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المدنيون وقود معركة منبج
يحاصر الموت المدنيين في مدينة منبج السورية من جميع الجهات. من ينجو 

من المعارك بين »داعش« واألكراد يالحقه خطر ضربات التحالف. ]2[

كابول ـ صبغة اهلل صابر

اإلســامية«  »الدولــة  تنظيــم  اعتــداءات  انتقلــت 
)داعــش( الدمويــة إلــى أفغانســتان، بعدمــا شــّن 
تظاهــرة  الســبت، هجومــا وســط  أمــس  التنظيــم 
ألقليــة الهــزارة الشــيعية فــي كابــول، مــا أدى إلــى 
األقــل،  علــى  جريحــا  و231   

ً
قتيــا  80 ســقوط 

وسط توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا.
مــت 

ّ
وكانــت مجموعــة مــن أقليــة الهــزارة، قــد نظ

مقــّرر  خــط  بتعديــل  للمطالبــة  أمــس  تظاهــرة 
كابــول  إلــى  تركمنســتان  مــن  يمتــّد  للكهربــاء 

ومنهــا إلــى األقاليم الجنوبية، حني وقع انفجاران 
وسط التظاهرة.

وأفــادت مصــادر أمنيــة أفغانيــة، بــأن »انتحاريــا 
فــي  املتظاهريــن  وســط  الناســف  حزامــه  فّجــر 
فــي  ثــان  انفجــار  وقــع  بينمــا  ديمزنــك،  منطقــة 
منطقــة بريكــوت ســينما«، وأن االنفجاريــن أديــا 
إلى مقتل وإصابة العشرات. وفور وقوع الحادث 
مــن  النــاس  ومنعــت  املوقــع  األمــن  قــوات  طّوقــت 
الدخول إليه. وقال أحد شهود العيان علي رضا، 
إن »االنفجاريــن وقعــا فــي فتــرة متزامنــة، وســط 

حشود املتظاهرين«.

ولــم يتأخــر تنظيــم »داعــش« فــي تبنــي االعتــداء، 
»داعــش«،  بعدمــا أفــادت وكالــة »أعمــاق« التابعــة لـ
الهجــوم«.  عــن  مســؤوليته  أعلــن  »التنظيــم  بــأن 
حزاميهمــا  فجــرا  »مقاتــان  أن  وأضافــت 
الناسفني على تجمع للشيعة في منطقة ديمزنك 
جهتهــا،  مــن  أفغانســتان«.  فــي  كابــول  بمدينــة 
ســارعت حركــة »طالبــان« إلــى نفــي مســؤوليتها 
عــن االعتــداء، وذكــر املتحــدث باســمها ذبيــح اللــه 
مجاهــد، فــي بيــان، أن الحركــة »لــم تشــارك بــأي 
صــورة مــن الصــور فــي هــذا الهجوم املأســاوي«. 

وأضاف أن »دوائر معادية هي التي نفذته«.

حــذرت  قــد  األفغانيــة  االســتخبارات  وكانــت 
صباح أمس الســبت، قادة املتظاهرين من تســلل 
االنتحاريــني وأعربــت عــن خشــيتها مــن تعــّرض 
التظاهــرات ألعمــال عنــف. ويطالــب بعــض قــادة 
الهــزارة مــن خــال هــذه التظاهــرات، بتعديــل خط 
كيلوفولــت   500 حمولتــه  تبلــغ  الــذي  الكهربــاء 
ويمتــد مــن تركمنســتان إلــى كابــول ومنهــا إلــى 
يمــّر  ويدعــون ألن  األفغانيــة.  الجنوبيــة  األقاليــم 
الخــط عبــر إقليم الهــزارة، لكن الحكومة األفغانية 
ــف املايــني 

ّ
اعتبــرت أن مــا يدعــو إليــه الهــزارة ُيكل

ويؤخر املشروع لسنني.

»داعش« يدمي كابول: عشرات القتلى باستهداف تظاهرة الهزارة
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  شرق
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انتقادات لخطة كيري 
السورية: ال يُمكن 

الوثوق ببوتين

األمــيــركــيــة  اإلدارة  مــنــتــقــدو  ُيــشــّكــك 
ــــون فـــي أحـــدث  ــيـ ــ والــحــلــفــاء األوروبـ
األميركي  الخارجية  لــوزيــر  اقــتــراح 
ــورة(، لــتــوثــيــق  ــ ــــصــ ــيـــري )الــ ــــون كـ جـ
التعاون بني واشنطن وموسكو في 
سورية. ووصف عدد من املسؤولني 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــني ومــــــــــــن مـــــســـــؤولـــــي 
الخطة  األمــيــركــيــني  االســتــخــبــارات 
»الساذجة«. وقال مسؤول أميركي  بـ
إن »كيري يتجاهل هدف الروس في 
سورية، في إبقاء )الرئيس السوري 
بشار( األســد في السلطة أو إيجاد 
خليفة ما مقبول بالنسبة لهم. كما 
أن الرئيس الروسي فالديمير بوتني 
أثبت مـــرارًا أنــه ال يمكن الــوثــوق به 

في احترام أي اتفاق يبرمه«.
)رويترز(

»فيلق الشام« يتبنّى
 قتل ضباط روس 

ى »فيلق الشام« املنضوي ضمن 
ّ
تبن

»غـــرفـــة عــمــلــيــات فــتــح حـــلـــب«، أمــس 
السبت، قتل عدد من الضباط الروس 
في ريف حلب الشمالي، أثناء مهمة 
عــمــل لــهــم كـــانـــت تـــهـــدف إلــــى وضــع 
أجهزة تشويش عامة في حلب. وقال 
ــــذي بـــث شـــريـــط فــيــديــو  »الــفــيــلــق« الـ
ــا مــــن عــمــلــيــة  ــبـ ــانـ مــــصــــور يـــظـــهـــر جـ
إنــه »وردتــنــا معلومات  االستهداف، 
ــا في  ــيـ عـــن وجـــــود ضـــبـــاط مـــن روسـ
مــهــمــة عــمــل مـــن أجــــل وضــــع أجــهــزة 
إلى  تشويش عامة في حلب«، الفتا 
أنــه »تــم استهدافهم بــصــاروخ، مما 
أدى إلـــى إصــابــتــهــم مــبــاشــرة وقــتــل 

عدد كبير منهم وإصابة الباقني«.
)العربي الجديد(

مصر: إدانة حزبية 
للتعاطي الرسمي 

مع األحداث الطائفية
دان حزب »العيش والحرية«، أمس 
الــســبــت، مـــواقـــف الـــدولـــة املــصــريــة، 
الرئاسة  مؤسسات  مقدمتها  وفــي 
ومجلس النواب والسلطة القضائية 
واملــؤســســات الدينية تــجــاه أحــداث 
الحزب  واستنكر  الطائفي.  العنف 
الفترة  الطائفي في  العنف  تصاعد 
األخيرة، خصوصا بمحافظة املنيا، 
الــحــوادث  إلــى جانب  جنوب مصر، 
املتفاقمة في محافظتي اإلسكندرية 
واألقصر. ولفت البيان إلى أنه »في 
لم  الطائفي  العنف  أحـــداث  كــل  ظــل 
نجد مــن رئــيــس الــدولــة ســوى كالم 
مكرر عن تجديد الخطاب الديني«.
)العربي الجديد(

العبادي يريد تسريع 
أحكام اإلعدام

أمـــر رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي حــيــدر 
الــعــبــادي )الــــصــــورة(، أمـــس الــســبــت، 
»اإلســراع في تنفيذ أحكام اإلعــدام  بـــ
املتأخرة«. وذكر مكتب رئيس الوزراء 
ــه بــتــشــكــيــل لجنة  أن »الـــعـــبـــادي وجــ
لــحــســم مــلــف املــحــكــومــني بــــاإلعــــدام، 
ــد أســــــبــــــاب تـــــأخـــــر تــنــفــيــذ  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
اإلعــــــــدامــــــــات«. وأضـــــــــاف الــــبــــيــــان أن 

»العبادي أكد أن على اللجنة تحديد 
املــعــوقــات واألســـبـــاب الــتــي أدت إلــى 
تأخير تنفيذ أحكام اإلعــدام، ووضع 
التوصيات الالزمة لتسريع املصادقة 

على األحكام املذكورة وتنفيذها«.
)العربي الجديد(

صّد محاولة تسلّل 
لـ»داعش« إلى كركوك

اشــتــبــكــت الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، أمــس 
الــســبــت، مــع الــعــشــرات مــن عناصر 
ــة«  ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ ــم »الــــــــــدولــــــــــة اإلســ ــيــ ــظــ ــنــ تــ
)داعـــــش(، والـــذيـــن حـــاولـــوا التسلل 
إلـــــى قـــــرى غـــــرب مـــحـــافـــظـــة كـــركـــوك 
ــال مــصــدر في  )شـــمـــال الــــعــــراق(. وقــ
العراقية  »القوات  إن  كركوك  شرطة 
لــداعــش على  صـــّدت هجوما عنيفا 
قـــرى غـــرب املــحــافــظــة«، مــشــيــرًا إلــى 
ــدد مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم،  مــقــتــل عــ

بينهم انتحاريون. 
)العربي الجديد(

عادل األحمدي

تــواصــل التصعيد الــعــســكــري عــلــى أكــثــر من 
صــعــيــد فــــي الـــيـــمـــن، مــــع اقــــتــــراب مــــشــــاورات 
الـــســـالم، والـــتـــي تــرعــاهــا األمــــم املــتــحــدة، من 
ــام حـــاســـمـــة مــحــكــومــة بــالــســقــف الــزمــنــي  ــ أيــ
املـــقـــرر لــلــمــفــاوضــات بــنــســخــتــهــا الـــجـــديـــدة، 
والتي بدأت في الـ16 من الشهر الحالي، ومن 
املــقــرر أن تنتهي مهلتها املــحــددة بـــ15 يوما 

األسبوع املقبل. 

تصعيد ميداني
وأوضــحــت مــصــادر تابعة لجماعة »أنــصــار 
الله« )الحوثيني( وأخرى قريبة من »املقاومة 
الــشــعــبــيــة«، أن مــقــاتــالت الــتــحــالــف الــعــربــي 
واصــلــت أمـــس الــســبــت غــاراتــهــا الــجــويــة في 
ــع الــســعــوديــة،  ــة مـ مــنــطــقــة حــــرض الـــحـــدوديـ
والتابعة إداريا ملحافظة حجة شمالي غرب، 
وجاءت الضربات الجوية في ظل مواجهات 
الجيش  قــوات  متبادل بني  متقطعة وقصف 

بغداد ــ أكثم سيف الدين

ــادة الــتــحــالــف الــوطــنــي الــحــاكــم في  ــف قــ
ّ
يــكــث

ــراق، ضــغــوطــهــم عــلــى رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــعــ الــ
حــيــدر الــعــبــادي، مــن خـــالل اســتــقــاالت وزراء 
التحالف من الحكومة، في محاولة إلرباكها 
العسكري  الــصــراع  فــي ظــل  وتعطيل عملها، 
ضـــّد تنظيم »الـــدولـــة اإلســـالمـــّيـــة« )داعــــش(، 
املــوالــني  الــداخــلــي مــع املتظاهرين  والــصــراع 
لزعيم التّيار الصدري مقتدى الصدر، والذين 

يطالبون بتشكيل حكومة جديدة.
التي  لــأزمــات السياسّية  املــراقــب   ويــالحــظ 
 االســتــقــاالت 

ّ
تــمــر بــهــا حــكــومــة الــعــبــادي، أن

املتتالّية لم تخرج من إطار التحالف الوطني، 
ما يشير إلــى وجــود اتفاق غير معلن داخل 
ــقــــاالت، في  ــتــ كــتــل الــتــحــالــف عــلــى تــلــك االســ

خطوة لها أبعاد وأهداف سياسّية.
القوى  وفي السياق، يؤكد نائب في تحالف 
 »االستقاالت 

ّ
»العربي الجديد«، أن العراقّية، لـ

ــيـــني،  ــقـــالبـ ــــي لــلــشــرعــيــة واالنـ ــــوالـ الـــيـــمـــنـــي املـ
تصاعد منذ يوم الخميس املاضي. 

وفـــي املــنــاطــق الــحــدوديــة ملــحــافــظــة صعدة 
مــع الــســعــوديــة، اتــهــم الــحــوثــيــون مــقــاتــالت 
مديرية  في  قنبلة صوتية  بإلقاء  التحالف 
مــنــبــه الــــحــــدوديــــة، وســـــط تــحــلــيــق مــكــثــف 
ــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة فــــي صــــعــــدة، مــعــقــل  فــــي مـ
الحوثيني، والذين أعلنوا من جانبهم، أمس 
السبت، إطالق صاروخ من نوع »زلــزال 3«، 
باتجاه معسكر سعودي في منطقة نجران 

السعودية.
وامـــتـــدت الـــضـــربـــات الــجــويــة خــــالل ســاعــات 
ــى مــحــافــظــة تـــعـــز، وتــحــديــدًا  ــوم الــســبــت إلــ يــ
إلــى جانب  والتي تشهد  في منطقة حيفان، 
مناطق متفرقة في املحافظة، مواجهات بني 
الــحــوثــيــني واملـــوالـــني للرئيس املــخــلــوع علي 
عــبــدالــلــه صـــالـــح مـــن جـــهـــة، وبــــني »املــقــاومــة 
للحكومة  املوالية  الجيش  وقــوات  الشعبية« 
الشرعية من جهة أخرى، وكل ذلك بالتزامن 
والقصف  املتقطعة  املــواجــهــات  تــواصــل  مــع 
ــي مــنــطــقــة ِنـــهـــم شـــــرق صــنــعــاء.  ــبــــادل فــ ــتــ املــ
فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، حـــقـــق الـــحـــوثـــيـــون تــقــدمــا 
بــالــســيــطــرة عــلــى عــزلــة الــشــعــاور فــي منطقة 
بــعــد أشــهــر من  الــعــديــن بمحافظة إب،  حـــزم 
املواجهات مع رجال »املقاومة«، والذين قالت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إنــهــم  مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
انسحبوا بسبب نقص اإلمدادات العسكرية.

اجتماعات الكويت
ســيــاســيــا، واصـــل املــبــعــوث األمــمــي إسماعيل 
أمس  والــتــقــى  اجتماعاته،  أحــمــد  الشيخ  ولــد 

العاصمة  األسلحة واالنسحاب من  وتسليم 
صنعاء ومـــدن أخـــرى، ضمن مــا يطلق عليه 
»املــنــطــقــة أ«، خـــالل 30 يــومــا، بــاإلضــافــة إلــى 
ــــرى واملعتقلني  بـــإطـــالق كــافــة األسـ املــطــالــبــة 
والــســجــنــاء الــســيــاســيــني عــبــر تــفــعــيــل لجنة 

من حكومة العبادي لم تكن اعتباطّية، بل هي 
خــطــوات مــدروســة إلحـــراج الــعــبــادي وفــرض 
أجندات سياسية عليه، وإجباره على القبول 
التحالف الوطني،   »قـــادة 

ّ
أن بــهــا«. ويــوضــح 

وهم قادة في مليشيا الحشد الشعبي، يرون 
ــيـــوم أن الــحــشــد هـــي أمــلــهــم فـــي اســتــمــرار  الـ
السيطرة على الحكم وعلى القرار السياسي 
 اشتراكهم في معركة 

ّ
واألمني في البالد، وأن

الــفــلــوجــة منحهم فــرصــة أكــبــر لــدعــم الحشد 
وقادتها، مستغلني كل ذلك«.

 »قــــادة الــتــحــالــف اتــفــقــوا مع 
ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

قادة املليشيات على استقالة وزراء التحالف 
ــبـــدالء عــنــهــم«،  لـــيـــقـــّدمـــوا قـــــادة املــلــيــشــيــات كـ
 »األمر ليس قيد الدراسة بل هو 

ّ
موضحا أن

القيادي  ترشيح  بالفعل  وتــم  التنفيذ،  قيد 
ــدر قـــاســـم األعــــرجــــي لحقيبة  فـــي مــلــيــشــيــا بــ
الـــداخـــلـــّيـــة، والـــقـــيـــادي فـــي ســـرايـــا عـــاشـــوراء 
جــبــار لعيبي لـــــوزارة الــنــفــط، والــقــيــادي في 

املليشيا نفسها كاظم فنجان لوزارة النقل«.
 »هـــنـــاك مرشحني 

ّ
الــنــائــب نــفــســه أن ويـــؤكـــد 

ــوزارات أخـــرى،  ــ ِقــبــل املليشيات لـ آخــريــن مــن 
 
ّ
لــكــن أمــرهــم لــم ُيــحــســم بــعــد«، مــشــيــرًا إلـــى أن
»املــلــيــشــيــات الـــتـــي لــهــا تــأثــيــر عــلــى الـــشـــارع 
املـــوالـــي لــهــا، بـــدأت بــالــضــغــط عــلــى الــعــبــادي 
للقبول بتلك الترشيحات، األمر الذي أحرجه 
كثيرًا، إذ إنه ال يستطيع رفضه بسبب ضعف 

حكومته التي تمّر بأزمات متتابعة«.
وحتى اآلن قّدم سبعة وزراء استقاالتهم من 
حكومة العبادي، جميعهم من كتل التحالف 
الوطني، وهم وزير النقل باقر جبر صوالغ، 
وزير النفط عادل عبد املهدي، وزير الداخلية 

محمد الغبان، وزير اإلعمار واإلسكان طارق 
الــدراجــي،  الصناعة محمد  وزيــر  الخيكاني، 
وزير املــوارد املائية محسن الشمري، ووزير 

التعليم العالي حسني الشهرستاني.
وتنتقد النائبة عن ائتالف الوطنّية، أشواق 
الــجــبــوري، خــطــوات اإلصــــالح والتغيير في 
حكومة العبادي. وتقول الجبوري، في حديث 
ه »يجب أن يكون هناك 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

تــــٍن حــقــيــقــّي ملـــشـــروع اإلصـــــــالح، وخـــطـــوات 
جادة لتحقيقه مع التزام السياسيني به قبل 
طرحه في اإلعالم«، مشيرة إلى ضرورة أن »ال 
أن يشمل  بل يجب  التغيير فوضويا،  يكون 
كل من توجد عليهم مؤشرات فساد أو عدم 
وتشدد  مزاجّيا«.  تغييرًا  يكون  أن  ال  كفاءة، 
الــجــبــوري عــلــى »أهــمــّيــة أن ُيــحــاســب الــوزيــر 

املقال على أي ملف فساد في وزارته«.
التحالف الوطني، محمد  النائب عن  وكــان 
»ترشيق كابينته  لـ الــعــبــادي  الــلــكــاش، دعــا 
إلى 12 وزارة فقط«. وقال اللكاش، في بيان، 
إنه »يجب اإلبقاء على الــوزارات االتحادية 
واختزال الوزارات التي تم نقل صالحياتها 
إلى املحافظات بوزارة األقاليم واملحافظات، 

والتي تضم مديريات اتحادية عامة للزراعة 
والــبــلــديــات واإلســـكـــان والــشــبــاب والصحة 
والبيئة والتربية واملالية والعمل والشؤون 

االجتماعية«.
الدستوري  القانوني  الخبير  يــرى  من جهته، 
 »توّجه التحالف الوطني 

ّ
محسن الربيعي، أن

ــادة الــحــشــد نــحــو االســتــقــاالت مــن حكومة  وقــ
العبادي لفرض وزراء جدد، سيجبر العبادي 
عــلــى الــقــبــول بــأجــنــداتــهــم«. ويــقــول الــربــيــعــي، 
»االســتــقــاالت ستترك   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

فراغا وزاريا، وتهدد مجلس الوزراء بالتعطيل، 
ــــذي ال يـــريـــده الـــعـــبـــادي فـــي الـــظـــروف  ــر الـ ــ األمـ
ـــه ال يستطيع 

ّ
 عــن أن

ً
الــحــرجــة الــحــالــيــة، فــضــال

العراقي عــدم رغبته بقادة  أن يكشف للشارع 
ــل الــحــكــومــة، خــوفــا من  الــحــشــد الــشــعــبــي داخــ
ــــر ســيــحــرج  ــذا األمـ ــ  »هـ

ّ
الـــنـــتـــائـــج«. ويــعــتــبــر أن

ــه  الــعــبــادي الـــذي ال يستطيع أن يــتــرك وزاراتــ
تــدار بالوكالة في ظل هــذه األزمــات والضغط 
الشعبي الكبير ضّده«، محذرًا من خطورة تلك 
الــتــوجــهــات »والـــتـــي تــدفــع بــاتــجــاه اســتــحــواذ 
في  واألمــنــي  السياسي  القرارين  على  الحشد 

البالد وتسخيره وفقا ألجنداتها«.
من جهة ثانية، شهد يوم أمس سجااًل عن بعد 
بني رئيس الحكومة العراقية من جهة وزعيم 
التّيار الصدري مقتدى الصدر من جهة ثانية. 
وأكد العبادي في كلمة خالل مؤتمر في بغداد 
ــد أن يــرفــع شــعــار اإلصـــالح  ــه »ال يــحــق ألحـ أنـ
ــكـــون فــيــه  ــت يـ ــ ــن، فــــي وقـ ــديـ ــاسـ ــفـ ومـــحـــاربـــة الـ
فــاســدون«، وذلـــك بعد ساعات  هــو وجماعته 
على إصـــدار الــصــدر بيانا أكــد فيه أنــه الجهة 
الوحيدة القادرة على تحريك الشارع العراقي.

السبت بالوفد الحكومي، في األيام الحاسمة 
لــلــمــشــاورات، ال ســيــمــا بــعــدمــا حـــدد املــبــعــوث 
ــون كـــويـــتـــيـــون أســبــوعــني  ــؤولــ ــســ ــمــــي ومــ األمــ
كــســقــف زمـــنـــي لــلــمــتــحــاوريــن لـــلـــوصـــول إلــى 
اتفاق. وأوضحت مصادر يمنية مرافقة لوفد 
املشاركني  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الحكومة 
ــدوا للمبعوث األمــمــي  عــن وفـــد الــحــكــومــة أكــ
خــــالل الــجــلــســة عــلــى الــنــقــاط الــخــمــس الــتــي 
املفاوضات  استئناف  مــع  االتــفــاق عليها  تــم 
كــأولــويــات لــلــنــقــاشــات، فــي الـــــ16 مــن الشهر 
الحالي، وتتضمن تثبيت وقف إطالق النار، 
اللجان  وتشكيل  التهدئة،  لجان  تفعيل  عبر 
االنسحابات  على  ستشرف  التي  العسكرية 

املعتقلني واألسرى، وفتح املمرات اآلمنة إلى 
املــــدن إليــصــال املــســاعــدات وتــشــجــيــع دخــول 
ــــاءت جــلــســة املــبــعــوث  الــســفــن الــتــجــاريــة. وجـ
 للقاءات 

ً
األممي مع الوفد الحكومي تواصال

املنفصلة التي يعقدها ولد الشيخ أحمد مع 
 على حدة، 

ً
وفدي الحكومة واالنقالبيني، كال

ولــــم ُيـــصـــدر املـــوفـــد الـــدولـــي أي تــصــريــحــات 
حول تفاصيل نقاشات الجلسة األخيرة، غير 
أن مصادر قريبة من املشاركني أفادت بعودة 
املشرفة  الــدول  أبــرز  دبلوماسيي  اجتماعات 
عــلــى الــتــســويــة فـــي الـــيـــمـــن، وفــــي مــقــدمــتــهــا 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة وبــريــطــانــيــا 
والـــســـعـــوديـــة، فــــي إطــــــار الـــجـــهـــود املـــبـــذولـــة 
لتقديم مــشــروع اتــفــاق تخرج بــه املــشــاورات. 
ق االجتماعات في األيام 

ّ
ومن املتوقع أن تعل

املقبلة، بالتزامن مع انعقاد القمة العربية في 
العاصمة املوريتانية نواكشوط. 

استهداف »القاعدة« 
ــائـــرات الــتــحــالــف  فـــي ســيــاق آخــــر، قــصــفــت طـ
العربي مواقع لتنظيم »القاعدة« في جنوب 
اليمن، ما أدى إلى مقتل العديد من عناصره. 
ــان مــســلــحــي  ــتـ ــويـ ــان جـ ــتـ ــربـ ــهـــدفـــت ضـ ــتـ واسـ
بلدة  مــشــارف  على  تجمعوا  الــذيــن  التنظيم 
ــى قتل  ــا أدى إلــ جـــعـــار فـــي مــحــافــظــة أبــــني مـ
ــاديــــني، بــحــســب  ــهــ ــــن الــــجــ وجـــــــرح الــــعــــديــــد مـ
مــســؤولــني عــســكــريــني. مــن جــهــة أخــــرى، قتل 
مسلحون يشتبه بأنهم من تنظيم »داعش« 
رجـــل الــديــن عــلــي عــبــد الــرحــمــن الـــزهـــري في 
منطقة املــنــصــورة وســط عــدن أمــس السبت، 

بحسب مسؤول أمني.

معارك منبج 
تستعر

تصّدع التيار 
الديني 

الصهيوني

عــلــى مــنــبــج. فــقــد اعـــتـــرف الــتــحــالــف الــدولــي 
الــعــشــرات  ضحيتها  راح  مـــجـــزرة  بــارتــكــابــه 
مــن املــدنــيــني بــالــقــرب مــن مــديــنــة منبج بناء 
ــات قـــّدمـــتـــهـــا »قــــــــوات ســـوريـــة  ــيــ ــداثــ عـــلـــى إحــ
الديمقراطية«. وأقّرت قوات التحالف الدولي 
أمس األول الجمعة، بمقتل أكثر من 50 مدنيا 
فــي ســوريــة، جــراء غــارة جوية نفذتها، على 
ــال املــتــحــدث باسم  ــام عــــدة. وقــ مــنــبــج قــبــل أيــ
كريستوفر  العقيد  الــدولــي،  التحالف  قـــوات 
غارفر، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، 
إن »الغارة كانت تستهدف املباني واملركبات 
من  وردت  تــقــاريــر  أن  إال  لـــداعـــش،  الــتــابــعــة 
مصادر مختلفة تحدثت عن احتمال وجود 
ــابـــي«.  مــدنــيــني بـــني مــســلــحــي الــتــنــظــيــم اإلرهـ
وأشـــار غــارفــر إلــى أن الهجوم ضــد »داعــش« 
فـــي مــنــبــج، تـــم بـــنـــاء عــلــى مــعــلــومــات حصل 
منضٍو  فصيل  مــن  الــدولــي  التحالف  عليها 

تحت مظلة »قوات سورية الديمقراطية«.

فإنه في حالة ليفنشتاين بدا بينت أقرب إلى 
رأسه  اإلسرائيلي وعلى  اليسار  ي موقف 

ّ
تبن

يتسحاق هرتسوغ في مطالبة الجيش بعدم 
الــتــعــامــل مـــع األكــاديــمــيــة الــتــحــضــيــريــة الــتــي 

يرأسها ليفنشتاين.
وال يمكن تفسير هــذا املوقف من بينت دون 
ــتـــوتـــر الـــســـيـــاســـي مــــع حـــزب  ــى الـ ــ اإلشــــــــارة إلـ
الـــقـــومـــي« بـــرئـــاســـة أوري اريــئــيــل  ــاد  ــحــ »االتــ
ــل تــيــار الــحــريــديــم الــصــهــيــونــيــني، 

ّ
الــــذي يــمــث

أو الــحــريــديــم الــقــومــيــني كــمــا ُيــطــلــقــون على 
أنفسهم. فمع أن تيار الحريديم الصهيونيني، 
نــشــأ فــي الــعــقــديــن املــاضــيــني مــن رحـــم التيار 
إلى  الــذي تعود جــذوره  الصهيوني،  الديني 
أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر كــتــيــار ديــنــي في 
التيار  أتباع هذا  أن  إال  الصهيونية،  الحركة 
حـــافـــظـــوا فـــي الـــبـــدايـــات عــلــى إعـــــالن كــونــهــم 
جزءًا من التيار الصهيوني الديني، مع إبراز 
أكثر  كونهم  في  بداية  كــأفــراد  خصوصيتهم 
واملظهر.  امللبس  فــي  احتشاما  وأكــثــر  تدينا، 
املاضي  القرن  من  التسعينيات  سنوات  لكن 

محمد أمين

يــبــدو تــنــظــيــم »الـــدولـــة اإلســالمــيــة« 
في  االستمرار  )داعـــش( مصرًا على 
الــقــتــال فـــي مــديــنــة مــنــبــج الــســوريــة 
الــرغــم من  )80 كيلومترًا شـــرق حــلــب(، عــلــى 
ــــوات  ــبـــل »قـ الـــحـــصـــار املــــفــــروض عــلــيــه مــــن ِقـ
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة«، مــع انــتــهــاء مهلة الـــ 
التنظيم  لــعــنــاصــر  أعــطــيــت  الــتــي  48 ســاعــة 
لــلــخــروج مـــن املـــديـــنـــة، فــيــمــا تــســتــمــر »قــــوات 
الستعادة  بحملتها  الديمقراطية«  ســوريــة 
املدينة، ليصبح املدنيون وقــودًا للحرب بني 
الطرفني، في ظل عدم تمّكنهم من الخروج من 
املدينة، إضافة إلى أن غارات التحالف الدولي 
رهم بناء على إحداثيات 

ّ
ضد »داعش« لم توف

ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، ما  قــّدمــتــهــا »قـ
يــطــرح تــســاؤالت حـــول االســتــراتــيــجــيــة التي 
تعتمدها األخيرة لتحقيق هدفها بالسيطرة 

القدس المحتلة ــ نضال محمد وتد

أبـــرزت تصريحات اإلدانـــة والــرفــض 
التي صــدرت هذا األسبوع عن وزير 
زعيم  اإلسرائيلي،  والتعليم  التربية 
»البيت اليهودي« نفتالي بينت، لتصريحات 
ــة الـــتـــحـــضـــيـــريـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــيـ ــلـ ــكـ حـــــاخـــــام الـ
ــام يــغــئــال  ــاخــ فــــي مـــســـتـــوطـــنـــة »عـــيـــلـــي« الــــحــ
لــيــفــنــشــتــايــن، الـــتـــي طـــاولـــت بــشــكــل أســاســي 
فــتــاوى وأحـــكـــام الـــتـــوراة فــي مــســألــة املثليني 
جنسيا، ووصف ليفنشتاين لهم بأنهم شواذ 
الخالف  أبـــرزت  منبوذين،  يكونوا  أن  ويجب 
الــقــائــم بـــني الــتــيــار الــــذي يــنــتــمــي لـــه ويــقــوده 
ــــني الـــتـــيـــار الـــفـــرعـــي ضـــمـــن الــتــيــار  بـــيـــنـــت، وبـ
الديني الصهيوني وهو التيار املعروف بتيار 
ال  كثيرون  كــان  وإن  الصهيونيني،  الحريديم 
التماهي  طغيان  بفعل  االثــنــني،  بــني  يميزون 
في مواقفهما في القضايا السياسية الكبرى 
ــنــــاء الــهــيــكــل،  ــلـــى رأســــهــــا االســـتـــيـــطـــان وبــ وعـ

وتحكيم التوراة، في نهاية املطاف.
وأثــــــــــارت تـــصـــريـــحـــات لـــيـــفـــنـــشـــتـــايـــن، ضــجــة 
إعــالن  فــي إســرائــيــل، خصوصا كونها  كبيرة 
مــواجــهــة مــبــاشــرة بــني تــيــار ديــنــي صهيوني 
ــيـــش، وبـــني  ــريــــدي يـــخـــدم أبــــنــــاؤه فــــي الـــجـ حــ
ــة رئــيــس  ــبـ ــرتـ ــيـــش وأعـــــالهـــــا مـ ــلـــطـــات الـــجـ سـ
األركـــــان، إلـــى درجـــة هـــدد فيها رئــيــس أركـــان 
الــجــيــش الـــحـــالـــي الـــجـــنـــرال غـــــادي أيــزنــكــوط 
التحضيرية  الكلية  مــع  الجيش  عالقة  بقطع 
التي يتزعمها ليفنشتاين، ما لم يتراجع عن 
أقواله بشأن املثليني جنسيا. ولكن كان الفتا 
بينت  نفتالي  ليفنشتاين، مسارعة  في حالة 
إلى استنكار تصريحاته ومطالبته باالعتذار 
عنها، خالفا للموقف الذي اتخذه بينت ومعه 
ــادة الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة مـــن تــصــريــحــات  ــ قـ
ــــس لــلــجــيــش  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــام الــــعــــســــكــــري الـ ــ ــاخــ ــ ــحــ ــ الــ
اإلسرائيلي العقيد أيال كريم، التي لم تختلف 
فـــي جــوهــرهــا ومــضــمــونــهــا عـــن تــصــريــحــات 
ــن حـــجـــم الــتــوتــر  لــيــفــنــشــتــايــن، بـــمـــا يـــعـــزز مــ
والصدع القائم بني التيار الديني الصهيوني 
العام وبني تيار الصهيونيني الحريديم. ففيما 
بإبقاء  كــريــم وطــالــب  العقيد  عــن  بينت  دافـــع 
أّيــده  وقــد  للجيش،  رئيسيا  حاخاما  تعيينه 
املستوطنني وحتى  مــن  قــطــاع كبير  ذلـــك  فــي 
صــحــافــيــون ونــــواب مــن الــيــمــني اإلســرائــيــلــي، 

كما ُوّجهت اتهامات لقوات التحالف الدولي 
بــارتــكــاب مــجــزرة جــديــدة بحق املدنيني ليل 
الــجــمــعــة-الــســبــت، فــي قــريــة الــنــواجــة شرقي 
مدنيا   30 نحو  راح ضحيتها  منبج،  مدينة 
ــريـــح. لــكــن املــتــحــدث الــرســمــي  بـــني قــتــيــل وجـ
شرفان  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  باسم 
درويــــش نــفــى وقـــوع مــجــزرة مــن هـــذا الــنــوع، 
مؤكدًا أنه »لم تكن هناك أي غــارة على قرية 
النواجة، والقرية هي تحت سيطرة قواتنا«. 
تل وأصيب أكثر من مائة مدني في السابع 

ُ
وق

مــن طيران  بــغــارات  الحالي  الشهر  مــن  عشر 
التحالف على قرية شمال مدينة منبج.

ومع انتهاء مهلة الساعات الـ48 التي أعطتها 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« لــتــنــظــيــم  ــ ــــوريـ »قـــــــــوات سـ
»داعـــش« للخروج مــن املــديــنــة، لــم تظهر أي 
بوادر على قبول التنظيم بالعرض، إذ يبدو 
أنــه ال يـــزال يــحــاول فــك الــحــصــار، ومواصلة 
منذ  عليها  يسيطر  التي  املدينة  فــي  القتال 
ــــوات ســوريــة  بـــدايـــات عـــام 2014. كــمــا أن »قـ
الــديــمــقــراطــيــة« ال تــبــدو فــي صـــدد الــتــراجــع 
عــن هــدفــهــا بــاســتــعــادة املــديــنــة، عــلــى الــرغــم 
ــاتـــورة الــكــبــيــرة الـــتـــي دفــعــتــهــا، ولــم  ــفـ مـــن الـ
تلوا 

ُ
ق الذين  مقاتليها  عــدد  بعد عن  تفصح 

الــحــمــلــة، إال أن مـــصـــادر مطلعة  ــذه  خـــالل هـ
تلوا 

ُ
ق مــن مقاتليها  مــن 500  أكــثــر  أن  تــؤكــد 

ــدء نــــوع مـــن الــتــمــرد عــلــى ســيــطــرة  شـــهـــدت بــ
التيار الديني الصهيوني على روتني الحياة 
يجاهرون  التيار  هــذا  أبناء  وأخــذ  والتعليم، 
مثل  عــمــومــا،  مقبولة  غــيــر  ــبــرت 

ُ
اعــت بمطالب 

املطالبة بفصل البنات عن الفتيان في حركات 
الــشــبــيــبــة وفــــي املـــــــدارس. وأخــــــذوا يــقــتــربــون 

 عــن مقتل املــئــات من 
ً
فــي املــواجــهــات، فــضــال

ــنــيــت عـــائـــالت كــامــلــة بــغــارات 
ُ
املــدنــيــني، إذ ف

طــيــران الــتــحــالــف وقــصــف الــقــوات املهاجمة 
على املدينة وريفها.

وتــؤكــد مــصــادر مــقــربــة مــن »قــــوات ســوريــة 
الديمقراطية«، أن معركة منبج »لن تنتهي 
إال بــاســتــعــادة املــديــنــة مــن تنظيم داعـــش«، 
عد كبرى مدن 

ُ
وطرده من هذه املدينة التي ت

الريف الحلبي، بل كبرى املدن السورية بعد 
املــــدن الــتــي تــشــّكــل مــراكــز مــحــافــظــات. وفــي 
املقرب  السياسي  املحلل  الصدد، يقول  هذا 
مــن »قــــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« إدريـــس 
الــتــي أعــطــيــت للتنظيم  املــهــلــة  نــعــســان، إن 
لنداء  املدينة »كانت استجابة  للخروج من 
وجهاء وأهالي املدينة حقنا لدماء املدنيني«، 
»العربي الجديد«: »هي  مضيفا في حديث لـ
وبالتالي  اإلرهــابــيــني،  على  لإلبقاء  ليست 
االستجابة للنداء من ِقبل التنظيم، أو عدم 
استجابته، لن يغير من معايير الحرب على 
اإلرهاب شيئا«، مضيفا: »ستستمر املعارك 
ضد هذا التنظيم حتى تحرير كل شبر من 

سيطرته«.
ويــؤكــد نعسان أنــه »ليست هــنــاك مــؤشــرات 
التنظيم  ِقــبــل  مــن  للمهلة  االســتــجــابــة  عــلــى 
إلى  مــســتــمــرة«، مشيرًا  واملــعــارك  اآلن،  حتى 
أن بعض عناصر التنظيم يحاولون الفرار، 
العسكري  منبج  مجلس  قـــوات  أن  موضحا 
»قوات سورية الديمقراطية« اعتقلت  التابع لـ
الجمعة عنصرين من التنظيم كانا يحاوالن 
الخروج من منبج، معتبرًا هذا األمر مؤشرًا 
ــروح املــعــنــويــة لـــدى التنظيم  عــلــى ضــعــف الــ
منبج،  فــي  نهايتهم  بقرب  مقاتليه  وقناعة 
الفتا إلى أنه على قناعة أن عناصر التنظيم 
لن يستجيبوا للمهلة »كونهم يدركون أن ال 
مناص، وال خالص من القوات املحررة، وقد 
الجغرافية  فــي  وتغيير  وقـــت،  مسألة  تــكــون 

لكن النهاية محتومة«.
من جهته، يؤكد مستشار الرئاسة املشتركة 
لــحــزب »االتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي« ســيــهــانــوك 
»مصمم  العسكري  منبج  مجلس  أن  ديــبــو، 
منبج  بتحرير  املتمثلة  مهمته  إنــهــاء  عــلــى 
»الــعــربــي  ــــش«، مــعــتــبــرًا فــي حــديــث لـــ مــن داعـ
الــجــديــد« أن »بـــقـــاء الــتــنــظــيــم فـــي مــنــبــج هو 
بالنسبة لسورية، ولعموم  الكبرى  املصيبة 

بلدان الشرق األوسط«.
وتــقــطــعــت الــســبــل بــــآالف املــدنــيــني الـــذيـــن لم 
يعيشون  حيث  املدينة،  مغادرة  يستطيعوا 
ضمن ظروف مأساوية تنذر بكارثة إنسانية 
كــبــرى فــي حـــال اســتــمــر الــحــصــار والــقــصــف 
الجوي املتواصل. ويشير الصحافي عدنان 
الحسني، وهو من أبناء منبج، إلى أن هناك 
نحو 200 ألف مدني داخل املدينة يعيشون 
بـــال خـــدمـــات أســاســيــة، إذ ال وجــــود للتيار 
ــاه اآلبــــــار،  ــيـ الـــكـــهـــربـــائـــي، وبــــــــدأوا بـــشـــرب مـ
فـــي ظـــل نـــــدرة مـــــادة الــخــبــز والـــتـــي ال تــكــاد 
ل 

ّ
تــكــفــي لــربــع املــحــاصــريــن، الفــتــا إلـــى تعط

الحيوية بشكل كامل وفي مقدمتها  املرافق 
املــســتــشــفــيــات واملـــراكـــز الــصــحــيــة، موضحا 
أنــــه بــقــي فـــي املــديــنــة مــســتــشــفــى مــيــدانــي ال 
يستطيع مواجهة الحاالت الصحية الحرجة 
الــتــي يــمــوت أصــحــابــهــا بــســبــب عـــدم وجــود 

رعاية صحية أو أدوية.
ــيـــران الــتــحــالــف  ويــشــيــر الــحــســني إلــــى أن طـ
الــدولــي دّمـــر أغــلــب مباني املــديــنــة، مضيفا: 
»تــعــيــش مــنــبــج مــأســاة تــعــجــز الــكــلــمــات عن 
ــذه املــــأســــاة مــرشــحــة لــلــتــفــاقــم  ــ وصـــفـــهـــا، وهـ
أكــثــر فــي ظــل عـــدم ســمــاح داعــــش للمدنيني 
بــالــخــروج، وعـــدم وجـــود حسم عــســكــري، أو 

توفير مالذات آمنة للمدنيني«.
العسكري فايز األسمر، فيرى أن  أما املحلل 
تنظيم »داعش« لن ينسحب من مدينة منبج 
إال إذا دمرت بشكل كامل، مشيرًا في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن انــســحــابــه من  لـــ
قتال يعني خسارته معاقله  منبج من دون 
ــا مــديــنــتــا  ــهـ ــنـ ــلـــب ومـ ــرق حـ ــ األخــــــــرى فــــي شــ
الــبــاب وجــرابــلــس، ومــن ثــم ينحسر وجــوده 
فــي شــمــال ســوريــة بشكل كــامــل، وهـــذا مــا ال 

يتحمله التنظيم.

الحياة  مــا يتعلق بطابع  كــل  فــي  فأكثر  أكثر 
الحياتية  والـــواجـــبـــات  الــديــنــيــة  وبــالــفــروض 
مـــن نــمــط حــيــاة جــمــهــور الــيــهــود الــحــريــديــم 
 
ً
غير الصهيونيني، ومن ذلك مطالبتهم مثال
الفتيان  بــني  التعليم  فــي  الفصل  جــانــب  إلــى 
والبنات، بخفض ساعات التعليم للمواضيع 
العلمية في مدارسهم لصالح زيــادة ساعات 
ــاه نـــحـــو االنـــغـــالق  ــ ــجـ ــ تــعــلــيــم الـــــتـــــوراة، واالتـ
اإلسرائيلي،  املجتمع  مجمل  عن  االجتماعي 
خالفا لعقيدة التيار الديني الصهيوني العام 
الــقــائــل بــاالنــدمــاج فــي املــجــتــمــع اإلســرائــيــلــي 
ــــي ســــــوق الــعــمــل  بـــشـــكـــل عــــــــام، خـــصـــوصـــا فـ

والتغلغل في أجهزة الدولة ومؤسساتها.
املاضي،  القرن  التسعينيات من  أواخــر  وفــي 
ــتـــيـــار الـــحـــريـــدي الــصــهــيــونــي  ــنــــاء الـ أقــــــام أبــ
مــــــدارس ثـــانـــويـــة خـــاصـــة بــهــم مــســتــقــلــة عن 
مدارس التيار الديني الصهيوني، بعضها ال 
العامة  التوجيهي  الطالب لنيل شهادة  ُيعّد 
ــع الــديــنــيــة،  ــيـ لــتــركــيــزه عــلــى تــعــلــيــم املـــواضـ
وبعضها ال يزال يوفر هذا الخيار لتالميذه، 
ــادة مــســار الخدمة  وهــــؤالء مــن يــواصــلــون عـ
العسكرية بعد قضاء سنة في كليات اإلعداد 
في  ليفنشتاين  يــديــرهــا  كــالــتــي  الــعــســكــريــة، 
مستوطنة »عيلي« في الضفة الغربية وهي 
ــدة مــن أربـــع كــلــيــات تــخــدم عــمــومــا تيار  واحــ

الصهيونية الدينية.
التيار،  مـــدارس ثانوية لهذا  إقــامــة  وبــمــوازاة 
فقد أنشأ أتباعه أيضا في أواسط الثمانينيات 
ـــعـــرف بـــاســـم حــركــة 

ُ
حـــركـــة شــبــيــبــة جـــديـــدة، ت

»أريـــئـــيـــل«، حــافــظــت عــلــى مـــبـــدأ الــفــصــل بني 
تــــــرك حـــركـــة  ــا زاد  ــهـ ــتـ ــامـ ــنـــســـني. ومــــــع إقـ الـــجـ
الشبيبة التاريخية للتيار الديني الصهيوني 
ــاء عــكــيــفــا«، لــصــالــح حــركــة  ــنـ وهــــي حــركــة »أبـ
»أريئيل«، ولصالح حركة »عزرا« وهي حركة 
»أغــودات  الشبيبة املحسوبة على تيار حزب 

يسرائيل« الحريدي غير الصهيوني.
أبناء  ازداد تعاظم مكانة  الــوقــت  ومــع مــرور 
الـــتـــيـــار الـــصـــهـــيـــونـــي الـــديـــنـــي فــــي الـــخـــدمـــة 
الــعــســكــريــة وفـــي صــفــوف الــجــيــش، إذ أشـــار 
تقرير في صحيفة »هــآرتــس« إلــى أن 40 في 
املائة من خريجي الكليات العسكرية هم من 
بني  الفصل  دون  الديني،  الصهيوني  التيار 
من يتبع منهم للتيار الحريدي الصهيوني. 
مــع هـــذا الــتــعــاظــم، تـــزايـــدت أيــضــا ثــقــة أبــنــاء 
ــيـــار الـــحـــريـــدي الــصــهــيــونــي بــأنــفــســهــم،  ــتـ الـ
ــم وحــــاخــــامــــاتــــهــــم  ــ وأخـــــــــــــذوا يـــــجـــــاهـــــرون هــ
التيار  عن  تميزهم  التي  الخاصة  بمواقفهم 
ــام، خــصــوصــا ما  ــعــ الــصــهــيــونــي الـــديـــنـــي الــ
يتعلق باالنغالق والتشدد في تطبيق أحكام 

التوراة في الحياة اليومية وفي السياسة.
ــــاص مــع  ــذا األمـــــــر بـــشـــكـــل خــ ــ ــد تـــجـــلـــى هــ ــ وقــ
تشكيل أول مجموعة من الربانيني املعروفة 
ــا« وعــــلــــى رأســـهـــم  ــكــــومــ بــــاســــم »رابــــنــــيــــي تــ
ــام دوف لــيــئــور وحـــايـــيـــم شــطــايــنــر  ــاخـ الـــحـ
املرجعية  هــؤالء  ويشّكل  كلونسكي.  وإيسر 
املتحالف  القومي«  »االتحاد  لحزب  الدينية 
مــع حـــزب »الــبــيــت الــيــهــودي« فــي الكنيست 
ويــتــزعــمــه أوري أريــئــيــل. وقـــد ســبــق لــهــؤالء 
مطلع  بينت  مــع  أزمــة  افتعلوا  أن  الربانيني 
مــايــو/أيــار املــاضــي، عندما حــذروا من املس 
بـــمـــيـــزانـــيـــات املـــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة الـــيـــهـــوديـــة 

للحريديم الصهيونيني.
بأن  الصهيوني  الــحــريــديــم  لربانيي  وســبــق 
أبدوا تمايزًا في املوقف عن التيار الصهيوني، 
ــاط 2012  ــبــ ــر/شــ ــرايــ ــبــ فــ ــي  ــ فـ أّيـــــــــــدوا  عـــنـــدمـــا 
إلى املشاركة في تظاهرات  ودعــوا أنصارهم 
الحريديم غير الصهيونيني املناهضة لفرض 
الخدمة العسكرية على الحريديم بشكل عام 
أســــوة بــالــعــلــمــانــيــني، وفـــق قــانــون »املـــســـاواة 
بالعبء« الذي سعى وزير املالية في الحكومة 

ه.
ّ
السابقة يئير لبيد إلى سن

مواجهات مستمرة شرق صنعاء وفي إب )عبدالناصر الصديق/ األناضول(

)Getty/40% من خريجي الكليات العسكرية من هذا التيار )ديفيد سيلفرمان

يعيش المدنيون في منبج ضمن ظروف مأساوية )دليل سليمان/فرانس برس(

تتواصل المعارك 
في منبج السورية 

في ظل رفض 
»داعش« االنسحاب 

منها وإصرار 
»قوات سورية 
الديمقراطية« 
على االستمرار 

بحملتها العسكرية 
حتى تحرير المدينة، 

ليدفع المدنيون 
الثمن بأرواحهم، 
بعدما باتوا أيضًا 

يُقتلون بغارات 
التحالف الدولي

بدأت بوادر خالفات في كتلة التيار الديني الصهيوني تظهر إلى العلن، 
للحاخام  تصريحات  بينت،  نفتالي  اليهودي«  »البيت  زعيم  رفض  مع 

يغئال ليفنشتاين، بما يعزز  التوتر في صفوف هذا التيار
قضيةالحدث

المدنيون وقود مواجهة 
»داعش« و»سورية الديمقراطية«

مواجهة كالمية 
تكشف الخالفات

العراقمتابعة

27 قتيًال
ُقتِل 27 مدنيًا وأُِصيب 
العشرات أمس السبت، 

بقصف لطائرات النظام 
وأخرى روسية على مناطق 
خاضعة لـ»داعش«، وأخرى 

للمعارضة. واستهدفت 
الغارات حيي القاطرجي 
وضهرة عواد بمدينة 

حلب، وبلدة التبني غرب 
دير الزور، وبلدات مسرابا 

وحمورية والشيفونية في 
غوطة دمشق الشرقية.

مصادر تتحدث عن 
مقتل 500 من مقاتلي 
»سورية الديمقراطية«

هدد أيزنكوط 
بقطع عالقة الجيش 

مع كلية ليفنشتاين

اعترف التحالف 
الدولي بارتكاب مجزرة راح 

ضحيتها العشرات

وفد الحكومة أكد 
للمبعوث األممي تمسكه 

بالنقاط الخمس

االستقاالت مدروسة 
لفرض أجندات سياسية 

على العبادي

دان بينت تصريحات 
ليفنشتاين حول 

المثليين جنسيًا

مع اقتراب مشاورات 
اليمن من األيام الحاسمة، 

واصل المبعوث 
األممي لقاءاته، فيما 

كان الميدان يشهد 
تصعيدًا عسكريًا

يتعرض رئيس الحكومة 
العراقية حيدر العبادي 

لضغوط من قادة 
التحالف الوطني الحاكم، 

عبر إقالة وزراء لتعيين 
قادة من »الحشد 
الشعبي« مكانهم
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مسودة »إعالن نواكشوط«: دعم فلسطين وسورية واليمن

المغرب والقمم العربية... فتورٌ بعد حماسة

45
سياسة

  شرق
      غرب

جنوب السودان: وزير 
المعادن خلفًا لمشار

ــن »الـــحـــركـــة  ــ ــادات مـ ــ ــيــ ــ ــارت قــ ــ ــتــ ــ اخــ
يرأسها  الــتــي  املسلحة  الشعبية« 
ريــــاك مـــشـــار، أمـــس الــســبــت، وزيـــر 
ــادن الــجــنــوبــي تــعــبــان ديــنــق  ــعــ املــ
األول  ــــب  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ مــــنــــصــــب  ــــد 

ّ
ــل ــقــ ــتــ لــ

لــلــرئــيــس الـــجـــنـــوبـــي خــلــفــا ملــشــار 
الذي أكدت أنها فقدت االتصال به 

منذ عشرة أيام. 
وقـــــــال املــــتــــحــــدث الــــرســــمــــي بــاســم 
ــيـــام ازيــكــيــل،  مــجــمــوعــة مـــشـــار، ولـ
الـــحـــركـــة  وزراء  مـــــن  ــة  ــيـ ــانـ ــمـ ثـ إن 
اجــتــمــعــوا أمـــس الــســبــت فــي جوبا 
إضافة لقادة آخرين في املعارضة، 
وقــرروا اختيار تعبان دينق خلفا 
ملشار. وكــان مشار قد أصــدر قرارًا 
بــفــصــل ثــاثــة مـــن قـــيـــادات حركته 
بينهم تعبان دينق وازيكيل لقطع 
الطريق أمامهم في تسمية تعبان 

مكانه.  
)العربي الجديد(

االحتالل اإلسرائيلي 
يواصل حصار الخليل

تواصل قوات االحتال اإلسرائيلي 
يوما   23 منذ  املــفــروض  حصارها 
عــلــى مــحــافــظــة الــخــلــيــل، جــنــوبــي 
ــيـــة، خـــصـــوصـــا فــي  الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
املــنــاطــق الــجــنــوبــيــة مــنــهــا، وســط 
عــمــلــيــة اقــتــحــام يــومــيــة وتــفــتــيــش 
واعــتــقــاالت، وبحث عمن تسميهم 

مطلوبني لديها. 
»الـــــعـــــربـــــي  وأكـــــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر لــــــ
الــــجــــديــــد«، أن قــــــوات االحــــتــــال ال 
تــــــزال تــغــلــق بـــالـــســـواتـــر الــتــرابــيــة 
والحواجز  اإلسمنتية  واملكعبات 
ــّدة  ــلــــدات عــ الـــعـــســـكـــريـــة، مــــداخــــل بــ
فـــي مــحــافــظــة الــخــلــيــل خــصــوصــا 

املناطق الجنوبية. 
وقالت املصادر إن قــوات االحتال 
سلمت فــجــر أمـــس، عــائــلــة األســيــر 
مــحــمــد عــبــد املــجــيــد ابـــريـــوش من 
الـــخـــلـــيـــل  ــنــــوبــــي  جــ دورا  ــة  ــنــ ــديــ مــ

إخطارًا بهدم منزلها.
)العربي الجديد(

نواكشوط ـ العربي الجديد

بحث وزراء الخارجية العرب، أمس السبت، 
مشروعات  نواكشوط  في  اجتماعهم  خــال 
قمتهم  في  العرب  للقادة  املرفوعة  الــقــرارات 
الــســابــعــة والـــعـــشـــريـــن الـــتـــي ســتــنــطــلــق في 
العاصمة املوريتانية نواكشوط غدًا اإلثنني 
ــــط تــصــدر  ــة األمــــــــل«، وسـ ــمـ ــار »قـ ــعـ تـــحـــت شـ
مللفات املنطقة، خصوصا فلسطني وسورية 

واليمن وليبيا. 
وكـــــــان اجـــتـــمـــاع الــــــــــوزراء قــــد افـــتـــتـــح أمـــس 
الــســبــت، بكلمة لــوزيــر الــخــارجــيــة املــصــري، 
سامح شكري، والــذي ترأست بــاده الــدورة 
املاضية للقمة، قبل تسليم رئاستها لوزير 

الرباط ـ حسن األشرف

م املغرب منذ عام 1989 أي قمة عربية، 
ّ
لم ينظ

سواء عادية أو طارئة، داخل الباد. وتكّرس 
هذا األمر، خصوصا بعد وصول امللك محمد 
 

ّ
السادس إلــى ســدة الحكم عــام 1999، في ظل
عدم حضوره أي قمة عربية، إذ تكتفي اململكة 
الحكومة  إمــا رئيس  بإرسال وفــود يترأسها 

أو وزير الخارجية.
وقـــــد احـــتـــضـــن املــــغــــرب عـــبـــر تـــاريـــخـــه ســبــع 
ــة، مــنــذ نيله  ــاديـ قــمــم عــربــيــة عـــاديـــة وغــيــر عـ
كــان  الــقــمــم  تــلــك  أول  ــام 1956.  عــ االســـتـــقـــال 
مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة بــالــدار الــبــيــضــاء عــام 
فمؤتمر   ،1969 فــي  الــربــاط  ثــم مؤتمر   ،1965
الرباط 1974، ومؤتمر القمة الثاني عشر في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 1981، واملؤتمر غير 
الثاني في فاس عام 1982، واملؤتمر  العادي 

الخارجية املوريتاني إسلك ولد أحمد إيزيد 
بــيــه، فــيــمــا أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة اليمني 
عــبــداملــلــك املــخــافــي عــن تـــرأس الــيــمــن القمة 

العربية املقبلة الـ28.
ــــب املـــــــــســـــــــودة، يــــتــــضــــمــــن اإلعـــــــــان  ــــسـ ــــحـ وبـ
الجهود  عــلــى  الــعــربــي  الــتــأكــيــد  فلسطينيا، 
ــاء  ــهـ ـــة إلــــــى إنـ ـــادفـ ــهـ ـــة والــــعــــربــــيــــة الــ ــيـ ــدولــ الــ
االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، تـــحـــديـــدًا املــــبــــادرة 
الـــفـــرنـــســـيـــة مــــن خـــــال عـــقـــد مـــؤتـــمـــر دولــــي 
عــام 2016، وخـــروج هذا  للسام قبل نهاية 
املؤتمر بآلية دولية متعددة األطراف تعمل 
على إنهاء كامل االحتال اإلسرائيلي لدولة 
فلسطني واألراضي العربية املحتلة منذ عام 

.1967
ويدعو اإلعان اللجنة الرباعية للسام في 
الشرق األوسط إلى مراجعة موقفها وإعادة 
الــصــادر يــوم 1 يوليو/ النظر فــي تقريرها 
ــــذي يـــســـاوي بـــني سلطة  تــمــوز الــحــالــي، والـ
االحتال والشعب الفلسطيني الواقع تحت 

االحتال.
كما يدعو اإلعــان اللجنة الوزارية العربية 
املــصــغــرة بــشــأن إنــهــاء االحــتــال إلــى العمل 
عــلــى طـــرح وتــبــنــي مــشــروع قـــرار جــديــد في 
مجلس األمن ُيدين االستيطان االستعماري 

اإلسرائيلي.
املحتل،  الــســوري  بالجوالن  وفــي ما يتعلق 
ــــدول  ــم الـ ــ تــــشــــّدد مــــســــودة اإلعـــــــان عـــلـــى دعـ
العربية ومساندتها الحازمة ملطلب سورية 

ــام 1985، ثـــم املــؤتــمــر  غــيــر الـــعـــادي الــثــالــث عـ
غــيــر الـــعـــادي الـــســـادس عــــام 1989. بــالــتــالــي 
كانت عاقة املغرب بمؤتمرات القمم العربية 
مــتــبــايــنــة بـــني مــرحــلــة املـــلـــك الـــراحـــل الــحــســن 
الــبــاد جميع تلك  الــثــانــي، والـــذي احتضنت 
القمم في عهده، مترئسا بنفسه وفود املغرب 
ــرى مـــن جــهــة،  إلـــى قــمــم عــربــيــة فـــي بـــلـــدان أخــ
وبني مرحلة العاهل الحالي الذي لم تحتضن 
الــبــاد فــي فــتــرة حــكــمــه أيـــة قــمــة عــربــيــة، ولــم 
يــســبــق لـــه أن شـــــارك شــخــصــيــا فـــي أيــــة قمة 

عربية من جهة ثانية.
العاقة »الفاترة« بني املغرب والقمم العربية 
ــلــــك مـــحـــمـــد الـــــســـــادس فــي  جــــّســــدهــــا قـــــــرار املــ
فبراير/ شباط املاضي باالعتذار عن تنظيم 
الــدورة الـ27 للقمة العربية، والتي كان مقررًا 
أن تحتضنها اململكة، قبل أن يتقرر تنظيمها 
نــواكــشــوط يومي  املــوريــتــانــيــة  العاصمة  فــي 

القادة  يــرّحــب  لليبيا،  وبالنسبة   .1 جنيف 
الـــعـــرب بـــبـــدء املــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــة 
الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة 
طـــرابـــلـــس، بــوصــفــهــا الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
الوحيدة لليبيا، واالمتناع عن التواصل مع 

أجسام تنفيذية أخرى موازية لها.
ــّدد اإلعــــــان دعــمــه  ــــجــ وبــالــنــســبــة لــلــيــمــن، ُي

القمم  الرسمي من  املغربي  املوقف  مسّوغات 
»الــعــربــي  الــعــربــيــة. ويـــقـــول فـــي هـــذ اإلطـــــار لـــ
إرجــــــاء تنظيم  املـــغـــرب  »قــــــرار  إن  الـــجـــديـــد«، 
أساسه  يجد  العربية  للقمة  الــعــاديــة  الـــدورة 
في األوضــاع املتوترة الراهنة، والذي زاد من 
العديد  والــرؤى حيال  املواقف  تباين  حدتها 
ــن الــقــوى  ــــل الـــعـــديـــد مـ

ّ
ــع، وتــــدخ ــيـ ــن املـــواضـ مـ

اإلقليمية والدولية في شؤون املنطقة«.
ويضيف لكزيني أن »الكثير من تجارب القمم 
الــعــربــيــة الــتــي انــعــقــدت فـــي فـــتـــرات وظـــروف 
للتسابق  محطة  شكلت  أنــهــا  تظهر  ســابــقــة 
والقذف  باالتهامات  والتراشق  الزعامة  على 
ــــى مـــنـــاســـبـــات لــتــوتــيــر  ــا، فــتــحــولــت إلـ ــانـ ــيـ أحـ
األوضاع وتعقيدها، وتكريس صورة نمطية 
مة متجاوزة أمام شعوب، لم تعد تراهن 

ّ
ملنظ

على مثل هذه االجتماعات أو مخرجاتها«.
ويــصــف الــخــبــيــر املــغــربــي مـــواقـــف الــجــامــعــة 

الجوالن  كامل  استعادة  في  وحقها  العادل 
ــرّحـــب املـــســـودة  املـــحـــتـــل. مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تـ
الــظــروف  لتهيئة  دولــيــا  املــبــذولــة  بالجهود 
بني  املــفــاوضــات  عملية  الستئناف  املائمة 
ــة، الــهــادفــة  املـــعـــارضـــة والـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـ
صاحية  ذات  انتقالي  حكم  هيئة  لتشكيل 
تــنــفــيــذيــة كــامــلــة، وفــقــا ملـــا جــــاء فـــي مــؤتــمــر 

بيان  وكشف  الحالي.  تموز  يوليو/  و26   25
ســـابـــق لــــــوزارة الــخــارجــيــة املــغــربــيــة دواعــــي 
وقد  العربية،  القمة  احــتــضــان  اململكة  رفــض 
ــلـــى امــــتــــنــــاع الـــعـــاهـــل  تــنــســحــب األســـــبـــــاب عـ
السابقة  العربية  القمم  حــضــور  عــن  املغربي 
»القمة  أن  باعتباره  أيــضــا،  موريتانيا  وقمة 
العربية ال يمكن أن تشكل غاية في حد ذاتها، 
أو أن تتحول إلى مجرد اجتماع مناسباتي«.
العربية  القمم  فشل  املغربي  العاهل  وتــوقــع 
الراهن،  الجيوسياسي  السياق  في  املنعقدة 
إذ وفقا لبيان وزارة الخارجية فإن »الظروف 
املــــوضــــوعــــيــــة ال تـــتـــوفـــر لـــعـــقـــد قـــمـــة عــربــيــة 
ناجحة، قادرة على اتخاذ قرارات في مستوى 
لتطلعات  وتستجيب  الــوضــع،  يقتضيه  مــا 
أستاذ  يوافق  جهته،  من  العربية«.  الشعوب 
الــعــاقــات الــدولــيــة، مــديــر مجموعة األبــحــاث 
ــات، إدريــــس لــكــريــنــي، على  ــ حـــول إدارة األزمــ

للشرعية الدستورية، وعلى أن أي مشاورات 
أو مفاوضات لخروج اليمن من األزمة ال بّد 
الخليجية وآلياتها  املــبــادرة  أن تنطلق من 
ــات مـــؤتـــمـــر الــــحــــوار  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومــــخــــرجــ

الوطني الشامل والقرار 2216.
وفـــي مــا يتعلق بــالــصــومــال يــدعــو اإلعـــان 
الــــدول األعــضــاء إلـــى تــقــديــم الــدعــم العاجل 
وتأهيل  بناء  إلعــادة  الصومالية  للحكومة 

املؤسسات األمنية والعسكرية.
 اإلمــــــــارات 

ّ
كـــمـــا يــــشــــّدد اإلعــــــــان عـــلـــى حـــــق

ــــاث؛ طـــنـــب الـــكـــبـــرى وطــنــب  ــثـ ــ بـــجـــزرهـــا الـ
ــتــــي تــســيــطــر  الـــصـــغـــرى وأبــــــو مــــوســــى، والــ
عليها إيران، مطالبا اإليرانيني بترجمة ما 
يعلنونه عن رغبتهم في تحسني العاقات 

مع الدول العربية.
التدخل  ذلـــك، يستنكر اإلعــــان  مــــوازاة  فــي 
اإليـــرانـــي فـــي الــبــحــريــن والــيــمــن وســـوريـــة، 
وفي املنطقة العربية عموما، مشيدًا بجهود 
التي  البحرين  مملكة  فــي  األمنية  األجــهــزة 
ــي فــي  ــابــ تــمــكــنــت مــــن إحــــبــــاط مــخــطــط إرهــ

يناير/ كانون الثاني املاضي.
ويــدعــو اإلعــــان تــركــيــا إلـــى ســحــب قــواتــهــا 
مــن الــعــراق، وقــد تحفظت كــل مــن اإلمـــارات 
هذا  على  والكويت  والسعودية  والبحرين 
الــــقــــرار، فــيــمــا رفــضــتــه قــطــر رفــضــا قــاطــعــا. 
ــة قــطــر،  ــ ــــان تــضــامــنــه مـــع دولـ ــبـــدي اإلعــ ويـ
ــا اخـــتـــطـــاف مـــواطـــنـــني قـــطـــريـــني فــي  ــنـ مـــديـ

العراق.

العربية بكونها »مرتبكة تعكس في مجملها 
ــي الـــتـــي تــعــيــش املــنــطــقــة على 

ّ
حـــالـــة الــتــشــظ

ثم  والعراق  إلى سورية  اليمن  فمن  إيقاعها، 
تنصاع  الــتــي  املنظمة  هــذه  تنجح  لــم  ليبيا، 
في اتخاذ قراراتها إلى اإلجماع بدل األغلبية، 
في بلورة تدابير وقرارات حاسمة قادرة على 
تجاوز اإلكراهات التي تّمر بها هذه األقطار«.

ويخلص إلى القول إن »التوجه املغربي ال 
املشتركة،  اإلقليمية  للقضايا  التنكر  يعني 
بــقــدر مــا هــو رســالــة بــنــاءة يمكن أن يشكل 
محطة لنقاشات حقيقية تدعم تطوير أداء 
الــجــامــعــة ودمــقــرطــتــهــا. وذلــــك بــالــنــظــر إلــى 
املرحلة الصعبة التي تمر بها املنطقة، وما 
األمـــر مــن يقظة ومــســؤولــيــة تقطع  يتطلبه 
مع طبيعة االجتماعات السابقة، وما تفرزه 
من توصيات تظل في أغلب األحــوال حبرًا 

على ورق«.

القمة العربية

نواكشوط ـ محمد فال الشيخ

تــســتــعــّد مـــوريـــتـــانـــيـــا الســتــضــافــة 
ــنــــني  ــــي االثــ ــــومـ ــة يـ ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــمــ ــقــ الــ
ــثـــاثـــاء، فـــي مـــا تــؤكــد املــصــادر  والـ
القمة  لعقد  الترتيبات  كافة  انتهاء  الرسمية 
الــقــادة العرب للقمة  وتأكيد حضور عــدد من 
األمـــل«.  »قمة  بـ تسميتها  على  لح 

ُ
اصط الــتــي 

ويحدو موريتانيا رسميا وشعبيا األمل في 
أن تتمكن من عقد القمة في ظروف سياسية 
ــل فــي تسخير 

ّ
وأمــنــيــة ُمــرضــيــة، وهـــو مــا تــمــث

ــوارد الــدولــة لــلــحــدث األهــم  كــافــة إمــكــانــات ومــ
بالنسبة ملوريتانيا.

من االنضمام إلى االستضافة
بعد اعتذار املغرب عن استضافة القمة العربية 
عـــلـــن عـــن اســتــضــافــة 

ُ
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، أ

مــوريــتــانــيــا لــلــقــمــة تــبــعــا لــلــتــرتــيــب األبـــجـــدي. 

أراضيه  إلى  موريتانيا  بضم  املغرب  مطالبة 
ــقـــول أوســـــــاط رســمــيــة  مــطــلــع الــســتــيــنــيــات. تـ
اليوم حقها  تنتزع  موريتانيا  إن  موريتانية 
باستضافة القمة بعد 43 عاما على انتزاعها 
حــق االعــتــراف الرسمي بها كــدولــة عضو في 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، لــتــؤرخ بــذلــك ملرحلة 

جديدة من تعاطي موريتانيا مع الجامعة.
في  للقمة  موريتانيا  استضافة  عــن  اإلعـــان 
شهر مارس/آذار املاضي تبعه طلب بتأجيلها 
إلى 25 يوليو/تموز الحالي، ملنح موريتانيا 
مــــزيــــدًا مــــن الــــوقــــت لــلــتــحــضــيــر، فـــيـــمـــا أعــلــن 
عبدالعزيز  ولـــد  محمد  املــوريــتــانــي  الــرئــيــس 
عقد في بــاده ولــو تحت الخيم، 

ُ
أن القمة ست

ــك ردًا عــلــى حـــمـــات الــتــشــكــيــك فـــي قـــدرة  ــ وذلـ
إلى  بالنظر  القمة  استضافة  على  موريتانيا 

تواضع بنيتها التحتية والخدمية.
ــدأت الــحــكــومــة املــوريــتــانــيــة في  عــلــى الـــفـــور بــ
تــشــيــيــد عــــدد مـــن املــبــانــي والـــطـــرق وإصــــاح 

 عن 
ً
وتــرمــيــم عـــدد مــن املــنــشــآت واملــقــار فــضــا

الجديد.  الدولي«  التونسي  »أم  مطار  تدشني 
ــيــــة عــن  ــانــ ــتــ ــفــــت وســـــائـــــل إعـــــــــام مــــوريــ وكــــشــ
إســهــام عــدد مــن الـــدول العربية فــي التكاليف 
ومنها  للقمة،  موريتانيا  الستضافة  املالية 
 
ً
والــكــويــت فضا وقطر  واإلمــــارات  السعودية 
القمة  بثقلها إلنجاح  لقي 

ُ
ت التي  الجزائر  عن 

وفق تصريحات سفيرها في نواكشوط.
عـــلـــى املـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي الـــوطـــنـــي، أجــــرت 
الــحــكــومــة املـــوريـــتـــانـــيـــة اتــــصــــاالت ســيــاســيــة 
بــاملــعــارضــة، وفـــق مـــصـــادر مــطــلــعــة، مـــن أجــل 
ــة خـــــــال فـــتـــرة  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــهــــدئــــة ســـيـــاســـيـــة وإعـ تــ
انــعــقــاد الــقــمــة، وهـــو مــا دفـــع حـــزب »تــواصــل« 
ــا فـــيـــه إلـــى  ــ ــــى إصـــــــدار بـــيـــان دعـ اإلســــامــــي إلـ
ــعـــرب، ما  إنـــجـــاح الــقــمــة، ورحــــب بــالــزعــمــاء الـ
ــهــم مــنــه أن اإلســامــيــني لــن يــتــظــاهــروا ضد 

ُ
ف

السيسي،  عبدالفتاح  املصري  الرئيس  زيــارة 
بعد أن انتشرت دعــوات عبر مواقع التواصل 

موريتانيا.  زيارته  على  تعترض  االجتماعي 
ــر الــثــقــافــة  ــ ــ ــده وزيـ ــ ــ الـــتـــرحـــيـــب بــالــســيــســي أكـ
املتحدث الرسمي باسم الحكومة املوريتانية 
 إنــه سيكون 

ً
محمد األمــني ولــد الشيخ، قــائــا

السيسي«،  بالرئيس  خــاص  »تــرحــيــب  هــنــاك 
فــي مــا بــدا كــرد على االعــتــراضــات على زيــارة 
األخير. وأكــدت مصادر في منتدى املعارضة 
ــتـــدى ســيــرســل  ــنـ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن املـ لــــ
رســالــة مفتوحة إلــى الــقــادة الــعــرب املشاركني 
في قمة نواكشوط، يدعوهم فيها إلى تعزيز 
ــدة الــعــربــيــة  ــ ــــوحـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وتـــحـــقـــيـــق الـ
ووضــــع مــقــاربــة لــحــل الــنــزاعــات الــدمــويــة في 

عدد من الدول العربية.

