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فــاز االقــتــصــادي األمــيــركــي املــعــروف، ريتشارد 
لعام  لالقتصاد  نوبل  بجائزة  )الــصــورة(،  ثــالــر، 
الــســلــوك  ــك إلســهــامــاتــه فـــي مـــجـــال  ــ 2017، وذلـ
االقتصادي. وقالت األكاديمية امللكية السويدية، 
ــل، بـــنـــت إســـهـــامـــات  ــمـ أمـــــس اإلثــــنــــن، »فـــــي املـــجـ
ريتشارد ثالر جسرًا بن التحليالت االقتصادية 
ــافـــت: »الــنــتــائــج  والــنــفــســيــة لــصــنــع الـــقـــرار«. وأضـ
إليها  تــوصــل  الــتــي  الــنــظــريــة  والــــرؤى  التجريبية 
أسهمت في تأسيس مجال االقتصاد السلوكي 

الجديد واملتوسع بسرعة«.
لالقتصاد في  أســتــاذًا  يعمل  عــامــا(  وثــالــر )72 

كلية إدارة األعمال بجامعة شيكاغو، إذ يعد من 
املعروفن في مجال االقتصاد التمويلي، وخاصة 
ما يطلق عليه »السلوك التمويلي«، وقام بتأليف 
عدد من الكتب في مجاله، منها »االقتصاد شبه 
االقتصاد  و»صناعة  الفائز«  و»لعنة  العقالني« 
الــســلــوكــي« و»تــحــســن الـــقـــرارات حـــول الصحة 
والثروة، والسعادة«، حيث يناقش سبل مساعدة 
املــنــظــمــات الــعــامــة والــخــاصــة الــنــاس عــلــى اتــخــاذ 

خيارات أفضل في حياتهم اليومية.
ووفــقــا ملــوقــع الــجــائــزة عــلــى »تــويــتــر«، فـــإن ثالر 
النفس واالقتصاد،  أن يدمج بن علمي  استطاع 

حــيــث اســتــخــدم نــظــريــاتــه فــي تحليل كــثــيــر من 
تأثير  أكــد  إذ  االقتصادي،  القرار  عمليات صنع 
الفردية  الــقــرارات  اتــخــاذ  على  البشرية  الــعــوامــل 

االقتصادية وكذلك تلك التي تتحكم في السوق.
كما طور ثالر نظرية الحسابات العقلية، موضحا 
كيفية تبسيط عملية اتخاذ القرار املالي، كما أنه 
الــذي  الــســلــوكــي،  التمويل  مــجــال  أحــد مؤسسي 
يدرس تأثير القيود املعرفية على األسواق املالية. 
ــع ثــالــر وزمــــالؤه آلــيــة »لــعــبــة الــديــكــتــاتــور«،  ووضـ
الــعــديــد من  فــي  اســتــخــدمــت  أداة تجريبية  وهـــي 
الـــدراســـات لقياس املــواقــف تــجــاه اإلنــصــاف في 

ــول الــعــالــم. ــنـــاس حــ مــجــمــوعــات مــخــتــلــفــة مـــن الـ
وثالر مؤلف مشارك )مع كاس ر. سونشتاين( 
الــعــالــم عــام 2008 وهو  الكتب مبيعا فــي  ألكــثــر 
»اإليعاز« )Nudge(، والذي استخدم فيه مفاهيم 
العديد من املشاكل  االقتصاد السلوكي ملعالجة 

الرئيسية للمجتمع.
ولد ثالر عام 1945 في نيوجيرسي وحصل من 
جامعتها على درجة البكالوريوس في عام 1967 
ــة املــاجــســتــيــر مــن جامعة  ثــم حــصــل عــلــى درجــ
روتشستر عام 1970 والدكتوراه في عام 1974. 
)العربي الجديد(

جسر التحليالت النفسية يقود ثالر إلى نوبل االقتصاد
الحدث

أوما ثورمان: لست منافقة
عن  الجديد«،  »العربي  مع  حوار  في  ثورمان،  أوما  األميركية،  النجمة  تتحدث 

أعمالها وحياتها الشخصية وصراحتها التي أفقدتها أصدقاءها. ]22ـ23[

تبدو أزمة تأشيرات الثالثاء  10  أكتوبر/ تشرين األول   2017 م  20 محرّم 1439 هـ  □  العدد 1135  السنة الرابعة
الدخول بين تركيا 
وأميركا األكبر بين 

البلدين، وفق معادلة 
القس مقابل الداعية.
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العمل جاٍر لإلسراع بإنشاء العاصمة اإلدارية  )خالد دسوقي/فرانس برس(

21، 22، 28ـ29

التأهل لكأس 
العالم: فرحة 
طال انتظارها

هيمنت فرحة 
التأهل إلى كأس 

العالم على الشارع 
المصري، وخصوصًا 

أن الحدث طال 
انتظاره ألكثر من 

27 عامًا، من دون 
أن يخلو الحدث من 
نقاش سياسي حول 

توظيف النظام 
للتأهل، والذي تم 

بعد الفوز على 
الكونغو مساء أول 

من أمس.

الحدث

    الجيش التركي 
بدأ أنشطة استطالعية 
لتأسيس نقاط مراقبة 

في إدلب

    من أهم أهداف 
أنقـرة في العمليـة 

إجهاض مشروع اإلقليم 
الكردي

    هيئة تحرير الشام 
منقسـمة إلى تيـارين 

إزاء الدخول التركي 
إلى إدلب

    الناطق باسم 
حميميم يتوقع هجمات 

انتقامية ضد األتراك 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سـورية
العملية التركية لمنع اإلقليم الكردي

مصر
في خدمة 

عاصمة 
السيسي

تبدو مصر باقتصادها 
وطاقاتها مسخرة 

لخدمة مشروع العاصمة 
اإلدارية الجديدة التي 

يوليها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي أولوية على 

حساب مشاريع حيوية.
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سياسة

لبنان: انقالب 
أدوار المظلومية

الناطق باسم »حميميم« 
الروسية يتوقع »هجمات 

انتقامية« ضد األتراك

من أهم أهداف أنقرة في 
العملية إجهاض مشروع 

اإلقليم الكردي

للحديث تتمة...

العملية التركية 
لمنع »اإلقليم 

الكردي«

أزمة الجوازات: أكبر توتر دبـلـوماسي تركي ـ أميركي

التدخل في شمال غربي سورية، وضع حد نهائي لمساع كردية  تحاول تركيا عبر 
لفرض إقليم في شمال سورية، فيما انقسمت »هيئة تحرير الشام« إلى تيارين، واحد 
يدعو لعدم مقاومة القوات التركية، وآخر، يقوده عدد من »المشايخ« األجانب، 

يدعو للحرب رغم اختالل موازين القوى العسكرية

محمد أمين

تـــتـــســـارع الـــتـــطـــورات املـــيـــدانـــيـــة في 
ــع إعــــان  ــة، مــ ــ ــــوريـ شـــمـــال غـــربـــي سـ
الــجــيــش الــتــركــي الـــبـــدء فـــي أنشطة 
»االســـتـــطـــاعـــيـــة« تــمــهــد الــطــريــق  وصــفــهــا بــــ
ــوات تـــركـــيـــة، وأخــــــــرى تــتــبــع  ــ ــ ــول قـ ــ ــ ــام دخـ ــ ــ أمـ
للمعارضة السورية، بهدف تنفيذ تفاهمات 
ــاء مــنــطــقــة »خــفــض  ــشـ مـــســـار أســـتـــانـــة فـــي إنـ
تصعيد«، في إطــار التحضير لحل سياسي 
ــبــــاد، مـــن املــتــوقــع  مـــســـتـــدام يــشــمــل كـــامـــل الــ
أن يــبــدأ بــالــتــبــلــور خـــال مــفــاوضــات جنيف 
املــقــبــلــة. ويــــرى مــحــلــلــون أن لــتــركــيــا الــعــديــد 
الثانية  من األهــداف من وراء تدخلها للمرة 
فــي ســـوريـــة، لــعــل أبـــرزهـــا وضـــع حــد ملسعى 
ــة،  ــوريــ ــال ســ ــمــ ــاء إقـــلـــيـــم شــ ــ ــــشـ ــــي إنـ كـــــــردي فـ
هي  الــقــومــي،  بأمنها  أنــقــرة مساسًا  تعتبره 
عــلــى اســتــعــداد لــدخــول حـــرب مــن أجـــل وأده. 
ــنـــن، أنــه  وأعـــلـــن الــجــيــش الــتــركــي، أمـــس اإلثـ
بدأ بأنشطة استطاعية اعتبارا من أول من 
أمس، لتأسيس نقاط مراقبة لخفض التوتر 
ــــب، شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة،  فـــي مــحــافــظــة إدلــ
فــي بيان نقلته وكــالــة »األنــاضــول«،  مشيرًا، 
تـــنـــدرج  ــة االســـتـــطـــاعـــيـــة   »األنــــشــــطــ

ّ
أن إلـــــى 

فـــي إطــــار الــتــحــرك الــعــســكــري الــــذي ســتــقــوم 
ــقــــوات الــتــركــيــة فـــي إدلــــــب، بــالــتــنــســيــق  بـــه الــ
ــــدول الــضــامــنــة ملــحــادثــات  مـــع قــــوات بــاقــي الـ
أســتــانــة )روســيــا وإيـــــران(«. وأوضـــح البيان 
 تركيا وروسيا وإيــران اتفقوا على إنشاء 

ّ
أن

مــنــاطــق »خــفــض تــصــعــيــد« خـــال مــحــادثــات 
أســـتـــانـــة، بــهــدف إحــــال وقــــف إطــــاق الــنــار، 
ــال املــســاعــدات  ــاء االشـــتـــبـــاكـــات، وإيـــصـ ــهـ وإنـ
الظروف  وتوفير  املحتاجن،  إلــى  اإلنسانية 
ديــارهــم، وحل  إلــى  النازحن  املائمة لعودة 
 
ّ
الــخــافــات بــالــطــرق الــســلــمــيــة. ولــفــت إلـــى أن

الجيش التركي يواصل مهمته في إدلب في 
إطار قواعد االشتباك املتفق عليها بن الدول 

الضامنة في أستانة.
»العربي الجديد«، أن  وأكدت مصادر محلية، لـ
القوات التركية »حتى ظهر اإلثنن لم تدخل 
إلى األراضي السورية«، نافية أنباء نشرتها 
وسائل إعام مختلفة عن دخول هذه القوات 
لــتــثــبــيــت نـــقـــاط مــراقــبــة فـــي مــحــافــظــة إدلــــب. 
وكــان قد دخــل وفــد تقني عسكري تركي من 
معبر أطمة الحدودي إلى محافظة إدلب، أول 
من أمس، لتحديد مواقع ونقاط لنشر مراكز 
ــتـــطـــاع تــركــيــة فـــي ريــــف حلب  مـــراقـــبـــة واسـ
الــغــربــي، خــصــوصــًا فــي جــبــل الــشــيــخ بــركــات 
قرب بلدة دارة عزة. وأكدت مصادر أن »هيئة 
تحرير الشام« اتفقت مع الجانب التركي على 
الخفيفة  بأسلحتهم  تركي  مقاتل   100 نشر 
ـــشـــرف على 

ُ
فـــي ثـــاث نــقــاط اســتــراتــيــجــيــة، ت

عفرين،  منطقة  فــي  األكـــراد،  املقاتلن  معاقل 
شمال غربي حلب.

ولعل من أهم أهداف أنقرة من وراء التدخل في 
شمال غربي سورية وضع حد نهائي ملساع 
كــرديــة، يــقــودهــا حــزب االتــحــاد الديمقراطي 
مــن خــال ذراعـــه العسكرية »وحـــدات حماية 
الشعب«، لفرض إقليم ذي صبغة كردية في 
شمال سورية. وتسعى أنقرة إلى عزل مدينة 
عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، والتي 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة الــــوحــــدات الـــكـــرديـــة، من 
السوري  الجيش  لفصائل  فتح طريق  خــال 
الــحــر مــن ريــف حلب الغربي إلــى منطقة تل 
رفــعــت، شــمــال حــلــب، والــتــي تسيطر عليها 
هــــذه الــــوحــــدات مـــع قــــرى عــربــيــة أخـــــرى في 
الدبلوماسي  ريفها. وفي هذا الصدد، أعرب 
ــادي، عــن  ــمــ ــعــ ــــوري املـــــعـــــارض، بـــســـام الــ ــــسـ الـ
ــأن »األتـــــــراك بـــــدأوا عــبــر الــتــحــرك  اعـــتـــقـــاده بــ
العمل ملصلحتهم الوطنية بعد صمت قاتل«، 

وفق تعبيره، مشيرًا، في حديث مع »العربي 
»تكمن  الــتــركــيــة  املصلحة  أن  إلـــى  الــجــديــد«، 
فــي عـــدم إقــامــة دولـــة تفصلهم عــن الجنوب 
ــربــــي(«، فـــي إشــــارة  ــعــ ــة والــخــلــيــج الــ ــوريــ )ســ
منه إلــى اإلقليم الــذي تــحــاول أطـــراف كردية 
تــشــكــيــلــه عــلــى الــــحــــدود الــجــنــوبــيــة لــتــركــيــا. 
ورأى العمادي أن هناك مصلحة للمعارضة 
إبقاء  فــي  »تكمن  التدخل  وراء  مــن  الــســوريــة 

أدى تــراكــم الــخــافــات بــن واشنطن وأنــقــرة 
أزمــة دبلوماسية بينهما،  أكبر  انفجار  إلى 
الدخول  تأشيرات  تقديم  تعليق  تــبــادل  مــع 
األمــر،  هــذا  تصاعد  وإمكانية  البلدين،  إلــى 
مـــع إشــــــارة وســـائـــل إعـــــام تــركــيــة لــصــدور 
ــــف آخـــــــر فــي  ــــوظـ مـــــذكـــــرة اعــــتــــقــــال بــــحــــق مـ
ويبدو  إسطنبول.  في  األميركية  القنصلية 
ــر يــعــتــبــر قــمــة  ــيــ أن الــــقــــرار األمــــيــــركــــي األخــ
كل  بن  الكبيرة  والخافات  للتوتر  الجليد 
من اإلدارة التركية واإلدارة األميركية، حول 
عــدد مــن املواضيع يأتي على رأســهــا امللف 
الـــســـوري والـــتـــعـــاون بـــن واشــنــطــن وحـــزب 
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وعــــدم قــيــام اإلدارة 
»الــخــدمــة«،  حــركــة  زعــيــم  بتسليم  األميركية 
الله غولن، املقيم في واليــة بنسلفانيا  فتح 
ــإدارة املــحــاولــة  ــ األمــيــركــيــة، واملــتــهــم األول بـ
االنــقــابــيــة، إذ أشـــار وزيـــر الـــدفـــاع الــتــركــي، 
نــور الــديــن جانيكلي، فــي وقــت ســابــق، إلى 
أن الواليات املتحدة وأملانيا يطبقان حظرًا 

جيب خارج سيطرة النظام وروسيا وإيران«، 
مشيرًا إلى أن »هيئة تحرير الشام ستضطر 
للقبول بحل وسط، ألنها ستنتهي إذا قررت 
معاندة األتراك، فهي ليست على قدر مقاومة 
الجيش  وفصائل  التركية،  العسكرية  الــقــوة 

السوري الحر«.
ــم قـــاعـــدة  ــاســ ــاطــــق بــ ــنــ ــع الــ ــوقــ ــــن جـــهـــتـــه، تــ مـ
أن  إيــفــانــوف،  أليكسندر  الــروســيــة،  حميميم 
تطاول ما سّماها »هجمات انتقامية« القوات 
التركية في إدلب، مضيفًا، في منشور له على 
»فــيــســبــوك«: »ستكون  الــقــاعــدة على  صفحة 
املتشددة  األفــراد واملجموعات  على مستوى 
فــي الــبــدايــة، وهـــو مــا قــد يــتــطــور إلـــى صــراع 
عسكري بن تنظيم جبهة النصرة اإلرهابي 
من جهة، والقوات التركية والوحدات الحليفة 
لها من الجيش الحر من جهة أخرى«. وأشار 
إلى أن »دخول القوات التركية إلى مناطق في 
اتفاق  السورية يندرج ضمن  إدلــب  محافظة 
الــرابــعــة«،  الــتــصــعــيــد  خــفــض  منطقة  تفعيل 
مسلحًا  صــراعــًا  املنطقة  »تشهد  أن  مرجحًا 
بــن الــقــوات التركية والــوحــدات املــرافــقــة لها 
من الجيش الحر، من جهة، ومقاتلي تنظيم 
أن  أخـــرى«، مضيفًا  مــن جهة  النصرة  جبهة 

إلى تركيا.  غير معلن على تصدير الساح 
وذكـــرت وســائــل إعـــام تــركــيــة، أن السلطات 
آخر  باعتقال موظف  أمــرًا  أصـــدرت  التركية 
فــــي الــقــنــصــلــيــة األمـــيـــركـــيـــة أمـــــس اإلثـــنـــن. 
وأوضــحــت قــنــاة »إن تــي فــي« أن مسؤولن 
الـــشـــرطـــة  ــل، وأن  ــ ــرجـ ــ الـ يـــاحـــقـــون  ــنـــيـــن  أمـ
وذكــرت  وطفله.  زوجــتــه  تستجوب  التركية 
صــحــيــفــة »حـــريـــيـــت« الـــتـــركـــيـــة أن املـــوظـــف 
يختبئ حاليًا في القنصلية في إسطنبول. 
ولم توضح القناة والصحيفة سبب صدور 
مـــذكـــرة االعـــتـــقـــال، فــيــمــا كــــان وزيـــــر الــعــدل 
التركي، عبد الحميد غول، أعلن، أنه ال يملك 
معلومات عن إصدار مذكرة اعتقال جديدة. 
وذكرت صحيفة »يني شفق« أن غول رفض 
استقبال السفير األميركي لدى أنقرة، جون 
باس في مكتبه. وقامت الخارجية التركية، 
أمــــس اإلثــــنــــن، بــاســتــدعــاء وكـــيـــل الــســفــارة 
األميركية في أنقرة، فيليب كونسنت، لتعبر 
عن تطلعها إللغاء قرار وقف منح تأشيرات 
ــوزارة  ــ ــ ــــول. وأخــــبــــر مـــســـؤولـــون فــــي الـ ــــدخـ الـ
الــتــركــيــة الــدبــلــومــاســي األمـــيـــركـــي، أن قـــرار 
ضـــروري«،  غير  »تصعيدًا  يخلق  واشنطن 
ــلــــت وكــــــالــــــة »األنــــــــاضــــــــول«  ــقــ حــــســــب مــــــا نــ

الحكومية.
توترًا  األميركية  التركية  العاقات  وتعيش 
الخارجية  أوقــفــت  بعدما  خصوصًا  كبيرًا، 
األميركية منح تأشيرات الدخول السياحية 
ــا دفــــــع الـــســـلـــطـــات  ــ ــا، مـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــراك ألراضـ ــ ــــأتــ لــ
التركية إلى اتخاذ قرار مماثل، بإلغاء منح 
التركية وكذلك تلك  التأشيرات اإللكترونية 
التي يتم منحها للمواطنن األميركين في 
ــة فــي 12 سبتمبر/ ــدأت األزمــ ــارات. وبــ املـــطـ
ــلـــول املــــاضــــي، عــنــدمــا أصــــــدرت الــســفــارة  أيـ
 غــيــر 

ً
األمـــيـــركـــيـــة فــــي أنــــقــــرة، بـــيـــانـــًا طــــويــــا

مسبوق، أشبه بالتحذير للسلطات التركية، 
ــلــــى الــــســــمــــاح لـــلـــخـــدمـــات  ركــــــــزت خــــالــــه عــ

»التنظيم املتشدد نقل جزءًا كبيرًا من مقاتليه 
بغرض مواجهة التدخل البري التركي«، من 
إليها  التي نقلت  املناطق  إلــى  دون أن يشير 

»هيئة تحرير الشام« قواتها.
وبات من الواضح أن »هيئة تحرير الشام« 
لـــم تــعــد عــلــى رأي واحــــد حــيــال الــتــطــورات 
األخيرة، إذ انقسمت إلى تيارين، األول يرى 
إدلــب »إذا  التركي في  التدخل  عدم مقاومة 
املدنين ريثما  القصف عن  كــان هدفه منع 
تتم إدارة الجزء املحرر«، معتبرًا أي مقاومة 
لهذا التدخل »كارثة، ألنها ستجر الويات 
على املدنين، وخصوصًا أن تركيا تتحرك 
ضمن منظومة دولية ستقوم كلها بقصف 
الجزء املحرر بشتى أنواع الطيران في حال 
املــقــاومــة«. كما يــرى هــذا الــتــيــار أن »تركيا 
مــن خــال تدخلها  عــن مصالحها«،  تبحث 
الـــجـــديـــد فـــي الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة، وهـــذا 
الــســوريــة البحث عن  املــعــارضــة  يحتم على 
مصالحها »من خال تخفيف ضرر التدخل 
قـــدر املــســتــطــاع«، ودفـــع أنــقــرة للتعامل مع 
كيانات  تنشئ  وال  الفصائل،  مــن  املــوجــود 
جديدة وال تتدخل في األمور املدنية، وعدم 
قبول وجود روسي في محافظة إدلب. كما 

ــلـــيـــة األمــــيــــركــــيــــة بـــــالـــــوصـــــول إلــــى  ــقـــنـــصـ الـ
املواطنن األميركين املحتجزين في تركيا، 
بالتعاون مع  املتعلقة  تلك  عــدة منها  بتهم 
حركة »الخدمة«، املتهم األول بالوقوف وراء 
محاولة االنقاب الفاشلة منتصف يوليو/
تموز 2016، باإلضافة إلــى تهم أخــرى. كما 
عبر البيان عن عدم ارتياح واشنطن من عمل 
اإلدارة التركية على تقييد منظمات املجتمع 
املوظفن  منح  أوقــفــت  إذ  األميركية،  املــدنــي 
األمــيــركــيــن تــصــاريــح اإلقـــامـــة، بسبب قيام 
مــعــظــم هـــذه املــنــظــمــات بــالــعــمــل فــي مناطق 
ســـيـــطـــرة االتــــحــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي )الـــجـــنـــاح 
السوري لحزب العمال الكردستاني( بشكل 
أســــاســــي، والــــــذي تــصــنــفــه أنـــقـــرة فـــي إطـــار 

املنظمات اإلرهابية.
وانفجرت األزمة بعد قيام السلطات التركية 
باحتجاز املــواطــن متن تــوبــوز، العامل في 
إســطــنــبــول،  مــديــنــة  فــي  الــتــركــيــة  القنصلية 
بــتــهــمــة »الــتــجــســس الــســيــاســي والــعــســكــري 
ــتــــوري  ــام الــــدســ ــنــــظــ ومــــحــــاولــــة تـــخـــريـــب الــ
واالنــــــــقــــــــاب عــــلــــى حــــكــــومــــة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــتــركــيــة«. وبــحــســب أحـــد تــقــاريــر صحيفة 
»حــريــيــت« الــتــركــيــة، فــقــد عــمــل تــوبــوز على 
الــعــام  املــدعــي  الــتــواصــل بشكل مستمر مــع 
أملانيا،  املقيم حاليًا في  أوز،  التركي، زكريا 
والتابع لحركة »الخدمة«، خال التحقيقات 
فــي عــمــلــيــات الــفــســاد الــتــي شنتها الــحــركــة 
 ،2013 األول  ديــســمــبــر/كــانــون  و25   17 بــن 
أتــراك وكذلك نجل  أربعة وزراء  واستهدفت 
أردوغـــان. كما  التركي، رجــب طيب  الرئيس 
اتــهــمــت الــتــحــقــيــقــات تــوبــوز بــلــعــب دور في 
التواصل  عبر  الفاشلة،  االنقابية  املحاولة 
النائب  ومنهم  االنقابين،  العسكرين  مع 
ــد قـــــــوات الــــــــدرك فــــي مــديــنــة  ــائـ ــقـ الــــســــابــــق لـ
إسطنبول، العقيد أوكتاي أككايا، والضابط 
الـــدرك يوكسل أســـان، وكــذلــك التواصل  فــي 

يدعو هذا التيار، الذي يرأسه قادة »الهيئة« 
السوريون، إلى »تغليب لغة العقل«، و»نبذ 
الــغــلــو، الـــذي لــن يــجــدي نفعًا بــأي حــال من 
الـــضـــرر سيعم  إلــــى أن  األحـــــــــوال«، مــشــيــرًا 
ــال االنـــســـيـــاق وراء  ــ ــــي حـ عـــلـــى الــجــمــيــع »فـ
العواطف«، وفق تعبير مصدر في »الهيئة«. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــادر، لـــ وتـــؤكـــد مـــصـ
هناك تيارًا متشددًا داخل »الهيئة«، يقوده 
عــــدد مـــن »املـــشـــايـــخ«، وأغــلــبــهــم مـــن خـــارج 
سورية، وفي مقدمتهم أبو يقظان املصري، 
يــدعــو إلـــى الــحــرب وقــتــال الـــقـــوات التركية 
وفصائل الجيش السوري الحر، لكن املحلل 
أن  يــرى  بكور،  العقيد مصطفى  العسكري، 
هــذا التيار »وأغــلــبــه مــن املــهــاجــريــن«، ربما 
يلجأ إلى الصدام مع القوات التي ستدخل 
مــحــافــظــة إدلـــــــب، مــضــيــفــًا، فــــي حـــديـــث مــع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: و»لــكــن هـــذا الــتــيــار أقــل 
فعالية من التيار اآلخــر«. وأشــار بكور إلى 
أن الـــتـــطـــورات املــتــاحــقــة فـــي إدلــــب »نــتــاج 
تفاهمات أستانة«، مضيفًا »ال أتوقع حدوث 
أي صدام بن الهيئة واألتراك في إدلب، ألن 
األتــراك ال يدخلون إال بعد اتفاق مع القوى 

املسيطرة على األرض«، وفق قوله.

