لم تخسر 

إنكلترا منذ 16 عامًا على أرضية ميدانها في 
التصفيات املونديالية. 

ــرة الـــتـــي مــنــيــت بها  ــيــ وتـــعـــود الــهــزيــمــة األخــ
إنكلترا إلى عام 2000، يوم خسرت أمام أملانيا 
فـــي أرضـــهـــا بــنــتــيــجــة 0-1. يــذكــر أن االتــحــاد 

اإلنكليزي يبحث إمكانية تعيني مدرب جديد، 
عن  األخير  اللقاء  في  الصحافة  تحدثت  وقــد 
مانشيني،  روبــرتــو  اإليطالي،  تعيني  فرضية 
ــات، وهــو  ــ ــــدرجـ والــــــذي حــضــر املــــبــــاراة مـــن املـ
الذي يمتلك خبرة في الكرة اإلنكليزية بسبب 
تدريبه نادي مانشستر سيتي لفترة طويلة، 
وتــحــقــيــقــه مــعــه لــقــب الــبــريــمــيــيــر لــيــغ، وطـــرح 
البعض في وقت سابق عديد األسماء لتولي 
هــــذه املـــهـــمـــة، ومــــن بــيــنــهــا الــفــرنــســي أرســـني 
والخبرة  الــبــاع  يعتبر صــاحــب  الـــذي  فينغر، 
ــتـــرة طـــويـــلـــة فــي  ــذي قـــضـــى فـ ــ األكــــبــــر، فـــهـــو الــ
أرسنال تصل إلى 20 عامًا، حني استلم الفريق 
اإلمكانيات  كل  فلديه  بالتالي   ،1996 عــام  في 
ملهمة أخــيــرة ربما فــي مسيرته فــي حــال ترك 
ــر يــبــدو مــســتــبــعــدًا في  الــغــانــيــرز رغـــم أن األمــ

الفترة الحالية.
وتمتلك إنكلترا جيًا مميزًا لكنها غير قادرة 
إذ فشلت  الجماهير،  يفرح  لقب  على تحقيق 
فــي االخــتــبــار األخــيــر خــال يــورو 2016، حني 
قــدمــت مــســتــوى بــاهــتــًا فـــي دور املــجــمــوعــات 
بــقــيــادة املــــــدرب، روي هـــودجـــســـون، ومــــن ثم 
ــام اسكتلندا  خــرجــت فــي الــــدور الـــذي تـــاه أمـ
املتواضعة، التي ظهرت ألول مرة في املسابقة، 
ولم يحقق منتخب األسود الثاثة سوى لقب 
ــو كــــأس الـــعـــالـــم 1966 حني  واحـــــد كــبــيــر، وهــ
اســتــضــافــت الــبــطــولــة عــلــى أرضـــهـــا، ويــومــهــا 
انتصرت على أملانيا في النهائي بنتيجة 2-4 

خال الوقت اإلضافي.
)العربي الجديد، إفي(

ساوثغيت سعيد بالفوز المتواضع في المهمة األولىالمغرب يعود بتعادل ثمين من الغابون
عاد المغرب بتعادل جيد 

من خارج الديار، فيما 
لم تقدم ليبيا المستوى 

المطلوب

تمكنت إنكلترا من الفوز 
على مالطا بهدفين 

نظيفين بقيادة المدرب 
المؤقت ساوثغيت

المنتخب المغربي كان قادرًا على العودة بنقاط الفوز )األناضول(

)Getty( بطل أوروبا يسعى إلى تحقيق الفوز الثاني

)Getty( بلجيكا القوية تقدم مستوى رائعًا

)Getty( إنكلترا لم تخسر على أرضها في تصفيات المونديال منذ 16 عامًا

مباريـات
      األسبـوع

رياض الترك

من  الثالثة  الــجــولــة  الــيــوم  تنطلق 
الـــتـــصـــفـــيـــات األوروبــــــيــــــة املـــؤهـــلـــة 
الــعــالــم 2018، إذ تشهد  كـــأس  إلـــى 
األولى والثانية والثامنة مباريات  املجموعة 
لبطل أوروبا املنتخب البرتغالي، الذي يواجه 
جزر الفارو، ووصيفه املنتخب الفرنسي، الذي 
يخوض مباراة قوية ضد املنتخب الهولندي، 
فــي حــني تــواجــه بلجيكا منتخب جبل طــارق 

خارج الديار.

المجموعة األولى
تــشــهــد هـــذه املــجــمــوعــة مــبــاراتــني مـــن الــعــيــار 

التصفيات 
األوروبية

فرنسا في مواجهة 
قوية مع هولندا

تشهد التصفيات األوروبية، اليوم، مباريات كثيرة، 
أبرزها مواجهة فرنسا وهولندا النارية، في حين 
يخوض بطل أوروبا مباراة سهلة أمام جزر الفارو 

وعينه على الفوز وال شيء سواه

تقرير

يــورو  وصيفة  فرنسا  تجمع  األولـــى  الثقيل، 
غــــــاب عــن  الـــــــذي  هــــولــــنــــدا،  2016 ومـــنـــتـــخـــب 
ــيـــرة ألول مـــرة منذ  ــيــــة األخـ الــبــطــولــة األوروبــ
سنوات، والــذي يعاني في السنوات األخيرة. 
سجا  اللذين  املنتخبني  تجمع  قوية  مــبــاراة 
حــضــورهــمــا بـــقـــوة حــتــى اآلن بــعــد جــولــتــني 

ــة. وجــمــع املنتخب  ــيــ مـــن الــتــصــفــيــات األوروبــ
الفرنسي أربـــع نــقــاط مــن مــبــاراتــني، حصدها 
ــفـــاجـــئ أمـــــــام بـــيـــاروســـيـــا خــــارج  بـــتـــعـــادل مـ
القواعد بدون أهداف، وفوز كبير على بلغاريا 
)4 - 1(. بينما بدأت هولندا التصفيات بتعادل 
مع السويد )1 - 1(، ثم فوز في الجولة  الثانية 
على بياروسيا )4 - 1(، ليجمع نفس رصيد 

نقاط منتخب »الديوك«.
الــهــولــنــدي على  فـــوز للمنتخب  ويــعــود آخـــر 
فرنسا إلى عام 2008 عندما فاز »البرتقالي« 
بــنــتــيــجــة عــريــضــة )4 – 1( فـــي بــطــولــة األمـــم 
األوروبــــــيــــــة آنـــــــــذاك. وفـــــي ســـجـــل املـــواجـــهـــات 
 11 فــي  فرنسا  فــازت  املنتخبني،  التي جمعت 
ــبـــاراة مــقــابــل عــشــرة انـــتـــصـــارات للمنتخب  مـ
الهولندي، في وقت تعادل فيه املنتخبان في 
ثاث مباريات. وفي نفس املجموعة، يخوض 
املنتخب السويدي مباراة قوية ضد بلغاريا، 
وينافس هذان املنتخبان فرنسا وهولندا على 
البطاقات املؤهلة إلى املونديال، وذلك ألنهما 
املنتخبان  يملكه  ملــا  نــظــرًا  للمنافسة  األقـــرب 
املــلــعــب. يملك  مــن إمــكــانــيــات فنية على أرض 
نــقــاط مــن مباراتني  أربـــع  الــســويــدي  املنتخب 
حصدها مــن تــعــادل فــي الــجــولــة األولـــى أمــام 
هولندا )1 – 1( وفوز في الجولة الثانية على 

بياروسيا بهدف نظيف.
ــإن بــلــغــاريــا حــصــدت حــتــى اآلن  فــي املــقــابــل فـ
ثــــاث نـــقـــاط بـــفـــوز فـــي الـــجـــولـــة األولــــــى على 
في  3( وخـــســـارة   –  4( لــوكــســمــبــورغ  منتخب 
واملــبــاراة   .)1  –  4( فرنسا  مــن  الثانية  الجولة 
بغية  املنتخبني  ألحــد  كبيرة  فــرصــة  ستكون 
الــضــغــط عــلــى كــل مــن فــرنــســا وهــولــنــدا، أبــرز 

مرشحني في املجموعة. 