تحدي حضور القادة
ــي تــنــفــيــذ  ــة فــ ــيـ ــانـ ــتـ شـــرعـــت الـــحـــكـــومـــة املـــوريـ
إجــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مــــشــــددة داخــــــل الــعــاصــمــة 
الرئيسية  األســـواق  إغــاق  نواكشوط، شملت 

ــان انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة وتــكــلــيــف  ــكـ الـــقـــريـــبـــة مــــن مـ
الـــجـــيـــش بـــــاإلشـــــراف عـــلـــى تـــرتـــيـــبـــات تــأمــني 
القمة بالتعاون مع األجهزة األمنية األخــرى. 
اإلجراءات األمنية غير املسبوقة في العاصمة، 
شملت تقييد حركة السيارات واملواطنني في 
ــة نــواكــشــوط الــغــربــيــة،  عـــدد مـــن مــنــاطــق واليــ
حيث منحت بطاقات خاصة لبعض السكان 
 عن 

ً
الــقــريــبــني مـــن مـــقـــرات عــقــد الــقــمــة، فــضــا

ــار قــــــوات األمــــــن وتــكــثــيــف دوريــــاتــــهــــا،  ــتـــشـ انـ
خــــصــــوصــــا فــــــي وســــــــط وغـــــــــرب الــــعــــاصــــمــــة. 
كــذلــك بــــدأت وســائــل اإلعــــام الــرســمــيــة حملة 
القمة  احتفاء بعقد  كبيرة،  إعامية وتعبوية 
اللجنة  أعلنت  فيما  موريتانيا،  فــي  العربية 
اإلعـــامـــيـــة لــلــقــمــة عـــن تــدشــني مــركــز إعــامــي 
أفضل  لتأمني تغطية  املستلزمات  كافة  يضم 
للقمة، وذلـــك مــع بـــدء طــائــع اإلعــــام الــدولــي 
والعربي في الوصول إلى نواكشوط لتغطية 
مع  بالتوازي  ثقافي  موسم  طلق 

ُ
أ كما  القمة. 

 عن 
ً
أدبــيــة وفنية فــضــا القمة يشمل حــفــات 

مـــعـــارض لـــلـــتـــراث املـــوريـــتـــانـــي مــســاهــمــة في 
تسليط الــضــوء عــلــى الــثــقــافــة فــي الــبــاد. في 
املوريتانيني  املسؤولني  ينتاب  ذلــك،  غضون 
إذ  القمة،  العربي في  التمثيل  هاجس ضعف 
للقمة  التحضرية  اللجنة  في  مصادر  كشفت 
 من العاهل السعودي امللك سلمان بن 

ً
أن كا

محمود  الفلسطيني  والــرئــيــس  الــعــزيــز  عــبــد 
حضورهما  كـــان  بــعــدمــا  سيتغيبان،  عــبــاس 
»أسباب طارئة« تتعلق بوفاة  لـ مؤكدًا، وذلك 
شــقــيــق الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي، وزفــــــاف أحــد 
أبــنــاء الــعــاهــل الــســعــودي. فــي املــقــابــل، ينتظر 
الشيخ تميم بن  أن يشارك كل من أمير قطر، 
األحمد  صباح  الكويت  وأمير  ثاني،  آل  حمد 
الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، والـــرئـــيـــس املــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي ونـــظـــيـــره الـــســـودانـــي عمر 
البشير، إضافة إلى رؤساء اليمن وجزر القمر 
اإلمــارات  تتمثل  فيما  والصومال،  وجيبوتي 

الــفــجــيــرة. ومــن املــغــرب العربي  بحاكم إمـــارة 
الباجي  التونسي  الرئيس  حضور  تأكد  فقد 
قائد السبسي ورئيس مجلس األمة الجزائري 
 الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، فيما لم 

ً
ممثا

يتأكد مستوى التمثيل املغربي في ظل جفاء 
يطبع العاقات بني موريتانيا واملغرب، على 
لذلك،  البلدين  مــن  الــرســمــي  النفي  مــن  الــرغــم 
ــــارات املــتــبــادلــة الـــتـــي كــــان آخـــرهـــا قبل  ــزيـ ــ والـ
أيــام زيــارة وفــد مغربي حمل رسالة للرئيس 

املوريتاني من امللك املغربي محمد السادس.
ــن الـــــــدول الــعــربــيــة  كـــمـــا تــتــمــثــل مــجــمــوعــة مــ
بــرئــيــس وزرائـــهـــا، كــمــا هــو الــحــال فــي لبنان 
أخــــرى  دول  تــتــمــثــل  فــيــمــا  ولـــيـــبـــيـــا،  واألردن 
واملغرب  السعودية  مثل  خارجيتها،  بـــوزراء 
والعراق وسلطنة عمان وفلسطني والبحرين 

وتونس.

ظروف استثنائية
تــــتــــحــــدث أوســــــــــــاط مــــقــــربــــة مــــــن الـــســـلـــطـــات 
املــوريــتــانــيــة عــن أن مــجــرد انــعــقــاد الــقــمــة هو 
نجاح ملوريتانيا، وأن تحميل قمة نواكشوط 
أكثر مما تحتمل أمر غير واقعي بالنظر إلى 
حــجــم الــتــحــديــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــرب، 
ــــدول الــعــربــيــة إلــى  والـــخـــافـــات الــتــي تــقــســم الـ
مـــحـــاور مــخــتــلــفــة ذات ســيــاســات مــتــضــاربــة. 
العربية  الــــدول  الــعــام لجماعة  وأشــــار األمـــني 
أحــمــد أبـــو الــغــيــط إلـــى ذلـــك ضــمــنــا، حــني قــال 
ــنــاقــشــهــا الــقــمــة هي 

ُ
ــع الـــتـــي ســت ــيـ إن املـــواضـ

الفلسطينية  كالقضية  التقليدية  املــواضــيــع 
ومــكــافــحــة اإلرهــــــاب وإنـــشـــاء الـــقـــوة الــعــربــيــة 

املـــشـــتـــركـــة. مـــلـــفـــات خـــطـــيـــرة ومـــلـــّحـــة تــفــرض 
نــفــســهــا عـــلـــى قـــمـــة نــــواكــــشــــوط، عـــلـــى رأســـهـــا 
ال  لليبيا  بالنسبة  والــســوري.  الليبي  امللفان 
ع أن يخرج إعان نواكشوط املقرر إعانه 

َ
ُيتوق

املنبثقة  الحكومة  تأييد  عن  القمة،  ختام  في 
عن اتفاق الصخيرات، والتأكيد على مكافحة 

اإلرهاب.
يغيب النظام السوري عن قمة نواكشوط كما 
أكــدت وزيـــرة اإلعـــام املوريتانية هــاوا تاندا، 
لكن االنقسام العربي يرجح أن يبقى حاضرًا 
حــيــال املــلــف، وســتــكــون مــوريــتــانــيــا فــي مــأزق 
بما أن موقف حليفها التاريخي، أي الجزائر، 
مؤيد للنظام السوري، على عكس دول الخليج 
حليفة موريتانيا األساسية في املنطقة. كما 
مع  الدبلوماسية  عاقاتها  موريتانيا  أبقت 
العاقات  وكــانــت  اآلن،  الــســوري حتى  النظام 
ــثــــورات بــروتــوكــولــيــة فـــقـــط، فيما  بــأنــظــمــة الــ
خال  ملوريتانيا  الخارجية  السياسة  بقيت 
ــلـــة رهـــيـــنـــة لـــحـــالـــة مــــن الــغــمــوض  ــذه املـــرحـ ــ هـ
داخليا  املصالح  تفرضها  التي  واالزدواجــيــة 

وخارجيا.
ــمـــوض  ــغـ الـ ــــون أن حــــالــــة  ــبـ ــ ــراقـ ــ ويـــعـــتـــقـــد مـ
ــا فــي  ــيـ ــانـ ــتـ ــوريـ ــــن فــــــرص مـ ــد مـ ــزيـ ــتـ هــــــذه سـ
إدارة الــقــمــة الــعــربــيــة وحــشــد الــقــادة الــعــرب 
انتظار إعان  النظر. وفي  وتقريب وجهات 
نــــواكــــشــــوط، تـــكـــشـــف املـــــؤشـــــرات أن الــقــمــة 
ســـتـــكـــون اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــــى مــكــان 
انعقادها وامللفات املطروحة، فيما ستكون 
العربية  القمم  تــاريــخ  إلــى  بالنظر  تقليدية 

ومحدودية الدور والتأثير الذي تقوم به.

يأمل الموريتانيون بأن تعقد القمة في ظروف سياسية وأمنية ُمرضية )العربي الجديد(

تسلّمت موريتانيا رئاسة القمة العربية )العربي الجديد(

استعدادًا  إمكاناتها  كافة  موريتانيا  تسّخر 
أراضيها  على  سُتعقد  التي  العربية  للقمة 
أمني  استقرار  لتأمين  والثالثاء،  االثنين  يومي 
وسياسي، مع قيام السلطات بإجراء اتصاالت 
ُترجم  ما  التهدئة،  على  لحثها  بالمعارضة 
ضد  متوقعة  كانت  تظاهرات  عن  بتراجع 

الرئيس المصري

قضية

تحضيرات موريتانية استثنائية 
لحدث تقليدي

ينتاب المسؤولين 
الموريتانيين هاجس 

ضعف التمثيل العربي

أجرى النظام اتصاالت 
بالمعارضة للتهدئة 

خالل القمة

من المنتظر أن تتصدر 
األوضاع في فلسطين 
وسورية واليمن »إعالن 
نواكشوط« الذي صاغ 

وزراء الخارجية العرب 
مسودته أمس، تمهيدًا 

لمناقشته وإقراره 
في القمة

تذبذبًا  األوســط  الشرق  في  ــداث  األح من  موريتانيا  مواقف  شهدت 
النظام  تحالف  فقد  الحلفاء.  ومواقف  للمصالح  تبعًا  وغموضًا 
بعد  مبكرًا،  ــران  إي مع  الموريتاني 
انقالب  بعد  السلطة  إلى  وصوله 
الربيع  ــداث  أحـ بعد   .2008 ــام  ع
موقفًا  موريتانيا  اتخذت  العربي 
نسبيًا  لــلــثــورات  ــًا، مــؤيــدًا  ــزدوج م
عمليًا.  لها  ومعارضًا  وظاهريًا، 
ولد  محمد  برئاسة  النظام  وقّدم 
عند  نفسه  )الــصــورة(  عبدالعزيز 
بداية الثورات كنظام ثوري قبل أن 

يصف الثورات بالفوضى.

مواقف تحركها المصالح

تقرير

الحدث
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ترتيب كان يتخطى موريتانيا طوال 43 عاما 
هو عمر موريتانيا في الجامعة العربية بعد 
انضمام  وهــو   ،1973 عــام  رسميا  انضمامها 
تأخر 13 عاما بسبب اعتراضات مغربية إبان 
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سياسة

المفاوضات 
الممانعة

صورة الجيش 
تأثرت سلبًا بمحاولة 

االنقالب الفاشلة

النقطة األصعب هي 
إصالح وضع الرتب 

المتوسطة في الجيش

للحدث تتمة...

تسريع هيكلة 
الجيش لتقصير 
فترة الطوارئ

المعارضة ورفض االنقالب... قسـوة أردوغان وال جزمة العسكر

ُتسابق القيادة التركية الوقت لترتيب وضع المؤسسة العسكرية التي تعرضت لهزة 
كبيرة جراء محاولة االنقالب الفاشلة، وتسعى لرد االعتبار للجيش كمؤسسة وطنية، 
الداخلية  بين جهازي  انقسامًا  بأن هناك  يترسخ  الشائع  والحيلولة دون ترك االنطباع 

والدفاع، إضافة إلى تقليص فترة الطوارئ

إسطنبول ـ بشير البكر

ــرور أســــبــــوع عـــلـــى مــحــاولــة  ــ بـــعـــد مــ
االنـــقـــاب الــفــاشــلــة، يــبــدو أن إعـــادة 
هيكلة الــجــيــش هــي املــســألــة األبـــرز 
على جــدول أعــمــال الــقــيــادة التركية فــي هذه 
الفترة. وبعد أن كشف الرئيس التركي رجب 
طــيــب أردوغــــــان أنـــه قـــد يــتــم تــقــديــم اجــتــمــاع 
عــلــن أمـــس أن 

ُ
مــجــلــس الـــشـــورى الــعــســكــري، أ

بدل  املقبل  الخميس  يــوم  املجلس سيجتمع 
الــذي كان مقررًا مطلع الشهر املقبل،  موعده 
الــنــهــوض بعدد  الهيئة  وســيــكــون على هــذه 
مــن املــهــمــات خـــال وقـــت وجــيــز جـــدًا، أوالهـــا 
إعــــــادة تــرتــيــب وضــــع املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
التي تعرضت لهزة كبيرة من جراء محاولة 
شأن  ذات  القضية  وهـــذه  الفاشلة،  االنــقــاب 
كبير وتــولــيــهــا قــيــادة الــدولــة عــنــايــة خاصة 
هـــنـــاك شـــعـــورًا في  أن  األول  ــاب.  ــبــ أســ لـــعـــدة 
الــشــارع الــتــركــي بـــأن صـــورة الــجــيــش تــأثــرت 
ســلــبــا بــســبــب مــحــاولــة االنـــقـــاب، وال بــد من 
مــعــالــجــة هــــذا األمـــــر بـــســـرعـــة، ألن اســتــمــرار 
أو تــرســيــخ هـــذا االنــطــبــاع لــيــس فـــي صــالــح 
املــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا فـــي هــــذا الــظــرف 
بــالــذات، إذ يــخــوض الجيش حــربــا مفتوحة 
في الجنوب ضد حزب »العمال الكردستاني« 
ــف إرهـــابـــيـــا مـــن قــبــل تــركــيــا وتــنــظــيــم 

ّ
املــصــن

»الدولة اإلسامية« )داعش( في الوقت نفسه.
»العربي الجديد«،  وقال مصدر تركي مطلع لـ
ــنـــاك ضــغــطــا كـــبـــيـــرًا تـــواجـــهـــه الـــقـــيـــادة  إن هـ
ــراع فـــي رد االعــتــبــار  ــ الــتــركــيــة مـــن أجـــل اإلســ
لــلــجــيــش كـــمـــؤســـســـة وطــــنــــيــــة، والـــحـــيـــلـــولـــة 
دون تـــرك االنــطــبــاع الــشــائــع حــالــيــا يترسخ 
بـــأن هــنــاك انــقــســامــا بـــن جـــهـــازي الــداخــلــيــة 
والــدفــاع، وفــي حــن أن الخطاب الرسمي لم 
يــغــفــل الــتــنــبــيــه إلـــى مــخــاطــر هـــذا االلــتــبــاس، 

وبقي يركز على تحميل مسؤولية االنقاب 
ملــجــمــوعــة مـــن داخــــل الــجــيــش ومـــن خــارجــه، 
الــقــيــام بــه على   ينتظر 

ً
يبقى أن هــنــاك عــمــا

ــاف مــهــمــا كـــانـــت الــكــلــفــة  ــفـ نــحــو صـــريـــح وشـ
كــبــيــرة، يــتــنــاول مــوقــع هـــذه املــؤســســة الــتــي 
ظلت تعمل طيلة العقود املاضية تحت مظلة 
التركي  »الجيش  املــعــروفــة:  الشهيرة  املقولة 

هو الدستور، والدستور هو الجيش«.
وحسب أوساط تركية، فإن النقطة الحساسة 
هـــي عــــدم الــنــظــر إلــــى قــضــيــة إعــــــادة هيكلة 
املؤسسة العسكرية من جانب تقني فقط، بل 
االنتقال  عملية  يــراعــي  تاريخي  منظور  مــن 
املستوين  على  تركيا  شهدته  الـــذي  الكبير 
ــقـــديـــن  ــعـ ــي الـ ــ ــاســــي واالقــــــتــــــصــــــادي فــ ــيــ ــســ الــ
األخيرين. ويضاف إلى ذلك أن هذه العملية 
في جوهرها سياسية، جانب منها ينحصر 
في إطار تقليص دور الجيش الذي بدأ بطلب 
مـــن أوروبــــــا ضــمــن دفــتــر شــــروط االنــضــمــام 
الجانب  يــتــنــاول  لــاتــحــاد األوروبـــــي، بينما 
الثاني القاعدة التي جرى العمل بها سابقا 
الديمقراطية  الجيش حامي  أن  أســاس  على 
املؤسسة  يــد  أطــلــق  الـــذي  األمـــر  والعلمانية، 
الــعــســكــريــة ومــنــحــهــا دورًا ال يــقــع فــي صلب 

صاحياتها.
التسريع  جــرى  كلما  أنــه  هــي  الثانية  املهمة 
فــــي إنــــجــــاز مــهــمــة إعـــــــادة هــيــكــلــة املــؤســســة 
التي  الــطــوارئ  مهلة  تقصير  تــم  العسكرية، 
تلقى معارضة وعدم ارتياح حتى من أوساط 
الـــشـــارع املــؤيــد لــحــزب »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«. 
وأوضــــح املــصــدر الــتــركــي أن الــقــيــادة تعمل 
عــلــى أن تــكــون الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة ملـــدة ثاثة 
ــبــــاد إلـــــى وضــعــهــا  ــعــــود الــ أشـــهـــر فـــقـــط، وتــ
الطبيعي، بعد أن تتم محاسبة املتورطن في 
االنقاب الفاشل. وُياحظ هنا أن اليوم األول 
من تطبيق حالة الطوارئ اتسم بفرز سريع 

للموقوفن بعد االنقاب وجــرى اإلفــراج عن 
أعداد كبيرة، في وقت تم إيقاف آخرين.

رفـــض االنـــقـــاب ومــعــارضــة حــالــة الـــطـــوارئ، 
ــبـــة فــي  ــاِسـ ــنـ ــا الـــكـــثـــيـــرون مـ مـــعـــادلـــة يـــجـــدهـ
تركيا اليوم، وستكون مظلة لتظاهرة حزب 
اليوم  الــتــي ستجري  الــجــمــهــوري«  »الــشــعــب 
ــم 

ّ
األحــــــد فــــي إســـطـــنـــبـــول، كــــــأول نــــــزول مــنــظ

للمعارضة إلــى الــشــارع منذ االنــقــاب. جرى 

إسطنبول ـ باسم دباغ

كان ملوقف أحزاب املعارضة التركية الرئيسية 
الـــثـــاثـــة دور أســـاســـي فـــي إفـــشـــال املــحــاولــة 
االنقابية في 15 يوليو/ تموز الحالي. وعلى 
واالستقطاب  العامودي  االنقسام  من  الرغم 
الــشــديــد الــــذي يــعــانــي مــنــه املــجــتــمــع الــتــركــي 
على مّر تاريخه، والذي تعّمق خال السنوات 
األخيرة، لم تتفق األحزاب التركية األربعة في 
أكثر  منذ  موّحد،  بيان  على  التركي  البرملان 
مـــن خــمــس ســـنـــوات، ســــوى فـــي مــنــاســبــتــن: 
فــي إدانـــة االنــقــاب الـــذي قــام بــه عبد الفتاح 
الــســيــســي فـــي مــصــر عــــام 2013، وفــــي إدانــــة 

املحاولة االنقابية األخيرة.
بــعــد دقـــائـــق قــلــيــلــة مـــن تــصــريــحــات رئــيــس 
الـــــــــوزراء الـــتـــركـــي بــــن عـــلـــي يـــلـــدريـــم، والـــتـــي 
أكــــد خــالــهــا وجـــــود مـــحـــاولـــة انــقــابــيــة في 
الــيــوم االنــقــابــي، عــّبــر زعــيــم حـــزب »الشعب 
الـــجـــمـــهـــوري« كـــمـــال كــلــجــدار أوغـــلـــو، وريـــث 
الكمالية وأكبر أحزاب املعارضة، عن »رفض 
هــادئ« لانقاب، من دون أن يدعو أنصاره 
للنزول إلى الشارع، فيما بدا موقفا أخاقيا 

اإلعان عن التظاهرة بعد جلسة البرملان يوم 
الــخــمــيــس، الــتــي أقـــرت حــالــة الـــطـــوارئ بــــ346 
صــوتــا مــن بــن 461 نــائــبــا حــضــروا الجلسة 
مــن إجــمــالــي أعــضــاء املجلس الــبــالــغ عددهم 
550، ما يعني أن 115 نائبا صّوتوا ضدها، 
أغــلــبــهــم مـــن »الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري« وحـــزب 

»الشعوب الديمقراطي«.
طاملا  املعادلة  إنجاح  على  يعولون  كثيرون 
أنــــه يـــجـــري الــنــظــر إلــــى حـــالـــة الــــطــــوارئ من 
ــادة هــيــكــلــة املــؤســســة الــعــســكــريــة،  ــ ــة إعــ ــ زاويــ
ولــيــس مـــن بــــاب الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات، 
وهذا األمر يبدو ملحوظا في الشارع التركي 
ولدى األوساط السياسية التي تتعاطى مع 
أو خلفيات.  مــن دون حــســاســيــات  الـــطـــوارئ 
صحيح أن الوقت مبكر إلصــدار أحكام على 
العام  الجو  أن  إال  الــطــوارئ،  مجرى عمليات 
ال يــوحــي أن الــبــاد مــقــدمــة عــلــى مــرحــلــة من 
التشدد، ألن السير في هذا الطريق ال يصب 
في مصلحة أحد، سواء الدولة أو األحزاب أو 

املجتمع.
ــــى مـــن جــانــب  تــظــاهــرة الـــيـــوم ســتــكــون األولــ
ــة كــبــيــرة من  املــعــارضــة وســتــكــون عــلــى درجــ
في  األطــــراف،  لجميع  ومقياسا  الحساسية 

حــــازمــــا، يــثــبــت الـــتـــحـــول الــكــبــيــر فــــي ثــقــافــة 
الــكــمــالــيــن الــســيــاســيــة، وذلـــــك بــالــنــظــر إلــى 
الــدور الــذي أداه الحزب على تاريخ في دعم 
السكوت  أو على األقل  املحاوالت االنقابية، 
الحكم،  إلــى  للعودة  عنها واالســتــفــادة منها 
كما حصل في انقابي 1960 و1971، وكذلك 

في االنقاب األبيض 1997.
ويـــــــــرى كــــثــــيــــرون أنـــــــه »لـــــــو أبـــــــــدى الـــشـــعـــب 
الــجــمــهــوري تعاطفا مــع االنــقــابــيــن فــي 15 
يوليو/ تموز، لكان نجاح املحاولة االنقابية 
املــجــمــوعــة  ربـــمـــا  ـــت 

ّ
ــل ــتـــغـ ــر، والسـ ــثــ أكــ واردًا 

ــــف، لـــلـــتـــرويـــج لـــطـــروحـــات  ــــوقـ ــة املـ ــيـ ــقـــابـ االنـ
الـــنـــخـــب االنـــقـــابـــيـــة الـــســـابـــقـــة، فــــي الــحــفــاظ 
أن  التركية«. واألخــطــر  الــدولــة  على علمانية 
أحــزاب  مــن  لانقاب  مــؤيــدًا  موقفا سياسيا 
ــان مــــن شـــأنـــه إنـــــــزال جــمــاهــيــر  ــ املـــعـــارضـــة كـ
املعارضة إلى الشارع لدعم االنقاب، وهو ما 
الفرصة لانقابين  أن يتيح  كــان من شأنه 
الضرب بيد من حديد بحجة الرغبة بحسم 
املوقف بن املواطنن األتــراك وعــدم السماح 

باالقتتال األهلي.
مــوقــف »الــشــعــب الــجــمــهــوري« كـــان واضــحــا، 
لــصــالــح مــســانــدة الــديــمــقــراطــيــة والــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة، ولــيــس ملــســانــدة حكومة »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« أو الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــــــان. وقــــد عـــّبـــر زعـــيـــم الـــحـــزب كــلــجــدار 
ــلـــو، الــثــاثــاء املـــاضـــي، عـــن هـــذا الــتــمــايــز  أوغـ
بشكل واضح، خال كلمته بالكتلة البرملانية 
لــلــحــزب، بــالــتــأكــيــد عــلــى مــواقــف الــحــزب في 
رفـــض الــتــحــول إلـــى الــنــظــام الـــرئـــاســـي، عبر 
هو  الحر  البرملاني  النظام  أن  على  التشديد 
الذي حمى الجمهورية، قبل أن يتخذ موقفا 

معارضا إلعان حالة الطوارئ.
أما بالنسبة لحزب »الشعوب الديمقراطي«، 
الكردستاني«،  لـ«العمال  السياسي  الجناح 
فــلــم يــكــن مـــن املــنــتــظــر مــنــه ســــوى مــعــارضــة 

وقـــت لــم تــتــوقــف فــيــه الــتــظــاهــرات الــتــي دعــا 
إليها أردوغــان، وبلغت ذروتها ليل الجمعة 
بمناسبة مــرور أسبوع على االنقاب، حيث 
ــــدن األســـاســـيـــة تــجــّمــعــات  عـــاشـــت شـــــوارع املـ

كبرى استمرت حتى ساعات الفجر.
وقد لعب أردوغــان حتى اليوم ورقــة الشارع 
بذكاء شديد، حيث استنفر أنصاره وأبقاهم 
فـــي حـــالـــة الــيــقــظــة الـــتـــامـــة، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــل فـــيـــه األجـــــهـــــزة اســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة  ــ ــــواصـ تـ
املاحظة  ان  إال  االنــقــاب.  ألنــصــار  التطهير 
ــة هـــي أن الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي تمأل  ــيـ األســـاسـ
ــنــــذ أســــــبــــــوع، لـــــم تــــرفــــع ســــوى  الـــــــشـــــــوارع مــ
الــعــلــم الــتــركــي وشــعــار وحــيــد هــو »السلطة 
األول  مــغــزيــن،  ذات  للشعب«، وهـــذه رســالــة 
أن املــتــظــاهــريــن لــم يــنــزلــوا لــلــشــارع مــن أجــل 
تــمــجــيــد الـــزعـــيـــم، والـــثـــانـــي أن مـــن يـــقـــرر هو 
الــشــعــب ولــيــس الــجــيــش أو االنـــقـــاب. تفّهم 
الشارع والقوى السياسية لحالة الطوارئ، ال 
يعني تفويضا على بياض للقيادة التركية، 
وهذا األمر يلمسه املراقب على نطاق واسع، 
ويبدو واضحا أن الرأي العام يضع معالجة 
قضية االنقاب في حجمها الطبيعي، وهناك 
إلــى ساح  تتحّول  أن  وعــي حقيقي ملخاطر 

املـــحـــاولـــة االنــقــابــيــة، بــســبــب تــشــّكــل جميع 
قـــيـــادات الــحــزب ونـــوابـــه مــن الــنــخــبــة املثقفة 
الــيــســاريــة الــكــرديــة والــتــركــيــة، والــتــي قضت 
سنوات في السجون وتحت التعذيب، بسبب 
الــعــســكــر وبــــالــــذات بــعــد انـــقـــاب عــــام 1980 
الـــدمـــوي، والـــــذي يــمــكــن تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة 
سياسات  بعد  »الكردستاني«،  تمّرد  انــدالع 
عموما،  الشعب  بحق  ــخــذت 

ُ
ات التي  التنكيل 

مـــرّكـــزة عــلــى الـــتـــيـــارات الــيــســاريــة والــقــومــيــة 
الكردية خصوصا.

ــل »الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي« مـــا اعــتــبــر 
ّ

فــض
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« فــي  ــدالــ ــعــ »قــــســــوة« حـــــزب »الــ
ــع »الـــكـــردســـتـــانـــي« عــلــى قــســوة  الــتــعــامــل مـ
الــجــيــش، ألن قــــدوم الــجــيــش يــعــنــي تــدمــيــر 
ــــى مـــن الـــحـــريـــات، الــتــي مـــا زالـــت  الـــحـــّد األدنـ
ــة الــــكــــرديــــة.  ــيـ ــقـــومـ ــا الــــحــــركــــة الـ ــهـ تــتــمــتــع بـ
لـــذلـــك حــــرص الـــحـــزب، بــعــد فــشــل املــحــاولــة 
االنـــقـــابـــيـــة، عــلــى إظـــهـــار مـــواقـــفـــه الــنــاقــدة 
بـــشـــدة لـــســـيـــاســـات »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، 
 األخير مسؤولية إيصال الباد إلى 

ً
محّما

اتباعه  بعد  انقابية،  محاولة  فــي  الــدخــول 
سياسات قاسية في محاولة السيطرة على 
مفاصل الدولة بحجة تطهيرها من »حركة 
نـــواب »الشعوب  أطــلــق عليه  الــخــدمــة«، بما 
الــديــمــقــراطــي«، االنــقــاب املــدنــي الـــذي جلب 
االنقاب العسكري، قبل أن يعارض الحزب 
فـــــي وقـــــــت الحـــــــق إعــــــــان الــــحــــكــــومــــة حـــالـــة 
الـــطـــوارئ، ألســبــاب عـــدة، يــأتــي على رأسها 
ــرة املــنــاطــق ذات الــغــالــبــيــة الــكــرديــة في  ــ ذاكـ
جنوب شرق األنــاضــول، عن حالة الطوارئ 
التي عاشتها ألكثر من 12 عاما، ولم تنتِه إال 
بوصول »العدالة والتنمية« إلى الحكم عام 
2002. أما السبب الثاني فهو خشية قيادات 
سّهل حالة الطوارئ استمرار 

ُ
الحزب من أن ت

في  والتنمية«  »الــعــدالــة  حكومة  ســيــاســات 
مــواجــهــة »الــكــردســتــانــي« وضـــرب أجنحته 

أو  إقامة ديكتاتورية  أجــل  الحكم من  في يد 
تصفية الخصوم والتضييق على الحريات، 
ويسود إجماع واســع على ضــرورة أن تتبع 
ــانـــب املــــرونــــة فــــي تــعــاطــيــهــا مــع  الـــقـــيـــادة جـ
الجيش وحركة »الخدمة« واألطراف الدولية، 

كي ال تعزل تركيا نفسها داخليا وخارجيا.
النقطة األصعب  أمــر، تبقى  ومهما يكن من 
ــرتــــب املـــتـــوســـطـــة فــي  هــــي إصــــــاح وضـــــع الــ
املــؤســســة الــعــســكــريــة، وهـــنـــاك مـــن يــؤكــد أن 
ــة »الــــخــــدمــــة« قــــد تــغــلــغــلــت عـــلـــى نــحــو  ــركـ حـ
ــنــــوات،  ــنـــذ ســ ــذا الــــقــــطــــاع مـ ــ مــــــــدروس فــــي هــ
حــتــى صــــار لــهــا تــنــظــيــمــهــا الـــخـــاص داخـــل 
الجيش، الذي يستعصي تفكيكه بن عشية 
وضــحــاهــا. ويــقــول خبير تــركــي على اطــاع 
واســـــــع، إن حــــل مــشــكــلــة الــــرتــــب الــعــلــيــا فــي 
الجيش أمر ليس معقدًا كما هو حال الرتب 
من عقيد وما هو أدنى، ألن أعداد الجنراالت 
مــــحــــدودة مـــن جــهــة ويــســهــل الـــتـــعـــرف على 
مــيــول هــــؤالء، عــلــى عــكــس الــرتــب املتوسطة 
للمؤسسة  العصبية  بالجملة  تتحكم  التي 
الــعــســكــريــة. وهــــذا أمـــر بـــرز خـــال مــجــريــات 
االنــقــاب، حيث تلقى جــنــراالت كــبــار أوامــر 

عسكرية من رتب أدنى مثل عميد.

السياسية، املستمرة منذ عودة االشتباكات 
في يوليو/ تموز 2015.

ــة  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ مـــــــن جــــهــــتــــه لـــــــم يــــــخــــــرج حـــــــــزب »الـ
ــتــــطــــرف( عــن  ــومــــي مــ الــــقــــومــــيــــة« )يـــمـــيـــنـــي قــ
»الــدولــة  بــأن  رأى  عندما  التاريخية،  مواقفه 
ولتشابك  املستهدفة،  هــي  واألمــــة«  والــنــظــام 
الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة بـــن »الـــحـــركـــة الــقــومــيــة« 
و»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، اســتــمــر فـــي سياسة 
املـــــزايـــــدات الـــقـــومـــيـــة. وبــيــنــمــا حــــــاول حـــزب 
ــتـــصـــاص املــطــالــب  ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« امـ ــدالــ ــعــ »الــ
الشعبية بإعادة حكم اإلعدام وتنفيذه بحق 
منه،  مـــوارب  اتــخــاذ موقف  عبر  االنقابين، 
بــرمــي الــكــرة فــي ملعب الــبــرملــان، عندما أكد 
ــه ســيــصــادق عــلــى قـــرار  الــرئــيــس الــتــركــي أنــ

برملاني بإعادة حكم اإلعدام، جاء رّد »الحركة 
الــقــومــيــة« بالتأكيد بـــأن الــحــزب ســيــؤيــد أي 
ــادة حكم اإلعــــدام فــي حــال دعت  مــحــاولــة إلعـ
أّيــد إعــان حالة الطوارئ  الحكومة لذلك. ثم 
في البرملان. ويشير مراقبون إلى أنه »لو لم 
بإعان  القرار  والتنمية  العدالة  حــزب  يتخذ 
ــت بــهــجــلــي زعــيــم  حــالــة الــــطــــوارئ، لــكــان دولــ

الحركة القومية هو الذي دعا لذلك«.
كما لم تستهدف جميع التحركات الحكومية 
ــقــــاب إال أنـــصـــار »حــركــة  الــتــركــيــة بــعــد االنــ
ــة«، األمــــــر الــــــذي تــعــيــه كــــل األحــــــزاب  ــدمــ الــــخــ
ـــدًا. ومـــــن الـــواضـــح  ـــيـ الـــتـــركـــيـــة املــــعــــارضــــة جـ
ــاد أو  ــعـ مـــن ســرعــة تــحــرك الــحــكــومــة فـــي اإلبـ
القوائم كانت جاهزة وتنتظر  بأن  االعتقال، 

الـــوقـــت املـــنـــاســـب، وبــيــنــمــا لـــم يــتــوقــف حــزب 
»الشعب الجمهوري« عن معارضة اإلجراءات 
الحكومية بحق النخبة الكمالية العسكرية، 
في وقت سابق، كان موقفه، هذه املرة هادئا، 
بالتأكيد على ضرورة أن يجري كل شيء في 

إطار القانون.
ــان أردوغـــــــــان »إســـامـــيـــا يــمــيــل نــحــو  ــ وإن كـ
الجمهوري«،  »الشعب  نظر  في  االســتــبــداد«، 
إال أنــه وبــعــد 14 عــامــا مــن الحكم أثــبــت بأنه 
ال يـــعـــادي الــعــلــمــانــيــة، بــقــدر مـــا يــــوّد إعــــادة 
تــعــريــفــهــا بــشــكــل تــبــتــعــد فــيــه عـــن الــنــمــوذج 
الــعــلــمــانــي الــفــرنــســي الـــصـــارم، مــقــتــربــة أكثر 
األنغلوساكسوني.  العلماني  الــنــمــوذج  مــن 
كما أن »الشعب الجمهوري« يرى بأن تغلغل 
»حـــركـــة الـــخـــدمـــة« وســيــطــرتــهــا عــلــى الــدولــة 
ســيــعــنــي تـــحـــويـــل الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــلــمــانــيــة 
إلـــى مــا يشبه الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة بولي 
فــقــيــه مــســتــتــر، هـــو زعـــيـــم الــحــركــة فــتــح الــلــه 
غــولــن، املــقــيــم فــي منفى اخــتــيــاري فــي واليــة 

بنسلفانيا األميركية منذ 1999.
جمع  والتنمية«  لـ»العدالة  الــعــداء  أن  ورغــم 
ــة« فــي  ــدمــ ــخــ ــانــــي« و»حـــــركـــــة الــ ــتــ ــكــــردســ »الــ
مناسبات عدة منذ عام 2014، إال أن قيادات 
ــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي« تـــعـــي خـــطـــورة  »الــــشــ
الــخــدمــة« عليهم، فــي حــال عودتها  »حــركــة 
ــــاب،  ــقـ ــ إلــــــى مـــفـــاصـــل الـــــدولـــــة بـــنـــجـــاح االنـ
خــصــوصــا أن الــحــركــة هـــي الــتــي عــارضــت، 
كل  والتنمية«،  »العدالة  مع  تحالفها  أثناء 
الكردية  القضية   

ّ
لــحــل الــهــادفــة  الــســيــاســات 

بشكل سلمي. وكان ملنتسبيها في صفوف 
الــقــضــاء واالدعـــــاء الـــعـــام، والـــذيـــن ســيــطــروا 
ـــرق تــركــيــا،  عــلــى املـــنـــاصـــب فـــي جـــنـــوب وشــ
دورًا رئيسيا في مواجه »الكردستاني« عبر 
الــتــغــلــغــل فـــي املــجــتــمــع الـــكـــردي بــاســتــخــدام 
الــــكــــردي  ــتـــمـــع  املـــجـ لـــضـــمـــان والء  ــن،  ــ ــديــ ــ الــ

وتجفيف دعم »العمال«.

ترتيب وضع المؤسسة العسكرية التركية أولوية... 
وتوجه لحصر الفترة االنتقالية بثالثة أشهر

التظاهرات تمأل الشوارع منذ أسبوع )أوزان كوز/فرانس برس(

موقف زعيم »الشعب الجمهوري« كان مساندًا للديمقراطية )هاكان بوراك ألتونوز/ األناضول(

عبسي سميسم

تشبه املفاوضات التي تقودها األمم 
 

ّ
املتحدة في سبيل الوصول إلى حل
سياسي في سورية إلى حد بعيد 

جبهة املقاومة واملمانعة التي قادها 
النظام السوري نحو 40 عامًا في 
سبيل تحرير الجوالن واألراضي 

الفلسطينية املحتلة. فمنذ عام 
2012 صدر عن »مجموعة العمل 
من أجل سورية« في مكتب األمم 
املتحدة بجنيف السويسرية بيان 

واضح وصريح رسمت بنوده الستة 
مالمح الحل السياسي في سورية، 

عبر »هيئة حكم انتقالية« كاملة 
الصالحيات، وبرعاية كل الدول 

الفاعلة في الشأن السوري وعلى 
رأسها الواليات املتحدة.

وأوحت تلك الدول حينها أنها 
ستعمل على هذا الحل خالل مدة 

أقصاها سنة، إال أن مفاوضات 
الحل السياسي في سورية بدأت 

تدخل في متاهات مفاوضات كان 
يسبق كل جولة منها حماس دولي 

لحل القضية اعتمادًا على جنيف 
واحد كمرجعية، إال أن كل جولة من 

تلك الجوالت كانت تحمل أسباب 
فشلها قبل بدايتها. لتتحول تلك 
املفاوضات إلى وسيلة إلضاعة 

الوقت من أجل املساعدة في الحفاظ 
على حالة استعصاء عسكري بني 

األطراف املتحاربة، في سبيل تحقيق 
هدف بات واضحًا هو تدمير الدولة 

السورية.
تذكرنا مفاوضات جنيف التي 
تحمل شعار »الحل السياسي« 
كمطلب لكل السوريني، بجبهة 

املقاومة واملمانعة التي تعمل تحت 
شعار »استعادة األراضي العربية 

املحتلة«، كونه املطلب األساسي 
للجمهور العربي، في الوقت الذي 
يهدف فيه طرح مثل هذا الشعار 
لتمكني األنظمة االستبدادية في 

املنطقة، وبالوقت نفسه ضمان أمن 
الحدود اإلسرائيلية، ويتم تمرير 
الوقت في لعبة املمانعة من خالل 

طرح تصريحات عدائية للعدو 
اإلسرائيلي، من دون القيام بأي فعل 
على األرض، مع االحتفاظ بحق الرد 

في حال تعرضت العتداء من قبله.
إن هذه الصورة التي باتت واضحة 

ملفاوضات إضاعة الوقت، تستوجب 
من قوى الثورة واملعارضة اتخاذ 

موقف واضح وصريح منها، 
وعدم االنجرار في لعبة الوقت رغم 

كل الضغوط الدولية التي تحاول 
استخدامها كأدوات في تلك اللعبة، 

ألن الواجب الوطني يستوجب من كل 
الجهات التمثيلية في الثورة أن تقف 

ولو ملرة أمام مسؤولياتها وتثبت 
وطنيتها، ولو بموقف يسجل لها، 

قبل أن ينتهي دورها وترمى من قبل 
تلك الدول التي تستخدمها.

كان تضامن أحزاب 
المعارضة التركية مع 

الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان ضد المحاولة 

االنقالبية الفاشلة في 15 
يوليو/تموز، سببًا جوهريًا 

في صمود النظام 
الديمقراطي بتركيا

أن  الحاكم  التركي  والتنمية«  »العدالة  لحزب  المركزية  اللجنة  أكدت 
محاولة  قبل  عليه  كانا  مما  أقــوى  أصبحا  والديمقراطية  الشعب 
الحزب،  ولفت  الفاشلة.  االنقالب 
ــيــان أمـــس الــســبــت، إلـــى أن  ــي ب ف
تمامًا  يزوال  لم  والتهديد  »الخطر 
االنقالبية  المحاولة  أن  رغم  بعد، 
إلى أن إعالن  بالفشل«. وأشار  باءت 
حالة الطوارئ في البالد »سيساعد 
اهلل  فتح  منظمة  مكافحة  على 
والمنظمات  )الـــصـــورة(،  غــولــن 
اإلرهابية األخرى، بشكل فعال في 

إطار القوانين«.

الديمقراطية أقوى
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  شرق
      غرب

تهديد باستهداف 
القوات الفرنسية 

في بنغازي
دعا »مجلس شورى ثوار بنغازي«، 
الــلــيــبــيــن إلـــى »الــنــفــيــر الـــعـــام« من 
ــوات الــفــرنــســيــة  ــ ــقـ ــ أجـــــل مـــقـــاتـــلـــة الـ
ــدة  ــتــــواجــ ــيــــة األخـــــــــرى املــ ــبــ ــنــ واألجــ
مــنــهــا. واعتبر  ليبيا وطــردهــا  فــي 
ــتـــواجـــد  ــلـــس فــــي بــــيــــان، أن الـ املـــجـ
الفرنسي في ليبيا »عدوان سافر« 
و»غزو صليبي«، على وحد وصفه. 
وكــانــت بــاريــس أعــلــنــت، األربـــعـــاء، 
مــقــتــل ثـــاثـــة جـــنـــود فــرنــســيــن في 
تحطم مروحية في الشرق الليبي. 
أعـــلـــن مستشفى  فـــي ســـيـــاق آخـــــر، 
مـــصـــراتـــة املــــركــــزي عــــن اســتــقــبــالــه 
يــومــي  ــا  جـــريـــحـ و190   

ً
ــيـــا ــتـ قـ  29

الجمعة والسبت جراء املعارك التي 
الرئاسي  املجلس  قــوات  تخوضها 

في سرت ضد »داعش«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

هدوء حذر 
في معبر راس جدير

الــحــدودي  شهد معبر راس جــديــر 
السبت،  أمــس  وليبيا،  تــونــس  بــن 
ــبــــادل إطــــاق  هـــــــدوءًا حــــــذرًا بـــعـــد تــ
الــنــار أمـــس األول الــجــمــعــة، بسبب 
خافات بن الكتائب املسلحة التي 
تــؤمــن حــركــة الــعــبــور مـــن الــجــانــب 
الليبي والتي تسيطر عليها كتيبة 
كتيبة  ودخــلــت  الليبية.  »الــغــائــب« 
ــع إحــــدى  ــائــــب« فــــي خـــــاف مــ ــغــ »الــ
ــتــــي مــنــعــت  الـــكـــتـــائـــب املـــســـلـــحـــة الــ
العبور  مــن  التونسية  الــشــاحــنــات 
ــلـــتـــزود بــالــبــضــائــع مــــن الــجــانــب  لـ

الليبي.
)العربي الجديد(

اعتقال متهمين 
بمحاولة اغتيال 

مسؤولين إيرانيين
ــة عــن  ــيــ ــرانــ ــة مـــهـــر اإليــ ــالــ نــقــلــت وكــ
مصدر وصفته باملطلع أن الحرس 
الثوري اإليراني قام بإلقاء القبض 
على ثاثة أشخاص في كرمانشاه، 
غربي الباد، أمس السبت، مشتبه 
بــارتــبــاطــهــم بــالــتــخــطــيــط ملــحــاولــة 
اغتيال والي منطقة داالهو فرامرز 
أكـــبـــري، والــنــائــب فـــي الــبــرملــان عن 
املنطقة حشمت الله فاحت بيشه. 
الثاثة  املتهمن  أن  املــصــدر  وأكـــد 
ــة  ــريــ ــــزب »الــــحــ ــــحـ ــلــــى ارتــــــبــــــاط بـ عــ
الــكــردســتــانــي« فـــرع مــنــطــقــة إيـــام 

اإليرانية.
)العربي الجديد(

األمن المغربي ينفي 
التحذير من عمل إرهابي

نفت املديرية العامة لألمن الوطني 
ــبــــت، إصــــــدار  املــــغــــربــــيــــة، أمــــــس الــــســ
ــن إمــكــانــيــة  تـــحـــذيـــر لـــلـــمـــواطـــنـــن عــ
ـــوع عــمــل إرهــــابــــي »وشــــيــــك« في  وقــ
الباد، وجاء ذلك ردًا على ما تداولته 
مــــــواقــــــع الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي، 
منسوبا إلى مصادر أمنية مجهولة 
الــــهــــويــــة، جـــــاء فـــيـــه أن »الـــســـلـــطـــات 
املــغــربــيــة رفـــعـــت مــســتــوى اإلنــــــذار، 
إرهابي وشيك خال  بسبب تهديد 
بمدينتي  الــحــالــي،  األســبــوع  نهاية 

مراكش أو الدار البيضاء«. 
)األناضول(

كلينتون تختار تيم كاين 
مرشحًا لنائب الرئيس

أعلنت املرشحة املحتملة عن الحزب 
ــــخـــــوض املـــنـــافـــســـة  ــي لـ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
عــلــى الـــرئـــاســـة األمـــيـــركـــيـــة هــيــاري 
ــلــــيــــنــــتــــون، اخــــتــــيــــار الـــســـيـــنـــاتـــور  كــ
ــيــــم كـــايـــن  عـــــن واليـــــــــة فـــرجـــيـــنـــيـــا، تــ
ــورة(، مـــرشـــحـــا ملــــوقــــع نــائــب  ــ ــ ــــصـ ــ )الـ
ــيــــس. وُيـــعـــتـــبـــر كــــايــــن صــاحــب  ــرئــ الــ
مــــشــــوار ســـيـــاســـي نــــاجــــح، فـــهـــو »لـــم 
يخسر أبدًا في أي انتخابات«، وفق 
مـــا أكـــدتـــه أخـــيـــرًا كــلــيــنــتــون. ويجيد 
ما  اإلسبانية،  باللغة  الحديث  كاين 
يجعل منه رقما صعبا في املنافسة 
االنتخابية لجهة استمالة املتحدثن 

باإلسبانية من فئة »الهيسبانيك«.
)العربي الجديد(

حملة التطهير مستمرة 
غضب من واشنطن واالتحاد

إسطنبول ـ العربي الجديد

الــتــركــيــة حملتها  الــســلــطــات  تـــواصـــل 
»تـــطـــهـــيـــر« املـــشـــتـــبـــه بـــتـــورطـــهـــم فــي  لــــ
ــة الـــتـــي  ــلــ ــفــــاشــ مــــحــــاولــــة االنــــــقــــــاب الــ
شــهــدتــهــا الـــبـــاد، مـــن مــفــاصــل الــدولــة 
املختلفة، مع اتساع حملة التوقيفات، 
ــداد لهيكلة املــؤســســة  ــوازاة اإلعـــ فــي مـــ
الــعــســكــريــة بــمــا فــي ذلـــك تــقــديــم موعد 
اجتماع مجلس الشورى العسكري إلى 
يوم الخميس املقبل، بداًل من األسبوع 
املقبل.  آب  أغــســطــس/  مــن شــهــر  األول 
وفـــــي تـــأكـــيـــد عـــلـــى املـــضـــي فــــي حــمــلــة 
عه 

ّ
يوق مــرســوم  أول  وفــي  »التطهير«، 

مــنــذ إعـــان حــالــة الـــطـــوارئ ملـــدة ثاثة 
أشهر، أمر الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــان بإغاق أكثر من ألف مدرسة 
خاصة وتمديد فترة احتجاز املشتبه 
بــهــم مــن دون اتــهــامــات. وقــالــت وكــالــة 
»األناضول«، أمس السبت، إن املرسوم 
خــاصــة  مــــدرســــة   1043 بــــإغــــاق  أمــــــر 
خــيــريــة  وجـــمـــعـــيـــة  ــة  ــسـ مـــؤسـ و1229 
نــقــابــة عــمــالــيــة و15 جــامــعــة و35  و19 
صلتها  فــي  لاشتباه  طبية  مؤسسة 
بزعيم حركة »الخدمة« فتح الله غولن، 
املتهم بالوقوف وراء محاولة االنقاب. 
وذكرت الوكالة أن أردوغان وافق أيضا 
على تمديد الفترة التي يمكن احتجاز 
مــشــتــبــه بــهــم خــالــهــا حــتــى 30 يــومــا 
بـــــداًل مـــن أربـــعـــة أيـــــام وذلـــــك لتسهيل 
التحقيق الكامل في محاولة االنقاب. 
كــمــا أوقـــفـــت الــســلــطــات مــحــمــد سعيد 
غولن، ابن أخ فتح الله غولن، في والية 
أرضــروم التركية في إطار التحقيقات 

حول املحاولة االنقابية.
التركي  العام  املدعي  أعلن  املقابل،  في 
فــــي أنــــقــــرة، هـــــــارون كـــــــــوداالك، إطــــاق 
مـــوقـــوف، مشيرًا  ــراح 1200 جــنــدي  ســ
ــــؤالء الــجــنــود لـــم يــتــورطــوا  إلـــى أن »هـ
بــمــحــاولــة االنـــقـــاب الــفــاشــلــة«، مــؤكــدًا 
أنه لم يتم »إطاق سراح عسكرين من 

ذوي الرتب حتى اليوم«.
وفي تطّور الفت، قبلت محكمة الجزاء 
ــهــــام  ــة فــــي أنـــــقـــــرة، الئــــحــــة االتــ ــعــ ــرابــ الــ
والتي  »الخدمة«،  حركة  ضد  املوجهة 
جاء فيها أن الحركة وزعيمها يعمان 
تحت إمرة الواليات املتحدة األميركية، 
وورد  املــركــزيــة.  االستخبارات  ووكــالــة 
ــتـــي أعـــدتـــهـــا الــنــيــابــة  فــــي الـــائـــحـــة، الـ
العامة بحق 73 مشتبها بينهم غولن، 
أن »عـــمـــاء مـــن وكـــالـــة االســتــخــبــارات 

األميركية يعملون على التغلغل داخل 
الــــعــــالــــم، وجــمــع  دول مــخــتــلــفــة حـــــول 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تــحــت ستار 
مــــــدارس تــابــعــة لــلــمــنــظــمــة اإلرهـــابـــيـــة 
فــي تلك الـــدول«، فــي إشـــارة إلــى حركة 

»الخدمة«. 
ــر الــعــدل  ــ فـــي الــســيــاق نــفــســه، أكــــد وزيـ
ــه لـــن تــكــون  الــتــركــي، بــكــيــر بــــــوزداغ، أنـ
ــة ملــحــاكــمــة  ــاكـــم خــــاصــ ــنــــاك أي مـــحـ هــ
االنقابية  املــحــاولــة  بتنفيذ  املتهمن 
الـــفـــاشـــلـــة، بـــل ســتــتــم مــحــاكــمــتــهــم في 

محاكم مدنية.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، كــشــف أردوغـــــــان في 
حـــديـــث مـــع مــحــطــة »فــــرانــــس 24«، أن 
االنــقــابــيــن الـــذيـــن احـــتـــجـــزوا رئــيــس 
ــرال  ــنــ ــجــ ــة الــ ــيــ ــركــ ــتــ هـــيـــئـــة األركـــــــــــــان الــ
خلوصي أكــار عرضوا على األخير أن 
يجري لقاًء مع غولن إلقناعه باملشاركة 
ــوازاة  ــ فـــي املـــحـــاولـــة االنـــقـــابـــيـــة. فـــي مـ
ذلك، نفى وجود أي نية لدى الحكومة 
التركية لتغيير رئيس هيئة األركان أو 
أي من قيادات القوات املسلحة التركية 
أو مــديــر االســتــخــبــارات، رغـــم تــأكــيــده 
على وجــود ضعف استخباراتي أتاح 

لانقابين تنفيذ خطتهم.
»تــحــّيــز«  كــذلــك نـــدد الــرئــيــس الــتــركــي بـــ
ــاد األوروبــــــــــي إزاء  ــ ــــحـ ــل« االتـ ــامــ ــحــ و»تــ
االنــــتــــقــــادات  عـــلـــى  ــيــــا، وذلـــــــك ردًا  تــــركــ
ــراءات الـــتـــي تــتــخــذهــا  ــ ــــإجــ املـــوجـــهـــة لــ
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة. وقــــــال أردوغــــــــان: 
»يــــدلــــون بــتــصــاريــح مــتــنــاقــضــة، إنــهــم 
منحازون ومتحاملون وسيظلون على 
إزاء تركيا«، مضيفا:  أحكامهم املسبقة 
عــامــا ونــحــن ننتظر  »مــضــى علينا 53 
عــلــى أبــــواب أوروبــــــا«. وعـــن املــطــالــبــات 
بــــإعــــادة حـــكـــم اإلعــــــــدام لــتــنــفــيــذه عــلــى 
االنقابين، قال أردوغــان: »لو أن األمة 
ــنـــواب  ــك الـ ــ ــر ذلـ ــ طـــالـــبـــت بـــــاإلعـــــدام، وأقــ
فــي الــبــرملــان، عــنــدهــا ســأكــون مضطرًا 
ــان  ـــ لــلــمــصــادقــة عـــلـــيـــه«. وانـــتـــقـــد أردوغـ
طلب اإلدارة األميركية إثباتات ودالئل 
: »كــنــا نــســلــم من 

ً
لتسليم غــولــن، قـــائـــا

مــن متهمن  املــتــحــدة  الـــواليـــات  تطلبه 
ومــذنــبــن إرهـــابـــيـــن لــهــا مــبــاشــرة من 
دون طلب أي دالئل، واآلن يطلبون منا 
ــك، ولـــذلـــك أرســلــنــا  مــعــلــومــات وغــيــر ذلــ
ــق االلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــوثـ ــ ــعــــض الـ ــم بــ ــهــ لــ
االعترافات خال عشرة  لهم  وسنرسل 
أيــــام«. ويــأتــي كــام أردوغــــان بعد كام 
مــســؤولــن أوروبــــيــــن عـــن أن األحــــداث 
فـــي تــركــيــا تــهــدد طــلــب أنـــقـــرة الــدخــول 
لاتحاد األوروبي، وكان آخرهم رئيس 
الــــوزراء اإليــطــالــي ماتيو ريــنــزي، الــذي 
قال خال اجتماع للحزب الديمقراطي، 
التي تسجن أعضاء  »الــدولــة  أمــس، إن 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس والــصــحــافــيــن تضع 
مستقبلها في السجن«. وفي إشارة إلى 
االتــفــاق بن االتــحــاد األوروبـــي وتركيا 
بــشــأن الـــاجـــئـــن، أكــــد ريـــنـــزي أنــــه »لــن 
يمكن  الهجرة  اتفاق حــول  يكون هناك 

أن يقوم على حساب حقوق اإلنسان«.
ــن الـــــوزيـــــر الـــتـــركـــي  ــلــ ــــي املــــقــــابــــل، أعــ فـ
لــلــشــؤون األوروبــــيــــة عــمــر جــيــلــيــك أن 
تنفيذ االتــفــاق بــن االتــحــاد األوروبـــي 
وأنقرة حول الهجرة مستمر »من دون 

أي عراقيل، رغم االنقاب في تركيا«.

لم تتوقف إجراءات 
السلطات التركية ضد 

المشتبه بتورطهم 
في محاولة االنقالب، 
مع إغالق المزيد من 
المؤسسات المرتبطة 
بفتح اهلل غولن، فيما 

يزداد التوتر بين أنقرة 
واالتحاد األوروبي



المنفذ مهووس بالهجمات الجماعية ومحب لـ»سفاح أوسلو«

»كراهية األجانب« محركًا العتداء ميونخ

هجوم نيس يطيح بالوحدة الوطنية ضد اإلرهاب

نالت شرطة المدينة 
الكثير من االنتقادات 

بسبب التخبط

ناصر السهلي

لن يكون تاريخ 22 يوليو/تموز 
من كل عام عاديًا في أملانيا بعد 
أملاني  قــام  الجمعة،  فيوم  الــيــوم، 
من أصل إيراني )18 عامًا(، بارتكاب مجزرة 
ــا الـــتـــجـــاري فــــي مــيــونــخ،  ــيـ ــبـ فــــي مـــركـــز أوملـ
ضمنهم  مـــن  أشــــخــــاص،   10 بــحــيــاة  أودت 
املنفذ، وجــرح 16 آخــريــن. ومــع أن الفوضى 
اإلعــامــيــة اتــهــمــت الــاجــئــن تــــارة وتنظيم 
أو مثياته  )داعـــــش(  اإلســـامـــيـــة«  »الـــدولـــة 
تــارة أخــرى بالوقوف خلف االعــتــداء، إال أن 
كشفت  األملــانــيــة  للشرطة  األولــيــة  املعطيات 
عن أن الرجل ارتكب جريمته بدافع »كراهية 
األجــانــب«، خصوصًا أن ثاثة أتــراك، كانوا 
ذ، عدا عن 

ّ
من بن القتلى. وكان الفتًا أن املنف

 عقليًا«، كان 
ّ

اعــتــبــاره مــن األمــن أنــه »مختل
يضع صــورة اإلرهــابــي النرويجي أنديرس 
بــيــريــنــغ بــريــفــيــك، عــلــى صــفــحــتــه فـــي مــوقــع 
ارتكب في 22 يوليو/ »انستغرام«. بريفيك 

بــــاده،  فـــي  ــتـــاريـــخ  الـ تـــمـــوز 2011، جــريــمــة 
بقتله 77 شخصًا وجرحه 319 آخــريــن، في 
ــا بــدافــع  الــعــاصــمــة أوســـلـــو وجـــزيـــرة أوتـــويـ

»كراهية األجانب«.

تفاصيل االعتداء
عاشت أملانيا، منذ مساء الجمعة وحتى فجر 
أمـــس الــســبــت، ســاعــات عصيبة مــن الــخــوف 
التجاري في  بــدأت في مركز أوملبيا  والفزع، 
صيبت شوارعها بشلل وسط 

ُ
ميونخ، التي أ

تــضــارب األنــبــاء حــول مــا يــجــري. لــم يتوقف 
األمــر على الــشــّد العصبي الــذي سيطر على 
شــرطــتــهــا، وتـــدفـــق قــــوات األمــــن مـــن واليــــات 
شــيــع أن النمسا قــد ترسل قــوات 

ُ
أ قريبة، بــل 

ذي 
ّ
خاصة ملساعدة جارتها في ماحقة »منف

الـــهـــجـــوم«. وامـــتـــد الـــشـــّد لــيــشــمــل مــواطــنــن، 
من  كثيرًا  وتحمل  متناقضة  إفــاداتــهــم  بــدت 
الباد  تعيشه  خــوٍف  إلــى  املستند  التهويل، 
بــعــد ســلــســة مـــن الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة. فلم 
يكد يمضي أربــعــة أيـــام على االعــتــداء الــذي 
تعّرض له قطار مدينة فورتسبورغ على يد 
مراهق أفغاني، يوم اإلثنن، حتى جاء هجوم 
الــجــمــعــة، لــيــزيــد تــعــقــيــدات الـــوضـــع األمــنــي 
ــه قــبــل  ــ الـــصـــعـــب. فــــي تــفــاصــيــل الــعــمــلــيــة، أنـ
، كان مركز 

ً
الساعة السادسة بعشر دقائق ليا

طلقت 
ُ
أ أوملبيا يعّج بــاألملــان والــســيــاح، حــن 

الرصاصة األولى عند مطعم »ماكدونالدز«، 
الذي كان ترتاده العائات مع أطفالها. وبعد 
أكثر من ساعتن، أعلنت الشرطة أن الحديث 
هو »عــن عمل إرهابي طــارئ« دفــع بطائرات 
الخاص  واألمــن  الشرطة  ورجــال  هليكوبتر، 
ت 

ّ
إلــى االنتشار في شــوارع املدينة، التي ظل

سمع في 
ُ
أبواق سيارات اإلسعاف والشرطة ت

األمني  والتأهب  التوتر  وانسحب  أرجائها. 
على عدد من املدن األملانية األخرى بما فيها 

العاصمة برلن.
وما زاد مشهد الخوف ضبابية، هو إصرار 
املتسوقن والــزوار في املركز التجاري، على 

صفحة الشرطة على موقع »تويتر«، قبل أن 
يــتــبــن، أمـــس الــســبــت، أن املــهــاجــم ال يرتبط 

بجهة إسامية.
ــــات طـــويـــلـــة عـــلـــى تــنــاقــض  ــاعـ ــ ــم تـــمـــض سـ ــ لـ
التصريحات وروايات الشهود، حتى تأكدت 
القاتل، اإليراني األملاني، والــذي عاش  هوية 
فـــي مــيــونــخ فـــي الــســنــتــن األخـــيـــرتـــن، وقــد 

انتحر بإطاق رصاصة على نفسه.
بــدورهــا وســائــل اإلعـــام املحلية وفــي الــدول 
ـــذّكـــر، قــبــل أن تــتــيــقــن من 

ُ
املــــجــــاورة، راحــــت ت

ــخــدم 
ُ
طبيعة الـــحـــادث، بــحــوادث أخــــرى، اســت

إلــى هجوم  أكبر«، كإشارة  »الله  فيها عبارة 
الــقــطــار قــبــل أيـــــام. حــتــى أن بــعــض الــشــهــود 
ذ 

ّ
ــاء أنــهــم سمعوا املنف ذهــبــوا إلــى حــّد االّدعــ

»يتحدث العربية ويصرخ بالتكبير«، بينما 
عـــارض شــهــود عــيــان كــتــبــوا فــي مــواقــع تلك 
بعضهم  وقــال  االستنتاجات،  تلك  الصحف 
ــراك«،  ــ »لــقــد كـــان يــصــرخ ضــد األجـــانـــب واألتــ
مــا جعل بعضهم يذهب نحو فرضية  وهــو 

»جماعات يمينية متطرفة«.
ــل الــــتــــي رشـــحـــت،  ــيـ ــاصـ ــفـ ــتـ  وفــــــي بـــعـــض الـ
ــــازي  ــهـ ــ فـــــــإن أجـــــهـــــزة األمـــــــــن األملـــــانـــــيـــــة، وجـ
االستخبارات الداخلي والشرطة الفيدرالية، 

ــط بــــن هــجــومــي  ــرابــ ــي فـــرضـــيـــة تــ تــبــحــث فــ
الـــنـــرويـــج وأملـــانـــيـــا. كــمــا اســتــمــعــت الــشــرطــة 
ذ من دون توجيه أّي 

ّ
األملانية ألقوال أخ املنف

تهمة له. لكن الشرطة واالستخبارات وجدت 
أنــه مهووس  ذ على 

ّ
املنف مؤشرات في منزل 

بإطاق النار والهجمات الجماعية، ويعاني 
مــن اضـــطـــراب ومــعــجــب بــبــريــفــيــك. وبحسب 
مــــا ذكــــرتــــه الـــشـــرطـــة فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 
أمس، فإنها »أيضًا تعتقد أن الشاب املهاجم 
يعاني من حالة نفسية صعبة«. وتشير إلى 
وقد  أعسر،  كونه  اليسرى  بيده  »انتحر  أنــه 
وجدنا ثقبًا بجمجمته من ذات االتجاه«. مع 
العلم أن الشاب تلقى عاجًا باألدوية بسبب 

معاناته النفسية.

توتر في اتجاهين متناقضين
ســــاعــــات الـــتـــوتـــر الــــتــــي عـــاشـــتـــهـــا مـــكـــونـــات 
ــــرب  ــعـ ــ ــم الـ ــهــ ــيــ ــــن فــ ــمـ ــ ــع األملـــــــــانـــــــــي، بـ ــمــ ــتــ ــجــ املــ
متناقضن.  اتجاهن  في  ســارت  واملسلمون 
ملا  السنة،  رأس  ليلة  منذ  تعرضوا،  فــاألملــان 
يــشــبــه حــالــة فــــرز واصـــطـــفـــاف بــعــيــد أحــــداث 
كولن، وتتابع الهجمات التي ُحّمل مهاجرون 
مــســؤولــيــتــهــا. وقــبــل يــومــن فــقــط مـــن وقـــوع 
ر ســيــاســيــون وأمــنــيــون 

ّ
ــذ هــجــوم مــيــونــخ، حــ

ــان مـــن مـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات عــلــى خلفية  ــ أملـ
حادثة قطار فورتسبورغ.

ــن أصــــــول عــربــيــة  ــــم عـــــاش األملـــــــان مــ ــــدورهـ بـ
 

ّ
ومــســلــمــة نــوعــًا آخـــر مـــن الــتــوتــر، الــــذي ظــل
يأمل من خاله الناس، بأال يكون املهاجم/

كانت  عما  النظر  وبغض  منهم.  املهاجمون 
الشرطة وبعض السياسين يحاولون فعله 
لتهدئة الشارع، فإن الجامعي العربي محمد 
أســعــد، يــعــّبــر بــاخــتــصــار عــّمــا تخلقه حالة 
غياب اليقن في الدوافع والجهات التي تقف 
خلف الــهــجــوم، بالقول إنــه »عــلــى الــرغــم من 
كــل هجوم،  أنــنــا بعد  إال  التهدئة  مــحــاوالت 
حتى لو كان ذا طبيعة ال ترتبط باملسلمن، 
فــإنــنــا فـــور وقــوعــهــا تــتــجــه أصـــابـــع االتــهــام 
للعرب واملسلمن عمومًا. وحتى حن يقال، 
املنفذ مختل عقليًا، كما حــدث قبل فترة  إن 
فـــي دار ســيــنــمــا، يــبــقــى االنــطــبــاع األول هو 
املتطرف  »اليمن  أن  محمد  ويــرى  السائد«. 
سرعان ما يوجه أنصاره إلــى جهة واحــدة، 
ولــــأســــف تـــذهـــب بـــعـــض املــــواقــــع الـــصـــفـــراء 

لتردد االتهامات«

8
سياسة

تستغل المعارضة 
اليمينية الفرنسية اعتداء 
نيس للنيل من الحكومة 
االشتراكية، في مشهد 

أطاح بالوحدة الوطنية 
ضد اإلرهاب

الشرطة  األجانب«، بعدما أظهرت معطيات  تنامي ظاهرة »كراهية  اعتداء ميونخ سوى محطة إضافية في تكريس  لم يكن 
األلمانية، أن منفذ االعتداء مهووس بعمليات القتل الجماعي ومن محبي انديرس بيرينغ بريفيك الملقب بـ»سفاح أوسلو«

عاشت ألمانيا ساعات عصيبة )سيبستيان ويدمن/األناضول(

باريس ـ عبداإلله الصالحي

ال يزال اعتداء نيس يلقي بظاله على املشهد 
كبير  انقسام  كاشفًا عن  الفرنسي،  السياسي 
إلى  االعــتــداء  وتــحــول  السياسية.  الطبقة  فــي 
مــطــيــة لــتــصــفــيــة الـــحـــســـابـــات بـــن املــعــارضــة 
وبــخــاف  االشــتــراكــيــة.  والــحــكــومــة  اليمينية 
ــتــــداءات الــســابــقــة، الــتــي أفــــرزت بــدرجــات  االعــ
ــــن مــخــتــلــف  ــنـــًا وطـــنـــيـــًا بـ ــة، تـــضـــامـ ــفــــاوتــ ــتــ مــ
األطـــيـــاف الــســيــاســيــة فـــي مــواجــهــة الــتــهــديــد 
اإلرهـــابـــي، صــار اعــتــداء نيس عــنــوانــًا ملعركة 
واملعارضة  الحكومة  بــن  مفتوحة  سياسية 

في أفق االنتخابات الرئاسية في عام 2017.
ــردد رئـــيـــس  ــ ــتـ ــ ــم يـ ــ وفــــــــور وقــــــــوع االعـــــــتـــــــداء، لـ
ــــب مــاريــتــيــم-نــيــس«، عـــمـــدة نيس  مــنــطــقــة »آلـ
الــــســــابــــق، كـــريـــســـتـــيـــان إســــــتــــــروزي، فــــي كــيــل 
بالتقصير  واتــهــامــهــا  لــلــحــكــومــة  االتـــهـــامـــات 
ــلـــى  ــة االعــــــــتــــــــداء. وعـ ــيــ ــلـــهـــا مــــســــؤولــ ــيـ وتـــحـــمـ
يــديــن لاشتراكين  أن إســـتـــروزي  الــرغــم مــن 
والــيــســار بــنــجــاحــه فــي تــولــي منصب رئيس 
ــرر االشـــتـــراكـــيـــون الـــدعـــوة  املــنــطــقــة، بــعــدمــا قــ
مجالس  انــتــخــابــات  فــي  لصالحه  للتصويت 
ــرة، كـــي ال تــســقــط الــجــهــة في  ــيــ األقـــالـــيـــم األخــ
اليمينية  الوطنية«،  »الجبهة  قبضة مرشحة 
املــتــطــرفــة، مـــاريـــون مــاريــشــال لـــوبـــان، إال أنــه 
أظـــهـــر شـــراســـة كــبــيــرة ضـــد الـــحـــكـــومـــة. وبـــدا 

الرجل منخرطًا في حملة عنيفة ضد الحكومة 
ــا حـــزب  ــهـ والــــرئــــاســــة االشــــتــــراكــــيــــة، خـــطـــط لـ
ــعـــارض، بــقــيــادة  »الــجــمــهــوريــن« الــيــمــيــنــي املـ
الــرئــيــس الــســابــق نــيــكــوال ســــاركــــوزي. وكـــان 
السياسي  للمكتب  اجتماعًا  عقد  األخير  هــذا 
للحزب مساء االثنن املاضي، رسم فيه معالم 
هوالند،  فرانسوا  الرئيس  مع  املقبلة  املعركة 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء مــانــويــل فـــالـــس. وكــــان أول 
القرارات عدم التصويت لصالح تمديد قانون 
النواب والشيوخ،  حال الطوارئ في مجلسي 
ــددة. وبــالــفــعــل رضــخــت  ــحــ ســــوى بـــشـــروط مــ

الحكومة لهذه الشروط.
وبــــــمــــــوازاة مـــعـــركـــة الـــتـــمـــديـــد هــــــذه، صـــّعـــدت 
املـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة انــتــقــاداتــهــا لــلــحــكــومــة 
وتــحــول وزيـــر الــداخــلــيــة بــرنــار كـــازنـــوف إلــى 
انبرت شخصيات  إذ  للحملة،  أساسي  هــدف 
املطالبة  إلــى  اليمينية  املــعــارضــة  مــن  عــديــدة 
ــد املـــطـــالـــبـــة  ــ ــذهــــب حـ ــم تــ ــ لـ بـــمـــحـــاســـبـــتـــه وإن 
ــا فــعــلــت الــجــبــهــة  بـــاســـتـــقـــالـــتـــه، عـــلـــى غــــــرار مــ
الــوطــنــيــة الــخــمــيــس املــــاضــــي. ودخـــــل رئــيــس 
ــي،  ــيـــرار الرشــ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الــيــمــيــنــي، جـ
مستقلة  تحقيق  بلجنة  وطــالــب  الــخــط  عــلــى 
وتقصير  نيس  اعــتــداء  فــي مابسات  للبحث 
املحتفلة  الحشود  في حماية  الداخلية  وزارة 
بالعيد الوطني ليلة 14 يوليو/تموز، ما أدى 
بكازنوف إلى فتح تحقيق تقني حول القضية 
تقوم به »شرطة الشرطة«، وهو جهاز يتكلف 
عــــادة بــالــتــحــقــيــق فـــي الـــدعـــاوى املــقــدمــة ضد 

الشرطة والشكاوى في انتهاكاتها. 
وأمام هذه الحملة املنظمة للمعارضة، اضطر 
هـــوالنـــد إلــــى الـــخـــروج بــنــفــســه إلــــى الــســاحــة، 
يــــوم الــخــمــيــس، لــيــعــلــن دعــمــه الــكــامــل لــوزيــر 
ـــأن هـــنـــاك شــكــوكــًا  الـــداخـــلـــيـــة، ولــيــقــر أيـــضـــًا بـ
ــول أداء الــداخــلــيــة لــيــلــة اعـــتـــداء  مـــشـــروعـــة حــ
نيس، وأكد أن التحقيق سيحدد ما إذا كانت 
الفرنسي  الرئيس  ودعــا  أمنية.  ثــغــرات  هناك 

ــزايــــدات الــســيــاســيــة حـــول أداء  إلـــى تـــفـــادي املــ
الحكومة في مواجهة اإلرهاب، مؤكدًا ضرورة 
اإلجـــمـــاع الــوطــنــي و»رص الــصــفــوف«. وعــاد 
هوالند يوم الجمعة في ختام اجتماع ملجلس 
بوزير  الكاملة  ثقته  ليجدد  الــوطــنــي  الــدفــاع 
الــداخــلــيــة، مـــحـــذرًا مـــن أن »الــخــطــر اإلرهـــابـــي 
صار حقيقة رهيبة ويومية ال مناص منها«. 
ــه لـــم تــجــد آذانــــــًا صــاغــيــة في  غــيــر أن دعــــواتــ
صــفــوف املـــعـــارضـــة، الــتــي بــاتــت عـــازمـــة على 
اعتداء نيس إلضعاف  الجدل حــول  استغال 
الحكومة وإظهار عجزها للرأي العام. وتبدو 
حــســابــات الــيــمــن، فــي هــذا الــصــدد، محكومة 
بأجندة انتخابية صرفة في أفق االنتخابات 
الرئاسية العام املقبل.  وفي ظل هذا املسار من 
االتهامات املتبادلة بن املعارضة والحكومة، 
تــنــزلــق فــرنــســا فــي اتــجــاه مــجــهــول ومحفوف 
بــاملــخــاطــر. فـــالـــرأي الـــعـــام بــــات واثـــقـــًا مـــن أن 
الدولة غير قــادرة على حمايته وضمان أمنه 
وسامته تجاه االعتداءات اإلرهابية. كما أن 
في  اإلرهـــاب  على  الرسمية  الفرنسية  الحرب 
اإلفريقي  الــســاحــل  الــعــراق وســوريــة ومنطقة 
انــتــقــادات كبيرة على  وليبيا، صــارت تــواجــه 
املــســتــوى الــشــعــبــي، وبــــات الــبــعــض يعتبرها 
ســبــبــًا رئــيــســيــًا الســتــهــداف فــرنــســا مــن طــرف 
تنظيم »الدول اإلسامية« )داعش(. وأصبحت 
والفرنسيون  والعربية  اإلسامية  الجاليات 
ــة مـــحـــط اتــــهــــام وتــشــكــيــك  ــيـ ــربـ مــــن أصـــــــول عـ
متزايدين، وهو األمر الذي يصب في طاحونة 
ــيــــمــــن املــــتــــطــــرف والــــعــــنــــصــــري. ويـــخـــشـــى  الــ
املراقبون من أن يكون هذا األخير هو الرابح 
األكـــبـــر مـــن تـــداعـــيـــات االعــــتــــداءات اإلرهــابــيــة 
اليمينية املحافظة.  املعارضة  املتكررة وليس 
قد  املقبلة  الرئاسية  االنــتــخــابــات  أن  شــك  وال 
الفرنسي  التاريخ  تشكل منعطفًا حاسمًا في 
الـــحـــديـــث إذا اســـتـــطـــاعـــت زعـــيـــمـــة »الــجــبــهــة 

الوطنية«، مارين لوبان، خلق املفاجأة.