الــذي عمل ضد قوات  مع علي سربستجي، 
الــشــرطــة الــتــي قــاومــت املــحــاولــة االنقابية، 
ــع مـــديـــر األمـــــــن، زكـــي  ــًا الــــتــــواصــــل مــ وأيــــضــ
تاشكن، املتهم بلعب دور في الهجوم الذي 
تــعــرضــت لــه مــديــريــة أمـــن الــعــاصــمــة أنــقــرة، 
خال املحاولة االنقابية، حيث نفى توبوز 
كل هذه االتهامات. وهذا املوظف التركي في 
القنصلية االميركية ليس األول الذي يخضع 
ملــاحــقــة قــضــائــيــة فــي تــركــيــا. فــفــي مـــارس/
الــتــركــيــة  الـــســـلـــطـــات  أوقــــفــــت  املــــاضــــي،  آذار 
في  األميركية  القنصلية  فــي  تركيًا  موظفًا 
أضنة بتهم دعم حزب العمال الكردستاني 
السفير األميركي  املحظور في تركيا. وكان 
فـــي الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة، جـــون بـــاس، 

قــد عبر، قبل أيـــام، عــن انزعاجه مــن اعتقال 
املــوظــف فــي الــســفــارة، متهمًا بعض أطــراف 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة بــالــعــمــل عــلــى االنــتــقــام، 
ــن اإلعـــــام  ــاج بــــــاده مــ ــ ــزعـ ــ ومـــشـــيـــرًا إلـــــى انـ
التركي الذي حاكم املتهم بدل القضاء، على 
حد تعبيره. وربطت السفارة األميركية في 
ــراءات  ــ ــح إجـ أنـــقـــرة فـــي بــيــانــهــا بــشــكــل واضــ
وقـــف مــنــح الــتــأشــيــرات بــاعــتــقــال موظفها، 
بــــالــــقــــول إن »األحــــــــــــــداث األخــــــيــــــرة دفـــعـــت 
ــادة تــقــيــيــم الــتــزام  ــ الــحــكــومــة األمــيــركــيــة إلعـ
البعثة  أمن منشآت  التركية حول  الحكومة 
الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة والــعــامــلــن فيها، 
األميركية  للسفارة  الــزائــريــن  عــدد  ولتقليل 
التقييم  إعــــادة  تــتــم  وبينما  والــقــنــصــلــيــات، 

ــذه، نــعــلــن عـــن تــعــلــيــق مــنــح جــمــيــع أنـــواع  هــ
تأشيرات الدخول غير املتعلقة بالهجرة في 
في  األميركية  الدبلوماسية  منشآت  جميع 

تركيا«.
اإلعــان  للتهكم على  مــا يبدو محاولة  وفــي 
ــارة الــتــركــيــة في  ــفـ األمـــيـــركـــي، أصــــــدرت الـــسـ
واشنطن بيانن يشكان نسخة طبق األصل 
الــصــادر عــن السفارة األميركية في  لــإعــان 
ــرة. وأشـــــار الــبــيــانــان إلــــى أن اإلجــــــراءات  ــقـ أنـ
املتحدة  الواليات  التزام  القلق حيال  سببها 
التركية  الدبلوماسية  املــنــشــآت  أمــن  حماية 
على  ــراءات  ــ اإلجـ اقــتــصــار  أن  إال  وموظفيها. 
األميركين وشمولها التأشيرات اإللكترونية 
منها  الــحــدود يجعل  على  تمنح  التي  وتلك 
إجراءات عقابية أكثر منها إجراءات بدوافع 
أمنية. وكان بيان أول للسفارة التركية أشار 
إلـــى أن اإلجــــــراءات تنطبق عــلــى »تــأشــيــرات 
جــوازات السفر« قبل أن تستبدل العبارة في 
بيان ثاٍن بعبارة »التأشيرات امللصقة«. ولم 
يــوضــح الــبــيــان مــا إذا كــانــت الــعــبــارة تعني 
أنـــه لـــن يــســمــح بـــدخـــول حــامــلــي الــتــأشــيــرات 

املطبوعة في جوازات السفر.
بيان السفارة األميركية أشار إلى »أحداث 
ــة تـــوقـــيـــف  ــ ــراحــ ــ ــر صــ ــ ــذكـ ــ أخـــــــيـــــــرة«، ولـــــــم يـ
في  يعمل  تركي  ملوظف  التركية  السلطات 
وتــم  إســطــنــبــول.  فــي  األمــيــركــيــة  القنصلية 
تــوقــيــف املــوظــف، مــســاء األربـــعـــاء املــاضــي، 
بــــمــــوجــــب قــــــــرار مـــحـــكـــمـــة فـــــي إســـطـــنـــبـــول 
الله  الداعية، فتح  بتهمة صلته بمجموعة 
والذي  املتحدة،  الواليات  في  املقيم  غولن، 
ــقــــاب الــفــاشــل  تــتــهــمــه أنـــقـــرة بــتــدبــيــر االنــ
ضــد الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـــــان الــعــام 
تهمة  رسميًا  للموقوف  ووجــهــت  املــاضــي. 
الــتــجــســس والــســعــي لــإطــاحــة بــالــحــكــومــة 

التركية، بحسب »األناضول«.
باسم...

الجيش يبدأ عملية استطالع في إدلب... 
و»هيئة تحرير الشام« منقسمة

آليات عسكرية تركية في طريقها إلى سورية )مصطفى كاماشي/األناضول(

من تظاهرة سابقة أمام السفارة األميركية في أنقرة للمطالبة بتسلم عولن )آدم ألتان/فرانس برس(

عبد الرحمن عرابي
»حزب الله«  أعلن األمني العام لـ

اللبناني، حسن نصرالله، في خطابه 
األخير، أن هذا العصر هو »عصر 

الدم والسيف وكالهما ينتصر«، وأن 
 إلى 

ً
 نسبة

ً
»محورنا اليوم أقوى حاال

أي زمن مضى«. هل نعى نصرالله 
بكالمه عهد املظلومية الشيعية؟ 
وهل انتهت مرحلة االستضعاف 
التي يرجعها الشيعة إلى عوامل 

طائفية ثم سياسية، إلى غير رجعة 
في بلدان املنطقة؟ طوال سنوات 

وجوده، وجد الحزب أنه والشيعة 
اللبنانيون مظلومون إنمائيًا 

وسياسيًا، وأن ظاملهم هو نظام 
اإلقطاع الذي كان سائدًا في الجنوب 

والدولة املركزّية في العاصمة 
بيروت. ومظلومون من العصابات 

اإلسرائيلية التي استباحت الجنوب، 
قبل أن تتحول العصابات إلى 

جيش واالعتداءات إلى احتالل. 
جمعت هذه العوامل ومعها التعبئة 

ستمرة، الكثير من 
ُ
الطائفية امل

الشيعة حول الحزب، وحقق عبرها 
تقدمًا سياسيًا وميدانيًا لم يقتصر 

أثره على الداخل اللبناني فحسب. 
وإن اختلف املراقبون حول دور 

»حزب الله« في املنطقة وانتشاره 
العسكري )امليداني واالستشاري( 

في اليمن والعراق وسورية، فإن 
نصرالله قّدم حزبه خالل خطابه 

األخير بوصفه »من جملة العوامل 
األساسية لتحقيق األمن الحقيقي 
لشعوب املنطقة«. لكن قراءة الواقع 
ظهر خالف ذلك، 

ُ
املحلي اللبناني ت

مع تأسيس الحزب لواقع عسكري 
وأمني مواٍز للسلطة اللبنانية تحت 

عنوان مقاومة إسرائيل. وفقدت 
الدولة ما تبقى من سلطتها أمام 

جحافل الحزب في السابع من مايو/ 
أيار 2008، كما فقدت قرار الحرب 

والسلم في مواجهة إسرائيل وخالل 
التدخل العسكري املباشر للحزب 

في الحرب السورية.
وفي الحّيز املناطقي، تؤدي »سرايا 

املقاومة« التي أسسها الحزب لتنظيم 
املقاتلني »غير الشيعة« في صفوفه، 

أدوارًا رئيسية في إقالق األمن 
واالستقرار في لبنان. كما حّولت 

»السرايا« آالف العاطلني من العمل 
إلى زعماء أحياء محمّيني بقوة 

تمثل 
ُ
سالحهم وقّوة أمر الواقع امل

بحزب الله. وفي ذلك تعارض بني ما 
ُيعلنه نصرالله وبني واقع الحال في 
ر نصر الله بعصر 

ّ
لبنان. وإْن بش

»السيف الشيعي« بعدما خدم شعار 
»انتصار الدم على السيف« في 

معركة كربالء، الغايات السياسية له 
طوال عقود، فإن عهدًا من املظلومية 

ية يلوح جليًا في األفق بعد 
ّ
السن

انكسار أمواج الربيع العربي في 
العراق وفي سورية وإحساس 

ة العرب بالضياع نتيجة 
ّ
ماليني السن

الضعف الضارب في أكبر البلدان 
العربية واإلسالمية.

أدى توقيف السلطات 
التركية لموظف في 

القنصلية األميركية في 
إسطنبول إلى تفجر أكبر 

أزمة دبلوماسية بين 
البلدين، بعد تصاعد 

التوتر منذ محاولة 
االنقالب الفاشلة منتصف 

يوليو/تموز 2016

ألمح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أخيرًا، إلى أن أنقرة لن تقوم 
البروتستانتي األميركي، أندرو كريغ برونسون، المحتجز  بتسليم القس 
مع  التعاون  بتهمة  تركيا  في 
مقابل  إال  ــة«،  ــدم ــخ »ال حــركــة 
تسليم زعيم الحركة، الداعية فتح 
اهلل غولن )الصورة(، المقيم في 
األول  والمتهم  بنسلفانيا،  والية 
وقال  االنقالبية.  المحاولة  بإدارة 
يطالبون  »األميركيين  إن  أردوغان 
باستعادة أحد القسيسين، لديكم 

قس، سلمونا إياه أنتم أيضًا«.

القس مقابل الداعية

إسطنبول ـ باسم دباغ

بـــــدأت أنـــقـــرة خــــال الـــيـــومـــن املــاضــيــن 
مـــا أطـــلـــق عــلــيــه اإلعـــــام الــتــركــي عملية 
ــقــــوات املــســلــحــة الــتــركــيــة إلــى  انـــتـــقـــال الــ
ــــب لــتــطــبــيــق اتـــفـــاق  ــل مــحــافــظــة إدلــ ــ داخــ
خــفــض الــتــصــعــيــد الــــذي تــم الــتــوصــل له 
ــالـــت الــعــمــلــيــة مــســانــدة  فـــي أســـتـــانـــة. ونـ
الــــدفــــاع  وزارة  إعــــــــان  مـــــع  ــــن،  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
األمــيــركــيــة دعــمــهــا لــلــتــحــركــات الــتــركــيــة 
الرغم  على  الــشــام«،  تحرير  »هيئة  ضــد 
الـــتـــركـــيـــة-األمـــيـــركـــيـــة  الــــعــــاقــــات  ــن أن  مــ
تــشــهــد تـــوتـــرًا بــعــدمــا أوقـــــف الــجــانــبــان 
البلدين  ملواطني  الــدخــول  تأشيرة  منح 
حتى إشــعــار آخـــر. وبــعــد حــوالــي سبعة 
الــفــرات«  انــتــهــاء عملية »درع  أشــهــر مــن 
التي شنتها القوات املسلحة التركية في 
بموجبها  الشمالي وتمكنت  ريف حلب 
ــرد تــنــظــيــم »داعــــــــش« مــــن كــــل مــن  ــ مــــن طـ
مدينة جرابلس والباب ودابق والراعي، 
ــد أنــــــقــــــرة مــــــــرة أخــــــــــرى لــــدخــــول  ــعـ تـــســـتـ
األراضي السورية لكن من جهة محافظة 
إدلــــب، فــي عملية تــبــدو مــعــقــدة وخــطــرة 
الكبير  املــدنــيــن  تــعــداد  لناحية  لــلــغــايــة، 
في املحافظة وأيضًا لناحية قوة »هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام«. وتـــحـــاول أنــقــرة تجنب 
أي صـــــدام كــبــيــر مـــع »الـــهـــيـــئـــة«، والــــذي 
مــن شــأنــه أن يـــؤدي إلـــى خــســائــر كبيرة 
فــي صــفــوف املــدنــيــن والـــقـــوات التركية، 
 إلـــى مــوجــة كــبــيــرة مــن الاجئن 

ً
إضــافــة

نحو أراضيها، والــذي قد يدفعها أيضًا 
الروسي- املحور  مع  أكبر  تحالف  لعقد 

الـــســـوري-اإليـــرانـــي. ال مــعــلــومــات دقيقة 
حــتــى اآلن عــن فــحــوى املــفــاوضــات التي 
تــقــوم بــهــا الــقــوات املسلحة الــتــركــيــة مع 
»هيئة تحرير الشام«. لكن يبدو أن أنقرة 
تـــحـــاول أن تــتــبــع اســتــراتــيــجــيــة هــادئــة 
»الــهــيــئــة« لحل نفسها  إلــى دفــع  تفضي 
بشكل تدريجي أو إضعافها مع إخراجها 

من املدن تمهيدًا للقضاء عليها، لتجنيب 
إدلب مصير املوصل والرقة. وفي سبيل 
الــقــوات التركية أواًل وهــذا  ذلـــك، تــحــاول 
تنتشر  أن  التركية  اإلدارة  يــهــّم  مــا  أكــثــر 
على الحدود بن محافظة إدلب ومواقع 
قــــــوات حـــــزب »االتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي« 
فـــي عـــفـــريـــن، ملــنــع أي مـــحـــاولـــة مـــن قبل 
األخيرة للتقدم جنوبًا وتوسيع مناطق 
يتم  الــغــايــة،  هـــذه  ولتحقيق  سيطرتها. 
العمل على إنشاء 14 نقطة مراقبة تركية 
على حــدود محافظة إدلــب، من بينها 4 
إلــى 5 في منطقة عفرين، حيث تم أمس 
استكشاف  عمليات  أول  إجـــراء  اإلثــنــن، 
ــلـــى مــــشــــارف عـــفـــريـــن لـــعـــزلـــهـــا بــشــكــل  عـ
النظام  مع  منفذ وحيد  باستثناء  كامل 
الـــســـوري، تــمــهــيــدًا إلقــامــة مــركــز مــراقــبــة 
ــــال اجـــتـــمـــاعـــات  خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، خــ
أستانة املقبلة، التي من املرجح أن تعقد 

في نهاية أكتوبر/تشرين األول الحالي.
والـــخـــطـــوة الــثــانــيــة مـــن االســتــراتــيــجــيــة 
الــتــركــيــة تتمثل فــي دفـــع »هــيــئــة تحرير 
ــيـــدًا عــــن الـــــحـــــدود الــتــركــيــة  الـــــشـــــام« بـــعـ
ــر الـــــحـــــدوديـــــة لــــقــــوات  ــابــ ــعــ ــم املــ ــيـ ــلـ وتـــسـ
ــة الــحــلــيــفــة، وكــذلــك  ــة الـــســـوريـ ــعـــارضـ املـ
ــدن الـــكـــبـــيـــرة وبــــالــــذات  ــ االبـــتـــعـــاد عــــن املــ
إدلــب. وتفيد معلومات متواترة،  مدينة 
ــديــــد«،  حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا »الــــعــــربــــي الــــجــ
مــن  الــــتــــأكــــد  مـــــن  تـــتـــمـــكـــن  أن  دون  مـــــن 
ــات املــبــدئــيــة  ــ ــراحـ ــ ــتـ ــ ـــأن االقـ ــ صـــحـــتـــهـــا، بـ
»تـــحـــريـــر الـــشـــام«  ـــ ــم تــقــديــمــهــا لـ الـــتـــي تــ
هــي االنــســحــاب مــن إدلـــب املــديــنــة مقابل 
من  عناصر  برفقة  تركية  قـــوات  انتشار 
إلى  قوات املعارضة السورية لتحويلها 
مدينة آمنة ومنع أي عمليات قصف من 
قــبــل الــطــائــرات الــروســيــة وتــلــك التابعة 
للنظام السوري. ويراهن األتراك على أن 
أشهر  الستة  هــادئــة خــال  ضمان حياة 
املقبلة )بموجب اتفاق أستانة( في عموم 
محافظة إدلب، مع فتح الحدود التركية 
لــتــدفــق الــبــضــائــع، ســيــجــعــل الــكــثــيــر من 
الشام«  تحرير  »هيئة  ومقاتلي  أنــصــار 
غــيــر »املـــؤدلـــجـــن«، إلـــى االبــتــعــاد عنها، 
واالقتناع بجدوى الحل التركي. وتشير 
التقديرات التركية الحالية إلى أن تعداد 
مقاتلي »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« يــتــراوح 
مــا بــن 20 ألــفــا إلـــى 30 ألـــف مــقــاتــل، لن 
يبقى منهم أكثر من بضعة آالف في حال 
نجحت االستراتيجية. وال يبدو أن أنقرة 
ستتمكن من تطبيق هذه االستراتيجية 
تحرير  »هيئة  قبل  من  مقاومة  دون  من 
الـــشـــام« الـــتـــي رفـــضـــت فـــي عــــدة بــيــانــات 
التركية، والتي تعمل  القوات  لها دخول 
على توسيع نفوذها في غرب املحافظة، 
بعدما تمكنت من السيطرة، أمس، بشكل 
كــامــل على بــلــدة أرمــنــاز فــي شــمــال غرب 
ــوات املــعــارضــة الــســوريــة  ــرد قــ إدلــــب وطــ

منها.
أعلنت  قد  التركية  األركــان  وكانت هيئة 
في بيان لها أمس اإلثنن، أن عناصر من 
القوات املسلحة التركية قامت بعمليات 
كشف داخــل مناطق إدلــب، بــدءًا من يوم 
للقوات  مراقبة  لتأسيس مناطق  األحــد، 
التركية التي ستعمل في إطار اإلشراف 
ــبــــة  عــــلــــى »خـــــفـــــض الــــتــــصــــعــــيــــد«، ملــــراقــ

خروقات النظام السوري.

هكذا تريد أنقرة كسب 
المعركة من دون قتال

تدخل تركيا في 
معركة إدلب على 

أساس استراتيجية يراد 
منها تحقيق الهدف 

المتمثل بإقامة 
منطقة »خفض 

تصعيد« في تلك 
المحافظة السورية، 
وذلك من دون قتال 

مع »تحرير الشام«

دفع »الهيئة« لحل 
نفسها أو إخراجها 
من المدن تمهيدًا 

للقضاء عليها
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  شرق
      غرب

المبعوث الفرنسي 
ألزمة الخليج في الدوحة

بـــحـــث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــقـــطـــري 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
أمس اإلثنن، مع املبعوث الفرنسي 
بوزونسونو  برتران  الخليج  ألزمــة 
)الــــــــصــــــــورة(، مـــســـتـــجـــدات األزمــــــــة. 
الــقــطــريــة  األنــــبــــاء  ــة  ــالــ وكــ وأوردت 
ــــرى بـــالـــدوحـــة  ــذي جـ ــ أن »الـــلـــقـــاء الــ
الخليجية  األزمــة  مستجدات  بحث 
وجــــــهــــــود الـــــوســـــاطـــــة الـــكـــويـــتـــيـــة، 
ــورات  ــ ــطــ ــ بــــــاإلضــــــافــــــة إلـــــــــى آخـــــــــر تــ

املنطقة«.
)األناضول(

اإلمارات تطرد 70 عائلة 
سورية بتهمة العالقة 

مع قطر
ــلــــت الـــســـلـــطـــات اإلمــــاراتــــيــــة مــن  رّحــ
عــلــى أراضــيــهــا أكــثــر مـــن 70 عائلة 
ســـوريـــة تــنــتــمــي إلــــى مــديــنــة درعــــا، 
ــنـــوب ســــوريــــة، بــتــهــمــة الــتــعــامــل  جـ
والتواصل مع قطر، وذلك عقب قيام 
عـــدد مـــن تــجــار الــتــجــزئــة والــجــمــلــة 
إلــى  الــبــضــائــع  الــســوريــن بتصدير 
قــطــر. واســتــدعــت ســلــطــات أبوظبي 
أربــــــاب هــــذه الـــعـــائـــات وأخــبــرتــهــم 
ــم األراضــــــــــي  ــ ــهـ ــ ــادرتـ ــ ــغـ ــ بــــــوجــــــوب مـ
اإلمــاراتــيــة، والــبــحــث عــن أي وجهة 
عائاتهم  مع  إليها  السفر  يــريــدون 
خـــال 24 ســاعــة، مــع تـــرك أمــاكــهــم 
الــعــقــاريــة واملــالــيــة فــيــهــا. ولـــم تقدم 
ــرحــلــن أي 

ُ
الــســلــطــات لــلــســوريــن امل

حــجــة تــدفــعــهــا لــتــرحــيــلــهــم، كــمــا لم 
تــقــم بـــإلـــغـــاء إقـــامـــاتـــهـــم الــقــانــونــيــة 
الـــتـــي حـــصـــلـــوا عـــلـــيـــهـــا، وذلــــــك كــي 
السورين  أن  بمظهر  األمــور  تظهر 
قد غــادروهــا بمحض إرادتــهــم دون 

إجبار.
)العربي الجديد(

محتجون يقفلون 
مقر برلمان طبرق

أكـــد مــصــدر بــرملــانــي مــن طــبــرق في 
ليبيا، أن رئاسة البرملان أعلنت عن 
تــأجــيــل جــلــســة نــيــابــيــة مـــن صــبــاح 
أمــس االثنن إلــى املــســاء، بعدما تم 
إقفال مقر املجلس من قبل محتجن. 
وبحسب املصدر، فإن العشرات من 
أقــدمــوا صباحًا على  املدينة  أهالي 
ــواب الــرئــيــســيــة املـــؤديـــة  ــ ــ ــفـــال األبـ إقـ
تردي  على  احتجاجًا  املجلس،  ملقر 
األوضاع املعيشية باملدينة. وهتف 
استمرار  تؤكد  بعبارات  املحتجون 
اعتصامهم وإغاق مقر املجلس في 

حال عدم التعاطي مع مطالبهم.
)العربي الجديد(

اشتباكات بين »الشباب« 
والقوات الصومالية

ــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بــن  ــتــ ــعــــت اشــ ــدلــ انــ
ــيــــات حــــركــــة  ــيــــشــ ــلــ ــن مــ ــ ــ ــر مـ ــ ــــاصـ ــنـ ــ عـ
»الـــــــشـــــــبـــــــاب« والـــــــــقـــــــــوات األمــــنــــيــــة 
الــصــومــالــيــة فـــي إقــلــيــم بــونــتــانــد، 
عندما هاجم مسلحون من الحركة 
في  صومالية  أمنية  تفتيش  نقطة 
ــنـــة بــــوصــــاصــــو، شــــمــــال شـــرق  مـــديـ
القوات األمنية من  الباد. وتمكنت 
طرد هؤالء العناصر الذين هاجموا 
نـــقـــطـــة الـــتـــفـــتـــيـــش بـــعـــد تــكــبــيــدهــم 

خسائر كبيرة في األرواح.
)قنا(

مقتل جندي أممي في 
الكونغو الديمقراطية

ــتــــحــــدة فــي  ــنـــت بـــعـــثـــة األمـــــــم املــ ــلـ أعـ
الديمقراطية،  الــكــونــغــو  جــمــهــوريــة 
عــن مقتل أحــد جــنــود حفظ السام 
ــا، أمـــــس االثــــنــــن، فــي  ــهـ الـــتـــابـــعـــن لـ
هجوم شنته حركة أوغندية تدعى 
املتحالفة«،  الــديــمــقــراطــيــة  »الـــقـــوات 
الدولية  للمنظمة  قــاعــدة  استهدف 
شــرق الــبــاد. وذكـــرت البعثة أن 12 
مــــن جـــنـــود حـــفـــظ الــــســــام جـــرحـــوا 
بـــالـــهـــجـــوم الــــــذي وقـــــع فــــي مــنــطــقــة 
»أرض بيني« التابعة إداريا لشمال 
عنيفة،  مــعــارك  وقــعــت  حيث  كيفو، 
يــوم األحــد، بن املجموعة املسلحة 

والجيش الكونغولي.
)فرانس برس(

سورية
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االتحاد األوروبي 
وبريطانيا يتبادالن الكرات

اعتبرت رئيسة الــوزراء البريطانية 
تيريزا مــاي )الــصــورة(، أن »الــكــرة« 
بـــاتـــت اآلن »فـــــي مـــلـــعـــب« االتـــحـــاد 
األوروبـــــــي بـــشـــأن إجـــــــراءات خـــروج 
بريطانيا من االتحاد، وذلك عشية 
بـــدء جــولــة خــامــســة مــن مــفــاوضــات 
ــــن، فــي  ــنــ ــ ــــس االثــ ــ »بــــريــــكــــســــت«، أمـ
بـــروكـــســـل، وفــــق مـــا أورد مــكــتــبــهــا، 
تـــطـــالـــب  مـــــــاي  أمـــــــــس، مـــضـــيـــفـــا أن 
األوروبــيــن بــإبــداء »املــرونــة« خالل 
األوروبــي  االتحاد  لكن  املفاوضات. 
فـــي ملعب  ــكــــرة  أعـــلـــن أمـــــس، أن »الــ
ــا بـــــالـــــكـــــامـــــل«، بــحــســب  ــيــ ــانــ ــريــــطــ بــ
املتحدث باسم املفوضية األوروبية، 

مارغاريتيس شيناس.
)فرانس برس(

الصليب األحمر يخفض 
عملياته في أفغانستان

الـــدولـــيـــة للصليب  الــلــجــنــة  أعــلــنــت 
ــا  ــهــ األحـــــــــمـــــــــر، أمــــــــــس االثـــــــــنـــــــــن، أنــ
ســتــخــفــض عــمــلــيــاتــهــا بــشــكــل كبير 
قتلت  هجمات  بعد  أفغانستان  في 
ــام.  ــعـ ــذا الـ ــ ســبــعــة مــــن مــوظــفــيــهــا هـ
وقالت رئيسة بعثة الصليب األحمر 
زاناريلي،  مونيكا  أفغانستان،  فــي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي بـــكـــابـــول، إن 
ــح أكـــبـــر  ــبــ »الــــتــــعــــرض لـــلـــخـــطـــر أصــ
تــحــديــاتــنــا وقــلــقــنــا«. وتـــابـــعـــت »ال 
لدينا ســوى تقليل وجــودنــا  خــيــار 

بشكل كبير في أفغانستان«.
)رويترز(

سناتور جمهوري: 
ترامب يأخذنا لحرب 

عالمية 
رئيس  الجمهوري،  السناتور  حــذر 
ــؤون الــــخــــارجــــيــــة فــي  ــ ــ ــشـ ــ ــ لـــجـــنـــة الـ
مجلس الشيوخ، بــوب كــوركــر، يوم 
ــهـــديـــدات الــرئــيــس  األحــــــد، مـــن أن تـ
األمــيــركــي دونــالــد تــرامــب، املندفعة 
ــات  ــ ــواليـ ــ ــدول األخـــــــــرى تـــضـــع الـ ــ ــلـ ــ لـ
املــتــحــدة »عــلــى مــســار حـــرب عاملية 
ــك فـــي آخـــر تــعــلــيــق في  ثــالــثــة«، وذلــ
إطـــار ســجــال علني وعــدائــي بشكل 
غير معتاد بن الرجلن على مواقع 
ــقـــد  ــتـ ــــل االجــــتــــمــــاعــــي. وانـ ــــواصـ ــتـ ــ الـ
كــوركــر الــرئــيــس األمــيــركــي إلدارتــــه 
شـــؤون مكتبه وكــأنــهــا »عـــرض في 

تلفزيون الواقع«.
)فرانس برس(

أزمة كتالونيا: الحزب 
االشتراكي يدعم مدريد

ــانـــي،  ــبـ أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء اإلسـ
ــانـــو راخــــــوي )الـــــصـــــورة(، في  ــاريـ مـ
ــات صـــحـــافـــيـــة أمـــــــس، أن  ــحـ ــريـ تـــصـ
ــم، وذلــــــــك بــعــد  ــّســ ــقــ ــن تــ ــ إســـبـــانـــيـــا لـ
أسبوع من استفتاء االستقالل الذي 
أجراه إقليم كتالونيا. وقال »لن يتم 
تــقــســيــم إســبــانــيــا وســيــتــم الــحــفــاظ 
ــة. ســنــفــعــل  ــيـ ــنـ ــــدة الـــوطـ ــــوحـ عـــلـــى الـ
كــل مــا يــســمــح بــه الــقــانــون لضمان 
ذلك«. وأكد زعيم الحزب االشتراكي 
ــبــــانــــي، بــــيــــدرو ســـانـــشـــيـــث، أن  اإلســ
الــــحــــزب ســـيـــدعـــم تـــحـــرك الــحــكــومــة 
من  االستقالل  كتالونيا  أعلنت  إذا 