المجموعة الثانية
يـــخـــوض بــطــل أوروبـــــــا مـــبـــاراتـــه الــثــالــثــة في 
التصفيات األوروبية املؤهلة إلى كأس العالم 
2018، وهذه املرة يلعب مع جزر الفارو خارج 
الـــقـــواعـــد، والـــعـــني عــلــى الــنــقــاط الــكــامــلــة بعد 
االستعراض الكبير في الجولة الثانية والفوز 
الــكــبــيــر عــلــى مــنــتــخــب أنــــــدورا بــســتــة أهــــداف 

نظيفة. 
وكان املنتخب البرتغالي قد عوض الخسارة 
املــفــاجــئــة فـــي الــجــولــة األولـــــى أمــــام املنتخب 
ــاد  ــتـــعـ ــدفـــني نـــظـــيـــفـــني، واسـ الــــســــويــــســــري بـــهـ
أهــداف في  أربعة  رونــالــدو عافيته بتسجيله 
مباراة واحــدة. أمــا منتخب جــزر الــفــارو، فهو 
منافس فرض نفسه في املجموعة بعد جولتني 
مــن الــتــصــفــيــات، وذلـــك ألنـــه جــمــع أربـــع نقاط 

المنتخب الهولندي 
لم يفز على فرنسا منذ 

عام 2008

)Getty( فرنسا لمواصلة النتائج اإليجابية

حتى اآلن من تعادل مع منتخب قوي بحجم 
ــــوز مــثــيــر عــلــى التــفــيــا فـــي الــجــولــة  املـــجـــر، وفـ
الثانية بهدفني نظيفني. وقد ُيسبب منتخب 
جزر الفارو مشاكل جمة للمنتخب البرتغالي، 
رغم كل الفوارق الفنية الكبيرة بني املنتخبني.  
اليوم، يخوض متصدر املجموعة  وفي نفس 
الثالثة  مباراته  السويسري  املنتخب  الثانية 
فــي التصفيات األوروبــيــة أمــام أنـــدورا خــارج 
الـــديـــار، وهـــو املــنــتــخــب الــــذي حــصــد الــعــامــة 
ــاز فـــي الــجــولــة  الــكــامــلــة حــتــى اآلن بــعــد أن فــ
األولى على منتخب »برازيل أوروبا« بهدفني 
نظيفني، وعاد وحقق فوزه الثاني تواليًا على 

واألهـــــــداف الــتــي تــحــســم فـــي نــهــايــة الــطــريــقــة 
هوية املتأهلني.

المجموعة الثامنة
منتخبات  أقــوى  البلجيكي،  املنتخب  يسعى 
هـــذه املــجــمــوعــة، إلـــى متابعة بــدايــتــه الــرائــعــة 
ــــع مــنــتــخــب  ــــني يـــلـــعـــب مـ ــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، حـ فـ
جبل طــارق خــارج الــديــار وعينه على النقاط 
الكاملة ال ســواهــا. وكــان منتخب بلجيكا قد 
بدأ بفوز مهم في الجولة األولى على قبرص 
خارج القواعد بثاثة أهداف نظيفة، ثم حقق 
بأربعة  البوسنة  منتخب  على  الــثــانــي  فـــوزه 

املنتخب املجري في مباراة مجنونة )3 – 2(. 
إلـــى مواصلة  الــســويــســري  املنتخب  ويــســعــى 
مــــشــــواره الـــنـــاجـــح والــــرائــــع فـــي الــتــصــفــيــات، 
والهدف جمع تسع نقاط كاملة تساعده كثيرًا 
في مسيرته للمنافسة على إحدى البطاقتني 
املؤهلتني. في املقابل فإن املنتخب البرتغالي 
ال بديل له ســوى الفوز في املــبــاراة أمــام جزر 
الفارو، ألن خسارة النقاط في هذا اللقاء وفوز 
الفريقني ست  بني  الفارق  سويسرا، سيجعل 
الــذي قد يتسبب بمشاكل  األمــر  نقاط كاملة، 
كــبــيــرة لــبــطــل أوروبـــــا فـــي مـــشـــوار تــأهــلــه إلــى 
مونديال روسيا 2018، بحساب فارق النقاط 

أهداف نظيفة أيضًا، ليؤكد املدرب اإلسباني، 
ــيـــرتـــو مــارتــيــنــيــز، أنــــه قـــــادر عــلــى قــيــادة  روبـ

بلجيكا نحو املونديال.
بلجيكا سهلة  مــبــاراة  تكون  أن  املتوقع  ومــن 
ــفــــوارق الــشــاســعــة  مـــع جــبــل طـــــارق، بــســبــب الــ
بني البلدين، خصوصًا أن جبل طارق حديث 
الــعــهــد فــي مــنــافــســات التصفيات األوروبـــيـــة، 
كما أنه لم يحصد أية نقطة حتى اآلن ودخلت 

مرماه ثمانية أهداف في مباراتني فقط.
وفي نفس املجموعة يلعب املنتحب اليوناني، 
فــــرض نــفــســه مــنــافــســًا قـــويـــًا لبلجيكا  الـــــذي 
ــــن يـــتـــنـــازل عــــن حــقــه  ــــذه املـــجـــمـــوعـــة. ولـ فــــي هـ

فــي املــنــافــســة عــلــى إحــــدى الــبــطــاقــات املــؤهــلــة 
الثالثة  مباراتها  اليونان  بسهولة. وتخوض 
ــارج الــقــواعــد ومــن  فـــي مــواجــهــة إســتــونــيــا خــ
املنتخب  املباراة سهلة على  أن تكون  املتوقع 

اليوناني.
وكــانــت الــيــونــان قــد فـــازت فــي الــجــولــة األولــى 
عــلــى جــبــل طـــارق )4 – 1(، وعــلــى قــبــرص في 
الجولة الثانية بهدفني نظيفني، وتسعى إلى 
وأمامها  الثالثة،  الجولة  في  الكاملة  العامة 
لذلك  القوية،  بلجيكا  مواجهة  قبل  مباراتان 
عليها جــمــع أكــبــر عـــدد مــن الــنــقــاط قــبــل هــذه 

املواجهة املنتظرة.
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حسام أسامة