قام  واحــد من  أن »مهاجمن، وليس مهاجم 
بهذا العمل«، قبل أن يتضح عدم صحة هذه 

الفرضية.
املتكررة  الشرطة  مناشدات  من  الرغم  وعلى 
لــلــمــواطــنــن بــعــدم نــشــر صـــور وأشـــرطـــة من 
مكان الهجوم، إال أن وسائل التواصل لم تأبه 
لتلك املناشدة. وقد ظهر جليًا مما استطاع 
بعض املواطنن، وكاميرات مراقبة التقاطه، 
أن املنفذ »كان مصّممًا على إصابة أكبر عدد 
ممكن«، وفق ما أفاد شهود كانوا في املطعم 
وعند البوابة الخارجية في شارع »هاونوير 
ستراشه«، حيث أطلق النار على املشاة ومن 
حـــاول الــهــرب. ونــالــت شــرطــة املــديــنــة الكثير 
من االنتقادات، التي بدا بعضها هيستيريًا، 
 من الشتائم على 

ً
بينما تلقى املسلمون وابا

تقرير

■  #الشرقاط_تستغيث ال تجعلوها كالفلوجة

■  #مصر الكام طلع صح الجيش استولى على توريد األدوية للمستشفيات 
الجامعية وقالهم يوقفوا التعامل مع الشركات وبيخرب بيوت مفتوحة.

■  أنا بحب مصر أوي كوطن وأموت فداها، وبكرها أوي كدولة ونظام 
بسبب ظلمها.  ودي حالة 99% من شبابها   #كمواطن_مصري_محتاج

■  #ذكرى_أول_انقاب زمن االنقابات الجميل. أيام ما كان اإلنقابي 
مثقف. ذاق طعم حرب حقيقية أو معتقل حقيقي

وبيعرف يقول كلمتن قدام الشعب #أمام_العرش

■  ملاذا ال تفهم أطراف النزاع في #اليمن أن السياسة هي فن املمكن

■  الحكومه الشرعية والحوثين جالسن في الكويت مرتاحن، آكلن 
شاربن نائمن بباش هم وعيالهم، عاجبهم الوضع والشعب خليه يروح 

في ستن داهية

■  اليصدق عاقل أن أميركا بمخابراتها ال تعلم باالنقاب في تركيا؟ بل 
على العكس هي كانت جاهزة لاعتراف به لكنه فشل

■  مجلس األمن يتبنى قرارًا لتدمير األسلحة الكيماوية في #ليبيا 

■  #كلينتون تقول إنها تتابع املوقف املروع في #ميونخ ولكنها لم تتابع 
طائراتها التي خلفت يوم أمس 300 قتيل أغلبهم من النساء واألطفال في 

#منبج

■  #ميونخ/ أملانيا وغدًا وبعد غد ضحايا جدد. الصنبور ال يتوقف ألنهم 
ال يواجهون العدو الحقيقي.

■  أملانيا التي تّحث #تركيا على إنهاء حالة الطوارئ رغم محاولة 
انقابية كادت أن تعصف بالباد، ها هي تفرض حالة الطوارئ في 

#ميونخ بسبب طلقات نارية

■  @دونالد_ترامب: اإليميات املسربة لهياري كلينتون تظهر التخطيط 
لتدمير بيرني ساندرز، السخرية من إرثه وأكثر

»دوافــع  أن  السبت،  أمــس  ميركل،  أنغيال  األلمانية،  المستشارة  رأت 
في  التحقيق  مواصلة  متعهدة  اآلن«،  حتى  واضحة  غير  الهجوم 
دوافعه. من جهته، أعلن وزير الداخلية األلماني، توماس دي ميزيير، 
على  حساب  بقرصنة  األرجــح،  على  قام  ميونخ،  اعتداء  »منّفذ  أن 
ماكدونالدز،  مطعم  إلى  للتوجه  الضحايا  لدعوة  »فيسبوك«  موقع 
حيث ارتكب جريمته«. وأضاف أنه »من المرّجح أن القاتل دخل حساب 

فتاة، واستخدمه إلرسال دعوات للتوجه إلى المطعم«.

استدراج عبر فيسبوك
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ليبيا: أزمة قروض بحكومة السراج
طرابلس ـ العربي الجديد

لــجــأ املــجــلــس الــرئــاســي لحكومة 
الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي بـــرئـــاســـة فــائــز 
الــــــــســــــــراج، إلــــــــى االقــــــــتــــــــراض مــن 
ــة  املـــصـــرف املــــركــــزي الــلــيــبــي، ملـــواجـــهـــة األزمــ
ــقـــادات  ــتـ ــا أثــــــار انـ ــة الـــتـــي تـــواجـــهـــه، مــ ــيـ ــالـ املـ
بــرملــانــيــن ومــحــلــلــن اقــتــصــاديــن، لحصول 
الـــرئـــاســـي عــلــى الـــقـــرض دون تــحــديــد دقــيــق 
ألوجه الصرف والتمويل واستصدار قانون 
الــنــواب في  الــجــهــة التشريعية )مــجــلــس  مــن 

طبرق شرق الباد(.
ــد املـــراقـــبـــون، أن الــخــطــوة الــتــي اتــخــذهــا  وأكــ
املــجــلــس الـــرئـــاســـي، ســتــفــاقــم األزمـــــة املــالــيــة 
التي تمر بها الباد، حيث ستؤدي إلى مزيد 
مـــن الــضــغــوط عــلــى االحــتــيــاطــي املــســتــنــزف 
وتزيد أزمة الدوالر، في ظل استمرار انقسام 

املؤسسات االقتصادية.
ــبــــوع  ــلـــب األســ ــاســــي طـ ــرئــ ــلـــس الــ وكـــــــان املـــجـ

املـــاضـــي قـــرضـــًا مـــن مـــصـــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي 
قدره 1.5 مليار دينار )1.1 مليار دوالر(، وفقًا 

للقرار رقم 72 لسنة 2016.
وأكـــــد عــضــو مــجــلــس الــــنــــواب، عــبــد الــســام 
»العربي الجديد«، أن القرار خصص  نصية، لـ
ما  ومؤقتة،  طارئة  مالية  لترتيبات  القرض 
يجعل الخطوة مخالفة لكل القوانن، وأوضح 
أن تنفيذ ترتيبات مالية مؤقتة تعني، وفقا 
للتشريعات الليبية، إقرار اعتمادات إضافية 
الحالتن  كلتا  وفــي  استثنائية،  ميزانية  او 
املالية للدولة نص على ضــرورة  فــإن قانون 
اتباع نفس اإلجراءات إلقرار امليزانية العامة، 
أي ال بد من تحديد أوجه الصرف والتمويل 

وكذلك إصدار قانون من الجهة التشريعية.
أو  اعتمادات إضافية  إقــرار  إن  وقــال نصية، 
مــيــزانــيــة اســتــثــنــائــيــة لــيــس مـــن اخــتــصــاص 
الــجــهــة الــتــنــفــيــذيــة، بـــل هـــو مـــن اخــتــصــاص 
الدستوري  التشريعية، وفقا لإلعان  الجهة 
والقانون املالي واالتفاق السياسي والقوانن 

الــرقــابــيــة، مــؤكــدًا أن املــصــرف املــركــزي هيئة 
وبالتالي  التشريعية  السلطة  تتبع  مستقلة 
إجــــــــراءات متعلقة  أي  تــنــفــيــذ  لــهــا  يـــجـــوز  ال 
بــتــرتــيــبــات مـــالـــيـــة إال بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 

موافقتها.
ورأى عميد كلية االقتصاد بجامعة طرابلس 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــولـــســـن، لـ أحـــمـــد أبـ
االقــتــراض مــن املــصــرف املــركــزي ســوف يرفع 
الــديــن الــعــام ويــــؤدي إلـــى طــبــاعــة املــزيــد من 

العملة على املكشوف. 
وأضــاف أنــه في مثل الــحــاالت التي يمر بها 
املــالــيــة تطلب  ــإن وزارة  فـ الــلــيــبــي  االقــتــصــاد 
ســنــدات خــزانــة مــن املــصــارف التجارية التي 
ال توجد لديها سيولة حاليًا، وبالتالي تلجأ 
إلـــى املــصــرف املــركــزي لطلبها وتــحــمــل على 

الدين العام املرتفع.
ــيـــد الـــســـيـــاســـيـــة  ــتـــوحـ ــب أبــــولــــســــن، بـ ــ ــالـ ــ وطـ
االخــتــاالت في  واملــالــيــة، وتصحيح  النقدية 
مــيــزان املــدفــوعــات واملــضــي نــحــو االســتــقــرار 

الــنــقــدي، مــؤكــدأ أن مــا يحدث مــن انقسامات 
للمؤسسات ليس في صالح املواطن والوطن.

ولــم تشهد األوضـــاع املعيشية فــي ليبيا أي 
تحسن رغم مرور نحو 3 شهور على تشكيل 
اعتماد  الوطني، بسبب عدم  الوفاق  حكومة 
مــيــزانــيــة لــهــا وتــأخــر االعـــتـــراف بــهــا مــن قبل 

مجلس النواب في البيضاء )شرق الباد(.
وحسب بيانات رسمية، بلغت القروض التي 
قــدمــهــا مــصــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي لــلــحــكــومــات 
الليبية املتعاقبة، خال عامي 2014 و2015، 
نحو 41 مليار دينار ليبي )29 مليار دوالر(، 
وذلك نتجية لتراجع إيرادات ليبيا من النفط.

ويــعــتــمــد االقــتــصــاد الــلــيــبــي بـــصـــورة كبيرة 
على عائدات النفط في الدخل القومي، حيث 
يمثل نحو 95% مــن إيــــرادات الــدولــة، حسب 
إحصائيات رسمية. وانخفضت احتياطيات 
ليبيا من النقد األجنبي من 115 مليار دوالر 
العام  إلــى 54 مليار دوالر، نهاية  عــام 2012 

املاضي، بمعدل %53.

الكويت ـ محمود بدير

ــزة الـــذكـــيـــة فــي  ــهــ ــورة مـــشـــتـــريـــات األجــ ــاتــ ســجــلــت فــ
الكويت خال النصف األول من العام الجاري أكثر 
مــن شبكة  رسمية  بيانات  دوالر، حسب  مليار  مــن 
املــعــلــومــات االئــتــمــانــيــة الــكــويــتــيــة، حــصــلــت عليها 

»العربي الجديد«.
وأظهرت البيانات ارتفاع وتيرة الشراء خال الشهرين 
املاضين، بالتزامن مع إطاق لعبة »بوكيمون« التي 
فــضــل الــكــثــيــر مــن الــكــويــتــيــون تــطــويــر هــواتــفــهــم من 
باللعبة  واالستمتاع  التطبيق  على  الحصول  أجــل 

هاتف  استخدام  بوكيمون  لعبة  وتتطلب  الجديدة. 
املواقع  نظام تحديد  عبر  لنقل موقعه  ذكــي متطور 
العاملي )جي.بي.اس( واستخدام الكاميرا الخاصة به 

ذات درجة الوضوح العالية.
املواطنن  فإن مشتريات  الرسمية،  البيانات  ووفق 
الــكــويــتــيــن اخــتــلــفــت بــــن الــــدفــــع الـــنـــقـــدي أو عــبــر 
استحوذت على نصيب  التي  االئتمانية  البطاقات 

األسد من عمليات الشراء بنسبة %88.
ويـــــرى املــحــلــل االقـــتـــصـــادي عـــدنـــان الـــدلـــيـــمـــي، في 
حــديــثــه لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن املــنــافــســة تــــزداد 
شراسة بن شركات الهواتف الكبرى، لبيع األجهزة 

أحــدث  الــعــمــاء تحميل  الــتــي يستطيع مــن خالها 
التطبيقات الذكية، خاصة ألعاب الواقع االفتراضي، 
وهـــو األمـــر الـــذي يثير فــضــول املــجــتــمــعــات خاصة 
يواكبوا  لكي  املــوديــات  أحـــدث  القــتــنــاء  الخليجية 
التطبيقات  عالم  في  الجديدة  والتطورات  األحــداث 

واأللعاب التي تتمتع بواقع افتراضي مميز.
ويضيف الدليمي أن الكويت ضمن أكثر دول الخليج 
استخدامًا وشراًء للهواتف الذكية حيث يصل حجم 
الــكــويــت سنويًا إلى  الــذكــيــة فــي  الــهــواتــف  مبيعات 
مــا يــزيــد عــن ملياري دوالر، وتـــزداد وتــيــرة الــشــراء 
ــــاالت عــــدة مــنــهــا األعـــيـــاد وعـــطـــات الــصــيــف  فـــي حـ

وإصدار هاتف جديد من الشركات الكبرى املصنعة 
تحديث  يتطلب  جــديــد  تطبيق  أو  لعبة  إصـــدار  أو 

الهاتف واقتناء هاتف جديد، حسب الدليمي. 
وحسب تقديرات الشركات فقد قامت الكويت ببيع 
هـــواتـــف ذكــيــة مــتــنــوعــة بــقــيــمــة 120 مــلــيــون دوالر، 

خال أيام عطلة عيد الفطر التي امتدت لـ 4 أيام.
ومــن جانبه حــذر رئــيــس قسم الــعــلــوم اإلداريــــة في 
مخاطر  مــن  الــكــنــدري،  العزيز  عبد  الكويت  جامعة 
اجتماعية قد تنشأ لدى االستخدام املفرط لأجهزة 
الــواقــع  ذات  واأللـــعـــاب  التطبيقات  الــذكــيــة، خــاصــة 

االفتراضي. 

»بوكيمون« تزيد إنفاق الكويتيين على الهواتف الذكية

أول متجر لـ»أبل« في تايوان
تعتزم شركة أبل فتح أول متجر 

لها في تايوان بعد أن جمعت 
شركة التكنولوجيا األميركية 

العمالقة 1.38 مليار دوالر 
في طرح سندات هناك الشهر 

املاضي.
وأفاد إعالن وظائف نشر على 

موقع أبل أول من أمس، بأن 

الشركة تبحث عن »قائد لخطط 
تدريب عاملني ملتجر أبل في 

تايوان«، ما يشير إلى أنها تبحث 
عن فريق عمل هناك.

وأكدت الشركة التي تتخذ 
من مدينة كابرتينو في والية 

كاليفورنيا األميركية مقرًا لها 
أنها تعتزم فتح أول متجر في 
تايوان دون أن تعلن املزيد من 

التفاصيل.
وتثير متاجر أبل غيرة الكثيرين 

في عالم البيع بالتجزئة، إذ تحقق 
أعلى مبيعات في القدم املربع في 

هذا املجال لكن البعض يقولون 
إنها فقدت الكثير من نجاحها 

منذ افتتاحها أول متجر قبل 15 
عامًا.

زيادة صادرات السلع اإليرانية
أعلن املدير العام ملكتب تصدير 
السلع بمنظمة التنمية التجارية 

اإليرانية عن بلوغ قيمة صادرات 
السلع 8.8 مليارات دوالر بدون 
احتساب مكثفات الغاز، من 20 

مارس/ آذار لغاية 20 يونيو/ 
حزيران 2016.

وأوضح محمود بازاري أن 
الصادرات سجلت نموًا بنسبة 

4% و21% من حيث القيمة 
والوزن على التوالي، في هذه 

الفترة على أساس سنوي.
وأضاف أن قطاع السلع الصناعية 

والسجاد والصناعات اليدوية 
واملنتجات التعدينية واملالبس 

والجلود شهد نموًا، فيما تأثرت 
قيمة املنتجات البتروكيماوية 

والزراعية بتذبذب أسعار النفط 
وتراجع األسعار العاملية لبعض 

السلع.

استثمارات كويتية 
في عقارات دبي

قالت دائرة األراضي واألمالك 
في إمارة دبي، إن املستثمرين 

الكويتيني ضخوا أكثر من مليار 
درهم إماراتي )82 مليون دينار 

كويتي( في السوق العقاري 
باإلمارة خالل النصف األول من 

العام الحالي.
وأوضحت الدائرة في تقرير، 
صدر أمس، أن االستثمارات 
الكويتية في القطاع العقاري 

احتلت املركز الثاني خليجيًا بعد 
السعودية بعدد صفقات بلغ 743 
صفقة متقدمة على قطر وعمان 

والبحرين.
وقال املدير العام في الدائرة 

سلطان بن مجرن، إن »عقارات 
دبي تمكنت من املحافظة على 

جاذبيتها االستثمارية العام 
الحالي في ضوء تراجع بعض 

االقتصادات اإلقليمية والتحديات 
الخطيرة التي تواجهها دول أخرى 

حول العالم«.

أخبار

شغف 
بالزراعة في 

رواندا

قال وزير رواندا املكلف بالفاحة واملوارد الحيوانية،  توني نسانغارينا، إن أكثر من نصف السكان يستثمرون في قطاع الزراعة، موضحًا أن حكومة 
باده »استثمرت بكثرة خال األعوام الـ 15 املاضية، بهدف االنتقال من الزراعة املعيشية أو االستهاكية )مخصصة لاستهاك الفردي والعائلي( 
إلى أخرى ذات قيمة مضافة قادرة على خلق الثروات ومن ثم فرص العمل«. وأضاف نسانغارينا، »نسعى أساسًا إلى تكثيف اإلنتاج، وذلك عبر 
تدخل أكبر للقطاع الخاص في املجال الزراعي، وهذا ما نحرص على تحقيقه عن طريق توعية الشباب في املــدارس واملعاهد حول فوائد ومزايا 
)Getty(   .»التوجه نحو األنشطة الزراعية
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القاهرة ـ خالد المصري

قــــال مـــســـؤول مـــصـــري، إن الــفــتــرة 
إقبااًل متزايدًا من  األخيرة شهدت 
الـــشـــركـــات األجــنــبــيــة الــعــامــلــة في 
مصر لــشــراء الــــدوالر األمــيــركــي، مما رفــع من 

معدالت الطلب عليه. 
وأضاف املسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في 
»العربي الجديد«: »هناك من  تصريح خاص لـ
أخبرنا أن بعض الشركات تتحسب للتخارج 
)الـــخـــروج( مــن الــســوق املــصــريــة خــال الفترة 
املقبلة نظرا للصعوبات االقتصادية الحالية، 

قدم بشكل متزايد على شراء الدوالر«.
ُ
لذا ت

وأشــــار إلـــى أن الــبــنــك املــركــزي يــرفــض توفير 
الــدوالر للشركات، من أجل زيــادة االحتياطي 
النقدي، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملة 
األميركية من السوق غير الرسمية )السوداء(.
وبــلــغ االحــتــيــاطــي الــنــقــدي بــنــهــايــة يــونــيــو/
فيما  دوالر،  مــلــيــار   17.5 املـــاضـــي  ــران  ــزيــ حــ
البنك  إن  املــركــزي  البنك  على  القائمون  يقول 
يستهدف زيــــادة االحــتــيــاطــي إلـــى مــا بــن 20 

العملة  صــرف  سعر  وقــفــز  دوالر.  مليار  و25 
األميركية في السوق السوداء، أمس، ليتراوح 
لــلــدوالر  جــنــيــهــا  و12.25  جــنــيــهــا   12.20 بـــن 
نتيجة  للغاية  قليلة  تعامات  الواحد، وسط 
عـــــزوف حـــائـــزي الـــــــدوالر عـــن الــبــيــع انــتــظــارًا 
ملزيد مــن االرتــفــاع، وفــق متعاملن فــي سوق 
ما  لــلــدوالر  الرسمي  السعر  ويبلغ  الــصــرافــة. 
بــيــنــمــا يشتري  الــبــنــوك 8.78 جــنــيــهــات،  بـــن 
ــنــــوك بـــســـعـــر 8.88  ــبــ ــــن الــ األفــــــــــراد الــــــــــدوالر مـ
ملكاتب  رسميًا  البنك  يسمح  بينما  جنيهات، 
الصرافة ببيع الدوالر بفارق 0.15 جنيه فوق 

أو دون سعر البيع الرسمي.
ــم يــنــجــح الــبــنــك املـــركـــزي فــي الــقــضــاء على  ولـ
السوق السوداء، أو حتى تخفيف حدة هبوط 
الــجــنــيــه مـــن خـــال اإلجـــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا 
ـــواء بــخــفــض سعر  خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة، سـ
سحب  أو  االستثنائية  الــعــطــاءات  أو  العملة، 
األشهر  في  21 شركة صرافة  تراخيص نحو 

الستة األولى من العام الحالي.
وخــفــضــت مــصــر الــعــمــلــة املــحــلــيــة نــحــو %14 
فــي مسعى  آذار 2016،  مـــارس/  فــي منتصف 
ــــدوالر،  ــلـ ــ ــــوق الــــــســــــوداء لـ ــــسـ لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــى الـ
الــتــي ازدهــــرت ونــمــت وســط نقص شــديــد في 
الــعــمــلــة األجــنــبــيــة أضـــر بــاألنــشــطــة الــتــجــاريــة 

واالستثمار.
وقال املسؤول املصري: »رغم أن خفض العملة 
االستثمار  صــالــح  فــي  يصب  محليا  املحلية 
ــــدوالر، إال أن  ويــقــلــص مــن املــضــاربــات عــلــى الـ
نــقــص الــــــدوالر فـــي الــبــنــوك هـــو مـــا يــعــزز من 
الــصــعــود املــتــنــامــي لــلــســوق الـــســـوداء ويــدفــع 

ــــت عــــــدة شـــركـــات  ــامـ ــ الــــشــــركــــات لـــلـــقـــلـــق«. وقـ
ــــن مــصــر  ومـــــصـــــارف أجـــنـــبـــيـــة بــــالــــتــــخــــارج مـ
الصعوبات  املــاضــيــن بسبب  الــعــامــن  خـــال 
االقــــتــــصــــاديــــة وعـــــــدم قـــدرتـــهـــا عـــلـــى تــحــويــل 
أرباحها للخارج في ظل عدم توفر الدوالر.   

ــمــــاق صــنــاعــة  ــة »دايــــمــــلــــر« عــ وقــــــــررت شــــركــ
السيارات األملانية في أبريل/ نيسان املاضي 
الــتــخــارج مـــن الـــســـوق املــصــريــة، كــمــا تــخــارج 
ــــي إن بي  مــصــرفــا »ســوســيــتــيــه جـــنـــرال« و»بـ
باريبا« الفرنسيان، ومصرف »نوفا سكوشيا« 
الـــكـــنـــدي، والـــوطـــنـــي الــعــمــانــي، و»بـــيـــريـــوس« 
وبحسب  البريطاني.  و»باركليز«  اليوناني، 
املــســؤول املــصــري، فــإن الحكومة ستسرع في 
عــبــر تطبيق  االقــتــصــادي،  اإلصــــاح  عمليات 
قانون ضريبة القيمة املضافة قبل سبتمبر/
مليار دوالر من  للحصول على  املقبل،  أيلول 

البنك الدولي.
ــت الـــحـــكـــومـــة مــــشــــروع الــــقــــانــــون، إلـــى  ــلــ وأرســ
ــان( لــلــمــوافــقــة عــلــيــه،  ــرملـ ــبـ مــجــلــس الـــنـــواب )الـ
إال أنــه خــال األيـــام األخــيــرة تعالت األصــوات 
الرافضة ملشروع القانون بسبب املخاوف من 

تسببه في ارتفاع األسعار بنحو كبير.
لــكــن املـــســـؤول قـــال: »تــطــبــيــق مــشــروع القيمة 
املضافة وقانون الخدمة املدنية، سيعجل من 
املصرية مع  الحكومة  التي وقعتها  القروض 

املؤسسات املالية الدولية«.
ويـــتـــم فــــرض ضــريــبــة الــقــيــمــة املـــضـــافـــة الــتــي 
السلع  إلــى 14% على جميع  أن تصل  يتوقع 
كانت  اإلنتاج، سواء  والخدمات ومستلزمات 

محلية أم مستوردة، باستثناءات طفيفة.
وقــالــت عــالــيــة املـــهـــدي، أســتــاذ االقــتــصــاد في 
ــقـــاهـــرة، إن عــــدم حـــل مــســألــة سعر  جــامــعــة الـ
الصرف في الوقت، يعني أن هناك استثمارات 
أجنبية لن تدخل إلى مصر، خاصة أن الفارق 
بن السعر الرسمي واملـــوازي يزيد عن ثاثة 
ــــي تــصــريــح  ــــدي فـ ــهـ ــ ــات. وأضـــــافـــــت املـ ــهـ ــيـ ــنـ جـ
خـــاص :« تــحــويــات املــصــريــن الــعــامــلــن في 
ــحــول عــبــر مــســارات 

ُ
الـــخـــارج ستبقى أيــضــا ت

الجزائر ـ عثمان لحياني

يــشــكــو الــــجــــزائــــريــــون مــــن ضـــعـــف الـــخـــدمـــات 
املصطافن  والترفيهية، الستقبال  السياحية 
واستقطابهم وتلبية رغباتهم، رغم اإلمكانات 
الطبيعية الهائلة للباد، والتي يتجاوز طول 
سواحلها 1200 كيلومتر، إلى جانب الطبيعة 
ــؤرق أن تبحث  ــ ــر مـ ــ الــجــبــلــيــة والـــغـــابـــات. »أمـ
عــن مــكــان لـــلـــراحـــة«.. هــكــذا تــحــدث مــواطــنــون 
الــجــديــد« حــول مساعيهم إليجاد  »الــعــربــي  لـــ

مكان لقضاء العطلة الصيفية.
يــقــول مــحــمــد ملـــن لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــه 
حجز شقة بشاطئ العوانة في والية يجيجل 
ــة، بــالــنــظــر إلــى  ــريـ ــزائـ شـــرقـــي الــعــاصــمــة الـــجـ
مــنــاظــرهــا الــخــابــة هــروبــًا مــن الــضــغــط الــذي 

تعرفه سواحل العاصمة من شتى الواليات. 
نظيفة  الساحلية  جيجل  مدينة  أن  وأضـــاف 
 عـــن وجـــود 

ً
وتـــزخـــر بــمــنــاظــر خـــابـــة، فـــضـــا

مــنــاطــق أثـــريـــة تــمــكــن زيــارتــهــا مــثــل الــكــهــوف 
ملس  لكنه  الـــــزوار،  تبهر  تــظــل  الــتــي  العجيبة 

ضعف الخدمات السياحية.
وأشار إلى أن ضعف الخدمات السياحية ُينفر 

املصطافن ويحملهم على البحث عن وجهات 
أخرى سياحية، وأغلب الظن أنها تكون خارج 
الـــبـــاد. وســجــلــت الــجــمــارك الــجــزائــريــة، وفــق 
مليوني  مــن  أكثر  خــروج  الرسمية،  البيانات 
جـــزائـــري نــحــو تــونــس صــيــف الــعــام املــاضــي، 

باإلضافة إلى الوجهات األخرى. 
ــرى مـــخـــتـــصـــون فــــي قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة أن  ــ ــ ويـ
هناك نقصًا كبيرًا في املجمعات واملنتجعات 
 عـــــن ضــــعــــف الــــخــــدمــــات 

ً
والــــــفــــــنــــــادق، فــــضــــا

الــتــرفــيــهــيــة، وهـــو مـــا يــدفــع املـــواطـــن إمـــا إلــى 
تقبل األمــر الــواقــع وقضاء أيــام في السواحل 
الــجــزائــريــة وقــبــول مــا هــو مــوجــود أو البحث 
الــخــارج خاصة في  عن وجهات سياحية في 
تونس واملغرب. وقال عقون إسماعيل؛ الخبير 

فـــي مــجــال الــفــنــدقــة لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن 
هناك إهمااًل في الجوانب امللحقة بالسياحة، 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ ــــاب وغـ ــعـ ــ كــاملــنــتــجــعــات ومــــــدن األلـ
املــرافــق، والــتــي تسهم فــي الــتــرويــج للمناطق 

الجزائرية.
ــل إلـــــــى ضـــــــــــرورة تــكــيــيــف  ــيــ ــاعــ ــمــ وأشـــــــــــار إســ
ــدار فــصــول  الــقــطــاع الــســيــاحــي الـــدائـــم عــلــى مــ
ــع جـــعـــل اســـتـــثـــنـــاءات تــتــعــلــق بــكــل  ــام، مــ ــ ــعـ ــ الـ
الخدمات  بتوفير  السياح  واستقطاب  فصل 
ــة، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن هـــــذا الـــقـــطـــاع  ــ ــــروريـ ــــضـ الـ
يعتبر حاليًا عصب االقتصاد في العديد من 
إلمكانات  الجزائر  حيازة  عن  فضا  البلدان، 
في  سياحية  مكانة  تتبوأ  تجعلها  طبيعية 
العليا  املداخيل  من  وتجعلها  أفريقيا  شمال 

للخزينة الحكومية.
ــع نــســبــة  ــ ــة رفـ ــريـ ــزائـ وتــــحــــاول الـــحـــكـــومـــة الـــجـ
ــــي الــــنــــاتــــج املـــحـــلـــي  ــة فــ ــاحــ ــيــ مـــســـاهـــمـــة الــــســ
اإلجمالي للباد إلى 10%، بداًل من نحو %4 
تـــدر 400  املــاضــي 2015، حــيــث  الــعــام  بنهاية 
مـــلـــيـــارات دوالر(،  مــلــيــار ديـــنـــار جـــزائـــري )4 
العمرانية  والتهيئة  الــســيــاحــة  وزارة  حــســب 

والصناعة التقليدية.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــلـــى مــنــح  ــي عـ ــ ــدولـ ــ ــنـــقـــد الـ وافـــــــق صــــنــــدوق الـ
مليارات   3.47 بقيمة  ائتمانيًا  خطًا  املــغــرب 
دوالر، بــهــدف تــوفــيــر الــســيــولــة الـــازمـــة في 
ظــل اإلصــاحــات االقــتــصــاديــة الــتــي تجريها 
اقتصاد لجوء  انتقد خــبــراء  ، بينما  الــربــاط 
ــتـــراض مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد،  املــمــلــكــة إلـــى االقـ
إلــى أن ذلــك مرتبط بــشــروط تمس  مشيرين 

الدعم ونظام التقاعد في الباد.
وقال صندوق النقد إن الخط االئتماني الذي 
على  يمتد  والسيولة«  الوقاية  »خــط  يسمى 
أن مبلغا بقيمة 1.73  مــدى عامن، موضحًا 
للمغرب  مــتــاحــة  مــنــه ســتــكــون  مــلــيــار دوالر 

ابتداًء من العام األول.
ويـــعـــد خـــط الـــوقـــايـــة والـــســـيـــولـــة، عـــبـــارة عن 
إشــارة  النقد، رهــن  سيولة يضعها صندوق 
الدولة من أجل استعمالها، وسبق أن وافقت 
ائتمان  خطي  على  الدولية  املالية  املؤسسة 
إال  املاضية،  األربـــع  السنوات  خــال  للمغرب 

أنه لم يتم اللجوء إليهما.
وأقر الصندوق الخط األول للوقاية والسيولة 
دوالر،  مليارات   6.2 بقيمة  أغسطس/آب  في 
فيما تمت املصادقة على الخط الثاني بقيمة 

5 مليارات دوالر في يوليو/ تموز 2014.

وقـــال صــنــدوق الــنــقــد، عــنــد إعــانــه عــن منح 
ــد، مــســاء  ــديــ ــة والـــســـيـــولـــة الــــجــ ــايــ ــوقــ خــــط الــ
الــجــمــعــة، إن الــســلــطــات املــغــربــيــة نجحت في 
العامة  املالية  في  الضعف  مواطن  »تقليص 
الــخــارجــيــة وتنفيذ إصــاحــات  والــحــســابــات 

مهمة«.
أن »االتــفــاق الجديد سيكون مفيدًا  وأضــاف 
لــلــمــغــرب فـــي اتـــقـــاء الـــصـــدمـــات الــخــارجــيــة، 
بينما تواصل السلطات تنفيذ جدول أعمال 

اإلصاح لتعزيز صابة االقتصاد وتحقيق 
احــتــواء ملختلف  وأكثر  أعلى  اقتصادي  نمو 

شرائح السكان«.
صندوق  بحسب  املغربية  السلطات  وتــقــول 
النقد، إنها ال تعتزم سحب مــوارد من خال 
خط الوقاية والسيولة، ما لم يظهر احتياج 
فــعــلــي فــي مــيــزان املـــدفـــوعـــات، وإنــهــا تعتبر 
االتفاق وقائيًا على غرار االتفاقن السابقن.

املغرب  لجوء  ينتقدون  اقتصاد  خــبــراء  لكن 
ــــد، مــــشــــيــــريــــن إلـــــــى أن  ــقـ ــ ــنـ ــ ــدوق الـ ــ ــنــ ــ إلـــــــى صــ
األخير ستكون  االئتمان  االستفادة من خط 
مشروطة بالضغط على النفقات عبر تفكيك 
ــــراءات  الـــدعـــم وإصـــــاح الــتــقــاعــد واتـــخـــاذ إجـ

يمكن أن يكون لها ثمن اجتماعي.
ــغــــرب حــقــق  ورغــــــم تـــأكـــيـــد الــــصــــنــــدوق أن املــ
الضعف  مواطن  تقليص  في  كبيرة  خطوات 
فــي املــالــيــة الــعــامــة والــحــســابــات الــخــارجــيــة، 
إال أنـــه يــؤكــد أن االقــتــصــاد يــواجــه »مخاطر 

تطورات سلبية كبيرة«.
ــار الــصــنــدوق إلـــى أن »ارتـــفـــاع املخاطر  وأشــ
األمنية والجغرافية - السياسية، أو استمرار 
تــبــاطــؤ الــنــمــو لــفــتــرة مــطــولــة لــــدى شــركــاء 
زيــادة تقلب األوضــاع  أو  التجارين،  املغرب 
أثــرا كبيرا في  املالية العاملية يمكن أن يترك 

االقتصاد«.

رحيل االستثمارات

مخاوف من ثمن اجتماعي لالقتراض 
)Getty( من صندوق النقد

الجزائريون في رحلة بحث عن وجهة سياحية

3.47 مليارات دوالر من صندوق النقد للمغرب

شركات أجنبية تشتري الدوالر 
للخروج من مصر

األزمة تطاول الشركات الهندسية 
والتوريدات بعد المقاولين

لم تكن موجة الخروج 
من مصر، التي أقدمت 

عليها شركات ومصارف 
أجنبية خالل العامين 

الماضيين هي األخيرة، 
حيث كشف مسؤول 

مصري، أن شركات 
أجنبية تشتري الدوالر 

من السوق غير الرسمية 
لتصفيه أعمالها

ترفيه أسواق

مالية

%60
بلد  أكبر  السعودية  تواجه 
العالم،  في  للنفط  مصدر 
تقدره  الميزانية  في  عجزًا 
الحكومة للعام الحالي بنحو 
 98 مقابل  دوالر،  مليار   87
في   ،2015 خالل  دوالر  مليار 
ظل تراجع اإليرادات الناجمة 

عن هبوط النفط.

تحقيق

سعر العملة األميركية 
يقفز في السوق السوداء 

إلى 12.25 جنيهًا

الشركات الكبرى لجأت 
لالقتراض من المصارف 

لسداد رواتب موظفيها

السعودية تواجه عجزًا 
ماليًا بقيمة 87 مليار دوالر 

خالل العام الحالي

توجه أكثر من مليوني 
جزائري نحو تونس صيف 

العام الماضي

الرياض ـ خالد الشايع

ــدأت األزمـــــــات املـــالـــيـــة تــتــجــاوز  بـــ
شـــركـــات املـــقـــاوالت واإلنـــشـــاءات 
في السعودية، لتطاول الشركات 
ــدات، بـــعـــد أن ألــقــى  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ ــ الـــهـــنـــدســـيـــة وال
استمرار  جـــراء  الحكومي  اإلنــفــاق  تقليص 
لدرجة  عليها  بظاله  النفط  أسعار  هبوط 
بات الكثير منها عاجزًا عن تسديد رواتب 

موظفيه.
للنفط  مصدر  بلد  أكبر  السعودية  وتواجه 
في العالم، عجزًا في امليزانية تقدره الحكومة 
الحالي بنحو 87 مليار دوالر، حيث  للعام 
إيــرادات بقيمة 513.8 مليار  تتوقع تحقيق 
ريال )137 مليار دوالر(، مقابل نفقات تصل 

إلى 840 مليار ريال )224 مليار دوالر(.
ــات  ــســ ــعـــــت بـــعـــض الــــشــــركــــات واملــــؤســ ورفـــ
الحكومية،  املشاريع  تنفيذ  على  املتعاقدة 
خطاب تظلم إلى الجهات املعنية تشكو فيه 
أوقاتها  عــن  تأخر صــرف مستحقاتها  مــن 
الــشــركــات مــن تأخر  املــحــددة، حيث تعاني 
املستحقات لعدة أشهر وبعضها ألكثر من 
عام، مما أثر سلبًا على قدرتها على تنفيذ 

املشاريع.
ــــروف الــــتــــي تــعــانــي  ــظـ ــ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن الـ
بـــدأت بعض الجهات  الــشــركــات،  منها هــذه 
الحكومية فــي فــرض غــرامــات تــأخــيــر، على 
بــعــض املـــقـــاولـــن املـــتـــأخـــريـــن، كــمــا سحبت 
التي  األسباب  مراعاة  دون  املشاريع  بعض 
أدت إلــى ذلـــك، والــتــي غالبا مــا تــكــون تأخر 

حصول املقاولن على مستحقاتهم املالية.
وطـــالـــب عــبــدالــرحــمــن بـــن عــبــدالــلــه الـــزامـــل، 
الــســعــوديــة، وزارات  الــغــرف  رئــيــس مجلس 
واالقتصاد  واالستثمار،  والــتــجــارة  املالية، 
والـــتـــخـــطـــيـــط، بــــصــــرف كــــافــــة مــســتــحــقــات 
املــقــاولــن املــتــأخــرة حــتــى تتمكن الــشــركــات 
واملـــؤســـســـات الــعــامــلــة فـــي هـــذا الــقــطــاع من 

الوفاء بالتزاماتها.
وقــال الــزامــل في خطاب لــلــوزرات الثاث إن 
»مــا تعانيه شــركــات ومــؤســســات املــقــاوالت 
فـــي مــنــاطــق الـــســـعـــوديـــة املــخــتــلــفــة املــنــفــذة 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن تــــأخــــر صـــرف 

املاضية  الــفــتــرة  خـــال  املــالــيــة  مستحقاتها 
والــتــي تــجــاوزت التسعة أشــهــر، أحــدث ذلك 
عــجــزا لــدى الكثير مــن الــشــركــات، مما حال 
املتمثلة  التعاقدية  بالتزاماتها  الوفاء  دون 
املــورديــن  العاملن ومستحقات  رواتـــب  فــي 
أثر  الــريــاالت، وهــو ما  التي تقدر بمليارات 

سلبا في سير تنفيذ املشاريع الحكومية«.
وأضــاف أنــه في حــال استمرار تأخر صرف 
ــذه املـــســـتـــخـــلـــصـــات فـــســـتـــكـــون كـــثـــيـــر مــن  ــ هــ
ــركـــات، خـــاصـــة الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة  الـــشـ
سيضعف  مــمــا  واإلفــــــاس،  للتعثر  عــرضــة 
القطاع الخاص، وفقدان الكثير من الوظائف 

املتاحة للسعودين«.
ــة حــتــى الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة  ـــ وطــــاولــــت األزمـ
»وبـــــــــن الدن«،  أوجــــــيــــــه«  »ســــــعــــــودي  ــثــــل  مــ
فـــاألولـــى لـــم تــســدد رواتـــــب مــوظــفــيــهــا بمن 
أشهر،  خمسة  مــن  ألكثر  السعوديون  فيهم 
دفعتها  كبيرة  أزمـــات  مــن  تعاني  والثانية 
لــــدعــــوة املــــصــــارف لــتــأجــيــل تـــســـديـــد قـــرض 
حــــل أوانـــــــه فــــي 15 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املـــاضـــي 
أخذته  قد  كانت  217.8 مليون دوالر  بنحو 

املــالــيــة  أن وزارة  ــم  ــ أعــمــالــهــا. ورغـ لــتــمــويــل 
بـــــدأت فـــي تــســديــد الــكــثــيــر مـــن مــســتــحــقــات 
الشركتن، إال أن االلتزامات املالية الضخمة 
التي تدين بها للمصارف جعل  والــقــروض 
هــذه األمـــوال تذهب لتسديد الــقــروض أوال، 
األمــر الــذي حــرم املوظفن ومــئــات املقاولن 
الشركتان  معهم  تتعاقد  الــذيــن  الباطن  مــن 

مــــن مــســتــحــقــاتــهــم. وقـــــــال رئــــيــــس مــجــلــس 
استنفدوا  »املــقــاولــن  إن  السعودية  الــغــرف 
الــذاتــيــة، وأصبح  التمويلية  قــدراتــهــم  كــافــة 
األمر ملحًا لتعزيز وضعهم املالي من خال 

صرف كافة مستحقاتهم املتأخرة«.
للمهندسن،  الــســعــوديــة  الهيئة  وانــضــمــت 
لــقــائــمــة املــطــالــبــن بــاملــســتــحــقــات املــتــأخــرة، 
املكاتب  مستحقات  بصرف  طالبت  أن  بعد 

والشركات الهندسية لدى املالية.
رئــيــس مجلس  الــبــقــعــاوي،  وبحسب جميل 
:»تأخر صرف مستحقات  فإن  الهيئة  إدارة 
ــر سلبا  املــكــاتــب والـــشـــركـــات الــهــنــدســيــة أثــ
عــلــى أعــمــالــهــا، وعــــدم قــدرتــهــا عــلــى تنفيذ 
التزاماتها واالستمرار في صرف مستحقات 

موظفيها«.
وأضـــاف: »على الــرغــم مــن أن التأخير ليس 
الــعــمــل  تـــقـــوم وزارة  بـــــه،  عـــاقـــة  لــلــمــكــاتــب 
بــتــغــريــم املــكــاتــب ومــعــاقــبــتــهــا بــســبــب عــدم 
النظر لتأثير  املــوظــفــن دون  صــرف رواتـــب 
تــــأخــــر صــــــرف املـــســـتـــحـــقـــات، حـــيـــث قـــامـــت 
تكاليف  واملــكــاتــب بتحمل  الــشــركــات  بعض 

االقتراض من املصارف لتجاوز هذه األزمة، 
لــم تستطع االقــتــراض  فــي حــن أن بعضها 

لرفض املصارف«.
األمـــــــوال  ــيـــر  تـــوفـ املــــالــــيــــة  وزارة  وتـــــحـــــاول 
لتسديد هذه املستحقات، عن طريق سندات 
تصدرها الحكومة، وهو ما اعتبره محللون 
يزيد من الضغط على املصارف العاملة في 

السوق.
ــنـــدي، خــبــيــر االقـــتـــصـــاد في  ــال ربـــيـــع سـ ــ وقـ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن هــنــاك  ــعـ »الـ ـــ تـــصـــريـــح لـ
الكثير مــن املــتــضــرريــن جـــراء تــأخــر صــرف 
مـــســـتـــحـــقـــات الــــشــــركــــات، أبـــــرزهـــــا الـــقـــطـــاع 
ــــذي بــــات عـــاجـــزًا عـــن تحصيل  املــصــرفــي الـ
ديــونــه لــيــس لـــدى الــشــركــات فــقــط بــل حتى 

املوظفن املقترضن منه.
وأضـــــاف ســـنـــدي: »املــتــضــرر الـــواضـــح مما 
يحدث هي شركات املقاوالت، ولكن ال يمكن 
ــة، فــالــكــيــانــات  ــدولـ ــع الـــلـــوم كــلــه عــلــى الـ وضـ
الــســعــوديــة كيانات  فــي  العاملة  اإلنــشــائــيــة 
علي  األساسية  بالدرجة  وتعتمد  ضعيفه، 
ــراجـــع هــذا  ــفــــاق الـــحـــكـــومـــي، وعـــنـــدمـــا تـ اإلنــ
 اإلنـــفـــاق عــانــت هــــذه الـــشـــركـــات مـــن الكثير 

من املشاكل«.
الشركات توسعت  هــذه  أن  »املشكلة  وتابع: 
املــالــيــة، معتمدة على  قــدرتــهــا  يــفــوق  بشكل 
املـــقـــاولـــن مـــن الـــبـــاطـــن والــــقــــروض، ال على 
قــدرتــهــا املــالــيــة الــحــقــيــقــة، وعــنــدمــا حصلت 
األزمـــة انكشف وضــع هــذه الــشــركــات بشكل 
حــقــيــقــي، ولـــأســـف لـــم يــتــضــرر كـــبـــار مــاك 
تـــلـــك الـــشـــركـــات الــــذيــــن مــــازالــــت أرصـــدتـــهـــم 
فيها،  التنفيذين  كبار  باملليارات، وال حتى 
السعودين،  املوظفن وخاصة  فقط صغار 

واملقاولن الصغار هم من تضرر كثيرًا«.
االقتصادي  الخبير  الــنــمــاش،  فيصل  وقـــال 
»العربي الجديد« إن »املصارف السعودية  لـ
تعاني من أزمة في توفير السيولة، وتأخر 
كـــبـــار الـــشـــركـــات عــــن تـــســـديـــد مــديــونــيــتــهــا 
ــر ال  ــ ــة، خـــاصـــة أن األمـ ــ ــ ــذه األزمـ يــضــاعــف هــ
يجري فقط على الشركات، بل آالف املوظفن 
ــروا فـــــي ســـــداد  ــ ــأخــ ــ ــن تــ ــ ــذيــ ــ املـــقـــتـــرضـــن والــ

مديونياتهم«.
وبــــحــــســــب الــــنــــظــــام املــــصــــرفــــي الــــســــعــــودي 
ــات أو  ــرامــ ــارف فـــــرض غــ ال تــســتــطــيــع املــــصــ
عــقــوبــات عــلــى املــتــأخــريــن عـــن الـــســـداد، ألن 
وفق  التأخير،  سبب  هــي  الضامنة  الشركة 
للمصارف  أزمـــات  فــي  تسبب  مما  النماش، 

خاصة التي ال تملك سيولة كبيرة.
ــتـــمـــرت أزمــــــة مــســتــحــقــات  ــو اسـ ــ وأضـــــــاف »لـ
الــشــركــات لـــدى الــحــكــومــة فــســيــكــون وقعها 
كـــبـــيـــرًا عـــلـــى املـــــصـــــارف، ألن كـــثـــرة الــتــعــثــر 

ســتــرفــع مـــن نــســب الــتــأمــن عــلــى املــخــاطــر، 
وبالتالي سترتفع كلفة اإلقــراض أكثر على 
القيم  تلك  بترحيل  ستقوم  الــتــي  املــصــارف 

على املواطنن اآلخرين في نهاية املطاف«.
الوطنية  اللجنة  تــطــالــب  األثـــنـــاء،  هـــذه  وفـــي 
للمقاولن في مجلس الغرف السعودية، منح 
مشاريع املقاوالت فرصة تمديد فترة انتهاء 
املـــشـــروع، حــتــى ال يــقــع املــقــاول تــحــت طائلة 
كانت  إن  يتضح  لــم  ولكن  التأخير،  غــرامــات 

هذه الطلبات ستتم املوافقة عليها أم ال.
اقتصادها  تنويع  إلــى  السعودية  وتسعى 
ــرادات  ومــصــادر دخلها فــي ظــل تــراجــع اإليــ
الناجمة عن هبوط أسعار النفط بأكثر من 

60% منذ منتصف عام 2014.
تأخر المستحقات 

بالسعودية

في  العاملة  الشركات  السعودية،  الحكومة  لدى  الشركات  مستحقات  تأخر  أزمة  طاولت 
مما  األكبر،  المتضرر  المقاوالت  شركات  كانت  أن  بعد  الهندسية،  والمكاتب  التوريدات  مجال 

دفع الكثير منها لإلفالس والخروج من السوق، في ظل تراجع اإلنفاق الحكومي
المصارف تدفع البورصة للهبوط

السعودية نحو 4 مليارات دوالر خالل تعامالت  البورصة  خسرت 
األسبوع املاضي، متأثرة بهبوط 11 قطاعًا بقيادة املصارف، وسط 
فاقدا   ،%0.91 بنسبة  للسوق  العام  املؤشر  وتراجع  السيولة.  تدني 
القيمة  وانخفضت  نقطة،   6601 مستوى  إلــى  ليصل  نقطة،   65.6
السوقية لألسهم املدرجة إلى 1.522 ترليون ريال )405.9 مليارات 
بنهاية  ريــال )409.9 مليارات دوالر(  ترليون  دوالر(، مقابل 1.537 
قيم  بتراجع  الــســوق مصحوبة  الــســابــق. وجـــاءت خسائر  األســبــوع 
التداول إلى 18.29 مليار ريال )4.88 مليارات دوالر(، مقابل 21.15 

مليار ريال )5.6 مليارات دوالر( باألسبوع السابق، بتراجع نسبته 
تقلص  مالية بسبب  السعودية ضغوطًا  الشركات  وتعاني   .%13.5
النفط،  أسعار  انخفاض  املشروعات في ظل  الحكومي على  اإلنفاق 
الذي تسبب في تسجيل البالد عجزًا متوقعا بقيمة 87 مليار دوالر 

خالل 2016 ونحو 98 مليار دوالر العام املاضي.
قولها  سعودية  مــصــادر  عــن  األميركية،  »بلومبيرغ«  وكــالــة  ونقلت 
للمشاركة  بنوك عاملية كبرى  اململكة عينت 6  إن  املاضي،  األسبوع 

في ترتيب إصدار سندات دولية لتغطية العجز للعام املالي الجاري.

غـــيـــر رســـمـــيـــة، فـــضـــا عــــن احـــتـــفـــاظ الـــعـــديـــد 
مــن أصــحــابــهــا بــهــذه املــبــالــغ أمـــا فــي ارتــفــاع 
سعر الـــدوالر، وهــو مــا بــدا أكثر وضــوحــًا من 
خــــال انــخــفــاض تــحــويــات املــصــريــن خــال 
الفقي، خبير  الفترة األخــيــرة«. وانتقد فخري 

لــلــســيــاســة  املــــركــــزي  الــبــنــك  إدارة  ــاد،  ــتـــصـ االقـ
النقدية، مشيرا إلــى أنــهــا  أدت إلــى مزيد من 

االرتباك في سوق الصرف األجنبي.
وأوضح أن وضع قيود متزايدة علي التعامل 
بــالــبــطــاقــات االئــتــمــانــيــة فـــي الــــخــــارج ومــنــع 

بعض املــصــارف العمل بها، وتــرك األمــر لكل 
يــراه مناسبًا، أعطى انطباعًا  بنك باتخاذ ما 
ــي مـــجـــال الــنــقــد  لـــــدى أوســــــــاط املـــتـــعـــامـــلـــن فــ
واملال بافتقار صانع السياسة النقدية لرؤية 

مدروسة وواضحة.

الضغوط تالحق 
القطاعات االقتصادية 
المختلفة في مصر 
)فرانس برس(

الشركات 
الصغيرة 
المتضرر األكبر 
من تأخر 
المستحقات 
)Getty(
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1213
اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

بــــدأت بــريــطــانــيــا عــمــلــيــا تــســويــق 
ــا عــــاملــــيــــا فـــــي أعــــقــــاب  ــادهــ ــتــــصــ اقــ
التصويت الـــذي أقــر الــخــروج من 
األوروبـــي، وتكوين حكومة جديدة  االتــحــاد 
بــقــيــادة رئــيــســة الــــــوزراء تــيــريــزا مــــاي. حيث 
بوريس  البريطاني  الــخــارجــيــة  وزيـــر  التقى 
ــاء الــجــمــعــة  ــورك مــــســ ــويــ ــيــ جــــونــــســــون فــــي نــ
بقيادة األعمال التجارية في أميركا، ليطرح 
كدولة  الــجــديــدة  الــتــجــاريــة  بريطانيا  خطط 
ــــن االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــــي. وأبـــلـــغ  مــســتــقــلــة عـ
جــونــســون الــقــيــادات املــصــرفــيــة والــفــعــالــيــات 
الــتــجــاريــة فـــي نـــيـــويـــورك، وحــســب مـــا نقلت 
أنـــه يتوقع  تــايــمــز«،  »فــايــنــانــشــيــال  صحيفة 
أن تتمكن بريطانيا من الحفاظ على »جواز 

املــــرور الــتــجــاري« الـــذي تتمتع بــه املــصــارف 
وشــــركــــات الـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة الــعــاملــيــة الــتــي 
ــي املـــــال الــبــريــطــانــي مـــقـــرًا لها  ــن حـ تــتــخــذ مـ
للمتاجرة مع منطقة اليورو. وتترقب العديد 
في  العاملية  واملالية  املصرفية  الشركات  من 

لـــنـــدن، الــوضــعــيــة الــتــجــاريــة الــتــي ستتمتع 
بها بريطانيا في املتاجرة مع أوروبا، وعلى 
التجاري« حتى تحدد  املــرور  رأسها »جــواز 
لندن  فــي  الــبــقــاء  بــشــأن  املستقبلية  خططها 
أو نقل مقارها أواالكتفاء بفتح فروع أخرى 
في دول االتحاد األوروبي حتى ال تحرم من 
املتاجرة مع الكتلة التجارية األهم في العالم. 
دول  أن  ــح،  ــ ــواضــ ــ الــ مــــن  ــبــــدو  يــ اآلن  ــتــــى  وحــ
االتحاد األوروبي الكبرى ترغب في ربط أية 
مع  املستقبلية  الــتــجــاريــة  لــلــشــراكــة  اتــفــاقــيــة 
بريطانيا بقبول مبدأ حرية الحركة ملواطني 
ــو مــــا يــعــنــي  ــ ــاد األوروبــــــــــــي، وهــ ــ ــحـ ــ دول االتـ
هجرة  مواطني الكتلة األوروبية لبريطانيا 
دون كــــوابــــح؛ وهــــو مـــا تـــعـــارضـــه الــحــكــومــة 

البريطانية. 
وحــســب تــصــريــحــات خـــبـــراء فـــي حــــال املــــال، 
فإن حكومة السيدة ماي، ربما ترضخ أخيرًا 
لــطــلــبــات الــهــجــرة األوروبــــيــــة، ولــكــن بسقف 
تجارية  شــراكــة  اتفاقية  توقيع  مقابل  معني 
به  العمل  الجاري  الشراكة  بمشروع  شبيهة 

بني النرويج ودول االتحاد األوروبي.   
ــام  وفـــــي جـــولـــتـــهـــا األولـــــــى مـــنـــذ تـــقـــلـــدهـــا زمــ
الـــســـلـــطـــة ســـعـــت الـــســـيـــدة مـــــاي إلـــــى تــلــمــس 
وجـــهـــات الــنــظــر فـــي كـــل مـــن بــرلــني وبــاريــس 
املتوقعة  الــتــجــاريــة  الــعــاقــات  طبيعة  حـــول 
بني بريطانيا ودول االتحاد األوروبــي، بعد 
التوقيع الرسمي على الفقرة 50 من اتفاقية 
ــيــــة. ولكن  بــرشــلــونــة لــفــض الــشــراكــة األوروبــ
البروفسور البريطاني والخبير االقتصادي 
الجديد«،  »العربي  أبلغ  قــد  كــان  جــون ديفي 

حي المال 
البريطاني

جونسون في 
أحد لقاءاته مع 
مجتمع التقنية 
والمال بنيويورك 

)Getty(

االتحاد  عن  مستقلة  كدولة  نفسها  تسويق  فعليًا  بريطانيا  بدأت 
من  شهر  بعد  أوروبا  مع  التجارية  الشراكة  نوعية  وتلمس  األوروبــي 

االستفتاء، حيث زارت رئيسة الوزراء تيريزا ماي كال من برلين وباريس

أوروبا تقايض جواز 
المرور التجاري للشركات 

البريطانية بمسألة الهجرة

البنوك استغلت التحفيز 
في تعزيز جداولها المالية 

بدًال عن إنعاش االقتصاد

تقلدت الغارد منصب 
وزير االقتصاد أثناء فترة 

نيكوال ساركوزي

لندن تحدد 
خياراتها التجارية 
بعد »البريكست«

أنــبــاء عن  الجمعة، عقب  املتأخرة مساء  التعامات  فــي  الــيــورو هبوطه  واصــل 
إطــاق نــار فــي مركز تــجــاري فــي ميونخ، إذ قالت الشرطة إن عــددًا مــن القتلى 
واملصابني سقطوا، فيما أثار قلق املستثمرين وحفز مبيعات للعملة األوروبية 
املشتركة. وفي أحدث تعامات جرى تداول اليورو منخفضا 0.5% إلى 1.0963 

دوالر كما خسر 0.3% مقابل العملة اليابانية إلى 116.31 ين.
ــرف الــــيــــورو أمــــــام الـــعـــمـــات الــرئــيــســيــة ألســـبـــاب  ــ ــفـــاض ســـعـــر صـ ــأتــــي انـــخـ ويــ
سيكولوجية أكثر منها ألسباب تجارية أو اقتصادية متعلقة بالحادث اإلرهابي 
في أملانيا. وفي لندن ال يتوقع خبراء املال أن تؤثر حادثة ميونخ اإلرهابية بأي 
حال من األحــوال على االقتصاد االملاني، مثلما هو الحال بالنسبة لاقتصاد 
الفرنسي الذي هزته الحوادث اإلرهابية األخيرة التي نفذت في فرنسا. والسبب 
وحركة  السياحة  على  يعتمد  ال  بحت  صناعي  اقتصاد  األملــانــي  االقتصاد  أن 

املسافرين مثلما هو الحال بالنسبة لاقتصاد الفرنسي.
)العربي الجديد(

قال الرئيس التركي   رجب طيب أردوغان، في كلمة أمام البرملان يوم الجمعة، بعد 
أسبوع من محاولة االنقاب العسكري الفاشلة، إن السلطات ستواصل سياسة 
وقال  الــبــاد.  في  االستثمار  مواصلة  على  املستثمرين  املالي وحــث  االنضباط 
أردوغان »اعتقد البعض أن االقتصاد سينهار إذا أعلنت حالة الطوارئ... أدعو 

املستثمرين ملواصلة االستثمار في تركيا«.
ويتخوف املستثمرون األجانب الذين يعتمد عليهم االقتصاد التركي في تمويل 
الباد.  في  السياسي  االستقرار  على  »التطهير«  تداعيات حملة  من  االنتعاش 
ويذكر أن االقتصاد التركي يقدر حجمه بنحو 720 مليار دوالر وتقدر احتياجاته 
االستثمارات  من  يأتي  معظمها  دوالر،  مليار   90 بنحو  التمويل  في  السنوية 
األوروبية واألميركية والخليجية. وضمن حمات التطهير املالي أوقف مجلس 

أسواق رأس املال في تركيا يوم الجمعة أنشطة بنك آسيا اإلسامي.
)العربي الجديد(

أدى ارتفاع عدد منصات الحفر األميركية لخفض في أسعار النفط الخام عند 
التسوية في نهاية األسبوع، حيث خسرت األسعار أربعة باملائة خال األسبوع 
بأكمله، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع عدد منصات الحفر األميركية لألسبوع 
الرابع على التوالي فيما زادت مخاوف املستثمرين من تخمة اإلمدادات العاملية. 
برنت ألدنى  إذ هبط  البيانات؛  قبل صــدور  بالفعل  األسعار منخفضة  وكانت 
مستوى في شهرين، مع استعداد املستثمرين لنمو متوقع في صادرات النفط 
أن  الطاقة  لخدمات  بيكرهيوز  شركة  أعلنت  بعدما  الخسائر  وزادت  العراقي. 
املنتجني األميركيني زادوا عدد الحفارات العاملة بواقع 14 هذا األسبوع ليرتفع 
العدد اإلجمالي إلى 371. وانخفض سعر خام القياس العاملي مزيج برنت 51 
سنتا أو 1.1% عند التسوية إلى 45.69 دوالرًا للبرميل بعدما هبط إلى 45.17 

 أدنى مستوى له منذ 11 مايو/ أيار. 
ً
دوالرًا في وقت سابق، مسجا

)رويترز(

أخبار في صور

هجوم ميونخ اإلرهابي يهزّ اليورو

رسائل طمأنة 
من أردوغان للمستثمرين 

منصات الحفر األميركية تخفض 
أسعار النفط

)Getty( من المتوقع أن تطلق المرشحة كلينتون حزمة ضخمة من مشاريع البنى األساسية)Getty( كريستين الغارد مع وزراء المال في الصين

لندن ـ العربي الجديد

النقدي  التحفيز  فــشــل ســيــاســات  أعــقــاب  فــي 
واملالي التي نفذتها البنوك املركزية العاملية 
وعــلــى رأســـهـــا مــصــرف االحـــتـــيـــاط الــفــدرالــي 
ــزي األمــــيــــركــــي« فــــي إنـــعـــاش  ــ ــركـ ــ ــنـــك املـ ــبـ » الـ
ــتــــصــــادات الـــعـــاملـــيـــة، يـــبـــرز تـــوجـــه جــديــد  االقــ
تمويل  وهــي  األساسية،  البنى  على  لإلنفاق 
مـــشـــاريـــع الــــطــــرق والــــجــــســــور واملـــــواصـــــات 
واالتــــصــــاالت والــتــعــلــيــم. والحـــظـــت »الــعــربــي 
الــجــديــد« أن هـــذا الــتــوجــه بـــرز بـــوضـــوح في 
الجديدة  البريطانية  الـــوزراء  رئيسة  خطاب 
تيريزا ماي، وفي خطاب املرشح الجمهوري 
الحزب  ألقاه في مؤتمر  الــذي  ترامب  دونالد 
أنــهــى أعماله يــوم الخميس فــي مدينة  الـــذي 

كليفاند بوالية أوهايو. 
وحسب تقارير أميركية، فإن مرشحة الحزب 
الــديــمــقــراطــي هــيــاري كــلــنــتــون ســتــركــز على 
ــفـــاق عــلــى الــبــنــيــة األســاســيــة فـــي مؤتمر  اإلنـ
ــدا اإلثـــنـــني فـــي مدينة  الـــحـــزب املـــقـــرر عــقــده غـ
األميركية  العاصمة  مــن  القريبة  فيادلفيا، 
املــرشــحــة كلينتون  واشــنــطــن. وربــمــا تتعهد 
ــاق أكـــــثـــــر مــــــن مــــائــــتــــي مــــلــــيــــار دوالر  ــ ــفـ ــ ــإنـ ــ بـ
فــــي مـــشـــاريـــع لـــتـــحـــديـــث الــــطــــرق والـــجـــســـور 
التوجه  والقطارات واالتــصــاالت. ويأتي هــذا 
ــــرص عـــمـــل جـــديـــدة،  ــه يــخــلــق فـ ــ بــبــســاطــة ألنـ
مــقــارنــة بــالــتــحــفــيــز الــنــقــدي، أي ضـــخ أمـــوال 
مباشرة في البنوك، الذي تستغله البنوك في 
بداًل  أربــاح،  املالية وتحقيق  تعزيز جداولها 

ــادر أمـــيـــركـــيـــة أمــــــس إن رئــيــســة  ــ ــــصـ ــالــــت مـ قــ
ــــي كـــريـــســـتـــني الغـــــارد  ــــدولـ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ صــ
ســتــتــمــكــن مــــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــنــصــبــهــا فــي 
الــصــنــدوق وســتــتــفــادى أحــكــامــا بالسجن في 
القضية املرفوعة ضدها حاليا بشأن اإلهمال 
ــرة  ــ ــانــــت وزيــ فــــي مــــهــــام مــنــصــبــهــا حــيــنــمــا كــ
ــال إدويــــن تــرومــان،  لــاقــتــصــاد الــفــرنــســي.  وقـ
املــســؤول الــســابــق بــــوزارة الــخــزانــة األميركية 
لــلــدراســات  بــيــرســون  بمعهد  حاليا  والخبير 
نقلتها  تعليقات  فــي  بواشنطن  االقتصادية 
وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ، »ال يــعــتــقــد أي إنـــســـان أن 
هـــذه القضية ســتــؤثــر عــلــى مــوقــع الغــــارد في 
الــصــنــدوق وحــتــى إذا صـــدرت أحــكــام ضدها 
فستواصل مهام منصبها كمديرة للصندوق 
ــال وزيــــر  ــ ــــي الــــصــــدد ذاتــــــــه، قــ ــتــــاد«. وفــ كــــاملــــعــ
الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــي جــــاك لــيــو الـــــذي يحضر 
العشرين  مجموعة  مــالــيــة  وزراء  اجــتــمــاعــات 
ــؤل عـــن مــوقــف  حــالــيــا فـــي الـــصـــني حــيــنــمــا ســ
بــــاده تــجــاه الغــــــارد، »إن الــــواليــــات املــتــحــدة 

كريستني  للسيدة  الكبير  بتقديرها  تحتفظ 
الغـــــارد«. وفـــي بــاريــس قــضــت محكمة نقض 
بــه كريستني  تــقــدمــت  بــبــطــان طــعــن  فرنسية 
الغارد مديرة صندوق النقد الدولي، في حكم 
تتعلق  في قضية  بمحاكمتها  يقضي  سابق 
ــل األعــــمــــال الــفــرنــســي بـــرنـــارد  بــتــعــويــض رجــ
للدولة،  فــي شــركــة مملوكة  تــابــي عــن أسهمه 
وذلــــــك خـــــال فـــتـــرة تـــولـــيـــهـــا مــنــصــب وزيـــــرة 
االقتصاد في فرنسا. وبات في حكم املؤكد أن 
أمـــام محكمة خــاصــة بمحاكمة  ــارد  تمثل الغـ
وزراء ومسؤولني فرنسيني. وتتعلق القضية 

بتخلي تــابــي عــن أسهمه فــي شــركــة أديـــداس 
الرياضية،  املابس واملعدات  املتخصصة في 
»كــريــدي  الفرنسي  البنك  يديرها  كــان  والــتــي 
إلى  القضية  وتعود  للدولة.  اململوك  ليوني« 
بــاإلهــمــال  ــارد  اتــهــمــت الغــ عـــام 2008، حينما 
في تقدير إجمالي القيمة التي تمثلها أسهم 
تــابــي فــي الــشــركــة، والــتــي قــــدرت بمبلغ 445 

مليون دوالر أميركي )404 مايني يورو(.
وكــان تابي قــد لجأ إلــى الــقــضــاء، بعد رفضه 
الطريقة التي اتبعها البنك في تقدير حصته 

املالية من أسهمه في الشركة.
وقــال رجــل األعــمــال الفرنسي إنــه حصل على 
واعتبر  يستحقه.  كــان  مما  بكثير  أقــل  مبلغ 
تابي حينها أنــه خــدع مــن املــصــرف عند بيع 
ــدات الـــريـــاضـــيـــة »أديــــــــــداس« فــي  ــعــ مــصــنــع املــ
1994، بينما دافعت الغارد عن نفسها وقالت 
إنها تصرفت وفقا ملا تتطلبه مصلحة الدولة 
واحترام القانون الفرنسي. وكانت الغارد في 
تلك الفترة تتمتع بصاحيات في تعيني لجنة 
تحكيم خاصة، عوضا عن ترك الخافات بني 

املساهمني للمحاكم لتفصل فيها.
وتقلدت الغارد منصب وزير االقتصاد أثناء 
فترة الرئيس السابق نيكوال ساركوزي. وكان 
لــســاركــوزي، وقيل إن ذلك  املؤيدين  تابي مــن 
مــن األســبــاب التي دفعت الغـــارد إلــى اللجوء 
إلى التحكيم الخاص بداًل عن القضاء. وتعد 
الغــــارد ثــالــث مــديــر لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
يواجه اتهامات قضائية، وقد تم تمديد فترة 
رئــاســتــهــا لــلــصــنــدوق لخمس ســنــوات أخــرى 
فــي شــبــاط/ يــنــايــر املـــاضـــي. ويــذكــر أن مدير 
إستراوس،  دومينيك  األسبق  النقد  صندوق 
ــد اتـــهـــم بــقــضــيــة اغــتــصــاب  ــو فـــرنـــســـي، قــ ــ وهـ
ــانــــت الــفــضــيــحــة ســبــبــا رئــيــســيــا  جــنــســي وكــ
مــا يمنح منصب  فــي فقدانه منصبه. وعـــادة 
ــدولــــي لشخصية  الــ الــنــقــد  رئـــاســـة صـــنـــدوق 
ــة، فــيــمــا يــمــنــح مــنــصــب رئــاســة البنك  ــيـ أوروبـ

الدولي لشخصية أميركية.
)العربي الجديد، بلومبيرغ(

األعمال  اإلقـــراض ومساعدة  في  التوسع  من 
التجارية على النمو وزيادة فرص التشغيل.  
الــعــشــريــن التي  ومـــن املــتــوقــع أن تتبنى قــمــة 
هانغتشو  مــديــنــة  فـــى  الــصــني  فـــي  ستنطلق 
سبتمبر/أيلول  و5   4 يــومــي  الــصــني  بــشــرق 

املقبل هذا التوجه الجديد. 
في هذا الصدد قال وزير املالية الصيني لوه 
املالية  الــســيــاســات  إن  السبت  أمــس  جــي وي 
والنقدية أصبحت أقل كفاءة في حفز النشاط 
ــن ثــــم فــعــلــى االقـــتـــصـــادات  ــ االقــــتــــصــــادي، ومـ
الرئيسية في العالم زيادة التنسيق لتشجيع 

تحقيق نمو دائم.
وحــســب رويـــتـــرز كـــان لـــو يــتــحــدث فـــي بــدايــة 
اجــتــمــاع لــــــوزراء مــالــيــة ومــحــافــظــي الــبــنــوك 
العشرين في مدينة  لــدول مجموعة  املركزية 

تشنغدو الواقعة في جنوب غرب الصني. 
ومنذ العام 2008، توجه االقتصادات العاملية 
تــحــديــات الــنــمــو وخــلــق فـــرص عــمــل جــديــدة، 
فـــي شكل  تـــرلـــيـــونـــات دوالر   10 إنـــفـــاق  رغــــم 
تحفيز نقدي مباشر في شراء سندات البنوك 

والشركات الكبرى. 
وقال لو في منتدى »ما زال تشجيع تحقيق 
ــم ومــتــوازن يشكل  نمو اقــتــصــادي قــوي ودائـ

القضية املحورية ملجموعة العشرين«.
النمو  لــدعــم  واتــخــذت دول مختلفة خــطــوات 
االقــتــصــادي فــي الــســنــوات األخــيــرة، ولكن لو 
والنقدية  املالية  السياستني  »فعالية  إن  قــال 
تتقلص وبــــدأت آثــــار جــانــبــيــة فــي الــظــهــور«. 
وأضاف »يجب على دول مجموعة العشرين 
زيــادة االتصاالت والتنسيق بشأن السياسة 

وتــشــكــيــل تــوافــق بــشــأنــهــا وتــوجــيــه توقعات 
السوق وجعل السياسة النقدية أكثرشفافية 

وكفاءة«.
ومــــنــــذ إفــــــــاس مــــصــــرف »لــــيــــمــــان بــــــــــراذرز« 
االســتــثــمــاري األمــيــركــي الــــذي أشــعــل شـــرارة 
ــال الــعــاملــيــة ضــخ مــصــرف االحــتــيــاط  ــة املــ أزمــ
في  دوالر  تـــرلـــيـــونـــات   4.5 قـــرابـــة  الـــفـــدرالـــي 
البنوك وشركات العقارات والسيارات الكبرى 
ــنـــدات الـــفـــاســـدة، ولـــكـــن هــذه  عــبــر شـــــراء الـــسـ
األموال، وحسب قول اقتصاديني لم تفلح في 
وخلق  املطلوب  باملستوى  االقتصاد  إنعاش 

الوظائف املرجوة«. 
ــيـــون وعــلــى رأســهــم  ويــــرى اقــتــصــاديــون دولـ
ستيغلتز  جـــوزيـــف  األمـــيـــركـــي  االقـــتـــصـــادي 
الحائز على جائزة نوبل في االقتصاد، وهو 
مــن كــبــار منتقدي ســيــاســة ضــخ األمــــوال في 
الــبــنــوك، أن ســيــاســة الــتــحــفــيــز الــنــقــدي ربما 
تكون نجحت فــي إنــقــاذ البنوك مــن اإلفــاس 
مــن اإلفـــــاس، ولــكــنــهــا لــم تــنــجــح فــي إنــعــاش 

االقتصادات العاملية. 
وكـــــان ســتــيــغــلــتــز الـــــذي شــغــل مــنــصــب كبير 
االقتصاديني بالبنك الدولي، ينادي بتحفيز 
البنى األساسية وزيادة اإلنفاق على تحديث 
مشاريعها. ويرى أن مثل هذا اإلنفاق يخلق 
ــــع الــــدخــــول  ــرفـ ــ ــل ويـ ــمـ ــعـ ــــن فــــــرص الـ ــــد مـ ــزيـ ــ املـ
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــني وســـتـــكـــون لــــه آثـــــــار إيــجــابــيــة 
عــلــى الــحــكــومــات، حــيــث أنـــه ســيــرفــع دخلها 
الضريبي من جهة، ومن جهة أخرى ستكون 
لـــه إيـــجـــابـــيـــات عــلــى صــعــيــد زيــــــادة الــحــركــة 
ــتـــصـــادات  الـــشـــرائـــيـــة وبـــالـــتـــالـــي إنـــعـــاش االقـ

العاملية. 
ويذكر أن البنوك األميركية التي حصلت على 
األميركي  االحتياط  بنك  مــن  التحفيز  أمـــوال 
لم تستخدمها في إقــراض األعمال التجارية 
كما كان متوقعا من قبل الحكومة األميركية، 
السلع  على  املتاجرة  في  أستخدمتها  وإنما 
واإلقراض قصير األجل وعالي الكلفة في دول 

آسيا ودول أميركا الاتينية. 