جانب واحد اليوم الثالثاء.
)رويترز(

»األطلسي« ال يرغب 
بحرب باردة مع روسيا

»حـــلـــف شــمــال  ــــن الــــعــــام لــــ ــــد األمــ أكـ
ــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ،  ــــي«، يـ ــــسـ ــلـ ــ األطـ
حــــرب  فــــــي  يـــــرغـــــب  ال  الــــحــــلــــف  أن 
بــــاردة جــديــدة مــع روســـيـــا، مــشــددًا 
ــو  ــكـ عــــلــــى ضــــــــــــرورة الـــــــتـــــــزام مـــوسـ
ــرب  ــ ــة. وأعـ ــيــ بــمــســؤولــيــاتــهــا الــــدولــ
ــه أمــــــام  ــتـ ــمـ ــلـ ــبــــرغ، فــــــي كـ ــنــ ــتــ ــتــــولــ ســ
ــة  ــيــ ــانــ ــرملــ ــبــ ــة الــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ الــ
»األطلسي« في بوخارست، أمس،  لــ
»عـــن قــلــق الــحــلــف حــيــال املـــنـــاورات 
والــتــجــمــعــات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــاء فــي  ــ ــــضـ ــدود الــــــــدول األعـ ــ ــ قـــــرب حـ
الـــحـــلـــف«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن روســـيـــا 
تعتبر جـــارة أزلــيــة لـــه، والــحــلــف ال 

يرغب في فرض عزلة عليها.
)قنا(

العريش ـ محمود خليل

بـــدأ الــتــنــفــيــذ الــفــعــلــي لــلــمــرحــلــة الــثــالــثــة من 
رفـــح بمحافظة  مــديــنــة  فــي  الــعــازلــة  املنطقة 
شــمــال ســيــنــاء، بــعــمــق تــبــلــغ مــســافــتــه 1500 
متر، بدءًا من الحدود مع قطاع غزة باتجاه 
الــــداخــــل املــــصــــري، والــــتــــي ســتــصــبــح أرضــــا 
ــار مــخــطــط  ــ ــ جــــــــرداء ال حــــيــــاة فـــيـــهـــا، فــــي إطـ
مــصــري يــهــدف إلخـــالء مدينة رفــح بالكامل 
ــلــــة. وأعـــــلـــــن مـــحـــافـــظ  ــبــ ــقــ خـــــــالل املــــرحــــلــــة املــ
شــمــال ســيــنــاء، الــلــواء عبد الــفــتــاح حــرحــور، 
ــدء تــنــفــيــذ املــرحــلــة الــثــالــثــة بــإخــالء  ــه تـــم بـ أنـ
الــواقــعــة على ُبعد  وإزالـــة املباني واملــنــشــآت 
ــيـــة مـــع قــطــاع  كــيــلــومــتــر مـــن الــــحــــدود الـــدولـ
غزة وملسافة 500 متر، وذلــك تمهيدًا إلقامة 
ــقـــررة عــلــى الـــحـــدود بن  املــنــطــقــة الــعــازلــة املـ
مصر وغــزة. وأوضــح املحافظ في لقاء عقب 
التذكاري  النصب  الزهور على  إكليل  وضع 
للجندي املجهول، في إطار االحتفال بذكرى 
ــارات حـــــرب أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  ــتــــصــ انــ
1973، أنه سبق تنفيذ اإلزالــة في املرحلتن 
األولى والثانية ملسافة 500 متر لكل مرحلة، 
مشيرًا إلى أنه تم خالل األيــام املاضية إزالة 
40 منزاًل ومساحة 60.5 فدانا من األراضــي 
قد  الجديد«  »العربي  وكــانــت  لها.  املــجــاورة 
كشفت قــبــل شــهــر عــن نــيــة الــجــيــش املــصــري 
البدء في تنفيذ املرحلة الجديدة من املنطقة 
ــح، الــــتــــي تــتــعــرض  ــ ــ الــــعــــازلــــة فــــي مـــديـــنـــة رفـ
لحصار منذ 48 يوما على التوالي، مع منع 
إدخال املواد الطبية والغذائية، ومنع حركة 
الــســكــان مــن وإلـــى املــديــنــة، مــع تعليق العام 
الــدراســي فــي كافة املــــدارس. وقــالــت مصادر 
وحــدات  آليات  إن  الجديد«  »العربي  لـ قبلية 

القاهرة ــ العربي الجديد

حالة  مد  فترة  الثالثاء،  اليوم  مساء  تنتهي، 
التي بدأت  الــطــوارئ في جميع أنحاء مصر، 
منذ 10 يوليو/ تموز املاضي، تمديدًا لحالة 
عبد  املصري،  الرئيس  أعلنها  التي  الطوارئ 
ــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، فــــي 10 إبــــريــــل/ نــيــســان  الـ
ــم اســـتـــهـــداف  ــ ــرائـ ــ ــــي، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة جـ ــــاضــ املــ
الــقــاهــرة واإلســكــنــدريــة وطنطا  الكنائس فــي 
مــــن قـــبـــل عـــنـــاصـــر تــنــظــيــم »واليـــــــة ســـيـــنـــاء«، 
التابع لتنظيم »داعـــش«. وفــي دستور مصر 
الحالي ال يجوز مد حالة الطوارئ ألكثر من 
 أن السيسي يمكنه بعد يوم 

ّ
مــدة واحـــدة، إال

أو أكثر من انتهاء فترة املد الحالية، أن يعيد 
إعــالن حالة الــطــوارئ، بعد أخــذ رأي مجلس 
الوزراء املوالي له، ثم عرض األمر على مجلس 
أيـــام، ليحصل على موافقته  الــنــواب خــالل 7 
بأغلبية عـــدد األعـــضـــاء بــواقــع 50 فــي املــائــة 
وصوت واحد، وبعد 3 أشهر أخرى يمكنه مد 
الحالة مرة أخرى بشرط موافقة ثلثي النواب.

»العربي الجديد«، إن  وقال مصدر حكومي، لـ
األخــيــر مع  نــاقــش، خــالل اجتماعه  السيسي 
املجلس األعلى للقوات املسلحة، مسألة إعالن 
حالة الــطــوارئ مــرة أخــرى، وأن معظم القادة 
العسكرين أيــدوه في اتخاذ هذا القرار، لكن 
مــن استخدام  املــخــاوف  البعض طــرح بعض 
القرار  اإلعــالم األجنبي، خصوصا األميركي، 
النعدام  وذلــك  النظام،  على  للهجوم  الجديد 
السبب املباشر الذي قد يدعو السيسي التخاذ 
هذه الخطوة، إذ لم تقع أي عمليات إرهابية 
كــبــرى خــالل الــفــتــرة األخــيــرة. ورجـــح املصدر 
البرملان طلب إعالن  إلى  السيسي  أن »يرسل 
مــد حالة الــطــوارئ مــن جديد خــالل األسبوع 
املـــقـــبـــل«، مــشــيــرًا إلــــى أن بــعــض الــقــانــونــيــن 

الــهــنــدســة الــتــابــعــة لــلــجــيــش املـــصـــري بـــدأت 
مناطق  في  املواطنن  منازل  تجريف  فعليا 
ــح، مــــن دون الـــســـمـــاح ألصــحــابــهــا  ــ ــــرب رفــ غـ
إلى  املــنــازل  من  ومقتنياتهم  أمتعتهم  بنقل 
مناطق أخــرى. وأوضحت املصادر ذاتها أن 
املــواطــنــن بــــدأوا بــالــعــودة إلـــى مــنــازل على 
ليفاجأوا  انتهت،  األمنية  الحملة  أن  أســاس 
بأن الهجوم العسكري كان تمهيدًا للبدء في 
تجريف منازلهم ومزارعهم وإجبارهم على 
تْرك مدينة رفح في اتجاه مدن العريش وبئر 

العبد والشيخ زويد.
ــــى أن قــــــوات الــجــيــش  وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـ
هــدمــت فــي يــوم واحـــد 45 مــنــزاًل على األقــل، 
غالبيتها مكونة من عدة طوابق مبنية من 
اإلسمنت الخرساني، فيما األراضي التي تم 
تجريفها هي عبارة عن بساتن حمضيات 
تــشــكــل مــصــدر دخــــل ملــئــات الـــعـــائـــالت. وفــي 
تــفــاصــيــل مــا يــجــري، قـــال مــســؤول حكومي 
»الــعــربــي  يــعــمــل فـــي مــجــلــس مــديــنــة رفــــح، لـــ
الجديد«، إن القرار سيادي من قبل مؤسسة 
املــصــري ال يمكن ألي طــرف إيقافه.  الجيش 
بإخالء  تعليمات  ى 

ّ
تلق املجلس  أن  وأضــاف 

املرحلة  الواقعة في نطاق  الحكومية  املراكز 
الثالثة من املنطقة العازلة. وأوضح املسؤول 
الحكومي، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن 
املرحلة الثالثة من شأنها أن تلتهم مساحة 
واسعة من املنطقة السكانية في مدينة رفح، 
وهذا يعني تهجير مئات العائالت، وذهابهم 
إلى املجهول في ظل عدم السماح لهم بأخذ 
الثالثة  املرحلة  تستمر  أن  وتوقع  أمتعتهم. 
ــازل املـــواطـــنـــن فــــي نــطــاق  ــنــ فــــي تـــجـــريـــف مــ
الــعــازلــة  املنطقة  لتصبح  جــديــدة،  مــتــر   500
ذلك،  يزيد على  ما  أو  في مسافة 1500 متر 
املواطنن بإخالء  لــم يجِر تبليغ  أنــه  مــؤكــدًا 
منازلهم من قبل الجيش املصري، كما جرى 
السابقة. وفــي ملف تعويضات  املــراحــل  فــي 
ــد املــــســــؤول الــحــكــومــي أيــضــا  ــازحـــن، أكــ ــنـ الـ
أنــه لــم يــجــِر الــحــديــث عــن إمكانية تعويض 
التي  الثالثة  املرحلة  إثــر  النازحة  العائالت 
بدأ العمل بها، مشيرًا إلى أن موقف محافظة 
شمال سيناء مؤيد إلجراءات الجيش، وهذا 
مواجهة  في  النازحن  موقف  عف 

ْ
سُيض ما 

الحكومة لناحية طلب التعويضات.
وفي الرد على ذلك، قال أحد مشايخ سيناء 
ــح، إن الــجــيــش  ــ ــتـــواجـــديـــن فــــي مـــديـــنـــة رفــ املـ
ــــرى انـــتـــصـــارات أكــتــوبــر  املـــصـــري اخـــتـــار ذكـ
للبدء في املرحلة الثالثة من املنطقة العازلة، 

املـــقـــربـــن مــــن الــســيــســي عــــرضــــوا عــلــيــه رأيــــا 
مفاده أن مد حالة الطوارئ ال تتطلب إعالنا 
إلى  اســتــنــادًا  املــد  جــديــدًا، وأن يكتفي بطلب 
قراءة مختلفة للمادة الدستورية، مفادها أن 
الدستور حظر مد الحالة ألكثر من 3 أشهر، 

لكنه لم يحظر املد ألكثر من مرة متتالية.
وفــي إشـــارة الســتــمــرار إعــالن حالة الــطــوارئ 
ــــالد، اســـتـــبـــق رئــيــس  ــبـ ــ فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـ
الوزراء، شريف إسماعيل، بناء على تفويض 
ــن الـــســـيـــســـي، نـــهـــايـــة فـــتـــرة املــــــد، واســتــغــل  مــ
ــــن واإلعـــــــــــــالم بــمــخــتــلــف  ــريـ ــ ــــصـ ــال املـ ــ ــغـ ــ ــــشـ انـ
القدم  املنتخب املصري لكرة  أشكاله بمباراة 
كأس  تصفيات  فــي  الكونغو  ضــد  الحاسمة 
الدعاوى  بإحالة  قــرارًا  وأصــدر   ،2018 العالم 
الـــجـــديـــدة فـــي قــضــايــا الــتــظــاهــر والــتــجــمــهــر 
واإلرهـــاب واإلضـــراب إلــى محاكم أمــن الدولة 
طـــــوارئ، والـــتـــي تــعــتــبــر مــحــاكــم اســتــثــنــائــيــة، 
ــدة،  ــة واحـ الــقــضــايــا عــلــى درجـ إذ تنظر فيها 
ويــحــرم املـــدانـــون مــن الــطــعــن عــلــى أحــكــامــهــا. 
ــرار بــــنــــاء عـــلـــى حــــالــــة الــــطــــوارئ  ــ ــقـ ــ ــدر الـ ــ ــ وصـ
املــعــلــنــة فـــي مــصــر مــنــذ 10 إبـــريـــل املـــاضـــي، 
في  الجديد«  »العربي  نشره  لتقرير  وتأكيدًا 
8 يونيو/ حــزيــران املــاضــي عــن إعـــداد وزارة 
العدل مشروع قرار لضم قضايا التظاهر إلى 
الحاالت التي تختص بها محاكم أمن الدولة 

حاجياتهم  بأخذ  للمواطنن  فرصة  إعــطــاء 
مـــن املــــنــــازل، أو الــبــحــث عـــن مـــــأوى فـــي ظل 
الحصار املتواصل على املدينة منذ 48 يوما 
على التوالي. واعتبر أن ما يجري في مدينة 
رفح يستلزم وقفة من كل أحرار مصر، منددًا 
بــمــوقــف محافظة شــمــال ســيــنــاء الــتــي تقف 
متفرجة على ما يحصل في جزء أصيل من 
املحافظة، بإجبار املواطنن على النزوح من 
أمــاكــن سكنهم بـــدون أي ســبــب يــذكــر، وفــق 
تعبيره.  وأكد أن الحجج التي قدمها الجيش 
املصري إلقامة املنطقة العازلة، تالشت اليوم 
في ظل تحسن العالقات املصرية مع حركة 
حماس، والتي أفضت إلى إجــراءات تضبط 
الحدود وتمنع التسلل من وإلى سيناء، مما 
يعني أن تنفيذ املرحلة الثالثة يأتي في إطار 
أكبر مــن ملف غــزة. وكــان  استكمال مخطط 

والذخائر،  األسلحة  قانون  وكذلك  العمالي، 
وقانون تجريم االعتداء على أماكن العبادة.

وتشكل محاكم أمن الدولة طوارئ من دوائر 
االبتدائية، ودوائــر عليا  املحاكم  جزئية في 
الجرائم  في  للفصل  االستئناف  محاكم  في 
املــتــرتــبــة عــلــى مــخــالــفــة األوامــــــر الــعــســكــريــة 
أخــرى  جــرائــم  وأي  التجول  بحظر  الخاصة 
تــحــال إلــيــهــا. ويــتــم تــعــيــن أعـــضـــاء مــحــاكــم 
أو  الــدولــة بقرار من رئيس الجمهورية  أمــن 
رئــيــس الـــــوزراء بــعــد أخـــذ رأي وزيـــر الــعــدل. 
وقــــال مــصــدر قــضــائــي فـــي وزارة الـــعـــدل إن 
ــرارًا حــمــل الــرقــم  ــ ــــدر قـ إســمــاعــيــل ســبــق وأصـ
أمن  فــي محاكم  بــأن يعن  840 لسنة 2017، 
ــة الــعــلــيــا، الــــطــــوارئ والــجــزئــيــة، وفــقــا  الـــدولـ
لــلــمــادة رقــم 7 مــن قــانــون الـــطـــوارئ، »جميع 
ــواب ومـــســـتـــشـــاري االســتــئــنــاف  ــ ــ ــاء ونـ ــ ــ رؤسـ
وجميع الرؤساء من الفئتن أ وب والقضاة 
فــي املــحــاكــم االبــتــدائــيــة، للنظر فــي الجرائم 
املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي قـــانـــون الــــطــــوارئ«. 
وبتطبيق القرار السابق على القرار الجديد، 
النوعية  تلك  من  جناية  إحالة  بمجرد  فإنه 
إلى دائرة جنايات عادية فسوف تنظر فيها 
ــة عــلــيــا طــــــوارئ«، وبــمــجــرد  هــيــئــة »أمــــن دولــ
إحـــالـــة جــنــحــة مـــن تــلــك الــنــوعــيــة إلـــى دائـــرة 
جــنــح عـــاديـــة فـــي أي مــحــكــمــة عــلــى مستوى 
»أمــن  هيئة  فيها  تنظر  فسوف  الجمهورية 

دولة طوارئ ابتدائية«.
ووفــقــا لــقــانــون الـــطـــوارئ، فـــإن أحــكــام اإلدانـــة 
أو الــبــراءة الــصــادرة من تلك املحاكم ال تنفذ 
إال بــعــد تــصــديــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة أو من 
ــــوزراء(، وهــو  يــفــوضــه )وهـــو حــالــيــا رئــيــس الــ
اإلجراء الذي وصفته املحكمة اإلدارية العليا 
إلى  وأحالته  الدستورية«،  بعدم  »املشبوه  بـ
في  فيه  للفصل  العليا  الــدســتــوريــة  املحكمة 
التصديق تصبح  املاضي. وبعد  أيــار  مايو/ 
ــام بــاتــة وال يــجــوز الــطــعــن فــيــهــا بــأيــة  ــكـ األحـ
صــورة. وأكــد املصدر أنــه »حتى إذا لم تجدد 
الدولة  أمــن  الــطــوارئ، فستبقى محاكم  حالة 
طوارئ قائمة ومختصة بالنظر في الجرائم 
املحالة إليها«، مشيرًا إلى أن نيابات القاهرة 
ــت تــحــتــفــظ بــأكــثــر مـــن 100  ــ ــا زالـ والـــجـــيـــزة مـ
جنحة وجناية مرتبطة بالتظاهر والتجمهر 
ــعـــارضـــة  ــاهــــرات املـ ــتــــظــ ــتــــرة نــــشــــاط الــ ــذ فــ ــنـ مـ
لــلــتــنــازل عــن تــيــران وصــنــافــيــر، لــم تحفظها 
حلها إلى املحاكم العادية حتى اآلن، ما 

ُ
ولم ت

يعني إحالتها ملحاكم أمن الدولة طوارئ، إذا 
لم تقرر النيابة حفظها.

وكـــأنـــهـــا رســـالـــة شــكــر مـــن الــجــيــش ألهــالــي 
سيناء الــذيــن وقــفــوا إلــى جـــواره فــي الحرب 
مع إسرائيل. وأوضح أن املؤسسة العسكرية 
ــقـــة فــــي قــــــــرارات تــهــجــيــر آالف  ـ

ّ
لــــم تـــكـــن مـــوف

املــصــريــن مــن مدينة رفــح الــتــي تعتبر خط 
الدفاع األول عن الجمهورية بأكملها، وكذلك 
اإلجراءات املصاحبة لعملية التهجير بعدم 

طوارئ، وليس املحاكم العادية. ويلزم القرار 
الــنــيــابــة الــعــامــة بـــأن تــحــيــل إلـــى مــحــاكــم أمــن 
بالجرائم  املرتبطة  الجديدة  الدعاوى  الدولة 
املــنــصــوص عليها فــي قــانــون الــتــظــاهــر 107 
لسنة 2013، وقانون التجمهر 10 لسنة 1914، 
وقـــانـــون مــكــافــحــة اإلرهـــــاب 94 لــســنــة 2015، 
بأمن  واملساس  بــاإلرهــاب  املتعلقة  والجرائم 
الدولة والترويع والبلطجة وتعطيل وسائل 
ــــالت، املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي قــانــون  ــواصـ ــ املـ
العقوبات، وهي االتهامات التي توجه دائما 
للمتظاهرين ضد النظام وأعضاء الجماعات 
املــعــارضــة، واستخدمت  اإلســالمــيــة والــقــوى 
على نطاق واسع ضد املحتجن على التنازل 
عن جزيرتي تيران وصنافير. وتشمل القائمة 
الــتــمــويــن ومــخــالــفــة التسعير  أيــضــا جـــرائـــم 
الجبري، وقانون تجريم االعتداء على حرية 
العمل وتخريب املنشآت الذي يجرم اإلضراب 

النظام املصري قد أعلن، في أكتوبر/تشرين 
األول 2014، إقامة منطقة عازلة، بطول 13.5 
 كــيــلــومــتــرًا وعـــمـــق 500 مــتــر عــلــى الـــحـــدود 
ــزة، فــــي أعــــقــــاب هـــجـــوم دمــــوي  ــ مــــع قـــطـــاع غــ
استهدف قوات الجيش املصري، وأسفر عن 
القوات  تقوم  أن  قبل  30 جنديا،  نحو  مقتل 
األمــنــيــة، بــتــوســيــع تــلــك املــنــطــقــة لــتــصــل إلــى 
األول  ديسمبر/كانون  فــي  كيلومتر  عــرض 
من العام نفسه. وعقب تلك التوسعة، قامت 
ــقـــوات املــســلــحــة املــصــريــة بــتــوســعــة ثــالــثــة  الـ
الــعــازلــة، لكن مــن دون اإلعـــالن عن  للمنطقة 
ــارم بــن أهــالــي سيناء  ذلـــك، وســـط ســخــط عـ
ــيـــات الــتــهــجــيــر  ــلـ ــمـ ــرروا مـــــن عـ ــ ــــضــ الـــــذيـــــن تــ
الــقــســري، بــعــد هـــدم مــنــازلــهــم، إذ أوضــحــت 
والثانية  األولـــى  املرحلتن  أن  اإلحـــصـــاءات 

شملتا هدم نحو 2000 منزل.

العاصمة اإلدارية الجديدة

السؤال األهــم الــذي تــردد في دوائــر املراقبن 
في  للمسارعة  الظاهرة  غير  القيمة  عن  كــان 
إنشاء هذا املنتجع، أو بمعنى آخر ما تكّبدته 
الــــدولــــة مــــن خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة ومــرفــقــيــة 
نتيجة اإلسراع في تنفيذ املنتجع خالل فترة 
وجيزة في الوقت الذي من املفترض أن تشهد 
فيه البالد إقامة العديد من املشاريع املرفقية 
التي أعلن عنها السيسي وحكومته على مدار 
الــســنــوات األربـــع املــاضــيــة. وأجــابــت مصادر 
حكومية في وزارة اإلسكان عن هذا السؤال، 
 إن 

ً
»العربي الجديد«، قائلة في تصريحات لـ

لفندق  امتدادًا  الــذي يعتبر  املنتجع  مشروع 
»املاسة« الشهير بمدينة نصر، والذي تحول 
أخـــيـــرًا ملــقــر رســمــي ملـــؤتـــمـــرات واحــتــفــالــيــات 
السيسي في القاهرة، هو ثاني مشروع يتم 
إنـــجـــازه فـــي مـــوعـــده املـــحـــدد بــعــد الــتــفــريــعــة 
الــتــي افتتحت في  الــســويــس  الــجــديــدة لقناة 
ذلــك يتمثل في  آب 2015. وسبب  أغسطس/ 
أن السيسي أعطى تعليمات مشددة للجيش 
ــتـــهـــاء مـــن إنـــشـــاء املــنــتــجــع قبل  بــســرعــة االنـ
نهاية العام الحالي، حتى يكون محط أنظار 
املستهدفن  واألجـــانـــب  الــعــرب  املستثمرين 
وإظهار  الجديدة،  العاصمة  إلــى  بالحضور 
»مدى جدية مصر« في إنشاء مدينة جديدة 
مــتــكــامــلــة، فــيــكــون املــنــتــجــع حـــافـــزًا لــهــم على 

ضخ األموال في مشاريع املدينة.
وأضــــافــــت املــــصــــادر أن الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة 
للجيش الــتــي يــرأســهــا الــلــواء كــامــل الــوزيــر، 
كانت قد أعدت مع بداية توليها إدارة أعمال 
املـــــقـــــاوالت الـــعـــمـــومـــيـــة واإلنــــشــــائــــيــــة ملــعــظــم 
قائمة  عــامــن(  منذ  )أي  الحكومية  املشاريع 
ــة مــتــخــصــصــة  ــيـــطـ مـــــحـــــدودة بــــشــــركــــات وسـ
ــن الـــبـــاطـــن،  ــال املـــــقـــــاوالت مــ ــمــ فــــي تــنــفــيــذ أعــ
ــبـــاط ســابــقــون  يـــديـــر ويــمــتــلــك مــعــظــمــهــا ضـ
لـــلـــضـــبـــاط  أقـــــــــــارب  أو  ــــري  ــــصــ املــ بـــالـــجـــيـــش 
الــحــالــيــن. واشــتــرطــت على مــقــاولــي الباطن 

القاهرة ـ العربي الجديد

احـــــــتـــــــفـــــــل الــــــــرئــــــــيــــــــس املـــــــصـــــــري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي، وقـــيـــادات 
اإلعــالم  املصري ووسائل  الجيش 
والــســيــاســيــون واملــــوالــــون لـــه، بـــذكـــرى حــرب 
غير  بطريقة   ،1973 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
الجمعة  يــوم  افتتح،  فقد  مــصــر.  فــي  معتادة 
املاضي، املنتجع السياحي »املاسة كابيتال« 
يجري  التي  الجديدة  ــة  اإلداريـ العاصمة  في 
إنشاؤها حاليا شرق القاهرة في االتجاه إلى 
أول مجمع عمراني  الــســويــس، وهـــو  مــديــنــة 
ــذه املــديــنــة الـــتـــي أعــلــنــت  يــتــم إنـــجـــازه فـــي هــ
الحكومة املصرية بدء العمل بها في مارس/ 
املــديــنــة  إنـــشـــاء  مـــشـــروع  وتـــديـــر   .2015 آذار 
االستثمار  لقانون  خاضعة  مساهمة  شركة 
تتقاسمها الهيئة الهندسية للقوات املسلحة 
وهـــيـــئـــة املــجــتــمــعــات الـــعـــمـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة. 
بني  محافظ  املحلية،  التنمية  وزيــر  ــى 

ّ
وتــول

الــلــواء أحمد زكــي عابدين،  سويف األســبــق، 
رئـــاســـة مــجــلــس إدارتــــهــــا، تــكــريــســا لسيطرة 
الـــجـــيـــش عــلــيــهــا إداريــــــــا وعـــمـــلـــيـــا، ال ســيــمــا 
شركاء  مــع  التعاقد  فــي  الحكومة  فشل  بعد 
ــال  ــمــ ــم صـــيـــنـــيـــن لـــتـــولـــي األعــ ــ ــــن ثـ ــيـ ــ ــاراتـ ــ إمـ
اإلنــشــائــيــة واملـــقـــاوالت، نــظــرًا للخالفات بن 
تــردي  األربـــاح نتيجة  الجانبن حــول نسبة 
ســعــر الــجــنــيــه املــصــري بــعــد تــعــويــمــه مقابل 