ــيــــرمــــان  ــقــــى بــــــاريــــــس ســــــــان جــ ــلــ تــ
ثماني مباريات  أول  هزيمتني في 
ــم الــــجــــاري،  مــــن مـــنـــافـــســـات املــــوســ
وهــــو نــفــس عــــدد الـــهـــزائـــم الــتــي تــلــقــاهــا على 
مــــدار املــوســم املــاضــي كــامــا، وهـــو مــا يشير 
إلى أن الفريق ما زال يبحث عن طريق العودة 
ملـــســـتـــواه املـــعـــهـــود، وذلـــــك بــعــد رحـــيـــل نجمه 
إلى  إبراهيموفيتش  زالتــان  السويدي  األول، 
أوناي  اإلسباني  وتولى  يونايتد،  مانشستر 
إيمري دفة القيادة الفنية بدال من لوران بان.
وبـــالـــرغـــم مـــن بـــدايـــة تــحــســن الــنــتــائــج، إال أن 
الـــفـــريـــق مـــا زال يـــقـــدم مـــــــردودا أقــــل مــمــا ظل 
ــي، وهـــــو مــــا قــد  ــ ــاضـ ــ عـــلـــيـــه طـــــــوال املــــوســــم املـ
ــبـــني بـــعـــد عــلــى  يـــعـــود إلـــــى عـــــدم تـــعـــود الـــاعـ
من حاتم  كل  وبــدايــة  الجديدة،  اللعب  طريقة 
بـــن عـــرفـــة وخــيــســي رودريـــغـــيـــز املـــســـيـــرة مع 
الفني،  املــديــر  مــع  بمشاكل  الــجــديــد  فريقهما 
الــــذي قــــرر االعـــتـــمـــاد عــلــيــهــمــا فـــي أقــــل حـــدود 
ممكنة، ويضاف إلى ذلك عدم ثبات مستوى 
ــي إديـــنـــســـون كــافــانــي مــهــاجــم  ــانــ ــوايــ األوروغــ
الفوز بدور  الــذي فشل حتى اآلن في  الفريق، 
البطولة، بعد رحيل إبراهيموفيتش، ليتحول 
إلى مشكلة على إيمري حلها من أجل تحسن 

أزمة 
سان جيرمان

بدأ باريس سان جيرمان بشكل محبط بالنسبة لجماهيره، بعدما فقد ثماني 
نقطتين  خسارة  إلى  باإلضافة  الفرنسي،  بالدوري  رحلته  بداية  في  نقاط 
أنبأ  ما  وهو  أوروبا،  أبطال  دوري  في  اإلنكليزي  أرسنال  أمام  ملعبه  على 

بوجود عدة مشاكل على إيمري حلها من أجل استعادة التوازن

3031
رياضة

قضية

األوضاع داخل نادي العاصمة.
التوقف  فــتــرة  إيــمــري بعد نهاية  وســيــحــاول 
للمنتخبات  الدولية  املباريات  بسبب أسبوع 
الــذي يحتل  العمل على نقاط ضعف الفريق، 
املركز الثالث في منافسات الــدوري الفرنسي 
برصيد 16، بفارق 4 نقاط عن نيس املتصدر 
الـــوصـــيـــف، إال أن االخــتــبــار  و3 عـــن مــونــاكــو 
الحقيقي بالنسبة له، هو ما سيقدمه املدرب 
فــي دوري أبــطــال أوروبـــــا، والــتــي جــمــع فيها 
4 نــقــاط حتى اآلن، وتــعــادل على أرضـــه أمــام 

أرسنال اإلنكليزي.

أزمة بن عرفة
غــامــر ســـان جــيــرمــان بــالــتــعــاقــد مــع حــاتــم بن 
عرفة قادما من نيس، وكان يعرف أن الاعب 
قد أثار الكثير من املشاكل في أنديته السابقة، 
خاصة أثناء رحلته في الدوري اإلنكليزي، إال 

الفريق  لقوة  دعما  فيه  تــرى  كانت  اإلدارة  أن 
عــلــى مـــــدار املـــوســـم الــــجــــاري، لــيــنــتــهــي األمـــر 

بضمه.
وكـــمـــا كــــان مــتــوقــعــا، حـــدثـــت املـــشـــاكـــل ولــكــن 
بــشــكــل مــبــكــر لــلــغــايــة، وهــــو مـــا دفــــع إيــمــري 
لــــفــــرض شــخــصــيــتــه، لــيــتــخــذ قــــــــرارا ســريــعــا 
باستبعاد الاعب من التشكيلة لحني تقديمه 
املنتظر منه على أرض امللعب، وأكدت تقارير 
األزمــة كانت تكمن في  أن  صحافية فرنسية، 
أن الاعب لم يكن يلتزم بالتدريبات، ولم يكن 
يقدم املنتظر منه من وجهة نظر مدربه، الذي 
دخل في مشادة معه، وأكــد له أهمية تقديمه 
أفــضــل مـــا لــديــه فـــي الـــتـــدريـــبـــات، ألنــــه »لــيــس 
مــيــســي« ولــيــس لــديــه مـــن املـــهـــارة مـــا يحسم 
مــبــاراة وحــيــدا، كما يفعل نجم برشلونة  بــه 

اإلسباني.
ولــكــن فــي مـــبـــاراة الــفــريــق األخـــيـــرة بــالــدوري 
ــفـــنـــي تــهــدئــة  أمـــــــام بـــــــــوردو، حـــــــاول املــــديــــر الـ
األوضــاع، وقرر الدفع بالاعب، وأكد أنه قدم 
فــي الــتــدريــبــات مــع يستحق عــلــيــه املــشــاركــة، 
إال أن وســائــل اإلعـــام تحدثت عــن أن إيمري 
دفـــع بــالــاعــب مــضــطــرا فــي ظــل غــيــاب كــل من 
خيسي وخافيير باستوري، ورغبته في دعم 
الــصــفــوف األمــامــيــة بــاعــب قـــادر على إحــداث 
الــفــارق، وهــو التحدي الــذي نجح فيه الاعب 

بعد فوز الفريق بهدفني نظيفني. 

غياب رد الفعل
ــل الــــعــــودة فــي  ــ يـــعـــانـــي الـــفـــريـــق كــثــيــر مــــن أجـ
في  يتأخر  أو  أهــدافــا  يتلقى  عندما  النتيجة 
الــنــتــيــجــة، وهــــي املــشــكــلــة الــتــي يــعــانــي منها 
طوال املواسم املاضية، فحدث نفس األمر مع 
املدير الفني السابق لوران بان، الذي عوض 
تأخره في 3 من أصل تسع هزائم تعرض لها 

مع الفريق.
وعاد الفريق في الدوري املوسم املاضي أمام 
نانتس ومارسيليا بالدوري وتولوز في كأس 
فــرنــســا، ولــكــنــه فــشــل فــي تحقيق نــفــس األمــر 
أمــــام خــصــوم بــحــجــم لــيــون ومـــونـــاكـــو، وهــي 
لــســان جــيــرمــان خــال  االخــتــبــارات الحقيقية 
ــاري، خـــاصـــة فـــي غــيــاب  ــجــ ــم املــحــلــي الــ املـــوسـ
لكثير  يعتبر حا  كــان  الــذي  إبراهيموفيتش 

من املشاكل الهجومية للفريق الباريسي.