الغارد باقية رغم المحاكمةتوجه عالمي لتمويل البنى التحتية لتحفيز النمو

أنـــه حــتــى فــي أســـوأ الــســيــنــاريــوهــات، والــتــي 
من بينها رفض دول االتحاد األوروبي منح 
شركات »حــي املــال« البريطاني جــواز املــرور 
الشركات ستفتح فروعا  فــإن هــذه  التجاري، 
لها في العاصمة االيرلندية دبلن للمتاجرة 
مع أوروبــا. ومثل الحل ليس مكلفا بالنسبة 

السيدة مــاي سعت في جولتها  أن  وياحظ 
األولى منذ تقلدها زمام السلطة إلى تلمس 
وجـــهـــات الــنــظــر فـــي كـــل مـــن بــرلــني وبــاريــس 
املتوقعة  الــتــجــاريــة  الــعــاقــات  طبيعة  حـــول 
بني بريطانيا ودول االتحاد األوروبــي، بعد 
التوقيع الرسمي على الفقرة 50 من اتفاقية 

للمصارف العاملية التي ترغب في البقاء في 
لندن التي اعتادت عليها، وتجد فيها البنية 
املالية والقانونية والخبرات املتخصصة في 
املحاسبة القانونية مع مختلف التشريعات 
املــالــيــة فــي العاملية والــتــشــريــعــات املــتــحــررة، 

مقارنة مع نظيرتها األوروبية املتشددة.  

ولكنها  األوروبــيــة.  الشراكة  لفض  برشلونة 
لم تحصل على ردود إيجابية بشأن مستقبل 
الـــشـــراكـــة الـــتـــجـــاري، رغــــم االســتــقــبــال الــحــار 
الذي وجدته من املستشارة األملانية ميركل. 
وكانت السيدة ماي تأمل في إجراء مشاورات 
مع  التجارية  العاقات  أولية حــول مستقبل 

القانوني  الــنــص  على  التوقيع  قبل  ــا  أوروبــ
ــي. ولكن  لفض الــشــراكــة مــع االتــحــاد األوروبــ
خبراء يرون أن الباب لم يقفل أمام بريطانيا  
ملناقشة نوعية العاقة التجارية، خاصة وأن 
الكواليس  وراء  مــن  بريطانيا  تــدعــم  أميركا 
والدفاع  األمــن  تخص  إستراتيجية  ألسباب 
األوروبـــــــــــــي مـــــن هــــجــــمــــات الــــــــدب الـــــروســـــي. 
ويــضــاف إلــى ذلــك أن هنالك عــاقــات خاصة 
ــم  في  ــ بـــني واشــنــطــن ولـــنـــدن، تــعــد هـــي األهــ
التحركات األميركية في أوروبا، ويرى خبراء 
بريطانيون أن واشنطن لن تضحي بها في 
الوقت الراهن الذي يشهد توترًا بني موسكو 

وأوروبا. 
ويــعــد حــي املـــال الــبــريــطــانــي مــن أهـــم املــراكــز 
املالية في العالم، وتقدم في مرات كثيرة في 
التصنيفات العاملية على حي »وول ستريت« 
لاقتصاد  الكبير  الثقل  رغــم  نــيــويــورك،  فــي 

األميركي مقارنة باالقتصاد البريطاني. 
 مربعا، 

ً
وحــي املــال الــذي تبلغ مساحته ميا

والــواقــع في منطقة »بــانــك« بالقرب من بنك 
إنجلترا »البنك املركزي« وسط لندن، يؤدي 
دورًا مهما في االقتصاد البريطاني والنشاط 
الــعــاملــي. فهو يستضيف حــوالــى 250  املــالــي 
مــصــرفــا أجــنــبــيــا، كــمــا يـــديـــر ثــــــروات مــالــيــة 
ويساهم  دوالر،  ترليونات   5.4 بنحو  تــقــدر 
البريطاني  املــحــلــي  الــنــاتــج  مــن   %10 بنحو 
املقدر بـ 2988 مليار دوالر و12% من الدخل 
الــــــذي تــحــصــلــه الـــخـــزيـــنـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــن 
الــضــرائــب، كما يــوفــر مــا يــقــرب مــن 400 ألف 
وظيفة من وظائف الدخل املتوسط والكبير 

للبريطانيني. 
وحــســب إحــصــائــيــات »ســيــتــي يــوكــيــه«، فــإن 
الــصــفــقــات املـــالـــيـــة الـــتـــي يــنــفــذهــا حـــي املـــال 
ترليون دوالر   2.7 تقدر بحوالي  البريطاني 
يــومــيــا، وتــتــم يــومــيــا بــســوق املــــال فـــي لــنــدن  
املتاجرة في 70% من السندات العاملية و%20 
مــن األســهــم الــعــاملــيــة املسجلة فــي الــبــورصــة 

البريطانية. 
وبــالــتــالــي يـــرى الــبــروفــســور جـــون ديــفــي أن 
»حـــي املــــال الــبــريــطــانــي« يــعــد إلـــى حــد كبير 
لــهــا خصوصيتها  بــريــطــانــيــا،  دولــــة داخــــل 
من حيث اإلجــراءات والقوانني والتشريعات 
املالية التي تحميها. وتجد املصارف العاملية 
ــركــــات املـــــال واالســـتـــثـــمـــار فـــي لـــنـــدن من  وشــ
الحرية واملــرونــة ما ال تجده في مــدن العالم 
األخـــــرى، وبــالــتــالــي فــهــي تــفــضــل الــبــقــاء في 
لندن، إال في حال سد الباب كلية أمامها في 

املتاجرة مع أوروبا«.

األعمال  قادة  من  مجموعة  أطلقت 
التجارية الكبرى في لندن يوم الجمعة 
حملة لدعم مركز لندن المالي عالميًا. 
التي  الحملة  أطلقوا  الذين  ومعظم 
رعتها صحيفة »إيففنغ ستاندرد« من 
لندن من  ــروج  الــذيــن صــوتــوا ضــد خ
االتحاد األوروبي. ومن بين الذين قادوا 
الحملة الرئيس التنفيذي لمصرف باركليز 
والرئيسة  فاسواني  أشــوك  البريطاني 
التنفيذية لشركة »فيرجن موني« جين 
المال  شخصيات  من  ولفيف  غاديا،  آن 

واألعمال الشهيرة.

حملة لدعم موقع لندن عالميًا

مال وسياسة

تبنى المرشحة 
الديمقراطية هيالري 

كلينتون في مؤتمر الحزب 
يوم االثنين حزمة ضخمة 

من مشاريع البنى التحتية
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خليل عيسى

ا  عقٌد يفصلنا عن انتهاء ما يعرف لبنانًيّ
ها الكيان 

ّ
بـ«حرب تّموز«، وهي حرب شن

الــصــهــيــونــي عــلــى حـــزب الــلــه خــصــوصــا، 
ولبنان عموما، انتهت بحالة »ستاتيكو« 
عــســكــريــة فـــي الــجــنــوب الــلــبــنــانــي، رســت 
ــم قــــّوة حـــزب الــلــه السياسية 

ّ
عــلــى تــضــخ

ــهــا«، منذ 
ُ
ــا، لــيــتــّم »صــرف واألمــنــّيــة داخــلــّيً

ذلـــك الــحــن، صـــوب الـــداخـــل الــعــربــي بــدل 
 
ّ
الجبهة مع إسرائيل. املفارقة الساخرة أن

الطفرة »العربية« الهائلة في دور »حزب 
الله« حدثت منذ العام 2011 فقط، مع بدء 
 
ٌ
الثورتن السورّية والعراقّية. وهي أحداث

العصر  بتدشن  طــهــران  لــحــّكــام  سمحت 
افتتحته  ــــذي  الـ ــرانــــي  اإليــ اإلمــــبــــراطــــوري 
الواليات املتحدة األميركية، أّواًل وأخيرًا، 
الــوحــشــيــة،  الــوســائــل  عــبــر تسويغها كــل 
إيرانية  املذهبّية  املليشيات  تسليح  مــن 
الوالء وتمويلها لتثخن الجراح في جسد 
 إيران كانت، في 

ّ
األّمة العربية. صحيح أن

البداية، تدافع عن مصالحها مقابل إرادة 
السورين والعراقين بالتحّرر من براثن 
ــان الــتــحــالــف  حــلــفــائــهــا. ولـــكـــن، الحـــقـــا، كــ
االميركي معها هو ما قّواها، وجعل لها 
 لــفــتــح بـــاب حــربــهــا على 

ً
مـــن ذلـــك فـــرصـــة

ــم يــشــذ حــزب  الـــعـــرب عــلــى مــصــراعــيــه. ولـ
الله طبعا عن ذلــك عن هــذا السياق، وقد 
كان قبل 2011 حزبا »لبنانًيا«، ولو على 
الورق فقط، وبحدود ما سمحت به إيران، 
أصبح اليوم في العام 2016 الوكيل األّول 

أحمد ابو ارتيمة

هي  شناعتها،  في  فظيعة  جديدة  جريمة 
بالسكن، وتصوير  في سورية  ذبــح طفل 
بفعلتهم،  املجرمون  يبتهج  بينما  ذبــحــه، 

بل ويصرخون في أثناء ذبحه: الله أكبر!
ال تبدو هذه الجريمة، مع ما تشتمل عليه 
 مــن السياق 

ً
مــن قسوة ووحــشــيــة، مــعــزولــة

الـــعـــام ألوضــاعــنــا الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة، 
واجتياح وباء العنف والهمجية، وتشرب 
كــثــيــر مـــن الــنــفــوس ثــقــافــة الــعــنــف والــقــتــل 

نهجا في التعامل مع املخالفن.
السيئ في مشهد الجريمة الهمجية أيضا 
وتأصيلها  دينيا  ثــوبــا  إلباسها  مــحــاولــة 
أو  شرعيا، باستحضار شواهد تاريخية، 
حتى نصوص دينية مجتزأة، وتوظيفها 
فــي إضــفــاء الــشــرعــيــة عــلــى أفـــعـــاٍل يشمئز 
منها كل صاحب بقية من ضمير، وتبرير 
مــا ال يمكن تــبــريــره. لكن مــا يفعله هــؤالء 
يستندون  أنهم  يزعمون  الهمجيون، حن 
ــي اقـــتـــراف  ــاداٍت شــــرعــــيــــٍة« فــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ إلـــــى »اجـ
أفعالهم الشاذة، ما ال يقنع أحــدًا، ويعطي 
 لــــه، فــيــتــحــول إلــى 

ً
 وحــشــيــة

ً
الـــديـــن صـــــورة

أن  بــدل  للناس،  العاملن، وفتنة  نقمٍة على 
 للعاملن.

ً
يكون رحمة

أمام هذا املسلسل املجنون من سفك الدماء 
واإلفــســاد في األرض، ال تبقى لنا أريحية 
 به 

ّ
لنناقش من يتبنى رأيــا شــاذًا، يستحل

جــواز  بباله  يخطر  مــن  إذ  الهمجية،  هــذه 
انطفأت  ملوث  الوحشية هو مريض  هــذه 
التعامل  يصح  وال  قلبه،  ومـــات  بصيرته، 
ــاحـــب قـــنـــاعـــة فـــكـــريـــة قــابــلــة  ــه صـ ــأنـ مـــعـــه بـ
أن يبعث االستغالل  لألخذ والــرد. ينبغي 
ــتــــراف  ــلــــه والـــــديـــــن فــــي اقــ ــم الــ ــ ــبـــشـــع الســ الـ
الفظائع على إعــادة النظر في طريقة فهم 
يمكن  ال  إذ  حــيــاتــنــا،  فــي  وفلسفته  الــديــن 
يتحّول  أن  للعاملن   

ً
رحمة الله  أنزله  لديٍن 

إلـــى نــقــمــة عــلــى الــعــاملــن، وال يــمــكــن لــديــٍن 
يلعن الذين يوقدون نار الحرب أن يتحّول 
إلى وقــوٍد لتغذية الحرب، وال يمكن لديٍن 
ينهى عن اإلفساد في األرض وسفك الدماء 
أتباعه اإلفساد والقتل تحت أي  أن يشرع 

فادي القاضي

بإعالنه فرض حالة الطوارئ، ثالثة أشهر، 
من  اعتبارًا  التركية،  األراضـــي  على عموم 
العشرين من يوليو/تموز الجاري؛ ُيدشن 
الــرئــيــس الـــتـــركـــي، طــيــب رجــــب أردوغــــــان، 
 آخـــر، إن لــم يكن حقبة جــديــدة، في 

ً
فــصــال

الحالة السياسية واالجتماعية في تركيا 
مـــا بــعــد انـــقـــالب 7/15. ومــــن شــــأن حــالــة 
ــاّد فــي  ــحــ ــع الــ ــــوارئ أن تـــدفـــع الـــتـــراجـ ــــطـ الـ
مــنــســوب الــحــريــات فــي الــبــالد فــي أعــقــاب 
اٍت  االنــقــالب الفاشل، ومــا تبعه مــن إجـــراء
أمنية، إلى مستوياٍت أكثر تدنيا وخطورة 

في الوقت نفسه. 
، لــيــســت مــســألــة »االنـــــقـــــالب« بحد 

ً
بــــدايــــة

ــراف املــتــداخــلــة فيه،  ذاتـــه، وأيـــا كــانــت األطــ
ــة،  ــدولــ ــا فــــي الــ وبــمــعــنــى جـــنـــوح طــــــرٍف مــ
تنظيما عسكريا أم مدنيا أم خليطا منهما 
ــيــــالء عــلــى  ــتــ أو غـــيـــر ذلــــــك، ملـــحـــاولـــة االســ
«، ليست 

ً
مقاليد السلطة بالقوة أو »عنوة

بــالــضــبــط مــوضــوعــا يــخــتــّص بــه الــقــانــون 
ــان، وال يــحــتــوي  ــ ــسـ ــ الــــدولــــي لـــحـــقـــوق اإلنـ
هــذا الــقــانــون وأطـــره ذات العالقة على أي 
موقٍف من شأنه تفسير الوضع القانوني 
لــلــُمــنــقــلــبــن، أو لــلــجــهــات الــتــي تــقــارعــهــم. 
وبــاخــتــصــار؛ ليس مــوضــوع االنــقــالب من 
اختصاص قانون حقوق اإلنسان الدولي. 
فــإن ُجل  وتكريسا ملا سبق، وعطفا عليه، 
التدقيق  في  تكمن  القانون  هــذا  مواضيع 
نقلبون أو 

ُ
في املمارسات التي لجأ إليها امل

التصّدي  محاولة  في  الشرعية  السلطات 
، إن تــــحــــرك أرتــــــــــال الـــجـــنـــود 

ً
لــــهــــم. مـــــثـــــال

باتجاه  االنقالبية مساء 7/15  والدبابات 
الـــجـــســـر الــــــذي يــفــصــل الـــقـــســـم اآلســـيـــوي 
ليس  الــغــربــي،  عــن قسمها  مــن إسطنبول 
موضوعا ذا صلٍة في هذا السياق. ويدخل 
ــك تــحــلــيــق  ــذلـ ، كـ

ً
ــثــــال فــــي اإلطـــــــار نـــفـــســـه، مــ

الــطــائــرات الحربية فــي ســمــاء املــديــنــة من 
ذلك املساء، إال أن إطالق تلك الطائرات النار 
وبحسب  املتظاهرين،  مــن  تجمعاٍت  على 
مــا ورد فــي تــقــاريــر عــديــدة، وبعضها تم 
، ُيــشــكــل خــرقــا فــادحــا 

ً
تــصــويــره مـــبـــاشـــرة

لــلــقــانــون الــــذي ال ُيــجــيــز اســتــخــدام الــقــوة 
املفرطة، وعلى نحٍو قاتٍل بحق املتظاهرين 
األخيرة مجرد  النقطة  السلمين. وتشكل 
ــد فـــقـــط عـــلـــى املـــواضـــيـــع الــتــي  ــ مــــثــــاٍل واحــ
تــتــداخــل فــي اخــتــصــاصــات قــانــون حقوق 
السلم  واختالل  االنقالبات  اإلنسان خالل 
األهــلــي. ومــن الــثــابــت أن الــقــوة االنقالبية 
ارتكبت انتهاكاٍت بعضها جسيٌم، كما ورد 
فــي املــثــال الــســابــق، وتمثل بعضها اآلخــر 
في القصف العشوائي بالطائرات ملناطق 
في أنقرة مساء 7/15 واستهدافها أعيانا 
ومنشآت مدنية، أو تأوي مدنين داخلها، 
بما يعّرض حياة هؤالء وأمنهم وسالمتهم 
لخطر بالغ، كما وتمثل بعضها في دهس 
دّرعة، بحسب تقارير 

ُ
املدنين بالعربات امل

صحافية. وفي الوقت الذي وقفت أوساط 
تركيا  فــي  عريضة  واجتماعية  سياسية 
وخارجها، ومن ضمنها أحزاب املعارضة 
وحزبه  أردوغـــان  تناصب  والتي  التركية، 
)العدالة والتنمية( الخصومة واالختالف؛ 
اب وصحافين وفنانن، 

ّ
باإلضافة الى ُكت

علمانين وإسالمين وغيرهم، في خندق 
بها؛  والتنديد  اإلنقالبية،  املحاولة  رفض 
فإن سلوك السلطات الحاكمة، واإلجراءات 
غذي 

ُ
ت االنقالب،  أعقاب  اتخذتها في  التي 

بواعث قلٍق عديدة على مستقبل بلد ُعرف 
واملجتمعية،  الــثــقــافــيــة  حــاضــنــتــه  بــتــنــوع 
 
ً
باهظة أثمانا  أجيال  بعد   

ٌ
أجــيــال ودفعت 

ــانـــة مــســاحــة  ــيـ لـــحـــمـــايـــة تـــعـــّدديـــتـــه ولـــصـ

سميرة المسالمة

كشف الجدل املحتدم حول فكرة الفيدرالية 
مـــدى الــتــبــايــنــات بــن الــســوريــن، وقــصــور 
ــم الـــســـيـــاســـيـــة، خــمــس  ــهـ ــتـ ــارضـ ــعـ قــــــــدرة مـ
أو  الــــنــــقــــاش،  هــــــذا  إدارة  عـــلـــى  ــوات،  ــ ــنــ ــ ســ
ــــالف، لــــضــــمــــان إيـــــجـــــاد إجــــمــــاعــــات  ــ ــتـ ــ ــ االخـ
جديدة، تؤدي إلى تصور مستقبل مشترك 

بن السورين، بكل أطيافهم.
وجاءت ندوة الحوار التي أقامها االئتالف 
السورية  الثورة واملعارضة  لقوى  الوطني 
لتشكل  والفيدرالية  الكردية  املسألة  حــول 
آلية التعاطي مع  نقطة انعطاف مهمة في 
الــطــروحــات املــقــّدمــة، أو املــفــتــرضــة، لشكل 
الدولة املحتملة، فهذه املرة لم يكن النقاش 
حول الفيدرالية في غرفٍة مغلقة، كما أنه لم 
يكن حــوارًا من طــرٍف واحــد، بل كــان حــوارًا 
اختلفت حول  بن قوى سياسية متعّددة، 
أحــقــيــة الـــطـــرح ومــشــروعــيــتــه، ومــالبــســات 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، بــل  وجـــــــــوده عـــلـــى الــــســــاحــ
الــقــانــونــيــة، ومفاعيلها  تــفــســيــراتــه  وحـــول 
السياسية. وربما تكون هذه الحالة األولى 
ــتـــي تـــخـــرج بـــهـــا تـــلـــك الــــقــــوى فــــي الـــبـــوح  الـ
السياسي، من تحت الطاولة إلى ما فوقها.

وإذا كــنــا فـــي مــعــرض الــحــديــث الــصــريــح، 
فعلينا االعتراف بأن رفض فكرة الفيدرالية 
كأن  فعٍل متعجلة،  ردة  يبدو  مــا  كــان على 
أو  النظام،  بطريقة  يفّكر  املعارضة  بعض 
 أنه سيرث النظام كما هو، مستبطنا، 

ّ
يظن

فـــي ذلـــــك، رؤيـــــة تــنــم عـــن عــصــبــيــٍة قــومــيــة، 
ورفـــــض لـــآخـــر. بــيــنــمــا كــــان عــلــى كــيــانــات 
ــا عــلــى  ــعـــارضـــة أن تـــكـــون األكــــثــــر حـــرصـ املـ
توسيع أفقها، وتطوير مفاهيمها، وتمثيل 
مــكــّونــاتــهــم، ألنها  بــكــل  الــســوريــن،  أغلبية 
املــعــنــيــة بــاســتــقــطــاب الـــقـــوى الـــكـــرديـــة إلــى 
جانبها، ال أن تتركها لقمة سائغة للنظام.

ولعل ما تقّدم كان نتيجة بعض الشبهات 
حــول مــواقــف وحــزب االتــحــاد الديمقراطي 
)قــوات  )الــكــردي( ومــمــارســاتــه ومليشياته 
الحماية الشعبية(، وفرضه اإلدارة الذاتية 
إلــــى إرادة  الـــعـــودة  فـــي مــنــاطــقــه، مـــن دون 
دولتهم  بشكل  يتعلق  بما  الــســوريــن،  كــل 
املــــرجــــّوة، لــكــن هــــذا تــحــديــدًا ال يــنــبــغــي أن 
يـــدفـــع املـــعـــارضـــة نــحــو مــقــاطــعــة املــفــاهــيــم 
الصحيحة، كالفيدرالية مثال، فقط لكونها 
تتقاطع مع مصالح هذا الحزب، فهذه ردة 
ومــضــّرة، ألن  فعل غير منطقية وســاذجــة 
مستقبل سورية يفترض أن يشارك الجميع 

اإلمـــبـــراطـــوريـــة  شــــــؤون  إلدارة  املــعــتــمــد 
اإليرانية في الوطن العربي والعالم.

إزاء هـــذا املــســار الــعــام لــحــزب الــلــه، كيف 
يمكننا أن نحاول إعادة فهم ما حصل في 
يوليو/ تّموز 2006؟ لكي نفعل ذلك، يجب 
ص من السردّيات السطحّية 

ّ
 أن نتخل

ً
أّوال

 ما 
ّ
الــخــاطــئــة املــنــتــشــرة، والـــتـــي تــقــول إن

ــرًبـــا حــقــيــقــيــة، بـــل كــان  حــصــل لـــم يــكــن حـ
 إســرائــيــل »قــامــت بتلك 

ّ
»مــســرحــّيــة«، وإن

الحرب لتقوية حزب الله أكثر«، وهي »لو 
أّيــة  الــحــرب،   ،

ً
بــدايــة أنهته«.  أرادت لكانت 

)إال  »تمثيلّية«  تــكــون  أن  يمكن  ال  حـــرب، 
في خيال بعض العرب وبعض إعالمهم(. 
 »اإلســتــابــلــشــمــنــت« 

ّ
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

على هدن  يوافق ضمنّيا  قد  الصهيوني 
طــويــل األمــــد مــع إيـــــران، ويــتــعــاون معها 
، فــضــيــحــة »إيـــــران كــونــتــرا« 

ً
كــثــيــًرا )مـــثـــال

الـــتـــي اشـــتـــرت فــيــهــا إيـــــران مـــن إســرائــيــل 
»الشيطان األصغر« السالح خالل حربها 
ــم يــتــســاهــل  ــع الــــعــــراق(. لـــكـــن، حــيــنــهــا لـ مـ
 من 

ّ
إطـــالقـــا مـــع وجــــود مـــا هـــو لــيــس أقــــل

جيش إقليمي، مع صواريخ يهّدد عمقها 
ــلـــي، وبــشــكــل اســتــراتــيــجــي. لــذلــك،  الـــداخـ
لكنها  عليه.  تقضي  أن  إسرائيل  حاولت 
العسكري  باملعنى  ذلــك،  لــم تستطع  ولــو 
من  بتقييده  نجحت  فقد  للكلمة،  الكامل 
خالل قرار مجلس األمن 1701. ما ذكرناه 
ال ينفي أن حزب الله واجه إسرائيل، لكنه، 
في الوقت عينه، يقينا من كيل أّي مديٍح 
له إزاء ذلك، فما حدث تّم تجييره بالكامل 
لــحــســاب إيـــــــران، ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة، ولــيــس 

املــهــدي«، عــاد وظهر  من مليشيا »جيش 
مــــجــــّددًا، فـــي تـــّجـــمـــعـــاٍت ملـــريـــدي مــقــتــدى 
ــة داعـــــــش« هـــــذه املـــــّرة  ــاربــ ــحــ ــدر )»ملــ الــــصــ
طبًعا!( )إنترناشيونال بزنس تايمز«، 22 
اح 

ّ
يونيو/ حزيران 2014(. كان هذا السف

يختطف سكان حّي األعظمية، وأكثريته 
اإلسعاف  ســيــارات   

ً
مستعمال ة، 

ّ
السن مــن 

أجسادهم  ويثقب  بهم 
ّ
ليعذ الحكومية، 

بــاملــثــقــاب الـــكـــهـــربـــائـــي، قــبــل أن يــرمــيــهــم 
ــا فـــي حـــاويـــات الــقــمــامــة )»ســيــدنــي 

ً
جــثــث

كانون  ديسمبر/   20 هــيــرالــد«،  مورنينغ 
األول 2006(. كان األميركيون واإليرانيون 
يتناوبون، حينها، على محاولة تحويل 
 

ّ
 ضّد املحتل

ً
 ووطنّية

ً
 شاملة

ً
ما كان ثورة

إلــــى ديــنــامــيــكــيــة حــــرب مــذهــبــّيــة ســنــّيــة-

ذلك  على  متفاهمن  كانا  وهما  شيعّية، 
ة األبـــرز فــي ذلــك كانت 

ّ
تـــام. املحط بشكٍل 

العسكرين  اإلمـــامـــن  مــرقــد  قــّبــة  تفجير 
يوم 22 فبراير/ شباط 2006، في ظروٍف 
غـــامـــضـــة، مـــع دالئـــــل قـــوّيـــة عــلــى ضــلــوع 
العراقية  لــوزارة داخلية  مليشيات سرّية 
فيها، والتي كانت حينها بإمرة اإليراني 
األصل، باقر جبر صوالغ الزبيدي، الذي 
اشتهر بإنشائه السجون السرّية، وعرف 
ــــامــــه،  »بــــأبــــو الـــــدريـــــل«، إذ راجـــــــت، فــــي أّي
الجثث »املجهولة الهوّية« التي كان ُيعثر 
. وبحّجة تفجير قّبة املرقد، 

ً
عليها مثقوبة

بدأت املليشيات الشيعية بإبادة عشرات 
ــْت 

َ
شــِعــل

ُ
وأ وتهجيرهم،  ة 

ّ
السن مــن  اآلالف 

ديــنــامــيــكــيــة قــتــل مــذهــبــي مـــتـــبـــادل، راح 
ضحيتها اآلمــنــون فــي بــغــداد مــن السنة 
»أبطال« ذلك  كان  والشيعة واملسيحين. 
القاعدة  تنظيم  كما  الشيعية،  املليشيات 
فــي الـــعـــراق الـــذي كـــان يــفــّجــر اآلمــنــن في 
ــاء الــشــيــعــيــة مــــن املـــديـــنـــة. بــعــدهــا  ـــيــ األحـ
بأشهر، قبض األميركيون على قائد في 
»قوات القدس« اإليرانية، يدعى شيرازي، 
 الحرس الثوري 

ّ
فوجدوا وثائق تثبت أن

ــدة  ــاعـ ــقـ ــم تـــنـــظـــيـــم الـ ــدعــ اإليــــــرانــــــي كــــــان يــ
وثيق«  بشكل  معهم  و»يــعــمــل  بــالــســالح، 
ــــن«، 3 يــنــايــر/ كــانــون  ــويـــورك ِذ صـ ــيـ )»نـ
الثاني 2007(. وهذا هو »تنظيم القاعدة« 
الــذي قتل مــن تشكيالت  اإلرهــابــي نفسه 
»كتائب  مــثــل  الــعــراقــيــة حينها،  املــقــاومــة 
بكثير  أكثر  و»جيش محمد«،  العشرين« 
لذلك،  نفسه.   األميركي   

ّ
املحتل فعل  مما 

ومما سبق، إذا ما وضعنا األّمة العربّية 
ها في امليزان في ذلك الصيف من العام 

ّ
كل

 قــتــال حـــزب الــلــه خـــالل ما 
ّ
2006، نـــرى أن

لــم يكن، حينها أكثر  تــّمــوز  سّميت حــرب 
ومحلّية،  مرحلية  عسكرية  مواجهة  مــن 
ــا، بــن وكــيــل ملستعمٍر  مــحــدودة جــغــرافــّيً
)إسرائيل( كانت  آخــر  )إيـــران( ومستعمر 
تــجــري فـــي الـــطـــرف »الـــغـــربـــي« مـــن دائـــرة 
النفوذ اإليرانية على جسد األّمــة، بينما، 
وفي الوقت نفسه، وفي الطرف »الشرقي« 
األقـــرب مــن إيـــران، كــان حــزب الله وأقــرانــه 
يــقــتــرفــون املـــجـــازر املــذهــبــيــة فـــي الـــعـــراق، 
ــة فـــي ســيــاق 

ّ
ويـــطـــّهـــرون بـــغـــداد مـــن الــســن

مــحــاولــة إيــــران الــســيــطــرة املــتــزايــدة على 
ثيوقراطية،  مستعمرة  لتحويله  الــعــراق، 
وحديقة خلفّية تحكمها املليشيات. كانت 
الالحقة  الدعائية  ونتائجها  تّموز  حرب 
تــغــطــيــة إعـــالمـــيـــة هــائــلــة عــلــى الــتــحــالــف 
األمـــــيـــــركـــــي-اإليـــــرانـــــي لـــتـــفـــتـــيـــت الــــعــــراق 
واســتــعــمــاره، كــمــا يــحــدث اآلن بــعــد عشر 
له 

ّ
الله تدخ ســنــوات، عندما  غطى حــزب 

فـــي ســــوريــــة، بــحــجــة قـــتـــال »الــتــكــفــيــريــن 
وإســـرائـــيـــل« فـــي حــمــص وحـــمـــاة وحــلــب، 
ــّد، ومــن  ومـــن بــعــدهــا الــيــمــن. ولـــذلـــك، ال بــ
ــربـــي مـــطـــابـــٍق لـــحـــرب تـــّمـــوز  ــٍم عـ ــهـ ــل فـ ــ أجـ
دامت  التي  يوما  والثالثن  الثالثة  طــوال 
فيها في لبنان، أن يبدأ هذا أّواًل من جثث 
األطــــفــــال والـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب الــعــراقــيــن 
الــشــهــداء املــثــقــوبــة املــرمــّيــة فـــي حــاويــات 

األعظمية في صيف بغداد 2006. 
)كاتب لبناني(

مزاعم، وال يمكن لديٍن يقول لنا إن الله ال 
يحب املعتدين أن تنال اعتداءات املنتسبن 
إليه األطفال واألبرياء. ال تبقي لنا ضغوط 
الواقع وقسوة التحّديات كثيرًا من الوقت 
لــتــبــديــده فــي الــجــدل فــي نــصــوص جزئية 
إليها مشوهو  يستند  تاريخية،  وقصص 
ة، إنما 

ّ
الفطرة لشرعنة هذه الجرائم الشاذ

تحتم علينا الضرورة أن نغادر هذا املربع 
إلى  االعتبار  نعيد  أن  عنه،  وعــوضــا  كليا. 
التي  اإلنسانية  والــفــطــرة  األخــالقــيــة  القيم 
ومقاصده  العامة،  الــقــرآن  مبادئ  تؤكدها 
ــان بــهــا  ــ ــــسـ ـــي يــســتــطــيــع اإلنـ ــــتـ الـــكـــلـــيـــة، وال
التفريق بن الخير والشر، وبن اإلصالح 
واإلفساد، وبن املعروف واملنكر، من دون 

شروح فقهية أو تأصيالت شرعية.
ــات لـــلـــعـــدل  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــيــــة مـ ــنــ الــــنــــصــــوص الــــديــ
والحكمة والرحمة واإلصالح والخير، فإن 
املعاني،  لــهــذه  الــجــدل فيها معوقا  أصــبــح 
ــم علينا أن 

ّ
فـــإن مــقــصــد الــديــن نــفــســه يــحــت

ــع،  ــذا الـــجـــدل إلـــى دائـــــرٍة أوسـ نــخــرج مـــن هـ
اإلنسانية  الفطرة  عليه  استقرت  ما  وهــي 

من معاني العدل والخير والحكمة.
هـــل نــحــن فـــي حـــاجـــٍة إلــــى تــأصــيــٍل فــقــهــي، 
لنعرف أن قاتل األطفال ملعون؟ هل نحن 
مـــضـــطـــرون لـــلـــجـــدل فــــي الــــقــــرآن والـــســـنـــة، 
الســتــنــبــاط الــحــكــم الــشــرعــي لسفك الــدمــاء 
واإلفساد في األرض؟ يقول ابن القيم: »كل 
جور، َوَعن 

ْ
ى ال

َ
عْدل ِإل

ْ
ة خرجت َعن ال

َ
ل
َ
َمْسأ

ـــى 
َ
ــصــلــَحــة ِإل

ْ
ــــى ضــّدهــا، َوَعــــن امل

َ
ْحــَمــة ِإل الــرَّ

الَعَبث فليسْت  ــى 
َ
ِإل الِحْكَمة  َوَعــن  سَدة، 

ْ
ف

ْ
امل

دخلْت ِفيَها بالتأويل«. 
ُ
 أ

ْ
ِريَعة، وإن

َّ
من الش

ــة، ألنــهــا  ــزيــ ــركــ هـــــذه الــــقــــاعــــدة عــظــيــمــة ومــ
النصوص  فــي  الــجــدل  تخرجنا مــن ضيق 
إلى سعة املعاني األخالقية املعروفة سلفا 
ــنـــاس يـــعـــرفـــون الــخــيــر  قــبــل الـــنـــصـــوص. الـ
والــعــدل واملــعــروف واإلصــــالح فــي األرض، 
مــن دون حــاجــٍة لتأصيالٍت شرعيٍة، وهــذا 
هو مقصد الله تعالى، ملاذا يخبرنا القرآن 
عن آياٍت محكمات وأخر متشابهات؟ حتى 
نظل منتبهن للمقاصد العامة، وال نغرق 
ــقـــاش الــــحــــروف واألجــــــــــزاء، فــنــنــســى  فــــي نـ
لنا  مــا  القلبي والــغــايــة األخــالقــيــة.  املعنى 

الـــحـــريـــات وإدامـــــــة ســـيـــادة الـــقـــانـــون فــيــه. 
ــراءات السلطات  املــقــابــل، اتسمت إجــ وفــي 
االنــقــالب، بشكل  أعقاب فشل  التركية، في 
بالتعّسف  وُيــقــصــُد  بالتعسف.  أســاســي، 
ــقــــام مــتــعــلــق  ــــي أي مــ ــذا املـــــقـــــام، وفــ ــ فــــي هــ
بــالــقــانــون الــدولــي لــحــقــوق اإلنــســان الــذي 
اٍت  تتعاقد تركيا في إطــاره؛ اتخاذ إجــراء
ال سند قانونيا لها، وال مبّررات قانونية 
لها. وتعالت أصــواٌت عديدة داخــل البالد 
ــهــــذه اإلجـــــــــــراءات،   بــ

ً
ــددة ــ ــنــ ــ ــ وخــــارجــــهــــا، ُم

ــراءات »انــتــقــامــيــة«،  ــ ووصــفــتــهــا بــأنــهــا إجــ
وتهدف إلى »التطهير«، ونقيضا صارخا 
إلعمال سيادة القانون أو لتكريس احترام 
حقوق اإلنسان.  وتمثلت أولى اإلجراءات 
التعسفية وأبرزها في طرد 2745 قاضيا 
ومـــدعـــي عــــام وتــنــحــيــتــهــم مـــن وظــائــفــهــم 
القضائية، في اليومن اللذين أعقبا فشل 
ــقــــالب. وذكـــــرت الــتــقــاريــر الـــــــواردة من  اإلنــ
تــم احتجازهم،  تركيا أن 1270 مــن هــؤالء 
و730 مــنــهــم، قــيــد االحــتــجــاز الـــذي يسبق 
التي قّدمتها  الحجة  املحاكمة. وأيا كانت 
الــســلــطــات الــتــركــيــة فـــي إزالــــــة هـــــؤالء من 
لتياٍر  الضمني  الــدعــم  ومنها  مناصبهم، 
الــحــكــومــة، ويناصبها  ُيــنــاهــض  ســيــاســي 
الــعــداء، فــإن قــرار املجلس األعــلــى للقضاة 
واملـــدعـــن الــعــامــن عـــزل هــــؤالء لــم يستند 
فــي »مــزاعــم«  اٍت للتحقيق  إجــــــراء إلـــى أي 
ــــأي أنـــشـــطـــٍة،  ــلـــوع الـــقـــضـــاة املــعــنــيــن بـ ضـ
عن  مقبول  غير  خــروجــا  تفسيرها  يمكن 
اإلطار الوظيفي أليٍّ منهم؛ ولم تنعقد أي 
اتــهــامــاٍت موجهٍة  أي  فــي  للنظر  جــلــســاٍت 
لكل منهم على حدة. ولم يتم في أي سياٍق 
السماح للقضاة املعنين بالتظلم والطعن 
فــي إجــــراءات الــعــزل، أو حتى املــثــول أمــام 
الــعــزل  قــــرارات  اتــخــاذ  هيئة تحقيق، وتـــم 
للمجلس  استثنائيٍة  جلسٍة  فــي  والــطــرد 
املـــذكـــور فــي الــســاعــات األولــــى مــن صباح 

اليوم الذي أعقب فشل اإلنقالب. 
التعسفية  اإلجـــــــراءات  وتـــيـــرة  واســـتـــمـــّرت 
ــرد، فــي األيــــام الــتــي أعقبت 

ّ
عــلــى نــحــو مــط

التعليم،  وزارة  االنــقــالب. وفصلت  سقوط 
فـــــي الــــتــــاســــع عــــشــــر مـــــن يــــولــــيــــو/ تـــمـــوز 
لــهــا من  تــابــعــا  الــــجــــاري، 15,200 مــوظــفــا 
ــم، فــــي حــــن بـــلـــغ عـــــدد املــوظــفــن  ــهـ ــالـ ــمـ أعـ
من  السلطات  طردتهم  الــذيــن  العمومين 
أعــمــالــهــم الــحــكــومــيــة 37 ألــفــا. والـــواقـــع أن 
أبسط إطار قانوني ُينظم عالقة أصحاب 
العمل مع العاملن ال يسمح إطالقا بطرد 
الــعــامــلــن مـــن وظــائــفــهــم، مـــن دون املـــرور 
اٍت مـــن شــأنــهــا، فـــي املـــقـــام األول،  ــــراء ــــإجـ بـ
تثبيت حقوق العاملن املالية والوظيفية، 
ــة إلقـــنـــاع جهة  ــ ــراز مـــا يــكــفــي مـــن األدلـ ــ وإبــ
قـــضـــائـــيـــة )مـــحـــكـــمـــة مـــخـــتـــّصـــة( بـــصـــواب 
مــطــالــب صــاحــب الــعــمــل فــي التخلص من 

العاملن لديه. 
وفـــي مــقــاٍم شــبــيــه، ذكـــرت صحيفة صباح 
املقّربة من حكومة حزب العدالة والتنمية، 
 1577 العالي طلب من  التعليم  أن مجلس 
مــن عــمــداء الــجــامــعــات تــقــديــم استقاالتهم 
 
ً
 قاصمة

ً
 هذا املطلب ضربة

ُ
الفورية. وُيشكل

ــار الـــحـــريـــات األكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي قــامــت  ــ إلطـ
أسسها،  على  عــقــودًا،  التركية،  الجامعات 
وُيصيُب بمقتل استقاللية هذه الجامعات 
ــن لــلــعــلــم  وازدهـــــــارهـــــــا، بــوصــفــهــا حــــواضــ
والــتــفــكــيــر، فـــال يــكــفــي أن يــتــم الـــتـــذرع بــأن 
هؤالء يحملون أفكارًا أو يعتنقون مبادئ 
في  »ُيشتبُه«  أو  الحاكم،  النظام  تناهض 
أنـــهـــم مـــن مــعــتــنــقــي فــكــر تـــيـــار ســيــاســي ال 
تــحــّبــه الــحــكــومــة، أو تــنــاصــبــه الــكــراهــيــة. 
اآلخرين  األكاديمين  على  األمــر  وينطبق 
القيام  مــن  التعليم  وزارة  منعتهم  الــذيــن 

بصوغه. فهل نكون ضد الديمقراطية، ألن 
فــي عالقة  الــديــمــقــراطــيــة  إســرائــيــل تنتهج 
الدولة بمواطنيها اإلسرائيلين؟ من املفيد 
للنقاش وتوضيح  الــفــيــدرالــيــة  فــكــرة  طــرح 
أهــداف  مــدى تطابقها مع  أبعادها، ملعرفة 
ــثــــورة، بــإنــهــاء االســـتـــبـــداد وإقـــامـــة دولـــة  الــ
بن  املــســاواة  تضمن  وديمقراطية،  مدنية 
املواطنن. لذا يتحدد فهمنا للفيدرالية على 
أواًل: قيامها على وحدة   - التالية:  األســس 
سورية وطنا لكل السورين، أي الفيدرالية 
تقاسم  لــــإدارة، وتنظيم  تنظيم  مــن  نــوعــا 
املـــــــوارد، ملــنــع تــســلــط املـــركـــز، واســـتـــحـــواذه 
البلد، وضــمــان توسيع  مـــوارد  على معظم 
ــقــــرارات  املـــشـــاركـــة فـــي الــحــكــم وصـــيـــاغـــة الــ
ــا: الـــفـــيـــدرالـــيـــة ال تــعــنــي  ــيـ ــة.  ثـــانـ ــريـ ــيـ املـــصـ
بإقامة عالقات  أو محافظة  قيام كل واليــة 
خارجية أو تشكيل جيش أو عملة أو علم 
شؤونها  إدارة  تعني  وإنــمــا  بها،  خاصن 
فــي قــضــايــا التعليم والــصــحــة والــخــدمــات 
ــن الــداخــلــي، أمـــا الـــشـــؤون الــســيــاديــة،  واألمــ
وإدارة  والــــــدفــــــاع  الــــخــــارجــــيــــة  وضـــمـــنـــهـــا 

االقتصاد، فتبقى في يد السلطة املركزية. 
ثالثا: تقوم الفيدرالية على أساس جغرافي، 
ولــيــس عــلــى أســـاس قــومــي أو طــائــفــي، ألن 
الديمقراطية، ومــع دولة  ذلــك يتناقض مع 

املواطنن األحرار املتساوين. 
الديمقراطية  الفيدرالية  الــدولــة  فــي  رابــعــا: 
الليبرالية، ال يتم تعريف املواطن بقوميته 
فــاملــكــانــة  جـــنـــســـه،  أو  مـــذهـــبـــه  أو  ــنـــه  ديـ أو 
 لــكــل املـــواطـــنـــن، من 

ٌ
الــحــقــوقــيــة مــتــســاويــة

أو  اإلثنية  أو  الدين  تمييز بسبب  أي  دون 
الدولة  أن  كله  ذلــك  مــن  الجنس. ويستنتج 
 ضد 

ً
الديمقراطية الفيدرالية تكون محصنة

االستبداد الذي يفضي، في أغلب الحاالت، 
إلى الدولة التسلطية أو االستبدادية.

ــإن مــحــاولــة بعض  وعـــلـــى هــــذه األســـــس، فــ
ــذا الــخــيــار،  أطــيــاف املــعــارضــة اســتــبــعــاد هـ
ــيــــارات الــــحــــوار والـــنـــقـــاش،  حــتــى ضــمــن خــ
تشكل نقطة استدارة نحو خطاٍب أقرب إلى 
ما يتذّرع به النظام، بخطابه القومي الذي 
ُيقصي اآلخرين، وتحت شعاراٍت هو أبعد 
ما يكون عن العمل بها، ناهيك عن إيمانه 
ــقــــول: ســـوريـــة الــتــي  بــعــكــســهــا. قـــصـــارى الــ
نذهب إليها بحواراتنا، وصوغ إجماعاتنا 
الــوطــنــيــة مـــن خـــاللـــهـــا، أفـــضـــل بــكــثــيــر من 
سورية التي ستمنح لنا على ورق روسي، 

بامتياز أميركي.
)كاتبة ونائبة رئيس االئتالف السوري(

لــحــســاب قـــــّوة األمـــــة الــعــربــيــة ومــنــعــتــهــا 
وخــيــرهــا. وســيــكــون بحثنا املــوضــوعــي، 
هنا، ناقصا إذا ما نظرنا إلى لبنان فقط، 
خــــالل ذلــــك الـــصـــيـــف، لــكــي نــفــهــم »حـــرب 
ل 

ّ
تــّمــوز«. فجريا على ما كــان يقوله املمث

السوري الراحل نهاد قلعي، في مسلسل 
ه »من أجل أن تعرف ما 

ّ
تلفزيوني، نرّدد أن

كــان يحصل حينها بن ضاحية بيروت 
الجنوبّية وجنوب لبنان في الصيف من 
 مــاذا حصل 

َ
ــعــرف

َ
الــعــام 2006، عليك أن ت

في بغداد خالل صيف ذلك العام«. 
ــداد،  ــغــ ــــي بــ ــائــــظ فـ ــقــ ــــي ذلــــــك الـــصـــيـــف الــ فـ
بتطهير  تقوم  الشيعية  املليشيات  كانت 
ــة، بــشــكــل  ـ

ّ
ــن ــسـ ـــهـــا الـ

ّ
الـــعـــاصـــمـــة مــــن ســـكـــان

مــنــهــجــي ووحــــشــــّي. فــبــيــنــمــا كــــان الــعــالــم 
وجـــزء مــن الــعــرب يــراقــب حـــرب إســرائــيــل 
ضـــد حــــزب الـــلـــه، كــانــت مــلــيــشــيــا »جــيــش 
ــلـــه بــتــدريــب  ــــزب الـ ــــام حـ ــتـــي قـ ــدي« الـ ــهــ املــ
نفسه،  الصيف  ذلك  لبنان،  في  أعضائها 
 األبرياء 

ّ
يستكملون اقتراف املجازر بحق

فـــي الــعــاصــمــة )»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، 28 
فــي   .)2006 ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـــبـــر/ 
، أي قبل ثالثة 

ً
يــوم 9 يوليو/ تّموز مثال

أّيــام من بــدء الــحــرب، اقتحمت مليشيات 
ــيـــــش املــــــهــــــدي« حـــــــّي الــــجــــهــــاد غــــرب  ــ »جـ
بـــغـــداد )»نـــيـــويـــورك تــايــمــز«، 10يــولــيــو/ 
فيه،  أقامت حواجز  أن  بعد   )2006 تموز 
وبـــــــدأوا فــيــهــا بــســحــب املـــدنـــيـــن بــالــقــوة 
ــيـــاراتـــهـــم وقــتــلــهــم فــي  مــــن مـــنـــازلـــهـــم وسـ
وضـــح الــنــهــار. وال يــمــكــن لــســّكــان بــغــداد 
اح 

ّ
وهــو سف ِدْرع«،  »أبــو  ينسوا  أن  كذلك 

ولــكــل هـــذا الـــتـــراث املـــشـــّوه؟ مــا لــنــا ولــهــذه 
ة، صــدقــت أم 

ّ
الــقــصــص الــتــاريــخــيــة الــــشــــاذ

ملــاذا نضّيع جهودنا وأوقاتنا في  كذبت؟ 
نقاٍش موروٍث منسوٍب إلى أمة قد خلت لها 
ما كسبت، ولكم ما كسبتم؟ الدين استقامة 
ــرة، ولــــيــــس عـــكـــوفـــا عــلــى  ــ ــاضـ ــ أخـــالقـــيـــة حـ
الطاقات،  تاريخيٍّ محنط، يستنزف  تــراٍث 
ويــقــتــل حــس الــبــداهــة األخــالقــيــة. فلنطرح 
كـــل مــــــوروٍث يــثــيــر الـــجـــدل وراء ظــهــورنــا، 
ولنتعبد الــلــه بــمــا أودعــــه فــي قــلــوبــنــا من 
معرفة الخير والعدل، قبل أن ينزل الكتب، 
مــن أجل  إال وسيلة  مــا هــو  الكتب  فتنزيل 
ْد 

َ
ق

َ
»ل بالقسط:  الناس  يقوم  أن  أكبر،  غاية 

ــا َمَعُهُم 
َ
ــن

ْ
ل
َ
ــز

ْ
ن

َ
ــاِت َوأ

َ
ــن ــَبــيِّ

ْ
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َ
ــن

َ
ــا ُرُســل

َ
ــن

ْ
ْرَســل

َ
أ

ِقْسِط«. 
ْ
ِبال ــاُس 

َّ
الــن وَم 

ُ
ِلَيق  

َ
ان

َ
ــيــز ِ

ْ
َوامل ــاَب 

َ
ــِكــت

ْ
ال

 لنا، 
ً
وما دامت غاية الدين النهائية معروفة

فإن كل تفاصيل وكل حشو يعرقل تحقيق 
هذه الغاية النهائية ليس من الدين. 

يــأمــر الــلــه بــالــعــدل واإلحـــســـان واإلصــــالح 
واملــــعــــروف وفـــعـــل الـــخـــيـــرات، ويــنــهــى عن 
الظلم واإلفــســاد وســفــك الــدمــاء والــشــر، أال 
حفظ 

ُ
يكفي هـــذا؟ لــيــس الــديــن نــصــوصــا ت

التحّديات  وفــي مواجهة  أو متونا تشرح. 
العاصفة من حولنا تحتم علينا الضرورة 
أن نعيد تعريف فلسفة الدين: الدين ليس 
، بــل هو 

ً
 ومنقوالت تــراثــيــة

ً
شــروحــا فقهية

شفافية روحية واستقامة أخالقية. 
)كاتب فلسطيني(

بــأي عــمــٍل بحثي علمي خـــارج الــبــالد إلى 
اشعار آخر. كما لجأت السلطات إلى حجب 
األقــل،  على  اخــبــاريــا  إلكترونيا  موقعا   20
وألـــغـــت تــراخــيــص 25 مــؤســســة إعــالمــيــة، 
وألغت كذلك البطاقات الصحافية )اعتماد( 
34 صحافيا، في وقت نشرت فيه الشرطة 
دعواٍت تطلب من املواطنن التبليغ عن أي 
كتابات على وسائط التواصل االجتماعي، 
تــحــتــوي عــلــى مــا وصفتها »الــبــروبــاغــنــدا 
الــســوداء« ضــد الحكومة، مــا دفــع، بحسب 
تقارير صحافية، أتراكا عديدين إلى إغالق 
حــســابــاتــهــم عــلــى »فــيــســبــوك« و»تــويــتــر«. 
التواصل  أن وســائــط  فــي  املــفــارقــة  وتكمن 
لجأ  التي  »القناة«  كانت  هــذه  االجتماعي 
اليها الرئيس أردوغان، في الساعات التي 
تلت التحّرك االنقالبي ضده، ومن خاللها 
 جــمــهــوره وأنــصــاره على الــنــزول إلى 

ّ
حــث

الــشــوارع والــســاحــات واملـــطـــارات، للوقوف 
فـــــي وجـــــــه االنـــــــقـــــــالب، فـــــي وقـــــــــٍت حـــاصـــر 
ــــالم املــرئــيــة  فــيــه اإلنــقــالبــيــون وســـائـــل اإلعـ
 
ّ
واملـــســـمـــوعـــة، واســـتـــخـــدمـــوا بــعــضــهــا لــبــث
السلطات  اعتقلت   ،7/21 وفـــي  رســائــلــهــم. 
ــقــــوق اإلنــــســــان،  الـــصـــحـــافـــي ومـــحـــامـــي حــ
ــال كـــنـــغـــيـــز، والـــــــــذي يــحــظــى  ــمــ أورهــــــــــان كــ
بــاحــتــرام واســــع، واقــتــادتــه إلـــى التحقيق 
فــي اســطــنــبــول.  فــي اســتــعــراض مــا سبق، 
تقوم  الــذي  املبدأ  أن  التأكيد على  يتوجب 
عليه فكرة سيادة القانون يتمثل في أن كل 
)والحكومة  الدولة  من  املتخذة  اإلجـــراءات 
 تــقــوم مــقــام الــدولــة 

ٌ
فــي هـــذا الــســيــاق جــهــة

الــقــانــون، والسهر على تطبيقه  تنفيذ  فــي 
وإحـــتـــرامـــه( تــتــخــذ مـــن الـــقـــانـــون املــكــتــوب 
وحيدًا  مــصــدرًا  عنه  املنبثقة  والتعليمات 
لها، وعلى قاعدة أن توفر هذه اإلجــراءات 
بـــالـــعـــدالـــة واإلنــــصــــاف لجميع  ضـــمـــانـــات 

املتأثرين بها. 
وال تــــوفــــر اإلجــــــــــــراءات الــتــعــســفــيــة الــتــي 
أعقاب  فــي  أردوغــــان،  اليها حكومة  لجأت 
ملواطنيها،  أي ضــمــانــاٍت  االنـــقـــالب،  فــشــل 
بــاســتــعــادة ســـيـــادة الـــقـــانـــون، وال تــكــّرس 
 تـــجـــاه تـــكـــريـــس حــقــوق 

ً
 حــــازمــــة

ً
ــة ــيـــاسـ سـ

ــل تــفــتــح  ــ جـــمـــيـــع املـــــواطـــــنـــــن األتــــــــــــــراك، بــ
الـــبـــاب عــلــى مــصــراعــيــه، بــعــد إقـــــرار حــالــة 
الطوارئ، على احتمال مزيد من اإلجراءات 
الــتــعــّســفــيــة والــتــمــيــيــز. لـــم يــكــن الــرئــيــس 
رجب طيب أردوغــان في حاجة سوى إلى 
تكريس دولـــة الــقــانــون وحــقــوق اإلنــســان، 
الفاشلة.  فــي رّده عــلــى مــحــاولــة االنــقــالب 
لــم يــكــن مطلقا بــحــاجــة إلـــى الــتــعــّســف في 
التعامل مع املتآمرين على حكمه، فبالده 
ــا نـــــــادرًا فــــي املــنــطــقــة مــن  شــكــلــت نـــمـــوذجـ
رســــوخ مــؤســســاتــهــا وانــفــتــاح مساحتها 
ـــر لــه، 

ّ
الــســيــاســيــة واالجــتــمــاعــيــة، بــمــا يـــوف

في  الحقيقية  الضمانة  ــراك،  األتــ ولــعــمــوم 
اجــتــثــاث الــتــيــارات االنــقــالبــيــة الــتــي أّرقـــت 

الدولة عقودًا مضت. 
)خبير حقوق اإلنسان واإلعالم واملجتمع املدني( 

من أجل فهم مطابِق »لحرب تّموز«

الذبح باسم »اهلل أكبر«

نجح االنقالب بإسقاط حقوق اإلنسان

المعارضة السورية 
والفيدرالية

كانت حرب تّموز 
ونتائجها الدعائية 

الالحقة تغطية 
إعالمية على تفتيت 

العراق

من يخطر بباله جواز 
الوحشية في قتل 

طفل مريض ملوث 
انطفأت بصيرته

ال توفر إجراءات 
الحكومة ضماناٍت 

باستعادة سيادة 
القانون

آراء

حسام كنفاني

األخبار عن محاولة  بداية  ومع  يوليو/تموز،  من  الخامس عشر  الجمعة  يوم  مساء 
االنقالب العسكري في تركيا، كان الشارع العربي، بغالبيته العظمى، جاهزًا للتوزع 
أبــعــاده، والــتــي فــي مجملها نابعة مــن نكايات  لــه  اثــنــن، كــل منهما  على معسكرين 
سياسية وامتدادات دينية ومذهبية. قلة هم الذين نظروا إلى األمر من زاوية الدفاع عن 
مسار سياسي من املمكن أن يدمره حكم العسكر، تمامًا كما دمر هذا الحكم الحياة 

السياسية في العديد من الدول العربية من عام 1952 إلى اليوم.
في املعسكرين كان هناك اصطفاف حاد، إما مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أو ضده. هو الخيار القديم بن الفسطاطن الذي بات سمة الحياة السياسية العربية، 
رغم أنه من املمكن جدًا أال تكون مع هذا الطرف أو ذاك، وتسوق مبرراتك التي تدفعك 
إلى أن تكون معارضًا لالنقالب العسكري، وفي الوقت نفسه غير مؤيد ألردوغان 
التركي،  للوضع  الــعــرب  باملتابعن  يــجــدر  ربــمــا  السلطة.  على  املتعاظمة  وســطــوتــه 
املعارضة،  التركية  األحــزاب  إلى مواقف   

ً
النظر قليال واملتحمسن بشدة ألردوغـــان، 

الــجــمــهــوري« و»الشعوب  ــزاب، وفــي مقدمتها »الشعب  . هــذه األحــ
ً
مــثــال واألخـــذ بها 

باملطلق  أنها معارضة  االنقالب، رغم  األولــى ضد  اللحظة  الديمقراطي«، وقفت منذ 
لحزب »العدالة والتنمية« وسياساته وممارساته. نظرة هؤالء كانت أبعد من املصالح 
اآلنية والفئوية، وذات امتداد أوسع وأشمل طاولت الشكل العام املرتقب للدولة في ما 
الديمقراطي في  للمسار  إليه من تعطيل  العسكري، وما سيؤدي  لو نجح االنقالب 
البالد، حتى وإن كانت هذه الديمقراطية اليوم ال تصب في صالح هذه األحزاب وال 
تعطيها األغلبية لتحكم، لكن بقاء هذا املسار يضمن مع الوقت عملية التناوب على 

السلطة، وهو ما ال يمكن أن يحصل في ظل الحكم العسكري. 
األمر نفسه بالنسبة إلى الكثير من األتراك الذين نزلوا إلى الشارع ملواجهة دبابات 
الجيش. الكثير منهم غير منتم إلى حزب »العدالة والتنمية«، وربما ال يحب أو يؤيد 
أردوغان، غير أنهم كانوا خائفن على مستقبل الدولة والحياة العامة، وحقهم الحقًا 
في االختيار. الكثير من هؤالء نزلوا إلى الشارع دفاعًا عن أصواتهم في صناديق 
 واالختيار 

ً
 على تمكنهم من إبداء آرائهم. لم يقفوا طويال

ً
االقتراع، وللحفاظ مستقبال

بن التسلط السياسي املمارس من قبل »العدالة والتنمية« والتسلط العسكري القادم 
على ظهر دبابة، وخصوصًا أنهم اختبروا هذا النوع من التسلط ألربع مرات سابقًا. 
، طاملا أنه خاضع آللية ديمقراطية 

ً
اختيار االنحياز إلى املسار السياسي كان سهال

ورغبة شعبية قابلة للتحول مع الوقت، على عكس الوضع مع الحكم العسكري.
املسألة إذن ليست أن تكون مع أردوغان أو ضده، أو مؤيدًا لحزب »العدالة والتنمية« 
إلــى أردوغـــان، وهــي عامة في  النظرة  القضية  لــه. ليست  أو معارضًا  وأيديولوجيته 
إما  اثنن،  العربي واحــد من  الــشــارع  إلــى  بالنسبة  إنــه  إذ  العربية خصوصًا،  البالد 
»اإلمبراطورية  مجد  ومعيد  للمسلمن«  »خليفة  أو  جــائــر«،  »سلطان  أو  ديكتاتور 
العثمانية«. نظرة ال عالقة، ربما، لألتراك بها، وهي نابعة أساسًا من قصور سياسي 
األمــور إال  تــرى  الوسط، وال  الحلول  التمجيد والكراهية ال تعرف  عربي وتــراث من 
من منطلقات فئوية. هــذا األمــر مستمر حتى بعد فشل االنــقــالب، فمن كــان مؤيدًا 
االعتقاالت  الديكتاتورية، من  ــراءات  اإلجـ كل  يدافع بشراسة عن  ها هو  ــان،  ألردوغـ
وفرض الطوارئ إلى إغالق الصحف وإقــاالت آالف املوظفن، والتي يقوم بها تحت 
مسمى »احتواء تداعيات االنقالب«. ومن كان معارضًا ها هو يرى في هذه اإلجراءات 
 على صوابية موقفه منذ البداية، متناسيًا أنه يعيش في ظل حكم ديكتاتوري 

ً
دليال

يقوم باملمارسات نفسها، لكنه يقبلها طاملا تتوافق مع ميوله.
هو التسلط واحد، سواء كان عسكريًا أو سياسيًا. واملسألة ليست التخندق في هذا 
املعسكر أو ذاك والنظر إلى الطرف اآلخر باعتباره الشر املطلق، بل في االختيار بن 
مسارين، لكل منهما مقدار من الشر، لكن يبقى املعطى السياسي مفتوحًا على أفق 

اإلصالح والتبديل.

معن البياري

تكتب الروائية التركية، أليف شافاق، إن شعبها عرف مرارة االنقالبات العسكرية، 
ها في »تويتر«، 

ُ
وإّن على الجميع في تركيا الدفاع عن الديمقراطية. هذه كانت تغريدت

اآلن  تعبر  تركيا  أن  والــظــاهــر  أيـــام.  قبل  االنــقــالب  على فشل محاولة  منها  تعقيبًا 
د أن شعبها ال يمكن أن يفّرط 

ّ
الديمقراطية، وقد تأك الدفاع عن  طــورًا حّساسًا في 

م العسكر السلطة. وأن تتوالى إجراءات الرئيس أردوغان 
ّ
بالديمقراطية، أو يأذن بتسل

املقلقة في انتهاكاتها الحريات العامة، مع فرض »الطوارئ« شهورًا، فإن املعادلة التي 
تشّدد عليها الروائية صاحبة »لقيطة اسطنبول«، أي رفض االنقالبات والدفاع عن 
الديمقراطية معًا، هي التي تدفع إلى اختبار ما إذا كانت تركيا، في غضون املشهد 
املستجّد فيها، منذ ليلة 15 يوليو/ تموز الجاري، تتجه إلى هذه املعادلة أم ال. وعندما 
قيل 1577 عميد كلية جامعية، 

ُ
تمنع الحكومة األكاديمين من السفر إلى الخارج، وت

فإّن املراقب ال يجد أن بالد األناضول ترّد على محاولة االنقالب العسكري بتجذير 
الديمقراطية وحمايتها. ومع تفّهم مقتضيات الحسم بشأن ما نقرأ عن »تطهيٍر« في 
الجيش واألجهزة األمنية، فإن املرء يكاد يعدم أي تفسيٍر إلقالة عمداء الكليات أولئك، 
يمثلها  والعباد  البالد  أمــن  فــأي خطورٍة على  السفر.  الجامعات من  ومنع مدرسي 

هؤالء، حتى يتم التحّسب منهم، واالشتباه بهم؟ 
السفر، بموجب هذا اإلجــراء، عن  تتحّدث أستاذة تاريخ جامعية تركية، ُمنعت من 
»خوٍف آخر« يحُدث في تركيا، غير الذي كان سابقًا، في أزمنة االعتقاالت العشوائية 
واالخـــتـــفـــاءات الــقــســريــة. وبــمــطــالــعــة واقـــع حــريــات الــصــحــافــة والــتــعــبــيــر، وغــيــرهــمــا، 
ُيحسب   طيب، 

ٍّ
املــرء على سجل يقع  ال  والتنمية،  العدالة  في عهد حــزب  تركيا،  في 

ألردوغان، املحتمي بشرعية صندوق االقتراع، في حيازته الرئاسة، وفي نْيل حزبه 
املرتبة األولى في البرملان. وال يكاد من يفحص املشهد يعثر على كاتٍب تركي رفيع 
القيمة يمحض أردوغان وحكوماته وّدًا. ومن ذلك أن أليف شافاق التي سارعت إلى 
رفض االنقالب أخيرًا ظلت، في الشهور األخيرة، تجهر بانتقاداٍت شجاعٍة ضد ما 
سّمتها حالة القمع املمارس على وسائل اإلعالم املعارضة من الحزب الحاكم. وقد 
كتبت، في مقاٍل نشرته الشهر املاضي في »فايننشال تايمز«، إن تركيا تنزلق إلى 
الــروائــي التركي، أورهــان باموق،  الـــوراء، وإن أردوغـــان ليس رئيسًا محايدًا. كما أن 
الحريات.  وقمع  باالستبداد  أردوغـــان  اتــهــام  عــن  يتوقف  ال  يكاد  )»نــوبــل« 2006(، 
خذت، في األيام القليلة املاضية، تؤشر إلى أن باموق لم 

ّ
والظاهر أن القرارات التي ات

ُيبالغ كثيرًا في تصريحه، مّرة، إن أردوغــان ال يريد السلطة مع أحد، وطالبه بوقف 
»املــمــارســات القمعية ضــد وســائــل اإلعـــالم املــعــارضــة، فليس كــل مــن يكتب بحريٍة 

ف عدوًا خارجيًا«.
ّ
يصن

اٍب، 
ّ
تركيا، ضد رسامي كاريكاتير وصحافين وكت أقيمت 1800 دعــوى، في  وإذ 

بتهم إهانة أردوغــان، منذ صار رئيسًا قبل نحو عامن، وإذ لم تتوقف األنباء عن 
وفقدانهم  بل  إلكترونية، ومحاكمات صحافين معارضن،  إغالق صحٍف ومواقع 
ٍة في نظام تعّددي، 

ّ
أمام حالٍة شــاذ السياسية، فإننا نكون  آرائهم  وظائفهم، بسبب 

ويحُسن  نفسه.  بناِء  في  النزيهة  االنتخابات  بآلية  ويتسلح  السلطة،  بتداول  يأخذ 
في  والتنمية«  »العدالة  بمنجز  اإلعجاب  مع  وإْن  انتقاد،  الحالة موضع  هــذه   

ّ
تظل أن 

وإْن،  السياسي،  والحضور  االقتصاد  صعيدي  على  أردوغــــان،  بزعامة  الحكومة، 
في  العسكرين  مغامرات  الــراهــن ضــد  الحكم  لشرعية  املطلق  اإلســنــاد  مــع  بالطبع، 
نــزاٍع دمويٍّ  إلى  بانقالٍب عسكري، كان سيأخذ تركيا  السلطة  انتزاع  إلى  عهم 

ّ
تطل

آثــاٍر جسيمة، تزيد   عما كان سيلحق العرب من 
ً
وأهلي، وإلــى اختناٍق حــاد، فضال

أحوالهم سوءًا على ما هي عليه من سوء. 
ــاب أدب وفــنــانــون، على انتقاد 

ّ
ألــيــف شــافــاق عندما دأبـــت، وزمـــالء لها كــت أصــابــت 

ممارساٍت غير هّينة في بالدها، مّست حرية الرأي. وعندما رفضت محاولة وثوب 
العسكر على الحكم. وأيضًا وأيضًا، عندما ألحت على جميع األتراك أن يعملوا من 

أجل حماية الديمقراطية. 