الدوالر األميركي.
لم  والتي  فيها،  املبالغ  االحتفاالت  وواجهت 
يتم اإلعالن عن كلفتها، والتي أقامها الجيش 
وهيئته الهندسية بمناسبة افتتاح املنتجع 
السياحي الجديد بالعاصمة، انتقادات الذعة 
عــلــى صــفــحــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، نظرًا 
ملــظــاهــر اإلســـــراف الــشــديــد الــتــي أوضــحــتــهــا 
الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة املــنــشــورة مـــن داخـــل 
 أن 

ّ
املــنــتــجــع وتــســجــيــالت حــفــل افــتــتــاحــه. إال

املشاريع،  مختلف  فــي  معهم  تتعامل  الــذيــن 
املحددة  الشركات  املساهمة مع  أو  االشتراك 
ــلـــك الـــقـــائـــمـــة، بــــهــــدف الـــســـيـــطـــرة عــلــى  فــــي تـ
جميع أعــمــال مــقــاوالت الــبــاطــن فــي مختلف 
املــشــاريــع، بما فــي ذلــك التي تتولى إدارتــهــا 
»املــقــاولــون  وتــنــفــيــذهــا شـــركـــات حــكــومــيــة كـــ
العرب« وغيرها، وفق املصادر نفسها. هكذا، 
الهندسية والضباط املقربون  الهيئة  حققت 
منها أكثر مــن هــدف، مثل مضاعفة األربــاح 
الــخــاصــة بــهــا وكـــذلـــك لــلــشــركــات الــوســيــطــة 
الـــضـــبـــاط،  ــة  املـــمـــلـــوكـــة أو املــــــــــدارة بــــواســــطــ
والــرقــابــة الــكــامــلــة عــلــى ســـوق املـــقـــاوالت من 

ــد األســـــعـــــار والـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــديـ ــيـــث تـــحـ حـ
وتــيــرة املــشــاريــع الحكومية وغــيــرهــا. وبــات 
يمكن للهيئة بالتالي أن تسرع ما تشاء من 
مشاريع وإبــطــاء إنــجــاز مشاريع أخـــرى، من 
يجعلون  الذين  املقاولن  في  تحكمها  خــالل 
ــالـــح مـــشـــاريـــع الــهــيــئــة  أولـــــويـــــة الـــعـــمـــل لـــصـ
نفسها.  املصادر  تأكيد  حد  على  الهندسية، 
وذكــرت أن الوضع تحول منذ منتصف عام 
2016 إلـــى ســيــطــرة شــبــه كــامــلــة مــن الجيش 
على سوق املــقــاوالت، في الوقت الــذي ترغب 
على  االســتــحــواذ  فــي  الهندسية  الهيئة  فيه 
جهود جميع املقاولن الصغار واآلالت التي 

يــعــمــلــون بــهــا ستستطيع ذلـــك فــعــلــيــا، حتى 
لـــو عــلــى حــســاب مــشــاريــع حــكــومــيــة أخــــرى، 
وقد تترك املقاولن للعمل بنسبة معينة في 
الحكومية  الجهات  أن  علما  املشاريع،  باقي 
ــة لــلــهــيــئــة ال تـــجـــرؤ فـــي الـــعـــادة على  املــــوازيــ
ــا الـــعـــالقـــة الــقــويــة  ــهــ تـــحـــدي رغــبــتــهــا، إلدراكــ
الدفاع ورئيس الهيئة،  بن السيسي ووزيــر 
السرعة  أن  الجهات  تلك  مسؤولي  واعــتــقــاد 
بتعليمات  تكون  املشاريع  بعض  إنجاز  في 

شخصية من السيسي.
ــاًء عـــلـــى هـــــذه اإلجــــــــــــراءات، اســتــطــاعــت  ــ ــنـ ــ وبـ
ديسمبر/  شــهــر  بــحــلــول  الــهــنــدســيــة،  الهيئة 

من  بــاملــائــة   80 تــوجــيــه   ،2016 األول  كـــانـــون 
قـــوة شـــركـــات املـــقـــاوالت املــصــريــة الــصــغــيــرة 
إلـــى الــعــاصــمــة اإلداريــــــة الـــجـــديـــدة، بــــداًل من 
الحكومية األخـــرى، وكذلك  املــشــاريــع  إنــجــاز 
املـــشـــاريـــع الــتــي تــديــرهــا الــهــيــئــة الــهــنــدســيــة 
نفسها في مناطق أخرى، ما أدى إلى تعطيل 
املقرر  كان من  التي  املرفقية  املشاريع  معظم 
افتتاحها أو إنجاز مراحل كبيرة منها خالل 
عام 2017. وعلى رأس تلك املشاريع املعطلة: 
الدائري اإلقليمي، وخط الجيزة في  الطريق 
مترو أنفاق القاهرة، ونفق النهضة بالجيزة، 
الدولي الساحلي، وتطوير  وتطوير الطريق 

طريق الصعيد الغربي، ومحور »30 يونيو« 
الرابط بن محافظات الدلتا والقناة، وتطوير 
أراٍض ملشروع  اإلســكــنــدريــة، وإضــافــة  ميناء 
االستصالح »املليون ونصف املليون فدان«، 
 عن مشروع »سكن مصر« الذي كان من 

ً
فضال

املقرر االنتهاء من مرحلته األولــى هذا العام 
ولم يتم إنشاء أي مجمع عمراني به.

كل هذه املشاريع وغيرها، توقف العمل بها 
بالعاصمة  املبدئية  املنشآت  لصالح  فعليا 
ــديـــدة وعـــلـــى رأســـهـــا املــنــتــجــع  اإلداريــــــــة الـــجـ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بـــعـــض تــلــك  الـــفـــنـــدقـــي، عـ
املــشــاريــع أكــثــر حــيــويــة واتـــصـــااًل بمصالح 

ــدء الــعــمــل  ــنـــن، ال ســيــمــا الـــتـــي أدى بــ املـــواطـ
بــهــا لــعــدم قــابــلــيــة األراضـــــي املــخــصــصــة لها 
لــالســتــغــالل أو املـــــــرور، مـــا يــعــنــي إبــقــاءهــا 
الجيش  مــن مشاريع  االنــتــهــاء  لحن  معطلة 
التعاقد مع  أو لحن  اإلداريــــة،  العاصمة  فــي 
ــارج مصر  شـــركـــات مـــقـــاوالت عــمــالقــة مـــن خــ

ملشاركة الجيش في اإلنشاءات.
انطالقا مــن ذلـــك، ذكـــرت املــصــادر الحكومية 
ــه لـــم يــكــن غــريــبــا أن يــتــم إنـــجـــاز املــنــتــجــع  أنــ
الفندقي في هذه الفترة الوجيزة، تماما كما 
حدث في مشروع تفريعة قناة السويس، مع 
فـــارق القيمة ومـــدة الــعــمــل، نــظــرًا إلـــى شحذ 

طـــاقـــات ومـــــــوارد جــمــيــع شـــركـــات املـــقـــاوالت 
وباقي  املــشــروع  لــهــذا  الجيش  مــع  املتعاونة 
فقط.  الجديدة  بالعاصمة  الجيش  مشاريع 
وفي السياق ذاته، قال أحد املقاولن العاملن 
»العربي الجديد« إن  في العاصمة الجديدة لـ
الشركة الخاصة به واململوكة له مع عدد من 
املتعاقد عليها  زمالئه تركت جميع األعمال 
كانون  يناير/  منذ  الحكومية  الشركات  مــع 
الجيش  مع  للعمل  وانتقلت  املاضي،  الثاني 
إنشاء  في  وساهمت  الجديدة  العاصمة  في 
املــنــتــجــع الــفــنــدقــي وبـــعـــض مــحــطــات املــيــاه 
والــطــاقــة، وذلــك بسبب »املــزايــا االستثنائية 
التي خصصتها الهيئة الهندسية للشركات 

لجذبها للعمل في العاصمة«.
 
ً
وكشف املقاول عن تفاصيل هذه املزايا، قائال
بنسبة  أرباحنا  الهندسية  الهيئة  »ضاعفت 
100 باملائة تقريبا عما كنا نتقاضاه منها في 
إذ  الجنيه،  تعويم  وحتى  السابقة،  املشاريع 
والكابالت  واإلسمنت  الحديد  بشراء  تكفلت 
باتفاقات  وذلـــك  التشطيبات،  مـــواد  وبــعــض 
خـــاصـــة بـــهـــا مــــع مـــصـــانـــع مـــصـــريـــة وأخـــــرى 
أوروبـــيـــة، وبــالــتــالــي انــخــفــضــت مــســؤولــيــات 
مقاولي الباطن تجاه العمل وباتت مقتصرة 
عــلــى األيــــدي الــعــامــلــة واآلالت وبــعــض مــواد 
ــق تــعــبــيــره.  الـــبـــنـــاء مــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة«، وفــ
وأضــاف أنــه »كــان طبيعيا قبول العرض ألن 
مشاكلنا مع الجيش والجهات الحكومية في 
الجنيه  تعويم  قـــرار  على  السابقة  املــشــاريــع 
تنته  لم  الثاني 2016(  )في نوفمبر/ تشرين 
حتى اآلن، على الرغم من صدور قانون خاص 
بــتــعــويــض املــقــاولــن. وأشــــار إلـــى أن اللجنة 
املــشــكــلــة مـــن الــحــكــومــة واتـــحـــاد الــصــنــاعــات 
لتعويضهم عن خسائر انهيار سعر الجنيه 
املقاولن  لــم تــصــدر تقييمات عــادلــة ألعــمــال 
ــرون إلــــى  ــظــ ــنــ ــار، مـــــا جــــعــــل هــــــــؤالء يــ ــ ــغـ ــ الـــــصـ
الــجــديــدة كتعويض مــنــاســب عما  الــعــاصــمــة 

أصابهم من أضرار، بحسب قوله.

قد تتجاوز المنطقة العازلة مسافة 1500 متر )سعيد خطيب/فرانس برس(

أعلنت الطوارئ بعد االعتداءات التي طاولت الكنائس )أحمد جميل/األناضول(

خالل عرض لتصميم المشروع في 2015 )خالد دسوقي/فرانس برس(

من  تسّخر  والتي  بمصر،  الجديدة  اإلدارية  العاصمة  في  المشاريع  تتواصل  متسارعة  بوتيرة 
تدار  التي  المشاريع  كلفة  بشأن  غموض  حالة  وتسود  المصري.  االقتصاد  موارد  كل  أجلها 
تحت سيطرة الجيش المصري، ما يثير االنتقادات حيال جدوى تعليق العمل بمشاريع حيوية 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبدو منتجعًا فخمًا،  للمجتمع المصري، من أجل مشروع 
تديره مؤسسات تدور في فلك الجيش، بعد فشل الحكومة في التعاقد مع شركاء إماراتيين 

ثم صينيين لتولي األعمال اإلنشائية والمقاوالت
الغالف

تسخير االقتصاد المصري 
لمشروع السيسي

مظاهر اإلسراف في 
افتتاح »الماسة كابيتال« 

أثارت انتقادات بالجملة

السرعة في إنجاز بعض 
المشاريع تكون بتعليمات 

شخصية من السيسي

قوات الجيش 
هدمت في يوم واحد 

45 منزًال على األقل

دعاوى التظاهر 
والتجمهر واإلضراب إلى 

محاكم أمن الدولة

تواصل السلطات 
المصرية تطبيق 

مخططها لبناء منطقة 
عازلة في رفح بسيناء، 

على الحدود مع غزة، 
وباشرت بتنفيذ المرحلة 
الثالثة منه، على الرغم 

من نتائجه المأساوية

يستعد الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، إلرسال طلب مّد 
جديد لحالة الطوارئ إلى 

البرلمان، فيما استغلت 
السلطات الفرحة الكروية 

إلحالة دعاوى جديدة 
إلى محاكم أمن الدولة 

طوارئ

كان مشروع الحكومة المصرية للعاصمة اإلدارية عام 2015، يقوم على 
تصميم هندسي متأثر ببناء مدينة دبي اإلماراتية، قبل أن تفشل العقود 
المعنية  اإلمــاراتــيــة  األطـــراف  مع 
إلى  كلفته  تصل  الذي  بالمشروع 
 700 مساحة  على  دوالر،  مليار   45
العمل  يستغرق  مربع،  كيلومتر 
فيه ما بين 5 إلى 7 سنوات، ليكون 
العالم،  فــي  حديقة  أكبر  فيها 
ترفيهية  وحديقة  دولي  ومطار 
الند«،  »ديزني  أضعاف   4 بمساحة 
و40  سكنية  وحــدة  مليون  و1.1 

ألف غرفة فندقية.

هكذا يقول المشروع

خاص قضية
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واصلت الحكومة 
العراقية تصعيدها 

ضد إقليم 
كردستان العراق، 
عبر إصدار حزمة 
إجراءات عقابية 

جديدة، فيما 
تواجه مفوضية 

االنتخابات في 
اإلقليم معضلة، إذ 

إن تسجيل األحزاب 
للمرشحين ضعيف، 

وهو ما يفتح 
الباب أمام تأجيل 

االنتخابات البرلمانية 
والرئاسية. في هذا 

الوقت، رفضت 
بغداد وساطات 

إياد عالوي وسليم 
الجبوري وأسامة 

النجيفي

صنعاء، عدن ـ العربي الجديد

عـــادت أزمـــة الــخــافــات بــن جــمــاعــة »أنــصــار 
»املؤتمر«،  )الحوثين( وحليفها حزب  الله« 
الذي يترأسه الرئيس املخلوع، علي عبدالله 
صـــالـــح، إلــــى األضـــــــواء، مـــع حـــــوادث اعــتــقــال 
ــات مــــتــــفــــرقــــة، تــظــهــر  ــريــــحــ ــــام وتــــصــ ــــحـ ــتـ ــ واقـ
بن  الثقة  حالة  وتدهور  الخافات  استمرار 
الشريكن، بعد أن نجحا، في سبتمبر/أيلول 
املاضي، بنزع فتيل أزمة كادت أن تتطور إلى 
مواجهات، قبل أن يتفق الطرفان على تهدئة 
التوصل إلى تفاهم حول  وتيرتها، من دون 

أبرز مواضيع الخافات.
ــة الــيــمــنــيــة،  ــمـ ــعـــاصـ ــــي الـ ــــادر فـ ــــت مـــــصـ ــالـ ــ وقـ
ــواء الــخــافــات  ــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن أجــ لــــ
ــع عــــــدد مــن  ــ ــي األيـــــــــام األخــــــيــــــرة، مـ ــ عــــــــادت فـ
ــطــــورات شــهــدتــهــا صــنــعــاء،  ــتــ ــــوادث والــ ــــحـ الـ
اقتحام وزارة  املــاضــي،  السبت  أبــرزهــا،  كــان 
التي  الحكومة  في  يتوالها  التي  الخارجية، 
شكلها الــطــرفــان، وزيــر عــن حــزب »املؤتمر«، 

وهو هشام شرف، الذي أعلن في تصريحات 
ــتـــوقـــف عــــن عـــمـــلـــه، احــتــجــاجــا  صـــحـــافـــيـــة، الـ
ــاء الــتــطــور، بعد  عــلــى عملية االقــتــحــام. وجــ
أنــبــاء عــن اقتحام الحوثين وزارة  أيـــام، مــن 
الــصــحــة، الــتــي يــتــوالهــا، هــي األخــــرى، وزيــر 
من حزب صالح، هو محمد سالم بن حفيظ، 
والــذي تحدثت املصادر عن تهديده من قبل 
ــوزارة ومــنــعــه من  ــ مــســؤولــن حــوثــيــن فــي الــ
ممارسة مهامه، األمر الذي يشكل واحدًا من 
أبرز أوجه الصراع بن الطرفن على النفوذ 
الخاضعة  الحكومية  املؤسسات  في  والقرار 

لسيطرة الطرفن.
وتــفــيــد مــصــادر محلية، »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن أحــــد أبـــــرز مــظــاهــر الـــتـــوتـــر خــــال األيــــام 
ــيـــة، كــــان مــلــف إضــــــراب املــعــلــمــن، مع  املـــاضـ
لــلــمــطــالــبــة بمرتباتهم  الـــدراســـي  الـــعـــام  بـــدء 
املتوقفة منذ عــام، إذ يــردد حوثيون أن قرار 
نـــقـــابـــات تعليمية  أعــلــنــت  الـــــذي  اإلضــــــــراب، 
ذلــك،  إثــر  الجماعة،  عــنــه، سياسي، وشــرعــت 
ضربن، 

ُ
امل للمعلمن  تهديدات وقمع  بحملة 

ومـــحـــاولـــة فــــرض إيـــقـــاف اإلضــــــراب بــالــقــوة، 
واإلعــــــان عـــن خـــطـــوات الســـتـــبـــدال املــعــلــمــن 
ــك، ما  ــ بــمــتــطــوعــن مـــن أنـــصـــارهـــم، وغـــيـــر ذلـ
ــان  ــواء مـــتـــوتـــرة، بـــن الـــطـــرفـــن. وكـ ــ خــلــق أجــ
ــــال األجــــهــــزة األمــنــيــة  ــن خـ ــ ــيـــون، ومـ ــوثـ الـــحـ
أيـــام، على  املوالية لهم، أقــدمــوا مــجــددًا، منذ 
اقــتــحــام مــنــزل الــنــاشــط الصحافي فــي حزب 
»املـــؤتـــمـــر«، كــامــل الـــخـــودانـــي، الــــذي اشــتــهــر، 
واعتقل  للجماعة،  بــانــتــقــاداتــه  شــهــور،  مــنــذ 
في سبتمبر املاضي أليام، ثم أطلق سراحه. 
اعتقاله وبــن تمكنه  بــن  األنــبــاء  وتتضارب 
اعتقاله  الجماعة  محاولة  أثناء  اإلفــات  من 
األسبوع املاضي. وأعلن أن أمرًا من »النيابة 
باغات  وأن هناك  بمتابعته،  العامة« صــدر 

»جــــرائــــم تـــضـــر بــاملــجــتــمــع  ــده تــتــهــمــه بـــــ ــ ضــ
وتــمــس أمــن الــدولــة«. وجـــاءت عـــودة مظاهر 
الــخــافــات بــن الــشــريــكــن فــي صــنــعــاء، بعد 
التوتر  تهدئة  مــن  املــاضــي،  الشهر  تمكنا  أن 
الذي ارتفعت معه احتماالت الصدام املسلح، 
قبل أن يتفق الطرفان على التهدئة اإلعامية 
ــات فــي  ــافــ ــخــ ــلــــى مـــعـــالـــجـــة مــــواضــــيــــع الــ وعــ
املغلقة«، لتجنب تأثيرات ذلك، على  »الغرف 
»الصف الداخلي«، وعلى استثمار الخافات 
من قبل دول التحالف، بقيادة السعودية، أو 
»الــعــدوان«. وعلى ضــوء ذلــك،  مــا يصفونه بـــ
جــــرى اعــتــقــال إعـــامـــيـــن، أغــلــبــهــم مـــن حــزب 
»التهدئة  صالح، ممن اتهموا بعدم االلتزام بـ
اإلعــامــيــة«. وتــأتــي عـــودة الــخــافــات لتظهر 
أن ابــتــعــادهــا عـــن اإلعــــــام، خــــال األســابــيــع 

ــتـــواء مــواضــيــع  املــاضــيــة، لـــم يــكــن كــافــيــا الحـ
الخاف والثقة املتدهورة بن الطرفن. وكان 
املاضي،  سبتمبر   18 في  أعلنوا،  الحوثيون 
تشكيل فريق يتألف مــن قــيــادات بـــارزة، بما 
املــفــاوض، محمد  الجماعة  فيها رئيس وفــد 
عبد السام، ليتولى التنسيق والتواصل مع 
اليوم،  الفريق حتى  ولــم يعلن  حــزب صالح. 
أي تفاصيل تشير إلى وجود تقدم من عدمه، 
وكانت  الطرفن.  بــن  التفاهمات  مسألة  فــي 
مسبوق،  غير  نحو  على  انفجرت  الخافات 
ــتـــزامـــن مــع  ــالـ ــــي، بـ ــــاضـ ــطــــس/آب املـ ــســ فــــي أغــ
مــهــرجــان جــمــاهــيــري دعـــا إلــيــه حـــزب صالح 
فــــي ذكـــــــرى تـــأســـيـــســـه، وقـــابـــلـــه الـــحـــوثـــيـــون 
بدعوة أنصارهم لحشود مسلحة في مداخل 

صنعاء في اليوم ذاته.

بغداد ـ كرم سعدي

ــاد الـــخـــوف لــيــســيــطــر مـــجـــددًا عــلــى ســكــان  عــ
مناطق عراقية تحررت من تنظيم »داعــش«، 
بسبب عــودة بعض عناصره إلى مناطقهم، 
ــراح  ــ ــيــــة سـ ــــوات الــــعــــراقــ ــقــ ــ بـــعـــدمـــا أطـــلـــقـــت الــ
الــرغــم من  »داعــش«، على  لـــ معتقلن تابعن 
ــة كــافــيــة لتنفيذ أحـــكـــام إعـــدام  امــتــاكــهــا أدلــ
أن خـــروج هــؤالء  مــواطــنــون  بحقهم. واعتبر 
د لدى السكان الشك بوجود 

ّ
من السجون، ول

فــســاد وخــــروقــــات داخــــل املــؤســســة األمــنــيــة. 
وأكد عراقيون من سكان محافظات املوصل 
)شــمــال( واألنـــبـــار )غــــرب( أنــهــم ال يتطرقون 

في أحاديثهم باألماكن العامة إلى »داعش«، 
خوفا من أن يكونوا ضحية حديثهم هذا، في 
حال سيطر عناصر التنظيم مرة أخرى على 
»العربي  مــدنــهــم. وأكـــد ســكــان مــن املــوصــل لـ
يسكنون  »داعـــش«  من  عناصر  أن  الجديد«، 
بــيــنــهــم ويـــتـــجـــولـــون فــــي مــنــاطــقــهــم بــكــامــل 
ــال املــواطــن عــمــر الــطــائــي، وهــو  حــريــتــهــم. وقـ
يسكن فــي حــي الــنــور بــالــجــانــب األيــســر من 
املدينة، إن »داعشيا كان يشرف على َجلدي 
مــــع مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــاب، كــعــقــوبــة عــلــى 
تدخيننا السجائر، شاهدته منذ أيام يتجول 
في سيارته عــدة مــرات«. الطائي، وهــو رجل 
»الــعــربــي  فــي الــثــاثــيــنــيــات مــن الــعــمــر، أكـــد لـــ
الجديد«، أن كثيرين غيره »شاهدوا عناصر 
كـــانـــوا يــعــمــلــون مـــع داعــــــش، وبــعــضــهــم في 
الــلــجــان األمــنــيــة والــحــســبــة، ارتــكــبــوا جــرائــم 
حاليا،  بحريتهم  يتمتعون  املــدنــيــن،  بحق 
ويتجولون في األســـواق وقــد حلقوا لحاهم 
وغيروا زيهم األفغاني الذي كانوا يرتدونه، 
وأصبحوا يرتدون مابس عصرية«. وكانت 
املوصل التي تقسم إلى جانبن، أيمن وأيسر، 
قــــد ســـيـــطـــر عــلــيــهــا »داعـــــــــش« فــــي يـــونـــيـــو/ 
العراقية  القوات  فيما حــررت  حزيران 2014، 
جــانــبــهــا األيــســر فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 

2017، واأليمن في يوليو/ تموز 2017.
ــــش« بن  ــ ــهـــور عــنــاصــر عــمــلــوا مـــع »داعـ وظـ
جاء  مدينتهم،  تحرير  بعد  املــوصــل  ســكــان 
بعد موافقة أمنية أعقبت اعتقالهم، بحسب 
»العربي  لـ الــذي قال  الشمري،  املواطن جابر 
الـــجـــديـــد«، إنــــه كــشــف لـــلـــقـــوات األمـــنـــيـــة عن 
املدنين بعد  إلى  عناصر للتنظيم انضموا 
تــحــريــر املــنــاطــق مــن قــبــل الـــقـــوات الــعــراقــيــة. 
وأضــــاف »نــزحــنــا مــن مــنــاطــقــنــا بــعــد تأمن 
الـــقـــوات األمــنــيــة طـــريـــق الـــهـــروب لــنــا أثــنــاء 

انــــدالع مــعــارك الــتــحــريــر. شــاهــدت مقاتلن 
وعــنــاصــر مــع داعــــش وهـــم يـــرتـــدون مابس 
مدنية وقــد انــضــمــوا إلــيــنــا، أرشـــدت الــقــوات 
تمام  أعرفهم  أنــا  منهم،  إلــى خمسة  األمنية 
املــعــرفــة، وجــــرى اعــتــقــالــهــم«. وتـــابـــع: »لست 
أنا فقط من أبلغ القوات األمنية عن عناصر 
ــــش. كــثــيــرون غـــيـــري أيـــضـــا فــعــلــوا هـــذا،  داعــ
ــد جـــلـــبـــوا لـــنـــا املــــوت  ــ فــنــحــن ال نـــؤيـــدهـــم وقـ
وملــديــنــتــنــا الـــدمـــار، لــذلــك امــتــأت املعتقات 
بعناصر داعش«. وواصل حديثه مستغربا: 
»أحــــد الــذيــن أبــلــغــت عــنــهــم وجــــرى اعــتــقــالــه، 
كان من حملة الساح، رأيته يقاتل في أثناء 
املعركة ويتحرك مع رفاقه بن األزقــة، لكني 
فوجئت حن رأيته قبل شهرين تقريبا وهو 
ــد األســـــواق«.  يــتــجــول بــرفــقــة عــائــلــتــه فـــي أحـ
ــار شــائــعــات  ــتـــشـ ــن انـ ــن تـــعـــّجـــبـــه مــ ــر عــ ــ ــّب وعــ
ــــؤالء  ــرًا، مـــفـــادهـــا أن »هــ ــ ــيـ ــ بــــن الـــســـكـــان أخـ
)عناصر داعش املفرج عنهم( كانوا يعملون 

جواسيس لصالح القوات األمنية«.
لكن الشمري أكد أن »الناس هنا لم يعودوا 
يتحدثون عن داعــش بسوء، فربما يعودون 
مــــرة أخـــــــرى«، مــضــيــفــا أن »الــجــمــيــع هــنــا ال 
يــثــقــون بــاســتــتــبــاب األمــــن، لــكــن لــيــس لديهم 
أي خيار آخر«. ولفت إلى أن »متضررين من 

ألبنائهم  الثأر  أخــذ  يحاولون  املدينة  سكان 
وذويهم بالتعرض ملن كانوا يعملون لصالح 
ــا يــشــيــر إلـــــى أن صـــراعـــات  داعـــــــش، وهـــــو مــ
مــن نـــوع آخـــر قــد تنشب فــي املـــوصـــل«، وفــق 
تعبيره. وكان مسلحون أقدموا على تصفية 
ــا بـــالـــرصـــاص بـــعـــد مــهــاجــمــة  ــيـ ــقــــاء رمـ 3 أشــ
منزلهم بحي السكر، شمالي املوصل، أخيرًا، 
»داعــش«،  لتنظيم  ينتمون  أنهم  تحت حجة 
فيما جرى إلقاء زجاجات حارقة على منزل 
آخــــر بـــالـــذريـــعـــة نــفــســهــا، بــحــســب مـــا ذكـــرت 

وكالة »األناضول« لأنباء.
وذكـــــر رجــــل أمــــن فـــي مــحــافــظــة األنــــبــــار، في 
ذكر  عــدم  طالبا  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
ــددًا كبيرًا  ــ اســمــه ورتــبــتــه الــعــســكــريــة، أن »عـ
ممن ضلعوا في ارتكاب جرائم بحق األنبار 
وأهلها أطلق سراحهم بعد اعتقالهم بحجج 
وكفايتها،  األدلـــة  ثبوت  عــدم  منها  مختلفة، 
ــاوى كـــيـــديـــة، فــيــمــا بــعــض حـــاالت  ــدعــ وأن الــ
تــم تبريرها بحجة أن  اإلفـــراج عــن املعتقلن 
هـــؤالء جــواســيــس لصالح الــقــوات األمــنــيــة«. 
 