كافاني ودور إبرا
الذي  والــدور  إبراهيموفيتش  وبالحديث عن 
ــي الـــخـــطـــوط األمــــامــــيــــة لــســان  كـــــان يـــقـــدمـــه فــ
جيرمان، فلم ينجح كافاني بعد في كسب ثقة 
إيــمــري بشكل كــامــل، بالرغم مــن أنــه قــد نجح 
فــي إحــــراز ثمانية أهــــداف فــي أول  مــبــاريــات 
الــفــرنــســي، إال أن نــســبــة إضــاعــتــه  ــدوري  ــالــ بــ
مع  حــرج  مــوقــف  فــي  للفرص تضعه  الكبيرة 
مــديــره الــفــنــي والــجــمــاهــيــر الــتــي تنتظر منه 

الكثير.
معدل  أن  الفرنسية  اإلعــام  واعتبرت وسائل 

بن عرفة وكافاني 
وردة الفعل أبرز أزمات 

إيمري في سان جيرمان

الرياضي اللبناني يبدأ البطولة بفوز على الريان
ــواره فـــي بــطــولــة آســيــا لــأنــديــة لــكــرة الــســلــة الــتــي  اســتــهــل الـــريـــاضـــي الــلــبــنــانــي مـــشـ
افتتاح  في   78-92 القطري  الــريــان  على  بفوزه  الصينية  هونان  مدينة  تستضيفها 

منافسات املجموعة األولى.
الربع األول قبل أن يتقدم في نهايته بفارق نقطة واحدة  اللبناني في  الفريق  وعانى 
وبواقع 26-25. وفرض الرياضي سيطرته على الربع الثاني مستفيدًا من سرعة العبيه 

لينهيه 50-33 ولكنه تلقى ضربة قوية بخروج العبه أمير سعود بسبب اإلصابة.
واستمر الفريق اللبناني - الذي سبق له التتويج باللقب مرة واحدة عام 2011 - في 
لحسم  طريقه  فــي   52-77 بنتيجة  الثالث  الــربــع  لينهي  اللقاء  مجريات  على  هيمنته 
املباراة في الربع األخير بفضل تألق األميركي ديواريك سبنسر الذي سجل 23 نقطة 

منها 15 نقطة من خمس رميات ثالثية.

فرودينو يقود هيمنة ألمانية على بطولة العالم للثالثي
للثالثي وســط سيطرة  العالم  يــان فرودينو بشكل رائــع ودافــع عن لقب بطولة  ظهر 
أملانية على أول ثالثة مراكز باملسابقة، وأنهى فرودينو منافسات السباحة ملسافة 3.8 
كيلومترات وقيادة الدراجات ملسافة 180 كيلومترًا والعدو ملسافة 42.2 كيلومترًا في 

ثماني ساعات وست دقائق و30 ثانية في جزيرة بيج في هاواي.
وجاء األملاني سيباستيان كينله )بطل العالم 2014( في املركز الثاني ويليه مواطنه 

باتريك النغ الذي سجل أفضل زمن على اإلطالق في منافسات العدو.
وهذه املرة الثالثة على التوالي التي يفوز بها أملاني بلقب بطولة العالم لكنها املرة الثانية 

التي تهيمن فيها أملانيا على أول ثالثة مراكز بعدما حدث ذلك في 1997.

نيك كيريوس يتوج ببطولة اليابان المفتوحة
ـــ15  ال تــوج األســتــرالــي نيك كــيــريــوس، املصنف 
ــيــابــان املــفــتــوحــة لــلــتــنــس إثــر  عــاملــيــا، بــبــطــولــة ال
تغلبه على البلجيكي ديفيد جوفني، الـ14 عامليا، 

بنتيجة 4-6 و6-3 و7-5 في ساعتني.
ويعد هذا أول لقب يحققه كيريوس في سجل 
بــطــوالت رابــطــة العــبــي الــتــنــس املــحــتــرفــني ذات 
الـ500 نقطة، والثالث له منذ بداية العام الجاري 
فبراير/ فــي  وأتــالنــتــا  مارسيليا  بطولتي  بعد 

شباط وأغسطس/آب املاضيني، على الترتيب.
وعــلــى صــعــيــد آخــــر، تـــوج اإلســبــانــي مــارســيــل 
والبولندي مارسني ماتكوفسكي  جرانوييرس 
تغلبهما  عقب  املفتوحة  الــيــابــان  زوجـــي  بلقب 
رافني  أفريقي  الجنوب  املكون من  الثنائي  على 
كالسني واألمريكي راجيف رام في ساعة و13 

دقيقة بنتيجة 6-2 و7-6 و4-7.

شباب أطلس خنيفرة يفرض التعادل 
على المغرب التطواني 

فرض شباب أطلس خنيفرة الوافد الجديد التعادل بدون أهداف على مضيفه املغرب 
التطواني ليحقق تعادله الثالث في ثالث مباريات هذا املوسم بدوري املحترفني املغربي 

لكرة القدم.
وواجه املغرب التطواني صعوبات في اللعب بأسلوبه ضد ضيفه الذي كان يخوض 
مباراته األولى بقيادة املدرب سمير يعيش بعد انفصاله على نحو مفاجئ عن محمد 

بوطهير عقب التعادل 1-1 مع الرجاء البيضاوي الشهر املاضي.
وسدد كل فريق في إطار املرمى في الشوط األول وضغط املغرب التطواني بقوة بعد 

استئناف اللعب لكنه لم يستطع اختراق الدفاع العنيد للفريق الزائر.
ولدى املغرب التطواني خمس نقاط من ثالث مباريات مقابل ثالث نقاط لشباب أطلس 

خنيفرة
 

روني ضحية صافرات االستهجان
انبرى غاريث ساوثغيت مدرب إنكلترا للدفاع عن قائد فريقه واين روني بعد أن أطلق 

مشجعون صيحات استهجان ضد هداف املنتخب اإلنكليزي.
وفي مباراته األولى مع إنكلترا، قال املدرب املؤقت إنه ال يفهم ملاذا أطلق البعض ضمن 
حوالي 82 ألف مشجع صيحات استهجان ضد مهاجم مانشستر يونايتد ووصفه 

بأنه العب تعرض النتقادات »ظاملة«.
حصل ذلك في نهاية أسبوع قدمت فيه قبعة كهدية لروني بعدما أصبح أكثر العب في 

غير مركز حراسة املرمى خاض مباريات مع املنتخب اإلنكليزي.

وسجل 17 هدفًا في 29 مباراة، ونجح في حصد لقب الدوري 
مرتني ليغادر بعد ذلك القارة الالتينية، حني اختار اللعب في 
ناٍد كبير أيضًا، لكن هذه املرة كانت الوجهة أوروبا، وتحديدًا 
الــذي قضى في صحبته 3 مواسم  الهولندي،  نــادي فيورد 
تقريبًا، فسجل الكثير من األهداف، إذ وصل عددها إلى 50 
الهولندي في  الــدوري  في 103 مباريات، وحصد معه لقب 

موسم 1998-1999 وكذلك درع يوهان كرويف.
نـــادي بولونيا اإليطالي،  حــّط كـــروز رحــالــه عــام 2000 فــي 
ــاول أن  ــ ــــدرب فــرانــشــيــســكــو غـــويـــدولـــني، وحـ تــحــت قـــيـــادة املـ
في  املنافسة  رغــم صعوبة  املستطاع  قــدر  الــفــريــق  يساعد 
ــدوري اإليــطــالــي، بسبب قـــوة املــدافــعــني مــن كــل الــنــواحــي  ــ الـ
املركز  الفريق على احتالل  الهوائية والبدنية، وساعد  حتى 
السابع في موسم 2001-2002، وسجل خالل 3 مواسم 30 
هدفًا في 98 مباراة. قرر بعد ذلك نادي إنتر ميالن الكبير 