محمد أبو رمان

لن يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو نفسه بعد زلزال محاولة االنقالب 
 في مواجهة خصومه في 

ً
 وشراسة

ً
الفاشلة التي تعّرض لها. قد يصبح أكثر قوة

الداخل، لكن الوضع سيكون معكوسًا تمامًا في سياسته الخارجية.أولوية أردوغان 
الضخم من  املعسكر  الداخلي«، وفي مواجهة  البيت  »ترتيب  املقبلة ستتمركز في 
خصومه في الداخل. صحيٌح أنه نجح، إلى اآلن، في وقف مسلسل االنقالبات في 
ه اكتشف، كما أدرك خصومه في الخارج أيضًا، أن وضعه الداخلي كان 

ّ
 أن

ّ
الداخل، إال

 أّن هنالك 
ّ

ًا، على الرغم من الكاريزما الكبيرة والشعبية الهائلة التي يتمتع بها، إال
ّ

هش
مراكز قوى فاعلة وقوية، لها ارتباطات فاعلة في الخارج، تعمل ضــّده، ولن تكون 

الضربة التي تلقتها نهاية الحرب، بل ربما بدايتها الحقيقية.
أمام أردوغــان اليوم عملية شاقة وكبيرة في إعادة هيكلة القوات املسلحة التركية، 
وإزالة مخرجات ما حدث في أثناء املحاولة االنقالبية، وما تالها من تصفية نفوذ 
 لن 

ٌ
حركة فتح الله غولن، وحلفائها في هذه املؤسسة السيادية الكبرى، وهي عملية

تمّر بسهولة، بخاصة أنها مترابطة مع املشهد السياسي، وما يشهده من استقطاٍب 
كبير، وبمؤسساٍت أخرى مدنية، مثل القضاء والتعليم.

الــخــارجــيــة، إذ وجــد أن  ــان  أردوغــ بــالــضــرورة، على سياسة  سينعكس هــذا وذاك، 
أردوغـــان   ومعقد. فعالقة 

ّ
اآلخــر هــش املفترضن هــو  معسكر حلفائه وأصــدقــائــه 

املتذبذب  وموقفهم  جــيــدة،  حــال  فــي  ليست  األميركية  املتحدة  والــواليــات  بــأوروبــا 
ه غير مرغوب به لدى هذه 

ّ
أن وامللتبس، خالل محاولة االنقالب وبعدها، أكد تمامًا 

الدول.
 قويًا يحكم تركيا، ويقف بندّيٍة في مواجهة هذه الــدول. يريد 

ً
ال يريد الغرب رجال

 ولينة معهم. وعلى األغلب، سيعّزز الزلزال 
ً
تركيا في الجيبة، أو على األقل مطيعة

الذي حدث من الهواجس املتبادلة بن الرئيس التركي والغرب، وسيعيد النظر بعالقته 
معها، هذا قبل أن تتكشف فصول أخرى من أسرار محاولة االنقالب وحيثياتها، 

واألطراف املتورطة فيها، أو التي لم تكن لتعارضها.
أدرك أردوغــان، قبل االنقالب الفاشل، حجم املأزق في السياسة التركية، ومراوغة 
له  العربي املحافظ« يكّن  أوروبــا وأميركا معه، ولم يكن ليخفى عليه أن »املعسكر 
العداء، بعد أن راهن على الربيع العربي، ودعم قوى التغيير فيه. في الوقت نفسه، 
دخل أردوغان في صداٍم شديٍد مع املحور الثاني في املنطقة، روسيا وإيران، وخسر 
 في مواجهة 

ً
 إقليميًا ودوليًا، ووحيدة

ً
صداقته السابقة معهما، وبدت تركيا محاصرة

دولته  فأصبحت  املعركة،  فــي  داعـــش«  »تحييد  فــي  تفلح سياسته  ولــم  كله.  العالم 
أحد أبرز أهداف التنظيم، وشعر باملرارة عندما وجد التعاطف معه أوروبيًا وغربيًا 

محدودًا جدًا، في مواجهة العمليات اإلرهابية التي تعرضت لها بالده من »داعش«.
لم يكن الصراع مع األكــراد خارج هذه الحسابات، إذ أصبح أكبر التحّديات لألمن 
والتحالف  الكردية،  الجنوبية  املناطق  في  الكردي  الطموح  نمو  مع  التركي،  القومي 
املتحدة األميركية في شمال سورية، ملواجهة تنظيم  الواليات  الواقعي بينهم وبن 
داعش، ومع االستدارة التي قام بها الغرب في سياسته تجاه نظام األسد في سورية.

فاعتذر  الــفــاشــل،  االنــقــالب  قبل  الخارجية  باستدارته  أردوغــــان  بــدأ  املحصلة،  فــي 
لبوتن وطّبع عالقته مع إسرائيل. وهنالك مؤشرات على تدوير الزوايا الحادة في 
 لن تتوقف في املرحلة املقبلة، بل 

ٌ
موقف تركيا تجاه سورية ومصر، وهي استدارة

أردوغــان حريصًا على تحسن عالقته  ر، وعلى األغلب سيكون 
ّ
ستتعمق وتتجذ

دت 
ّ
بكل من روسيا وإيران وتمتينها، وتقديم تنازالت بهذا الخصوص، بعدما تأك

حقيقتان أساسيتان؛ األولى هشاشة الوضع الداخلي التركي، والثانية أوهام »الناتو« 
والتحالفات الدولية اإلقليمية والدولية.

بالضرورة، لن تنعكس هذه املتغيرات الجديدة بصورة مباشرة وفورية على أرض 
الواقع، لكنها ستترجم بصورٍة متدرجٍة في املرحلة املقبلة، وعلينا، نحن العرب، أن 

نعّد أنفسنا لتراجع الدور التركي الفاعل في مواجهة التحّديات التي تواجهنا.

ضد أردوغان ومعه أصابت أليف شافاق

أردوغان بعد االنقالب
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ك خارج 
ّ
حني تتحّدث عن الوطن وحنينك إليه، فــأّول ما يتبادر إلى ذهن السامع، أن

ك ال 
ّ
ك تشكو حنينًا، ولهفة لوطنك، وأنت فيه، وأن

ّ
حدود هذا الوطن األم؛ لكن ال يدرك أن

تزال قابعًا على مساحة تناسب خذالنك وخيبتك.
ك ستعيش املتناقضات على أصولها، وفروعها، 

ّ
في البالد التي عاشت الحرب، يبدو أن

وبقديمها وحديثها، وجديدها أيضًا؛ فأنت هنا في سورية تحيا داخل وطٍن، تقاسمت 
 أشكال الدمار والخراب والخوف والرعب.

ّ
محافظاته كل

 أشكال الغربة بالتساوي بني املحافظات، فحتى ضمن 
ّ

وفي سورية اليوم، تتّوزع كل
املدينة الواحدة هناك شوارع يحظر عليك الوصول إليها، بل ويستحيل لك أن تعبرها؛ 
وأنــت املقيم على بعد أمتار منها؛ فهذا حّي لهذا الفصيل، وذلــك حّي لفصيل آخر، 
وقدرك الذي وضعك في حّي ما، سيمنعك من زيارة اآلخر. وأنت هنا، محاط بمساحة 
من الحرية التتجاوز الكيلو متر بأحسن األحوال، وضمنها يحق لك أن تتفنن بسبل 
الحمراء  الخطوط  تتجاوز  ال  أن  عينيك  نصب  تضع  أن  على  وتنقالتك،  رفاهيتك، 
العاجز على  املنفى هو وطن يمنحك شعور  الوطن  الكيلو مترات.  تلك  تتعدى  التي 
كرسي متحّرك، فمهما حاولت لن تستطيع تجاوز منطقٍة صغيرة قد تكون خالصة 
ها بعيدة أيضًا، وممنوعة. خساراتنا تزداد، والخناق يضيق أكثر فأكثر، 

ّ
أحالمك؛ لكن

وخارج جسدك أنت محكوٌم بما يسمح لك بالتحّرك خالله، وداخل فكرك أنت منغلق 
ها تتالشى قبل أن تظهر.

ّ
ومنكفئ على أفكار تحيا وتموت دون أن ترى النور ألن

وسيطفو على السطح قريبًا ثقافة جديدة، سنقرأ من خاللها أروع مشاعر الشوق 
 عن حالنا تجاه شــوارع مقابلة لنا، والنستطيع الوصول إليها، أو 

ً
وأعظمها، معّبرة

نا حتى اآلن وبعد خمس سنني، لم نجد 
ّ
أشخاص يعيشون معنا في أسرة واحدة، لكن

قناة الوصل بني أفكارنا وأفكارهم.
أغاني الغربة لن نغنيها لحلب ودمشق، ونحن في قــاراٍت أخــرى، سيرّددها أهلوها 
عت الحرب أوصال مدنهم، وباتت من األحالم الكبيرة زيارة تلك املدن، وهم 

ّ
الذين قط

داخل سوريا ال خارجها.  أصبح السفر من مدينة إلى أخرى، كالهجرة من بلد إلى 
 أنواعها، وبأبشع صورها، 

ّ
خر، بل أشّد خطورة، وهي رحلة محفوفة باملخاطر بكل

وتبكي العوملة وترثي لحالنا، فنحن عدنا بل، ربما ابتكرنا وضعًا جديدًا لم يعشه 
حتى أجدادنا من التقوقع واالنكفاء، وضع يحّول الوطن ملنفى، واملواطن لغريب، حتى 

إشعارخر، أو ربما حرب أخرى. 
يسرى السعيد )سورية(

أّمــة واحــدة؟  متى كــان العرب متفقني؟ ومتى كانوا 
ه »اتفق العرب على أن ال يتفقوا«، 

ّ
فجميعنا يعلم أن

وكأّن خالفهم هذا في كل أمر، وأّي أمر، أزلّي أبدّي، 
فاملثل: »أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على 
فالعرب  الــعــرب،  عند  العمل  عاطلة  مقولة  الغريب«، 
أعــداء الــعــرب، »وإن كــان الشأن غير عربي أصــال«، 
أّن  االنــقــالب تركي محض؛ إال  أّن  الــرغــم مــن  فعلى 
الخالف  الخالف كان عربيًا محضًا، بل رّبما كان 
الدائر بني السياسات العربية من أجل الحدث التركي 

الراهن أشّد وطأة من الخالف التركي التركي! 
انــقــســمــت الـــبـــالد الــعــربــيــة، كــعــادتــهــا، بــعــد مــحــاولــة 
االنقالب الفاشلة في تركيا؛ إلى صفني متالحمني 
إلى  بينهما  االنــقــســام  وتفاقم  وإعــالمــيــًا،  سياسيًا 
داخلية،  في خالفات وصــراعــات سياسية  توظيفه 
الحدث  بــات  املكاسب، حتى  قــدٍر من  أكبر  لتحقيق 
التركي، املحّرك األّول واألساسي لجميع السياسات 
ــــد االنــقــالب  الــعــربــيــة فــي اآلونــــة االخـــيـــرة، فــفــريــق أّي
على الرئيس أردوغــان منذ السويعات األولــى، بكل 
ــــالم ولـــســـان وفـــصـــاحـــة، حــتــى أّن  ــي مـــن أعـ ــ ــا أوتـ مـ
الحدث  حقيقة  عن  ينفصل  يكاد  إلعالمهم  املتابع 
 مـــن نـــجـــاح االنـــقـــالب 

َ
ومـــجـــريـــاتـــه، فــيــتــأكــد يــقــيــنــا

 نقيصة 
ّ

إياه كل التركي، محّملني  الرئيس  وسقوط 
وبذيئة، فرحني بما أصابه وشعبه وبلده، راجني من 
الله زوالـــه بــال رجــعــة. وفــريــق آخــر ناصر أردوغـــان 
 عنه دفاع املستميت على ماله 

َ
ونظامه، فوقف مدافعا

 سبيل وطــريــق سلكه بعد 
ّ

وعــرضــه، فــأّيــده فــي كــل
فشل االنقالب، ومبررًا له كل نهج ينهجه، غير متوان 
في إلقاء التهم على كل من أثيرت حوله الشكوك أو 
الظن بضلوعه أو تّورطه باالنقالب، وكأّن املتهم لم 

الفريقني  كــال  إدانــتــه!  تثبت  حتى  بريئًا  يومًا  يكن 
كان يتحدث في قنواته الفضائية بما تهوى نفسه 
وتـــحـــب مــــن تـــحـــلـــيـــالٍت ســيــاســيــة أو تــصــريــحــاٍت 
بــال منطق وال حــيــاد، وكـــأّن الــســاحــة ســاحــة حرب 
ونـــزال، وليست أعــالم وفــكــر، وبــني هــذا وذاك ضاع 
تعد  فلم  نفسها،  القضية  نفسه، وضــاعــت  الــحــدث 
السياسي  املــوقــف  سّيد  الفاشلة  االنــقــالب  محاولة 
واإلعالمي العربي! والتي لو نجحت ألودت بتركيا 
مما  بكثير  أعــظــم  انــزالقــات  إلــى  بأكملها  واملنطقة 
أودت به االنقالبات العسكرية السابقة في املنطقة، 
السياسة  فــي  انــقــالب حقيقي  أفــضــى عنها  والــتــي 
التركية داخليًا وإقليميًا وعامليًا، بل أصبح التحليل 
»املـــنـــحـــاز« والــتــعــلــيــق الـــســـيء والـــــــرديء، هـــو ســّيــد 
 
َ
عوضا هــذا  العربية،  املحطات  فــي  والكلمة  املــوقــف 
عـــن تـــراشـــق الــســيــاســات الــعــربــيــة وإعــالمــهــا فيما 
بينها، جّراء تصريحات بعضها البعض إزاء الحدث 
التركي الراهن، حتى أّن األمر وصل بأحد الفريقني 
باتهام اآلخر بضلوعه ومشاركته في االنقالب على 
وتأييده  بتخوينه  اآلخر  عليه  فرّد  التركي،  الرئيس 
بنابلهم،  الــعــرب  حابل  فضاع  ومنظماته،  لــإرهــاب 
وحّولوا الساحة اإلعالمية إلى معركة عربية عربية، 
الفائز فيها هو األكثر إساءة لآلخر، واألكثر اتهامًا 
والــذيــن  الــعــربــيــة،  الــقــنــوات   متابعي 

ّ
لــكــل لـــه، فهنيئًا 

عون آذانهم يوميا بكل تلك الشتائم واالتهامات 
ّ
يمت

ألسنة خبرائها  العربية، على  املحطات  املتبادلة بني 
باتت سياسة  فيها.  السياسيني  املفكرين  وصفوة 
ــرًا بــديــهــي، في  الــخــالف واالخـــتـــالف عــنــد الــعــرب أمـ
 أمر وأّي أمر؛ وإّن كان ما يختلفون عليه بعيدًا 

ّ
كل

فلو  واملحلية،  اإلقليمية  ونزاعاتهم  قضاياهم  عــن  

كــان محل الــخــالف هــو شــأن داخــلــي إلحــدى الــدول 
العربية؛ لكان بمقدور استطاعتنا أن نستوعب، ولو 
الدافع  العرب، هي  أّن املصالح املتضاربة بني  قليال، 
وراء اختالفهم. ولكن، عندما يكون الشأن هو شأن 
 هذا 

ّ
نــدرك سبب كــل أن  لنا  خارجي برمته؛ فكيف 

الكم من الخالف بل من التناحر بني الدول العربية، 
العربية منسجمة  الــدول  بعض  كانت مصالح  فــإن 
مع سياسة أردوغــان ونظامه ومؤيدة له؛ وإن كانت 
مــصــالــح وســيــاســة دول عــربــيــة أخــــرى  ال تنسجم 
ــتــركــي، فــهــذا ال يــعــنــي نبتعد  ــرئــاســي ال ــنــظــام ال وال
افتقدته  الـــذي  املنطقي  التحليل  عــن  البعد  هــذا  كــل 
أكثرية محطات الدول العربية، وتمّيزت به املحطات 
اإلعــالمــيــة االجــنــبــيــة، الــتــي نــاقــشــت الــحــدث بكثير 
الــرغــم مــن تضارب  مــن املوضوعية والــحــيــاد، على 
وال  بــالدهــا،  وأنظمة  تركيا  بني  السياسية  املصالح 
يعني أيضًا أن تلقي كل بلد عربية على شقيقتها 
األخرى تهمة دعم اإلرهاب والخيانة، وتجعل منها 
مـــرمـــًى لــقــذائــفــهــا اإلعــالمــيــة الــفــاضــحــة، وال يعني 
أيــضــًا أن قــتــل املــنــطــق والــحــيــاد فــي مناقشة األمــر 
يغفل  أن  دون  مــن  والسليم،  الصحيح  وجــهــه  على 
األول عينه عن بعض التجاوزات املناهضة للقانون 
الــتــركــي، كحالة  النظام  التي قــد تقع مــن  والــحــريــات 
االعتقاالت الواسعة، واتهام كل منتسب ملؤسسات 
غــولــن بــالــخــيــانــة، وطــلــب اإلعــــــدام لــكــل مــشــتــرك أو 
الفريق  يميل  أن  يعني  ال  أنــه  كما  لــالنــقــالب,  مؤيد 
ــعــداء والــكــراهــيــة لنظام  الــثــانــي كـــل  هـــذا املــيــل فــي ال
أردوغان، متمنيًا له االنغماس في ظلمات االنقالبات 

العسكرية والحروب األهلية.
سامية أنور دنون )فلسطين(

فضاء مفتوح

آراء

المهدي مبروك

يتواتر فــي تــونــس، وفــي أكثر مــن بلد عربي، 
عــلــى امــتــداد الــصــيــف الـــجـــاري، انــعــقــاد جملة 
من الندوات والفعاليات الفكرية التي تتناول، 
بــشــكــل أو آخــــر، مــســألــة الــنــخــب فـــي عالقتها 
بالتحّوالت الجارية حاليًا، وأساسا الحراكات 
مــن خالل  الــعــربــي،  الربيع  فــي دول  الحاصلة 
د طــرح هــذه املسألة 

ّ
مــقــاربــات مــقــارنــة.  يتعق

، يــتــســم بــالــتــبــاس مسألة  فـــي ســـيـــاٍق مــعــرفــيٍّ
 عن 

ً
بالذات، فضال العربي  العالم  النخب، في 

تــقــادم نــظــريــة الــنــخــب نــفــســهــا، ومــراجــعــاتــهــا 
ــاٌت تـــأخـــذ  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــًا، وهــــــي مـ ــيــ ــالــ ــّددة حــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ املـ
باالعتبار التحوالت التي عرفتها املجتمعات 
وخــصــوصــيــاتــهــا وديــنــامــيــكــيــاتــهــا املــحــلــيــة 
املــتــعــلــقــة بــإنــتــاج الــنــخــب وإعــــــادة إنــتــاجــهــا، 
ــرى. وتتأكد  وبــقــيــة الــفــئــات االجــتــمــاعــيــة األخــ
ــات، فــــي نــــظــــاٍم دولـــــــيٍّ يــتــعــولــم  ــعــ ــراجــ مـــثـــل املــ
لــتــبــادٍل مكثٍف  املــجــال  بشكل ســريــع، فاسحًا 
لــأفــكــار واملــعــلــومــات والــســلــع واتــســاع مراكز 
ونخب  افتراضيٍة  لجماعات  والتأثير  النفوذ 
الكالسيكية  النخب  نــفــوذ  يــهــّدد  مــا  شبحية، 
بعض  منها  وسحب  مواقعها،  ارتبكت  التي 
فترات  الوجاهة والتأثير، خصوصًا في مثل 
االنتقال الديمقراطي هذه التي تضعف فيها 
ســلــطــات الـــدولـــة، وتــتــعــثــر مـــحـــاوالت النخب 

فاطمة العيساوي

ــات اإلذاعـــــيـــــة  ــطــ ــحــ يــــقــــول مـــــراســـــل إحــــــــدى املــ
الــلــبــنــانــيــة، فـــي مـــعـــرض تــغــطــيــتــه الــعــمــلــيــات 
األمــنــيــة لــلــجــيــش الــلــبــنــانــي، بــعــد الــهــجــمــات 
االنتحارية التي استهدفت بلدة القاع، الشهر 
فرض  الذين  السوريني  الالجئني  إن  املــاضــي، 
أســرى  إلــى  ليتحّولوا  الــتــجــول،  حظر  عليهم 
فـــي مــخــيــمــاتــهــم، مــقــتــنــعــون تــمــامــًا بــضــرورة 
اإلجــــــراءات املــفــروضــة عــلــيــهــم، ولــديــهــم كامل 
الــتــفــهــم لــهــا. املـــراســـل املــهــنــي الــــذي لـــم يكلف 
نفسه بنقل صوٍت واحٍد على األقل، من هؤالء 
املتفهمني لإلجراءات التعسفية ضدهم، يقّدم 
األمر على أنه ترتيب أمني بسيط في خطاب 
ــع الــبــيــانــات  ــفـــي، يــتــمــاهــى مــ ــاطـ »وطــــنــــي« عـ
الــرســمــيــة ملـــســـؤول ســيــاســي.  قــبــح عنصري 
طائفي، مذهبي رجعي... يجتاح لبنان. موجة 
مــن الــقــبــح بـــألـــوان مــتــنــّوعــة تــعــصــف بــالــبــالد 
التي نحّب أن نعتقد أنها ال تزال ليبرالية، وال 
 من الهواء الحر غير املقنن في 

َ
تزال تقدم نافذة

عالٍم عربيٍّ يزداد انغالقا.
صــــور الجــئــني ســـوريـــني، مـــوقـــوفـــني، عــلــى يد 
شرطة البلديات فــي مــمــارســاٍت أقــل مــا يقول 
غيتوات  بممارسات  وتذّكر  ة، 

ّ
مذل إنها  عنها 

النازية. يتعايش لبنان الليبرالي مع ما بات 
ــل مــشــهــدًا يــومــيــًا فـــي حــيــاة الــلــبــنــانــيــني، 

ّ
يــمــث

تنقله غالبية اإلعالم اللبناني على أنه إجراٌء 
قـــانـــونـــيٌّ عــــــاديٌّ فـــي ضــبــط األمــــــن، وتــوقــيــف 
الرسمية.  األوراق  حاملي  غير  مــن  الــالجــئــني 
وســـط الــضــخ الــســيــاســي واإلعـــالمـــي املــعــادي 

الــصــاعــدة، إمــا الفتقاد الكفاءة والــجــدارة، أو 
بالدولة   

ً
عـــادة الــالئــذة  العميقة  النخب  لــقــوة 

الـــعـــمـــيـــقـــة، أو إكـــــراهـــــات الـــســـيـــاق اإلقــلــيــمــي 
واملــوقــف الــدولــي عــمــومــًا. جعلت بــعــض هــذه 
املـــســـتـــجـــدات بــعــضــهــم يــــتــــحــــّدث عــــن نــهــايــة 
النخب، أو تشّكل نخٍب مضاّدة، إلى غير ذلك 
مـــن األطــــروحــــات، مـــا يــمــثــل جــــزءًا مـــن الــجــدل 
الثري الذي يرافق حاليًا طرح مسألة النخب 
العربية والربيع العربي.  كما يستمد مثل هذا 
البديهيات  جملة  مــن  مــشــروعــيــتــه  املــوضــوع 
واألفــكــار الــتــي انــتــشــرت عقب انـــدالع »ثـــورات 
الربيع العربي«، فغدت من املسلمات، والحال 
لــة، كالتي تعلقت بنفي  بــاملــســاء  

ٌ
أنــهــا جــديــرة

أن يــكــون للنخب دور فــي مــا جــرى فــي بلدان 
الــربــيــع الــعــربــي مــن حــراكــاٍت يــرّدهــا بعضهم 
إلى الجماهير العفوية، أو االعتقاد أنها كانت 
ــــوراٍت بـــال رؤوس أو قـــيـــادات، فـــي نــــوٍع من  ثــ
التشفي من نخٍب كان بعض فصائلها شريكًا 

في ما آل إليه حال بعض بلداننا. 
التحيز ألي أطروحٍة، تتيح دراسة  بعيدًا عن 
في  الديمقراطية  والــتــحــوالت  النخب  مسألة 
بــلــدانــنــا تــدقــيــق املــفــاهــيــم، وتــحــديــد األدوار 
التي قد تكون لعبتها النخب في سياٍق زمنيٍّ 
يــبــرهــن عــلــى  حـــرج الــرهــانــات املــعــقــودة على  
الــتــحــوالت العصيبة  نخبنا فــي مــجــرى هــذه 
الــتــي تــمــّر بــهــا مــنــطــقــتــنــا. دفــعــت الــتــطــورات 

تركيع  األمــن، تعتبر مشاهد  لالجئني بحجة 
السوريني املوقوفني من منازلهم، وتصويرهم 
في وضعياٍت مذلٍة أمرًا عاديًا بالنسبة لغالة 
ــراءات األمنية  ــ اإلجـ »وطــنــّيــة« قبيحة، حــولــت 
 
ً
الـــتـــي كــــان مـــن املـــفـــتـــرض أن تـــكـــون قــانــونــيــة
السياسي،  ي 

ّ
للتشف مناسبٍة  إلــى   

ً
وإنــســانــيــة

ــلـــنـــة لـــدى  ــة املـــشـــاعـــر الـــدفـــيـــنـــة واملـــعـ ــ ــدغـ ــ ودغـ
ــٍة مـــن الــلــبــنــانــيــني، تـــرى فـــي إذالل  ــعـ فــئــٍة واسـ
الظاهرة  ما.ليست  لهويٍة  انتصارًا  السوريني 
الــعــنــصــريــة املــتــفــاقــمــة ولــيــدة تــفــجــيــرات بلدة 
الصلة بخطاٍب  بل وثيقة  ومــا بعدها،  القاع، 
ــفـــضـــوح يــدعــمــه  ــنـــصـــريٍّ عـــلـــى املـ ــيـــاســـيٍّ عـ سـ
صــمــٌت رســـمـــيٌّ أشــــّد عــنــصــريــة. تــنــقــل مــواقــع 
إلكترونية يوميًا تعبيراٍت عنصرية عدة، من 
الــشــتــيــمــة إلـــى رســـم شـــعـــاراٍت عــلــى الـــجـــدران، 
تــدعــو الــالجــئــني الــســوريــني إلــى الــرحــيــل، إلى 
ضــــرب أطـــفـــال ســـوريـــني يـــمـــارســـون الــتــســّول 
إلى إجبار أطفاٍل سوريني على  الشوارع،  في 
الـــركـــوع أمــــام الــعــلــم الــلــبــنــانــي، إلـــى الــتــعــّرض 
لــالجــئــني بــالــضــرب والــطــعــن. وكــانــت الشبكة 
الـــــســـــوريـــــة لــــحــــقــــوق اإلنـــــــســـــــان قــــــد رصــــــدت 
بحق  اللبناني  الجيش  بها  يــقــوم  انــتــهــاكــاٍت 
الـــالجـــئـــني الـــســـوريـــني، فـــي عــمــلــيــات اقــتــحــاٍم 
قــصــف عشوائي  ومــنــهــا  الــالجــئــني،  ملخيمات 
الشبكة  تحدثت  كما  وتنكيل،  وضـــرب  وقــتــل 
عن حــاالت تعذيٍب لالجئني سوريني أفضت، 
اٌت  فــي حـــــاالٍت، إلـــى املــــوت. ال تــوجــد إحـــصـــاء
 لضحايا ظاهرة العنصرية املتنامية، 

ٌ
رسمية

كما ال يــوجــد رصــد ملختلف أشــكــالــهــا، إال أن 
الخطر األكبر هو التناغم السياسي اإلعالمي 

ومعروفة  للقواعد،  فاقدة  السياسية  األلعاب 
لعب  إلــى  تتحول  قــد  فإنها  مسبقًا،  النتيجة 
قاتلة، أو مدمرة، تؤدي إلى تعميم العنف على 
شاكلة الحروب األهلية أو اإلرهاب .. إلخ، كما 
هو الحال في الثورة اليمنية أو الليبية وحتى 
ــّول الــثــائــرون واملــنــتــفــضــون، في  الــســوريــة. عــ
أكثر مــن بلد عــربــي، خــالل الــســنــوات الخمس 
الــفــارطــة، عــلــى تــجــّدد الــنــخــب وقــدرتــهــا على 
انـــتـــداب فــاعــلــني جـــدد )ســـاســـة، رجــــال أعــمــال، 
تــكــنــوقــراط، إعــالمــيــون إلــــخ(. ولــكــن، يــبــدو أن 
، خصوصا أن حالة 

ً
الحصيلة كانت متواضعة

املجتمعات  شــّجــت  الــتــي  الــحــادة  االستقطاب 
ــورات الــعــربــيــة  ــ ــثـ ــ الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي شــمــلــتــهــا الـ
أعــــادت إلـــى املــواجــهــة رمــــوز الــنــخــب القديمة 
وتجنيدهم،  الــشــبــاب  انــتــداب  استأنفت  الــتــي 
وفــــق آلـــيـــات إعـــــادة إنـــتـــاج الــنــخــب فـــي ثــقــافــة 
القديمة،  النخب  استحوذت  باتريمونيالية. 
عــلــى خـــالف مــا تــوقــعــنــا، عــلــى قـــوة تجنيدية 

استمرار تسجيل الوالدات السورية في لبنان، 
على الرغم من أن التسجيل هو عملية توثيق 
لـــلـــوالدة، وال أثـــر قــانــونــيــًا لـــه. حـــّرض الــوزيــر 
نــفــســه رســمــيــًا عــلــى اإلجـــــــــراءات الــعــنــصــريــة 
ضـــــد الـــــســـــوريـــــني، داعـــــيـــــًا إلـــــــى تـــفـــتـــيـــش أي 
للخطر،  مصدرًا  باعتباره  للسوريني،  تجمع 
ومــنــع تــجــمــعــات الــنــازحــني الــســوريــني داخـــل 
الــبــلــديــات، ومــنــع فــرص العمل عــن السوريني 
ــؤخــذ مــن طريق اللبنانيني. لم 

ُ
الــتــي، بــرأيــه، ت

إال   
ً
مناسبة اللبنانية«  »الــســيــادة  وزيـــر  يــدع 

كل  على  العنصري  حقده  لتفريغ  واستغلها 
اللبنانية  للهوية  تعريفه  مــع  يتناسب  ال  مــا 
منبٍر  إلى  بذلك  متحّوال  الصالحة،  واملواطنة 
إلــى العنف في حق  لخطاب الحقد، والــدعــوة 
ارتفاع  إلى  العنصري  الحقد  الالجئني.  ومن 
نبرة أصوات الرجعية املذهبية والدينية. طرد 
الزميل إيلي الحاج من عمله في إذاعة الشرق، 
»فيسبوك«  فــي  صفحته  عــلــى  مــوقــف  بسبب 
اعــتــبــر »مــســيــئــًا لــــإلســــالم«، فـــي حـــني اقــتــصــر 
على طرح تساؤٍل حول تفسير بعض اآليات 

 
ً
عالية وتعبئة وشحن غير متوقعني، مستغلة

صعوبات املرحلة ومشاعر الخوف واإلحباط 
وهم  بــالــذات،  الشبابية  الشرائح  نخرت  التي 

الذين كانوا وقود تلك الثورات. 
 في إنتاج 

ً
لم تفلح الحراكات العربية إال قليال

نخب جديدة، وربما كانت النخب، في أحياٍن 
نــخــبــا مليشوية  أي  ــاّدة:  مــــضــ نــخــبــًا  كــثــيــرة، 
الــحــروب والــثــورات.  السلع وأثــريــاء  ومهربي 
ثوبها  تــجــّدد  أن  القديمة  النخب  استطاعت 
كـــالـــحـــيـــة، وتـــعـــقـــد، أحـــيـــانـــًا أخـــــــرى، صــفــقــاٍت 
الصاعدة، حتى تستمد  النخب  مع  مشبوهة 
مــشــروعــيــة. لــيــس مــن املــصــادفــة أن تــؤكــد جل 
املـــؤشـــرات والـــدراســـات الــحــالــيــة أن مــؤشــرات 
الفساد والتهريب وغيرها من مظاهر الفساد 

ارتفعت بعد تلك الثورات بشكل مفاجئ.
حتى في الحالة التونسية التي تعد استثناًء، 
فإن النخب الجديدة فقدت، في معظم األحيان، 
الــتــأثــيــر وتــوجــيــه بقية الفئات  قــدرتــهــا عــلــى 
الواسعة من الجماهير، وذلك إما تحت  حالة 
الـــحـــصـــار الـــــذي تـــمـــارســـه الــنــخــب اإلعــالمــيــة 
املشدودة إلى املنظومة القديمة، أو محاصرة 
الدولة العميقة، ومعاقبة النخب االقتصادية 
 عن عيوب 

ً
الهائمة دومًا بحنني املاضي، فضال

التجربة التي أبانت عن مواطن عديدة الفتقاد 
الجدارة، وهي جوهر النخب عادة. 

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 للبيرة في منطقة طريق 
ٌ
القرآنية. نزع إعــالن

الــجــديــدة فــي بــيــروت، ومــحــاوالت مماثلة في 
على  تفرض  بلدية جبشيت  طرابلس.  مدينة 
املـــحـــال الــتــجــاريــة اإلقـــفـــال نــصــف ســـاعـــة في 
أوقـــــات الـــصـــالة. بــلــديــة أخــــرى تــمــنــع اقــتــراب 
الـــنـــســـاء مـــن مــســبــٍح عـــمـــومـــي، بــحــجــة إمــكــان 
يدافعون  الــرجــال. صحافيون  إثـــارة شــهــوات 
خالل  مفطرين  تستقبل  مطاعم  مقاطعة  عــن 
شهر رمضان. طالبات في أحد فروع الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة يــتــعــّرضــن لـــتـــهـــديـــداٍت مـــن طــالب 

بسبب ارتدائهن تنانير قصيرة... 
رقعته  سعة 

ّ
املت القبح  هــذا  نتعايش مع  كيف 

كـــل يــــوم فـــي لــبــنــان الـــلـــيـــبـــرالـــي؟ حــســنــًا فعل 
ــاراٍت  ــعـ ــع شـ نــاشــطــو املــجــتــمــع املـــدنـــي فـــي رفــ
تذّكر اللبنانيني العنصريني بأنهم كانوا، وال 
يـــزالـــون، الجــئــني فــي أغــلــب حــاالتــهــم فــي دول 
العالم. »ملــا تهني الجــئ ما تنسى إنــو خالتك 
بكندا، عمك بباريس، جدك بالبرازيل، وخيك 
بـــاإلمـــارات«، يــقــول شــعــاٌر حمله الــنــاشــطــون، 
ويذّكر أولئك املتباهني بانتشارهم العاملي أن 
العدد األكبر منهم كان، وال يزال، في وضعية 
الجئ أو مقيم أو نــازح أو مهاجر اقتصادي، 
قبل حصوله على جنسية البلد املضيف، إذا 
ما وجد إلى ذلك سبيال. ماذا لو عمدت بلديات 
إلــى منعنا من  التي تستضيفنا  الــغــرب  دول 
قـــام إرهـــابـــي بعملية  مـــغـــادرة مــنــازلــنــا، كلما 
باسم اإلسالم، على مثال تعامل بلديات لبنان 
مع الالجئني السوريني؟ قد يقول عندها غالة 

العنصرية اللبنانية »معهم حق«.
)كاتبة لبنانية(

الــحــالــيــة إلــــى ســيــولــة الــــحــــدود بـــني مختلف 
اتــهــا  ومــجــاالتــهــا  الــنــخــب  وانــــجــــراف فــضــاء
 على 

ً
الــتــقــلــيــديــة، مـــا يــجــعــل الــنــخــب مــنــفــتــحــة

بعضها، في التباٍس مريٍب يعسر فيه أن نمّيز 
بدقٍة بني النخب السياسية والنخب اإلعالمية 
تتنامى  سياقاٍت  في   ،

ً
مثال املالية،  النخب  أو 

فــيــه حــالــيــًا لــوبــيــات املــصــالــح ودوائــــر النفوذ 
التوسط  وأشكال  الضغط  وجماعات  الخفية 
االجتماعية، املتسترة ضمن هندساٍت تشّوش 
عــلــى الــنــخــب، بــاملــعــنــى الــتــقــلــيــدي، مــواقــعــهــا 
الــحــالــتــان، التونسية  لــنــا  ومــواقــفــهــا. قــدمــت 
بعدهما،  وحتى  ثورتيهما،  إّبـــان  واملــصــريــة، 
ــة الــنــخــب اإلعــالمــيــة  ــااًل حــيــًا عــلــى شـــراسـ ــثـ مـ
واالقــتــصــاديــة، واســتــعــدادهــا للقتال مــن أجل 
إجهاض ميالد نخٍب سياسيٍة جــديــدٍة، فهي 
»الــشــيــطــان«، مــن أجل  مستعدة للتحالف مــع 

قطع الطريق أمام هذا االحتمال.
وبــقــطــع الــنــظــر عــن أهــمــيــة الــــدور الـــذي لعبته 
النخب في إطالق الثورات، أو تأطيره، والذي 
كـــان، فــي واقـــع األمـــر، محتشمًا، فــإن اختالف 
إلــى جملٍة  العربي نفسه يعود  الربيع  مــآالت 
من العوامل، ذات صلٍة وثيقٍة بالنخب نفسها، 
ــــرار ثــنــائــيــة الــنــخــب املــدنــيــة والــنــخــب  عــلــى غـ
العسكرية وتجدد النخب وقدرتها على بناء 
السياسية، حتى  اللعبة  التوافقات وترويض 
 وذات جـــدوى.. إلــخ. فــإذا كانت 

ً
تصبح مثمرة

الضمني في تعميم فهٍم يقّدم هذه املمارسات 
أنها ترتيٌب أمنيٌّ عــاديٌّ ال بد منه، وأن  على 
ــكـــال الــعــنــصــريــة املــتــنــامــيــة لــيــســت ســوى  أشـ
من  اللبنانيون  يعانيه  ملــا  طبيعيٍة  فعل  ردة 
شظٍف، بسبب التبعات األمنية واالقتصادية 

الستقبال الالجئني السوريني.  
على أي أساٍس قانوني، أو ال قانوني، اعتمدت 
اٍت أقل ما يقال عنها  البلديات في تنفيذ إجراء
الالجئني  منع تجول  مثال  على  فاشية،  إنها 
الــســوريــني، بــعــد ســاعــٍة مــعــيــنــٍة مــن الــلــيــل، أو 
 ونهارًا، أو 

ً
منع خروجهم من مخيماتهم ليال

القيام بحمالت توقيف تعسفيٍة، تمارس فيها 
أنهم ال  املوقوفني، بحجة  اإلذالل على  أشكال 
عوضًا  املــطــلــوبــة،  الــرســمــيــة  األوراق  يملكون 
اٍت وآلياٍت واضحٍة لقوننة  عن تحديد إجـــراء
ــذي يــفــّســر صــمــت وزيـــر  ــ ــا الـ ــع هــــــؤالء؟ مـ وضــ
الداخلية والبلديات عن هذه املمارسات التي 
البلديات،  مختلف  فــي   

ً
معممة  

ً
ظــاهــرة بــاتــت 

 إياها الى ما يشبه املعتقالت في أكثر 
ً
محولة

؟
ً
ظواهر االنفالت من القانون وقاحة

يــواجــه الــخــطــاب اإلنــســانــي للمجتمع املــدنــي 
 شعارات 

ً
الذي نزل، أخيرًا، إلى الشارع حامال

تــنــّدد بــالــثــقــافــة الــعــنــصــريــة خــطــابــًا سياسيًا 
ــــاض فـــــي تــــبــــريــــر الـــعـــنـــصـــريـــة  ــ وإعـــــالمـــــيـــــًا، مـ
وتأطيرها في لباس »وطني«. يقود الخطاب 
لبنان، جــبــران باسيل،  املــقــذع وزيــر خارجية 
في تصريحاته املتعاظمة في غبائها، كما في 
فاشيتها العلنية. يقود باسيل حملة تخويٍف 
ــأن يــحــذر  ــ ــنـــان، كـ ــبـ مــــن تـــوطـــني ســـــــوريٍّ فــــي لـ
من  الالجئني  لشؤون  العليا  املفوضية  أخيرًا 
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موسكو ـ رامي القليوبي

ــم يــتــمــكــن االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي بــنــظــامــه  لـ
ــلـــى كـــافـــة  ــيــــطــــرة الـــــدولـــــة عـ ــولـــي وســ ــمـ ــشـ الـ
مجاالت الحياة فيه، من فرض نظامه على 
الغجر، إذ عرفوا حتى في عهد الشيوعية بالتسّول 
وإقامة مبان عشوائية واملضاربة بالسلع في السوق 

السوداء.
في  »البيريسترويكا«  عهد  فــي  الغجر  وضــع  تفاقم 
منتصف الثمانينيات من القرن املاضي بعد تراجع 
سيطرة الدولة. وهو ما أدى إلى زيــادة تسّربهم من 
ــداد مــتــزايــدة مــنــهــم فـــي أعــمــال  ــ الــتــعــلــيــم وضـــلـــوع أعـ
إجــرامــيــة وزيــــادة الــكــراهــيــة تجاههم بــني املــواطــنــني 

العاديني.     
يوضح الباحث في تاريخ الغجر نيقوالي بيسونوف، 
أنه على الرغم من ترك السلطات السوفييتية للغجر 
رت لهم سكنًا وفرص 

ّ
اتباع نمط حياتهم، إال أنها وف

إلــى أن تغير كــل شــيء في  عمل وتعليمًا ألبــنــائــهــم، 
عــهــد »الــبــيــريــســتــرويــكــا« الـــتـــي أطــلــقــهــا آخــــر زعــيــم 

لالتحاد السوفييتي ميخائيل غورباتشوف.
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«: »بـــعـــد  يــــقــــول بــــيــــســــونــــوف لـــــ
الــبــيــريــســتــرويــكــا، ازداد ضــلــوع الــغــجــر فـــي تــجــارة 
ت 

ّ
ــذ ــى تــشــويــه صـــورتـــهـــم. وغــ ــا أدى إلــ املــــخــــدرات، مـ

وسائل اإلعالم هذه الصورة بالترويج ألنباء قيامهم 
ــرى، وتــســّربــهــم مـــن الــتــعــلــيــم  ــ بــالــســرقــة وجــــرائــــم أخــ

والعمل«.
الحالية،  اإلحــصــاءات  إلــى  إذا نظرنا  »لــكــن  يضيف: 
 الــغــجــر لـــم يــعــد لــهــم ضــلــوع فـــي تــجــارة 

ّ
فــســنــرى أن

املخدرات تقريبًا، إذ تم ضبط 11 حالة فقط تختص 
الــتــجــارة فــي مــقــاطــعــة موسكو  بضلوعهم فــي هـــذه 

خالل عام كامل«.
يــحــّمــل الــبــاحــث فـــي تـــاريـــخ الــغــجــر وســـائـــل اإلعــــالم 
الروسية املسؤولية عن تشكيل »الصورة اإلجرامية« 
للغجر، لتجاهلها وجود مثقفني من بينهم وطالب 
جــامــعــات وأصـــحـــاب مــهــن مــخــتــلــفــة مــثــل املـــدرســـني 

واملهندسني وحتى رجال الشرطة.
وحــول طبيعة العالقة بني الشعب الروسي والغجر 
الذين يعيشون بينهم، يقول: »لم تحدث خالل الحرب 
العاملية الثانية أي حاالت انشقاق للغجر عن الجيش 
اليهود  بحق  الجماعية  اإلبــــادة  خــالل  السوفييتي. 
والغجر من قبل النازيني، كان الروس يخبئون الغجر 

في منازلهم، معّرضني حياتهم بالذات إلى الخطر«.
ــاءات، يبلغ عـــدد الــغــجــر فــي روســيــا  بحسب اإلحـــصـ
نــحــو ربــــع مــلــيــون شــخــص، بــيــنــمــا تــشــيــر تــقــديــرات 
ــاف هــــذا الــــرقــــم. يــقــيــم أغــلــبــهــم في  ــعـ أخـــــرى إلــــى أضـ
ــي املـــــدن الـــكـــبـــرى مــثــل مــوســكــو والــعــاصــمــة  ــواحـ ضـ
 هناك 

ّ
الشمالية الروسية سانت بطرسبورغ، كما أن

تجمعات للغجر في مقاطعات كراسنودار وبسكوف 
وسمولينسك وتوال وغيرها.

تصدرت قضايا الغجر املشهد اإلعالمي في روسيا 
أخيرًا بعد إزالــة أكثر من 100 مبنى غير مصرح به 
تــوال، حيث كانت  فــي مقاطعة  فــي قرية بليخانوفو 

تقيم إحدى أكبر مجموعات الغجر في البالد.
يــؤكــد رئــيــس »مــجــلــس الــغــجــر فــي مــوســكــو« الفنان 
ــه يــتــعــني عــلــى  ــ ــان غـــروخـــولـــســـكـــي أنـ ــ ــ املـــســـرحـــي رومـ
بليخانوفو  حــالــة   

ّ
لــكــن بــالــقــانــون،  االلـــتـــزام  الجميع 

كـــانـــت تــتــطــلــب حــــــوارًا، ولـــيـــس إزالـــــة املــبــانــي بشكل 
مباشر من دون عرض أي بديل على قاطنيها.

يقول غروخولسكي في حديثه إلى »العربي الجديد«: 
»عــاش الغجر فــي هــذه املنطقة منذ أكثر مــن نصف 
قــــرن وأقــــامــــوا مــبــانــي، وكـــانـــت األنــظــمــة الــســيــاســيــة 

 أّيًا منها لم يتعرض لهم حتى اآلن«.
ّ
تتغير، لكن

ــــول مــصــيــر الــغــجــر الـــذيـــن جــــرى هــــدم مــنــازلــهــم،  وحـ
أّي من سكان  املباني، لم يذهب  إزالــة  يضيف: »بعد 
الــقــريــة إلــــى مـــراكـــز اإليـــــــواء، بـــل انــتــقــلــوا إلــــى بــيــوت 

أقربائهم للعيش معهم«.
 أكبر املشكالت التي يواجهها 

ّ
ويرى رئيس املجلس أن

السوفييتي، هي  االتحاد  ما بعد  الغجر في روسيا 
الــتــســّرب مــن التعليم وعـــدم االنـــدمـــاج، وذلـــك بسبب 
إقامتهم بشكل منعزل عن القوميات األخــرى. يقول: 
ــاء الــغــجــر يــســتــكــمــلــون  ــنـ ــن أبـ ــة فــقــط مـ ــائـ »50 فـــي املـ
التعليم  يتابعون  املائة  في  املــدرســي، و10  تعليمهم 
املـــدارس في عهد  التسّرب من  كــان  الجامعي. بينما 
االتحاد السوفييتي في صفوف الغجر من الحاالت 
لة الوالدين في  الفردية ال أكثر. كان هناك نظام ملساء
كــان يجري  كما  التعليم،  مــن  أبنائهما  تــســّرب  حــال 
توفير كتب التعليم ووجبات الغذاء والزي املدرسي 

مجانًا لجميع التالميذ بمن فيهم الغجر«.
ــــول أســـبـــاب الــنــظــرة الــســلــبــيــة تـــجـــاه الــغــجــر في  وحـ
ق: »إذا رأيــت أّيــًا من الغجر يرتدي بدلة 

ّ
روسيا، يعل

 املــتــســول يلفت 
ّ
وربــطــة عــنــق، فــلــن تنتبه إلــيــه، لــكــن

ما 
ّ
األنظار أكثر من غيره. ليست هناك أمم مجرمة، إن

أشخاص مجرمون«.   
 أنشطة الغجر في روسيا 

ّ
يوضح غروخولسكي أن

 »الــغــجــر 
ّ
ــــرى، إذ إن تــخــتــلــف مـــن مــجــمــوعــة إلـــى أخـ

الــفــن والثقافة،  ، يعملون فــي مــجــال 
ً
الــــروس« مــثــال

مجاالت  فــي  تعمل  أخــرى  مجموعات  هناك  بينما 
املعادن والبناء. 

ــلـــة عـــلـــى دور الـــغـــجـــر فــــي الــحــيــاة  ــثـ ــن بــــني األمـ ــ ومـ
الذي  »رومــني«  الغجر  الثقافية في روسيا، مسرح 
يــقــدم عــروضــًا فــي موسكو منذ أكــثــر مــن 80 عامًا. 
وكــــان لــلــغــجــر أيــضــًا حــضــور فـــي األعـــمـــال األدبــيــة 
ــان األدبـــــاء الــــروس يــــرون فــي نمط  الــروســيــة، إذ كـ
»سجن  عن  بعيدًا  الحرية  معنى  املتجول  حياتهم 
ـــدن الــخــانــقــة«، كــمــا وصـــف حــالــهــا أمــيــر شــعــراء  املـ
روســـيـــا ألــكــســنــدر بــوشــكــني فـــي قــصــيــدتــه املــطــولــة 

»الغجر« في النصف األول من القرن التاسع عشر.
يــعــود الـــذكـــر األول لــلــغــجــر، وهـــم شــعــب لـــه أصـــول 
هــنــديــة، فــي تــاريــخ روســيــا إلـــى الــنــصــف األول من 
الـــقـــرن الـــثـــامـــن عـــشـــر، بــعــدمــا جــــــاءوا مـــن بــولــنــدا، 
 بالعمل فــي تــجــارة الخيل والعرافة 

ً
وعــرفــوا أصــال

واملوسيقى.
وقــبــل الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، حــاولــت السلطات 
السوفييتية إقــامــة مــــزارع لــهــم، كــمــا لــم تــخــل هــذه 
الفترة من عمليات ضبطهم وترحيلهم إلى مناطق 

نائية.
وبعد انتهاء الحرب عام 1945، انشغلت السلطات 
الــســوفــيــيــتــيــة بـــإعـــادة إعــمــار الـــبـــالد، إلـــى أن صــدر 
الراحل نيكيتا  السوفييتي  االتحاد  في عهد زعيم 
بــتــوظــيــف الغجر  ــام 1956 مــرســوم  خــروتــشــوف عـ
مواقع  في  إجـــراءات إلسكانهم  واتخاذ  املتسولني، 
إقامة ثابتة، ما أحدث استقرارًا نسبيًا في حياتهم.

مجتمع
في  لــأطــفــال  مخّيمات صيفّية  ــــروا«  »أونـ الفلسطينيني  الــالجــئــني  وتشغيل  غــوث  وكــالــة  أطلقت 
قطاع غــزة، أمــس. وقــال مدير عمليات الوكالة، بو شــاك: »نعطي فرصة وأمــال ألكثر من 165 ألف 
أسابيع«. أضاف  ملــدة ثالثة  الــذي يستمر  الترفيهية،  الصيف  ألعاب  برنامج  للمشاركة في  طفل 
أن األونــروا، من خالل البرنامج الذي أطلقت عليه اسم »ألعاب املــرح«، تحاول »مساعدة األطفال 
العمل »على  إلى  البعيد عن الحروب واآلالم«، الفتًا  الوجه اآلخــر لغزة،  الفلسطينيني على رؤيــة 
)األناضول( تنشيط برنامج الصحة النفسية لأطفال في غزة، للحد من همومهم اليومية«. 

الــحــرارة في مدينة البصرة  ارتفاع كبير في درجــات  العراقية عن  أعلنت هيئة األرصــاد الجوية 
)جنوب البالد(، وقد بلغت 53.9 درجة مئوية. وتوقعت خبيرة األرصاد الجوية نغم محمد أن تبلغ 
درجات الحرارة 49 درجة مئوية في البصرة، على أن تنخفض خالل األيام املقبلة. أضافت أنه من 
املتوقع أن تصل درجات الحرارة في بغداد إلى 45 درجة مئوية. من جهته، قال الخبير في تاريخ 
األحوال الجوية والطقس كريستوفر سيـ  بيرت إن درجة الحرارة في البصرة تعد ثاني أشد درجة 
)أسوشييتد برس( حرارة قيست على سطح األرض بعد الكويت. 

البصرة تسّجل أشّد أيام العام حرارة»أونروا« ُتطلق مخيّمًا صيفيًّا ألطفال غزة

رّبـــمـــا تــحــلــم هــــذه الــفــتــاة )الــــصــــورة( بـــالـــعـــودة إلــى 
ها اليوم نازحة، وال تعرف متى تعود 

ّ
مدرستها. لكن

إلى بيتها والحياة التي كانت تعيشها.
انطالقًا من أهمّية التعليم إلعادة بناء العراق، أعلن 
أّن بالده تعاني  إقبال  العراقي محمد  التربية  وزير 
مــن نقص حــاد فــي األبــنــيــة املــدرســيــة وهــي تحتاج 
ألــف مــدرســة لضمان  إلــى تشييد نحو 20  بالتالي 

حصول الجميع على مقاعد دراسية. وقال إّن القطاع 
الــتــربــوي يــحــتــاج إلـــى مــجــمــوعــة مـــن اإلصـــالحـــات، 
القطاع،  في  والعاملني  التشريعية  املنظومة  تشمل 
مشيرًا إلى أّن وزارته »بدأت تعيد النظر في القوانني 
اقتراح  إلــى  باإلضافة  بالتربية،  الخاصة  واألنظمة 
القطاع وتأمني  لتطوير هذا  مشاريع قوانني جديدة 

األموال الالزمة لتشييد األبنية املدرسية«.

مـــن جــهــتــه، أعــلــن رئــيــس الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي سليم 
 املشاكل السياسية واالقتصادية 

ّ
الجبوري أّن »حل

الــتــي يــشــهــدهــا الـــعـــراق يــنــطــلــق مـــن قــطــاع الــتــربــيــة 
والتعليم«، مضيفًا أّن هذا »القطاع هو الوحيد القادر 
على بناء جيل جديد مدرك لألزمات التي تمّر بها 
منظومة  خــالل  مــن  وتقديم حلول حقيقية  الــبــالد، 
تعليمية تجعل من املناهج العلمية أدوات لعالج هذه 

أبناؤنا  له  تعّرض  »ما  أّن  الجبوري  تابع  املشاكل«. 
م على وزارة 

ّ
النازحون بسبب األوضاع األمنية، يحت

من  وذلـــك  لتعويضهم،  عاجلة  خطة  وضــع  التربية 
خـــالل إعــــادة تــأهــيــل املــبــانــي املــدرســيــة«. ولــفــت إلــى 
أّن »الــوقــت قــد حــان إلعــطــاء قــطــاع التربية األولــويــة 
القصوى، حتى يساهم في إعادة بناء العراق ملا فيه 
)األناضول( من مصلحة ألبنائه«. 
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انقسام في امتحانات 
الثانوية العامة في اليمن

العامة  الثانوية  امتحانات  بأن  اليمنيّين  التالميذ  العام، يشعر بعض  هذا 
التعليمية،  المؤسسة  في  االنقسام  ظل  في  منصفة،  تكون  لن 

و»التعاطف« مع التالميذ الذين يعانون بسبب الحرب

إيران متّهمة بتهريبها عبر الحدود

المخّدرات تنتشر في كردستان العراق

1819
مجتمع

صنعاء ـ العربي الجديد

تــبــدأ الــيــوم امــتــحــانــات الــثــانــويــة 
اليمنية  املــحــافــظــات  فـــي  الــعــامــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــكومـــة 
ــل انـــقـــســـام واضــــــح وغــيــر  ــي ظــ ــة، فــ ــيـ ــرعـ الـــشـ
البالد،  في  التعليمية  املؤسسة  في  مسبوق 
بسبب الحرب من جهة، واالنقسام السياسي 

من جهة أخرى.
ديوان وزارة التربية والتعليم في العاصمة 
أنصار  جماعة  لسيطرة  الــخــاضــع  صــنــعــاء، 
يوليو/تموز   30 أن  أعلن  )الحوثيون(،  الله 
العامة  الثانوية  امتحانات  بــدء  تــاريــخ  هــو 
فـــي املـــحـــافـــظـــات الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا، في 
وقت تقّرر بدء االمتحانات في املناطق التي 
يعني  مــا  الـــيـــوم،  الــحــكــومــة،  عليها  تسيطر 
أن االمـــتـــحـــانـــات والــتــصــحــيــح وغــيــرهــا من 
إلى  منطقة  من  مختلفة  ستكون  التفاصيل 
أخــرى. كذلك، تختلف املقّررات املحذوفة من 
املــنــاهــج الــدراســيــة فــي مــــدارس املــحــافــظــات 
تلك  الــحــوثــيــون، وبـــن  الــتــي يسيطر عليها 

الخاضعة لسيطرة الحكومة.  
مرور  بعد  التعليمية  العملية  رت 

ّ
تأث هكذا، 

أكـــثـــر مـــن عــــام عــلــى بــــدء الـــحـــرب، والـــتـــي ما 
زالــت مستمرة في أكثر من محافظة يمنية. 
يعتقد  املحويتي  التلميذ عبدالله  أمر جعل 
أن  منصفة، خصوصًا  تكون  لن  النتائج  أن 
املـــقـــّررات تختلف مــن مــحــافــظــة إلـــى أخـــرى. 
يــقــول: »أخــبــرنــي صــديــق مقيم فــي محافظة 
التربية  مكتب  أن  الحوثين(  )معقل  صعدة 

كل وزارة بتحديد موعد االمتحانات، وتغيير 
وإلغاء  الــعــامــة،  الثانوية  تالميذ  تقدير  آلية 
االمتحان الوزاري للصف التاسع من املرحلة 
األســاســيــة، عــلــى أن تــعــمــد كــل مــحــافــظــة إلــى 
ومن  بنفسها،  الصف  هــذا  امتحانات  إجـــراء 

دون االعتماد على املركز كما في السابق«.
في  االنقالبية  »السلطات  أن  مللس  ويوضح 
املالية  االعــتــمــادات  تحويل  رفــضــت  صنعاء 
ــة لــلــثــانــويــة  الــســنــويــة لــالخــتــبــارات الــــوزاريــ
ــر  ــررة«، األمــ ــ ــحــ ــ ــة إلـــــى املـــحـــافـــظـــات املــ ــامـ ــعـ الـ
ــدار قــرار  الـــذي دفــع مجلس الــــوزراء إلــى إصـ
فـــي نــهــايــة يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي يــلــزم 
الــســلــطــات املــحــلــيــة فــي املــحــافــظــات املــحــررة 
بتحمل نفقات االختبارات الوزارية لتالميذ 

الثانوية العامة من مواردها املحلية.
ــوزارة هــذا الــعــام اتــخــذت قــرارًا  يضيف أن الــ
ــرمـــوت،  ــاح ملـــحـــافـــظـــة حـــضـ ــمـ ــالـــسـ ــًا بـ ــئـ ــريـ جـ
امتحانات  بــأداء  اليمنية،  املحافظات  كبرى 
الــثــانــويــة الــعــامــة مــنــفــردة فـــي شــهــر مــايــو/

التي  الظروف الصعبة  أيــار املاضي، بسبب 
بدأت  مدارسها  أن  علمًا  املحافظة،  بها  تمر 
الــعــام الــدراســي فــي وقــت مبكر. ويلفت إلى 
أن املحافظة طالبت وزارة التربية والتعليم 
السماح ملدارس املحافظة بإجراء امتحانات 
ــر، نــظــرًا  ــكـ ــبـ ــــت مـ الـــثـــانـــويـــة الــــعــــامــــة فــــي وقــ
الــدراســي، وهــو مــا حصل  التمامها املنهاج 
تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، ووفقًا 
ملعايير الوزارة. رّبما يشارك تالميذ آخرون 
ــذه املــــــرة لــــن تــكــون  ــ املـــحـــويـــتـــي مـــخـــاوفـــه. هـ

االمتحانات منصفة.

ينص قانون كردستان 
على معاقبة من تثبت 

عليه تهمتا تعاطي 
المخدرات أو االتجار بها

تأثّرت العملية التعليمية 
بعد مرور أكثر من عام 

على بدء الحرب، والتي ما 
زالت مستمرة

والتعليم في املحافظة حذف غالبية املقررات 
في املــواد، على عكس قــرار الـــوزارة في بقية 

املحافظات، بما فيها العاصمة صنعاء«. 
يضيف املحويتي أنه بذل جهدًا كبيرًا خالل 
العام الدراسي، وواظب على حضور الدروس 
ه يرى أن كثيرًا من 

ّ
واجتهد في الدراسة. لكن

الــتــالمــيــذ فـــي املــحــافــظــات الـــتـــي تــعــانــي من 
الحرب، سيحصلون على تسهيالت أكثر في 
قــاعــات االمــتــحــانــات، ودرجــــات أعــلــى بسبب 
والــتــعــلــيــم معهم.  الــتــربــيــة  وزارة  »تــعــاطــف« 
ويسأل: »ما ذنبنا إذا كانت املدن التي يقطن 
فيها هؤالء التالميذ تعيش حروبًا وأوضاعًا 
ــذا الـــــــوزارة  ــ إنـــســـانـــيـــة ســـيـــئـــة؟ هــــل يــــخــــّول هـ
بــحــذف املــــقــــررات؟«. يــشــيــر إلـــى أنــهــم »هــكــذا 
يصيرون متفوقن وهمين غير قادرين على 

تجاوز املرحلة األكاديمية املقبلة«.
إلـــى بــعــض السلبيات  املــحــويــتــي  ويــتــطــّرق 
ــنــــاهــــج وأســـئـــلـــة  ــــالف املــ ــتـ ــ ــــن اخـ الـــنـــاتـــجـــة عـ
االمــــتــــحــــانــــات مـــــن مـــحـــافـــظـــة إلـــــــى أخـــــــرى، 
موضحًا أن عملية اختيار املتفوقن للدراسة 
يضيف:  منصفة.  غير  ستكون  الــخــارج  فــي 
ــواد املــنــهــاج الـــدراســـي في  »عــنــدمــا تــكــون مــ
صعدة أو حّجة أقل بكثير من املنهاج الذي 
أدرســـه فــي صــنــعــاء، أو حــن تــوضــع نماذج 
امتحانات بسيطة لتالميذ صعدة، مع الحّد 
من اإلجراءات الرقابية في غرفة االمتحانات، 
فهذا يعني أن فرص حصولهم على درجات 

عالية أكبر«.
تــجــدر اإلشــــارة إلـــى أن االنــشــقــاق فــي وزارة 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــــدأ بــعــد تـــحـــرر بعض 

املحافظات الجنوبية من سيطرة الحوثين 
وتنظيم الــقــاعــدة، عــلــى رأســهــا عـــدن ولحج 
والضالع وأبن وحضرموت، ال سيما بعدما 
أصــدر رئيس الجمهورية عبد ربــه منصور 
ــرارًا بــتــعــيــن عــبــد الــلــه ســالــم مللس  ــ ــادي قـ هــ
يناير/ فــي  الــتــربــيــة والتعليم  لــوزيــر  نــائــبــًا 

كانون الثاني املاضي، ليكون املسؤول األول 
التعليمية في املحافظات  العملية  إدارة  عن 
املحررة. في املقابل، عّن الحوثيون عبدالله 
والتعليم في  التربية  لوزير  نائبًا  الحامدي 

ديوان الوزارة في العاصمة صنعاء.
وكانت قيادة وزارة التربية والتعليم، ممثلة 
بلملس، قد خاطبت مكاتب التربية والتعليم 
للتنسيق  الــيــمــنــيــة  املـــحـــافـــظـــات  فـــي جــمــيــع 
املـــــوجـــــودة  ــاتــــب  ــكــ املــ أن  إال  ــانــــات،  ــتــــحــ لــــالمــ
لسيطرة  الخاضعة  املحافظات  إدارة  ضمن 
الـــحـــوثـــّيـــن رفـــضـــت الــتــعــامــل مـــع الــحــكــومــة 
الــشــرعــيــة. ويــقــول مللس لـــ »الــعــربــي الجديد« 
إن »وزارة التربية والتعليم الشرعية أصدرت 
ــد رفــضــهــا  ــيـــة، وقــ بــعــض الــــقــــرارات اإلصـــالحـ
تقوم  أن  وتتضمن  صنعاء،  فــي  االنقالبيون 

يخشى إقليم كردستان 
على شبابه في ظل انتشار 

المخدرات. ويبدو أن 
المهربين ال يجدون أي 

صعوبة في إيصالها عبر 
الحدود البرية، في ظل 

االنفالت األمني

أربيل ـ العربي الجديد

 االنفالت األمني الذي يشهده العراق، 
ّ

في ظل
الــحــدود مع  الــســيــطــرة عــلــى  تصبح عملّية 
ــران، أمــــرًا شبه  ــ دول الـــجـــوار، خــصــوصــًا إيــ
مستحيل، مــا يــؤدي إلــى تــداعــيــات خطيرة 
ق 

ّ
على الوضع الداخلي العراقي، نظرًا لتدف

األسلحة واملسلحن واملخدرات.
»الشبيبة  منظمة  مــســؤول  علي،  أمير  يقول 
خانقن  مدينة  فــي  الناشطة  الكردستانية« 
 178( اإليــرانــيــة  ـ  العراقية  للحدود  املــحــاذيــة 
كــيــلــومــتــرًا شــمــال بـــغـــداد(، إنـــه »بــعــد دراســـة 
مــيــدانــيــة، تــبــّن وجـــود خمسة آالف شخص 
يتعاطون املخدرات في أربع بلدات مجاورة، 
هــي خــانــقــن ومــنــدلــي والــســعــديــة وجــلــوالء، 
كما أن 80 في املائة من املخّدرات التي تصل 
إلى أيدي الشباب تأتي من إيران«. ويلفت إلى 
أن منظمات مدنية تعمل على إطــالق برامج 
املــخــدرات، خصوصًا  للتوعية حــول مخاطر 
بــن الــشــبــاب، بــعــد الــتــوّصــل إلـــى معلومات 
املــخــدرات  يتعاطون  الــذيــن  بــأن معظم  تفيد 

تتراوح أعمارهم ما بن 16و25 عامًا. 
تتنّوع املواد املخّدرة التي تصل إلى أيادي 
الـــشـــبـــاب فـــي تــلــك املــنــطــقــة، مــنــهــا الــتــلــيــاك 
والــحــشــيــش وحـــبـــوب الــهــلــوســة وغــيــرهــا. 
يضيف علي أن »80 في املائة من املخدرات 
إيــران«،  إلــى مناطقنا مصدرها  التي تصل 
الفــتــًا إلـــى أنـــه مــن الــســهــل إدخــــال املــخــدرات 

عبر الحدود البرية بواسطة مهربن. 
وسبق أن أعلنت األجهزة األمنية في إقليم 
كردستان عن اعتقال العديد من اإليرانين 
خــــــالل تـــهـــريـــبـــهـــم املــــــخــــــدرات إلــــــى اإلقـــلـــيـــم 
واملــنــاطــق املــجــاورة أو املــتــنــازع عليها، من 
بينها مدن خانقن وكفري وكالر وجلوالء 
والــســلــيــمــانــيــة. وصـــــدرت أحـــكـــام بالسجن 
بحق املهربن. كذلك،  بّينت مديرية األمن في 

الــحــدود. وتــجــدر اإلشــــارة إلــى أن بنجوين 
بــغــداد( تعّد من بن  )363 كيلومترًا شمال 
املدن الحدودية الرئيسية لتهريب املخدرات، 
وهــــي تــابــعــة ملــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة وتــقــع 
وتقابلها  مباشرة،  االيــرانــيــة  الــحــدود  على 
ــانـــب اآلخــــــر مــــن الــــحــــدود مــديــنــتــا  فــــي الـــجـ
األمنية،  األجــهــزة  ومــريــوان. وبحسب  بانه 

تشكل املــدن الثالث املــذكــورة محطات لنقل 
املخدرات بن إيران والعراق. 

وفــــــي نـــهـــايـــة يــــونــــيــــو/حــــزيــــران املــــاضــــي، 
أعلنت مديرية األمن في قضاء بنجوين أن 
باستمرار،  املــخــدرات  يضبطون  عناصرها 
أثناء محاولة إدخالها إلى املدينة من إيران. 
النصف  مهّربن خــالل  اعتقال  إلــى  وتشير 
الــجــاري، أثــنــاء محاولتهم  الــعــام  األول مــن 
نقل 850 صندوقا للعقاقير الطبية املخدرة 

عبر الحدود.
دوريـــات  أيــضــًا  شــهــدت  السليمانية  مدينة 
املــخــدرات فيها. وذكــرت  انتشار  أمنية ملنع 
مــديــريــة األمـــن أن عــنــاصــرهــا، وخـــالل فترة 
عام واحد، تمكنت من اعتقال 165 شخصًا 
ــار بـــاملـــخـــدرات.  ــ ــجـ ــ بــتــهــمــة الـــتـــعـــاطـــي واالتـ
املــخــدرات  مــســؤول شعبة مكافحة  وكــشــف 
العميد  السليمانية،  فــي  األمــن  مديرية  فــي 

جــــالل أمـــــن، أن مــعــظــم األشــــخــــاص الــذيــن 
اعتقلوا أثناء ترويج املخدرات وبيعها في 
املــحــافــظــة إيــرانــيــون، فــي مــا يــوجــد آخـــرون 
من أهالي املحافظة ومن الجنسن. يضيف 
أنــــه يــالحــظ الـــتـــرويـــج ألنـــــواع مــخــتــلــفــة من 
املـــخـــدرات، األمـــر الـــذي يــعــد ظــاهــرة حديثة 
تصل  »املـــخـــدرات  أن  موضحًا  املنطقة،  فــي 
إلينا من الدول املجاورة، علمًا أن مصدرها 
مــا بن  أن  أفــغــانــســتــان«. يضيف  الرئيسي 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي وحــتــى 26 يــونــيــو/

اعـــتـــقـــل 158 شــخــصــًا  املـــــاضـــــي،  حـــــزيـــــران 
االتــجــار  بتهمة  السليمانية  مــحــافــظــة  فــي 
وتــعــاطــي املــــخــــدرات، وقـــد ضــبــطــت كميات 

كبيرة منها.  
ويــنــص الــقــانــون فــي إقــلــيــم كــردســتــان على 
مــعــاقــبــة مــن تــثــبــت بــحــقــه إحــــدى التهمتن 
ــار( بــالــســجــن لــفــتــرة  ــ ــجـ ــ )الـــتـــعـــاطـــي أو االتـ
تــتــراوح ما بن ستة أشهر و20 عامًا كحد 
أقــصــى، مــع غــرامــة مالية تــقــدر بــ 450 ألف 

دينار عراقي )نحو 375 دوالرا أميركيا(.
وفي ظل انتشار ظاهرة املخّدرات في إقليم 
كــردســتــان خــالل الــســنــوات األخــيــرة، عمدت 
الــحــكــومــة إلــــى تــكــثــيــف حـــمـــالت الــتــوعــيــة. 
الداخلية  وزارة  أنــشــأت  املــثــال،  سبيل  على 
فــي جميع  املــخــدرات  قسمًا خاصًا ملكافحة 
املــديــريــات املـــوجـــودة فــي مـــدن اإلقــلــيــم، مع 
إيــران  مــع  الــحــدوديــة  املناطق  التركيز على 
وتــركــيــا. ومــن خــالل املــؤّســســات الحكومية 
العديد  نظمت  الحكومية،  غير  واملنظمات 
من حمالت التوعية في مناسبات مختلفة 

للتحذير من املخدرات.
نقٍص  إقليم كردستان من  يعاني  ذلــك،  مع 
فــي مــا يتعلق بمكافحة املــخــدرات، فــي ظل 
عدم وجود مراكز صحّية ملعالجة  اإلدمان، 
إذ ال تتوفر مثل هذه املراكز في املستشفيات 
في  الــثــالث  الرئيسية  املـــدن  فــي  الحكومية 
ودهــوك.  وإربيل  السليمانية  وهــي  اإلقليم، 
ويصبح األمر أسوأ في املدن األصغر، حيث 
يــكــون هناك  أن  الــخــدمــات، مــن دون  تنعدم 
مراكز متخصصة ملعالجة املدمنن. وهناك 
متعاطي  إيــــداع  فــي  تتمثل  أخــــرى  مشكلة 

املخدرات مع املروجن في السجن نفسه.