ً
وأعــــرب عــن اســتــغــرابــه لــهــذه الـــروايـــة، قــائــا
»إنه أمر غير معقول، فكيف يمكن ملن يعمل 
لصالح القوات األمنية أن يفجر بيوتا ويقتل 
مـــدنـــيـــن«. وأكــــــد أن »هــــــذه حــقــيــقــة الــعــديــد 
مـــن عــنــاصــر داعــــش الـــذيـــن أطــلــق ســراحــهــم، 
وشــــــاركــــــوا مــــــرة أخــــــــرى فـــــي هـــجـــمـــات ضــد 
ــقـــوات األمـــنـــيـــة«. وتـــابـــع املـــصـــدر نــفــســه أن  الـ
»داعــش يملك معلومات شاملة ودقيقة عما 
 
ً
يجري في داخــل املــقــرات األمنية، هــذا فضا
مع  وعاقاتهم  السكان،  حــول  معلومات  عــن 
األمــنــيــة. وهــنــاك مصادر  الحكومة والــقــوات 
اســتــخــبــاراتــيــة تــعــمــل لــصــالــح الــتــنــظــيــم، ما 
يدل على أن داعــش هو من يخترق أجهزتنا 

األمنية وليس العكس«، بحسب قوله.
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بغداد بتدخل كل من تركيا وإيران في األزمة، 
أدت إلى انقسام حاد داخل الكتل السياسية 
فــي بـــغـــداد، وكــذلــك إلـــى خــافــات بــن رئيس 
ــبـــادي، واألطـــــــراف الــتــي  ــعـ الــــــــوزراء، حـــيـــدر الـ
اتــهــم  أربــــيــــل«. وأوضـــــح أن »الـــعـــبـــادي  زارت 
الجبوري والنجيفي وعاوي بأنهم يسعون 
إذ  انتخابية،  الــبــارزانــي ألغـــراض  لكسب ود 

الدول  مع  بالتنسيق  وتجميدها  الخارجية 
التي توجد فيها تلك الحسابات.

وقــــــــال مـــــســـــؤول عـــــراقـــــي بــــــــارز فـــــي بــــغــــداد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــواقــف الــجــبــوري  لـــ
والنجيفي وعاوي حيال األزمة، ومطالبتهم 
وبدء  أربيل  على  العقوبات  بوقف  الحكومة 
على سماح  واعتراضهم  املفاوضات سريعا 

األكـــراد بعيدًا عن  مــع  لعقد تحالف  يسعون 
مــوقــفــا متشددًا  تــأخــذ  الــتــي  الشيعية  الــكــتــل 
حيال األزمة«، مؤكدًا أن »التطور األخير دفع 
رئيس الــــوزراء إلــى إطــاق حزمة اإلجـــراءات 
الـــجـــديـــدة، ردًا عــلــى ثــاثــي الـــزيـــارة ألربــيــل، 
عن  وكشف  وعـــاوي«.  والنجيفي  الجبوري 
مساعدة أنقرة لبغداد في رصد أكثر من 30 

تركيا  فــي  أكـــراد  ملسؤولن  مصرفيا  حسابا 
وأوروبا، يتم عبرها إيداع أموال النفط الذي 
يصدره اإلقليم إلى الخارج، أبرزهم مسرور 
البارزاني، نجل مسعود البارزاني، وهوشيار 
زيباري واملستشار في مكتب البارزاني، كاوه 
علي، مضيفا أن »الحكومة العراقية ماضية 
فــي قــــرارات جــديــدة وإجـــــراءات ضــد أربــيــل«. 

وعلمت »الــعــربــي الــجــديــد« عــن مــغــادرة عدد 
الستفتاء  الداعمة  الغربية  الشخصيات  من 
اإلقليم، كانت متواجدة في أربيل منذ مطلع 
سبتمبر/ أيلول املاضي، وتم تعيينهم ضمن 
اللجنة االستشارية التي شكلها اإلقليم قبيل 
إجراء االستفتاء، من بينهم السفير األميركي 
األسبق في العراق، زملاي خليل زاده، ووزير 
الخارجية الفرنسي األسبق، بيرنار كوشنير، 
أخــرى،  ودبلوماسية  سياسية  وشخصيات 
مثل اإلسرائيلي إيدي كوهن، وبرنار هنري 
ليفي، والسفير األميركي السابق في كرواتيا 

بيتر غولبريث.
وقال املتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد 
»الحكومة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الحديثي، 
جرت  التي  بالتفاهمات  معنية  غير  العراقية 
أخيرًا في أربيل، بن نائبي رئيس الجمهورية 
ــان كـــونـــهـــا خـــــــارج ســـيـــاقـــات  ــرملــ ــبــ ورئــــيــــس الــ
الــدســتــور الـــعـــراقـــي«. وأضــــاف أن »الــحــكــومــة 
تتعامل مع القضية وفق القانون والدستور، 
وبالنسبة لها ال تعترف بأي إجــراءات خارج 
هـــذا الــســيــاق، كــمــا أنــهــا لــم تغير موقفها من 
ــتـــان غــيــر الـــشـــرعـــي«.  اســتــفــتــاء إقــلــيــم كـــردسـ
ــل اإلقــــــــــرار بـــاحـــتـــرامـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــى أربـ ــلــ ــع »عــ ــ ــابـ ــ وتـ
ــادة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى كــامــل  ــيــ ــســ الــــدســــتــــور والــ
الــعــراقــيــة، وبــصــاحــيــات الحكومة  ــي  ــ األراضـ
االتحادية في جميع امللفات، وإلغاء ما يعرف 
بــاالســتــفــتــاء، وإال لـــن يــكــون الـــحـــوار نــافــعــا«. 
فــي هــذه األثــنــاء، تترقب بــغــداد عـــودة رئيس 
السليمانية  مــن  معصوم،  فـــؤاد  الجمهورية، 
إلــى مقر إقــامــتــه فــي املنطقة الــخــضــراء خال 
 مــبــادرتــه الــخــاصــة بــحــل األزمـــة. 

ً
ــام، حــامــا أيــ

وقـــال عــضــو االتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
ــد«، إن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ نـــــــــوزاد الـــــجـــــاف، ل
»معصوم يجري حوارات مع القيادات الكردية 
ــادرة«،  ــبــ ــــرض املــ قــبــل الـــعـــودة إلــــى بـــغـــداد وعـ
»املــبــادرة ال تتضمن أي حديث عن  أن  مبينا 
كونفيدرالية،  تشكيل  أو  كــردســتــان  انــفــصــال 
بل حــوارًا ضمن الدستور، وهناك كتل كردية 
الوطني وحركة  االتــحــاد  املــبــادرة، مثل  تدعم 
التغيير وقـــيـــادات فــي الــجــمــاعــة اإلســامــيــة«. 
في  االنتخابات  مفوضية  فتحت  املقابل،  في 
انتخابات  إلــى  الترشح  بــاب  كردستان  إقليم 
السياسية واألحــزاب  الكتل  البرملان، وطالبت 
بتقديم مرشحيها حتى الجمعة املقبل، حيث 
مــن املــقــرر أن تــبــدأ بــعــدهــا الــحــمــلــة الــدعــائــيــة 
ــــي مــفــوضــيــة  ــمـــرشـــحـــن. وقــــــــال مــــوظــــف فـ ــلـ لـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »تــجــاوب  كــردســتــان، لـــ
األحزاب مع التسجيل ضعيف، كما أن البرملان 
واملناطق  كــركــوك  بشمول  يبلغنا  لــم  الحالي 
ال«.  أم  باالنتخابات  األخـــرى  عليها  املــتــنــازع 
وبــّن أن »ذلــك سّبب حالة إربــاك كبيرة داخل 
 إجابات قانونية من 

َ
املفوضية، التي لم تتلق

البرملان أو رئاسة اإلقليم«. 
ــاد الــوطــنــي  ــ ــــحـ وأعــــــــرب املـــتـــحـــدث بـــاســـم االتـ
ــيــــره، عــــن اعـــتـــقـــاده  ــانـــي، ســـعـــدي بــ ــتـ ــكـــردسـ الـ
ــراء االنــتــخــابــات املــحــلــيــة في  بــأنــه لــن يــتــم إجــ
إلى تأجيلها بسبب عدم  اإلقليم بل سيصار 
ــح بــيــره، فــي تصريح  االســتــعــداد لــهــا. وأوضــ
نقلته وســائــل إعـــام كــرديــة، أنــه »مــن املرجح 
تــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة والــرئــاســيــة 
االنتهاء من  إقليم كردستان، بسبب عــدم  في 
كافة التحضيرات الازمة إلجرائها، واملشاكل 
الــفــنــيــة والــقــانــونــيــة الــتــي طــــرأت خـــال األيـــام 
املــاضــيــة«. مــن جــانــبــه، اســتــبــعــد الــقــيــادي في 
ــوان  الــجــمــاعــة اإلســـامـــيـــة الــكــردســتــانــيــة، شـ
كردستان  إقليم  فــي  االنتخابات  إجـــراء  رابـــر، 
في موعدها املقرر، الفتا إلى أن »هناك فتورًا 
الرئيسين بشأن  الــحــزبــن  قــبــل  واضــحــا مــن 
إجـــراء االنــتــخــابــات فــي املــوعــد املــحــدد«. وقــال 
البرملان  فــي مبنى  فــي مؤتمر صحافي  رابـــر، 
ــــداد، »أســـتـــبـــعـــد إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات  ــغـ ــ ــي بـ فــ
فـــي األول من  ــان  ــتـ الــبــرملــانــيــة إلقــلــيــم كـــردسـ

نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل«.

تقريرتحقيق

تبرير اإلفراج عن 
عناصر داعش بذريعة 
أنهم كانوا جواسيس 

للقوات العراقية

بغداد غير معنية بوساطات كردستان

رفض وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، أي تدخل عسكري من 
العراق. وقال الجعفري،  أي دولة مجاورة يستهدف إقليم كردستان 
في مؤتمر صحافي في بغداد، أمس االثنين: »نحن مع وحدة أراضي 
العراق، وتؤيدنا في ذلك الدول والمجتمع الدولي واألمم المتحدة، 
ويمكن  داخلية  عراقية  مشكلة  اإلقليم  انفصال  استفتاء  ومسألة 
حلها بالحوار وفق الدستور، وال نسمح بأي تهديد أو تعد من الدول 

المجاورة يطاول كردستان«.

الجعفري يرفض التدخل األجنبي

خاص

عثمان المختار

الـــذي تنتظر فيه بغداد  الــوقــت  فــي 
العقابية ضد  ــراءات  تــؤدي اإلجــ أن 
ــغــــوط دول  ــــن ضــ  عـ

ً
ــا أربـــــيـــــل، فــــضــ

الجوار اإلقليمية، إيران وتركيا، إلى تراجع 
إقليم كردستان عن موقفه الحالي، واإلعان 
بــشــكــل رســمــي عــن إلــغــاء نــتــائــج االســتــفــتــاء 
وبــــدء الـــحـــوار ضــمــن بــنــود الــدســتــور الـــذي 
يــنــظــم الـــعـــاقـــة بــــن الـــحـــكـــومـــة االتـــحـــاديـــة 
الـــبـــرملـــان  ــيــــس  رئــ زيــــــــــارات  أدت  ــم،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ واإلقـ
الرئيس،  ونائبي  الجبوري،  سليم  العراقي، 
إيـــاد عـــاوي وأســامــة النجيفي، إلــى أربــيــل، 
الــجــمــعــة والــســبــت املـــاضـــيـــن، واجــتــمــاعــهــم 
مــع رئــيــس اإلقــلــيــم، مسعود الــبــارزانــي، إلى 
انــقــســام حـــاد فــي مــواقــف الــكــتــل السياسية 
ــان. في  ــرملـ ــبـ ــل الـ ــ فـــي بــــغــــداد، خــصــوصــا داخـ
هـــذا الـــوقـــت، أكـــد املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــي، لــ ــثــ ــديــ ــحــ الــــعــــراقــــيــــة، ســــعــــد الــ
الجديد«، أن »الحكومة غير معنية بأي شكل 
مــن األشــكــال بتلك الــزيــارات ومــا نتج عنها 
اتــفــاقــات«، فيما طــالــبــت كــتــل سياسية،  مــن 
ــا »تــــيــــار الـــحـــكـــمـــة«، بـــزعـــامـــة عــمــار  ــ ــرزهـ أبـــ
ــة الــقــانــون«، بــزعــامــة نــوري  ــ الــحــكــيــم، و»دولـ
ــبـــوري وعـــــاوي  ــجـ ــي، بـــاســـتـــجـــواب الـ ــكـ ــالـ املـ
وذهــابــهــم  ــقـــرارات  الـ ملخالفتهم  والــنــجــيــفــي، 
إلـــى أربـــيـــل وعــقــد تــفــاهــمــات مـــع الــبــارزانــي 
خـــارج مــا تــم الــتــصــويــت عليه فــي الــبــرملــان، 
وهــو ما نفاه رئيس البرملان، الــذي أكــد، في 
بــيــان، أن ذهــابــه إلـــى أربــيــل واجــتــمــاعــه مع 
البارزاني كان الستشعاره بخطورة املوقف 
الحالي الذي يهدد العراق كدولة. وأصدرت 
بغداد، أمس اإلثنن، حزمة إجراءات عقابية 
االتصاالت  شركات  إخضاع  بينها  جــديــدة، 
االتــحــاديــة في  للسلطة  اإلقــلــيــم  فــي  العاملة 
ــداد قــائــمــة بــاملــوظــفــن  ــإعــ ــبــــدء بــ ــداد، والــ ــغــ بــ
لغرض  باالستفتاء  املــشــاركــن  الحكومين 
فصلهم من وظائفهم، ســواء كانت عسكرية 
لجنة  متابعة  على  العمل  وكذلك  مدنية،  أو 
حسابات مسؤولي اإلقليم املالية في البنوك 

القاهرة ـ العربي الجديد

جــِبــرت مــصــر، بعد تــدخــل أمــيــركــي، على 
ُ
أ

عـــدم فــتــح معبر رفـــح بــعــد عــيــد األضــحــى 
ــــي، فــــي أعــــقــــاب الـــتـــفـــاهـــمـــات الــتــي  ــــاضـ املـ
بــن حركة حماس  الــقــاهــرة،  تمت برعاية 
والقيادي املفصول من حركة فتح، محمد 
ــران املـــاضـــي  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ ــــي يــ دحـــــــــان، فـ
فـــي الـــقـــاهـــرة، بــحــســب مـــا كــشــف مــســؤول 
ــة بـــمـــلـــف املــصــالــحــة  ــلـــى عــــاقــ مــــصــــري عـ
»العربي الجديد«. وأوضح  الفلسطينية لـ
ــه فــــور تـــأكـــد رئــيــس  املـــســـؤول املـــصـــري أنــ
السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من 
جدية مصر في فتح املعبر بالتعاون مع 
»حـــمـــاس« ودحـــــان، أســــرع بــإيــفــاد مــديــر 
اســتــخــبــاراتــه مــاجــد فـــرج، إلـــى واشــنــطــن، 
فتح  على  أميركي  »فيتو«  تبعه  مــا  وهــو 
املــعــبــر. وطــالــب الــجــانــب األمــيــركــي مصر 
الفلسطينية  الــســلــطــة  ــراك  ــ إشــ بــــضــــرورة 
املصالحة،  مــشــروع  ضمن  عباس  بقيادة 
ــا يـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــ وهــــــو مـ
ــــراف حـــرس الــرئــاســة الــتــابــع للسلطة  إشـ

الفلسطينية على إدارة املعبر.
ــرى، ذكــــرت مـــصـــادر بحركة  ــ مـــن جــهــة أخـ
تحذيرات  تلقى  عباس  »الرئيس  أن  فتح 
مــصــريــة وخــلــيــجــيــة مـــن عــرقــلــة مــشــروع 
املــصــالــحــة«. وأضــافــت أن »عــبــاس مجبر 
 
ً
ــذا املــــشــــروع خـــاصـــة ــ ــــضــــي فــــي هـ

ُ
عـــلـــى امل

أميركية«.  بمباركة  يتم  أنــه  تأكد  بعدما 
ــادر »أن رئـــيـــس جــهــاز  ــت املــــصــ ــحــ وأوضــ
االستخبارات املصرية، خالد فوزي، الذي 
زار رام الله وغزة أخيرًا، لحضور مراسم 
ملهامها  الــلــه  الحمد  رامـــي  حكومة  تسلم 
اللهجة  بقطاع غــزة، وجــه تحذيرًا شديد 
لـــلـــرئـــيـــس عــــبــــاس مــــن طـــــرح أي قــضــايــا 
خافية من شأنه إفساد جهود املصالحة« 
عــلــى حــد تعبير املـــصـــادر. وشــــددت على 
أن »فــوزي طالب أبو مــازن بعدم فتح أية 
الوقت  في  املقاومة  بساح  متعلقة  أمــور 
 لــه إنــه سيكون لكل حــادث 

ً
الــراهــن، قــائــا

حديث وإن وقت هذا امللف لم يحن بعد«، 
بحسب املصادر.

ــــي تـــصـــريـــحـــات  ــد أكــــــد فـ ــ ــاس قـ ــبــ وكــــــــان عــ
لوسائل إعام مصرية أنه لن يقبل بتكرار 
نموذج حزب الله في لبنان مع »حماس« 
في فلسطن، مشددًا على ضرورة »توحيد 
الــســاح فــي يــد السلطة الــرســمــيــة«. ومــن 
الثاثاء،  الــيــوم  الــقــاهــرة،  املــقــرر أن تشهد 
لــقــاًء بــن وفـــدي »فــتــح« و»حـــمـــاس«، بناًء 
مــشــاورات  دعــوة مصرية الستكمال  على 
الــوفــدان  وسيجتمع  الداخلية.  املصالحة 
بــمــقــر جــهــاز االســتــخــبــارات املــصــريــة في 
وجود خالد فوزي. ويضم وفد »حماس« 
 مـــن نـــائـــب رئـــيـــس املــكــتــب الــســيــاســي 

ً
كــــا

للحركة، صالح العاروري، ومسؤول ملف 
مــرزوق،  أبــو  الخارجية، موسى  العاقات 
ــدران وعـــزت الــرشــق   إلـــى حــســام بــ

ً
إضـــافـــة

ــزة، يــحــيــى  ــ ــســــؤول الـــحـــركـــة بـــقـــطـــاع غــ ومــ
السياسي  املكتب  رئيس  ونائب  السنوار، 
للحركة في غزة، خليل الحية. ويقود وفد 
حركة فتح عضو اللجنة املركزية، مسؤول 
ــزام األحــمــد،  مــلــف املــصــالــحــة بــالــحــركــة عــ
ــيـــس االســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة  ويـــرافـــقـــه رئـ
وأعضاء  فــرج،  ماجد  اللواء  الفلسطينية، 
الــلــجــنــة املــركــزيــة لــلــحــركــة حــســن الشيخ 
وروحـــي فــتــوح وأحــمــد حــلــس، واملتحدث 

باسم الحركة في غزة فايز أبو عيطة.
ملفات  أن  بالحركتن  مصادر  وأوضحت 
الغربية،  للضفة  املصالحة  ونقل  املعابر، 
وتمكن حكومة الوفاق من اإلدارة الفعلية 
ــاج  ــ ــافــــة لـــحـــل أزمــــــة إدمـ لـــقـــطـــاع غــــــزة، إضــ
موظفي قــطــاع غــزة فــي أجــهــزة الحكومة، 
الوفدين.  بن  اللقاء  مــشــاورات  ستتصدر 
ــــل أمــــس اإلثـــنـــن إلــــى الـــقـــاهـــرة وفــد  ووصـ
ــمــــاس« اآلتـــــي مـــن خـــــارج قـــطـــاع غـــزة،  »حــ
 مــن أبــو مـــرزوق وبـــدران 

ً
والـــذي يضم كــا

كــمــمــثــلــن عــــن مـــكـــتـــب الـــحـــركـــة بــالــضــفــة 
الغربية، والرشق والعاروري الذي يترأس 
ــــن املــــقــــرر أن يــنــضــم الـــســـنـــوار  ــوفــــد. ومـ الــ

والحية إليهم مساء اليوم.

فيتو أميركي 
أوقف فتح معبر رفح

أنقرة ساعدت بغداد 
في رصد 30 حسابًا مصرفيًا 

لمسؤولين أكراد

ترقب عودة الرئيس فؤاد 
معصوم من السليمانية 

حامًال مبادرته الخاصة

ال يزال الوضع بين 
الحوثيين وحزب علي 

عبداهلل صالح، مفتوحًا 
على كل االحتماالت، 

مع اقتحامهم لوزارات 
خاضعة له واتهامه 

بالوقوف وراء إضراب 
المعلمين

تسود حالة من الذعر 
في أوساط المواطنين 

العراقيين في الموصل، 
وفي مدن عدة في 

األنبار، بسبب عودة عناصر 
تابعين لـ»داعش« بعدما 

تم اإلفراج عنهم

خاص انقسام عراقي بعد زيارات عالوي والجبوري والنجيفي  
وتأجيل وشيك النتخابات اإلقليم
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يعّول االنفصاليون األكراد على عامل الوقت لتجاوز األزمة )سافين حامد/فرانس برس(

مدارس عديدة في الموصل فتحت أبوابها )رعد الجّماس/فرانس برس(

انفجرت الخالفات بالتزامن مع مهرجان حزب صالح )محمد حويس/فرانس برس(

وصل وفد حماس أمس ومن ضمنه أبو مرزوق إلى القاهرة )العربي الجديد(

  شرق
      غرب

وزير إسرائيلي 
يهدد ترامب بالمزيد 

من المستوطنات
انــتــقــد وزيـــــر الــبــيــئــة اإلســـرائـــيـــلـــي، 
ــــن )الـــــــــصـــــــــورة(، أمــــس  ــكـ ــ ــــف ألـ ــيـ ــ زئـ
دونالد  األميركي،  الرئيس  اإلثنن، 
تـــــرامـــــب، وحــــــــذره مــــن أن عـــلـــيـــه أن 
ــل عــلــى  ــيــ ــرائــ ــتـــوقـــع مــــصــــادقــــة إســ يـ
املــزيــد مــن الــبــنــاء فــي املستوطنات، 
ــوع املـــقـــبـــل. وقـــــال ألـــكـــن إنــه  ــبــ األســ
»يـــشـــعـــر بــخــيــبــة أمــــــل« ألن تـــرامـــب 
لـــم يــنــجــز وعـــــده االنـــتـــخـــابـــي بنقل 
السفارة األميركية من تل أبيب إلى 
الـــقـــدس املــحــتــلــة. وأضــــــاف: »كــانــت 
هـــنـــاك وعــــــود انـــتـــخـــابـــيـــة واضـــحـــة 
ولكن  إسرائيل  لدولة  ليس  للغاية، 
للناخبن األميركين بنقل السفارة. 