التعاقد معه فــي عــام 2003 وحمل الــرقــم 9، ثــم شــارك في 
تاريخ 14 سبتمبر/ أيلول في لقاء أمام سيينا ولعب الدقائق 
ـــ90، وانــتــهــى الــلــقــاء بــالــفــوز 1-0، وســجــل هــدفــه األول في  ــ ال
شباك أرسنال على ملعب هايبري يوم 17 سبتمبر/أيلول 
2003 في دوري األبطال. استمر كروز في السان سيرو مع 
النيراتزوري حتى نهاية موسم 2008-2009 وسجل خالل 
تلك الحقبة 75 هدفًا في 192 لقاء، وتّوج بالدوري اإليطالي 
4 مرات، وكذلك كأس إيطاليا في مناسبتني، كما حصد لقب 
السوبر اإليطالي، وبعض هذه األلقاب جاءت بسبب تخسير 
ــام 2005 بــســب فــضــيــحــة الــكــالــتــشــو بــولــي،  يــوفــنــتــوس عــ
بعدها  انتقل  الثانية.  الــدرجــة  إلــى  اتــحــادي  بــقــرار  وهبوطه 
كروز إلى التسيو ولعب موسمًا واحدًا، سجل فيه 4 أهداف، 
وحصد لقب السوبر ليعتزل في نهاية موسم 2010-2009، 

وهو الذي مّثل بالده في 22 لقاء أحرز خاللها 4 أهداف.

حسين غازي

البالغ مترًا و90 سنتمترًا، وقوته  الفارع،  كان يستغل طوله 
البدنية، للتفوق على الخصوم في الكرات الهوائية واملحافظة 
على الكرة. إنه املهاجم األرجنتيني، خوليو ريكاردو كروز، 
والذي ولد في مثل هذا اليوم 10 أكتوبر/ تشرين األول عام 
1974 في مدينة سانتياغو ديل إستيرو األرجنتينية، وبلغ 

اليوم عامه الـ42.
بدأ كــروز مسيرته في نــادي بانتفيلد الثاني، حني كان في 
لم تستمر طوياًل،  هناك  تواجده  فترة  لكن  عمره 18 سنة، 
انتقل للفريق األول وخــاض 5 مباريات في  في عــام 1993 
الــنــادي حتى عام  االحــتــرافــي، وبقي في  االفتتاحي  املوسم 

1997. سجل خالل تلك الفترة 16 هدفًا في 64 مباراة.
لعب بعدها مع النادي الكبير في بالد التانغو أي ريفر بليت، 

خوليو كروز

على هامش الحدث

نستعرض 
في فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب أرجنتيني 

لعب للعديد من 
األندية الكبيرة، 
أبرزها إنتر ميالن

حاتم بن عرفة 
يسعى إلثبات نفسه 
في صفوف فريقه 
)Getty( الجديد

بعد رحيل البرازيلي، ديفيد لويز، إلى تشيلسي اإلنكليزي، يفكر مواطنه، 
اآلخر،  هو  الفريق  ترك  في  جيرمان،  سان  باريس  مدافع  سيلفا،  تياغو 
خاصة مع عدم وجود أي مفاوضات مع الفريق الفرنسي من أجل 
تمديد تعاقده، الذي ينتهي الموسم المقبل، وقد يكون »البلوز« أو 
أن  الالعب  وكيل  وأكد  الالعب.  بخدمات  للفوز  األقرب  اإليطالي  ميالن 
الدوري اإلنكليزي يثير اهتمام الالعب، حيث يراه األقوى في العالم، وهو 

ما قد يدفعه لالنضمام إلى مواطنه لويز في النادي اللندني. 

سيلفا يطرق أبواب الرحيل

وجه رياضي

األهــداف املميز لكافاني هذا املوسم قد يكون 
املباريات السهلة، لن  خادعا، ألن تهديفه في 
يعفيه من تحمل جزء من خسارة فريقه، بسبب 
املرمى، مثلما حــدث في مباراة  أمــام  فاعليته 
تولوز بالدوري، عندما نجح الحارس الشاب 
ألبان الفونت في إيقاف خطورة مهاجم سان 
جيرمان، الذي اختفى في اللحظات الحاسمة 
التي احتاجه فيها الفريق، وهو ما دفع إيمري 

املــوســم الــجــاري، بحثا عــن مــغــامــرى جــديــدة. 
قرر  أزمـــة حقيقية حــال  فــي  الفريق  وسيكون 
املقبلة، خاصة  األشهر  الرحيل خال  كافاني 
وأنه يعتبر رأس الحربة الوحيد في صفوف 
الــفــريــق، وهـــو مــا دفـــع الــفــريــق لــبــدايــة البحث 
عـــن مــهــاجــم مــمــيــز جـــديـــد، يــدعــم الــفــريــق إلــى 
ــانـــي أو أن يكون  ــوايـ جــانــب املــهــاجــم األوروغـ
نــــواة لــتــجــديــد كــامــل فـــي الــخــطــوط األمــامــيــة 

لبداية البحث عن مهاجم جديد للفترة املقبلة.
ــبـــدو أن مــشــاكــل كــافــانــي لـــن تــنــتــهــي عند  ويـ
أن  تقارير صحافية،  أكــدت  الحد، بعدما  هــذا 
املهاجم الذي ينتهي عقده في يونيو/حزيران 
الذي  الفريق،  التعاقد مع  2018 رفض تمديد 
عــرض عليه مــواصــلــة الــرحــلــة لــثــاث سنوات 
قــادمــة، إال ان الــنــجــم األوروغـــوايـــانـــي بـــدأ في 
املماطلة بشكل يدل على أنه قد يرحل بنهاية 

لفريق العاصمة الفرنسية، الذي يمني النفس 
بتحقيق دوري األبطال خال املواسم املقبلة.

وأوضحت تقارير إسبانية أن الاعب يدرس 
عـــروضـــا مــقــدمــة لـــه مـــن الــــدوريــــني اإلســبــانــي 
ــيـــزي، وأنـــــه يـــريـــد أن يـــرحـــل بــنــهــايــة  ــلـ ــكـ واإلنـ
املوسم الجاري من أجل خوض تجربة جديد، 
ــــواء حــولــه، خــاصــة أن على  قــبــل خــفــوت األضـ

بعد عدة أشهر من إتمام الثاثني عاما.

كشفت صحيفة »ميترو« البريطانية عن أن النجمني، بول بوغبا وزالتان إبراهيموفيتش، 
يتسببان بمشاكل كثيرة في مانشستر يونايتد منذ بداية املوسم الجديد، وذلك بسبب 
أسطورة  وانتقد  منفرد.  بشكل  والعمل  بأكملها،  املجموعة  مع  كثيرًا  انخراطهما  عــدم 
»دايلي  فــي صحيفة  األسبوعي  عــمــوده  فــي  ميرسون،  بــول  اإلنكليزي،  أرســنــال  فريق 
ستار« البريطانية، أداء فريق مانشستر يونايتد، وفاجأ الجماهير بتأكيده أن الفرنسي 
الُحمر«  الشياطني   « لـ  املشاكل  يسببان  إبراهيموفيتش  زالتــان  والسويدي  بوغبا  بول 

وذلك ألنهما يتجاهالن زمالءهما في التدريبات واملباريات.