منطقة كرميان التابعة لإلقليم أن األجهزة 
عـــام 2015 ثمانية  اعــتــقــلــت خـــالل  األمــنــيــة 
وثـــمـــانـــن شــخــصــًا بــتــهــمــة تـــعـــاطـــي وبــيــع 
ــدرات. وضــبــطــت الــشــرطــة كــمــيــات من  ــخــ املــ
الكرستال،  التلياك،  )الحشيش،  املــخــدرات 

الشيشة، وغيرها(. 
أمــــا مـــديـــريـــة مــكــافــحــة املــــخــــدرات الــتــابــعــة 
كــردســتــان،  إقليم  عاصمة  أربــيــل،  ملحافظة 
فــبــّيــنــت أن األجـــهـــزة األمــنــيــة تمكنت خــالل 
األشهر الستة األولــى من العام الجاري من 
اعــتــقــال مــتــعــاطــن ومـــروجـــن لــلــمــخــدرات، 
باإلضافة إلى مصادرة كميات من املخدرات 

تزيد عن 20 كيلوغرامًا.
إلــى ذلــك، وبعدما تــأّكــدت األجــهــزة األمنّية 
إقليم  فــي  املــخــدرات  بمكافحة  املتخصصة 
كــردســتــان أن إيـــران تعد مــصــدر املــخــدرات، 
ــة مــراقــبــة  ــــى تــكــثــيــف عـــمـــل شـــرطـ ــمـــدت إلـ عـ

»ال ثقة« في المنتجات 
الخاصة بالحميات

يُكتب على الكيس أّن 
هذا الخبز للسكري، فيما 

هو يحتوي على السكر

بيروت ـ سوزان برباري

اتجاه  في  بالتنحيف  الكبير  الهوس  يدفع 
اســتــهــالك املـــأكـــوالت واملــنــتــجــات الــغــذائــيــة 
ــــت« )الــخــفــيــفــة(. ُيــقــبــل  ـــ »اليــ ـــعـــرف بـ

ُ
الـــتـــي ت

الناس عليها، من دون أن يدركوا إن كانت 
املنّحفة  الغذائية  للحمية  مناسبة  حقيقة 
عرف شعبيًا بـ »ريجيم« أو »دايــت«. 

ُ
التي ت

الـــســـالمـــة  ــــحــــتــــَرم شـــــــروط 
ُ
ت إلــــــى أّي مــــــدى 

الغذائية في تلك املنتجات في لبنان، وهل 
ــرء عــبــرهــا عــلــى مــا يحتاجه من  املـ يحصل 

ته« لفقدان الوزن؟
ّ
تغذية خالل »خط

»االعــتــدال في تناول الطعام هو األســاس«، 
هــــذا مـــا يـــشـــّدد عــلــيــه الــطــبــيــب املتخصص 
ــذاء الــــدكــــتــــور حـــســـن حــســن،  ــ ــغـ ــ ــي عـــلـــم الـ فــ
داعيًا إلــى »االلــتــزام بــه«. ويقول لـ »العربي 
 »ثـــّمـــة رقـــابـــة ذاتـــيـــة فـــي قــطــاع 

ّ
الــجــديــد« إن

 الدسم 
ّ
األلبان واألجبان عادة، خصوصًا أن

ُيسَحب تلقائيًا من تلك املنتجات وُيستفاد 
منه في استخدامات أخرى. أّما القطاع غير 
للحمية  الغذائية  السالمة  بــشــروط  امللتزم 
نتجه 

ُ
في لبنان، فهو األفــران وتحديدًا ما ت

من خبز أسمر. تبّن لنا من خالل دراسات 
أنـــواع مــن بن   خمسة 

ّ
علمية أعــددنــاهــا أن

ر في السوق 
ّ
ثمانية من الخبز األسمر املتوف

املــحــلــي، ال يــحــتــوي عــلــى الــنــخــالــة. كــذلــك، 
 بــعــض الــخــبــز األســمــر مــلــّون بــالــدبــس 

ّ
فــــإن

الــــذي ُيـــضـــاف إلــــى الــعــجــن لــيــعــطــي الــلــون 
يــلــحــق األذى بمرضى  أمـــر  ــذا  األســـمـــر، وهــ
 »املـــطـــلـــوب من 

ّ
الـــســـكـــري«. ويـــؤكـــد عــلــى أن

وزارة االقــتــصــاد هــو تــشــديــد الــرقــابــة على 
املــأكــوالت  الــغــذائــيــة، خصوصًا على  املـــواد 
 
ّ
الخاصة بالحمية املنّحفة«. ويشير إلى أن

»الــفــرق بن لبنان والـــدول العربية األخــرى 
ـــهـــا أكـــثـــر الـــتـــزامـــًا بــتــطــبــيــق الــقــانــون 

ّ
هـــو أن

الــغــذائــي، مــع فــرض قوانن  ملكافحة الغش 
صـــارمـــة، بــعــكــس مـــا هـــي الـــحـــال فـــي لبنان 
ق قانون سالمة الغذاء فعليًا«. حيث ال ُيطبَّ

حذارِ من الخدع اإلعالنية
 »النظام الغذائي الخاص 

ّ
ويوضح حسن أن

بــالــتــنــحــيــف، ال بــــّد مـــن أن يـــكـــون مــتــنــوعــًا 
ومـــتـــوازنـــًا ومـــعـــتـــداًل. بـــذلـــك يـــكـــون فـــعـــااًل، 
مــع الــحــفــاظ عــلــى الــصــحــة الــجــيــدة والـــوزن 
 »املـــطـــبـــخ الــلــبــنــانــي 

ّ
املــــثــــالــــي«. يــضــيــف أن

بالفواكه  غنّي  عمومًا  املتوسطي  واملطبخ 
والخضار والزيتون واأللياف، وااللتزام به 
بالحميات  الخاصة  املــأكــوالت  عــن  يغنينا 
املنّحفة التي من املمكن أن تكون سليمة أو 

غير ذلك«.
 »الــريــجــيــم كذبة 

ّ
إلـــى ذلــــك، يــقــول حــســن إن

كــبــيــرة يعيشها الــشــخــص وهـــو فــي صــراع 

ــده، فــــي وقـــــت نــمــلــك أفــضــل  ــســ ــع جــ دائــــــم مــ
املــنــتــجــات الــغــذائــيــة الـــتـــي إذا تــنــاولــنــاهــا 
بـــطـــريـــقـــة صـــحـــيـــحـــة نـــســـتـــطـــيـــع الـــحـــفـــاظ 
ر مــــن »الـــهـــوس 

ّ
ــذ ــحــ عـــلـــى وزن ســـلـــيـــم«. ويــ

بـــأجـــســـام  عـــارضـــات األزيــــــاء وعــارضــيــهــا، 

ها كثيرًا ما تأتي معّدلة بخدع 
ّ
خصوصًا أن

الفوتوشوب .األهّم هو االعتدال في الطعام 
حـــتـــى تـــكـــون صــحــتــنــا ســلــيــمــة خـــالـــيـــة مــن 
األمـــراض. ال يوجد وزن مثالي، بل املسألة 

هي في التوازن«.

ال ثقة في منتجات »الريجيم« 
فــي ســيــاق مــتــصــل، تــقــول مــســؤولــة مراقبة 
سالمة الغذاء في جمعية حماية املستهلك 
 »املصدر 

ّ
في لبنان، املهندسة ندى نعمة، إن

 
ّ

األساسي للغذاء ونوعيته هو املطبخ. بكل
الغذاء  قــانــون لضمان سالمة  لدينا  أســف، 
ه غير مــطــّبــق، بعكس مــا هــو األمـــر في 

ّ
لكن

الــــدول الــعــربــيــة. فــهــي تملك هــيــئــات لــلــدواء 
ونوعيته«.  الطعام  سالمة  ملراقبة  والــغــذاء 
ــــوق املــحــلــي  ــــسـ الـ  »واقـــــــــع 

ّ
إلــــــى أن وتـــشـــيـــر 

الــلــبــنــانــي يعتمد عــلــى الــتــشــويــق والــخــدع 
ه غير مدروس علميًا. 

ّ
اإلعالمية، في حن أن

بـــالـــتـــالـــي، ال ثـــقـــة فــــي املـــنـــتـــجـــات الــخــاصــة 
بالحميات املنّحفة«.

 »ال رقــابــة فعلية مــن قبل 
ّ
أن وتــتــابــع نعمة 

ُيصَبغ  إذ   ،
ً
مثال األسمر  الخبز  على  الدولة 

ــــك اســـتـــنـــادًا إلــى  لــيــصــبــح لـــونـــه داكـــنـــًا، وذلـ
دراسة علمية صادرة عن الجامعة اللبنانية 
الخبز  املائة من   60 في 

ّ
أن األميركية بّينت 

ــدايـــــت( ال  ــر )الـــــــذي يـــعـــرف بــخــبــز الـــ ــمــ األســ
يــخــضــع لـــلـــرقـــابـــة مــــن نـــاحـــيـــة املـــواصـــفـــات 
ــة في شــأن ما 

ّ
العلمية املطلوبة. كذلك ال دق

يسّجل على عبواته من محتويات، ال سّيما 
القمح الكامل«. 

ــّمــــة تـــقـــّيـــدًا   الــــــــدول ثــ
ّ

ــل ــ ــــي كــ  »فــ
ّ
وتــــشــــرح أن

بــاملــواصــفــات املــطــلــوبــة عــلــى الــخــبــز، وهــي 
ــة. لكن فــي لبنان، ُيكتب على 

ّ
مــدروســة بــدق

 هـــذا الــخــبــز لــلــســكــري، فيما هو 
ّ
الــكــيــس أن

يحتوي على السكر. املستهلك ال يعرف ماذا 
يــأكــل فــي ظــل غــيــاب التوعية حــول تحديد 
ــويـــات. لـــذلـــك يجب  ــشـ كــمــيــات الــســكــر والـــنـ
التنّبه من العبارات التي تستخدم للترويج 
عند شراء الخبز، والتي تكون غير علمية«. 
ر في السوق 

ّ
 »خبز الشعير املتوف

ّ
تضيف أن

ض 
ّ
على سبيل املثال من غير املمكن أن يخف

إلى  بالنسبة  نفسه  واألمـــر  الكوليسترول. 
الــخــبــز املــخــصــص ملـــرضـــى الـــســـكـــري الـــذي 
يجب أن يكون خاليًا من السكر، وكذلك خبز 

النخالة وغيره«.

في الخامس من أغسطس/ آب املقبل، كان من 
السنغافورية  املــراهــقــة  تحتفل  أن  املــفــتــرض 
تيو بــي تــشــان بعيد مــيــالدهــا الــثــامــن عشر. 
ــهــا قــبــل أيــــام قــلــيــلــة طــلــبــت مـــن والــديــهــا 

ّ
لــكــن

نقلها إلى املستشفى بعدما شعرت بالتعب. 
هـــنـــاك، ســـرعـــان مـــا تــوفــيــت الــشــابــة بحسب 

صحيفة »ذا نيو بايبر« السنغافورية.
تــيــو، جـــاء كنتيجة مــتــأخــرة ملرضها  مـــوت 
الــــنــــادر الــــــذي جــعــلــهــا تــعــيــش طــــــوال هـــذه 
السنوات بجسد طفلة صغيرة. املرض الذي 
بدأت عوارضه بالظهور منذ الشهر الرابع 
عــلــى والدتـــهـــا، منعها مــن املــشــي، أو حتى 
الــتــنــفــس بــشــكــل طــبــيــعــي، كــمــا كـــان الــتــقــزم 

الشديد مالزمًا لها.
ر مع والديها وأصدقائها 

ّ
كانت الفتاة تحض

لــالحــتــفــال بــعــيــد مــيــالدهــا املــمــيــز فـــي فــنــدق 
 
ّ
لكن مــن وفاتها.  قبل أسبوعن  فيه  حــجــزوا 
الـــفـــتـــاة لـــم تـــتـــرك الــكــثــيــر ألهــلــهــا لــالحــتــفــال 
 ولو تأبينًا لها واستعادة 

ً
الذي أقاموه فعال

لذكراها، ومن دون كعكة عيد أيضًا كان من 
املفترض بها أن تطفئ شموعها.

عامًا(   47( تشنغ  والدتها تشيو سيو  تقول 
بعد يوم على وفاتها: »كانت تيو بي تشان 
متشوقة جدًا لعيد ميالدها، وكانت تريد أن 
الصور  مــن  الكثير  وألصدقائها  لها  تلتقط 

لتحتفظ بها«.
ــا كـــابـــي تــيــو تــشــي كـــوانـــغ )57  أمــــا والــــدهــ
 شيء معًا نحن 

ّ
عامًا(، فيقول: »كنا نفعل كل

 شيء. 
ّ

الثالثة. أســرة واحــدة واآلن تغير كل
عــربــة تــيــو بـــي تــشــان ســتــكــون فـــارغـــة بعد 

اليوم.. ال نعرف ما الذي سنفعله من دونها، 
وكيف ستكون حياتنا«.

ــــي أّي يـــوم  ــة فـ ــدقــ ــم يـــكـــتـــشـــف األطـــــبـــــاء بــ ــ لـ
ــهــم مع 

ّ
طــبــيــعــة مــــرض تــيــو بـــي تـــشـــان، لــكــن

ــهــا تــعــانــي أحـــد أنـــواع 
ّ
ذلـــك تــوصــلــوا إلـــى أن

داء »عــديــد الــســكــاريــد املــخــاطــي مــن النمط 
ــو اضــــطــــراب يــصــيــب الـــدمـــاغ  ــالـــث«، وهــ ــثـ الـ

والنخاع الشوكي بشكل تدريجي.
أقامت الفتاة في املستشفى سنوات طويلة، 
وكانت حن تخرج منها تحتاج إلى رعاية 
ــا، خــصــوصــًا  ــهــ ــرف والــــديــ ــ مــتــكــامــلــة مــــن طـ
فيها  تحمل  التي  والعربة  التنفس،  أجهزة 

والغذاء املخصص لها.
 كــان يسببه املــرض لها، 

ّ
لكن، بالرغم من كــل

الفتاة تحب الحياة، وتقبل على تعلم  كانت 

ها كانت 
ّ
الكثير من األمور املفيدة. من ذلك، أن

تــهــوى الـــرســـم والـــعـــزف عــلــى الــبــيــانــو. وفــي 
هـــذا اإلطــــار، أعـــدت هــي نفسها لــوحــة غــالف 
الــكــتــاب الــتــذكــاري الحــد الــنــوادي املهمة في 
 20 مــرور  بمناسبة  السنغافورية  العاصمة 
عامًا على تأسيسه، وذلك عام 2012. كما أدت 
عام 2014 أغنية في حفل خيري نظمته كلية 

سنغافورة للفنون.
القدر كان رأيه مختلفًا. فبعد إدخال تيو بي 
تشان إلى املستشفى للمرة األخيرة، تحسنت 
ــان والـــداهـــا يــأمــالن  حــالــتــهــا فـــي الــبــدايــة وكــ
 
ّ
خيرًا في أن تلحق بحفل عيد ميالدها. لكن
 شيء تغير بعدها بقليل، ورحلت الفتاة 

ّ
كل

العالقة في جسد طفل أخيرًا.
)العربي الجديد(

المراهقة 
التي غادرت 

الحياة بجسد 
طفلة

محمد أحمد الفيالبي

الفلسفة  كتاب  لصاحب  وفقًا  تتدهور.  األرض  على  ة  حيَّ منظومة   
ّ

كــل
البيئي  الــتــدهــور  نــحــو  يتجه  الــعــالــم  زيــمــرمــان، سيظل  مــايــكــل  البيئية، 
واالنهيار. وإذا ما أخضعنا اآلثار البيئية إلى التحليل لن تقترب النتائج 
من املستقبل املقبول أو املستدام. كما أّن وفرة املوارد التي استخرجت 
واستخلصت جرى توزيعها على نحو رديء، وبالتالي، فإّن 1.2 مليار 
شخص من سكان األرض يعيشون في فقر مدقع. بينما يسيطر 20 في 
املائة منهم في الشمال على 80 في املائة من ثروة العالم ويستهلكونها.

اإلنمائية  األهـــداف  من  والسابع  األول  الهدفني  على  عامًا  خمسة عشر 
الفقر  على  »القضاء  يجري  أن  دون  من  املتحدة،  لألمم  التابعة  لأللفية 
البيئية«. ومــجــددًا، جلس زعماء  أو »كفالة االســتــدامــة  والــجــوع«،  املــدقــع 
من   

ً
وبـــدال لــعــام 2030.  املــســتــدامــة  التنمية  إلــى خطة  ليخلصوا  الــعــالــم 

األهداف الثمانية األولى حددوا 17 هدفًا جديدًا للتنمية املستدامة وصفت 
بالجريئة والطموحة، وأّن من شأنها أن توجه جهود التنمية على مدى 

خمس عشرة سنة مقبلة.
من أبرز مؤشرات الطموح أن يجري التحدث عن الجوع والفقر بشكل 
الهدف   مكان هو 

ّ
الفقر بجميع أشكاله في كل مختلف، فالقضاء على 

األول. والــثــانــي الــقــضــاء عــلــى الــجــوع وتــوفــيــر األمـــن الــغــذائــي والتغذية 
ع الجميع بأنماط 

ّ
املحّسنة وتعزيز الزراعة املستدامة. والثالث ضمان تمت

عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار.
 وتحديدًا، 

ً
البيئية صيغت 8 أهــداف أخرى أكثر تفصيال الكفالة  وحول 

الصحي  الصرف  املياه وخدمات  توافر  البيئية: ضمان  الكفالة  لضمان 
الطاقة  خدمات  على  ميسرة  بكلفة  الجميع  حصول  وضمان  للجميع. 
الحديثة املوثوقة واملستدامة. وتعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل 
الالئق  العمل  وتــوفــيــر  واملــنــتــجــة،  الكاملة  والــعــمــالــة  واملــســتــدام،  للجميع 
التصنيع  وتحفيز  الــصــمــود،  على  ــادرة  قـ تحتية  بنى  وإقــامــة  للجميع. 
الشامل للجميع واملستدام، وتشجيع االبتكار. وجعل املدن واملستوطنات 
البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة. وضمان 
ــود أنـــمـــاط اســتــهــالك وإنـــتـــاج مــســتــدامــة. واتـــخـــاذ إجــــــراءات عاجلة  وجــ
للتصدي لتغير املناخ وآثاره. وحفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية 
انتهاء  املــســتــدامــة.  التنمية  لتحقيق  مــســتــدام  نحو  على  واســتــخــدامــهــا 
على  استخدامها  وتعزيز  وترميمها  البرية  اإليكولوجية  النظم  بحماية 
التصحر،  ومكافحة  مستدام،  نحو  على  الغابات  وإدارة  مستدام،  نحو 
ووقف تدهور األراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
وكما انتظرنا عقدًا ونصف العقد في املرة األولى، سننتظر أقل من 15 
ا على 

ّ
عامًا أخرى.. عسى أن يكون صاحب الفلسفة البيئية وبعض من

خطأ.. واآلخرون على صواب.
)متخصص في شؤون البيئة(

التنمية المستدامة مجّددًا

إيكولوجيا تحقيق

يستعّدون لتلفها 
)صافين حامد/

فرانس برس(
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يفّكر في 
اإلجابة 

األفضل 
)محمد 
حويس/

فرانس 
برس(

هل الرقابة حقيقية على تلك المواد الغذائية؟ )شارلي تريبالو/ فرانس برس(



قضايا

ماجد عزام

مرت حركة خدمة، أو كما توصف 
فــــــــي اإلعـــــــــــــــــام، جـــــمـــــاعـــــة غـــــولـــــن، 
تأسيسها،  منذ  متعّددة،  بمراحل 
وانــتــقــلــت مـــن االنــــضــــواء الـــتـــام تــحــت جــنــاح 
الدولة العلمانية الديمقراطية، واالبتعاد عن 
الــســيــاســة، إلـــى تــنــفــيــذ انـــقـــاب عــســكــري ضد 
بمعارضة  طبعًا  مــرورًا  ومؤسساتها،  الدولة 
أفكار نجم الدين أربكان، والتماهي مع حزب 
ــة والــتــنــمــيــة، ودعـــمـــه ثـــم مــعــارضــتــه،  ــدالـ ــعـ الـ
ــه، وفــــــي كــل  ــعــ وخـــــــوض مـــعـــركـــة مـــفـــتـــوحـــة مــ
االقتصادية  اإلعــامــيــة  السياسية  الــســاحــات 

االجتماعية األمنية والعسكرية.
أســـس حــركــة خــدمــة الــداعــيــة اإلســـامـــي، فتح 
املنبثقة  الجمعيات  إحـــدى  غــولــن، وهــي  الــلــه 
ــــور الـــصـــوفـــيـــة ألتــــبــــاع الــشــيــخ  عــــن جــمــعــيــة نـ
الصوفي، بديع الزمان النورسي، والــذي كان 
يرسل رسائله من منفاه إلى أتباعه ومريديه، 
فــي خمسينيات الــقــرن املــاضــي، وتــأثــرت بها 
أجيال كاملة من الشعب التركي الذي تتجّذر 

فيه الصوفية، وتتّملك فيه تقاليد راسخة.
ظهرت الحركة إلى العلن في بداية الثمانينات 
انقاب 1980، وأجــواء  املاضي بعد  القرن  من 
االجتماعية  االقتصادية  السياسية  االنفتاح 
آنـــذاك، تورغوت  الـــوزراء  التي أشاعها رئيس 
أوزال،  منتصف الثمانينات، والتي رّحب بها 
العسكر ضمن سياساتهم الهادفة إلى إتاحة 
تتعاطى  ال  وأطــر إسامية  لجمعياٍت  املــجــال 
السياسة، وإنما العمل االجتماعي والدعوي، 
أي  القضاء على  العسكر في  في سياق رغبة 
فكرٍة أو سعٍي إلى العمل السياسي ضمن ما 

ُيعرف، أو يمكن وصفه باإلسام السياسي.
كان الشعار األساسي للحركة هو أعوذ بالله 
من السياسة، مع اعتبار أن مشكات املسلمني 
املــزمــنــة تــتــمــثــل بــالــفــقــر والـــجـــهـــل. ومــــن هــنــا، 
جاء التركيز على التعليم وتقديم املساعدات 
واملــــنــــح االقــــتــــصــــاديــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة لــخــدمــة 

جمهورها.
الليبرالي،  الديمقراطي  الخيار  الحركة  تبّنت 
ولكن من دون االنخراط املباشر في السياسة، 
ــم الــــتــــوجــــهــــات الـــتـــركـــيـــة نــحــو  ــدعــ ــًا تــ ــكــــريــ وفــ
املتحدة، وتعتبرهم حلفاء،  والواليات  الغرب 
أصــــدقــــاء، ولــيــســوا أعــــــداء، كــمــا تــرفــض فــكــرة 
االنــفــتــاح أو االنـــخـــراط الــتــركــي تــجــاه الــعــالــم 
الـــعـــربـــي أو اإلســــامــــي. وتــعــتــقــد أن املــحــيــط 
الجغرافي السياسي الطبيعي املشرقي لتركيا 
التركية،  الوسطى  آسيا  جمهوريات  فــي  هــو 
كــمــا جــمــهــوريــات الــبــلــقــان، ولــيــس مـــع الـــدول 
وباكستان  إيــران  مثل  اإلسامية،  أو  العربية 

وماليزيا وإندونيسيا.
كــانــت حــركــة )أو جــمــاعــة( غــولــن عــلــى خــاف 
حــاد مع زعيم ومؤسس حــزب الــرفــاه )انبثق 
الــوزراء  العدالة والتنمية( ورئيس  عنه حزب 
الــراحــل، نجم الــديــن أربــكــان، نــظــرًا لتوجهات 
األخـــيـــر الــفــكــريــة اإلســـامـــيـــة الـــواضـــحـــة، كما 
اعتباره  الغرب، مع  االنفتاح على  لترّدده في 
أميركا وأوروبا وإسرائيل أعداء، أو على األقل 
لــتــركــيــا، وانــفــتــاحــه  لــيــســوا حــلــفــاء طبيعيني 
فــي املــقــابــل عــلــى املــشــرق الــعــربــي اإلســامــي، 
وتــبــّدت املــفــارقــة فــي تــأيــيــد الــجــمــاعــة انــقــاب 
فبراير/ شباط عام 1997 ضد رئيس الــوزراء 
املنتخب، أربكان، كما في عاقتها الجيدة مع 
رئيس الوزراء الذي حكم بعد ذلك حتى مجيء 

أردوغان وحزبه اليساري، بولنت أجاويد.
ــًا، حتى  ــمــ مــقــابــل ذلـــــك، عـــمـــدت الــجــمــاعــة دائــ
الـــخـــاف األخـــيـــر مـــع حــكــومــة حــــزب الــعــدالــة 
والتنمية والرئيس أردوغان، إلى التصّرف أو 
التركية، وعدم  الــدولــة  االنــضــواء تحت جناح 
الــــخــــروج عـــن أســســهــا املــتــمــثــلــة بــالــعــلــمــانــيــة 
على  املنفتح  الليبرالي  الديمقراطي  والنظام 
أميركا وأوروبــا، ودعمت دائمًا طبعًا التوجه 
التركي االستراتيجي املتمثل باالنضمام إلى 

االتحاد األوروبي.
أربــكــان، والتأييد  الــعــداوة مع  الرغم من  على 
الــضــمــنــي لـــانـــقـــاب ضـــــده، والــــدعــــم لــرئــيــس 
ــــوزراء الــيــســاري بــعــده، بــولــنــت أجـــاويـــد، إال  الـ
أن غولن غادر تركيا بشكل مفاجئ في العام 
لــم يــتــم تــحــديــد األســبــاب  1998. وحــتــى اآلن، 
الــفــعــلــيــة الــتــي دفــعــتــه إلــــى ذلــــك، وهــــل خشي 
تسجيل  نشر  نتيجة  أو  العسكر؟  بطش  مــن 
والتخّفي  التغلغل  فيه من جماعته  له يطلب 
ــكـــني، وحــتــى  ــمـ ــتـ ــتـــى الـ ــاز الـــــدولـــــة حـ ــهــ فــــي جــ
رشــوة قضاة ومحامني مــن أجــل ذلــك، وربما 
بغرض  أميركا  مــن  الحركة  قــيــادة  استسهال 

توسيع نشاطها في الخارج.
الــخــطــوة الــســيــاســيــة املـــركـــزيـــة األخـــــرى الــتــي 
ــــرت جــوهــريــًا فــي مسيرة  قـــام بــهــا غــولــن، وأّثـ
الحالي،  القرن  بداية  التحالف،  كانت  حركته، 
مــع حــزب الــعــدالــة والتنمية، وأردوغــــان الــذي 
تــرك حــزب أربــكــان )الفضيلة( ألســبــاٍب فكرية 
سياسية وتنظيمية، وهذا الدعم عائد أساسًا 
إلى التوافق الفكري مع أردوغان آنذاك، في ما 
يتعلق بالنظام الديمقراطي العلماني املنفتح 
ــام إلـــى  ــمـ ــرب، كـــمـــا بـــاعـــتـــبـــار االنـــضـ ــغــ عـــلـــى الــ

االتحاد األوروبي هدفًا استراتيجيًا لتركيا.
بحرية،  العمل  مــن  تقريبًا  عامًا  ثاثني  خــال 

ركزت جماعة غولن نشاطها، بشكل أساسي، 
ــة، الــتــعــلــيــم  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــات أسـ ــاعــ ــطــ عــــلــــى ثــــاثــــة قــ
واالقــتــصــاد واإلعــــام، مــع التغلغل فــي جهاز 
الــدولــة الــبــيــروقــراطــي، وتــحــديــدًا فــي جــهــازي 
ــك املــؤســســات  الــقــضــاء والـــشـــرطـــة، بــمــا فـــي ذلـ
الــوجــود في  لــهــا، بينما ظــل  األمــنــيــة التابعة 
الجيش وأجهزته املختلفة، وما زال، غامضًا، 
أو على األقــل، لم يفتح ملفه الحساس جّديًا، 
حتى حدوث محاولة انقاب 15 يوليو/ تموز 
ــد تــغــلــغــلــهــم الــعــمــيــق في  ــــذي أكــ ــاري، والــ الــــجــ

املؤسسة العسكرية أيضًا.
الجماعة  فهم  ضمن  بالتعليم  االهتمام  جــاء 
األساسية  املشكات  من  الجهل  أن  وقناعتها 
ــا، فـــقـــامـــت بــتــأســيــس  ــيـ ــركـ لـــجـــمـــهـــورهـــا فــــي تـ
املدارس واملعاهد التعليمية، ليس في تركيا، 
وإنـــمـــا فـــي قـــــارات الــعــالــم الــخــمــس مـــع 1500 
الــعــالــم، مع  فـــي  مـــدرســـة ومــؤســســة تعليمية 
ــود مــهــم ومـــركـــزي فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة  وجــ
وحـــدهـــا. وفـــي تــركــيــا، مــثــًا، هــنــاك أكــاديــمــيــة 
أبـــرز مؤسساتها  الــتــي تعتبر إحـــدى  الــفــاتــح 

التعليمية.
ــذي أولـــتـــه  ــ ــان اإلعـــــــام الـــقـــطـــاع الـــثـــانـــي الــ ــ وكــ
الــجــمــاعــة االهــتــمــام بــشــكــل عــلــنــي، بـــل عظيم 
االهــتــمــام، وذلــك مــع امتاكها واحـــدة مــن أهم 
الصحف وأكثرها توزيعًا »زمــان«، والنسخة 
ــم واألشــهــر فــي تــركــيــا، أيضًا  اإلنــكــلــيــزيــة األهـ
زمــان تــوداي، ووكالة األنباء األهــم أيضًا قبل 
وانتشارها،  الرسمية  األناضول  وكالة  تطور 
وهــي وكــالــة جــيــهــان، مــع شبكة مــن املحطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة واإلذاعــــيــــة املــنــوعــة والــدعــويــة 

تحت إطار شبكة سومان.
اجــتــهــدت الــجــمــاعــة، فـــي االقـــتـــصـــاد، لتمويل 
نفسها وتنمية قدراتها، كما توسيع نفوذها. 
وأهـــــم مــؤســســاتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة كـــانـــت بنك 
ــــذي كـــان يــعــتــبــر أحـــد أكــبــر الــبــنــوك  آســـيـــا، والـ
فــي تــركــيــا، كــمــا كــانــت تحصل عــلــى تــبــرعــاٍت 
مــن عـــدد كبير مــن رجـــال األعـــمـــال املنضوين 
توسكون،  جمعية  االقتصادي،  ذراعها  تحت 
وآخــريــن مــثــل شــركــة أولــكــر الــعــمــاقــة، بينما 
رئيس  األخــيــرة  الفترة  فــي  الحكومة  اعتقلت 
ملجموعة  الــتــنــفــيــذي  واملـــديـــر  اإلدارة  مــجــلــس 
الجماعة،  تمويل  بتهمة  القابضة،  بــوزديــاك 

تركيا وخارجها، مع امتاكها مؤسسة خيرية 
- كمسي يوك مو - بحجم تمويل سنوي يقّدر 
بـــــ16 مــلــيــون دوالر، وهـــو رقـــم كــبــيــر لجماعة 

خيرية، ال تتبع للدولة أو لحزب سياسي.
ومن األمور غير الخاضعة للنقاش حتى اآلن 
وعمومًا  الــجــيــش،  فــي  الجماعة  تغلغل  مــدى 
ــر مـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان، مـــع عــدم  ــ يـــبـــدو األمـ
اســتــبــعــاد الـــفـــكـــرة، لـــو بــشــكــل مـــحـــدود وغــيــر 
واسع. نمت الجماعة بشكل كبير خال ثاثة 
عقود، غير أنها تلقت ضرباٍت قاصمة، وحتى 
ــرة، نـــالـــت أذرعـــهـــا  ــيــ قــاضــيــة فـــي الـــفـــتـــرة األخــ
واالقتصادية،  واإلعامية  التعليمية  الثاث: 
ــبـــيـــروقـــراطـــى  كـــمـــا تــغــلــغــلــهــا فــــي الـــجـــهـــاز الـ
للدولة، وتحديدًا الشرطة والقضاء، ما أفقدها 
نفوذها وقوتها إلى حّد بعيد، وقد حدث ذلك 
كــلــه نتيجة الـــخـــاف، بــل الــحــرب الــتــي باتت 
معلنة ومفتوحة مع حكومة العدالة والتنمية 

والرئيس رجب طيب أردوغان.
أسباب الخاف فكرية وسياسية ومؤسساتية 
أن  الجماعة  تــزعــم  فــكــريــًا، حيث  تنظيمية  أو 
الرئيس أردوغان حاد عن طريق الديمقراطية، 
وبـــات يــنــزع إلــى األحــاديــة واالســتــبــداد. وفي 
الــجــانــب الــفــكــري الــســيــاســي، بـــات يبتعد عن 
العالم  مع  أكثر  وينخرط  ومنظومته،  الغرب 
ــكـــاتـــه وأزمــــاتــــه  ــــي ومـــشـ ــــامــ الــــعــــربــــي واإلســ

املتعاظمة، والتي تكاد ال تنتهي.
مؤسساتيًا أو تنظيميًا، تمثلت نقطة الخاف 
املركزية باإلصاحات التعليمية التي أدخلها 
الرئيس أردوغان، واعتبرها مفصليًة ومهمًة 
وعــدم  الــبــاد،  ملستقبل  كما  التعليم،  لتطوير 
إعــــطــــاء الـــجـــمـــاعـــة أي امــــتــــيــــازات، وتــحــويــل 
مـــدارس خاصة  إلــى  مؤسساتها ومــعــاهــدهــا 
وتوجيهها،  التعليم  وزارة  لسلطة  خاضعة 

من دون أي أفضلية أو استثناء.
رّدت الــجــمــاعــة بــاســتــدعــاء مــديــر املــخــابــرات 
للتحقيق في العام 2012، ثم بحملة االعتقاالت 
 ،2013 األول  كــانــون  ديسمبر/  فــي  الــواســعــة، 
التي طاولت وزراء ورجــال أعمال ومسؤولني 
حكوميني، مع التسريب وفبركة ادعاءات ضد 
أردوغــــان وعــائــلــتــه، وتــرويــج احــتــمــال طلبهم 

للتحقيق وحتى اعتقالهم.
رّد أردوغان )كرئيس وزراء( آنذاك، باالحتماء 
بالشعب والنزول إليه، طلبًا للحماية والدعم 
عـــبـــر عـــمـــلـــيـــات انـــتـــخـــابـــيـــة مـــتـــتـــالـــيـــة، بــلــديــة 
ورئــاســيــة وتــشــريــعــيــة، كــمــا بــحــرب حقيقية 
ــد الـــجـــمـــاعـــة، شملت  ومـــعـــركـــة كــســر عــظــم ضـ
ــالــــة ونـــقـــل كـــل مـــن هـــو مــحــســوب  تــطــهــيــر وإقــ
عليها فــي الــشــرطــة والــنــيــابــة، خــصــوصــًا في 
ــقــــرة وأزمـــيـــر،  ــبـــرى، اســطــنــبــول وأنــ ــكـ املـــــدن الـ
القومي،  األمــن  اعتبارها خطرًا على  ثــم  ومــن 
ووصف الحرب ضدها باعتبارها من ثوابت 

األمن القومي للباد.
ــرة، وفـــــي الــبــعــد  ــعـ ــتـ ـــرب املـــسـ ـــحـ ــي ســـيـــاق الـ فــ
االقتصادي، تمثلت الضربة الكبرى للجماعة 
آســيــا، وهو  بنك  على  يدها  الحكومة  بوضع 
الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري القـــتـــصـــاد الـــجـــمـــاعـــة. ومـــن 
خـــالـــه، تـــم االطــــــاع وكـــشـــف كـــل املــؤســســات 
والشركات التابعة أو الداعمة لها، وبدء حملة 
اعــتــقــال وتــخــويــف فـــي صــفــوفــهــا، ملــنــعــهــا من 

التبرع أو تقديم الدعم املالي للجماعة.
الــفــقــري وتحطيمه، انتقل  الــعــمــود  مــع ضــرب 

العمل، وبعد سنوات ثاث سنوات من الحرب، 
إلى اإلعام، مع منع قنواتها التلفزيونية من 
البث عبر قمر ترك سات. كما وفرض الوصاية 
ــان، أهـــم منابر  ــ الــحــكــومــيــة عــلــى صــحــيــفــة زمـ
الجماعة وصوتها اإلعامي. وعلى الرغم من 
اســتــمــرار الــبــث اإللــكــتــرونــي مــن أملــانــيــا، إال أن 
هذا ال ُيقارن طبعًا بصحيفٍة يوميٍة مع توزيع 
هـــائـــل فـــي الــــداخــــل، وجـــــرى األمـــــر نــفــســه مع 
 الحركة عمليًا، 

ّ
وكالة جيهان لألنباء، ما شل

وأفقدها أذرعها اإلعامية األساسية.
ــع تــخــلــي  ــ ــــرب إلــــــى الــــــخــــــارج، مـ ــحـ ــ انـــتـــقـــلـــت الـ
الحكومة عن دعم مدارس الجماعة التعليمية 
طلبات  تقديم  بــل  الــخــارج،  فــي  ومؤسساتها 
بإغاقها رسميًا، كما كان الحال في أذربيجان 
وبــــعــــض الــــــــدول األفــــريــــقــــيــــة. وفـــــي الــــواليــــات 
ــتــــحــــدة، مــــع ضـــغـــط الـــحـــكـــومـــة الــســيــاســي  املــ
ــلــــومــــاســــي، فـــتـــح جـــهـــاز  ــبــ واإلعــــــامــــــي والــــديــ
املباحث الفدرالي )أف.بــي.أي( تحقيقًا رسميًا 
فـــي عــمــل املـــــــدارس واملـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 
مــع شــبــهــات فــســاد وتــهــرب ضــريــبــي، وحتى 
الحكوميني  املسؤولني  لبعض  الرشى  تقديم 

األميركيني.
ــة، بــل  ــاعـ ــمـ ــن اســــتــــهــــداف الـــجـ ــع االنــــتــــهــــاء مــ مــ
تحجيمها، وحتى استئصالها، في القطاعات 
الدولة  جهاز  في  كما  لها،  التاريخية  الثاث 
الــذي  الــــوزاري  التغيير  ومــع  املــدنــي،  اإلداري 
أحــكــم فيه الــرئــيــس أردوغــــان، أخــيــرًا، قبضته 
على الحزب والحكومة، وبعد اعتبار الجماعة 
القومي،  األمــن  على  وخطرًا  إرهابية،  منظمة 
تــمــامــًا مــثــل حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، بــدأ 
أيضًا،  الجيش  مــن  استئصالها  فــي  التفكير 
ـــ4200 ضــابــط مــن رتبة  ــ وتـــم تجهيز الئــحــة بـ
عقيد ورتب متوسطة أخرى، كان يفترض أن 
إنــهــاء خدمتهم فــي اجــتــمــاعــات املجلس  يــتــم 
العسكري األعلى - مجلس الشورى العسكر - 
التي كانت مقررة نهاية تموز/ يوليو الحالي. 
قــــــّررت الــجــمــاعــة الـــقـــيـــام بــحــركــة اســتــبــاقــيــة، 
مهدها،  في  املحاولة  ووأد  االنــقــاب،  وتنفيذ 
والــرد على كل ما تعرضت له خال السنوات 
ثمة سيناريوهات  أن  علمًا  املــاضــيــة،  الــثــاث 
ــيــــزة،  كــــانــــت تــــبــــدو خـــيـــالـــيـــة حـــتـــى فــــتــــرة وجــ
غولن،  الله  لفتح  مظفرة  عــودة  عــن  وتحدثت 
شبيهة بــعــودة آيــة الــلــه الخميني إلــى إيـــران، 

في سبعينيات القرن املاضي.
تبدو املعركة ضد الجماعة اآلن في لحظاتها 
األخــيــرة، وهــي تكاد تحتضر، على الرغم من 
أنـــهـــا ســـاهـــمـــت، بــشــكــل أســـاســـي وكـــبـــيـــر، في 
تشويه صورة الحكومة، والنيل من شخصية 
الفساد،  يــحــارب  ديمقراطيًا  زعيمًا  الــرئــيــس، 
وهــي كــّرســت لــدى قطاعات واســعــة سياسية 
وإعامية، خصوصًا في الغرب، فكرة أردوغان 
زعــيــمــًا اســتــبــداديــًا، يــســتــحــوذ عــلــى السلطة، 
يحارب املعارضة ووسائل اإلعام املناوئة له.

ــع نــــــواة فــكــريــة  ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الـــجـــمـــاعـــة مــ
صوفية وإمــكــانــات ال بــأس بها فــي الــخــارج، 
تــتــاشــى، لكنها  تــنــتــهــي أو  الــصــعــب أن  مـــن 
حتمًا ضعفت وفــقــدت نــفــوذهــا وقــدرتــهــا في 
تــكــويــن لــوبــي، يــكــون قــــادرًا عــلــى الــتــأثــيــر في 
ســيــاســة الــحــكــومــة وتــوجــهــاتــهــا فــي الــداخــل 

والخارج، على حد سواء.
)كاتب فلسطيني(

أسباب الخالف مع أردوغان فكرية سياسية ومؤسساتية

»جماعة غولن«
من المواالة إلى المعارضة فاالنقالب

ظهرت حركة 
غولن إلى العلن في 

بداية الثمانينات من 
القرن الماضي بعد 

انقالب 1980، وأجواء 
االنفتاح التي أشاعها 

تورغوت أوزال 
 

كان الشعار األساسي 
للحركة هو أعوذ 
باهلل من السياسة، 

مع اعتبار أن مشكالت 
المسلمين المزمنة 

تتمثل بالفقر والجهل 

كيف نشأت حركة فتح اهلل غولن؟ ومتى؟ وما عالقتها بالعسكر والسياسة، وهي التي تبنت عبارة »أعوذ باهلل من السياسة«؟ 
ولَم غادر غولن تركيا فجأة؟ ولم أيّد الجيش ضد أربكان ثم تحالف مع أردوغان ليتخاصم معه الحقا، حّد أن يســعى لإلطاحة 

به كما تتهمه الحكومة التركية اليوم؟ الكاتب ماجد عزام، يحاول في مطالعته هذه، اإلجابة عما سبق من أسئلة وغيرها

)Getty( 2016 الفتة تحمل صورة لغولن وتطالب بوقف انقالبه، مرفوعة أمام مقر الرئيس التركي في اسطنبول 20 يوليو

رغم العداوة التي حكمت عالقة غولن مع أربكان، ورغم تأييد غولن 
الضمني النقالب الجيش ضده، وتقديمه الدعم لرئيس الوزراء اليساري 
بعده، بولنت أجاويد، إال أّن غولن غادر تركيا بشكل مفاجئ في عام 
1998. وحتى اآلن، لم يتم تحديد األسباب الفعلية التي دفعته إلى ذلك، 
وهل خشي من بطش العسكر؟ أو نتيجة نشر تسجيل له يطلب فيه من 
وحتى  التمكين،  حتى  الدولة  جهاز  في  والتخّفي  التغلغل  جماعته 
الحركة  استسهال قيادة  رشوة قضاة ومحامين من أجل ذلك، وربما 

من أميركا بغرض توسيع نشاطها في الخارج.

لغز الخروج من تركيا
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وهــــي املــجــمــوعــة املـــالـــكـــة ملـــعـــارض ومــصــانــع 
اســـتـــقـــبـــال املــتــخــصــصــة فــــي األثـــــــاث املــنــزلــي 
مجموعات  أكبر  مــن  تعتبر  والــتــي  واملكتبي، 

األثاث في تركيا واملنطقة.
ــتـــغـــال مــعــاهــد  ــع ذلــــــك، وبـــاسـ ــتــــوازي مــ ــالــ بــ
كانت  التي  الجامعية  لامتحانات  التأهيل 
تديرها، نجحت الجماعة في التغلغل بشكل 
عميق وواســع في صفوف القضاء والنيابة 
ــزة األمـــنـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــة، خـــصـــوصـــًا األجــ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ والـ

التابعة لها.
لــم تــتــجــاهــل الــجــمــاعــة الــعــمــل الــخــيــري داخــل 
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كيف سيبدو العالم بتقنية 5G؟
محمد دنكر

الـــرســـائـــل  الـــعـــالـــم  اخـــتـــبـــر  عـــــام 1991،  فــــي 
القصيرة عبر تقنية الـ2G والتي شّكلت في 
التواصل  تــطــّور  بــدايــة  التسعينيات  بــدايــة 
بني الناس. وما هي إال سنوات قليلة حتى 
التي  اإللــكــتــرونــيــة  الشبكة  اإلنــتــرنــت،  ظــهــر 
لــثــورة  بالتحضير  كبير  وبــشــكــل  ســاهــمــت 
ــتـــواصـــل عــبــر ربــطــهــا مــايــني  فـــي مـــجـــال الـ
ببعض. وبعد  العالم بعضهم  الناس حــول 
الــــ3G، ساهم  تقنية  10 سنوات على ظهور 
تقنية  باختراع   2008 عام  امللحوظ  التطّور 
ــّور  ــــت االتـــــصـــــال املــــصــ ــلـ ــ ــــي أدخـ ــتـ ــ الــــــــــ4G والـ
إلـــى جميع األجـــهـــزة الذكية  عــبــر االنــتــرنــت 
وغــــّيــــرت بـــذلـــك حـــيـــاة املــــايــــني مــــن مــحــّبــي 
ومستخدمي التكنولوجيا واألجهزة الذكية 
حــول الــعــالــم. ومــع الــوقــت تحّسنت التقنية 
باتصال  القيام  الجميع  بإمكان  بــات  حتى 
ڤــيــديــو بــســهــولــة، بــســرعــة تــامــة، عــبــر مئات 
التطبيقات املختّصة باالتصال املرئي ومن 
 5Gأي مكان في العالم. لكن ماذا عن تقنية الـ

وهل سيتغّير أسلوب الحياة معها؟ 
ــع فـــــي عــــالــــم صــــنــــاعــــة االتـــــصـــــاالت  ــيـ ــمـ الـــجـ
قــادم بحلول   5G أن يــوافــق على  الاسلكية 
معه  ستزيد  بالطبع  الــحــالــي.  العقد  نهاية 
ــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة  ــتــــرنــــت عـــلـــى الــ ســــرعــــة اإلنــ
بــشــكــل مــلــحــوظ، لــكــن هـــذا فــقــط 1 فـــي املــئــة 
من قدرته. هــذا، وقــد أعلنت شركة »نوكيا« 
 5G منذ أيــام انها تعتزم تقديم نموذج عن
فــي وقــت الحق  العاملي للجوال  املؤتمر  فــي 
ها ستعلن خاله 

ّ
أن  

ً
من هــذا الشهر، مــؤّكــدة

وتتضّمن  للخدمة.  املستقبلية  رؤيتها  عن 
توقعات »نوكيا« بعض من القدرات املثيرة 
ــارات أكـــثـــر أمـــانـــًا،  ــيــ لـــلـــدهـــشـــة، كــجــعــل الــــســ
ص إطاقًا من مدة االنتظار البسيطة 

ّ
التخل

ــقــــاطــــع الـــصـــوتـــيـــة  عـــنـــد إعـــــــــادة تـــشـــغـــيـــل املــ
واملرئية، وقدرة األطباء على إجراء عمليات 
جـــراحـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام الــــروبــــوت والــتــحــّكــم 
ــعـــد. وشــــــــّددت »نـــوكـــيـــا« فــي  بــــه كــلــيــًا عــــن بـ
 5G ،تصريحها عــلــى الــســرعــة قــائــلــة: »نــعــم

سيكون أسرع بكثير«.

السرعة
 شركة »نوكيا« تهدف إلى أن تكون 

ّ
ال شّك أن

واحدة من أكبر الاعبني عند ظهور الخدمة 
رجم ذلك بعد اّدعائها أنها 

ُ
في العالم، وقد ت

اخــتــبــرت اتــصــاال عبر الــخــدمــة املنتظرة مع 
سرعات تحميل وصلت إلى 30 جيغا بايت 
في الثانية. هذا أسرع بـ1000 مرة من السرعة 
الـــ4G املتاحة  املتوسطة التصال عبر خدمة 
حاليًا. لكن األمر مختلف في العالم الحقيقي، 
على  للحصول  جـــدًا  ضئيلة  فـــرص  فهنالك 
ســـرعـــة مــمــاثــلــة لــتــلــك الـــتـــي تـــحـــّدثـــت عنها 
مختبراتها.  أحـــد  فــي  واختبرتها  »نــوكــيــا« 
فـــوجـــود األشــــجــــار، املــبــانــي واملـــســـافـــة الــتــي 
تفصل املستخدم عن برج الخلية، إلى جانب 
صلون 

ّ
املستخدمني اآلخرين الذين أيضًا يت

ذلــك   
ّ

كـــل عينها،  بالخلية  نفسه  الــوقــت  فــي 
يــشــّكــل عــائــقــًا ويــعــمــل عــلــى إبــطــائــهــا بشكل 
كبير عما كانت »نوكيا« قادرة على تحقيقه 
الــخــاص. رغــم ذلك،  واختباره في مختبرها 
 5G في أســوأ حاالتها أســرع بـــ10 مرات 

ّ
فــإن

من 4G، وذلك وفقًا ملدير املعايير الحكومية 
فــي شــركــة AT&T األمــيــركــيــة، بــرايــان دالـــي. 
وكــان دالــي قد تحّدث عن مستقبل سرعات 
االتــصــال بــاإلنــتــرنــت فــي حلقة نــقــاش حول 
الجمعية  التي عقدتها  الاسلكية  التقنيات 
الــاســلــكــيــة CTIA فـــي واشـــنـــطـــن، الــثــاثــاء 
الجديدة، سيتمّكن  السرعات  املاضي. بهذه 
عدد أكبر بكثير من املستخدمني من االتصال 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه بــالــخــلــيــة نــفــســهــا وإجــــراء 
انقطاع.  أي  اتصاالت بجودة ممتازة ودون 
 الــخــدمــة 

ّ
إذًا، نــحــن عــلــى درايـــــة مــطــلــقــة بــــأن

ح على 
ّ
والتصف االتــصــال  ستزيد من سرعة 

األجـــهـــزة الــلــوحــيــة، الــهــواتــف والــحــواســيــب 
وبشكل ملحوظ، لكن ماذا ستغّير أيضًا؟   

اتّصال مباشر حي
يـــتـــّم تــجــهــيــز مــعــظــم املــــاعــــب الــريــاضــيــة 

بــشــاشــات عــمــاقــة والـــتـــي تــســاعــد الــنــاس 
في  ة ووضــوح 

ّ
بدق املباريات  متابعة  على 

مختلف األقسام. لكن ماذا لو كان باإلمكان 
ــاراة أو  ــ ــبـ ــ الـــحـــصـــول عـــلـــى بــــث حــــي مــــن املـ
ــوقــــت الــحــقــيــقــي،  حــفــلــة مــوســيــقــيــة فــــي الــ
الجهاز  أو  الحاسوب  الذكي،  الهاتف  على 
ــر، بحسب شــركــة »نــوكــيــا«،  الــلــوحــي؟ األمــ
الــشــخــص يــمــكــنــه تبديل   

ّ
مــمــكــن، حــتــى أن

زوايا كاميرا البث والتبديل فيها الختيار 
الزاوية املناسبة له، باإلضافة إلى إمكانية 

اإلعـــادة الــفــوريــة حقًا ولــيــس كما هــي اآلن 
مــع بعض االنــتــظــار عبر خــدمــة الـــــ4G. بث 
الــڤــيــديــو عــلــى الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة ســيــكــون 
بتقنية 4K الفائقة الدقة مع صوت واضح 
جــــدًا، بـــاإلضـــافـــة لـــوضـــوح فـــي الـــصـــورة 4 
مرات أكثر من املوجودة حاليًا عبر 4G. كما 
الــحــي عبر »فــيــســبــوك«، وتطبيق  الــبــث   

ّ
أن

وسيساهم   
ً
مــذهــا سيصبح   »Periscope«

 
ّ
بوصول الخبر بطريقة أسرع، ال سيما أن

مستعملة  أصبحت  املباشر  البث  خدمات 

جــدًا مــن قبل املــراســلــني املتجولني والــذيــن 
ة وأمانة.

ّ
يجاهدون في إيصال الخبر بدق

السيارات ذاتية القيادة
الحالية من  القيادة  ذاتــيــة  الــســيــارات  تعمل 
خال الشبكات الاسلكية، لذلك تعاني من 
ــر وصــــول اإلشــــارة 

ّ
مشكلة وهـــي كــمــيــة تــأخ

ومركز  السيارة  في  االستشعار  أجهزة  بني 
الــبــيــانــات والــــذي يــقــوم بــإرســال املعلومات 
إلى السيارة كل ثانية تقريبًا. وعند تحّول 
مطلقة  حقيقة  إلــى  القيادة  ذاتية  السيارات 
السيارة  الناس، على نظام  وانتشارها بني 
إلــخ،  الشخص،  الرصيف،  الشجرة،  تحديد 
ــــورًا بــمــركــز الــبــيــانــات،  كــعــقــبــة واالتــــصــــال فـ
الــخــبــر عـــن العقبة   يــصــلــه 

ّ
والـــــذي يــجــب أن

بسرعة فائقة لتحليله وإرسال إشارة تحمل 
طريقة تصّرف السيارة إليقافها أو اختيار 
ــب حـــــادث ســـيـــر. هنا 

ّ
الـــحـــل األفـــضـــل لــتــجــن

تكمن أكــبــر حــســنــات 5G فــي الــحــرص على 
تدفق االتصاالت دون انقطاع لسائق سيارة 
وتــبــادلــهــا بـــأجـــزاء مــن الــثــانــيــة، األمـــر الــذي 
آمنة  خدمة  الذاتية  القيادة  خدمة  سيجعل 
ــدة بــقــيــادة خالية مــن حـــوادث السير.  وواعــ
اختيار  عبر  ذكــيــة  ستكون  الــقــيــادة   

ّ
أن كما 

نظام الــســيــارة ألســرع وأفــضــل طريق كونه 
وبذلك  الطرقات،  إحداثيات  بجميع  صل 

ّ
مت

ــــه ســيــكــون فـــي أفــضــل 
ّ
يــضــمــن املــســتــخــدم أن

طريق للوصول بسرعة بعيدًا عن االزدحام.

الروبوتات الشبكية
تكون  أن  يمكن  الروبوتية  الــجــراحــة  أدوات 
آلة مفيدة للغاية بالنسبة لألطباء. ولكنها 
تــــحــــتــــاج لـــــلـــــرّد واالســــتــــجــــابــــة فـــــي الــــوقــــت 
 طبيبًا موجودًا 

ّ
أن لو  كما  تمامًا  الحقيقي، 

إذًا، عــلــى  الـــعـــمـــلـــيـــة.  الـــغـــرفـــة ويــــجــــري  فــــي 
املعقدة،  التصنيع  أوامــر  تنفيذ  الــروبــوتــات 
والـــتـــي تــحــتــاج إلــــى الـــتـــواصـــل املــبــاشــر مع 
الــــروبــــوتــــات األخــــــرى عــلــى خـــط الــتــجــمــيــع، 
ى جميعها األوامر من منظومة واحدة 

ّ
لتتلق

تتّم برمجتها مسبقًا للتصّرف. عدم تباطؤ 
سرعة 5G من شأنه أن يساعد بشكل كبير 
ــلـــروبـــوتـــات الــشــبــكــيــة بــــأداء  فـــي الـــســـمـــاح لـ
مهام أكثر تعقيدًا في املستقبل، واملساهمة 
املنتجات األساسية  أكثر ملختلف  بتصنيع 
ــتـــي تــحــتــاجــهــا الـــبـــشـــريـــة، كــمــا  الـــيـــومـــيـــة الـ
األجسام  مــن  عــدد  ــهــا ستساهم بتصنيع 

ّ
أن

اإلنـــســـان  عـــلـــى  يــســتــحــيــل  الـــتـــي  واألدوات 
صحته  عــلــى  لــخــطــورتــهــا  نــظــرًا  تصنيعها 

وثقل وزنها.

الواقع االفتراضي
ــــرت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر أجــــــهــــــزة الـــــواقـــــع  ــــشـ ــتـ ــ انـ
االفــتــراضــي، ال سيما جــهــاز VR مــن شركة 
»ســامــســونــغ«، والـــذي عـــّرف شريحة كبيرة 
الــواقــع  إلـــى عــالــم  التكنولوجيا  مــن مــحــّبــي 
قناع  املستخدم  وعندما يضع  االفــتــراضــي. 
»دخـــــول« عالم  االفـــتـــراضـــي، يمكنه  الـــواقـــع 
مختلف غير موجود بالحقيقة، مع أشخاص 
ألعاب  التفاعل، ولعب  آخرين. وعبره يمكن 
ــاســـوب أو مـــع اآلخـــريـــن،  الــڤــيــديــو مـــع الـــحـ
وصواًل لخمسة أشخاص كحد أقصى. لكن 
مع 5G، وبحسب »نوكيا«، سيكون بإمكان 
الــتــعــاون كــمــا لو  الــقــدرة عــلــى  املستخدمني 
 السرعة 

ّ
كانوا في املوقع نفسه فعليًا. كما أن

الفائقة للخدمة ستساهم في تطوير ألعاب 
 وأكــثــر واقــعــيــة.  هــذا، 

ّ
أدق الڤيديو لتصبح 

وقــد قــال ماركوس ويــلــدون، كبير مسؤولي 
 5G 

ّ
الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي شــركــة »نـــوكـــيـــا«، ان

لإلمكانيات  بالنسبة  واعـــدة  بمرحلة  تعد 
بالشبكة  ما يختّص  في  البشرية، ال سيما 
الــذكــيــة غير املــرئــيــة والــتــي ستخلق أعــمــااًل 
ــر الــــذي ســـيـــؤدي إلـــى خــدمــات  جـــديـــدة، األمــ
ــديــــدة، أســـــرع بــكــثــيــر، والــــــذي فـــي نــهــايــة  جــ
ر للناس مزيدًا من الوقت. إذًا، 

ّ
املطاف، سيوف

يختّص  مــا  فــي  عاملنا سريعًا  5G ستجعل 
بـــإرســـال الــبــيــانــات واســتــقــبــالــهــا، مــتــطــوّرًا 
وغيرها،  الصناعات  الطبية،  العمليات  في 
الذاتية  مــا ُيعنى بالقيادة  فــي  أمــانــًا  وأكــثــر 

وتفادي حوادث السير.

شركة »نوكيا« تهدف 
إلى أن تكون واحدة 

من أكبر الالعبين

هل تخيلتم العالم بتقنية »الفايف جي«؟ الجميع في عالم صناعة االتصاالت الالسلكية يوافق على أن 5G قادم 
بحلول نهاية العقد الحالي، فما هي التطورات التي سيشهدها هذا القطاع؟ وكيف سيؤثّر على حياتنا؟

التكنولوجيا  تـــزال  الــــ5G ال  انــطــاق تقنية  انــتــظــار  فــي 
تتابع تطورها بشكل سريع جــدًا. فطبقًا لإلحصاءات 
العاملية، يوجد أكثر من 300 مليون إنسان حول العالم 
يعانون من عمى األلوان بدرجات مختلفة. وعمى األلوان 
هو عدم القدرة على رؤيــة األلــوان بشكل صحيح – أو 
الرئيسية  ـــوان  األلــ أحـــد  فــي إدراك  الــفــشــل  أكــثــر،  بــدقــة 
الثاثة، مما يؤدي لرؤية غير دقيقة، ورؤيته كدرجات 

من نوع مختلف. 
به نظارات Enchroma هو محاولة استغال  تقوم  ما 
زوايا الضوء ودرجاته في إصاح قدرة العني على إدراك 
النظارات  هــذه  أتاحت  الطريقة  وبهذه  الناقصة.  األلــوان 
للمصابني بعمى األلوان القدرة على رؤيتها مرة أخرى.

بدأت قصة ابتكار هذه النظارات بصدفة بحتة؛ د. دون 

العدسات  علوم  فــي  متخصص  دكــتــور  ماكفيرسون، 
التغيرات املعينة  ألفريد، الحظ بعض  والزجاج بجامعة 
في رؤيته لأللوان عندما ارتدى نظارات املعمل املكسوة 
ــــاس لحماية  بــعــدســة مــعــيــنــة قـــام بــابــتــكــارهــا فـــي األسـ

األطباء عند القيام بجراحات الليزر.
قاده هذا االكتشاف لبدء مجموعة من األبحاث العلمية 
الــنــظــارات.  لفكرة  لــلــوصــول  قــادتــه  بيركلي  مــع جامعة 
أنــــدرو شــمــيــدر؛ عالم  قـــام مــع  ولــطــرحــهــا للمستهلكني 
متخصص في الرياضيات واملحاكاة الرقمية، بتأسيس 
تــطــويــر  فـــي  وبــــــدأا   .2010 عــــام   Enchroma شـــركـــة 
بعد  لنا  أنتجت  متصلة  عملية  في  النظارات  وتصنيع 
5 سنوات أول نظارات قادرة على إصاح عمى األلوان 

بسعر مناسب لألسواق.

وداعًا لعمى األلوان
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شائعات 
ميونخ

المركز التجاري في مانشستر: نشر 
آالف المغردين صورة منقولة عن 

تلفزيون مكسيكي قيل إنها من 
داخل المركز التجاري في ميونخ، 

وأنها مباشرة، ليتّضح الحقًا أن الصورة 
هي لمركز تجاري في مانشستر 

البريطانية أثناء تدريب للشرطة على 
محاربة أي اعتداء إرهابي.

المركز التجاري في جنوب أفريقيا: 
انتشرت صورة أيضًا على اعتبارها 

من داخل المركز التجاري في 
ميونخ، لكن سرعان ما تبيّن أّن الصورة 

تعود إلى مركز تجاري في جنوب 
أفريقيا، أثناء وقوع حادث أدى 

إلى تكسر زجاج فيه وإصابة بعض 
الموجودين.

سامويل هايدبيرغ: انتشرت صورة 
شاب يدعى سامويل هايدبيرغ قيل 
إنه من النازيين الجدد وهو مطلق 
النار، ليتبيّن الحقًا أنها مجرّد شائعات، 
وأن هذا الشاب ال عالقة له بالهجوم 

الذي حصل في ميونخ، وطالب 
كثيرون بوقف نشر صورته ألنها 

تعرّض سالمته الشخصية للخطر.

األدلة الجنائية: انتشرت أيضًا على 
»تويتر« صورة قيل إنها لألدلة 

الجنائية وهي تجمع األدلة 
والبصمات في مكان وقوع 

االعتداء، ليتبيّن أن الصورة تعود 
إلى شهر مايو/ أيار في ميونخ أيضًا، 
لكن بعدما قام رجل بقتل رجل آخر 

وجرح ثالثة.



بيروت ـ العربي الجديد

ــا زالــــــت مـــهـــرجـــانـــات الـــجـــوائـــز  مــ
الــتــكــريــمــيــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي، 
تـــــســـــتـــــأثـــــُر بـــــاهـــــتـــــمـــــام الـــــنـــــاس 
ــان، رغـــــم صــغــر  ــنـ ــبـ ــَبـــر لـ ــتـ واملـــتـــابـــعـــن. وُيـــعـ
اللبنانين،  الــفــنــانــن  ــة عـــدد 

ّ
مــســاحــتــه، وقــل

من أكثر دول العالم تنظيمًا ملثل هذا النوع 
مــن الــجــوائــز. بــعــد نــشــأة جــائــزة »مــوركــس 
دور« قبل 17 عــامــًا، جـــاءت جــائــزة »بــيــاف« 
ــى مــهــرجــان  ــة إلــ ــافـ قــبــل ســبــع ســــنــــوات، إضـ
»الرواد« قبل ثالث سنوات، وجائزة »وجوه 
مــن لبنان« وعمرها أربـــع ســنــوات، وكــذلــك، 
تأتي  اإلعالمية، مي شــديــاق.  توجد جائزة 
من  الــنــوع  هــذا  مثل  على  القائمن  محاولة 
ــنــافــس عــلــى األفــضــلــيــة لجهة 

ّ
األنــشــطــة، لــلــت

مة، على الرغم من  كرَّ
ُ
اختيار الشخصيات امل

واملــصــالــح  أحــيــانــًا،  الشخصية  اآلراء  غلبة 
التي تجمع بن املنظمن وبعض املشاهير. 
وكــذلــك الــعــنــصــر املــــادي الــــذي صـــار ُيحكى 
عنه فــي السنوات األخــيــرة، إذ يعمد بعض 
ــًا، إلــــى دفــــع مــبــالــغ مــالــيــة  ــانـ ــيـ الــفــنــانــن أحـ
تساهم في تغطية نفقات املهرجان، لينالوا 
الجائزة الحلم بالنسبة لهم. يجب االعتراف 
بالصراع الخفّي بن منظمي حفالت التكريم 
إلــى االستعانة  فــي لبنان، مــا دفــع بعضهم 
بالخارج، وعدم إغراق املهرجانات بالطابع 
املحلي اللبناني.. البداية كانت مع الفنانن 
املــصــريــن ثــــّم الـــســـوريـــن، وهــــا هـــم األتــــراك 

يدخلون قائمة املكّرمن في بيروت.

الفنانون المصريون
منذ سبعينيات القرن املاضي وحتى بداية 
األلــفــيــة الــجــديــدة كـــان نــجــوم الـــقـــاهـــرة، هم 
األقــــرب إلـــى قــلــب الــجــمــهــور الــلــبــنــانــي: نــور 
ليلى  فاتن حمامة، يسرا،  الشريف، بوسي، 
علوي، حسن فهمي، إلهام شاهن وغيرهم 
لبنان.  في  شهرة  األكثر  هم  كانوا  كثيرين، 
وكانت مسلسالتهم هي األكثر مشاهدة، في 
وقت لم تكن الدراما اللبنانية قد بدأت تعتبر 
املصرية.  بالصناعة  مقارنة  حقيقية  درامــا 
كان  الفنية،  املهرجانات  انطالق  ومــع  هكذا 
وذلك  املكّرمن،  أبــرز  هم  املصريون  النجوم 
تماشيًا مع رغبة الجمهور اللبناني برؤية 
نــجــومــهــم املــفــضــلــن، إلـــى جــانــب غــيــاب أي 
منافس فني حقيقي. فشاهدنا في الدورات 
نور  تكريم  دور«  »مــوركــس  لجائزة  االولـــى 
الــشــريــف، ويــســرا وغــيــرهــمــا... فــي مــا اعتبر 
وقتها تقديرًا من الجمهور اللبناني لهؤالء. 

الفنانون السوريون
ــدة، اجـــتـــاحـــت  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيــ ــفــ ــة األلــ ــ ــدايـ ــ ــع بـ ــ مـ

يعطي مايو 
الـ cut out لمسة أنثويَّة 

وُمغرية للمرأة
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دراما

خليل العلي

ــنــــان فــلــســطــيــنــي مــــن قــريــة  ــة، فــ ــ
ّ
ــن ــجــ رامـــــــي الــ

ــا فــــي شــمــال  ــكـ ــة عـ ــنـ الـــســـمـــيـــريـــة قــــضــــاء مـــديـ
ــــى مـــخـــيـــم عــن  فـــلـــســـطـــن، لــــجــــأت عـــائـــلـــتـــه إلــ
مدينة  قـــرب  الفلسطينين  لــالجــئــن  الــحــلــوة 
صيدا )جــنــوب لبنان(، حيث ولــد فــي املخيم 
 إلــى 

ً
قــبــل أن يــغــادر مــع أهــلــه حــن كـــان طــفــال

ــده تــعــرض ملشاكل  ــ ــارة أبــوظــبــي. لــكــن والـ ــ إمـ
سياسية هناك، وترك اإلمــارات، وقضى وقتًا 
ــارات، حــيــث أطــلــق  ــ ــطـ ــ  بـــن املـ

ً
 مــتــنــقــال

ً
طـــويـــال

لم  الــطــائــر«، ألنــهــم  »الفلسطيني  لــقــب  عــلــيــه 
فـــي أي مــطــار  يــســتــقــبــلــوه دون جـــــواز ســفــر 
العائلة  وعـــادت  فلسطيني،  أنــه الجــئ  بحكم 
إلــى لبنان. وبعد حل مشاكل والـــده، ومنحه 
جواز سفر من الصليب األحمر الدولي، قررت 
العائلة التوجه إلى الدنمارك والعيش هناك.

وفي حــوار مع »العربي الجديد« يقول رامي 
الجنة: »بــدأُت الغناء منذ أن كنت في الثالثة 
ـــَعـــنـــي أســـتـــاذ  عـــشـــرة مــــن عــــمــــري، حـــيـــث شـــجَّ
ُيــدَعــى، أحمد السبع، وهــو أول من  موسيقى 
اكتشف موهبتي، وصرت أشارك في الحفالت 
ة إلى 

ّ
بمختلف الدول األوروبية«. ويلِفت الجن

ي الطرب الشعبي واللون الجبلي من 
ّ
ه يغن

َّ
أن

مــواويــل وأغــانــي الــدبــكــة، وقـــام بتسجيل 16 
أغنية منها العاطفية ومنها الوطنية، ومنها 
أغــنــيــة »الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« الــتــي تــحــث على 
وحدة الفصائل والتنظيمات الفلسطينية في 

مواجهة االحتالل الصهيوني.