هذا التأخير مؤسف للغاية«. 
)أسوشييتد برس(

منسق لملف
»األسرى والمفقودين« 

قال مصدر إسرائيلي، أمس اإلثنن، 
إن رئيس الوزراء، بنيامن نتنياهو، 
بصدد تعين منسق جديد لشؤون 
اإلسرائيلين،  واملفقودين  األســـرى 
بعد ضغط إحدى العائات. ونقلت 
اإلذاعـــــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة عـــن املــصــدر 
قــولــه إن نــتــنــيــاهــو »مــلــتــزم بــإعــادة 
اإلسرائيلين  واملواطنن  الجندين 
املحتجزين في قطاع غزة«. وأضاف 
ــيـــس الــــــــوزراء مــنــهــمــك فـــي هــذه  »رئـ
املــســألــة، ويــطــرح هــذا املــوضــوع في 

أي اجتماع سياسي«. 
)األناضول(

فلسطين: 
الحكومة اإلسرائيلية 
تواصل ابتالع األراضي

واملغتربن  الخارجية  وزارة  أعلنت 
ــــس اإلثـــــنـــــن، أن  الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــ
الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بـــرئـــاســـة 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو تـــواصـــل بشكل 
ــي  ــ ــتــــاع غــالــبــيــة أراضـ ــتـــســـارع ابــ مـ
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، ألغـــراض 
الـــتـــوســـع االســتــيــطــانــي وعــمــلــيــات 
الــــتــــهــــويــــد. وأشــــــــــارت إلــــــى أن هـــذا 
كيان  »استكمااًل إلقامة  يأتي  األمــر 
ومليشياتهم  للمستوطنن  خــاص 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، على 
أنقاض ما تبقى من حل الدولتن«.
)العربي الجديد(

ماي ونتنياهو 
يطالبان بالتصدي 
لألنشطة اإليرانية 

الــوزراء  رئيسة  باسم  متحدث  أعلن 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، تـــيـــريـــزا مـــــــاي، أمـــس 
أجرته  اتــصــال هاتفي  بعد  اإلثــنــن، 
ــيــــس الـــــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي،  مــــع رئــ
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو )الـــــصـــــورة(، أن 
بــريــطــانــيــا وإســـرائـــيـــل تــتــفــقــان على 
ــدرك املــجــتــمــع الــدولــي  ــــرورة أن يــ ضـ
للخليج  إيـــران  تمثله  الــذي  التهديد 
والشرق األوسط. وقال املتحدث، في 
بيان، »اتفقا على أن املجتمع الدولي 
الــذي  التهديد  يــدرك  أن  يتعن عليه 
تمثله إيران ملنطقة الخليج والشرق 
األوسط األوسع، كما يتعن عليه أن 
يواصل العمل على التصدي ألنشطة 

إيران لزعزعة استقرار املنطقة«. 
 )رويترز(

حزب صالح يدين 
اقتحام الحوثيين وزارات 

العام«  الشعبي  »املؤتمر  حــزب  دان 
فـــــي الــــيــــمــــن، الــــــــذي يــــتــــرأســــه عــلــي 
عـــبـــدالـــلـــه صـــــالـــــح، أمــــــس اإلثــــنــــن، 
اقــتــحــام مــســلــحــن مـــن حــلــفــائــه في 
)الحوثين(  الــلــه«  »أنــصــار  جماعة 
بــــعــــض الــــــــــــــــوزارات. وأفــــــــــاد املــــوقــــع 
الـــــرســـــمـــــي لــــلــــحــــزب بــــــــأن الـــلـــجـــنـــة 
طالبت  السياسي(،  )املكتب  العامة 
»املـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـي« و«حـــكـــومـــة 
بأن  املعنية«،  اإلنــقــاذ«، و»األجــهــزة 
فــي هذه  بالتحقيق  بـــ«ســرعــة  تقوم 
الــتــصــرفــات )االقــتــحــامــات( وضبط 
العناصر التي قامت بها وتقديمها 

إلى القضاء«. 
)العربي الجديد(



التهديدات اإليرانية ألميركا في ذروتها: الموت لـ»كاتسا«

3 سيناريوهات لمصير االتفاق النووي

أسبوع سياسي ساخن في واشنطن

ربما يصبح االتفاق النووي 
موقعًا بين إيران و»الدول 

الست ناقص واحد«

طهران ـ فرح الزمان شوقي

مســائل  عــن  الحديــث  يــدور  حــن 
تتجاوز البرنامج النووي اإليراني 
طهــران  بــن   2015 فيينــا  واتفــاق 
مســائل  إلــى  ويصــل  الدوليــة،  والسداســية 
يجمــع  اإليرانــي،  القومــي  باألمــن  مرتبطــة 
كل صنــاع القــرار فــي دوائــر الحكــم اإليرانيــة 
رجمــت أخيــرًا فــي اتفــاق 

ُ
علــى لهجــة واحــدة، ت

االعتــدال  ترفــع شــعار  التــي  الخارجيــة  وزارة 
واالنفتــاح، مــع خطــاب الحــرس الثــوري الــذي 
املتحــدة  للواليــات  صريحــا  تهديــدًا  وّجــه 
العقوبــات  مســاحة  توســيع  قــررت  حــال  فــي 
ســيهدد  مــا  وهــو  إيــران،  علــى  املفروضــة 
اســتمرار االتفــاق النــووي. وقــال قائــد الحــرس 
الثــوري اإليرانــي محمــد علي جعفــري، بلهجة 
شديدة، إن تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية 
 مع الجيش 

ً
كفيــل بــأن تتعامــل إيران مســتقبال

األميركــي أينمــا تواجــد وكأنــه تنظيــم داعــش. 
كما دعا الواليات املتحدة لسحب قواعدها من 

املناطق املحيطة بإيران.
أعقبت هذا التهديد الشديد اللهجة تصريحات 
صــدرت عــن املتحــدث باســم الخارجيــة بهــرام 
الصحافــي  مؤتمــره  فــي  ذكــر  الــذي  قاســمي، 
األسبوعي يوم االثنن، أن وضع الحرس على 
الئحــة املنظمــات اإلرهابية ســيقابل برد قاطع 
 طّبق أميركيا، 

ْ
وصارم، واصفا هذا االحتمال إن

بالخطــأ االســتراتيجي. ويترقــب الجميــع فــي 
إيــران موعــد تجديــد التصديــق األميركي على 
االتفاق في 15 أكتوبر/ تشــرين األول الجاري، 
ورجح البعض أن تســتأنف واشــنطن عقوبات 
ذات أبعــاد مختلفــة بالتزامــن مــع تصريحــات 
اإلدارة األميركيــة التــي جــّرت مصيــر االتفــاق 
نحو سجال واسع، وهو ما يعني أن القرار قد 

يصبح بيد الكونغرس نفسه.
يطلــق علــى قانــون العقوبــات املرتقــب تطبيقه 
اســم »كاتســا«، وهو الذي صوت عليه مجلس 
النــواب األميركــي فــي يوليــو/ تمــوز املاضــي، 
ووقعــه ترامــب بعــد ذلــك. دســتوريا، يتوجــب 
عقوباتهــا  تدخــل  أن  املتحــدة  الواليــات  علــى 
هــذه حيــز التنفيذ العملي خالل فترة أقصاها 
تســعن يومــا مــن تاريــخ املوافقة عليه. يســعى 
هــذا القانــون ملواجهــة عدة أطراف، فيشــمل في 
 مــن روســيا وكوريــا الشــمالية، 

ً
أجــزاء منــه كال

عــدة قطاعــات  إيــران، ويســتهدف  إلــى جانــب 
فيهــا، وهــو مــا يجعلــه القانون األوســع والذي 
»أم العقوبات«، كونه سيشمل  تصفه طهران بـ
البرنامــج الصاروخــي، ودور الحــرس الثــوري 
إقليميــا، وأفــرادًا وكيانــات علــى صلــة بملــف 
 عــن عقوبــات 

ً
انتهــاك حقــوق اإلنســان، فضــال

مرتبطة بدعم إيران لإلرهاب.
خــالل  واضحــا  الثــوري  الحــرس  قائــد  وكان 
تطبيــق  أن  فذكــر  األحــد،  يــوم  تهديداتــه، 
خــروج  أنــه  علــى  طهــران  ســتقرأه  »كاتســا« 
لواشــنطن من االتفاق النووي، مشــيرًا إلى أنه 
فــي حــال كان الهــدف األميركــي هــو جــر إيــران 
فعلــى  نوويــة،  غيــر  أخــرى  مفاوضــات  نحــو 
الواليات املتحدة أن تعلم أن سياستها خاطئة 

الشــؤون  فــي  الخبيــر  قــال  األمــر،  هــذا  عــن 
السياســية والنوويــة اإليرانية حســن بهشــتي 
بــورـ إن هنــاك ثالثــة احتمــاالت: األول أن يقبــل 
ترامــب االتفــاق النــووي للمرة الثالثة، من دون 
أن يقــوم بــأي خطــوة، وهــو احتمــال مســتبعد. 
تلتــزم  لــم  طهــران  بــأن  يصــرح  أن  والثانــي 
باالتفــاق وســيخرج منــه علــى هــذا األســاس، 
وهــو أيضــا أمــر غيــر مرجــح، حســب رأيــه. أمــا 
الثالــث فهــو اعتبــاره أن طهــران تخــرق جوهــر 
مــن خــالل اإلصــرار علــى سياســاتها  االتفــاق 
فــي  الكــرة  ويضــع  والعســكرية،  اإلقليميــة 
متابعــة  طلــب  خــالل  مــن  الكونغــرس  ملعــب 
املوضوع، وهو ما يعني دراســة امللف ألشــهر، 
وبحــث إمكانية إعادة فــرض العقوبات امللغاة 
بموجــب االتفــاق، ال العقوبــات األخــرى، وبهذا 
لــن تكــون واشــنطن الطرف الذي ســيخرج أواًل 

من االتفاق.
أضــاف  الجديــد«،  »العربــي  مــع  حديثــه  وفــي 
املقابــل  فــي  إيــران  لــدى  أن  بــور  بهشــتي 
علــى  يعتمــدان  لكنهمــا  اثنــن،  ســيناريوهن 
االتفــاق  فــي  األخــرى  األطــراف  تعامــل  طريقــة 
مــع القــرار األميركــي املرتقــب، فإمــا أن يفصــل 
إيــران  وحلفــاء  وروســيا  األوروبــي  االتحــاد 

الخطــوات  عــن  سياســاتهم  التجاريــون 
األميركيــة، وهــو ما يعني االســتمرار باالتفاق 
بــن إيــران و»الــدول الســت ناقــص واحــد«، أي 
باســتثناء أميركا، أو أن تلمس البالد تماشــيا 
بن هؤالء وواشنطن، وهو ما يعني خروجها 

مــن االتفــاق بالكامــل، واتخاذهــا لقــرار نــووي 
واضــح يعيــد نشــاطها فــي املفاعــالت إلــى مــا 
كان عليــه قبــل االتفــاق، أو علــى األقل اتخاذ رد 
فعــل واضــح ســيكون مــن خــالل خطــوة نوويــة 
أن  الراهنــة  املرحلــة  فــي  إيــران  تــرى  جديــدة. 
مــا يحــدث يســتهدف برنامجهــا الصاروخــي 
وقــد  رئيســي،  بشــكل  العســكرية  ومنشــآتها 
عاد ملف تفتيش املنشــآت العســكرية للمشهد 
مجددًا، بعد سنوات رفضت فيها إيران فتحها 
بارتشــن  موقــع  باســتثناء  املفتشــن،  أمــام 
العسكري الذي شككت الوكالة الدولية للطاقة 
الذريــة بوجــود نشــاط نــووي مشــبوه داخلــه. 
وقد طلبت أميركا من الوكالة قبل فترة وجيزة 
أن تدخل لبعض املنشآت اإليرانية العسكرية، 
وذكــر مديرهــا العــام يوكيــا أمانــو، أن املواقــع 
النووية والعســكرية ســيان، وستطلب الوكالة 
تفتيشها إن لزم األمر، فيما علق قاسمي على 
 إن أجهزة املراقبة الدولية ال تشمل 

ً
األمر قائال

طرحــت  حــال  فــي  ولكــن  العســكرية،  املواقــع 
الوكالــة ملــف التفتيــش مجــددًا فســترد إيــران 
علــى األمــر فــي حينــه، فيمــا رفــض مســؤولون 

آخرون األمر مطلقا.
االتحــاد  أطــراف  وتراهــن طهــران حاليــا علــى 
العمــل  اســتمرار  فــي  ترغــب  التــي  األوروبــي 
باالتفــاق النــووي، وعــدم العــودة فيــه للمربــع 
األول، وهــو مــا يبــدو واضحــا فــي تصريحــات 
علــى  يركــزون  ممــن  اإليرانيــن  املســؤولن 
بــل  بالخرقــاء.  أميركيــة يصفونهــا  سياســات 
وتحاول إيران االســتفادة مما يحدث ليتحول 
إلــى مكســب لصالحهــا، فسياســات ترامب هي 
التــي تجــر األوضــاع نحــو تعقيــد ملــف اعتقــد 
الغــرب أنــه طــوى صفحاتــه قبــل عامــن. هــذا 
اإلصــرار اإليرانــي يعنــي أن األمــور تتجه نحو 
توتــر أكبــر وال ســيما أن البــالد ترفــض ربــط 
امللــف النــووي بقضايــا ثانيــة، ومنهــا امللفــان 
ممثــل  كتــب  وقــد  واإلقليمــي،  الصاروخــي 
إيــران فــي األمــم املتحــدة غــالم علــي خوشــرو، 
االتفــاق  أن  تايمــز«،  »نيويــورك  صحيفــة  فــي 
 إلمالءات ثانيــة، معتبرًا 

ً
النــووي ليــس مدخــال

أن االتفاق ليس ثنائيا بن طهران وواشنطن.
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سياسة

ال تزال عواصف الرئيس 
دونالد ترامب، تهب على 

أميركا. تسير عالقته مع 
الكونغرس نحو مزيد من 

التوتر، في انتظار أزمة 
رفض تمديد العمل 

باالتفاق النووي

بلغــت التهديدات اإليرانية الموجهة إلى أميركا مســتويات قياســية، عشــية صدور قــرار الرئيس دونالد ترامب حيــال تحديد مصير 
اتفاق فيينا 2015، وإقرار حزمة عقوبات جديدة تعتبرها طهران بمثابة إعالن حرب

عادت التظاهرات المعادية ألميركا إلى شوارع طهران بقوة في الفترة الماضية )عطا كناريه/فرانس برس(

واشنطن ـ فكتور شلهوب

ســاخن.  أســبوع  فــي  واشــنطن  دخلــت 
غليــان.  حالــة  فــي  السياســية  أوضاعهــا 
اســتحقاقاتها الخارجيــة تتجــه نحــو املزيــد 
مــن التــأزم وربمــا االنســداد، فــي وقــت جــرى 
فيه تفريغ دبلوماسيتها من أي زخم. وبذلك 
لــّوح بهــا الرئيــس  يبــدو أن العاصفــة التــي 
آتيــة  أيــام،  قبــل  ترامــب،  دونالــد  األميركــي، 
بشــكل أو بآخــر. وثمــة أكثــر من مؤشــر يعزز 
هــذا االعتقــاد. ومــن املتوقــع أن يعلــن ترامب، 
قبــل نهايــة األســبوع الحالــي، قــراره بســحب 
الثقة من االتفاق النووي اإليراني، بحجة أنه 
»ال يخــدم املصلحــة األميركيــة«. زعم يخالفه 
أركان فريــق األمــن القومــي فــي إدارته، وعلى 
رأســهم وزير الدفاع، جيمس ماتيس، املؤثر 
أكثر من غيره في قرارات الرئيس. وقد يؤدي 
الرفــض إلــى نشــوء توتــر، للمــرة األولــى، فــي 
عالقتهما. لكن ال يبدو أنه في وارد التراجع، 
إال إذا طرأ مانع مســتبعد، مثل تهديد أركان 
في فريقه لألمن القومي باالستقالة لو فعل. 
األمنيــة  االعتبــارات  علــى  تتقــدم  أولوياتــه 
التــي ينظــر أهــل الخبــرة واالختصــاص مــن 

عدســتها إلــى االتفــاق، فهــو بعــدم موافقتــه 
بــكل  املتقلصــة  السياســية  قاعدتــه  يرضــي 
حــال، وربمــا هــو يفعــل ذلــك لوقــف تآكلهــا، 
ثــم يرمــي كــرة االتفــاق في ملعــب الكونغرس 
إلرباكــه، خصوصــا الجمهوريــن كــرد فعــل 
علــى عــدم تعاونهــم مــع أجندته التشــريعية، 
إيــران  علــى  جديــدة  عقوبــات  فرضــوا  فــإن 
تحميلهــم  يجــري  شــهرين،  غضــون  فــي 
مســؤولية التصعيــد املتوقــع فــي أعقاب مثل 
املواجهــة  مســؤولية  وربمــا  الخطــوة،  هــذه 
العســكرية مــع طهــران لــو وقعــت، وإن عزفوا 
عــن هــذا الخيــار يجــري التشــهير السياســي 
للتخريــب  املحافظــة  قواعدهــم  أمــام  بهــم 
عليهم في االنتخابات. وفي الحالتن، عالقة 
الرئيــس مــع الكونغــرس ســائرة نحــو املزيــد 

من التوتر والخالفات.
دائــرة  توســع  يعكســه  الثانــي،  املؤشــر 
 بــن البيت األبيض 

ً
الخالفــات املتأزمــة أصال

والكونغــرس. ففــي عــدة تغريــدات لــه، صّعــد 
لجنــة  رئيــس  مــع  اشــتباكه  مــن  ترامــب 
الشــيوخ،  مجلــس  فــي  الخارجيــة  العالقــات 
الســناتور الجمهوري، بوب كوركر، ووصفه 
وأنــه  الكونغــرس،  فــي  ســلبي  صــوت  بأنــه 
لــه«،  تأييــدي  دون  »مــن  الفشــل  مــن  خــاف 
فأعلن عن عدم ترشــيح نفســه في انتخابات 
أعــرب  قــد  الســناتور  وكان  املقبلــة.  الســنة 
ــد 

ّ
عــن شــكوكه بكفــاءة الرئيــس واتزانــه املول

»لفوضــى حــال دون وقوعها وجــود الثالثي 
ماتيــس )كبيــر املوظفــن فــي البيــت األبيــض 
ريكــس(  الخارجيــة  )وزيــر  كيلــي  جــون( 
»لتحــّول  أســفه  عــن  أعــرب  كمــا  تيلرســون«. 
البيــت األبيــض إلــى مركــز رعايــة ملــن بلغــوا 
عمــق  يعكــس  جــارح  كالم  الرشــد«.  ســن 
التنافــر واتســاع الفجــوة بــن البيت األبيض 
وقيــادي بــارز فــي الكونغرس الــذي ال يخفي 
مــن  وضيقهــم  تأففهــم  أركانــه  مــن  كثيــرون 

يتمثــل  الثالــث  املؤشــر  الرئيــس.  ممارســات 
ووزيــر  ترامــب  بــن  الخــالف  تحــول  فــي 
الخارجيــة، ريكــس تيلرســون، إلــى مشــروع 
أزمــة جديــدة داخل اإلدارة. وصف تيلرســون 
للرئيــس بأنــه »أبلــه« وتــرداد هــذه العبــارة 
التــي ســلطت وســائل اإلعــالم دائــرة الضــوء 
عليهــا منــذ تســريبها قبــل أيام، أثــار »حنق« 
البيــت األبيــض، الــذي يقــال إنــه لــن يتســامح 
مع هذه الهفوة، ولو أنها حصلت في لحظة 
انفعــال بعدمــا طفــح فيهــا كيــل الوزيــر مــن 
تعامــل ترامــب مــع القضايــا الخارجيــة ومــن 
دواليــب  فــي  وضعهــا  التــي  العصــي  كثــرة 
انقطعــت  فالشــعرة  الدبلوماســي.  قطــاره 
بينهما، والهمس في واشــنطن يتزايد حول 
البحث عن بديل لتيلرسون. وبرز اسم مدير 
وكالــة االســتخبارات املركزيــة )ســي آي إيــه(، 
مايك بومبايو، كبديل عن تيلرسون. ويبدو 
تيلرســون  لدفــع  متعمــدًا  األســماء  تســريب 
قــرار  مــن  الرئيــس  االســتقالة، وإعفــاء  نحــو 
إقالتــه، ملــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن ردة فعل 
رافضة داخل اإلدارة أو الكونغرس، وبالذات 
فــي  الخارجيــة  العالقــات  لجنــة  جانــب  مــن 
فــي  دوره  أن  الشــيوخ، وخصوصــا  مجلــس 
تجميــد وحلحلــة األزمــة الكوريــة الشــمالية 
قــد حظــي بالتقديــر، رغــم التخريــب عليه من 
قبــل البيــت األبيــض، الــذي عــاد وكــرر تقليله 
من أهمية هذا الدور بزعم »أن هناك وســيلة 
تصلــح  الدبلوماســية،  غيــر  فعالــة«  واحــدة 
فــي تجديــد  الشــمالية،  مــع كوريــا  للتعامــل 
الــذي تخشــى  العســكري  بالخيــار  للتلويــح 
جهــات ودوائــر كثيــرة االنجــرار إليه ولو عن 
غير قصد. تمر أميركا في موسم األعاصير، 
بــدأت بالطبيعــي منهــا، ثــم الدمــوي املحلــي، 
العواصــف  دور  يبــدو  مــا  علــى  يأتــي  واآلن 
السياســية الخارجيــة التــي تنــذر بهــا أجواء 

واشنطن املشحونة بالتوتر.

بالكامــل، وقــال »ليــس لــدى طهــران أي جديــد 
لتقولــه أو لتتفــاوض حولــه، كمــا أنهــا ليســت 
معنيــة بالجلــوس مــع أي طــرف علــى طاولــة 
الحــوار«. وأكــد أخيــرًا أن بــالده ستســتفيد مــن 
برامجهــا  لتطــور  لترامــب  األحمــق  الســلوك 

الدفاعية والصاروخية وحتى اإلقليمية.
اإليرانــي  والتراشــق  الترقــب  أجــواء  ووســط 
األميركــي، تــدرك طهــران أن االتفاق النووي قد 
يصبح على املحك، وربما يصادق عليه ترامب 
الــذي وافــق عليــه  أخــرى، وهــو  لثالثــة أشــهر 
األبيــض،  للبيــت  مرتــن ســابقا منــذ وصولــه 
بالتزامــن وفــرض »كاتســا« فــي محاولــة لجــر 
وهــي  منــه،  للخــروج  وربمــا  النتهاكــه  إيــران 
معادلــة ذات بعــد داخلــي أميركــي كذلــك، حيث 
ســيضع األمــور فــي يــد الكونغــرس األميركــي. 

متابعة

■ #مؤتمرات_جنيف #مؤتمرات_أستانة #اتفاق_خفض_التصعيد_
وتخفيف_التوتر مع هذا وآلة القتل تحصد أرواح #الشعب_السوري 

فكيف يعقل أن نثق بمن يقتلنا؟!

■ ستذكرون ما أقول لكم، دخول #تركيا إلى شمال سورية مثابة فخ 
ووحل لن تخرج منه تركيا، كانت هناك فرصة ذهبية أمام تركيا من 

خالل دعم من يقاتل الكرد

■ ستظل الحرب مشتعلة في سورية لسنوات مقبلة ألن حسم املعركة 
من قبل الروس والدولة السورية صعب جدًا

■ هل احترم األكراد الدستور العراقي في االستفتاء... من ال َيحترم ال 
ُيحترم

■ األكراد إخواننا ولهم الحق بتقرير مصيرهم وعلينا كسبهم كإخوة 
بدل العداء معهم فهم األقرب لنا عقائديا ونسبا وسكنا...

■ شعر #اليمنيون بأن صدمة #املجتمع_الدولي من #مجزرة_القاعة_
الكبرى ستوقف العدوان… لكن املجازر تواصلت والعدوان لم يأبه لذلك

■ كل الجرائم في اليمن لم تحظ من قبل هيئات حقوق اإلنسان إال بما 
يشجع على استمرار استخدامها #اليمن_صرخة_حق

■ املال السعودي جعل املنظمات الدولية تكيل بمكيالن حيال حقوق 
الشعوب وحقوق اإلنسان في اليمن

#مجزرة_القاعة_الكبرى

■#املغرب مقاومة الشعب املغربي للتطبيع مع إسرائيل وممثلي الشعب 
في البرملان يواصلون نضالهم بالطريقة الديمقراطية الراقية #األقصى

■ عاملنا العربي زاد انحداره في الصراع مع العدو الصهيوني من 
تطبيع األنظمة إلى تطبيع الشعوب )رواجا وبدء استساغة( 

#فلسطن #إسرائيل #التطبيع

■ الفرحة لتأهل املنتخب املصري الحبيب لن تنسينا جرائم السيسي 
واألسد

اإليراني  الثوري  الحرس  تصنيف  يؤدي  أن  من  قلقها  عن  فرنسا  أعربت 
ضمن المنظمات اإلرهابية على الالئحة األميركية، إلى تفاقم التوترات 
أنييس  الفرنسية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت  المنطقة.  في 
باريس  كانت  إذا  عما  سؤالها  لدى  يومية  إفادة  في  روماتيه-إيسباني 
إطار  »في  إرهابية:  قائمة  على  اإليراني  الثوري  الحرس  وضع  تدعم 
عدم االستقرار اإلقليمي، تتحسب فرنسا ألي أفعال قد تؤجج األزمات 

الحالية«، ودعت إلى »ضبط النفس«.

فرنسا قلقة

الثالثاء 10  أكتوبر/ تشرين األول   2017 م  20 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1135  السنة الرابعة
Tuesday 10 October 2017

9

قطر تصّدر أغذية للمرة األولى
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

الغذائيــة  حصــاد  شــركة  أعلنــت 
قطــر  جهــاز  مــن  )مملوكــة 
بــدء تصديرهــا  لالســتثمار(، عــن 
املــواد الغذائيــة مــن قطــر ألول مرة، على الرغم 

من الحصار املفروض على الدوحة.
الرئيــس  الســادة،  بــدر  بــن  محمــد  وقــال 
التنفيــذي لشــركة حصــاد الغذائيــة، فــي بيــان 
صحافــي، أمــس اإلثنــن، إن التصديــر بمثابة 
تأكيد على قوة واســتقرار االقتصاد القطري، 
وقد »تمكنت حصاد من التصدير في القطاع 
الغذائــي ألول مــرة«. وتســتثمر »حصــاد« فــي 
القطاع الزراعي والغذائي داخل وخارج قطر.

وأضاف السادة في البيان الذي نشرته وكالة 
األنبــاء القطريــة »قنا«، أن الشــحنة تتألف من 
تمــور عاليــة الجــودة )لــم تحــدد كميتهــا(، تــم 
تصديرهــا إلــى الهنــد التي اســتلمت الشــحنة 
الجمعــة املاضيــة. وتمتلــك »حصــاد« العديــد 

مــن االســتثمارات فــي كل مــن قطــر وأســتراليا 
مــن  عــدد  إلــى  إضافــة  وُعمــان،  وباكســتان 
االســتثمارات املســتقبلية املحتملــة فــي آســيا 

وأفريقيا وأوروبا واألميركيتن.
وتغلبــت قطــر بالعديــد مــن اإلجــراءات علــى 
الحصــار، الــذي فرضته الســعودية واإلمارات 
والبحريــن ومصــر منــذ الخامس مــن يونيو/ 

حزيران املاضي.
بــن حمــد  تميــم  الشــيخ  قطــر،  أميــر  وافتتــح 
آل ثانــي، فــي الخامــس مــن ســبتمبر/ أيلــول 
الحــول  أم  فــي منطقــة  املاضــي، مينــاء حمــد 
وأحــدث  أكبــر  أحــد  وهــو  الدوحــة،  جنوبــي 
يســتحوذ  أن  املتوقــع  ومــن  املنطقــة،  موانــئ 
علــى أكثــر مــن ثلــث تجــارة الشــرق األوســط، 
احتياجــات  مــن   %200 مــن  أكثــر  يوفــر  وأن 

السوق املحلية .
واســتقبل املينــاء البالــغ تكلفتــه 7.4 مليــارات 
دوالر وبطاقة استيعابية 7.5 مالين حاوية، 
األول  الشــهر  فــي  حاويــة  ألــف   49 مــن  أكثــر 

فــي ســبتمبر/أيلول  قفــزت  بينمــا  للحصــار، 
املاضي إلى 84 ألف حاوية. كما أطلقْت شركة 
 خطــوط مالحيــة مباشــرة 

َ
موانــئ قطــر تســعة

 األسبوع األول للحصار.
ُ
منذ

وكان بنــك قطــر الوطنــي قــد ذكــر فــي تحليله 
األنبــاء  وكالــة  نشــرته  الــذي  األســبوعي، 
القطريــة، يــوم الســبت املاضــي، أن االقتصــاد 
فــي  االقتصــادات  أقــوى  أحــد  يظــل  القطــري 
منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا رغم 

الحصار.
 علــى ذلــك أن صــادرات 

ً
وطــرح التحليــل دليــال

انقطــاع،  بــدون  تواصلــت  والغــاز  النفــط 
أن  كمــا  للتجــارة،  جديــدة  طــرق  إنشــاء  وتــم 
الســلطات حريصــة علــى تحقيــق درجة عالية 
من االكتفاء الذاتي على املستوى االقتصادي.

وبدأت أسعار الخضر والفواكه في االستقرار 
والعودة إلى مستوياتها الطبيعية مع تدفق 
الواردات من دول بديلة منها تركيا وسلطنة 
واملغــرب  وتونــس  وإيــران  والهنــد  ُعمــان 

تجــارة  لغرفــة  العــام  املديــر  وكان  واليونــان. 
وصناعــة قطــر، صالــح بــن حمــد الشــرقي، قــد 
ذكــر فــي تقريــر مطلــع أكتوبــر/ تشــرين األول 
الجاري أن »الشــركات الوطنية اســتطاعت أن 
تتجــاوز كل العقبــات واملتاريس التي حاولت 
دول الحصــار وضعهــا أمــام وصول منتجات 

قطر إلى أسواق العالم«. 
وزاد إجمالــي قيمــة الصــادرات غيــر النفطيــة 
املاضــي،  آب  أغســطس/  شــهر  خــالل  للدولــة 
مليــون دوالر   492( ريــال  مليــار   1.79 ليبلــغ 
تقريبا(، وفق غرفة قطر، مقارنة بـ 1.32 مليار 
ريال خالل يوليو/ تموز. ووفقا للتقرير، فقد 
دولــة،   58 إلــى  القطريــة  الصــادرات  توجهــت 

منها 13 دولة عربية.
وهمــا  والســيولة،  االحتياطيــات  وارتفعــت 
دعــم  علــى  املركــزي  املصــرف  لقــدرة  مقيــاس 
فــي  دوالر  مليــار   39 إلــى  القطــري،  الريــال 
فــي  أغســطس/ آب مقابــل 36.1 مليــار دوالر 

يوليو/ تموز، بزيادة بلغت نسبتها %7.9.