صورة في خبر

مشاكل بوغبا وإبراهيموفيتش
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»التمباك« في السودان
تجارة مزدهرة رغم المخاطر الصحية

الخرطوم ـ مي علي

ــاب  ــ ــشـ ــ فـــــــي كـــــــل مـــــــــرة يـــــــحـــــــاول الـ
السوداني، محمد مختار، اإلقالع 
عـــن تــعــاطــي »الــتــمــبــاك«، ســرعــان 
مــا يفشل ويــعــود إلــى تعاطيه مــرة أخــرى، 
ــدًا مــن بــن 24% مــن جملة  مــا يجعله واحــ
ســـكـــان املـــــدن الـــســـودانـــيـــة مــمــن يــتــعــاطــون 
الــرغــم من  الــســودانــي، على  الشعبي  التبغ 
دراسات طبية متخصصة أكدت أن التمباك 
مسبب رئيسي لسرطانات الفم واللثة، كما 
يؤكد عميد كلية طب األســنــان في جامعة 

الخرطوم الدكتور يوسف عثمان يوسف.
وتــبــلــغ نــســبــة مــتــعــاطــي الــتــمــبــاك املــعــروف 
القرى  »السفة«، في  أو  »السعوط«  بـ  أيضًا 
السودانية 32 % من بن قاطنيها، وتصل 
إلــى 25 % وبلغت  املراهقن  النسبة وســط 
وفقًا   %78 املساجن  بــن  املتعاطن  نسبة 
ــان في  ــنــ ــة أجـــرتـــهـــا كــلــيــة طـــب األســ لــــدراســ
عام  فــي  بــالــســودان  الطبية  العلوم  جامعة 
السودانية  الطبية  للدراسات  2014، ووفقًا 
ــادة  ــ ــلــــى 28 مــ ــتــــوي عــ ــحــ ــاك يــ ــبــ ــمــ ــتــ الــ فـــــــإن 
مسرطنة، أكثرها ضررًا هي نيترسامينات 
التبغ التي تتشكل أثناء تحضير وتخمير 
البينزوبيرين،  على  يحتوي  كما  التمباك، 
ــيــــد،  ــهــ ــالــــديــ ــفــــورمــ ــد، الــ ــيــ ــهــ ــديــ ــلــ ــونــ ــورتــ ــكــ الــ
واألسيتلديهيد )مادة مهيجة(، هيدرازين، 
العناصر  من  وغيرها  الكادميوم،  النيكل، 
السامة التي تهدد حياة متعاطيه كما يؤكد 
عميد كلية طب األسنان بجامعة الخرطوم، 
موضحًا أن النيكوتن الذي يمتصه الجسم 
من التمباك يتجاوز ثالثة أضعاف نظيره 

الناتج عند تدخن السجائر.
تعد واليــة شمال دارفــور املوطن الرئيسي 
لـــزراعـــة الــتــمــبــاك وإنـــتـــاجـــه، وتـــحـــديـــدًا في 
مناطق »طويلة« و»شنقلي طوباي« بوالية 
شــمــال دارفـــــور، فيما تــتــم زراعــتــه بــصــورة 
أقل في مناطق مورني بغرب دارفــور، وفي 
ــور  ــة جــنــوب دارفـ الــجــزء الــشــمــالــي مــن واليـ
ووفــق ما أكــده وزيــر الــزراعــة بوالية شمال 
دارفــور، آدم النحيلة. وأضــاف النحيلة في 
الجديد«:  »العربي  إلى  تصريحات خاصة 
ــزارع الــتــمــبــاك تــغــطــي مــا يــقــارب نصف  ــ »مـ
مــســاحــة األراضــــــي الــصــالــحــة لـــلـــزراعـــة في 
شمال دارفور، إذ تشغل حوالي 2500 فدان 
من جملة سبعة آالف فدان صالحة للزراعة. 
الطينية،  التربة  فــي  إال  التمباك  ينمو  وال 
التي تتوفر في الوديان ويعتبر التمباك من 
املحاصيل التي ال تتأثر باآلفات الزراعية، 
كما يعد املحصول الوحيد املقاوم للجفاف 
ــور. وتــابــع قائال:  بــواليــات دارفــ والتصحر 
»ســكــان املــنــطــقــة يــعــتــمــدون عــلــى الــتــمــبــاك، 
ــــي حـــيـــاتـــهـــم، ويـــعـــتـــبـــرونـــه  بـــشـــكـــل كـــلـــي فـ
املحصول الرئيس للمنطقة، خاصة في ظل 
عــدم وجــود أي مشاريع تنموية تستوعب 
 
ً
شباب وســكــان الــواليــة وتــدر عليهم دخــال

يجمعون  أنهم  مــزارعــون  ويؤكد  معقواًل«. 
مكان جيد  في  التمباك ويضعونها  أوراق 
إضافات  ووضــع  تجهيزها  ويتم  التهوية 
الذين  للتجار  وتــرســل  تجف  حتى  عليها 
نقعه في  بــعــد  الــتــمــبــاك  يــقــومــون بتخمير 

»الـــعـــطـــرون« )مـــــادة قــريــبــة  مــــاء مــخــلــوط بــــ
مـــن كــربــونــات الـــصـــوديـــوم(، وبــعــد عملية 
التخمير التي يطلق عليها »التمطير«، يتم 
الذين يتناولونه  الزبائن  التمباك إلى  بيع 
عبر وضع قطعة صغيرة منه ما بن الفك 

والشفاه ثم يبصقونها.

بورصة التمباك
بــاعــتــبــاره املــحــصــول االســتــراتــيــجــي األول 
ــراء  فــــي دارفـــــــــــور، تــــم إنــــشــــاء بــــورصــــة لـــشـ
ــــع مــــحــــصــــول الــــتــــمــــبــــاك، فـــــي مـــديـــنـــة  ــيـ ــ وبـ
الفاشر )عاصمة واليــة شمال درافـــور( في 
القانون  ووفـــق  املــاضــي.  الــقــرن  ثالثينيات 
املـــتـــعـــارف عــلــيــه فـــي الـــفـــاشـــر، ال يــحــق ألي 
مزراع بيع محصوله من التمباك خارج تلك 
رئيس  مكي،  الرشيد  يؤكد  كما  البورصة، 
»اتـــحـــاد تــجــار الــتــمــبــاك« فــي واليــــة شمال 
التمباك،  فــإن بورصة  دارفـــور. ووفقا ملكي 
تستقبل خمسة مالين قنطار من التمباك، 
خالل املوسم الواحد، ويبلغ سعر القنطار 
الواحد درجة أولى، حوالي 2100 جنيه، أي 

مايعادل 387 دوالرًا.
ــز تــخــزيــن  ــراكـ ــإن أكـــبـــر مـ وبــحــســب مـــكـــي، فــ
الــتــمــبــاك، تــقــع فــي مــديــنــة أم درمــــان غربي 

الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، إذ تــحــتــل مـــخـــازن 
السوق، تفوق  التمباك مساحة واسعة من 
املخازن  الخرطوم، وتتوزع  مساحة استاد 
داخل »حيشان« لها أبــواب ضخمة تسمح 
كبيرة  بكميات  املحملة  الشاحنات  بمرور 
مــــن جــــــــواالت الـــتـــبـــغ، كـــمـــا رصـــــــدت مــعــدة 
التحقيق، خالل جولة ميدانية في السوق، 
الــــذي ال تــتــوقــف الــحــركــة الـــدؤوبـــة فــيــه من 
قبل املئات من العمال ليل نهار، كما تبدو 
التجار وأصحاب  كبار  الثراء على  مظاهر 
ــــالت حــديــثــة  ــوديـ ــ املـــــخـــــازن، إذ تـــتـــزاحـــم مـ
ــــوارع الــفــرعــيــة  ــــشـ لـــســـيـــارات فـــخـــمـــة، فــــي الـ
ــازن جــيــدة  ــة إلــــى مــكــاتــب مــــالك املـــخـ املـــؤديـ
الــتــأثــيــث الـــتـــي يــتــضــح مـــن مــعــاملــهــا ثـــراء 

مالكيها.