ــل والــــكــــروشــــيــــه.  ــيــ ــتــ ــدانــ ــــرز والــ ــــخـ بـــعـــض الـ
ُيــنــاســب هــــذا الــســتــايــل الـــســـيـــدات الــلــواتــي 
لن ارتداء لباس بحر قوي صارخ. لكن، 

ِّ
يفض

 
ّ
ه ُمناسب للسباحة، ألن

َّ
أن د،  من املهم التأكُّ

بــعــض املــايــوهــات يــقــع مــنــهــا الـــخـــرز، وهــي 
وليست  للبرونزاج،  فقط  صة  ُمخصَّ تكون 
مــعــدة لــلــســبــاحــة. واملـــايـــو الــكــروشــيــه رائــج 
ـــف مـــن قــطــعــة واحــــدة 

ّ
هــــذا الـــعـــام ســــواء تـــأل

أو مــن قــطــعــتــن. وهـــو جــمــيــل جـــدًا ومــمــيــز. 
الــرائــجــة off shoulder، أي  املــايــوهــات  ومــن 
ذات الــكــتــف املــتــدلــي، والــــذي ُيــشــبــه فستان 
ُيـــمـــكـــن أن يـــكـــون ذا كـــتـــف واحــــد  ــهـــرة.  الـــسـ
ه 

ّ
لكن  ،ruffles أو  الــكــشــكــش  مـــع  بـــدونـــه،  أو 

لــيــس مــنــاســبــًا لــلــبــرونــزاج، ألن أســـلـــوب الـــ 
من  الــكــثــيــر  ُيــغــطــي  الــعــريــض   off shoulder
الــجــســم، وبــالــتــالــي يحجب أشــعــة الشمس 
أبرز  كمل نهال: »مــن 

ُ
ُمهمة«. وت عن مناطق 

أيضًا، هو  املوسم،  لهذا  الرائجة  املايوهات 
 .Baywatch ستايل التسعينيات، أو املسمى
إلــى الخصر وتظهر منه عظام  وهــو يصل 
حتى  الظهر  عند  مفتوحًا  ويــكــون  األوراك، 

عتاب شمس الدين

دَرج »ستايالت« 
ُ
لكل موسم موضة، حيث ت

جــديــدة، وال تقتصر فقط فــي عــالــم األزيـــاء 
ون  يهتمَّ ــاء  ــ األزيـ فمصّممو  املـــالبـــس.  عــلــى 
الــخــارجــي، حتى  لــه عالقة باملظهر   مــا 

ِّ
بكل

 التفاصيل. وكما في كل موسم صيفي، 
ّ

أقل
هــنــاك اهــتــمــام بــلــبــاس الــبــحــر، وكــــل مـــا له 
تقول خبيرة  وإكسسواراته.  بالبحر  عالقة 
املــظــهــر، نــهــال تـــومـــي، إنـــه »فـــي كـــل مــوســم، 
نــشــهــد بــعــض الــتــعــديــالت عــلــى ســتــايــالت 
عاد كل صيف، 

ُ
املايو، ولباس البحر. وهي ت

 vintage لــكــن مـــع إضـــافـــة الــتــعــديــالت مــثــل
.»sporty styleو ،style

»الــــعــــربــــي  ـــ ــــث لــ ــــديـ ــــال، فـــــي حـ ــهـ ــ ف نـ ـــــــعـــــــرِّ
ُ
وت

الــجــديــد«، أهـــم الــســتــايــالت الــرائــجــة ملوسم 
صــيــف 2016، عــلــى الــشــكــل الــتــالــي: »بــدايــة، 
هــنــاك املــايــو cutout الـــذي بـــات أكــثــر أنــوثــة 
الفتحات  ببعض  ــز  ويــتــمــيَّ ــدة،  واحــ بقطعة 
الـــكـــبـــيـــرة أو الــبــســيــطــة عـــنـــد الــــجــــانــــب، أو 
مــن األمـــــام، أو عــن الـــصـــدر. وهـــو األســلــوب 
ف 

َّ
املونوكيني monokini style، أي الذي يتأل

ــدة، لــكــنــه، ُيــشــبــه القطعتن  مــن قــطــعــة واحـــ
 ،cut out ألنهما قطعتان موصولتان. وهناك
للمرأة،  أنــثــويــة ومــغــريــة  ُيعطي ملسة  الـــذي 
ــه لــيــس مناسبًا ألخـــذ حــمــام شــمــس أو 

َّ
لــكــن

برونزاج، بسبب بوجود الفتحات«. 
ج املــايــو  ــضــيــف: »فـــي هـــذا الــصــيــف، ُيــــروَّ

ُ
وت

وفــيــه   ،embroidery hand يـــدويـــا  املــشــغــول 

ــفــــن  ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيــــف: »األغـ يــــضــ
الفلسطيني وصال إلى العاملّية، وصار الشعب 
الفن فلسطيني، رغم  األوروبـــي يمّيز أن هــذا 

أنهم ال يفهمون اللهجة الفلسطينية«. 
ــة  وعـــن عــالقــتــه بــالــفــنــان فــضــل شــاكــر، خــاصَّ
بعد انتشار صور تجمعهما في مخيم عن 
ــة: »فــضــل صــديــق قــديــم، 

ّ
الــحــلــوة، قـــال الــجــن

وعــالقــتــي بــه قــوّيــة، وأنـــا على تــواصــل دائــم 
وعربًا  لبنانين  فنانن  هــنــاك  أن  كما  مــعــه، 
أنني  بحكم  لــكــن،  مــعــه.  يتواصلون  كثيرين 
ــلـــوة، فـــأنـــا قـــريـــب مــنــه،  مـــن مــخــيــم عـــن الـــحـ
ــه مـــــرات عـــــدة. وهــــو فـــنـــان طيب  والــتــقــيــت بـ
القلب وحــســاس، وال أصــدق أن فضل شاكر 

قد يؤذي أحدًا.

أسفله، وهو ستايل بسيط، وُيعطي مظهرًا 
مــمــشــوقــًا لــجــســم املـــــــرأة. ومــــن املــســتــحــســن 
ــذا املــايــو قــطــعــة واحـــــدة. لباس  أن يــكــون هـ
البحر البسيط موضة دائمة أيضًا. ويكون 
التفاصيل  عبارة عن قطعتن خاليتن من 
 nude ــــا األســــود أو األبــيــض أو وبـــألـــوان إمَّ
الــخــطــوط  ذي  املـــايـــو  إلــــى  نــصــل   .»colors
ــيـــة، بــــاألســــود واألبـــــيـــــض، ويــســمــى  الـــطـــولـ
monochromatic look، أو امللّون، واملايو ذي 
الــخــطــوط بــالــعــرضــيــة، الـــذي ُيــعــطــي حجمًا 
لذلك يجب  والخصر.  والبطن  للصدر  أكبر 
الحرص على كيفية اختيار األنسب لشكل 

جسمك. 
اإلكسسوارات  عن  بالحديث  نهال،  وتختم، 
البحرية الرائجة: »األكثر رواجًا هذا املوسم، 
والبوندانا،  األحــجــام،  املتعددة  القبعة  هــو 
والنظارات  الشعر،  على   scarf أو  والوشاح 
السبعينيات،  مــوضــة  شبه 

ُ
ت الــتــي  الكبيرة 

ــغــطــي أكــبــر مساحة 
ُ
خــصــوصــًا تــلــك الــتــي ت

مــمــكــنــة مـــن الـــوجـــه لــلــحــمــايــة مـــن الــشــمــس. 
إضافة الى حقيبة البحر، بألوان الباستيل 
 أوالــقــمــاش، 

ّ
ــمــة، املصنوعة مــن الــقــش

َّ
ــقــل

ُ
وامل

وغطاء مالبس السباحة، والصندل املريح. 
ُيغطي  الــــذي   hair turbanو  ،gipsy styleو
الـــشـــعـــر، وهــــو أنـــســـب مـــع نــــظــــارات كــبــيــرة. 
ومـــن األشـــيـــاء املــهــمــة، املــنــشــفــة الــتــي تكون 
مع وســادة. أما النصيحة األهــم، فهو كريم 
ــــروري جــدًا  ــه ضـ ــ

ّ
الــحــمــايــة مـــن الــشــمــس، ألن

لحماية البشرة«.

مهرجان االقتراب من الموتمايوهات صيف 2016: »كروشيه« وأبيض وأسود
في غاليسي اإلسبانية

رامي الجنة: فضل شاكر ال يؤذي

يستعُدّ كثيرٌ من الفنانين 
للعودة إلى كواليس 

التصوير، بعد انتهاء الموسم 
الدرامي الرمضاني، كرانيا 

فريد شوقي ونيكول سابا 
ومي سليم

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بعد انــقــضــاء مــوســم شهر رمــضــان الـــدرامـــي، بدأ 
عدٌد من الفنانن في تصوير مسلسالتهم للعرض 
في املوسم الدرامي الثاني، بعيدًا عن الزحام. فبعد 
عرض مسلسلها »املغنى« مع الفنان محمد منير، 
الجزء  فــريــد شــوقــي تصوير  رانــيــا  الفنانة  بـــدأت 
الـــــدم«، مــع عبلة  الـــرابـــع مــن مسلسلها »ســلــســال 
كــامــل، ورانــــدا الــبــحــيــري، وأمــيــرة هــانــي، والقصة 
من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال، 
وتدور أحداثه في صعيد مصر. وبعد اعتذار أكثر 
انة عن املشاركة في مسلسل »السبع بنات« 

َّ
من فن

ر البدء في تصويره بعد اكتمال فريق  رًا، تقرَّ
َّ

ُمؤخ
 من ميريهان حسن، 

ٌّ
كــل الــذي يشارك فيه  العمل 

وعــال غــانــم، وريـــم الـــبـــارودي، والقصة مــن تأليف 
العمل  النقلي.  إخــراج محمد  أحمد صبحي ومــن 
يناقش املشكالت العائلية التي تعاني منها كثير 
بناء  ة  كيفيَّ املصرية، وبالتركيز على  البيوت  من 
ــة، مــن خــالل اســتــعــراض حياة  روابـــط أســريــة قــويَّ
نة من 7 أخــوات، بعد وفــاة األب. حيث  عائلة ُمكوَّ
فــتــاة فــي طــريــق، وتبتعد عــن عائلتها،   

ُّ
تتجه كــل

 
َّ
وأن األب،  هــو  يجمعهن  كـــان  الـــذي  أن  ن 

ْ
ليكتِشف

كانت  باستمرار   
َّ
لهن يقولها  كان  التي  النصائح 

غابت  أن  وبــعــد  تنفيذها.  فــي  فــيــَبــْدأن  صحيحة، 
ــررت الــفــنــانــة  ــا شــهــر رمـــضـــان املـــاضـــي قــ ــ عـــن درامـ

محمد كريم

خطيرة  تجربة  خاضوا  الذين  أولئك  هم  كثيرون 
أوشـــكـــوا مــعــهــا أن يــكــونــوا فــي عــــداد املـــوتـــى. تتم 
ــقـــرن الـــســـابـــع عشر  ــــؤالء الـــخـــبـــراء مــنــذ الـ ــوة هـ ــ دعـ
مهرجان  إلحــيــاء  اإلسبانية  غاليسي  منطقة  إلــى 
وروايتها  تجربتهم  عــرض  يعيدون  حيث  غريب، 
مـــع أقـــرانـــهـــم، فـــي حــضــور اآلالف مـــن الــجــمــاهــيــر، 
فيما يسمى مهرجان »تجربة االقتراب من املوت«. 
تعرف غاليسيا بأنها املنطقة األكثر عزلة في شبه 
املرتبط  بماضيها  وتشتهر  اإلســبــانــيــة،  الــجــزيــرة 
بــالــوثــنــيــة وأعـــمـــال الــســحــر والـــشـــعـــوذة واإليـــمـــان 
السائد بالطبيعة، وكما حدث في أماكن أخرى من 
الكاثوليكية  الكنيسة  تأسيس  بعد  فــإنــه  الــعــالــم، 
فـــي تــلــك املــنــاطــق امــتــزجــت الــتــقــالــيــد واملــعــتــقــدات 
بــاملــذاهــب املسيحية، وكـــان مــن ثمرة  األســطــوريــة 
القديسة، سانتا  عيد  تداخل  رمزية  االندماج  هذا 
مـــارثـــا، راعــيــة املــحــتــاجــن مــع مــهــرجــان االحــتــفــال 
بالناس الــذيــن شــهــدوا أو مــروا بتجربة االقــتــراب 

من املوت ونجوا منها.
وهكذا؛ فإنه في يوم 29 يوليو/ تموز من كل عام، 
تــحــتــفــل قــريــة الس نــيــفــيــس بــإقــلــيــم بــونــتــيــفــيــدرا، 
املروعة،  التجربة  بتلك  مــروا  الذين  الناس  بهؤالء 
فـــي مـــوكـــٍب يــمــرُّ فـــي الــــشــــوارع. وهـــو لــيــس موكبًا 
عاديًا كما قد يتخيله الغرباء، ولكن موكب مزّين 
بـــاألكـــفـــان الــبــيــضــاء والــتــوابــيــت املــحــمــولــة. وهــي 
توابيت ليست فارغة، بل يستلقي بداخلها أولئك 

اللبنانية نيكول سابا الظهور في املوسم الدرامي 
الــثــانــي مــن خــالل مسلسل »والد تــســعــة«، مــع كل 
والقصة  مجدي،  وهبة  سليم،  خالد  الفنانن  من 
ــلـــي وإخـــــــــراج أحــمــد  ــنـــدويـ ــيـــف فـــــــداء الـــشـ ــألـ مــــن تـ
املسلسل في  أن يبدأ تصوير  املــقــرر  شفيق. ومــن 
األســـبـــوع األول مـــن شــهــر أغــســطــس/ آب الـــقـــادم. 
أنــه كــان من املفترض أن يعرض  الرغم من  وعلى 
في شهر رمضان املاضي، إال أن مسلسل »ليلة«، 
ر أن ُيــســتــأنــف في  بــعــدمــا تــوقــف تـــصـــويـــره، تـــقـــرَّ
أغسطس/ آب القادم. ويشارك في بطولة املسلسل 
كل من رانيا يوسف، ومكسيم خليل، وأمــل رزق، 
وهـــيـــدي كـــــرم، والـــعـــمـــل مـــن تــألــيــف هـــانـــي كــمــال 
وإخــراج محمد بكير وإنتاج إبراهيم حمودة في 
أولــــى تــجــاربــه اإلنــتــاجــيــة. وفـــي إطــــار مسلسالت 
الــفــنــانــة، مــي ســلــيــم، للبدء  ـــ 60 حــلــقــة، تستعد  الـ
فــي تصوير دورهـــا فــي مسلسل »األب الــروحــي«، 
وهو بطولة محمود حميدة، وعال غانم، وإيمان 
ــارودي، ومــيــريــهــان حــســن،  ــ ــبـ ــ ــم الـ ــ الـــعـــاصـــي، وريـ
قته 

َّ
وفريال يوسف. وبعد النجاح الكبير الذي حق

ــزاء الــثــالثــة مــن مسلسل »شــطــرنــج«، والــتــي  ــ األجـ
عــرضــت جميعها فــي مــواســم درامــيــة بــعــيــدة عن 
شهر رمضان، يستعّد ُصناعه للبدء في تصوير 
بطولته  في  يشارك  املسلسل  قريبًا.  الــرابــع  جزئه 
كل من وفاء عامر، وريم البارودي، وميس حمدان، 
وأيمن عزب، وهادي الجيار، وجهاد سعد، ودنيا 
عبد العزيز، وأشرف زكي، وهو من تأليف حسام 
مـــوســـى وإخــــــراج مــحــمــد حـــمـــدي وإنـــتـــاج محمد 

فوزي، وتدور أحداثه في 60 حلقة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم تــحــقــيــق مــســلــســل »نـــوايـــا 
 في شهر رمضان املاضي، أي 

َ
بريئة«، والذي ُعِرض

ــه ُعــِرض حصريًا على قناة 
َّ
ة أن نجاح يذكر، خاصَّ

اعه قــرروا عمل جــزء ثاني 
ّ
واحــدة فقط، إال أن صن

من املسلسل للعرض في موسم درامي جديد.
ــارك فــي بطولة  والــعــمــل يــشــارك فــي بــطــولــتــه، وشــ
الجزء األول، كل من عابد فهد، سوسن بدر، خالد 

زكي، نهال عنبر.

وا بتجربة االقتراب من املوت،  األشخاص الذين مرَّ
فــالــتــوابــيــت واألكــــفــــان تــســتــخــدم لــلــداللــة عــلــى ما 
أن  كــان يفترض  التي  الناقصة  حــدث من رحلتهم 

يقطعوها نحو اآلخرة.
عــدد سكانها  بلدة صغيرة ال يزيد  الس نيفيس، 
ــة آالف شـــخـــص، ولــكــنــهــا تـــمـــوج وتــطــن  ــعـ ــن أربـ عـ
كــخــلــيــة الــنــحــل فـــي وقـــت االحـــتـــفـــال، نــظــرا لــتــوافــد 
اآلالف على البلدة لالحتفال واالستماع إلى السرد 
ــرة، وبــالــكــاد  ــ ــ ــارات األجـ ــيـ املـــثـــيـــر. حــيــث تــشــح الـــسـ
ــوارع  ــشــ يــجــد الـــــــزوار حـــجـــزًا بـــأحـــد الـــفـــنـــادق، والــ
البلدة؛  تكتظ بالناس. بعد مــرور املوكب بشوارع 
الصغيرة لالحتفال  الكنيسة  إلى طريق  يتجهون 
بالجمع املوجود، ثم يستمر املوكب بالسير حتى 
الــبــلــدة، قبل أن يــرتــد عــائــدا إلى  يصل إلــى مقبرة 
تمثال  للحشد  ينضم  أخـــرى، حيث  مــرة  الكنيسة 
للقديسة مارثا، ثم ينشد الجميع ترانيم للقديسة 
يقولون فيها: »أيتها القديسة العذراء سانتا مارثا 
ــــوت«. ثم  يــا نــجــمــة الــشــمــال جلبنا لــك مــن رأوا املـ
يعرب املشاركون باالحتفال عن عرفانهم وشكرهم 
الــقــرابــن والــهــدايــا للقديسة وتــكــون عــادة  بتقديم 

على شكل أموال.
تنتشر فــي املــهــرجــان أيــضــًا األلــعــاب الــنــاريــة ذات 
الكثير  ويوجد  املوسيقية.  والــفــرق  العالي  الـــدوّي 
من أصناف الطعام والشراب، ويروي املحظوظون 
ـــدعـــوا املــــوت؛ كــمــا أن 

َ
مــن املــشــاركــن كــيــف أنــهــم خ

تثير  بلغة  فنية  بــصــورة  يــســرد حكايته  بعضهم 
الحاضرين.

الفنانون األتراك يحتلون الصدارة

)Getty( ج المايوه المشغول يدويًا في هذا الصيف، يُرَوّ

بعد النجوم 
المصريين، ثم 

السوريين، جاء 
دور الفنانين األتراك 

ليكونوا من المكرّمين 
في المهرجانات 

الفنية اللبنانية بعد 
حصولهم على 

شهرة واسعة
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فنون وكوكتيل

ــاشـــات الــلــبــنــانــيــة، فـــي شــهــر رمــضــان  الـــشـ
تحديدًا املسلسالت السورية، ووصلت إلى 
ثماني  قبل  اللبنانين،  بن  انتشارها  قمة 
ــنـــوات مـــع مــســلــســالت الــبــيــئــة الــشــامــيــة،  سـ
ــــذي تـــحـــّول إلــى  ــــاب الــــحــــارة« الـ تــحــديــدًا »بـ

ظاهرة في لبنان. 
ــال املــصــريــة يــخــفــت،  ــمـ هــكــذا بــــدأ نــجــم األعـ
أقرب  بدت  التي  السورية  باألعمال  مقارنة 
إلــــى الــلــبــنــانــيــن، تــحــديــدا لــجــهــة الــلــهــجــة. 

الفنانون األتراك
مع انطالق الثورة في سورية، بقي للنجوم 
لبنان، خصوصًا  في  السورين حضورهم 
مــع اســتــقــرار قــســم كبير منهم فــي بــيــروت، 
هــربــًا مـــن املــــوت الــيــومــي فـــي بـــالدهـــم. لكن 
تــدريــجــيــًا كـــان مــنــافــس حقيقي يــدخــل إلــى 
الــســوق، وهــو الــفــنــان الــتــركــي. فــخــالل سبع 
ــاتــــت أســــمــــاء املـــمـــثـــلـــن األتـــــــراك  ســــنــــوات بــ
»املـــعـــّربـــة« واملـــدبـــلـــجـــة، ال تــحــتــاج إلــــى أي 

السورين  املمثلن  عــشــرات  شاهدنا  هكذا 
مكّرمن في لبنان: من نجوم »باب الحارة« 
ــــالف فــــواخــــرجــــي، وبـــســـام  ــــى سـ وصـــــــواًل إلـ
ــــن زيــــــــــدان، وقــــصــــي خـــولـــي،  ــمـ ــ ــا، وأيـ ــ ــــوسـ كـ
وباسل خياط، مكسيم خليل، وتيم حسن... 
بــات اسمهم يلمع في ذهــن املشاهد  نجوم 
الــلــبــنــانــي، ويــلــمــع فــي قــائــمــة املــكــّرمــن في 
املهرجانات الفنية خصوصًا تلك التي تقام 

في بيروت.

ــة كــانــت  ــدايـ ــبـ  تـــعـــريـــف بــســبــب شـــهـــرتـــهـــا. الـ
ــذي جـــمـــع املــمــثــل  ــ ــ  مــــع مــســلــســل »نـــــــــور«، الـ
الـــتـــركـــي كـــيـــفـــانـــتـــش تـــاتـــلـــيـــتـــوغ واملــمــثــلــة 

سونغول أودان. 
قويًا  منافسًا  التركية  املسلسالت  وشكلت 
لقطاع اإلنتاج العربي، بعد الدراما السورية 
التي أمنت موقعًا متقدمًا. وتميزت الدراما 
الــتــركــيــة بــالــحــيــويــة والــتــنــوع واكــتــشــافــات 
ــاذ  ــلـــى صـــعـــيـــد األمــــــاكــــــن، واتــــخــ ــــدة عـ ــــديـ جـ

تركية  بها  تمتاز  التي  السياحية  املناطق 
نقطة رئيسية لــجــذب املــشــاهــد، وكــذلــك في 

قلة االعتماد على االستديوهات. 
ة  ة القصص العاطفيَّ كما نقلت الدراما التركيَّ
ــارهـــــا الــــرومــــانــــســــي الـــتـــقـــلـــيـــدي.  ضـــمـــن إطـــ
والدبلجة كانت باللهجة السورية وبطريقة 
ـــهـــم 

َّ
ـــدًا. شـــعـــر الــــســــوريــــون بـــأن ــ مـــفـــهـــومـــة جــ

األكثر  املصرية  للدراما  منافسن  أصبحوا 
ــع انــتــشــارًا فــي الــوطــن الــعــربــي عبر  واألوســ

املحلّية واإلنتاجات  الدراما  األول،  قوسن، 
ر لهم في الوطن العربي. وثانيًا، 

َ
نش

ُ
التي ت

ـــــخـــــذوا مــن 
ّ
مــــن خـــــالل الــــــدوبــــــالج، حـــيـــث ات

دبلجة منفذًا آخر، لنشر 
ُ
األعمال التركية امل

أعمالهم داخل الوطن العربي. 
ــة من  وفـــي حـــن اســتــفــادت الـــدرامـــا الــعــربــيَّ
ــي الــعــالــي لــلــدرامــا الــتــركــيــة، 

ّ
املــســتــوى الــفــن

ــتــــي اكــتــســبــهــا  ــى الـــخـــبـــرة الــ ــ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
الــدوبــالج، وهــرب املنتج إلى  العاملون فــي 
األمر الواقع الذي فرض نفسه على املحطات 
ــراء األعـــمـــال  ــ الــعــربــيــة، الـــتـــي بــالــغــت فـــي شـ
الـــتـــركـــيـــة وعــــرضــــهــــا، نـــظـــرًا لــلــجــمــاهــيــريــة 
الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي حــظــيــت بـــهـــا. واســـتـــثـــمـــرت 
كــبــرى املــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي الــعــديــد 
ــة، عــبــر تنظيم  ــدايــ مـــن املــمــثــلــن األتـــــــراك بــ
ندوات ومهرجانات لهم في عدد من الدول 
ِشَرت عام 2014، يتبنَّ 

ُ
العربية. في دراسة ن
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َّ
أن

مالين دوالر سنويًا. 
ويتم عرضها في مصر واإلمـــارات وسورية 
إلــى  بـــاإلضـــافـــة  ولـــبـــنـــان،  واألردن  ــراق  ــعــ والــ
الـــــيـــــونـــــان وإيــــــــــــــران. وبــــحــــســــب الــــــدراســــــات 
املسلسالت  مشاهدي  عــدد  بلغ  اإلحصائية، 
مشاهد  مليون   85 حوالي  املدبلجة  التركية 
اإلنــاث،  عربي، بينهم حوالى 50 مليونًا من 
أي مـــا يـــعـــادل أكــثــر مـــن نــصــف عـــدد الــنــســاء 
العربيات البالغات. هكذا سنشاهد الخميس 
ــيــــاف« املــمــثــلــة  املــقــبــلــة وضـــمـــن مـــهـــرجـــان »بــ
الـــتـــركـــيـــة، مـــريـــم أوزرلــــــــي، املـــعـــروفـــة عــربــيــًا، 
بالسلطانة هــويــام، عــلــى الــرغــم مــن الــوضــع 
ــيـــاســـي الــــــذي تــعــيــشــه تــركــيــا  ــنــــي والـــسـ األمــ
ولبنان معًا في هذه الفترة. واشتهرت أوزرلي 
بدور السلطانة اللعوب في أشهر املسلسالت 
ــدمـــت قـــبـــل ســــنــــوات، وكــــان  ــتـــي قـ الـــتـــركـــيـــة الـ
بعنوان »حريم السلطان«، إلى جانب املمثل، 
خــالــد ارغــــش، واعــتــبــر مــن أكــثــر املسلسالت 
إثــارة للجدل  في تركيا، حيث منعت بعض 
في  تزوير  إنها  قيل  ألسباب  عرضه  األقنية 

تاريخ السلطنة العثمانية.

أكثر من نصف 
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وراســــي بــس انـــت بــاملــطــار جــحــش! مــا تشغل 
مخك وال تــروح هن وهــن، تسأل وتستفسر 

منشان ما تضيع يا أخوي«.
من استنابول إلى برلن، وذلــك بدعوة ألقوم 
أملانيا،  فــي  املنشور  بكتابي  تتعلق  بــقــراءات 
فأنا اآلن كاتب، وكــان ال بد من إشــارة توحي 
بــذلــك، فــمــا كـــان عــلــّي ســـوى أن أقـــرر أن أطيل 

ذقني على األقل، مو هيك يعملوا الكتاب؟! 
فــي بــرلــن كــاتــب وبــذقــن طــويــلــة أقـــدم أوراقـــي 
لــلــحــصــول عــلــى إقــامــة لــجــوء، شــــاءت األقــــدار 
أن تكون الصورة التي التقطتها لتثّبت على 
جواز سفري في الوقت الذي كانت تنمو فيه 

ذقني الثقافية.
ــنـــي  ــمـــي وذقـ ــاسـ ــر بـ ــفـ ــنــــدي جـــــــواز سـ صــــــار عــ
وبــشــرتــي، مــن مــطــار إلـــى مــطــار تتغير املــدن 
ــارات لـــكـــن اســـمـــي وذقـــنـــي  ــ ــطــ ــ واألســـــبـــــاب واملــ

وبشرتي والكونترول واحد.
استطاع  مــا  بكل  تقريبًا،  كلها  أوروبــــا  فتلت 
مفر  ال  لكن  األزرق سبيال،  جــواز سفري  إليه 

من أن تتذكر في كل مطار من أنت!
تلقيت  فلقد  األمـــر مختلف،  الــبــرازيــل  فــي  إال 
دعوة لحضور أحد املهرجانات بعد أن أصبح 
لي كتاب منشور هناك، وافقت على الفور، من 

يقول ال للبرازيل؟!
ــيـــون أغــلــبــهــم ســـمـــر وأســــمــــر مــنــي  ــلـ ــرازيـ ــبـ والـ
كــمــان، ولــيــس لــديــهــم فــوبــيــا الــبــشــرة العربية 
اإلســالمــيــة، ضايعة بــن ســمــارهــم! وبعيدون 
جدًا! ومعلوماتهم قليلة عن األسماء العربية 

ورعبها.
كل شيء ممكن في البرازيل، وكأنك في سورية 

بدون بشار األسد!
أنها جميلة  تعرف  الجميلة ال  الــبــرازيــل،  فــي 
ــه يــحــق لــهــا أن تــتــعــالــى، الــســوبــر مــاركــت  وأنــ
فـــي الـــبـــرازيـــل عـــبـــارة عـــن دكـــــان، مــثــل الــدكــان 
الذي نذهب إلى صاحبه ونقول: عمو عطينا 

بخمس ليرات بزر.
حضرت املهرجان، وطبعًا كالعادة، يريدونني 
أن أتحدث عن الحرب وداعش وحقوق اإلنسان 

ــذا الــــكــــالم، بــبــســاطــة  ــ ــا هـــنـــالـــك مــــن هـ وإلــــــى مــ
رفضت، وقلت أنا ال أريد أن أتكلم عن الحرب 

وداعش، وأفضل أن أتكلم عن كتابي وعني.
ــذه الــجــمــلــة  ــ ــــدد مــــن الــصــحــافــيــن هـ الـــتـــقـــط عـ

ووضعوها عنوانًا ملقاالتهم.
املهرجان بخير  لينتهي  يــومــان،  يــوم،  مضى 
ابه الذين حضروا 

ّ
أثــر له وال لكت وســالم، وال 

ملواقفهم ووجــهــات نظرهم وال حتى  أثــر  وال 
للمقاالت التي كتبت عنه.

انتهى املهرجان، لكنني ما زلت في البرازيل، 
أتسكع في البارات وأشرب الكاشاسا، وأتعرف 
على البرازيلين، ويمكنني أن أصفهم بجملة 

واحدة: البرازيليون ليسوا أجانب!
أنني  لدرجة  والجمال،  الفوضى  تعّمه  شعب 
كــنــت فــي مــطــار ريـــو دي جــانــيــرو ذاهــبــًا إلــى 
ساو باولو، وقفت ألدخــن خــارج املطار وكان 
جواز سفري مع صديقتي على شباك التشيك 
صاحب  أيــن  البرازيلية  املوظفة  فسألتها  إن، 
الــــجــــواز؟ فــــأشــــارت صــديــقــتــي بــيــدهــا بــعــيــدا 
وقالت: هو يدخن في الخارج، فقالت املوظفة 
ــّجــــت الــخــتــم  ــا فــــي مــشــكــلــة وطــ الـــبـــرازيـــلـــيـــة مــ

وأعطتها الجواز والتكتات.

عبّود سعيد

حــقــنــا الــطــبــيــعــي، نـــمـــارســـه طــاملــا 
لدينا جواز سفر أزرق، مطارات من 
أفخم ما يكون، أناقة، نظام، خدمة 
خمس نجوم وأحيانًا إنترنت ببالش. الحياة 
جــمــيــلــة وســهــلــة لــكــنــهــا تــصــبــح أكــثــر بشاعة 
وتضيق عندما تصل إلى الكونترول ويمسك 

بيده جواز سفرك!
زيـــادة  بتفحصك  الــكــونــتــرول  يــقــوم  أن  يكفي 
تدقيق،  بنظرة  أو  للحظات  ولــو  الــلــزوم،  عــن 
ولو بتقليب الصفحات عدة مــرات مع صفنة 
للثقة وال   

ً
أهــال أنــك لست  خفيفة، لكي تتذكر 

تشبه اآلخرين، خاصة إذا كان اسمك بهذه » 
الوقاحة«: املحمد عبود سعيد!

ــــذي كـــانـــت أمــي  نــاهــيــك عـــن ســـمـــار بــشــرتــي الـ
تتباهى به يوما ما.

كـــان مــطــار اســتــنــابــول هــو أول مــطــار أدخــلــه، 
ــي:  ــركــ ــــي صـــديـــقـــي لـــقـــمـــان ديــ حـــيـــنـــهـــا قــــــال لـ
»شــــوف أخــــوي عـــبـــود! الـــيـــوم انــــت رح تـــروح 
عـــاملـــطـــار، واملــــطــــار كــبــيــر، وانـــــت يــعــنــي أفــهــم 
م 

ّ
واحد عالفيسبوك وشيخ الكتاب وأكبر معل

بــاملــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة والــــحــــدادة، عــلــى عيني 

محمد األسعد

يـــطـــالـــب الــــكــــاتــــُب، ويـــطـــالـــب املـــشـــفـــقـــون مــن 
الــنــقــاد، بــحــٍق أو حــقــوق لـــه، فــي أن يصعد 
ــال والــتــجــاهــل إلــــى ذرى  ــمـ مـــن غـــمـــرات اإلهـ
الـــشـــهـــرة والــــذيــــوع. ويـــلـــح الــكــثــيــرون على 
ضــــــرورة أن يـــأخـــذ نــصــيــبــه مـــن مــســاحــات 
النشر والحضور، أن تلتفت إليه املؤسسات 
أو  جــمــعــيــات  أو  ثـــقـــافـــة  وزارات  املـــعـــنـــيـــة، 
ــــي مـــقـــدمـــة جــــــداول  ــادات، وتـــضـــعـــه فـ اتـــــــحـــــ
أعــمــالــهــا، أن تــوفــر لــه مــســتــلــزمــات الظهور 
في املناسبات ورفوف املكتبات، أن يحصل 
على دخــل يكفيه ذل الــوقــوف بباب هــذا أو 
ذاك، أو يرتضي مرغمًا بطوق تحكمه حول 

عنقه هذه الجماعة أو تلك.
وأمثالها  الحقوق  بهذه  املطالبون  ويعتقد 
واملبدعن  اب، 

ّ
للكت كريمة  حــيــاة  توفير  أن 

ــبـــات الـــدولـــة ومــن  مــنــهــم بــخــاصــة، مـــن واجـ

يقوم مقامها، وال تفكر حتى قلة من هؤالء 
بمسؤولية املجتمع املدني وهي تمّدد هذه 
الكاتب  إدانــة حرمان  إلــى  املطالبات لتصل 

من حرية التعبير والنشر.
كــل هـــذا مــن دون أن يــتــطــرق أحـــد إلـــى حق 
ــابــه ومبدعيه، 

ّ
إلــى كــت الــقــارئ فــي أن يصل 

وتــوجــيــه النظر إلــى أن الــكــاتــب الــعــربــي قد 
ــثــــر حـــريـــة حــن  ــلــــب وأكــ يـــكـــون أقــــــوى وأصــ
ــراءه حــقــهــم فـــي الـــوصـــول إلــيــه  ــ يــســتــوفــي قـ
وإلى نتاجاته. فلماذا ال ينتقد أحد حرمان 
ــابــهــم؟ مــن حقهم فــي املعرفة 

ّ
الـــقـــراء مــن كــت

والـــوصـــول إلـــى املــبــدعــن فـــي شــتــى أرجـــاء 
ثــقــافــة أمــتــهــم؟ وملـــــاذا ال يــذكــر أحــــد واجـــب 
ابه، أو أن تكون له 

ّ
املجتمع في أن يحمي كت

على األقل حرية الوصول إليهم؟  
رأسها،  على  ولكن  بالطبع،  حقوق  للكاتب 
وقبل املطالبة بتكريم أو جائزة أو مساحة 
ــراء فـــي الــوصــول  ــقـ لــلــنــشــر، حـــق جــمــهــور الـ
ــكـــرًا، ولــيــس  ــبـ ــه، حــقــهــم فــــي مــعــرفــتــه مـ ــيــ إلــ
الكاتب  إلــيــه  قــرنــن. مــا يفتقر  أو  قــرن  بعد 
العربي بالدرجة األولــى هو هــذا الجمهور 

سيناريو صندوق أسود

ال أحد يتطرّق إلى حق 
القارئ في الوصول إلى 
كتّابه ومبدعيه. الكاتب 

العربي  أقوى وأكثر حرية 
حين يستوفي قراءه 

حقهم في الوصول 
إليه وإلى نتاجاته

قلت سابقًا: في المطارات 
أنا متهم حتى أثبت 

العكس. وياحزركن أنا وين 
شفت مطارات بحياتي؟ 
أكيد مو مطار دمشق 

وال مطار حلب الدولي أو 
مطار أبوظبي، هدول 

المطارات بس لألكابر. 
نحن تشردنا وأصبحت 

مطارات أوروبا كلها 
تحت تصرفنا، من فيينّا 

إلى أمستردام ومن برلين 
إلى استوكهولم

يضيء العمل الصادر 
حديثًا في القاهرة، 

تقاليد االهتمام الهندي 
بالشاعر والفيلسوف 

المتصّوف من زاوية نظر 
عربية، نقف من خاللها 

على صورة مختلفة 
للتلقي العربي

جمهور عربي مغيّب وممنوع من الوصول

تلٍق مغاير لجالل الدين الرومي

تتغيّر المطارات لكن اسمي واحد

فتلت أوروبا كلها 
تقريبًا لكن في كل مطار 

تتذكر من أنت

لماذا ال يُذكر واجب 
المجتمع في حماية كتّابه 

وحرية الوصول إليهم؟

يقّدم العمل جالل الدين 
الرومي في عيون 

مفّكري الهند

يريدونك أن تتحدث 
عن الحرب وداعش 

وحقوق اإلنسان إلخ

أقربائي وأوالد عمي وأبناء عشيرتي الذين لم يقتنعوا بعد بأنني كاتب 
وأقيم في ألمانيا، سيفتحون بيت عزاء ويستقبلون المعزّين ويضيفون 
القهوة المرّة وكلما سألهم أحد 
عبود  قرايبكم  مــات  شلون  مــا: 
الفيسبوك  من  يبدؤون  السعيد؟ 
أوالد  ــد  وأح بالبرازيل،  وينتهون 
عمومة أبي، ضعيف بالجغرافية، 
ــن مــات  ــد: ويـ ــ ــه أح ــأل وكــلــمــا س
ينادي  السعيد؟  عبود  قرايبكم 
»قــول  ــه:  ل ويــقــول  الصغير  ابنه 
لعمامك وين وقعت الطيارة اللي 

مات بيها ابن عمك«.

أتخيل مجلس عزائي

2425
ثقافة

رحلة

إطاللة

كتاب

فعاليات

بهذه البساطة تجري األمور في البرازيل، كل 
شيء ممكن أن يحدث في البرازيل.

أنهيت سيجارتي ووضعت العقب في قنينة 
بيره كانت موضوعة على الرصيف، ودخلت 
إلــى املــطــار أبحث عــن طــيــارتــي، فــإذ باملوظف 
الــبــرازيــلــي األســمــر يــوقــفــنــي ويــطــلــب جـــوازي 
وأوراقــي، كان يتكلم كثيرًا باللغة البرتغالية 
الــتــي ال أفــهــمــهــا، وأنـــا أعــطــيــه األوراق وأقـــول 

املغّيب واملمنوع من الوصول إلى املطبوعة 
ــلــــومــــة، فــــال ســـــوق ثــقــافــيــا  ــتــــاب واملــــعــ ــكــ والــ
ــزر مــتــنــاثــرة يــقــطــع الـــقـــارئ  واســــعــــا، بـــل جــ
املسافات بينها، هذا إن تمكن، الهثًا منقطع 
النفس. وال وسائل مواصالت تصل إليه إن 
ثقافية  بيئة  وال  العاصمة،  عــن  بعيدًا  كــان 
والثقافة،  املعرفة  قيمة  مــن  تعلي  حاضنة 
اب تسلية وعــروض 

ّ
كت أبطالها  أســواق  بل 

ترفيه وإضحاك، وشاشات ال تفتح إال على 
سيرك أو ألعاب حواة، وفوق كل هذا نوافذ 

اب الجادين وكتبهم.  
ّ
مغلقة دون الكت

ــجَّ أحــــــد كـــمـــا احــــتــــج قــــــــارئ حــن  ــ ــتـ ــ ــل احـ ــ هـ
حــجــبــت صــحــيــفــة مـــقـــاالت كــاتــب يــعــتــز أنــه 
حــرم من حقي في 

ُ
يقرأ لــه، فتساءل: »ملــاذا أ

قراءة مقاالت كاتب يفتح لي أبواب املعرفة 
ويثري حياتي وتفكيري؟ أليس من حقي أن 

أعترض وأحتج؟«. 
قال الروائي الراحل غالب هلسا ذات يوم: »في 
تقريبًا  إنــســان  مليون   300 فيه  ينطق  وطــن 
الكاتب ما نسبته %5  العربية يكفي  باللغة 
مــن الـــقـــراء بــن هـــذه املــاليــن لــيــوفــر لــه قلمه 
وســائــل عــيــش، ويــحــرره مــن ســطــوة وسياط 
مؤسسة أو منظمة أو دولة، ولكن حتى هذه 

النسبة ال تتوفر في هذا الوطن الشاسع«.
لــوا، لــو تمكنوا من  لــو احتج الــقــراء وتــســاء
تــرســيــخ حــقــهــم فـــي املــعــرفــة واالطـــــــالع، لو 
احتج املجتمع، ملا احتاج أحد إلى املطالبة 
إلى  املبدع، بل  أو ذاك  الكاتب  بحقوق لهذا 
املطالبة بداًل من ذلك أن يقوم هذا الكاتب أو 

ذاك املبدع بواجبه.

البرازيليون إلى كونترول  لنفسي: هل انضم 
الــعــالــم؟! لكنهم لــم يــخــيــبــوا ظــنــي فــقــد كانت 
ــارة عــلــى  ــجــ ــيــ ــســ ــة إلطـــــفـــــاء الــ ــفـ ــالـ ــخـ مــــجــــرد مـ

الرصيف وليس في مكانها املحدد.
أي مــو مــيــة أهـــال وســـهـــال!!! ولـــك ألـــف مخالفة 

سيجارة وال نظرة كونترول وحدة!
ــان املــــوظــــف يــكــتــب املـــخـــالـــفـــة لـــكـــن الـــقـــلـــم ال  ــ كـ
الطالب  دفاتر  يشبه  املخالفات  ودفتر  يكتب، 
الكسالنن في الصف الثاني واألول، مجعلك 
الصفحات وقديم وفــوق كل هذا نقل املوظف 
 وكـــان يضع 

ً
اســمــي ورقـــم جـــواز ســفــري خــطــأ

نـــظـــارات ســمــيــكــة، وال يـــرى جـــيـــدًا، إنـــه مــطــار 
البرازيل، أحلى ناس!

عُت على املخالفة، ثم رأيت موظفة برازيلية 
ّ
وق

مـــن مـــوظـــفـــات املـــطـــار جــمــيــلــة جـــــدًا، الــتــقــطــت 
صــــورة مــعــهــا وذهـــبـــت إلــــى مــدخــل الــطــائــرة، 
ــا أتــأمــل  ــ انــتــظــر أن يــفــتــحــوا الـــبـــورديـــنـــغ، وأنـ
الــطــائــرة الــبــرازيــلــيــة الــتــي ســأركــبــهــا، فأالحظ 

أن طـــالء واجـــهـــة الــطــيــارة مــقــشــور والــطــيــارة 
الصدأ ويظهر  مهرتكة شــوي وهنالك بعض 
من شباك الطائرة رأس الطيار البرازيلي الذي 
يتجهز للرحلة، انظر إلى وجهه املتهكم وأقول 
فايق  هلق  هالبرازيلي  شكلو  والــلــه  لنفسي: 
من النوم وجاي عالرحلة، عادي بالبرازيل كل 

شي بيصير!
أتـــأمـــل الــطــائــرة وأتــخــيــل أنــهــا ســتــهــوي بعد 
قليل، في املحيط، ألتفه األسباب، مثل أن ينفد 

الوقود فجأة.
بـــي سي  الـــبـــي  الـــســـي إن إن أو  اقـــنـــع  وتـــعـــال 

والجزيرة إنو السالفة سالفة وقود!
أكيد سبب وقــوع الطائرة األول هو أن تكون 
تــعــرضــت لــعــمــل إرهـــابـــي! خــاصــة إذا لـــم يتم 

العثور على الصندوق األسود.
ــام  بـــكـــل األحـــــــــوال ســـيـــحـــتـــاجـــون إلـــــى عـــــدة أيــ
ــهـــذا  ــنــــدوق األســــــــود وبـ ــلـــى الــــصــ ــثـــروا عـ ــعـ ــيـ لـ
األســـبـــوع بــالــتــأكــيــد ســيــرجــعــون إلـــى الــركــاب 
وجنسياتهم وهنا تذكرت اسمي وذقني على 
املحمد عبود سعيد« ســوري   « جــواز سفري 

وأحد ركاب الطائرة التي سقطت. 
)مدّون وكاتب سوري مقيم في أملانيا(

حق الكاتب أم القارئ؟

رحلة المولوية في بالد الهند

يستمر حتى 27 تموز/ يوليو الجاري المهرجان الدولي للفنون التشكيلية واألدب 
الذي انطلق أمس في الدار البيضاء. يشارك في التظاهرة أكثر من 80 فنانًا وكاتبًا 
من بلدان مثل المغرب والعراق وتونس والسودان ومصر وتركيا وإيطاليا. تحمل 
الدورة اسم عالمة االجتماع فاطمة المرنيسي )الصورة( في حركة تكريمية لها.

يجري غدًا في مدن فلسطينية متفرّقة، مثل بيت لحم ورام اهلل وِجنين ونابلس، 
الخامس والعشرين  يوم  يوافق  الذي  الفلسطيني  التراثي  الزي  يوم  بـ  االحتفال 
من تموز/ يوليو من كل عام. التظاهرة تشهد إلى جانب عروض األزياء عروضًا 

موسيقية فولكلورية وتشرف عليها منظمات مدنية في الداخل الفلسطيني.

سيرين  التونسية  الفنانة  الليلة  تقّدمه  الذي  العرض  تونس« هو  إلى  إشبيلية  »من 
مهرجان قرطاج الدولي  بن موسى )الصورة( في فضاء »سان سيبريان« ضمن 
في تونس. العرض يعتمد على بحث في العالقة الثالثية بين الموسيقى األندلسية 
القديمة والمالوف )نمط تقليدي تونسي( والفالمينكو. يشارك في العرض كل 

من مانويل دياغادو )غيتار( وروزا أنخيال غارثيا )غناء( وميالسا كاليرو )رقص(.

في »قاعة النهر« في »ساقية عبد المنعم الصاوي« في القاهرة، يقام بعد غد 
ومسرح  الخارجي(  )الصوت  الباليباك  تقنية  باستعمال  منير  محمد  حفل  الثالثاء 
العرائس، وهي التجربة األولى التي تستعيد أعمال حّي بعد ثالثة تجارب مع فنانين 

راحلين هم أم كلثوم وفريد األطرش وعبد الحليم حافظ.

عائشة موماد

فـــــــي عــــمــــلــــه األخـــــــيـــــــر »مــــــــوالنــــــــا جـــــالل 
الـــديـــن الـــرومـــي فـــي الــهــنــد« )مــنــشــورات 
»املــــــحــــــروســــــة« ومـــــوقـــــع »طـــــــواســـــــن«(، 
يــأخــذنــا الــبــاحــث املــصــري خــالــد محمد 
عــــبــــده إلــــــى أبـــــعـــــاد جـــــديـــــدة مـــــن حـــيـــاة 
الـــشـــاعـــر والـــفـــيـــلـــســـوف املـــتـــصـــّوف عــبــر 
الهند  مسلمي  ي 

ّ
تلق كيفية  عــن  الكشف 

في  الثالث  هــو  العمل  وأفــكــاره.  ألعماله 
سلسلة أعمال للمؤلف اهتّمت بالرومي 
بــعــد كــتــاَبــْي »مــعــنــى أن تــكــون صــوفــّيــًا« 

و»الرومي بن الشرق والغرب«.
يـــرّكـــز الــعــمــل عــلــى تــقــّبــل مــفــكــري الهند 
ــن ملــــســــوا أثــــــر الــــرومــــي  ــ ــذيـ ــ ــلـــمـــن الـ املـــسـ
فـــــأعـــــادوا تــشــكــيــل رؤيـــتـــهـــم لــلــتــصــّوف 
وللجانب الروحي في اإلسالم، فاملصلح 
قــد   )1914-1857( الـــنـــعـــمـــانـــي  شـــبـــلـــي 
اســتــخــرج مــن »املــثــنــوي« أفــكــارًا تجعله 
أحــد أهــم مــصــادر علم الــكــالم، والشاعر 
واملفكر محمد إقبال )1877-1938( اعتبر 
الــرومــي مــرشــده الــروحــي و»أمــيــر قافلة 

العشق«. 
تــنــاول عــبــده كــذلــك حــضــور جــالل الدين 
الـــرومـــي فـــي فــكــر أبــــي الــحــســن الـــنـــدوي 
هـــذه  مـــكـــانـــة  إلـــــى  نـــظـــرًا   )1999-1914(
األخـــــيـــــر عــــنــــد املـــســـلـــمـــن الـــــيـــــوم كـــونـــه 
أحـــد أبـــرز مــرجــعــيــات اإلســــالم الــحــركــي، 
ولــشــيــوع مــؤلــفــاتــه وتـــجـــّدد طبعها في 
البالد العربية، إضافة إلى عدم االلتفات 

إلى درس التصّوف ومكانته في فكره.
الـــرومـــي كمتكِلم جــديــد.  الـــنـــدوي،  يــقــّدم 
ــيــــة فــي  ــمــ ــــي األهــ ــة فـ ــايــ ــــرح غــ ــطـ ــ وهـــــــذا الـ
وقــتــنــا الــراهــن الـــذي تــتــعــّدد فــيــه أشــكــال 
ــد والــــجــــذب بــــن اإلســـــــالم الــحــركــي  ــشـ الـ
املتشّدد في نصوصّيته، وبن التصّوف 
كعلم ومنهج حــيــاة؛ ولــعــل أثــر الــرومــي 
اإليـــجـــابـــي فـــي فــكــر الـــنـــدوي كــأحــد أهــم 
رموز اإلسالم الحركي الحديث يفكك لنا 
التصّوف  يجعل  بشكل  اإلشكالية  هــذه 
هو أيضًا واحد من بن األركان الروحية 

للعقيدة واإليمان في اإلسالم. 
على مستوى آخر، يهتم الكتاب بالجزء 
الشعبي في تقّبل الرومي في الهند، من 
الهنود  »األتقياء«  عوالم  إضاءته  خالل 
واســـتـــفـــادتـــهـــم مــــن الـــحـــضـــرة الـــروحـــيـــة 
ــان ســبــبــًا فـــي تــطــويــر  ــا كــ »مــــوالنــــا«، مـ ـــ لــ
تــجــاربــهــم الـــروحـــيـــة. ومــــن يــتــابــع سير 

امــتــازوا بــقــراءة أشــعــار الــرومــي. يعتقد 
يتناول  ال  »املــثــنــوي«  كتاب  أن  كثيرون 
إال موضوع التصّوف، وهو أمر يتناوله 
كتب  النعماني  أن  ح 

ّ
يوض حن  الكتاب 

كيف أن الرومي ناقش في ثنايا الكتاب 
كثيرًا من مسائل الكالم وبحوثه، وعلى 
هــذا الــدرب ســار الندوي في كتابته عن 
الرومي مدركًا أثره في كبار املفكرين في 
العصر الحديث، ومنهم أستاذه محمد 

إقبال، الذي انتصر من خالل »املثنوي« 
لـــلـــقـــلـــب والــــــــــــروح والــــعــــاطــــفــــة والــــحــــب 
الصادق، في مواجهة املوجة اإلغريقية 
الفلسفية  الــجــافــة والــقــشــور  والــكــالمــيــة 
الدينية  املــدارس  التي كانت سائدة في 
واألوساط العلمية في العالم اإلسالمي. 
»املثنوي«  أن  كيف  الكتاب  يكشف  هنا 
ساعد إقبال في هذا االصطراع الفكري 
 به كثيرًا من 

ّ
واالضطراب النفسي وحل

ألغاز الحياة.
هـــكـــذا يــنــّبــهــنــا هــــذا الــعــمــل إلــــى وجـــود 
الهندي بجالل  تاريخ وتقليد لالهتمام 
الدين الرومي من زاوية نظر عربية، نقف 
للتلقي  مــن خــاللــه على صـــورة مختلفة 
ه 

ّ
الــعــربــي وعــمــا هــو حـــادث الــيــوم، ولعل

ز أكثر على دراسة املولوية في 
ّ
عمل يحف

املحيط العربي.

ــطـــرق الــصــوفــيــة فـــي الــهــنــد  األولــــيــــاء والـ
ــِرف أن اهـــتـــمـــام الــطــريــقــة الــچــشــتــيــة  ــعـ يـ
ــف 

ّ
بــالــرومــي نما فــي وقـــٍت مــبــّكــر، فقد أل

هي 
ْ
ِدل فــي  الطريقة  لهذه  الكبير  املــرشــد 

ــــوفــــي 725هـــــــ/ 
ُ
ــام الــــديــــن أولــــيــــا( ]ت )نــــظــ
1325م[ تفسيرًا للمثنوي.

كــــذلــــك فــــــإن اإلمـــــبـــــراطـــــور أكــــبــــر ]حـــَكـــم 
ــــرف عـــنـــه مــحــّبــتــه  ــ مــــن 963-1013هــــــــــــــ[ ُع
ــــي، ونــــقــــرأ أن  ــــرومـ الــعــظــيــمــة ملـــثـــنـــوي الـ
شيدا، شاعر بالط شاه جيهان، اقتبس 
ــدفـــاع عـــن الــنــفــس نــّصــًا لــلــرومــي،  فـــي الـ
طـــلـــق ســــراُحــــه، كــمــا تــخــبــر املـــصـــادر 

ُ
فـــأ

أن دار شــيــكــوه بـــن شــــاه جــيــهــان نسخ 
مثنوي )ولــد نــامــه( لسلطان ولــد - ابن 
ــيــــده، وتـــتـــضـــّمـــن املـــصـــادر  الــــرومــــي - بــ
كثيرة  معلومات  الباكستانية  الهندية 
ــّراء املــثــنــوي املــشــهــوريــن الــذيــن  ــ حـــول قـ
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عمل لـ منى باسيلي صحناوي، لبنان

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

بوابة رومي في مدينة لوكنو الهندية، )سيّد حيدر ريفزي(



صحة

تصيب  شائعة  مشكلة  البطن  آالم 
العديد من األشــخــاص، وقــد تعود 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وهـــــــذه اآلالم  ــــاب  ــبـ ــ ألسـ
يمكن التعرف إلــى سببها مــن خــال أعــراض 
األلم وموضعه. وفيما يلي قائمة ببعض آالم 
األلــم  موقع  بحسب  مصنفة  الشائعة،  البطن 

بالبطن، وما يرافقها من أعراض:

1- ألم متموضع حول السرة 
■ التشخيص

ــم املــتــثــاقــل عند  ــ احــتــمــال كــبــيــر أن يـــكـــون األلـ
منطقة الــســرة بــســبــب الــتــهــاب الـــزائـــدة، ومــع 
تطور األلم لألسوأ تدريجيًا واشتداده، ينتقل 
فــي أقـــل مــن يـــوم إلـــى منطقة الــبــطــن السفلى 

اليمنى )فوق عظم الحوض األيمن(.
■ ما العمل؟

فـــي حــــال الــشــك بـــوجـــود الــتــهــاب فـــي الـــزائـــدة 
ــة، فــإنــه يــجــب عــلــى املــصــاب اســتــدعــاء  الـــدوديـ
الطبيب، أو الــتــوجــه إلــى غــرفــة اإلســعــاف في 
املستشفى دون تأخر، فهذه حالة إسعافية قد 
أي إنسان وفــي أي عمر، وإذا أهملت  تصيب 
)أو اعتمد في تسكينها على الحبوب املضادة 
الــزائــدة،  بانفجار  االلتهاب  فسينتهي  لأللم( 
وذلـــك ســيــعــرض املــريــض ملــضــاعــفــات خــطــرة، 

بما في ذلك تهديد حياته.
ــع الــتــشــخــيــص عــــــادة لـــــدى الــفــحــص  ويــــوضــ
الــطــبــي وإجـــــــراء بــعــض الــتــحــالــيــل املــخــبــريــة 
استئصال  هــو  التقليدي  والــعــاج  البسيطة، 

الزائدة بعملية جراحية غير خطرة.
ــر: ال تـــتـــنـــاول -فــــي حــــال شــكــك بــالــتــهــاب  ــذكـ تـ
الزائدة الحاد- أي عقار أو طعام أو شراب، بل 

اعرض نفسك على الطبيب في أقرب فرصة. 

2- ألم في أعلى البطن وأسفل الصدر 
مصحوب بحس حارق

■ التشخيص
االحــتــمــال األكــبــر هــو أن يــكــون األلـــم الــحــارق 
حاصا  القفص  عظم  أسفل  خلف  املتموضع 
)قلس(،  -مريئي  معدي  ارتجاع حامضي  من 
ينتج عن ضعف في العضلة في أسفل املري 
)املعصرة(، أو فتق حجابي، يسمح للعصارة 
املعدية الحامضة لارتداد صعودا إلى املري 
وتخريشه. ويــزداد هذا األلم عادة بعد تناول 
وجبة كبيرة دسمة، أو بلع شراب حامض، أو 

االضطجاع على الظهر.
■ ما العمل؟

إذا كنت تعاني من هــذه األعـــراض التي عادة 
ــتـــرة وأخــــــــرى، فــتــجــنــب مـــلء  مــــا تـــتـــكـــرر بــــن فـ
املــعــدة بــالــطــعــام، وتــحــاشــى أن تــأكــل املقليات 
والحوامض وكل ما تشعر أنه يدعو ألن تتكرر 
شكواك، وعّود نفسك على النوم ورأسك مرتفع 
على وســادة عالية )أو وســريــرك أعلى ناحية 
الـــرأس مــن الــقــدمــن(. فـــإذا بقيت األعــــراض أو 
ازدادت، فا بد من زيارة الطبيب، الذي سيؤكد 
لك  ويــصــف  الشعاعية،  بــالــصــور  التشخيص 
األدوية املناسبة، وقد يحتاج األمر -إذا بقيت 

األعراض- إلى عمل إصاحي جراحي.

3- ألم حاد أعلى البطن وتحت األضالع 
اليمنى

■ التشخيص
هـــذه أعــــراض الــتــهــاب املــــرارة املــدرســيــة، التي 
تحصل عــادة من وجــود حصيات في املــرارة، 
اليمنى من الخلف..  األلــم للكتف  وقــد ينتشر 
ــم مــحــتــمــلــة، وتــخــتــفــي ثم  قـــد تــكــون نــوبــة األلــ
تـــتـــكـــرر، خــــاصــــة بـــعـــد تــــنــــاول الــــطــــعــــام، وقـــد 
املصاب  تستمر وتشتد حدتها حتى يصبح 
مضطرا للذهاب لغرفة اإلسعاف، وقد تترافق 
أحيانا بتبدل لون الجلد لألصفر إذا وجدت 
الكبدية  القناة  إحدى الحصيات طريقها إلى 

الجامعة.
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■ ما العمل ؟
ــرارة )الـــذي يحصل خاصة  املـ رغــم أن التهاب 
ــد( لــيــســت  ــ ــزائـ ــ الـ الـــــــوزن  الـــســـيـــدات ذوات  فــــي 
أنها  إال  الــزائــدة،  التهاب  مثل  إسعافية  حالة 
سيجري  الـــذي  الطبيب،  اســتــشــارة  تستدعي 
الفحوصات الازمة لتأكيد التشخيص )بعد 
فــحــص املـــريـــض أو املــريــضــة طــبــعــا(، ويــقــرر 
مــا إذا كــان بــاإلمــكــان معالجة الــنــوبــة دوائــيــا 
بالعمل  أو ينصح  كثب،  الحالة عن  ومتابعة 

الجراحي.

4- ألم قابض )وأحيانا حارق( في أعلى 
البطن فوق السرة

■ التشخيص
قد يكون هذا دليا على وجود قرحة هضمية، 
خــاصــة إذا حــدث بعد تــنــاول طــعــام حامض، 
ــة.. يـــأتـــي األلـــم  أو عــنــدمــا تـــكـــون املـــعـــدة فــــارغــ
عــادة على شكل نوبات متكررة، وقــد يترافق 
بتجشؤات حامضة ورائحة فم غير مستحبة 

أو بإقياءات.
■ ما العمل؟

إذا  ــقـــرحـــة حـــالـــة مــســتــعــجــلــة إال  الـ تــشــكــل  ال 
االنثقاب،  أو  النزف  مثل  بمضاعفات  ترافقت 
ــا أن  ــهــ ــراضــ ــكـــون مــــن أعــ وبــــاإلمــــكــــان ملــــن يـــشـ
يــجــربــوا االبــتــعــاد عـــن املـــأكـــوالت الــحــامــضــة، 
ــتــــوابــــل، ويــقــســمــوا  ــام، والــ ــعـ واملـــقـــلـــي مـــن الـــطـ
ــبــــات صـــغـــيـــرة مـــتـــعـــددة.  وجـــبـــاتـــهـــم إلـــــى وجــ
ــــراض أو تــطــورت لــألســوأ  لــكــن إذا بقيت األعـ
الــنــوبــات، فــا محالة مــن استشارة  وتــعــددت 
التشخيص  لتأكيد  سيسعى  الـــذي  الطبيب 

باألشعة وربما بالتنظير الهضمي العلوي.
وقـــد تــقــدمــت وســائــل املــعــالــجــة الــدوائــيــة منذ 
ــاء أن مــعــظــم حـــــاالت الــقــرحــة  ــبــ اكــتــشــف األطــ

يــتــحــســســون لــلــنــشــويــات، مـــن أمـــثـــال الــخــبــز 
واملــعــكــرونــة والــحــبــوب )حــســاســيــة الــغــلــوتــن 
األعـــراض  تــتــرافــق  حيث   ،)gluten sensitivity
مع نوبات من اإلسهال الشديد، األمر الذي ال 
يخفى على الطبيب الحاذق، ويتطلب تجنب 

األطعمة ذات العاقة.

6- ألم شديد مستمر في أعلى البطن 
ينتشر إلى الظهر

■ التشخيص 
ــذه الـــحـــالـــة نـــاتـــجـــة عــــن الــتــهــاب  ــ ــكـــون هـ قــــد تـ
الـــحـــاد. خاصة  )الــبــانــكــريــاس(  املعثكلة  غـــدة 
تعاطي  رافــقــهــا  كبيرة  وليمة  بعد  حــدثــت  إن 

الكحول.
■ ما العمل؟

هذه حالة إسعافية تحتاج إلى زيارة الطبيب 
ثبت  وإذا  املستشفى.  فــي  اإلســعــاف  غــرفــة  أو 
)بــعــد إجـــراء فحص دمــــوي(، فا  التشخيص 
بد من دخول املستشفى واملعالجة عن طريق 

السوائل الوريدية لبضعة أيام.

)بالجهة  البطن  فــي  شديد  ــم  أل  -7
اليمنى( مصحوب بإسهال مدمى

■ التشخيص
كــثــيــرا مـــا تـــكـــون هــــذه األعـــــــراض نــاتــجــة عن 
مـــرض الــتــهــابــي بــالــجــزء األخـــيـــر مـــن األمــعــاء 
الــدقــيــقــة )وأحـــيـــانـــا الــغــلــيــظــة(، يــدعــى مــرض 
كرون Crohn›s disease، وقد تترافق مع حس 

الغثيان وارتفاع الحرارة.
■ ما العمل؟

ــــرض غــيــر مـــعـــروف األســـبـــاب  ــذا املـ يــحــتــاج هــ
أمد معالجته  الطبيب، وقد يطول  الستشارة 

حتى الوصول ملرحلة الشفاء.

تجنب المأكوالت التي 
تشكل غازات بطنية مثل 

البروكولي والقرنبيط

أبو نورة 
لـــي شــقــيــقــة مــريــضــة بــمــرض الــرعــاش 
الباركنسون، بعد تشخيص املتخصص 
فــي الــريــاض قـــال إن هـــذا مـــرض خــرف 
مــتــقــدم. املـــهـــم أن املــريــضــة بــاســتــمــرار 
ــة وتــــرغــــب فــي  ــيـ ــلـ تــشــعــر بــــحــــرارة داخـ
كــل نصف ساعة.  أحيانًا  االســتــحــمــام، 

هل هذا وهم أم مرض حقيقي؟ 

األخ أبو نورة؛ 
أها وسها بك..

مرض الشلل الرعاش )باركنسون( 
هو مرض ينتج عن خلل في إفراز 
مــادة الدوبامن في بعض مناطق 
ــاغ، مــمــا يــنــتــج عــنــه بــــطء في  الــــدمــ
الحركة وخلل في التوازن ورعشة، 
وقــد يصاحبه أيــضــا عــدة أعــراض 
 ،)dementia( الخرف  أعــراض  منها 
املـــســـتـــقـــلـــة  بــــالــــوظــــائــــف  ــل  ــلــ خــ أو 

 .)dysautonomia(
وفي مرض الشلل الرعاش يصيب 
الـــخـــرف الــــذاكــــرة فـــي بـــدايـــاتـــه، ثم 
ليصيب جميع  تــدريــجــيــًا  يــتــطــور 
ــة  ــيـ والـــشـــخـــصـ اإلدراك  نــــــواحــــــي 

والحالة النفسية والسلوك أيضا.
ــرارة  ــ ــحـ ــ ــالـ ــ ــلــــشــــعــــور بـ بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــام،  ــمـ ــتـــحـ ــة، وكــــثــــرة االسـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
بالسلوك  لــخــلــل  نتيجة  تــكــون  قــد 
لـــخـــلـــل  أو  ــرف،  ــ ــخــ ــ ــلــ ــ ــ ل مـــــصـــــاحـــــب 
بالوظائف املستقلة، وملعرفة كيفية 
التعامل مع مريض الخرف بشكل 
ــة طــبــيــب  ــعــ ــراجــ صـــحـــيـــح يــــجــــب مــ
النفسية وطبيب األعصاب املعالج 

للحالة.
تمنياتنا لكم بالشفاء العاجل.

د. محمد إدريس
استشاري املخ واألعصاب

محمد - مصر
أعاني من تينيا ملونة.. ما هو عالجها؟

األخ محمد؛
تحية طيبة وبعد.. 

ــلــــونــــة يــمــكــنــك  ــعــــاج الـــتـــيـــنـــيـــا املــ لــ
ــتــــوي عــلــى  ــم يــــحــ ــ ــريـ ــ ــدام كـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
econazole، مع استخدام كبسوالت 

.fluconazole تحتوي على
ــالــــص أمـــنـــيـــاتـــنـــا بــالــشــفــاء  ــــع خــ مـ

العاجل.
د. عزة جبل
استشاري األمراض الجلدية

سؤال

الهضمية تعود لإلصابة بجرثومة )ميكروب( 
خاصة، ويمكن معالجتها بنجاح بالصادات.

5- نوبات ألم بطني متعمم تحصل مع 
نفخة في البطن

■ التشخيص
كــثــيــرا مـــا تـــحـــدث هــــذه األعــــــراض فـــي حـــاالت 
الــتــهــاب الــقــولــون الــتــشــنــجــي )تـــنـــاذر األمــعــاء 
الهيوجة(، وتترافق مع اضطرابات في التبرز 
)اإلسهال أو اإلمساك أو كاهما(، وأحيانا مع 

إفرازات مخاطية مع البراز.
■ ما العمل؟

ــيـــة،  ــة الـــشـــائـــعـــة لـــيـــســـت إســـعـــافـ ــالــ هــــــذه الــــحــ
ويــمــكــن لــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس تـــداركـــهـــا بتجنب 
املــــأكــــوالت الـــتـــي تــشــكــل غــــــازات بــطــنــيــة مثل 
بــروكــولــي والــقــرنــبــيــط، واإلكـــثـــار مــن األلــيــاف 
فــي الــطــعــام )مــثــل الــفــواكــه ومــعــظــم الــخــضــار 
والــحــبــوب الــكــامــلــة(، ومــعــالــجــة اإلمـــســـاك أو 
الصيدليات،  في  املتداولة  بــاألدويــة  اإلســهــال 
وتخفيف كل مسببات الشدة النفسية. لكن إذا 
النوبات كثيرا وترافقت مع إسهاالت  تكررت 
شــديــدة، فــا بــد مــن اســتــشــارة الــطــبــيــب. وفــي 
ــــراض مــشــابــهــة عند  ــادرة تــحــدث أعـ ــ ــاالت نـ حــ
مـــن يــتــحــســســون لــلــحــلــيــب ومــشــتــقــاتــه )عـــدم 
أو   ،)lactose intolerance الـــاكـــتـــوز  تــحــمــل 

ألسئلتكم:
Health@alaraby.co.uk

إشراف د. سامي القباني

)Getty( في حال الشك بوجود التهاب في الزائدة الدودية، يجب على المصاب استدعاء الطبيب، أو التوجه إلى غرفة اإلسعاف في المستشفى دون تأخر

يمكن إلى حّدٍ كبيرٍ تشخيص سبب ألم البطن من موقعه وأعراضه 
الالزمة  االحتياطات  أخذ  وبالتالي  ـ  الطبيب  زيارة  قبل  حتى  ـ  المرافقة 

لمعالجته األولية والحد من أذاه

ألم البطن
تعرف إليه

من موضعه

متى يحتاج ألم البطن لجراحة عاجلة؟

معلومة تهمك

تطلق عبارة »البطن الحاد« على الحاالت اإلسعافية التي تتصف 
بألم شديد جدًا، ومفاجئ يعم البطن بكامله، ويترافق مع إيام 
)مضض( -وهو اإلحساس باأللم الشديد عند مامسة البطن- 

وتصلب في جدار البطن، وعدم قدرة املصاب على الوقوف. وكثيرا 
ما تحتاج هذه الحاالت لعمليات جراحية إسعافية، خاصة تلك 

التي تحصل من انثقاب أحد مكونات الجهاز الهضمي، أو انثقاب 
أحد األوعية، وخروج محتوياتها إلى جوف البطن، مسببة 

التهاب الغشاء املغلف للبطن من الداخل )البيريتوان(. نذكر فيما 
يلي أهم الحاالت املرضية املسببة للبطن الجراحي الحاد:

1- انفجار الزائدة الدودية امللتهبة.
2- انثقاب القرحة املعوية أو املعدية، األمر الذي قد يحصل 

للمصابن بالقرحة الهضمية منذ فترة )حتى لو لم يعلموا 
بذلك(.

3- انثقاب املرارة، وهو مرحلة متأخرة اللتهاب املرارة الحاد 
إن لم تعالج كما يجب.

4- انثقاب رتج ملتهب بالقولون )والرتوج أكياس 
صغيرة، كثيرا ما تكون على جدار القولون وقد تصاب 

بااللتهاب(.
5- انفجار أم دم أبهرية بطنية.

7- نقص تروية أمعائي حاد.
8- نزف نسج رحمية في البطن )اندوميتريوس(.

9- حمل خارج الرحم مع انفجار أحد أنبوبي فالوب.
10- التواء أحد أنبوبي فالوب.

 وأهم ما يجب تذكره بالنسبة لحاالت »البطن الحاد« هو 
ضرورة إدخال املصاب بها املستشفى، وإجراء ما يلزم من 

معالجة، التي كثيرًا ما تتطلب التدخل الجراحي.
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رياضة

حطمت العّداءة 
األميركية كندرا 
هاريسون الرقم 
العالمي في 
سباق 100 متر 
حواجز بتسجيل 
زمن 12.20 وذلك 
في ملتقى 
لندن بالدوري 
الماسي، 
وحطمت 
هاريسون 
الرقم المسجل 
باسم البلغارية 
يوردانكا 
دونكوفا منذ 
العام 1988 
ويبلغ 12.21 
ثانية. وجاءت 
في المركزين 
الثاني والثالث 
األميركيتان بريانا 
رولينز وكريستي 
كاستلين.

)Getty(1988 األميركية كندرا هاريسون حطمت رقما صمد منذ عام

رقم عالمي

سيطلق اسم كريستيانو رونالدو، نجم املنتخب 
البرتغالي، على مطار مدينة فونشال، مسقط 

رأسه وعاصمة ماديرا البرتغالية، وفقا ملا أعلنه 
ميغيل ألبوكيرك، رئيس اإلقليم. استغل ألبوكيرك 

زيارة رونالدو ملسقط رأسه إلعان هذا القرار 
والتأكيد على أن هذه اللفتة هي مجرد رد فعل 
على الخدمات التي قام بها الاعب في مسقط 

رأسه. وبالتالي سيتحول اسم مطار ماديرا 
الدولي السم كريستيانو رونالدو.