القاهرة ـ جيهان عبدالغني

قــال مســؤول حكومــي في مصر، إن وفــد صندوق النقد 
الدولي الذي غادر مصر قبل يومن، طالب مصر برفع 
أســعار الوقــود، تحوطــا مــن احتماليــة ارتفــاع أســعار 
الــذي مــن شــأنه  الدوليــة، وهــو األمــر  النفــط بالســوق 
التأثيــر علــى املوازنــة املصريــة التي تخصــص أكثر من 
عشرة في املائة من قيمتها لدعم الوقود. وقدرت مصر 
موازنتها للعام املالي الجاري 2017-2018 على أساس 
األســعار  لكــن  الخــام،  النفــط  لبرميــل  دوالرًا   57 ســعر 
تــدور حاليــا فــي فلــك 58 دوالرًا للبرميــل، مــع احتمالية 

الصعود حال توافق منتجن في األسابيع املقبلة على 
خفــض اإلمــدادات للســوق بغــرض دعــم األســعار التــي 
فقــدت أكثــر مــن نصــف قيمتهــا مــن ذروة مســتوياتها 
فــي منتصــف عــام 2014، عندمــا كانــت عنــد 115 دوالرا 
»العربــي  مــن  طلــب  الــذي  املســؤول،  وقــال  للبرميــل.  
الجديــد« عــدم ذكــر اســمه، إن بعثــة الصنــدوق تحدثــت 
بشــأن  جديــدة  إجــراءات  اتخــاذ  إمكانيــة  مــدى  بشــأن 
تحريك أســعار الوقود، تحوطا من االرتفاعات العاملية 
للخــام، وهــو مــا تــم رفضــه مــن قبــل الحكومــة املصريــة 
واجتماعيــا.   سياســيا  مالئــم  ليــس  الوقــت  أن  حيــث 
ويشرف صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي 

بقيمــة  قــرض  علــى  للحصــول  الحكومــة  عليــه  وافقــت 
ذلــك  ســياق  فــي  الصنــدوق  وُيجــري  دوالر،  مليــار   12
االتفــاق، مراجعــة شــاملة لوضع االقتصــاد املصري من 
حــن آلخــر.  وأوصــى صنــدوق النقــد الدولــي، الحكومة 
لبرنامجهــا  املحــدد  املســار  علــى  بالحفــاظ  املصريــة، 
االقتصادي، للحصول على قرض الصندوق البالغ 12 
مليار دوالر على ثالث ســنوات، وزيادة أســعار الوقود 
قبــل انتهــاء العــام املالــي )2017 /2018(، على اعتبار أن 
الزيــادات املتواليــة لــم تكــن كافيــة لخفــض قيمــة الدعــم 
كنسبة من الناتج املحلي. ويرى املسؤول الحكومي أنه 
مــن املبكــر أن يكــون هناك تأثيــرات على الدعم باملوازنة 

العامــة ملصــر، حيــث إن الســعر العاملــي للنفــط ال يــزال 
دعــم  مصــر مخصصــات  وقــدرت  اآلمنــة.  الحــدود  فــي 
املــواد البتروليــة خــالل العــام املالي الجــاري بنحو 110 

مليارات جنيه )6.2 مليارات دوالر(.
وقــال املســؤول إن الزيــارة القصيــرة التــي قــام بهــا وفــد 
محــدود مــن صنــدوق النقــد الدولــي إلــى مصــر كانــت 
البعثــة  رئيــس  الل،  ســوبير  خلــف  حيــث  تحضيريــة، 
الجديــد املكلــف بمتابعــة ملــف مصر، كريــس غارفيس، 
رئيس البعثة الســابق، وهو ما اســتدعى تجهيز زيارة 
مســبقة قبــل الزيــارة املزمعــة فــي نهايــة الشــهر الجاري 
بشأن املراجعة االقتصادية الثانية لالقتصاد املصري.

صندوق النقد يجدد مطالبة مصر برفع أسعار الوقود

»األسبوع الذهبي« 
ينعش سياحة الصين

ذكرت إدارة السياحة الوطنية 
الصينية، أن 710 ماليني صيني 
أجروا رحالت سياحية في عطلة 

»األسبوع الذهبي« داخل البالد، 
تشمل عطلة العيد الوطني وعطلة 

منتصف الخريف. وأشارت 
اإلدارة في بيان لها، أمس اإلثنني، 

إلى أن 705 ماليني صيني 
أجروا رحالت سياحية داخل 

الصني و5 ماليني خارج البالد، 
الفتة إلى أن سياحة الصينيني، 
أضافت القتصاد البالد 583.6 

مليار يوان، )نحو 71 مليار 
دوالر(. وسجل عدد السياح للعام 

الجاري، زيادة بنسبة %11.9، 
وزيادة في العائدات بنسبة 

13.9% مقارنة مع عطلة العيد 
الذهبي للعام املاضي.

عروض لتطوير حقل 
نفط عراقي

قال وزير النفط العراقي جبار 
اللعيبي، إن شركتي شيفرون 

األميركية وتوتال الفرنسية، 
من بني الشركات التي أبدت 

اهتماما بتطوير حقل مجنون 
في محافظة البصرة جنوب 
بغداد، الذي قالت شركة شل 

البريطانية الهولندية إنها تريد 
االنسحاب منه. كانت شل، قالت 
في سبتمبر/ أيلول املاضي إنها 
اتفقت مع وزارة النفط العراقية 
علي تسليم الحكومة عمليات 

حقل مجنون بعد تغييرات غير 
مالئمة للشروط املالية. وقال 

اللعيبي، وفق رويترز أمس، إن 
بغداد لم تبدأ مفاوضات مع 

أي شركات نفط عاملية بشأن 
حصة شل في الحقل، حيث لم 
ُيتخذ قرار نهائي بشأن خطة 

شل التخارج من الحقل، مضيفا 
أن املفاوضات مستمرة مع شل 
معربا عن أمله في التوصل إلى 

اتفاق مرض للطرفني.

اتهام مصرف أسترالي 
بغسل األموال

تعهد »كومونولث بنك« أكبر 
مصرف في أستراليا، بمواجهة 
دعوى جماعية قد تكون األكبر 

في تاريخ البالد، على خلفية 
اتهامات بحصول خروقات 

لقوانني مكافحة غسل األموال. 
وتأتي الدعوى الجماعية التي 

رفعها مكتب املحاماة »موريس 
بالكبرن« وصندوق تمويل 

الدعاوى القضائية »اي ام اف 
بينثام« أمام املحكمة الفدرالية 

في ملبورن، أمس اإلثنني، عقب 
تحقيق أطلقه »املركز األسترالي 

ملعلومات وتحليل الصفقات« 
)أوستراك( في أغسطس/ آب 

املاضي. ويتهم »أوستراك« 
مصرف كومنولث، بأنه »خالف 
بشكل خطير ومنهجي« قوانني 
مكافحة غسل األموال في آالف 
التعامالت املالية. وتتهم الدعوى 

الجماعية »كومنولث بنك« بخرق 
التزامات املحافظة على السرية 

كشركة مدرجة، ما ألحق الضرر 
باملساهمني الذين اشتروا أسهمه.

أخبار

احتياطي 
الصين 

يواصل 
االرتفاع

ســّجل االحتياطــي الصينــي مــن العمــالت األجنبيــة ارتفاعــا متواضعــا، فــي ســبتمبر/أيلول، للشــهر الثامن علــى التوالي، وبأكثــر قليال مما كانت تتوقعه األســواق، 
مــع تقلــص التدفقــات الخارجــة بفعــل تشــديد الضوابــط وارتفــاع اليــوان، في الوقت الذي ظلــت احتياطيات الذهب دون تغيير يذكر. وأظهــرت بيانات البنك املركزي، 
أمس اإلثنن، أن االحتياطي النقدي ارتفع 17 مليار دوالر، في ســبتمبر/أيلول، إلى 3.109 تريليونات دوالر، مقارنة مع زيادة قدرها 10.5 مليارات، في أغســطس/
آب. وهذه هي املرة األولى التي تقفز فيها احتياطيات الصن، للشــهر الثامن على التوالي، منذ يونيو/حزيران 2014. كما أن املســتوى الذي بلغته هو األعلى منذ 
أكتوبر/تشــرين األول مــن العــام املاضــي. وتشــدد الصــن القواعــد الخاصــة بحركــة رأس املــال إلــى خــارج البــالد، منــذ أواخر 2016، مع ســعيها لدعم اليــوان والقضاء 

على تراجع احتياطياتها.

اقتصاد
الثالثاء 10  أكتوبر/ تشرين األول   2017 م  20 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1135  السنة الرابعة
Tuesday 10 October 2017
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اقتصاد

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــز فــي  ــبــ ــخــ الــ ــا إن هـــــــــدأت أزمـــــــــة  ـــ مـ
الـــســـودان، حتى طلت بــرأســهــا من 
جــــديــــد، لـــتـــعـــود مـــشـــاهـــد انـــتـــظـــام 
املــواطــنــن فـــي صــفــوف طــويــلــة أمــــام املــخــابــز 
الـــتـــي يـــقـــول أصـــحـــابـــهـــا إن كـــمـــيـــات الــدقــيــق 
إلــى حــد بعيد، فيما  تــراجــعــت  املــــوردة إليهم 
تنفي الحكومة شّح املادة الخام للسلعة األهم 
مواطنون  ويشتكي  السودانين.  موائد  على 
الــواليــات ومناطق  منذ أسابيع، في عــدد من 
ــــن نـــــــدرة الـــخـــبـــز،  ــــوم، مـ ــــرطـ ــــخـ بـــالـــعـــاصـــمـــة الـ
أبــواب املخابز، التي  والــوقــوف لساعات أمــام 
الخبز  أرغــفــة  تقليل حــجــم  إلـــى  لــجــأ بعضها 

ورفع أسعارها، استغالال لحاجة املواطنن.
وتقول فاطمة )35 عاما(، لـ »العربي الجديد« 
إن زوجها بات يخرج يوميًا في ساعات مبكرة 
من اليوم )قبل شروق الشمس( لشراء الخبز 
لتجهيز وجــبــة اإلفــطــار ألبــنــائــهــا بــاملــدارس، 
ــادة فــي الــســوق وبــات  وذلـــك منذ أن شحت املـ
الــحــصــول عــلــيــهــا مــنــاال صــعــبــا، مــضــيــفــة، أن 
زوجها ال يعود بالخبز إذا تأخر في الخروج 
بــاكــرا إلـــى املــخــبــز، فــضــال عــن الــســاعــات التي 

بات يهدرها يوميًا لتوفير هذه السلعة.
وبــيــنــمــا تـــأخـــذ األزمــــــة فـــي االزديـــــــــاد، ُيــخــلــي 
اعتبار  عــلــى  مسؤوليتهم،  املــخــابــز  أصــحــاب 
أن تراجع اإلنتاج مرده نقص كميات الطحن 

التي توردها إليهم الحكومة.
ــرى الـــقـــيـــادي فــــي اتــــحــــاد املـــخـــابـــز مــحــمــد  ــ ويــ
عــوض جــبــران، أن السبب األســاســي فــي أزمــة 
الــخــبــز الــتــي تظهر مــن وقـــت آلخـــر، يكمن في 

عدم توفر الكميات املناسبة من الدقيق.
وقــال لـــ »العربي الــجــديــد«: »األســبــوع الفائت 
كــنــا بــنــاخــذ 30% فــقــط مـــن الــحــصــص املــقــرة 

الجزائر ـ حمزة كحال

أخـــيـــًرا، قــطــعــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة الــشــك 
باليقن حول شائعات زيادة أسعار الوقود، 
فــأقــرتــهــا رســمــيــًا فــي مـــوازنـــة الــســنــة املقبلة 
املواطنون  فيها  يواجه  أن  املتوقع  من  التي 

مزيدًا من األعباء املعيشية.
وقـــــــــررت حـــكـــومـــة رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء، أحـــمـــد 
أويـــــحـــــيـــــى، الـــــتـــــي عـــيـــنـــت فــــــي أغـــســـطـــس/

ــال بــعــض الــــزيــــادات على  ــ آب املـــاضـــي، إدخــ
ــواد واســعــة  الــرســوم املطبقة عــلــى بــعــض املــ
ــة  ــواد الـــطـــاقـــة واألغـــذيـ ــ ــتـــهـــالك، مــنــهــا مـ االسـ
وأخرى من الكماليات، وذلك في الوقت الذي 
يعاني املواطنون من شدة الغالء.  ومن بن 
الـــزيـــادات تــبــرز أســعــار كــافــة أنــــواع الــوقــود، 

لنا... كنا نقف في صفوف من الصباح حتى 
يكون  قد  النهاية  الثانية عشرة وفي  الساعة 
نصيبك شوالن دقيق فقط. الكميات املتاحة 

قليلة جدا«.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ وقــــــال مـــحـــمـــد، صـــاحـــب مـــخـــبـــز، ل
الــــجــــديــــد«، إن مــــا يـــصـــرف لـــهـــم مــــن حــصــص 
الدقيق لم يعد يمّكنهم من إنتاج كميات خبز 
الكميات  تــراجــعــت  إذ  منطقته،  حــاجــة  تكفي 
ــــوردة إلــيــهــم مـــؤخـــرا، مــوضــحــا أن الــدقــيــق  املــ
النهار،  مــن  األولـــى  الــســاعــات  ُيستهلك خــالل 

بينما يتعطل خط إنتاج مخبزه بقية اليوم.
ولــــم تــكــن أزمـــــة الــخــبــز فـــي الــــســــودان ولــيــدة 
الـــبـــالد  الــــعــــام 2015، عـــاشـــت  فـــفـــي  الـــلـــحـــظـــة، 
املشاهد عينها، بعدما توقفت شركة »سيقا« 
-إحـــدى أكــبــر مطاحن الــدقــيــق بــالــســودان-عــن 
الدوالر  اإلنتاج؛ احتجاجًا على تحريك سعر 
الــجــمــركــي لــســلــعــة الــقــمــح مـــن 2.9 دوالر إلــى 
استيراد  عن  الدعم  وتقليص  دوالرات،  أربعة 
القمح بنسبة 64%، فضال عن إعالن الحكومة 
وقــتــهــا اســتــيــراد الــدقــيــق مـــن جــانــبــهــا، األمـــر 
الذي رأت فيه املطاحن أن الحكومة تنافسها 
الــقــطــاع، باعتبارها مــن تمد املخابز  فــي هــذا 
بالدقيق بعد طحنه.  وبررت الحكومة خطوة 
ــد الــعــجــز في  اســـتـــيـــراد الـــدقـــيـــق بــــضــــرورة سـ
هــذه املـــادة إلنــهــاء أزمــة الخبز، بسبب تعسر 
استيراد القمح مقابل سرعة استيراد الدقيق 

فحسب النسخة النهائية من قانون املوازنة 
العامة، تقترح الحكومة رفع أسعار الوقود، 
لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الـــتـــوالـــي، بـــزيـــادة بن 

دينارين و5 دنانير. 
املقبل،  الثاني  ليرتفع بدءًا من يناير/كانون 
في حال مصادقة البرملان على االقتراح، سعر 

اته في الدول املوردة. وتستهلك  لسهولة إجراء
الــخــرطــوم، وفــق إحصائيات حكومية،  واليــة 
يوميا،  قطعة خبز  مليون   500 إلــى   450 بــن 
ثمانية  إلــى نحو  تعداد سكانها  حيث يصل 

مالين نسمة.
ــاد املــخــابــز  ــحــ ــقــــابــــل، نـــفـــى رئـــيـــس اتــ وفـــــي املــ
بدرالدين الجالل، وجود أية ندرة في الدقيق، 
املتوفرة منه تكفي حاجة  الكميات  أن  مؤكدا 
البالد لفترات طويلة.  وقال الجالل لـ »العربي 
للمخابز  املخصصة  الحصص  إن  الــجــديــد«، 
أي عوائق  ـــورد بصورة يومية دون 

ُ
وت ثابتة 

في التوزيع، مؤكدا أن العمل في جميع املخابز 
يجري بانتظام وبالطاقة القصوى لإلنتاج.

وتـــراجـــعـــت الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة األســـبـــوع 
ــيـــق، حيث  ــيـــراد الـــدقـ ــتـ املــــاضــــي، عـــن قـــــرار اسـ
أوقفت العملية تماما، فيما أصدرت تراخيص 
املــادة،  املطاحن الستيراد هذه  جديدة لقطاع 
كما أقـــرت إجــــراءات جــديــدة للحد مــن تسرب 
ــتـــخـــدامـــات األخـــــــــرى. ويــتــوفــر  الـــدقـــيـــق لـــالسـ
السودان على 22 مطحنة، ويتجاوز استهالك 
الــــبــــالد مــــن الــــدقــــيــــق مـــلـــيـــونـــي طــــن ســـنـــويـــا، 

تستورد منها السودان نحو 772 ألف طن.
ــدد وزيــــــر الــصــنــاعــة  ــ ــوع املــــاضــــي، حـ ــ ــبـ ــ واألسـ
كــرامــة، خسائر االقتصاد  الــســودانــي مــوســى 
الدقيق بنحو 102  استيراد  الكلي من عملية 
التهريب  عمليات  إلــى  مشيرا  دوالر،  مليون 

التي تتم للدقيق املستورد إلى دول الجوار.
وأكــــد أن الــجــهــات الــفــنــيــة الــعــامــلــة فــي مجال 
ــك الـــتـــســـرب الــــذي  ــ االقـــتـــصـــاد تــعــلــم حـــجـــم ذلـ
بالعمالت  الدقيق  ُيستورد  مقلقا، حيث  عــده 
الصعبة املدعومة من الدولة. وتطرح الحكومة 
الــدقــيــق بــنــاء عــلــى الــســعــر الــرســمــي لــلــدوالر 
وهو 6 جنيهات، فيما يصل سعر الدوالر في 

السوق املوازية إلى قرابة 19 جنيها.
وفـــرضـــت الــحــكــومــة وشـــركـــات الـــدقـــيـــق، منذ 
مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، عــلــى أصـــحـــاب املــخــابــز، 
على  يحتوي  املخلوط، حيث  بالدقيق  العمل 
نسبة 10% ذرة والبقية قمح، ما أثار حفيظة 
املخابز على اعتبار أن املادة الخام باتت هكذا 

رديئة وتفضي إلى خبز دون املستوى. 
ويرى اقتصاديون أن أزمة الخبز في السودان 
الحكومية  السياسات  اســتــقــرار  عــدم  سببها 
املنظمة لهذه السلعة، ما أربك القطاع الخاص 
وفجر األزمة. ويقول املحلل االقتصادي محمد 
ُيستمد  دولــة  ألي  املستقر  »االقتصاد  الناير: 
ــا،  ــهـ اتـ مـــن مــــدى اســـتـــقـــرار ســيــاســتــهــا وإجـــراء
لكن الواضح في النموذج السوداني أن هناك 

تذبذبًا فيما يتصل بملف القمح«.

الــلــتــر الـــواحـــد مـــن الـــوقـــود مـــن نـــوع »بــنــزيــن 
إلـــى 41.39 ديـــنـــارًا، و40.98 ديــنــارًا  املــمــتــاز« 
لـــ »الــبــنــزيــن دون رصــــاص«، فــي حــن يرتفع 
سعر »الديزل« إلى 22.53 دينارًا للتر الواحد. 
هــــــذه الــــــزيــــــادة املـــنـــتـــظـــرة جـــعـــلـــت الــــشــــارع 
فالتجارب  الغليان،  من  حالة  في  الجزائري 
الــتــي عاشها مــع رفــع أســعــار الــوقــود مطلع 
سنتي 2016 و2017، كشفت أن الزيادة أثرت 
الغذائية والخضر  السلع  سلبًا على أسعار 
والفواكه واللحوم، وأعمال التشييد والبناء، 
ــعــــار الـــخـــدمـــات  ــى ارتــــفــــاع أســ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ

وخدمات النقل بكل أنواعها.
ــلـــقـــات ســلــســلــة اإلنــــتــــاج  ــدت كــــل حـ ــ ــ  وقـــــد أبـ
ــهـــالك فـــي الــــدولــــة غــضــبــهــا مـــن رفــع  ــتـ واالسـ
أســـعـــار الـــوقـــود بـــدايـــة مـــن املــنــتــج واملـــــزارع 

وصــــــوال إلـــــى املـــســـتـــهـــلـــك، الــــــذي يــمــثــل آخـــر 
الحلقات وأضعفها.

ــزارع عــبــد الــبــاقــي  ــ وفـــي الــســيــاق، اســتــقــبــل املـ
بــكــيــس مـــن مــحــافــظــة املــســيــلــة )250 كــلــم عن 
العاصمة( خبر رفع أسعار الوقود بكثير من 
االنفعال، حيث قال املزارع لـ »العربي الجديد« 
إن مصاريف النقل وتشغيل مضخات املياه 
وإذا   ،2016 بــدايــة  منذ   %40 بقرابة  ارتفعت 
تمسكت الحكومة بخيار رفع أسعار الوقود 

سترتفع املصاريف بحوالي %60.
وأضاف أن املزارعن سيكونون أمام خيارين 
الــوارد  ال ثالث لهما، إما رفع األسعار، وهو 
الكثيرون في  الــزراعــة كما فعل  تــرك  اآلن، أو 

السنتن املاضيتن.
وواصــل املــزارع الجزائري قائال إن الشاحنة 
الــتــي كــانــت تنقل لــي الــخــضــر والــفــواكــه إلــى 
ســـوق الــجــمــلــة فــي الــعــاصــمــة بنحو 30 ألــف 
ثمن  صاحبها  سيرفع  دوالرا(   290( ديــنــار 
بالرغم  الــوقــود،  ارتــفــاع أسعار  النقل بحجة 
ــادة فـــي ثــمــن الــنــقــل مع  ــزيـ ــدم تـــوافـــق الـ مـــن عـ
الـــــزيـــــادة فــــي مـــصـــاريـــف الـــــوقـــــود، وهـــــو مــا 
والسنة  املاضية  السنة  في  التجربة  كشفته 
الــحــالــيــة، وفــــق بــكــيــس. وعــلــى نــفــس الــــرأي، 
ــة  ــريـ ــزائـ ــجـ ــة الـــجـــمـــعـــيـــة الـ ــابـ ــقـ ســــــار عـــمـــيـــد نـ
لــلــبــحــاريــن الــصــيــاديــن، حــســن بــلــوط، الــذي 
ــذر الــجــزائــريــن بــارتــفــاع آخـــر فـــي أســعــار  أنــ
الــســمــك الــتــي بــاتــت خــــارج الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
التي  الــقــفــزات  بعد  شــهــور،  منذ  للجزائرين 

طاولت أسعارها.
ويقول بلوط لـ »العربي الجديد« إن محركات 
ــزل، فــقــبــطــان  ــديــ ــالــ ســـفـــن الـــصـــيـــد تــشــتــغــل بــ
السفينة سيضطر إلى رفع األسعار، إلحداث 
التوازن بن مصاريف الرحلة واليد العاملة 
وقيمة ما يصطاده حتى ال يقع في الخسارة.
املــواطــن املستهلك هــو اآلخــر ستصله درجــة 
غليان األسعار بفعل رفع أسعار الوقود إلى 
الضعف، إذ يعتبر الحلقة األخيرة التي تدفع 
الثمن الذي يكون في كثير من األحيان فوق 
طــاقــة جيبه. ويــقــول املــواطــن الــجــزائــري نور 
الــديــن دهــقــان: »أســعــار املـــواصـــالت ارتفعت 
ــة بــــدون  ــيـ ــالـ ــة املــــاضــــيــــة والــــســــنــــة الـــحـ ــنـ الـــسـ
الــنــقــل، فــالــنــاقــلــون من  تــرخــيــص مـــن وزارة 

الــقــطــاع الــخــاص رفــعــوا سعر الــتــذاكــر بــن 5 
مراقبيها،  الحكومة  تحرك  ولم  دنانير،  و10 
واألكيد سترتفع األسعار مجددا بالرغم من 
املسافرين  نقل  أن أسعار  النقل  تأكيد وزارة 

لن ترتفع«.
وأضــاف نفس املتحدث لـ »العربي الجديد«، 
أن املواطن هو من سيدفع من جيبه ثمن فشل 
ارتفعت،  األســعــار  أيــن يتجه يجد  الحكومة، 
ــود أو رفـــع  ــوقــ ــــع أســــعــــار الــ ــا رفـ ــ والـــســـبـــب إمـ
الجزائرين  تخوف  من  زاد  ومما  الضرائب. 
الضريبة  الحكومة حجم  رفع  وغضبهم هو 
املطبقة على %90  الداخلي،  على االستهالك 
من السلع املوجودة في األسواق، حيث رفعت 
حــجــم الــضــريــبــة بنسبة مــتــفــاوتــة تــصــل إلــى 
واملكسرات  والـــن  بالتبغ  يتعلق  فيما   %10
)اللوز والفول السوداني والكاجو( باإلضافة 
إلى خدمات اإلنترنت وعملية شحن أرصدة 

خطوط الهواتف النقالة.
وفي تعليق على هذه الزيادات، قال السعيد 
الجزائرية:  العاصمة  صناورية- متقاعد من 
الرواتب واملعاشات  »كل شيء زاد سعره إال 
الشرائية  القدرة  ثابتة، في حن تهوي  فهي 
ــــن  ــواطـ ــ ــاع بـــــســـــرعـــــة«. وأضـــــــــــاف املـ ــ ــقــ ــ إلـــــــى الــ
الجديد«:  »العربي  الجزائري، في حديث مع 
»معاشي 19 ألف دينار )180 دوالرا( وهو ال 
الشهر،  مــن  يوما   15 ألكمل  اآلن حتى  يكفي 
ــه لـــن يــكــفــي أســبــوعــا  والـــظـــاهـــر مــســتــقــبــال أنــ

واحدا«.
وتــــرى نـــاديـــة، الــتــي تــعــمــل فــي أحـــد مصانع 
األدوية، أن الغريب في كل ما يعيشه املواطن 
هو خروج بعض الوزراء مؤكدين أن الزيادات 
الــتــي تــقــرهــا الــحــكــومــة لــن يــكــون لــهــا تأثير 
على الــقــدرة الــشــرائــيــة، قــائــلــة: »ال أدرى بأي 
منطق يسيرون«. وأضافت نادية لـ »العربي 
الجديد« أنها باتت ال تقود سيارتها، خاصة 
امليزانية  ارتفعت  بعدما  العاصمة،  قلب  في 
املـــخـــصـــصـــة لـــلـــوقـــود إلـــــى مـــســـتـــويـــات غــيــر 

مسبوقة.
ويضمن نظام الدعم الجزائري تغطية جزء 
من أسعار الوقود واملاء والكهرباء والحليب 
ــة إلـــــــى أســـــعـــــار الـــســـكـــر  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ والــــــزيــــــت بـ

والطحن.