ضوابط
تؤكد وزارة الصحه السودانية، عدم صدور 
قــانــون يــمــنــع تــعــاطــي وتـــجـــارة »الــتــمــبــاك« 
التبغ  بـــإدارة  لــدواع صحية، ووفقًا ملصدر 
في وزارة الصحة، فإن الوزارة ألزمت جميع 
مـــحـــالت بــيــع »الـــتـــمـــبـــاك«، بـــوضـــع تــحــذيــر 
مــكــتــوب بــخــط واضــــح عـــن مــضــار تعاطي 
الــتــمــبــاك، يــحــمــل عـــبـــارة: »الــتــمــبــاك ســبــٌب 

واشترطت  بالسرطان«،  لإلصابة  رئيسي 
ــارز أعـــلـــى املـــحـــل، كما  ــ وضـــعـــه فـــي مـــكـــان بـ
بعدم  التمباك  متعاطي  الــضــوابــط  ألــزمــت 
تــعــاطــيــه فـــي األمــــاكــــن الـــعـــامـــة واملـــركـــبـــات، 
ة« في 

ّ
»السف وعدم رمي مخلفاته املعروفة بـ

تلك األماكن. وتحتل واليات شرق السودان 
ــر نــــســــب مـــتـــعـــاطـــي  ــ ــبـ ــ املــــــراكــــــز األولــــــــــى ألكـ
ومستخدمي التمباك بن واليات السودان، 
فــيــهــا )98 %(،  املــتــعــاطــن  تــبــلــغ نــســبــة  إذ 
وفقًا إلحــصــاءات مستقاة من دراســة ملركز 
أبـــحـــاث الــتــمــبــاك ومــكــافــحــة ســـرطـــان الــفــم 
الخرطوم  بالخرطوم، وتأتي بعدها واليــة 
بـ )88 %(، ثم الجزيرة )86 %(، والشمالية 
)70 %(، وواليات دارفور وكردفان )65 %(، 
بينما لم تكن واليات جنوب السودان )قبل 
تــســتــهــلــك ســــوى )40 %( من  االنـــفـــصـــال(، 

اجمالي التمباك السوداني.

مخاوف من وقف التجارة
يــخــشــى تــجــار الــتــمــبــاك بــالــســوق الشعبي 
في مدينة أم درمان، منع تجارتهم من قبل 
السلطات الصحية باعتباره أحد مسببات 
سرطان الفم واللثة. ويتهم إبراهيم محمد، 
عـــضـــو اتــــحــــاد تـــجـــار الـــتـــمـــبـــاك، الــحــكــومــة 
باستهدافهم، من خالل الرسوم والجبايات 
ــارة  ــلــــى تــــجــ ــــي تـــفـــرضـــهـــا عــ ــتـ ــ ــرة الـ ــيــ ــبــ ــكــ الــ
ــور،   مــن مــزارعــه فــي دارفـ

ً
»الــتــمــبــاك«، بــدايــة

بالعاصمة  الــفــرعــيــة  بيعه  مــحــالت  وحــتــى 
فرض عليها رسوم تجارية 

ُ
والواليات، إذ ت

إبراهيم بأنها تفوق رسوم  عالية وصفها 
أيــــة ســلــعــة تـــجـــاريـــة أخـــــرى فـــي الــــســــودان، 
التجارية  الــرخــصــة  وتــتــراوح قيمة رســـوم 
ملـــحـــالت بــيــع الــتــمــبــاك بــالــتــجــزئــة، مـــا بن 
آالف   7 إلــــى  دوالرًا(   775( جــنــيــه  آالف   5
 
ً
قليال تقل  أو  وتــزيــد  دوالرًا(   1087( جنيه 

بحسب املوقع الجغرافي للمحل، وتحّصل 
املحليات كذلك مبلغ ألفي جنيه سنوي عن 
 عن 

ً
كل مخزن أي نحو 310 دوالرات، فضال

للمحلية  كــرســوم  مختلفة،  شهرية  رســـوم 
و110  دوالرًا(،   38( جنيها   250 نحو  تبلغ 
ــات.  ــايـ ــفـ نـ رســـــــوم  دوالرًا(   17( جـــنـــيـــهـــات 
اتــحــاد تــجــارة التمباك فإن  وحــســب عضو 
عملية زراعــة التمباك وتجارته، يعمل بها 
قـــرابـــة مــلــيــون شــخــص مـــن أهـــالـــي دارفــــور 

الذين يفوق عددهم املليونن.
ــور ال تـــرى أيــة  غــيــر أن حــكــومــة شــمــال دارفــ
مغاالة في الرسوم املفروضة على التمباك، 
أخــرى. وأكد  أي سلعة  وتعتبره مثله مثل 
ــة الــدكــتــور  وزيـــــر املـــالـــيـــة بــحــكــومــة الــــواليــ
محمد يحيى، أن نسبة دعم تجارة التمباك 
»العربي  لخزينة وزارته ليس كبيرًا، قائال لـ
الخزانة،  الجديد«:»كل ما يعود منها على 
مــــجــــرد رســـــــوم عــــاديــــة ال تـــتـــعـــدى بــضــعــة 

جنيهات للقنطار الواحد«.
وفــي حــديــث ال يخلو مــن تناقض واضــح، 
قــد تؤثر  التمباك  تــجــارة  أن  الــوزيــر  اعتبر 
بالفعل على ميزانية الوالية إذا تم إيقافها 
نهائيًا، إذ ال بــد مــن إيــجــاد بــدائــل لها في 
امليزانية. مضيفًا أنهم ال يفرضون زيادات 
التفاوض مع  إال بعد  التمباك  على رســوم 

كبار تجاره ومنتجيه.