أعرب مدرب بامليراس البرازيلي أليكسي 
ستيفال عن شعوره باالستياء من تواصل 

مدرب مانشستر سيتي اإلنكليزي، اإلسباني 
بيب غوارديوال، هاتفيا مع مهاجم الفريق 

البرازيلي، غابرييل جيسوس، من أجل 
إقناعه باالنضمام للسيتزنز. وقال كوكا في 
تصريحاته »يجب النظر أوال إذا كان »املدير 

الرياضي أو الرئيس قد سمحا لاعبنا 
بالتحدث مع غوارديوال«.

منح األرجنتيني غابرييل بنيالبا فريقه فيراكروز 
انتصاره األول في مرحلة ذهاب الدوري املكسيكي 
لكرة القدم )أبرتورا 2016(، بتغلبه على سانتوس 
الغونا بهدفن نظيفن في انطاق الجولة الثانية 

من البطولة. وسجل بنيالبا الهدف األول في 
الدقيقة 19 من عمر اللقاء، قبل أن يعزز الفارق مع 

الضيوف في الدقيقة 87 من ضربة جزاء.
وبالفوز رفع فيراكروز رصيده إلى ثاث نقاط في 

املركز السادس مؤقتًا.

إطالق اسم كريستيانو 
رونالدو على مطار 

مسقط رأسه

مدرب بالميراس مستاء 
من اتصال غوارديوال 

بجيسوس

بنيالبا يمنح فيراكروز 
الفوز على سانتوس في 

الدوري المكسيكي
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موسكو ـ العربي الجديد

املقبلة  القليلة  الساعات  ستكون 
صــعــبــة جـــــدا عـــلـــى الــــــــروس، فــهــم 
قرار  بانتظار  أنفاسهم  يحبسون 
األحد  التي ستقرر  الدولية  األوملبية  اللجنة 
مصير رياضييهم الذين يواجهون جميعهم 
خــطــر الــغــيــاب عـــن دورة األلـــعـــاب االوملــبــيــة 
الصيفية املــقــررة فــي ريــو مــن 5 الــى 21 اب/

أغسطس.
األوملبية  اللجنة  تسمح  بــأن  الكرملني  وأمــل 
املتنشطني  غير  الــروس  للرياضيني  الدولية 
باملشاركة في ريــو 2016، وجــاء هــذا التمني 
بــعــد تـــزايـــد املــطــالــبــة بــاالســتــبــعــاد الــكــامــل 
التحكيم  لــروســيــا، وبــعــدمــا رفــضــت محكمة 
قبل  املقدم من  االستئناف  )كــاس(  الرياضي 
ــة و67 ريــاضــيــا  ــيـ ــة الـــروسـ ــيـ ــبـ الــلــجــنــة األوملـ
الــقــوى طالبوا  الــعــاب  روســيــا فــي مسابقات 

باملشاركة في األلعاب.
ــا كــــانــــت ثــــانــــي أفــــضــــل بـــلـــد خـــال  ــدمــ ــعــ وبــ
أوملــبــيــاد لــنــدن 2012 فــي مــســابــقــات ألــعــاب 
القوى بنيلها 17 ميدالية، بينها 8 ذهبيات، 
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األلــعــاب  أم  فــي  ستنحصر مشاركة روســيــا 
بــريــاضــيــتــني هـــمـــا داريـــــــا كــلــيــشــيــنــا العــبــة 
الــوثــب الــطــويــل الــتــي ســمــح لــهــا بــاملــشــاركــة 
كونها تــتــدرب فــي الــواليــات املــتــحــدة حيث 
تخضع الختبارات املنشطات، واملتخصصة 
التي  ستيبانوفا  يــولــيــو  م   800 ســبــاق  فــي 
كانت وراء الكشف عن وجود نظام تنشيط 
مــمــنــهــج فـــي روســـيـــا، مـــا أدى الــــى مــعــاقــبــة 
الــقــوى باإليقاف منذ تشرين  الــعــاب  اتــحــاد 

الثاني/نوفمبر املاضي.
وطــلــبــت الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــدولــيــة مــن كافة 
تجميد  األوملبية  الشتوية  األلعاب  اتــحــادات 
في  كبرى  ببطوالت  للمشاركة  استعداداتها 
األلعاب  دورة  ترعى  لن  إنها  .وقالت  روسيا 

األوروبية املقررة في روسيا 2019.
»بالنسبة  بيان  فــي  األوملبية  اللجنة  وقــالــت 
ملــشــاركــة الــريــاضــيــني الـــروس فــي الــعــاب ريو 
الــدولــيــة  الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة  ــتـــدرس  2016 سـ
بــعــنــايــة تــقــريــر الــلــجــنــة املــســتــقــلــة«. وتــابــعــت 
ــارات  ــيــ ــخــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة األوملـ ــنـ ــلـــجـ ــبـــحـــث الـ ــتـ »سـ
لكل  جماعي  بحظر  يتعلق  فيما  القانونية 
الــريــاضــيــني الـــــروس املـــقـــرر مــشــاركــتــهــم في 
العدالة  في  الحق  مقابل   2016 ريــو  أوملبياد 
ــزاع بــهــذا الــحــجــم في  ــان آخـــر نـ الــفــرديــة«. وكـ
كل  قاطعت  املــاضــي عندما  الــقــرن  ثمانينات 
السوفيتيي  املتحدة واالتــحــاد  الــواليــات  من 

األوملبياد في أرض األخرى.
ــي فـــاديـــمـــيـــر  ــ ــروســ ــ ــيــــس الــ ــرئــ وقــــــد خــــــرج الــ
ــل مــطــمــئــنــة  ــائــ ــددا لــتــوجــيــه رســ بـــوتـــني مــــجــ
لــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة، وكـــذلـــك لــلــوكــالــة 
الدولية ملكافحة املنشطات، من خال إعانه 
تضامنه مع لجان التحقيق واستعداد بلده 
إلدخــــــال تـــعـــديـــات جــــذريــــة. وقــــــال: »املـــوقـــف 
وللحكومة  روســيــا  فــي  للسلطات  الــرســمــي 
ولــرئــيــس الــدولــة، يتلخص فــي أنــه ال يوجد 
وال يــمــكــن أن يــوجــد مــكــان لــلــمــنــشــطــات في 
الـــــريـــــاضـــــة«. وأضـــــــــاف »الـــلـــجـــنـــة األوملـــبـــيـــة 
وما  نظام مستقل،  بوضع  مطالبة  الروسية 
آمـــلـــه فـــي هــــذا الـــســـيـــاق هـــو أن تــخــتــص في 
اللجنة،  هــذه  ولتسيير  املنشطات.  مكافحة 
شائبة،  تشوبها  ال  شخصية  اخــتــيــار  يجب 

ماضيها نقي ودون سوابق«.
وتـــابـــع الــرئــيــس الــــروســــي: »يـــجـــب كـــذلـــك أن 
تــحــظــى هــــذه الــشــخــصــيــة بـــاحـــتـــرام الــعــائــلــة 
األوملبية، ولدينا في وطننا شخصية تحمل 
كل هذه املواصفات، إنه فيتالي غورغيافيتش 
اللجنة  رواد  أحـــد  يعتبر  الـــذي  ســمــيــرنــوف، 

عــام 1971«. وأكــد بأن  الدولية األوملبية منذ 
قريبا »وستتكون  النور  اللجنة سترى  هذه 
من مختصني روس وكذلك من أمهر الخبراء 
األجانب في العالم«. كما كشف عن أن موعد 
اللجنة سيكون مع مطلع  انطاق عمل هــذه 

شهر نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
وجــــــــاءت رســــالــــة بــــوتــــني فــــي شـــكـــل تــهــدئــة 
اليام  في  روسيا  لها  تتعرض  التي  للحملة 
األخــيــرة، وخــاصــة تــعــدد األصــــوات املطالبة 
بـــضـــرورة إقـــصـــاء روســـيـــا عـــن املــشــاركــة في 
ــة انـــطـــاقـــا من  ــادمـ ــقـ ــة الـ ــيـ املـــنـــافـــســـات الـــدولـ
األلــعــاب األوملــبــيــة بــريــو 2016. ومـــن جهته، 
ــا الــزعــيــم الــســوفــيــتــي الــســابــق ميخائيل  دعـ
ــاتـــشـــوف الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــوربـ غـ
ــتـــصـــدي لــــــدعــــــوات حـــــرمـــــان روســـــيـــــا مــن  ــلـ لـ
فــي دورة ريـــو األوملــبــيــة ردا على  املــشــاركــة 
مزاعم تتعلق بانتشار املنشطات في الباد. 
وقــــال، فــي خــطــاب مــفــتــوح إلـــى تــومــاس بــاخ 
ــي أعـــضـــاء  ــاقــ رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة األوملــــبــــيــــة وبــ
إمكانية  مــن  كبير  بقلق  يشعر  إنــه  اللجنة، 

عقاب رياضيني أبرياء مع آخرين مذنبني.
ــاب  ــقـ ــعـ ــــشـــــوف »مـــــبـــــدأ الـ ــاتـ ــ ــــوربـ وأضــــــــــاف غـ
الجماعي غير مقبول بالنسبة لي. أنا مقتنع 
بأن هذا يتناقض مع ثقافة الحركة األوملبية 
الــقــائــمــة عــلــى الــقــيــم الــعــاملــيــة واإلنــســانــيــة 
العاملية  الوكالة  القانون«. وأوصت  ومبادئ 

اللجنة  املــاضــي  االثــنــني  املنشطات  ملكافحة 
األوملــبــيــة الــدولــيــة والــلــجــنــة الــدولــيــة لــذوي 
ــات الــــخــــاصــــة بــــحــــرمــــان جــمــيــع  ــاجــ ــيــ ــتــ االحــ
اللجنة  اختارتهم  التي  الـــروس  الرياضيني 
أوملبياد  املشاركة في  الروسية من  األوملبية 

ريو الشهر املقبل.
قال ديك باوند الذي شارك في إعــداد تقرير 
أللعاب  الروسي  االتحاد  إيقاف  على  ساعد 
ــن الـــبـــطـــوالت الـــدولـــيـــة إن الــلــجــنــة  ــقـــوى عـ الـ
األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة تـــبـــدو مــــتــــرددة فـــي منع 
روســيــا مــن املــشــاركــة فــي أوملــبــيــاد ريـــو دي 
ــم الــقــلــق املــتــزايــد  جــانــيــرو الــشــهــر املــقــبــل رغـ

بشأن انتهاك قواعد املنشطات.
وأكــد باوند - الــذي كــان أول رئيس للوكالة 
بأن  إنه يشعر   - املنشطات  العاملية ملكافحة 
اتخاذ  في  مترددة  الدولية  األوملبية  اللجنة 
مــثــل هــــذه الــخــطــوة وهــــو مـــا يـــتـــرك شــكــوكــا 
حــول كــل الــريــاضــيــني الـــذي ينافسون تحت 

بوتين: اللجنة ستتكون 
من مختصين روس 

وكذلك من أمهر الخبراء

إيسنر: كانت األشواط 
الحاسمة سهلة كي أفوز 

لكني لم أفعل

الــروســي. وأبــلــغ بــاونــد هيئة اإلذاعـــة  العلم 
انطباع من  »لــدي  )بــي.بــي.ســي(  البريطانية 
قــــراءة مــا بــني الــســطــور أن اللجنة األوملــبــيــة 
ــا مــتــحــفــظــة لــلــغــايــة فــي  الــــدولــــيــــة لــســبــب مــ
التفكير في اقصاء الفريق الروسي بالكامل«.

الــروس  أثــار استياء الرياضيني  الــقــرار  هــذا 
وخــلــف لديهم مــوجــة مــن األســـى والــحــســرة، 
فقد ملحت البطلة األوملبية في القفز بالزانة 
اعتزالها  إلــى  ايسينباييفا  يلينا  الــروســيــة 
فــي حـــال فــرضــت الــلــجــنــة األوملــبــيــة الــدولــيــة 
حظرا شاما على رياضيي بادها في دورة 

األلعاب األوملبية في ريو الشهر املقبل.
يقولون  »كــثــيــرون  الــروســيــة  البطلة  وقــالــت 
بــإمــكــانــي  وأن  جـــيـــدة  بــحــالــة  أزال  ال  إنـــنـــي 
ــرى، ولكني  ــ أخـ أوملــبــيــة  فـــي دورة  املــشــاركــة 
عائلتي«.  وسأختار  والــثــاثــني،  الرابعة  فــي 
وأشارت إلى أنها كانت تريد إنهاء مسيرتها 
بــذهــبــيــة فـــي ألـــعـــاب ريــــو، وأن الـــقـــرار الـــذي 
)كــاس(  الرياضي  التحكيم  محكمة  اتخذته 
فــي وقـــت ســابــق الــيــوم أصــابــهــا بــالــصــدمــة. 
وأضافت »إن قرار كاس صدمني فعا وقتل 
آخر أمل لي باحتمال إنهاء مسيرتي وأنا في 

القمة بنصر في األلعاب األوملبية«.
قـــرار محكمة  إن  قــالــت  ايسينباييفا  وكــانــت 
ــه »أمـــر  ــن ألـــعـــاب الـــقـــوى«، وإنــ الــتــحــكــيــم »دفــ

سياسي محض«.

ريال مدريد يواصل استعداداته القوية 
للموسم الجديد

واصــل ريــال مــدريــد اإلســبــانــي اســتــعــداداتــه القوية فــي معسكره اإلعـــدادي 
املعدل  رفــع  املـــران  شهد  حيث  الكندية،  مونتريال  بمدينة  الجديد  للموسم 

البدني من جانب املدير الفني للفريق، الفرنسي زين الدين زيدان.
الــكــرة، فضال عــن رفع  وشهد الــجــزء األكــبــر مــن املـــران االهتمام بتدريبات 
 9 يــوم  هامة  موقعة  على  مقبل  امللكي  الفريق  وأن  ال سيما  البدني  الحمل 
األوروبـــي في  السوبر  كــأس  أمــام مواطنه إشبيلية في  املقبل  أغسطس/آب 
املــران  فقرات  بعض  في  بنزيمة  كريم  الفرنسي  املهاجم  وشــارك  النرويج. 
األلعاب  البدنية في صالة  التدريبات  أن يجري بعض  قبل  بقية زمالئه  مع 
الرياضية، في الوقت الذي واصل فيه الحارس الكوستاريكي، كيلور نافاس، 
برنامجه التأهيلي عقب العملية الجراحية التي أجراها في وتر أكيلس عقب 

نهائي دوري األبطال أمام أتلتيكو مدريد نهاية شهر مايو/أيار املاضي.

النجم الساحلي يهزم نيس وديًا
على   1-2 الــقــدم  لــكــرة  املمتاز  التونسي  الـــدوري  بطل  الساحلي  النجم  فــاز 

ضيفه نيس الفرنسي في مباراة ودية أقيمت على استاد سوسة األوملبي.
وأقيمت املباراة الودية بني الفريقني تحت شعار »كلنا متحدون ضد اإلرهاب« 
وأودى  ثقيلة  قــائــد شاحنة  نــفــذه  الـــذي  نيس  هــجــوم  مــع ضحايا  تضامنا 
يعرف  الــذي  الوطني  بالعيد  االحتفال  أثناء  األقــل  على  بحياة 84 شخصا 
بيوم الباستيل في فرنسا. وقبل انطالق املباراة وضع عدد من املشجعني 
باقات الورود وأشياء تذكارية أمام مقر اقامة الفريق الفرنسي تعبيرا عن 
الساحلي بتتويجه  النجم  املباراة أيضا ضمن احتفال  مشاعرهم. وجــاءت 
التونسي املوسم املاضي واحتفاالته بمرور 91 عاما على  الــدوري  ببطولة 

تأسيس النادي.

راؤول خيمينيز يغيب عن األولمبياد 
بعد رفض ناديه

اعتذر املهاجم املكسيكي راؤول خيمينيز عن املشاركة مع منتخب بالده في 
دورة األلعاب األوليمبية، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية 
في الفترة ما بني 5 وحتى 21 أغسطس/آب املقبل، وذلــك بعد رفض نادي 
بنفيكا البرتغالي السماح له باملشاركة. وقال خيمينيز في تصريحات من 
معسكر الفريق بمدينة بورتون آبون ترينت، شمال غربي لندن، »من املؤكد 
أمــرا رائعا،  أوليمبياد )ريــو(، كان سيصبح  أتمنى املشاركة في  أنني كنت 
ولكنني أيضا سعيدا لخوضي فترة اإلعداد للموسم الجديد هنا مع بنفيكا«.

وأعلن النادي البرتغالي عن توصله التفاق رسمي مع نادي أتلتيكو مدريد 
اإلســبــانــي مــن أجــل شـــراء نسبة الــــ50% املتبقية مــن حــقــوق الــالعــب ليبلغ 
»نسور« 22 مليون يورو، وهو  إجمالي صفقة انتقال الالعب املكسيكي للـ

ما يجعلها األغلى في تاريخ البرتغال.

ليفربول يحسم صفقة ضم فاينالدم 
من نيوكاسل يونايتد

القدم  الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة  أعلن نادي ليفربول الذي ينافس في 
أنه ضم املهاجم الهولندي جورجينيو فاينالدم من نيوكاسل يونايتد الهابط 
لدوري الدرجة الثانية. ولم يتم الكشف عن القيمة املالية للصفقة إال ان تقارير 

إعالمية قدرتها بنحو 25 مليون جنيه استرليني )32.73 مليون دوالر(.
الــدور قبل  التي بلغت  وفاينالدم - وهو عضو في تشكيلة منتخب هولندا 
النهائي لكأس العالم 2014 في البرازيل - هو سابع صفقة يبرمها يورغن 

كلوب مدرب ليفربول استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدأ الشهر املقبل.
االنترنت »كان  ليفربول على  العمر 25 عاما ملوقع  البالغ من  الالعب  وقــال 

حلما لي دوما ان العب لفريق مثل ليفربول.«

واشنطن ـ العربي الجديد

خــــرج األمـــيـــركـــي جــــون إيــســنــر املــصــنــف أول 
ووصيف البطل من الدور ربع النهائي لدورة 
واشـــنـــطـــن الـــدولـــيـــة لـــكـــرة املـــضـــرب والــبــالــغــة 
جوائزها 1.6 مليون دوالر لدى الرجال و250 
ــام  ــدات، بــخــســارتــه أمـ ــيـ ــسـ ألــــف دوالر لــــدى الـ
و6-7   )7-9(  6-7 جــونــســون  ســتــيــف  مــواطــنــه 
إرســــاال   29 إيــســنــر   وبـــرغـــم ضــــرب   .)15-17(
لحسم  فــرص  على خمس  ساحقا وحــصــولــه 
املجموعة األولى وسبع لحسم الثانية، إال إن 
بعد  النهائي  نصف  ببطاقة  أفلت  جونسون 

ساعة و57 دقيقة.
ــواط  قـــال إيــســنــر بــعــد خــســارتــه: »كـــانـــت األشــ
الحاسمة سهلة كي أفــوز بها، لكني لم أفعل. 
وضغطت  الجيدة،  األشياء  من  بالكثير  قمت 

عليه أكثر، لكني لم أفلح بتحقيق الفوز«.
وبــعــد اقــصــائــه األســتــرالــي بــرنــارد طوميتش 
إيفو  الكرواتي  العماق  تابع  ثالثا،  املصنف 
الثالث عشر مشواره،  كارلوفيتش )37 عاما( 
 )4-7(  6-7 ــوك  ــ سـ ــاك  ــ جـ األمـــيـــركـــي  وتـــخـــطـــى 

يترقب عشاق رياضة الفورموال 1 للسيارات 
انــطــاق جــائــزة املــجــر الــكــبــرى، الــيــوم األحــد، 
والـــتـــي ســيــســعــى فــيــهــا الــبــريــطــانــي لــويــس 
ــالــــث عــلــى  ــثــ ــلـــتـــون لــتــحــقــيــق فـــــــوزه الــ هـــامـــيـ
التوالي واقتناص صدارة بطولة العالم، في 
الــوقــت الـــذي يــريــد فيه زميله فــي مرسيدس 
األملاني نيكو روزبرغ ماحقته حيث يبتعد 
املـــتـــصـــدر وبــــطــــل الـــعـــالـــم ثـــــاث مـــــــرات عــنــه 
فــقــط. ويــريــد هاميلتون ضرب  بــفــارق نقطة 
أكــثــر مــن عــصــفــور بــحــجــر واحــــد؛ فــفــوز آخــر 
للسائق البريطاني البالغ من العمر 31 عاما 
سيجعله األكثر انتصارا على الحلبة املجرية 
حــيــث يــتــســاوى حــالــيــا مـــع األملـــانـــي مــايــكــل 
ــرات بــالــرقــم  ــ شــومــاخــر بــطــل الــعــالــم ســبــع مـ
الــقــيــاســي الــبــالــغ أربــعــة انــتــصــارات كــمــا أنــه 
يريد االبتعاد في الصدارة والفوز بالسباق 
بعدما كان الفائز بالسباق في 2015 األملاني 

سيباستيان فيتل مع فيراري.
ويـــأمـــل هــامــيــلــتــون الـــــذي انــتــصــر أيـــضـــا في 
ســبــاق النمسا قــبــل بــريــطــانــيــا، فــي اســتــمــرار 
لقبه،  عــن  للدفاع  إطــار سعيه  فــي  انتصاراته 

و7-6 )8-6(، ليضرب موعدًا مع جونسون في 
الفرنسي  تخطى  من جانبه،  النهائي.  نصف 
الــثــانــي ووصــيــف بطل 2011  غــايــل مونفيس 
ــركـــي ســــام كـــويـــري الـــثـــامـــن الـــــذي جــرد  ــيـ األمـ
الصربي نوفاك ديوكوفيتش األول في العالم 
عليه  وتفوق  ويمبلدون،  بطولة  في  لقبه  من 
لقبه  عــن  مونفيس  ويــبــحــث  و1-6.  و6-3   4-6
واألول   2014 مونبلييه  منذ  واألول  السادس 

أيضا خارج القارة األوروبية.
املــربــع االخــيــر االملــانــي  ويلتقي مونفيس فــي 
ــابــــع الـــــــذي أقـــصـــى  ــيــــريــــف الــــســ الـــكـــســـنـــدر زفــ

الفرنسي بينوا بير الرابع امام 6-1 و3-6.
األمــيــركــيــة جيسيكا  الــســيــدات، حققت  ولـــدى 
بيغوال املشاركة ببطاقة دعوة مفاجأة باقصاء 
ــتـــوســـور املــصــنــفــة  األســـتـــرالـــيـــة ســـامـــانـــتـــا سـ
ســتــوســور  وخـــســـرت  و3-6.   )4-7(  6-7 أولــــى 
الــشــوط الحاسم للمجموعة  اخــر 6 نقاط مــن 
األولــى، والنقطة الوحيدة على كسر ارسالها 
فـــي الــثــانــيــة. وقـــالـــت املــخــضــرمــة األســتــرالــيــة 
الــبــالــغــة 32 عـــامـــا: »تــقــدمــت 4-1 فـــي الــشــوط 
الحاسم ثم أهدرت الفرصة«. وتلتقي بيغوال 

لكن روزبـــرغ الــذي تعرض لعقوبة في سباق 
بــريــطــانــيــا أعــــادتــــه لــلــمــركــز الـــثـــالـــث بــــدال من 
الثاني، سيكون حريصا على منع هاميلتون 

من تحقيق هذا اإلنجاز.
وكــان هاميلتون قد فرط بفارق نقاطي كبير 
حيث كان يبتعد بفارق 43 نقطة عن روزبرغ 
عــنــدمــا خـــرجـــا مـــن الــلــفــة األولــــــى فـــي ســبــاق 
إســبــانــيــا فــي مــايــو/ أيـــار بــعــد اصــطــدامــهــمــا، 
واآلن يبتعد بــطــل الــعــالــم ثـــاث مـــرات بــفــارق 
نــقــطــة واحـــــــدة خـــلـــف زمـــيـــلـــه فــــي مــرســيــدس 
األملاني  نيكو روزبــرغ  بعد فــوزه الرابع هذا 
املوسم قبل أسبوعني على حلبة سيلفرستون 
في بريطانيا. وقال هاميلتون »منذ ما حدث 
ــعــــودة أقـــــوى من  فـــي بــرشــلــونــة اســتــطــعــت الــ
داخلي  بالحماسة  وأشــعــر  الذهنية  الناحية 
اآلن«. وأضــــاف »أنـــا فــي حــالــة جــيــدة وأشــعــر 
بــالــقــوة والــثــقــة قــبــل ســبــاق املــجــر. هـــذه حلبة 
تــنــاســب طــريــقــتــي وأحـــظـــى بــمــســانــدة كبيرة 
هناك«. وفاز هاميلتون أربع مرات على حلبة 
من  بــودابــســت  خــارج  تقع  التي  هنغارورينغ 
بينها انتصاره األول مع مرسيدس في 2013.

لكن روزبــرغ  الذي تعرض لعقوبة في سباق 
بــريــطــانــيــا أعــــادتــــه لــلــمــركــز الـــثـــالـــث بــــدال من 
الثاني، سيكون حريصا على منع هاميلتون 
من تحقيق هذا اإلنجاز. وقال روزبرغ، الفائز 
ــذا املــــوســــم بــيــنــهــا أول  ــ بــخــمــســة ســـبـــاقـــات هـ
ولدي  هاميلتون  مع  قائمة  »املنافسة  أربــعــة، 
شعور رائع في داخلي وفي السيارة«. وبينما 
األضواء مسلطة على املنافسة بني هاميلتون 

)22 عــامــا واملــصــنــفــة 173 عــاملــيــا( األمــيــركــيــة 
لورين ديفيس الفائزة على اإليطالية كاميا 
الــفــرنــســيــة  كــمــا خــرجــت  6-4 و4-6.  جـــورجـــي 
كريستيان مادينوفيتش املصنفة رابعة أمام 
البلجيكية يانينا فيكماير السابعة 6-4 و6-3 
يوليا  الكازاخستانية  االخيرة  لتلتقي  و6-4، 
بوتينتسيفا السادسة والفائزة على اليابانية 
ريزا اوزاكي 6-4 و6-2. وودع االسباني البرت 
رامـــــوس املــصــنــف الــثــالــث مــنــافــســات بــطــولــة 

جشتاد الدولية للتنس للرجال.
ــة فــي  ــامـ ــقـ فـــفـــي دور الـــثـــمـــانـــيـــة لــلــبــطــولــة املـ
الــســويــد خسر رامـــوس أمـــام الفرنسي بــول-
بمجموعتني  الثامن  املصنف  ماتيو  هــنــري 
مــقــابــل مــجــمــوعــة واحــــدة وبـــواقـــع 4-6 و3-6 
لــوبــيــز  فــلــيــســيــانــو  مـــواطـــنـــه  و6-4. وصـــعـــد 
املصنف األول إلى الدور قبل النهائي بفوزه 
على السويدي إلياس إيمر بنتيجة 6-4 و6-7 

ليضمن االستمرار في البطولة.
وفي دور الثمانية أيضا فاز الهولندي روبن 
هاس على البرازيلي تياجو مونتيرو بنتيجة 
الـــذي  الــنــهــائــي  قــبــل  إلــــى  لــيــصــعــد  7-6 و5-7 
وصــل لــه أيــضــا األملــانــي داســـن بـــراون بفوزه 
عـــلـــى املـــصـــنـــف الـــســـابـــع الــــروســــي مــيــخــائــيــل 
األمــيــركــيــة  تــأهــلــت  كــمــا  و4-6.   4-6 يــوجــنــي 
املــخــضــرمــة فــيــنــوس ولــيــامــز املصنفة األولـــى 
إلى الدور قبل النهائي في بطولة ستانفورد 
للبطولة  الثمانية  للسيدات ففي دور  للتنس 
فــــازت ولــيــامــز عــلــى مــواطــنــتــهــا كــاثــريــن بليز 

بمجموعتني متتاليتني بنتيجة 6-4 و1-6.

وروزبرغ  فإن رد بول يستطع خطف األنظار.
ورغــم الــفــوز فــي 41 مــن 48 سباقا منذ بداية 
ست  من  املكونة  التوربينية  املحركات  حقبة 
أسطوانات وأنظمة استعادة الطاقة في 2014 
فــي املجر باملحرك  لــم ينتصر  فــإن مرسيدس 

ريتشياردو  دانييل  األسترالي  وفــاز  الجديد. 
مــع رد بــول فــي 2014 واألملــانــي سيباستيان 
فيتل مع فيراري في 2015. ومع تراجع منافسة 
ــيـــراري عــلــى الــلــقــب فـــي الــســبــاقــات األخــيــرة  فـ
ــيـــدة القــتــنــاص  ــه فـــرصـــة جـ ــــول لـــديـ ــإن رد بـ ــ فـ

فـــوزه الــثــانــي بــعــد انــتــصــار مــاكــس فرستابن 
رئيس  هورنر  كريستيان  وقــال  إسبانيا.  في 
الــفــريــق »نــحــن نــنــافــس مــرســيــدس فــي بعض 
الحلبات وهـــذا أمــر رائـــع«. وتــابــع »أتمنى أن 

تكون الحلبات املقبلة مناسبة لنا أكثر«.
وتــوفــر املــجــر فــرصــة قــويــة ملــكــاريــن لتحقيق 
في  له  كانت مناسبة  نتيجة جيدة في حلبة 
املـــاضـــي. وحــقــق جــنــســون بـــاتـــون وفــرنــانــدو 
ألونسو فوزهما األول في املجر - رغم أنهما 
سجل  بينما   - مختلفني  فــريــقــني  مــع  تحققا 
مــكــاريــن الــعــام املــاضــي هــنــاك أفــضــل نتيجة 
لــه فــي مــوســم أول صــعــب بــمــحــركــات هــونــدا. 
كـــيـــف ســيــكــون  أن أرى  ــاتــــون »أريـــــــد  بــ وقــــــال 
ــرغ أســرع  ــ مــســتــوانــا هــنــا«. ســجــل نــيــكــو روزبـ
زمن مع نهاية اليوم األول من التجارب الحرة 
بـــعـــد تـــعـــرض زمـــيـــلـــه ومـــنـــافـــســـه عـــلـــى الــلــقــب 
لــويــس هــامــيــلــتــون لـــحـــادث. وســجــل الــســائــق 
األملــانــي-املــنــتــشــي بــتــوقــيــعــه عــقــدا يــبــقــيــه مع 
فــريــق مــرســيــدس حــتــى نــهــايــة 2018 - أســرع 
لفة وبلغت دقيقة واحــدة و20.435 ثانية في 
الــتــجــارب الــثــانــيــة عــلــى حــلــبــة هــنــغــاروريــنــغ 
والــبــالــغ طــولــهــا 4.3 كــيــلــومــتــرات بــعــدمــا حل 
ثــانــيــا فــي جــولــة الــتــجــارب الــصــبــاحــيــة. وقــال 
السائق األملاني »شكلت بداية جيدة لألسبوع 

وأعتقد أنها أفضل مما توقعت«.
ــلـــتـــون - الـــــــذي يـــســـعـــى لــتــصــدر  وحــــــل هـــامـــيـ
الــخــامــس في  الــفــور  الــعــام بتحقيقه  الترتيب 
املجر - في املركز الخامس بعد حادث تصادم.
)رويترز(

جائزة المجر الكبرى: صراع مثير لخطف اللقبخروج مصنفين مبكرًا من دورة واشنطن للتنس

كان  إذا  ما  حول  األلمان،  انقسم 
ــي  ــروس ال ــفــريــق  ال مــنــع  ينبغي 
المشاركة  من  كله  القوى  أللعاب 
دي  ــو  ريـ ــاد  ــي ــمــب أول دورة  فــي 
عــدمــه،  ــن  م المقبلة  ــيــرو  جــان
تعاطي  بمزاعم  يتعلق  ما  حول 
المنشطات، وفقا لنتائج استطالع 
إف«  دي  »زد  قــنــاة  ــه  أجــرت رأي 
بالمائة   47 رأى  حيث  األلــمــانــيــة، 
منهم ضرورة فرض حظر شامل 
على الفريق الروسي، فيما عارض 
البقية فرض مثل هذه العقوبات 

على الرياضيين.

انقسام ألماني 
حول العقوبة

سجلت بطولة واشنطن 
األميركية مفاجأتين 

بخروج مصنفين عالميًا 
من الدور ربع النهائي

ينطلق اليوم األحد 
سباق جائزة المجر الكبرى 

لسيارات الفورموال 1 
بمنافسة مثيرة

)Getty( البعثة األولمبية الروسية تترقب القرار

)Getty( مقر اللجنة األولمبية الروسية

)Getty( اللجنة األولمبية الدولية ستقرر اليوم مصير الرياضة الروسية

)Getty( الرئيس الروسي بوتين ينتظر القرار

)Getty( جون إيسنر)Getty( هاميلتون يسعى للفوز بالسباق

القرار 
الحسم

الروس ينتظرون بتوتر شديد قرار اليوم األحد 
الذي سيصدر عن اللجنة األولمبية الدولية 

إثر اجتماع للجنتها التنفيذية، لتحديد مصير 
المشاركة الروسية في ألعاب ريو

الرياضة الروسية 
تحبس أنفاسها

مباريـات
      األسبـوع
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الجزائر ـ عدالن أحمد

الصربي، ميلوفان  املــدرب  سيقود 
تدريبي  معسكر  أول  رايــيــفــاتــس، 
لــه مــع املــنــتــخــب الــجــزائــري نهاية 
شــهــر أغــســطــس املــقــبــل اســـتـــعـــدادا لــلــمــبــاراة 
األخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا املزمع 
إجـــراؤهـــا بــالــغــابــون شــهــر يــنــايــر 2017  ضد 
منتخب ليسوتو، حيث أبــرم مــدرب  منتخب 
غــانــا فـــي مــونــديــال 2010 عــقــده مـــع االتــحــاد 
الـــجـــزائـــري وعـــايـــن مـــرافـــق املــنــتــخــب بسيدي 
موسى في العاصمة الجزائرية، وعقد مؤتمرا 
صحافيا كشف خالله عن أهدافه وطموحاته. 
الجزائري ضمن مشاركته  املنتخب  أن  ورغــم 
الــغــابــون، إال أن املتمعن فــي الندوة  فــي دورة 
الصحافية األولى لخليفة غوركوف يفهم بأن 
الصربي سيغير في كثير من األشياء تخص 

املنتخب وسيفتح عدة ورشات في آن واحد .
أول ورشـــة فــي وجـــه املــــدرب الــجــديــد ملنتخب 
املــحــاربــن هــي مــســألــة االنــضــبــاط، حــيــث ظل 
ــــدرب  ــذا املـــــوضـــــوع مـــطـــروحـــا فــــي عـــهـــد املــ ــ هــ
ــــي طـــريـــقـــة تــعــامــلــه  الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي غـــيـــر فـ
مـــع زمـــــالء فــيــغــولــي ومـــحـــرز بــعــد مــونــديــال 
الــبــرزيــل، مــقــارنــة بــأســلــوب الــبــوســنــي وحيد 
حاليلوزيتش الذي فرض قبضة حديدية على 

تحديات 
مدرب الجزائر

الجزائري،  للمنتخب  األول  االختبار  إلى  الجزائرية  الجماهير  أنظار  كل  تتطلع 
ميلوفان  الصربي  الجديد،  المدرب  تصرف  تحت  منتخبها  أداء  لمتابعة 
راييفاتس، ومراقبة التطور الذي من أجله كان التعاقد بينه وبين االتحاد 

الجزائري

3031
رياضة

قضية

نــجــوم املــنــتــخــب الــجــزائــري ودخــــل فــي جــدال 
وخــــالفــــات مـــع ســفــيــان فــيــغــولــي وبــراهــيــمــي 
وتايدر وطرد بودبوز وهدد بلفوضيل، غير 
الــفــرنــســي كريستيان  الــريــاضــيــات  مــــدرب  أن 
الخضر بطريقة  كـــوادر  مــع  غــوركــوف تعامل 
مــغــايــرة تــمــامــا مــانــحــا إيــاهــم حــريــات كبيرة 
في املعسكرات مما جعل رئيس اإلتحاد يدق 
نــاقــوس الخطر مــؤكــدا فــي حديثه مــع املــدرب 
ــد بـــأنـــه وجـــــب فـــــرض اإلنــــضــــبــــاط مــع  ــديـ الـــجـ
الجميع سيما في مواعيد حضور املعسكرات. 
وملــح رايــيــفــاتــس الــى أنــه ليس عسكريا لكنه 
سبق وأن تعامل مع نجوم غانا ويعرف كيف 

يفرض اإلنضباط بطريقته الخاصة.
ــة الــثــانــيــة الـــتـــي ســيــفــتــتــحــهــا املــــدرب  الــــورشــ
ــدة الـــدفـــاعـــيـــة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الــــصــــربــــي هـــــي ورشــــــــة الـ
ــكــــالت  ــشــ ــنــ ــنــــتــــخــــب والــــــــتــــــــي تـــــعـــــانـــــي الــ ــلــــمــ لــ
الــجــســيــمــةىمــنــذ 4 ســـنـــوات، أي مــنــذ إعــتــزال 

وإصــابــة حليش،  يحي  وعنتر  بــوقــرة  مجيد 
ال حاليلوزيتش وال غوركوف  يجد  لــم  حيث 
بديال في مستوى هــؤالء ســواء في الدوريات 

األوروبية أو بالدوري املحلي. 
ــــه ســيــغــيــر طـــريـــقـــة لــعــب  ــال رايـــيـــفـــاتـــس إنـ ــ وقــ
املــنــتــخــب حـــيـــث أشــــــار املـــــــدرب الـــصـــربـــي فــي 
ندوته الصحفية األولى بالجزائر إلى إمكانية 
العودة الى نظام لعب دفاعي يحمي املنتخب 
ــات قـــائـــال : »قـــبـــل تسجيل  ــابــ مـــن تــلــقــي اإلصــ
األهــــــــداف عــلــيــنــا بــتــحــصــن الــــدفــــاع حـــتـــى ال 
نتلقى أهدافا« . هذه الفلسفة الدفاعية  شبيهة 
رابح  للمنتخب  األسبق  املــدرب  لعب  بطريقة 
وغــوركــوف فضال  لكن حاليلوزيتش  سعدان 
الــنــهــج الــهــجــومــي خــــالل الـــســـنـــوات الــخــمــس 
ــاك املـــدافـــعـــن  ــفــ ــيــ األخـــــيـــــرة. فـــهـــل ســـيـــجـــد رايــ

األقوياء لتحصن به دفاع الخضر؟.
ــة الـــثـــالـــثـــة الــــتــــي يــنــتــظــر مــــن املـــــدرب  ــ ــــورشـ الـ
ــبــــل خـــــــوض تـــصـــفـــيـــات  الــــصــــربــــي فـــتـــحـــهـــا قــ
كـــأس  ونـــهـــائـــيـــات  مــــونــــديــــال روســــيــــا 2018 
محيط  تطهير  هــي   2017 بــالــغــابــون  إفريقيا 
رئيس  غير  فبعدما  الطفيلين،  مــن  املنتخب 
في  بـــاإلعـــالم  املــكــلــف  روراوة  اإلتـــحـــاد محمد 
لــلــمــنــتــخــب  اإلداري  ــيـــر  ــكـــرتـ والـــسـ املـــنـــتـــخـــب 
بــات واضــحــا بــأن الخضر يعانون مــن تلوث 
فـــي املــحــيــط املـــبـــاشـــر، فــقــد ســبــق وأن تــحــدث 
غوركوف عن هذا األمر،  وتعجب لعدم تدخل 
مسؤولي االتحاد الجزائري البعاد العناصر 
التي تثير الفوضى في املنتخب سواء العاملة 
في الطاقم اللوجيستيكي أو الفني والطبي. و 
لــروراوة قائال : »سأدير  قد همس راييفاتس 
تقريرا  وأعطيكم  األول  التحضيري  املعسكر 
عن عمل كل عنصر في الطاقم، ومن أرى بأنه 
غير كفء ال أريده بجانبي في املعسكر املوالي 

لشهر أكتوبر«.
وألن الــجــمــاهــيــر الـــجـــزائـــريـــة غــضــبــت كــثــيــرا 
الــســابــق للمحاربن  ــــدرب  املـ مـــن تــصــريــحــات 
كــريــســتــيــان غـــوركـــوف وطــالــبــت بـــعـــدم جلب 
مــــدرب فــرنــســي فـــي املــســتــقــبــل، فــــإن الــصــربــي 
مــيــلــوفــان أضـــحـــى مــطــالــبــا بــكــســب ثــقــة وود 
أنــصــار املنتخب الــجــزائــريــن الــذيــن ليس من 
الشديد  لتعلقهم  نظرا  قلوبهم  كسب  السهل 

بنجوم املحاربن وحبهم املفرط للخضر.
و مــــن ســـــوء حــــظ رايـــيـــفـــاتـــس أنـــــه ال يــتــكــلــم 
ــل بــــواســــطــــة مـــتـــرجـــم  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة ويـ
صــربــي مــقــيــم بــســويــســرا مــمــا ســيــعــيــق بــنــاء 
جسر الـــود بــن أنــصــار املنتخب وهـــذا الفني 
»الــيــوغــســالفــي« الـــذي وعـــد بــبــذل مــجــهــودات 
حتى  العربية  ال  وملــا  الفرنسية  لتعلم  كبيرة 
يــخــاطــب اإلعــالمــيــن واألنـــصـــار مــبــاشــرة في 
عــامــل مهم  الــتــواصــل  املقبلة فقضية  األشــهــر 

في بلد يعشق الخضر حتى النخاع.
وأكـــــد املــــــدرب الـــجـــديـــد ملــنــتــخــب الــخــضــر أنــه 
متحمس للعودة إلى العمل والتدريب، حيث 
بالجزائر  إعالمية  ذلــك في تصريحات  كشف 
قائال: »لقد كانت زيارتي إلى الجزائر ممتعة 

راييفاتس: قبل تسجيل 
األهداف علينا تحصين 

الدفاع

بولت يفوز بسباق 200 متر بملتقى لندن
فـــاز الــعــداء الــجــامــايــكــي أوســـن بــولــت مع 
متر  فــي سباق 200  للمنافسات  عــودتــه 
ــــدوري املـــاســـي. وعـــاد  ــال بــمــلــتــقــى لـــنـــدن بــ
بــولــت، الـــذي سيكمل عــامــه الـــ 30 فــي 21 
قبل  السباق،  لحلبات  املقبل،  الشهر  مــن 
أسبوعن من انطالق أوليمبياد ريو. وكان 
بولت انسحب مطلع الشهري الجاري من 

بطولة جامايكا بسبب اصابة عضلية.
وفاز بولت بأهم سباقات امللتقى اللندني 
وشهد  جيميلي.  وادم  ادواردو  الونسو  البنمي  على  متفوقا   19.19 قــدره  زمــن  فــي 
الــســابــق انــهــاء اإلســبــانــي بــرونــو أورتــيــالنــو فــي املــركــز الــرابــع محققا رقــمــا قياسيا 

بالنسبة لإلسبان حيث أنهاه في زمن قدره 20.18 ثانية.

رابطة الليغا اإلسبانية تفتتح مكتبها الثاني 
في القارة األفريقية

افتتحت رابطة الدوري اإلسباني لكرة القدم )ال ليغا( مكتبها الثاني في قارة أفريقيا 
العالم بعد  النيجيرية، لتتواصل بذلك أعمالها التوسعية على مستوى  بمدينة أبوجا 
رابطة  أفريقيا. وأعلنت  املتحدة والصن ودبي وجنوب  الواليات  األربعة في  مقراتها 
األندية املحترفة في بيان لها أن مراسم االفتتاح شهدت حضور كل من رئيس الرابطة، 
خابيير تيباس، وسفير إسبانيا لدى نيجيريا، أنطونيو بارنويبو، ومدير مقر الليجا 
في جنوب أفريقيا، أنطونيو باراداس، واملدير العام للتطوير الدولي، فيسنتي كاسادو.

الحارس أوتشوا يرحل عن صفوف ماالغا 
ويتعاقد مع غرناطة

ــادي مـــاالغـــا اإلســبــانــي أنـــه أنــهــى  أعــلــن نــ
جييرمو  املكسيكي  بــالــحــارس  ارتــبــاطــه 
أوتشوا الذي رحل لصفوف فريق إسباني 
آخر وهو غرناطة. وانضم أوتشوا للفريق 
يمتد  بعقد   2014 فــي صيف  األنــدلــســي 
لثالثة مواسم، وذلــك بعد أدائــه الكبير مع 
بالبرازيل  العالم  بــالده في كــأس  منتخب 
في نفس العام. وخاض، الحارس السابق 
لــكــلــوب أمــيــركــا املــكــســيــكــي وأجــاكــســيــو 
الفرنسي، خالل هذه الفترة 11 مباراة في 
بينما استقبلت  الــكــأس،  فــي  الـــدوري و8 

شباكه خاللها 19 هدفا. 

اإلسباني  االتحاد  رئيس  ينافسان  وهولندي  سلوفيني 
على رئاسة الويفا

سينافس الثنائي ألكسندر سيفرين، رئيس االتحاد السلوفيني لكرة القدم، والهولندي 
االتحاد  يــونــا، رئيس  فيار  مــاريــا  أنخل  الهولندي،  االتــحــاد  بـــراج، رئيس  فــان  مايكل 
املذكور  الثالثي  للعبة )ويفا(. وتقدم  اإلسباني، على مقعد رئيس االتحاد األوروبــي 
سلفا بأوراق ترشحهم ملنصب رئيس الويفا خلفا للموقوف عن مزاولة مهام منصبه، 
الفرنسي ميشيل بالتيني، وذلك خالل االنتخابات املزمع إجراؤها يوم 14 سبتمبر/

أيلول املقبل خالل انعقاد الكونغرس االستثنائي رقم 12 لالتحاد القاري في العاصمة 
الترشح األربعاء،  الفترة املسموح بها من أحل تقديم طلبات  آثينا. وانتهت  اليونانية 
في الوقت الذي أكد فيه الويفا رسميا قبول أوراق الثالثي املتنافس على هذا املنصب.

إلـــى تــرشــح كــال مــن إيفيلينا كريستيلن والورا  ــقــاري كــذلــك  ال ــار االتــحــاد  كــمــا أشـ
مكاليستر، عضوتي االتحادين اإليطالي والويلزي للعبة على الترتيب، للمقعد النسائي 

اإلضافي للويفا داخل مجلس االتحاد الدولي للعبة )فيفا(.

بروس يرحل عن تدريب هال سيتي
الـــدوري اإلنكليزي  للمنافسة في  العائد  بــروس مــدرب هــال سيتي   استقال ستيف 
الجديد  املــوســم  بــدايــة  الفريق قبل ثالثة أسابيع على  تــدريــب  مــن  الــقــدم  لكرة  املمتاز 
وعقب أيام فقط من عقده ملقابلة مع اللجنة املشكلة من قبل االتحاد اإلنكليزي للعبة 
الختيار املدرب الجديد. وأضاف هال في بيان »عقب أربعة مواسم ال تصدق مع هال 
تشمل موسمن صعد فيهما الفريق لــدوري األضــواء إضافة لبلوغ أول نهائي على 
اإلطالق لكأس االتحاد اإلنكليزي يمكننا تأكيد ان املدرب ستيف بروس ترك النادي 
باتفاق الطرفن.« وتابع »يود مجلس اإلدارة توجيه الشكر لستيف على كافة جهوده 
مايو/أيار  فــي  ويمبلي  اســتــاد  فــي  بيوم مجيد  توجها  والــتــي  فــي 2012  تعيينه  منذ 
املاضي ليعود الفريق للمنافسة في الدوري املمتاز«. وذكر النادي أن بروس »سيتم 
تذكره دوما لكونه أنجح مدرب في تاريخنا«. وأضاف النادي أن املساعد مايك فيالن 

سيتولى املهمة بشكل مؤقت حتى تعين مدرب جديد.

أدار أالردايس 467 مباراة، مقارنة بـ ريدناب الذي أدار 641 
مــبــاراة، فيما كــان االتــحــاد اإلنكليزي قــد أجــرى مقابلة مع 
االردايــس، لتولي مهمة تدريب »األسود الثالثة«، وذلك عقب 
رحيل إريكسون بعد بطولة كأس العالم عام 2006، قبل أن 

يذهب املنصب في نهاية املطاف إلى ستيف مكالرين.
ــــس أن درب الــعــديــد مــن األنــديــة من  وســبــق لــلــمــدرب أالردايـ
 1999-1997 كاونتي  ونوتس   1996-1994 بالكبول  بينها 
وبالكبيرن   08-2007 ونيوكاسل   2007-1999 وبولتون 

2008-10 ووست هام 2011-15 وسندرالند 16-2015.
الــالعــب السابق واملـــدرب الحالي مــشــواره فــي بولتون  وبــدأ 
واندرارز حيث قضى تسع سنوات حتى 1980 وشارك في 
أكثر مــن 200 مــبــاراة وتنقل بــن عــدة أنــديــة على مــدار 12 
ألبيون  بروميتش  في وســت  التدريبي  وبــدأ مشواره  عاما. 
أدوار تدريبية  الــوقــت، وبعد عــدة  كالعب ومــدرب في نفس 

كانت بدايته كمدرب في بالكبول عام 1994. وبعد فترة مع 
نوتس كاونتي عاد إلى بولتون واندرارز  في الدرجة الثانية 
عــام 1999 وقــاده لقبل نهائي كــأس االتــحــاد وكــأس رابطة 
األندية عام 2000. وصعد بولتون للدوري املمتاز في 2001 
وقــــاده للنجاة مــن الــهــبــوط قــبــل أن ينجح مــعــه فــي احــتــالل 
نيوكاسل  تدريب  االردايــس  وتولى  السادس 2005.  املركز 
يناير/كانون  فــي  رحــل  لكنه  مــايــو/أيــار 2007  فــي  يونايتد 
الثاني 2008 بسبب تراجع النتائج. ودرب بعدها بالكبيرن 
روفــرز في ديسمبر/كانون األول 2008 وقــاده لقبل نهائي 
كأس رابطة األندية  في 2010 لكنه أقيل من منصبه عقب 
بيع النادي ملالك جدد واحتالل املركز 13 في ترتيب الدوري.

وتولى أالردايــس تدريب وستهام يونايتد في 2011 وقاده 
للصعود للدوري املمتاز في نهاية موسمه األول لكن بعض 

الجماهير كانت غير راضية ليرحل في 2015.

محمد السعو

أصبح املــدرب سام أالردايــس أمال جديدا »لألسود الثالثة« 
تعيينه   رسميا  القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتــحــاد  أعلن  بعدما 
روي  الــســابــق  لــلــمــدرب  خلفا  وذلـــك  للمنتخب،  فنيا  مــديــرا 
الذي استقال بعد سقوط إنكلترا بنتيجة 2-1  هودجسون 

أمام أيسلندا في ثمن نهائي كاس أوروبا 2016 األخيرة.
تعن املدرب سام أالردايــس البالغ من العمر 61 عامًا مدربًا 
اآلن،  حتى  مسيرته  فــي  وظيفة  أكبر  يعد  إلنكلترا،  جــديــدا 
لــيــتــرك رســمــيــا تــدريــب فــريــق ســنــدرالنــد، ووقــــع أالردايــــس 
على عقد ملدة عامن بحيث يستمر حتى نهاية كأس العالم 
املــقــررة فــي روســيــا، مــع وجـــود خــيــار لتمديد الــعــقــد، فيما 
ويعد أالردايــس هو ثاني مدرب بعد ريدناب، من حيث عدد 
اإلنكليزي.  الــدوري  في  فيها كمدرب  التي شــارك  املباريات 

سام أالردايس

على هامش الحدث

سطع نجم 
أالردايس إثر 

مساهمته القيمة 
في إبقاء سندرالند 

بين مصاف الكبار، 
ويعتقد كثيرون 

أن لديه أسلوبا 
مختلفا في 

التدريب

التحديات في 
انتظار الصربي 
ميلوفان 
)Getty( راييفاتس

االستماع فيه  الذي سيتم  الموعد  الرياضية  التحكيم  حددت محكمة 
من  األول  اليوم  سيكون  والذي  باليلي،  يوسف  العاصمة  اتحاد  لالعب 
االتحاد  قرار  ضد  به  تقدم  الذي  الطعن  بعد  المقبل،  سبتمبر/أيلول 
الدولي لكرة القدم القاضي بإيقافه لمدة أربع سنوات. وأثبتت التحاليل 

تعاطي الالعب السابق للترجي التونسي يوسف باليلي للمخدرات.
له  سيسمح  ما  سنتين،  إلى  العقوبة  مدة  بتخفيض  باليلي  وسيطالب 

بالعودة إلى مالعب كرة القدم في 19 سبتمبر/أيلول من عام 2017.

باليلي يحلم بالعودة للمالعب

وجه رياضي

كـــمـــا ســـمـــحـــت لــــي بـــمـــالقـــاة زمــــالئــــي الـــجـــدد 
فـــي الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، دون أن أنـــســـى املــتــرجــم 
الــذي رافقني في هــذه الرحلة. من  كريستيان 
جيدا  املنتخب  يعرفون  املساعدين  أن  الجيد 
راييفاتش  وعبر  عملي«.  سيسهل  أمــر  وهــذا 
خـــالل حــديــثــه إلـــى الــصــحــافــة الــصــربــيــة بأنه 
فخور باإلشراف على أحد أقوى املنتخبات في 
إفريقيا، وقال مدرب الخضر ملوقع » أيزونال« 

العمل على تصحيح هذا األمر«. وتابع قائال: 
»محرز أحد أشهر الالعبن في إنكلترا حاليا، 
الجيدة،  األشــيــاء  مــن  الكثير  لقد سمعت عنه 
مــع  مـــمـــيـــزا  أراه  آخـــــر  العـــبـــا  أنـــســـى  أن  دون 
سبورتيغ  مهاجم  وهــو  الــجــزائــري،  املنتخب 
لــشــبــونــة إســــالم ســلــيــمــانــي الــــذي كـــان أخــطــر 

العب خالل تصفيات كأس إفريقيا«. 
وكــــشــــف الــــنــــاخــــب الــــوطــــنــــي الــــجــــديــــد بـــأنـــه 

بــأنــه سيباشر عمله فــي أقـــرب وقــت مــن أجل 
الوقوف على مدى جاهزية عناصر املنتخب، 
خــاصــة األســلــحــة الــفــتــاكــة، فــي إشـــارة إلــى كل 
من محرز وسليماني وسوداني الثالثي الذي 
امتدحه بقوة: »أعلم أن للجزائر منتخب كبير 
الترتيب  تــراهــم عــلــى رأس  أن  ولــيــس صــدفــة 
االفريقي، الخضر يملكون هجوما قويا جدا، 
رغم أن هناك مشاكل في خط الدفاع وسنبدأ 

ســطــر بـــرنـــامـــج عــمــلــه الـــــذي ســتــكــون بــدايــتــه 
ــبـــن عـــبـــر مــخــتــلــف  بـــمـــبـــاشـــرة مــعــايــنــة الـــالعـ
ــة: »قــريــبــا ســأبــدأ العمل،  ــيـ الــبــطــوالت األوروبـ
وفــــي بــرنــامــجــي أيــضــا زيـــــارة دول أوروبـــيـــة 
ملعاينة أبرز الالعبن الجزائرين، من دواعي 
سروري أني سأتمكن من معاينة الالعبن عن 
قــرب، هذا أيضا سيسهل معرفتي بالالعبن 

الناشطن في أوروبا«.

الجديد،  مــدربــه  قــيــادة  تحت  لــه  قــويــة  مواجهة  أول  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر  خسر 
البرتغالي جوزيه مورينيو، أمام بروسيا دورتموند األملاني 1-4 خالل جولته بالصن على 
ملعب شنغهاي. املدرب امللقب بـ »سبيشل ون« مورينيو كان قد استهل مشواره كمدرب 
األســبــوع  بهدفن  اإلنكليزي  أثلتيك  ويــغــان  فــريــق  على  ودي  بــفــوز  الــحــمــر«  »الشياطن  لـ
املاضي. وسيخوض فريق املدرب جوزيه مورينيو مباراة صعبة أخرى أمام مانشستر 
سيتي بقيادة بيب غوارديوال على ملعب بكن األوليمبي يوم غد االثنن، وسبق أن صرح 

املدرب أنه ال يكترث بالهزيمة على الرغم من ضخامتها.

صورة في خبر

هزيمة مورينيو
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منبج السورية
مدينة من ماء وتاريخ

ميسون شقير

: بــمــنــبــٍج مـــثـــواُه ونــائــلــه/فــي 
َ

قــيــل
 غيُرُه سأال

ْ
ن  عمَّ

ُ
األفِق يسأل

وحرير  ينابيع  من  مدينة  منبج 
وقــصــائــد، أخـــذت اسمها مــن املـــاء الطالع 
ليصير  مــنــبــغ،  أو  منبع  األرض  روح  مــن 
لفظه فيما بعد منبج. ومنبج هي مدينة 
اآللهة والتاريخ والشعر مثلما هي مدينة 

الخصب والجمال والحب.
منبج هــي صـــوت الــتــاريــخ الـــذي بـــدأ منذ 

الحرب تأكل ما تبقى من المدينة )فرانس برس(

تــثــبــت  إذ  األرض،  ــلـــى  عـ الـــحـــيـــاة  بــــدايــــة 
الــكــشــوفــات الــتــي وجـــدت فيها عــن تاريخ 
يعود إلــى أكثر من ألفي سنة قبل امليالد 
ــد انــتــعــشــت مــنــذ ذاك الـــوقـــت كــمــديــنــة  وقــ
ــتــــرة لــتــعــود  ــبــــت فــ ــة ثــــم عـــــــادت وخــ ــلـ ــامـ كـ
وتزدهر في العهد الحثي القديم ولتكمل 
لــعــبــتــهــا مــــع الــــزمــــن وتـــتـــوســـع فــــي زمـــن 
اآلرامــــيــــن، إذ أصــبــحــت مــنــبــج الــعــاصــمــة 
الــديــنــيــة لــلــحــضــارة اآلرامـــيـــة وأقــيــم فيها 
إله العواصف »حــدد«، وآلهة املياه  هيكل 
أتاركاتيس  كــان تمثال  أتــاركــاتــيــس. وقــد 

يمثلها راكبة على مركبة تجرها األسود، 
وفي يدها آلة موسيقية وعلى رأسها تاج. 
ووصل تألق منبج ألوجه في ظل معبدها 
القديم، وال تزال آثاره مبعثرة في الحديقة 
اليوم، حيث كانت قبلة حج  العامة حتى 
للناس آنــذاك، وموطن اإللهة أتاركاتيس. 
آنــذاك هيرابوليس  املدينة تسمى  وكانت 

Hierapolis أي املدينة املقدسة.
بــعــد ذلــــك عـــبـــرت عــلــى مــنــبــج الــحــضــارة 
الرومانية، فكانت من أهم قواعد الجيش 
ــــوة املــســيــحــيــة  ــــدعـ فـــيـــهـــا، وحـــــن بــــــدأت الـ

بــاالنــتــشــار فـــي بــــالد الـــشـــام وصـــلـــت الــى 
ــان ذلـــك  ــ مــنــبــج مــــع وصـــولـــهـــا لـــحـــلـــب، وكــ
فــــي مــنــتــصــف الــــقــــرن الـــثـــالـــث املــــيــــالدي. 
املدن  وأصبحت منبج حينها واحــدة من 
التجارة  انتعشت  وقــد  الهامة  املسيحية 
فيها بحكم موقعها الوسيط بن الجزيرة 
والفرات شرقًا وحلب والالذقية غربًا. كما 
كانت مركز تبادل تجاري بن مدينة حلب 
من جهة والبادية ووادي الفرات وسهول 
حلب الشرقية وعن العرب من جهة أخرى. 
وبــقــيــت مــنــبــج عــلــى املسيحية حــتــى عــام 
خمسة عــشــر لــلــهــجــرة، حــن وصـــل إليها 
الــقــائــد املــســلــم عـــيـــاض بـــن غــنــم لتصبح 
منبج أيضًا مــن أهــم املــدن اإلســالمــيــة في 
املنطقة، وحصنا دفاعيا هاما جدا للدولة 
األمــويــة. أمــا أهــم عهد ملنبج فــي التاريخ 
اإلســـالمـــي فــقــد كــــان الــعــهــد الــعــبــاســي اذ 
ــــارة حــمــدانــيــة  أصــبــحــت مــنــبــج املــديــنــة إمـ
كبيرة، وقد ولي عليها الشاعر أبو فراس 
األكثر  املدينة  منبج  لتصبح  الــحــمــدانــي، 
هذه  إن  اذ  الحمدانية،  الــدولــة  فــي  أهمية 
بمساحاتها  والعظيمة  الصغيرة  املدينة 
الــخــضــراء الــشــاســعــة وبــتــربــتــهــا الــخــيــرة 
ــة الـــحـــمـــدانـــيـــة بــكــل  ــ ــدولــ ــ كــــانــــت تــــــــزود الــ
كما  والــقــطــن.  الــحــبــوب  مــن  مستلزماتها 
أنــهــا كــانــت قـــد اشــتــهــرت فـــي ظـــل الــدولــة 
ــاء ســكــانــهــا  الــحــمــدانــيــة بــالــجــمــال وبــــذكــ
وبفطرتهم الشعرية، مثلما كانت معروفة 
بالصناعات اليدوية التي تدل على عراقة 
هذه املدينة النادرة، مثل صناعة السجاد 

الفاخر والحصر وصناعة املالبس. 
وتقع منبج إلى الغرب من نهر الفرات في 
أرض منبسطة تنحدر نحو الفرات شرقًا 
وبـــاتـــجـــاه أبــــو قــلــقــل فـــي الـــجـــنـــوب ونــهــر 
الــســاجــور فــي الــشــمــال، تــرتــفــع عــن سطح 
البحر 475 مترًا، وقدر عدد سكانها بنحو 

85000 نسمة في عام 2005.
اسم منبج الحالي مشتق من كلمة مبوغ 
ــذي أطـــلـــق عليها  ــ ــي الــلــغــة الــحــثــيــة( الـ )فــ
ــل يـــتـــواتـــر،  مـــنـــذ أقــــــدم الــــعــــصــــور. وقـــــد ظــ
ويــتــطــور فــي الــفــتــرات الزمنية الــتــي مرت 
باآلشورية  )نامبيجي(  سميت  فقد  بها، 
و)نابيجو( باآلرامية وفي ما بعد )مابج( 
ــبـــع، ولـــفـــظـــة مــنــبــج  و)نـــــابـــــوج( بــمــعــنــى نـ
ســريــانــيــة مــحــرفــة عـــن )مــنــبــغ( ومــعــنــاهــا 
املنبع، وسميت بــهــذا االســـم لــوجــود عن 

عظيمة تعرف باسم الروم.
التي بناها  كانت منبج تحتفي بقلعتها 
القلعة  هــذه  مــن  يبق  لــم  لكن  السلوقيون 
ســـوى اســمــهــا والــبــعــض القليل مــمــا يــدل 

عليها.
وقـــد كــانــت هـــذه املــديــنــة الــعــريــقــة سابقًا 
تسمى بمدينة الحرير ألنها كانت مدينة 
مــعــروفــة بـــزراعـــة أشـــجـــار الـــتـــوت وتــربــيــة 
الـــحـــريـــر  ــة  ــاعـ ــنـ ــــم صـ ثـ ــــز، ومــــــن  ــقـ ــ الـ دودة 
ثمينة  بــأيــدي  والــثــمــن  الــنــادر  الطبيعي 
الصناعة  تلك  ومــاهــرة، وقــد كانت نهاية 

عام 1241.

تثبت الكشوفات التي 
وجدت فيها عن تاريخ 
يعود إلى أكثر من ألفي 
سنة قبل امليالد وقد 

انتعشت منذ ذاك الوقت 
كمدينة كاملة.

■ ■ ■
عبرت على منبج 

الحضارة الرومانية، 
وحني بدأت الدعوة 

املسيحية باالنتشار 
في بالد الشام.

■ ■ ■
لفظة منبج سريانية 
محرفة عن )منبغ( 

ومعناها املنبع، لوجود 
عني تعرف باسم 

الروم.

باختصار

مدينة منبج التي يبيدها اليوم الطيران الروسي هي مدينة ذات امتداد تاريخي طويل، وهي مدينة البحتري وأبي الفراس الحمداني 
ودولقة المنبجي، شاعرها العباسي المعروف

هوامش

خطيب بدلة

نـــحـــتـــفـــظ، نـــحـــن الــــســــوريــــني، ملـــواطـــنـــيـــنـــا الـــســـوريـــني 
ــوٍل أرمــيــنــيــٍة، بـــذكـــريـــاٍت جميلة،  ــ املــنــحــدريــن مـــن أصـ
وبكثير مــن املــــودة. ومــع أن وجـــود الــدفــعــة األولـــى من 
املهاجرين األرمن في سورية مضى عليه نحو مئتي 
إال  الثانية مئة عــام،  الدفعة  عــام، ومضى على وجــود 
الــذي  الغريب  اإلنــســان  زالـــوا يعيشون بحّس  مــا  أنهم 
ِبله ضيفًا 

َ
يجدر به أن َيبقى لطيفًا مع الشعب الذي ق

نة 
َ
ــَســُه ومنحه حقوق املواط

َّ
عــزيــزًا فــي الــبــدايــة، ثــم َجــن

كاملة، غير منقوصة، واألهم: إيثار أهل البلد األصليني 
إياهم باملحبة والتقدير.

يشتغل اإلنسان السوري ذو األصل األرمني، بشكل 
ــبــــوع، وحــيــنــمــا يـــكـــون مــســاء  ــام األســ ــ ــوال أيـ ــ جـــــّدي، طـ
السبت، عشية عطلته األسبوعية، تراه متنظفًا، متأنقًا، 
 على الحياة، يسهر، ويتناول األطعمة، ويرقص، 

ً
مقبال

ويكون مبسوطًا على اآلخــر، وفي صباح يوم اإلثنني 
يتجه إلى عمله بنشاط.     

وبرأيي أن وجود األرمــن في مدينٍة ُمَحاِفظٍة وكبيرٍة، 
بالغ  أمر  الجنسني، مثل حلب،  وفيها فصل قوي بني 
ى، 

ّ
األهــمــيــة، فــالــشــاب الــحــلــبــي حــيــنــمــا يــخــرج ليتمش

قاصدًا »محطة بغداد«، أو »العزيزية«، أو »السليمانية«، 
أنيقة، ومن دون غطاء  الفتيات األرمنيات بثياٍب  يرى 
، عــصــرًا، على 

ً
رأس، ويـــرى الــعــائــلــة األرمــنــيــة جــالــســة

أحجبة،   دون  مــن  ونــســاَءهــم  بثياٍب بسيطة،  الــشــرفــة، 
فيفهم، ويستوعب أن في الحياة نمطًا آخر، غير النمط 
الــخــاص بـــه، ويــــزداد احــتــراُمــه فــكــرة الــتــحــّرر، حينما 
 

َ
ــلــمــرأة لــيــس دلــيــل يــالحــظ أن هـــذا الـــخـــروج الــســافــر ل

 للحرية 
ٌ
 بسيطة

ٌ
ان(، وإنما هو ممارسة

َ
ت
َ
ل
َ
ميوعة أو )ف

الشخصية في املجتمع.
ــواه بــشــيء آخـــر، هــو الــنــشــاط،  يــمــتــاز األرمــنــي عــن سـ
ــرار على التحصيل، فــعــدا عــن األطــبــاء األرمــن  واإلصــ
املــشــاهــيــر، مــثــل فــريــشــو وكـــيـــورك مـــاردكـــيـــان، هناك 
 ذهب 

ُ
موسيقيون كبار، كنوري إسكندر، وثمة صاغة

العاملية  الــبــورصــات  بــارعــون، وأنـــاس يتابعون أخــبــار 
على الرغم من أنه ال توجد في سورية بورصة. 

ــاص، بتصليح  ــؤالء الـــقـــوم، عــلــى نــحــو خــ واشــتــهــر هــ
السيارات، وصناعة الهياكل، والتصويج، وقد ساد في 
املنطقة كلها )أقصد مدينة حلب وأرياف حلب وإدلب 
والرقة( رأٌي يجزم بأن أي قطعة تبديل ألية سيارة أو 
آلية، إذا لم تعثر ألجلها على قطعة مستوَردة، تستطيع 
أن تذهب إلى السليمانية، حيث توجد أجهزة الخراطة 

 
ً
والــتــســويــة فـــي مــحــالت األرمـــــن، لــيــســكــبــوا لـــك قطعة

تشبهها تمامًا، وتقوم مقاَمها في العمل جيدًا، وهناك 
املستوردة  الــركــاب  بــأن حافلة  مفاُدها  أخــرى  حقيقة 
ــيـــب، فقط،  تــأتــي، وهـــي كــابــني، وصـــاج مــســطــح، ودوالـ
تصبح  حــتــى  ببنائها  ويــشــرعــون  ــن،  األرمــ يستلمها 
 مكتملة، بطابق واحد، أو بطابقني، حسب طلب 

ً
حافلة

الزبون.
مع  بالتعامل  مولعًا  قطيع  نــور  محمد  صديقي  كــان 
أصــحــاب املــهــن الــحــّرة مــن األرمـــن دون غــيــرهــم... وملا 

سألته عــن ســر ذلــك، قــال لــي: ال أدري مــا هــو السبب، 
تـــحـــديـــدًا، لــكــنــنــي وجـــــدُت عــنــد الــشــعــب األرمـــنـــي ذلــك 
 على الحياة الذي يدعو إلى التفاؤل. وإذا كنَت 

َ
اإلقبال

تريد إثباتًا على صحة فكرتي، سأحكي لك حكايتني 
الخامسة  أنني مرضُت، وأنــا في  منفصلتني. األولــى  
واألربــــعــــني مـــن عــمــري بــــداء الـــســـكـــري، ثـــم تــعــّرضــُت 
إلى  املــرض  اضطّرني  القلبية.  العضلة  فــي  الحتشاء 
تمضية ما ال يقل عن ستة أشهر بني عيادات األطباء 
واملــشــافــي ومــخــابــر الــتــصــويــر والــتــحــلــيــل. وفـــي هــذه 
األثناء، التقاني ابن بلدنا »أبو أيوب«، فقال لي بطريقٍة 
مــهــولــة: مــا لــي أرى وجــهــك مخطوفًا مــصــفــرًا وكــأنــك 
تنتظر ليلة الجمعة لتموت على اإليمان؟... ولم أستطع 

أن أسمع تتمة كالمه إذ أغمي علي من شدة الرعب. 
ــا في  الــحــكــايــة الــثــانــيــة حــدثــْت بــعــد عــشــريــن ســنــة، وأنـ
»قرة  األرمــنــي  الخياط  إلــى  ذهبت  والستني،  الخامسة 
بــيــت« فـــي حــلــب، ألخــيــط قــمــيــصــًا، وقــلــت لـــه مـــن بــاب 
الدعابة إن هذا آخر قميص لي في هذه الدنيا، وبعده 
ســـأمـــوت. فــغــضــب قـــرة بــيــت، وقــــال لــي بلهجته التي 

يختلط فيا التذكير بالتأنيث:
بة ألحد. 

َ
ل
َ
- ال خيتو، بدك تعيشي. أنا وإنتي ما عملنا غ

بدنا نعيش خيتو. الزم نعيش.

ما أظرَف األرمن

وأخيرًا

ال أدري ما هو السبب، تحديدًا، 
لكنني وجدُت عند الشعب 

األرمني ذلك اإلقباَل على الحياة 
الذي يدعو إلى التفاؤل
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