عامل في محل لبيع »التمباك« في الخرطوم )العربي الجديد(

»التمباك«، أو التبغ الشعبي في السودان، ال يزال يحظى برواج بين سكان المدن والقرى، رغم المخاطر الصحية التي يمثلها، والتي 
دفعت الدولة إلى التحرك، غير أنها واجهت معارضة شعبية وتجارية شرسة

هوامش

أمجد ناصر

ــرة  ــف صــحــيــفــة عــربــيــة، مـــوقـــع، تــلــفــزة، دائــ
َّ
لـــم تــتــوق

حــكــومــيــة، هــيــئــة أهــلــيــة، صــمــتــا عــلــى تــدمــيــر حــلــب، 
واحتجاجا على حقول القتل املفتوحة فيها. فعلت هذا 
يفعله  لم  ما  مثلما فعلت مستشارتها  أملانية.  مجلة 
قون بمكارم األخالق  الذين يتشدَّ العرب واملسلمون، 
والعرى الوثقى. ال مديح هنا وال هجاء. لقد تجاوزنا 
تجاوزنا  الــهــازجــة.  ــانــة، 

ّ
الــطــن العربي  الشعر  أغـــراض 

ــر، ووقــت  املــفــرقــعــات الــكــالمــيــة. صــرنــا فــي مــوقــٍع آخـ
آخر. فحيال هذا القتل الجماعي، مطلق السراح، يحق 
أملــانــي: بعد أوشــفــتــز، الشعر  لنا قــول مــا قاله مفكر 
الكالم حيال غبار  الكالم بربرية. ماذا ينفع  بربرية. 
الــذي يتصاعد من زوايــا مدينة الحب  املــوت األبيض 
والطرب والطعام الشهي والعبقرية الفنية والتجارية، 
والــصــمــود الــطــويــل، الــطــويــل، أمـــام مــحــاوالت محوها 
من الوجود؟ ال مديح وال هجاء وال رثاء، فقد صرنا 
التي  وراء الكالم، ووراء الشعر، ووراء عــورات العرب 
ال تسترها أية بالغٍة في الكون. تقول املجلة األملانية 
األول(  تشرين  أكتوبر/   8 الــجــديــد«،  »العربي  )راجـــع 
ما ال تقوله صحيفة عربية. تقول ما جدوى الكالم. 

ــّدادات قـــراءات »فسيبوك«،  والــنــقــرات على املــوقــع. وعــ
عّما  التعبير  عــن  والــصــور  للكالم  الــتــام  العجز  أمـــام 

يجري هناك. 
لنفسي:  مـــرارًا. قلت  املنبر  هــذا  فــي  قلت شيئا كهذا 
سأصمت. لن أستخدم هذه اللغة املراوغة التي تعطي 
مائة اسم للجربوع، ولكنها غير قــادرة على تحريك 
شعرٍة في مفرق أمٍة تموت من الكسل والنفاق والجهل 
والتدّين الكاذب. هذا ما قاله عنهم القرآن. لست أنا من 
اخترع املنافقني، ولست أنا من هجا األعراب. ولست أنا 
عون. وأنهم 

ّ
من عرف أن هؤالء كاذبون. وأنهم متصن

الــنــاس عــن مــكــارم األخـــالق الحقيقية. تتوقف  أبــعــُد 
مجلة أملانية عن الكالم، ألنه عاجز. تصمت، ألنها غير 
قادرة على إنقاذ طفل من تحت الــردم، فيما نستمر 
نحن في الثرثرة. أين تجّمهر عشرة أشخاص في أّي 
دون  مــن  هــؤالء  قتل  على  احتجاجا  عربية  عاصمٍة 
قّرر  التي  املدينة،  في  أنهم محاصرون  سبٍب ســوى 
أن يجعلها نقطة تحّول  الطاغية بوتني وتابعه ماتي 
فــي صــراعــات الــقــوة؟ ال تهمنا صــراعــات الــقــوة. إلى 
القادرة  العظمى غير  الجحيم بمجلس األمن والقوى 
على إرسال شحنة أغذية، أو أدوية، إلى مدينٍة تموت. 
روسيا  يجبرون  مهما.  ليس  يفعلون  ال  أم  يفعلون 

التي صــارت ســوريــة ساحتها  بلطجتها  على وقــف 
هذا  السالفية،  العاصفة  أمــام  ينحنون  أم  املفتوحة، 

شأنهم. هذه صراعات القوة واملصالح بينهم. 
ال شأن لنا في ذلــك، على الرغم من أننا مسرح هذه 
الصراعات. وقودها وحطبها. ما يهمُّ هو نحن. أيننا؟ 
بل هل ظل معنى لضمير الرفع املنفصل املبني على 
؟ أيــن هو 

ُّ
الضّم هــذا؟ من يستخدمه؟ على مــاذا يــدل

خــــارج درس الــنــحــو؟ خــســرت املــســتــشــارة األملــانــيــة 
الــبــاب  ســيــاســة  بسبب  سياسيا  وحــضــورًا   

ً
شعبية

ــام، أكــثــر من  ــل مـــن عــ ــل بـــالدهـــا، فـــي أقـ املــفــتــوح. دخـ

الباب،  مليون الجئ، معظمهم من سورية، ولم تغلق 
بعدما  ونهبتها  املنطقة  استعمرت  دول  تفعل  كما 
مــواردهــا.   حسب  تصغر،  أو  تكبر  قطعا،  متها  قسَّ
غير  وإقليمية  ولــبــنــان،  األردن  غير  عربية،  دولــة  أّيــة 
تركيا، فتحت حدودها لنحو خمسة ماليني سوري، 
عــرٍش  العالم على  تــفــاوض  أن  تريد   

ٌ
ــة زرافـ دتهم  شرَّ

 دول الخليج كارثة اختاللها 
ّ

من الجماجم؟ ِلَم ال تحل
ث لغتهم ويكتب مثلها من اليمني  السكاني بمن يتحدَّ
إلى اليسار؟ يقّرر منبر صحافي أملاني ذائع الصيت 
أن يصمت، ألنــه غير قــادر على شحن اللغة بما هو 
املزيد  ِلــَم ال يهّزنا سقوط  الــوصــف. »يقول  أكثر من 
من القتلى في سورية؟ هل ألنَّ ما يحدث بعيٌد عنا؟ 
واألخــبــار؟  املــرّوعــة  الصور  كثرة  دنا من 

َّ
تبل أم ألننا 

أم ألنــنــا ال نــهــتــم بــتــلــك الـــصـــور، بــقــصــد أو مــن دون 
ال  ببساطة  ســوريــة،  ألنَّ  أم  ألنفسنا؟   

ً
حماية قصد، 

رنا أن نسّود صفحات  تعنينا بما يكفي؟«. ماذا لو قرَّ
األزيـــاء  الــثــرثــرة ومسابقات  بــثَّ  نــوقــف  أن  صحفنا. 
والطبخ، والغناء والرقص، وأخبار الهزل الغنائي؟ هل 

يمكن أن نفعل ذلك يوما، نصف يوم؟ ساعة؟
ــحـــدث. لــيــس ألن الـــحـــيـــاة »الزم  ــن يـ ــذا لـ ــم: هــ ــكـ ــنـ أراهـ

تستمر«، بل ألنَّ النار لم تمتد إلينا.. مؤقتا.. فقط.

بعد حلب... الكالم بربرية

وأخيرًا

أين تجّمهر عشرة 
أشخاص في أّي عاصمٍة 
عربية احتجاجًا على قتل 

هؤالء من دون سبٍب؟

عائدات مرتفعة

تقدر عائدات تجارة 
»التمباك« في والية الخرطوم 

بحوالي 30 مليون جنيه )465 
ألف دوالر( عبارة عن ضرائب 

وتراخيص وعوائد ورسوم 
خدمات أخرى. ويقدر عدد 

محالت التجزئة لبيع التمباك 
بالوالية 1300 دكان، يعمل فيها 
حوالى ستة آالف عامل، بينما 
يصل عدد املخازن الكبيرة إلى 
300 مخزن، يعمل بها أكثر من 

ثالثة آالف عامل في الشحن 
والتفريغ والتعبئة، األمر الذي 
يحتاج إلى روية في معالجة 
قضية التمباك، إليجاد بدائل 
توفر للعاملني حياة كريمة، 

وتمنع اقتصاد دارفور 
من االنهيار.

ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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