عدنان عبدالرزاق

ال تـــــزال مـــأســـاة قـــرابـــة 300 ألــــف مـــدنـــي مــحــاصــر بــغــوطــة 
دمشق الشرقية فــي ســوريــة، تتطور نحو األســـوأ، فــي ظل 
غالء األسعار ونفاد السلع من األســواق، رغم اتفاق خفض 
التصعيد، الذي وقعه الروس مع املعارضة، والذي نّص أحد 
بنوده على إدخال األغذية واملساعدات اإلنسانية للمدنين.

وأوضـــح اإلعــالمــي، بريف دمــشــق، زيــاد الــريــس، دور التجار 
الــتــابــعــن لــنــظــام بــشــار األســــد، فــي ارتـــفـــاع األســـعـــار ونقص 
الــســلــع واملــــواد االســتــهــالكــيــة مــن أســــواق مـــدن غــوطــة دمشق 

الشرقية.
لنظام  إن  الجديد«،  »العربي  لـ  الريس خــالل تصريح  وقــال 
بشار األسد شركاء بالغوطة الشرقية، يساعدونه في حصار 
ــــواق، ليتم التحكم  الــســكــان وســحــب بــعــض الــســلــع مــن األسـ
بــاألســعــار والـــعـــرض والــطــلــب، متهمًا -عــبــر عـــرض فــواتــيــر 
الكبير بن دمشق والغوطة-  األســعــار  فــارق  وبيانات تبن 
املكتب االقتصادي بجيش اإلسالم باستغالل الحصار لرفع 

األسعار عبر سماسرة يتبعون نظام بشار األسد.
وأشار الريس إلى وجود مستودعات ببعض مدن الغوطة، 
األغذية  أطنان من  وفــي مدينة دومــا تحديدًا، تحوي على 
محتكرة لـــدى بــعــض الــتــجــار، مــشــيــرًا إلـــى وصـــول الــجــوع، 
حد بحث نساء وأطفال الغوطة في حاويات القمامة، على 
 عن عدم محاسبة التجار املحتكرين 

ً
فضالت طعام، متسائال

من قبل الجهة املسيطرة وهي جيش اإلسالم.
ويــؤكــد الناشط اإلغــاثــي، أبــو بــاســم الــقــابــونــي، لـــ »العربي 
الــقــدرة الشرائية لسكان  الجديد«، أن ارتــفــاع األســعــار فــاق 

الغوطة، مشيرًا إلى أن البضائع كانت تأتي من دمشق التي 
يسيطر عليها نظام األســد، عبر تجار معروفن من خالل 
إدخــال  وتــيــرة  تراجعت  لكنه ومنذ شهر،  الــوافــديــن،  معبر 
التجار ما رفع األسعار وزاد  للغوطة، وزاد احتكار  السلع 
مــن حـــاالت الــجــوع واملـــرض فــي معظم املـــدن والــتــي تشمل: 
زمــلــكــا، عــربــن، رســتــا، حــمــوريــة، سقبا، مــســرابــا، جسرين، 

جوبر وعن ترما.
ــا  وعـــن دخــــول مــســاعــدات إنــســانــيــة بــرعــايــة أمــمــيــة ودورهــ
القابوني،  اإلغــاثــي  يقول  املحاصرين،  احتياجات  بتوفير 
الشحنات  من غوطة دمشق: »دخلت منذ أسبوعن بعض 
ولكن  ومــديــرة،  إلــى حرستا ومسرابا  واإلنسانية  اإلغاثية 
مــن وقتها لــم تــدخــل أيــة مــســاعــدات«، مــنــذرًا بمجاعة، بعد 
تفشي حــاالت املــرض جــراء نقص الطعام واألدويــة وأغذية 

األطفال.
وأشار الناشط اإلغاثي إلى عودة مشاهد الهياكل العظمية 
إلى أهالي الغوطة املحاصرين، منذ أربع سنوات، واحتمال 
بـــدء الــوفــيــات مــع قـــدوم فــصــل الــشــتــاء وعـــدم تــوفــر األدويـــة 
ومواد التدفئة، مشيرًا إلى ما عانته مدن الغوطة التي زاد 
 خالل حصار 

ً
عدد املتوفن فيها عن 216 بينهم 150 طفال

عام 2014.
وعـــانـــت مـــدن الــغــوطــة الــشــرقــيــة بــريــف دمــشــق مـــن حــصــار 
السكان  دفــع  الــســوري عليهم ألعـــوام،  النظام  أطبقه  خانق 
ألكل األعشاب والحيوانات والقوارض، في ظل نقص وغالء 
املــوّحــد  السلع، وبحسب املكتب اإلعــالمــي  فــاحــش ألســعــار 
في مدينة عربن، بالغوطة الشرقية، فقد وصل سعر كيلو 

طحن الشعير إلى ألف ليرة، والفول إلى 3000 ليرة.

أزمة الخبز تتجّدد 
في السودان

الجزائر: غضٌب شعبي لزيادة أسعار الوقود

يعاني أغلب سكان الغوطة فقرًا مدقعًا )Getty(الحكومة تنفي نقص كميات الدقيق من األسواق )أشرف شاذلي/فرانس برس(

)Getty( 2018 الحكومة الجزائرية ترفع أسعار الوقود مطلع

شح السلع يعيد التجويع للغوطة

عادت أزمة الخبز في 
السودان من جديد، 
بفعل نقص كميات 

الدقيق المورد، وفق 
أصحاب المخابز، لكن 

الحكومة أكدت أن 
إمدادات المادة تسير 

بنسق طبيعي

روسيا تستثمر 
في الغاز المصري

قالت روسنفت، أكبر منتج نفط روسي، 
أمس االثنني، إنها اشترت حصة تبلغ %30 

هر، أكبر مكمن 
ُ
في حقل الغاز املصري ظ

للغاز في البحر املتوسط، وذلك من إيني 
اإليطالية مقابل 1.125 مليار دوالر. وبهذا 
تصبح روسنفت شريكا في تطوير أكبر 

حقل غاز باملياه العميقة قبالة سواحل 
مصر باالشتراك مع إيني البالغة حصتها 

اآلن 60% وبي.بي البريطانية التي تملك 
10%. وقالت الشركة، وفق وكالة رويترز: 

»املشاركة في تطوير هذا األصل اإلنتاجي 
املتميز ستعزز موقع روسنفت في أسواق 

أوروبا والشرق األوسط ذات األهمية 
االستراتيجية«.

السعودية تخفض النفط
قال متحدث باسم وزارة الطاقة السعودية، 
إن بالده خفضت مخصصات النفط الخام 

لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل بمقدار 
560 ألف برميل يوميا، في ظل التزام أكبر 

بلد مصدر للنفط في العالم بتعهداته 
للمساعدة في كبح تخمة املعروض العاملي.
وقال املتحدث، في بيان، أمس: »رغم الطلب 
القوي للغاية من زبائن الشحنات املنقولة 

بحرا في الخارج والذي تجاوز 7.711 ماليني 
برميل يوميا، فلم ُيخصص لهم سوى 

7.150 ماليني برميل يوميا«. وأضاف أن 
اململكة »ال تكبح حجم اإلنتاج الكلي فحسب، 

بل األهم من ذلك أنها تكبح الصادرات التي 
تشكل في نهاية املطاف ميزان املخزونات 

والسوق العاملية«.

العراق يقلص زراعة القمح
قالت وزارة الزراعة العراقية، إنها تخطط 
لزراعة نحو 1.6 مليون هكتار )الهكتار 

يعادل 10 آالف متر مربع( من القمح خالل 
موسم 2017/ 2018. وتقل األرقام املعلنة 

عما تمت زراعته العام املاضي املقدرة بنحو 
1.8 مليون هكتار، وهو ما أرجعه مهدي 

القيسي، الوكيل الفني بوزارة الزراعة، إلى 
التغيرات في املناخ. وقال القيسي، وفق وكالة 

رويترز، إنه من السابق ألوانه تقدير حجم 
اإلنتاج، ولكنه يأمل أن يقترب من اإلنتاج 

املستهدف املوسم املاضي عند 3.65 ماليني 
طن. وقالت وزارة التجارة إنها اشترت 2.38 

مليون طن من القمح املحلي في موسم 
2017، بينما تقديرات وزارة الزراعة أعلى 

عند 3.1 ماليني طن. 

متفرقات

102
ــة  ــاع ــن ــص حـــــدد وزيــــــر ال
كرامة،  موسى  السوداني 
من  الكلي  االقتصاد  خسائر 
الدقيق  اســتــيــراد  عملية 
دوالر،  مليون   102 بنحو 
مشيرًا إلى عمليات التهريب 
التي تتم للدقيق المستورد 

إلى دول الجوار

تقارير عربية

قضية

نفط

سورية

من المتوقع أن ترتفع 
أسعار كثير من السلع 

والخدمات تأثرا بالوقود

الثالثاء 10  أكتوبر/ تشرين األول   2017 م  20 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1135  السنة الرابعة
Tuesday 10 October 2017

الثالثاء 10  أكتوبر/ تشرين األول   2017 م  20 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1135  السنة الرابعة
Tuesday 10 October 2017

الجيده للسيارات تكشف عن الفائزين في النسخة الثالثة
ــل الحــري  ــده للســيارات«، الوكي أعلنــت »الجي

ــمي  ــم الرس ــر، واملنظ ــفروليه يف قط ــيارات ش لس

ــرايف،  ــر الفوتوغ ــابقة ‘SeeMyDoha’للتصوي ملس

و  الثالثــة  النســخة  يف  الفائزيــن  أســاء  عــن 

األخــرة مــن املســابقة خــال حفــل لتوزيــع 

الجوائــز أقيــم يف فنــدق دبليــو الدوحــه  مبعــرض  

Art 29، يــوم األحــد 8 أكتوبــر حيــث تــم عــرض 

املعــرض  وسيســتمر  املرشــحة  الصــور  جميــع 

حتــى 18 أكتوبــر2017. 

ــده،  ــم الجي ــد جاس ــيد محم ــل الس ــر الحف ح

املديــر التنفيــذي ملجموعــة ’الجيــده‘ ومجموعــة 

ــده للســيارات‘. ــة ’الجي ــي رشك ــن ممث م

يشــار إىل أن مســابقة SeeMyDoha للتصويــر 

هــي جــزء مــن SeeMyCity تبنتهــا الجيــده 

للتصويــر  ســنوية  كمســابقة  للســيارات 

الفوتوغــرايف. وترتكــز املنافســة عــى الهواتــف 

الذكيــة ومنصــة التواصــل االجتاعــي انســتغرام، 

وقــد بــدأت املنافســة يف أكتوبــر 2016. 

وكانــت املســابقة قــد حققــت شــعبية كبــرًة منــذ 

ــر  ــا تعت ــث أنه ــام 2014-2013، حي ــا ع انطاقه

واحــدًة مــن أكــر الفعاليــات املنتظــرة خــال 

ــرايف يف  ــر الفوتوغ ــواة التصوي ــبة له ــام بالنس الع

ــة. ــة الدوح ــة القطري العاصم

ــة  ــة بطريق ــر الدوح ــابقة إىل تصوي ــدف املس ته

النــاس  تجــارب  تعكــس  وملهمــة،  جديــدة 

See-  الفريــدة مــن نوعهــا. أصــدرت مســابقة

ــا  ــي تنظمه ــرايف الت ــر الفوتوغ MyDoha للتصوي

الفائزيــن   للسيارات‘أســاء  ’الجيــده  رشكــة 

باملراتــب الثاثــة األوىل هــذا العــام، حيــث وقــع 

اختيــار اللجنــة املؤلفــة مــن مجموعــة خــراء 

التصويــر عــى ريتشــارد ليمبــو ليحــل يف املرتبــة 

ــخصني إىل  ــة لش ــة مخصص ــى برحل األوىل ويحظ

ســلطنة ُعــان مــع إقامــة ملــدة ليلتــني يف فنــدق 

ــد  ــن محم ــتلمها م ــة الخمــس نجــوم اس ــن فئ م

التنفيــذي ملجموعــة  املديــر  الجيــده،  جاســم 

’الجيــده‘، وماريــان هــوب، مؤسســة مــروع 

SeeMyCity. يف حــني تســلّمت كل مــن الرابحتني 

باملركــز الثــاين والثالــث عــى التــوايل، هيــا آل ثــاين 

وإميــان هيفــي، قســيمة بقيمــة 5,000 ريــال 

ــم. ــل التكري ــاء حف ــري أثن قط

ويف إطــار تعليقــه عــى هــذه املناســبة، قــال 

الســيد محمــد  جاســم الجيــده، املديــر التنفيــذي 

للغايــة  ســعداء  »نحــن  ’الجيــده‘:  ملجموعــة 

بالعــدد الكبــر مــن املشــاركات التــي تلقيناهــا يف 

نســخة املســابقة هــذا العــام مــن الصــور الرائعــة 

ــني أو  ــني القطري ــة املواطن ــت بعدس ــي التقط الت

املغرتبــني، إذ نجحــت مجموعــة كبــرة مــن هــذه 

الصــور بتســليط الضــوء عــى الدوحــة وإظهارهــا 

بأبهــى حلــة أمــام العــامل. ومــع انتهــاء منافســات 

املســابقة هــذا العــام، أود أن أشــكر ماريــان 

يف  ملســاهمتهم   SeeMyCity وموقــع  هــوب 

إنجــاح هــذه املســابقة منــذ انطاقهــا عــام 2013. 

ــي  ــات الت ــم الفعالي ــتمرار يف تنظي ــل باالس ونأم

بالقيــام مبســاهات  الدائــم  التزامنــا  تعكــس 

ــا  ــع وملدينتن ــد الرائ ــذا البل ــة له ــة قّيم اجتاعي

ــة«. الحبيب

’SeeMyDoha‘ مسابقة التصوير الفوتوغرافي

 باقــة خدمــات متميــزة وضمــان صيانة شــاملة
              لمــدة خمــس ســنوات

منطقة  يف  الفاخرة  ’مازيرايت‘  لعالمة  الرسميون  الوكالء  كشف 
العروض  من  باقة  تقديم  عزمهم  عن  وأفريقيا  األوسط  الرشق 
’مازيرايت‘  سيارات  كافة  عىل  شاملة  صيانة  وضــان  املتميزة 
الفاخرة. الرياضية  السيارات  فئة  ضمن  تندرج  والتي  املباعة 
االستثنائية  وخواصها  املتميز  اإليطايل  طابعها  من  وانطالقاً 
يف  املضافة  القيمة  ذي  العرض  هذا  يأيت  التصميم،  حيث  من 
واألداء  التصميم  يف  تفردها  من  التجارية  العالمة  لتعزز  املنطقة 
عىل  املتاح  الشاملة  الخدمات  عقد  ويشمل  املستوى.  رفيع 
الهواء،  وفالتر  املحرك  زيت  من  كالً  التشكيلة  مناذج  مختلف 
القيادة  وأحزمة  واألقــراص  والخلفية،  األمامية  الفرامل  ووسائد 
لالستهالك. القابلة  املــواد  من  مختارة  مجموعة  إىل  باإلضافة 
الرياضية  السيدان  سيارة  من  االختيار  ’مازيرايت‘  لعشاق  وميكن 
’كواتروبورتيه‘؛   – الرائدة  السيدان  وسيارة  ’جيبييل‘؛   – التنفيذية 
كابريو‘  ــران  ’ج وسيارة  الرياضية؛  توريزمو‘  ــران  ’ج وسيارة 
املكشوفة ذات املقاعد األربعة؛ وسيارة ’ ليڤانتي‘ الوحيدة يف فئة 
’مازيرايت‘. عالمة  من  االستخدامات  متعددة  الرياضية  السيارات 
الرشق  مازيرايت  عام  مدير  ديلفينو،  لوكا  قال  املناسبة،  وبهذه 

مختلف  يف  العرض  صالة  من  السيارة  “خروج  وأفريقيا:  األوسط 
أرجاء املنطقة ليس سوى النقطة التي تبدأ عندها تجربة ’مازيرايت‘. 
رعاية  بتجربة  عمالئها  لتزويد  الفاخرة  التجارية  العالمة  وتسعى 
وخدمات استثنائية بعد البيع انطالقاً من إدراكها ألهمية هذا الجزء 
يف ملكية السيارة. ويلعب هذا العرض الجديد دوراً مهاً يف التأكيد 
التجارية”. عالمتنا  سيارات  سائقي  برفاهية  التزامنا  مدى  عىل 
لدى  البيع  بعد  ما  خدمات  مدير  كابوتو،  فيتو  قال  جانبه،  ومن 
’مازيرايت‘ يف منطقة الرشق األوسط وأفريقيا: “لن تكون سياراتنا 
الجديدة بحاجة للخدمة إال مرة واحدة كل 20 ألف كيلومرت أو 12 
شهراً – أيها يأيت أوالً – ما يتيح لعمالئنا الكرام قدراً أكرب من راحة 
البال نظراً إلتقان صناعة سياراتنا وأدائها رفيع املستوى. ومع ذلك، 
نسعى من خالل هذا الضان الشامل وحزمة الخدمات املتكاملة إىل 
منح السائقني قيمة أكرب عند النظر إىل التكلفة اإلجالية للملكية”.
من  الرياضية  ’مازيرايت‘  سيارات  إحدى  لرشاء  األمثل  الوقت  إنه 
لها. مقراً  مودينا  من  تتخذ  التي  الفاخرة  السيارات  صناعة  رشكة 
ــات  ــوم ــل ــع ــل وامل ــي ــاص ــف ــت ــن ال ــىل مـــزيـــد مـ ــالع عـ ــالطـ لـ
ــرض. ــول الـــعـــرض، يــرجــى زيـــــارة أقــــرب صــالــة عـ ــ ح

ســيارات مازيراتــي فــي منطقــة الشــرق 
األوســط وأفريقيــا
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باتت  األردنــيــة  الحكومة  أن  يبدو 
تبحث عــن بــدائــل أخــرى غير رفع 
ضريبة الــدخــل، لــزيــادة اإليـــرادات 
العجز  املقبل، بهدف تخفيض  العام  املحلية 
املالي في املوازنة الذي يبلغ سنويًا أكثر من 
اإلنفاق  الــذي يشهد  الوقت  مليار دوالر، في 
بشقية الجاري والرأسمالي ارتفاعًا كبيرًا كل 
املاضي  األســبــوع  الحكومة  عـــام. وتــراجــعــت 
عـــن تــوســيــع شــريــحــة الــخــاضــعــن لضريبة 
الدخل من األســر واألفــراد، بعد االعتراضات 
واالنتقادات الشديدة، التي واجهتها من قبل 
الشعبية  القطاعات  البرملان ومختلف  نــواب 

والحزبية والنقابات العمالية واملهنية.
ولــكــن الــحــراك الـــذي تــقــوم بــه الــحــكــومــة منذ 
ــام بــقــيــادة رئــيــســهــا هـــانـــي املــلــقــي، كشف  ــ أيـ
ــدة تـــقـــوم عــلــى  ــديــ ــهـــات جــ ــن تـــوجـ ــقـــاب عــ ــنـ الـ
أســاس إعــادة النظر في الدعم املقدم لبعض 
السلع وعلى وجه الخصوص الخبز، إضافة 
ــــادة ضــريــبــة املــبــيــعــات عــلــى عـــدد من  إلـــى زيـ
له  فــي كلمة  امللقي  السلع والــخــدمــات. وقـــال 
أمام مجلس األعيان )الشق الثاني للبرملان(، 
يوم اإلثنن املاضي، إن حوالي ثلث السكان 
)من غير األردنين( يستفيدون من اإلعفاءات 

الضريبية على السلع.
وأضــاف أن الدعم يجب أن يذهب لألردنين 
وليس للثلث اآلخر من السكان، مشيرا إلى أن 
تخضع  استثناء  دون  املدعومة  السلع  كافة 
حاليا للدراسة بهدف توجيه الدعم للمواطن 
للسكان  تعداد  آخــر  للسلع. وبحسب  وليس 
األردن  عــــدد ســـكـــان  بــلــغ  عــــام 2015،  أجـــــري 

حوالي 9.5 مالين نسمة.
وتــخــطــط الــحــكــومــة لـــزيـــادة إيــراداتــهــا الــعــام 
زيــادة  املقبل بحوالي مليار دوالر من خــالل 
ــــع  ــــل ورفـ ــــدخـ كـــــفـــــاءات تـــحـــصـــيـــل ضـــريـــبـــة الـ
إلغاء  جــانــب  إلــى  املبيعات  عــائــدات ضريبة 

الدعم عن السلع والخدمات.
وقــــال مــســؤول حــكــومــي فــي تــصــريــح خــاص 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة تـــدرس 
حــالــيــا بشكل جـــاد إعــــادة الــنــظــر بــآلــيــة دعــم 
السلع بحيث يتم توجيهها للمستحقن من 
الــشــرائــح الفقيرة ومــحــدودة الــدخــل مــن بن 
األردنين. وأضاف املسؤول أن من بن السلع 
املدعومة حاليا الخبز، وهناك توجه لتغيير 
ــيــــن  ــاء األردنــ ــة الــــدعــــم بــحــيــث يـــتـــم إعــــطــ آلـــيـ
مــخــصــصــات مــالــيــة، مــقــابــل تــحــريــر أســعــار 
الخبز، وبالتالي تحقيق وفــر من خــالل رفع 

األسعار على غير األردنين. 
للخبز  الحكومي  الــدعــم  مخصصات  وتبلغ 
كــمــا  دوالر.  ــيـــون  ــلـ مـ  140 حــــوالــــي  ــًا  ــويـ ــنـ سـ
وتباع  املنزلي  الــغــاز  أســعــار  الحكومة  تدعم 
إلــى جانب  األســطــوانــة بحوالي 10 دوالرات 
ــســــؤول  ــيــــر املــــــيــــــاه.  وبـــحـــســـب املــ دعــــــم فــــواتــ
الحكومي فإن هنالك عدة سيناريوهات تمت 
دراستها، تتمثل بإمكانية صرف دعم نقدي 
أو  املستهدفة  الفئات  مــن  لألردنين  مباشر 

اعتماد البطاقات الذكية لدعم الخبز.
في حال  الخبز  كيلو  يبلغ سعر  أن  ويتوقع 
رفع الدعم عنه حوالي 34 قرشا )الدينار 100 
املــدعــوم  بالسعر  يــبــاع حاليا  بينما  قـــرش(، 
الحكومة  وتــدعــم  دوالر(.   0.23( قــرشــا   16 بـــ 
وفق  أدى  مــا  للمخابز،  املــبــاع  الطحن  سعر 
املـــســـؤول إلـــى ظــهــور عــمــلــيــات مــتــاجــرة غير 
لــدول  وتهريبه  املــدعــوم  بالطحن  مــشــروعــة 
مـــجـــاورة إلـــى جــانــب اســتــخــدامــه فـــي إنــتــاج 

أصناف أخرى غير مدعومة.
وكشف مسؤول في وزارة املالية في تصريح 
تدرس  الحكومة  أن  عن  الجديد«  »العربي  لـ 
قوائم السلع والخدمات املعفاة من الضرائب 
ضمن  املبيعات  لضريبة  إخضاعها  بــهــدف 

برنامج الحكومة املالي للعام املقبل.
وأضاف املسؤول أن هناك العديد من السلع 
املبيعات  لضريبة  تخضع  التي  والــخــدمــات 
بــنــســب أقــــل مـــن حــدهــا األعـــلـــى الــبــالــغ %16 

ومنها ما هو معفّي بالكامل.
ويبدو أن برملانين يؤيدون هذه التوجهات 
الحكومية، فقد أشار رجائي املعشر، رئيس 
ــيـــان  ــتـــصـــاديـــة فــــي مــجــلــس األعـ الــلــجــنــة االقـ

انــعــكــس الــتــوتــر الــســيــاســي بـــن الـــواليـــات 
ــال  ــا عـــلـــى رجــ ــيـ ــركـ ــة وتـ ــيـ ــركـ ــيـ ــدة األمـ ــحـ ــتـ املـ
ــدوا تــخــوفــا من  ــ األعـــمـــال األتــــــراك، الـــذيـــن أبـ
البلدين،  بن  االقتصادية  العالقات  تضرر 
في الوقت الــذي انخفضت فيه قيمة الليرة 
ــام الـــــــــدوالر، خـــالل  ــ الـــتـــركـــيـــة بــنــحــو 2% أمــ

تعامالت أمس اإلثنن.
وعــلــقــت الــبــعــثــة األمـــيـــركـــيـــة فـــي تــركــيــا ثم 
البعثة التركية في واشنطن خدمات إصدار 
التأشيرات، يوم األحد املاضي، بعد اعتقال 
أحد موظفي القنصلية األميركية في تركيا 

)الـــشـــق الـــثـــانـــي لـــلـــبـــرملـــان(، فـــي تــصــريــحــات 
املاضي،  السبت  مساء  الحكومي  للتلفزيون 
إلى ضرورة تقديم الدعم الحكومي للمواطن 
وليس للسلعة وتوجيهه للطبقتن الوسطى 
والفقيرة، واملضي قدما في عملية اإلصالح 
ــيــــة تـــعـــزيـــز  ــمــ ــــت إلـــــــى أهــ ــفـ ــ االقــــــتــــــصــــــادي. ولـ
اإليرادات الحكومية وضبط النفقات، مضيفا 
أن الحكومة تمكنت من خفض اإلنفاق بمبلغ 
200 مليون دوالر وهــي خــطــوة فــي االتــجــاه 
تحقيق  فــي  يساعد  وفــر  لتحقيق  الصحيح 

أهدافها وبرامجها.
ــيـــس الــلــجــنــة  ــد الـــصـــفـــدي، رئـ ــمـ ــال أحـ ــ كـــمـــا قـ
املالية في مجلس النواب: ال بد من مكاشفة 
يعانيها  التي  الصعبة  باألوضاع  املواطنن 
النهوض  مسؤولية  وأن  الوطني،  االقتصاد 

التي  للتحديات  حــلــول  وإيــجــاد  باالقتصاد 
أن  تواجهه هي مسؤولية تشاركية ويتعن 
يتحمل مسؤولياته من دون االلتفات ملسألة 
نضع  وأن  بــطــوالت  عــن  البحث  أو  الشعبية 
الــوطــن واملــواطــن في  نصب أعيننا مصلحة 

املقام األول واألخير«.
ــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــقــديــم  ــا الـــصـــفـــدي إلـ ــ ودعــ
للسلعة، خصوصا  ولــيــس  لــلــمــواطــن  الــدعــم 
غــيــر  مــــن  هــــم  األردن  ســــكــــان  ــلـــث  ثـ نـــحـــو  أن 
األردنـــيـــن، مــشــيــرا إلـــى أن مــن آلــيــات تقديم 
الــدعــم الــبــطــاقــة الــذكــيــة أو مــن خـــالل فــاتــورة 
أو  الكهرباء  شــركــة  مــع  بالتنسيق  الكهرباء 
بأي طريقة مناسبة أخرى. ويبدو أن جماعة 
ــوان املسلمن تؤيد هــي األخـــرى، إعــادة  اإلخـ
التفكير في أسلوب دعم بعض السلع واملواد 

األسبوع املاضي. واملوظف املعتقل مواطن 
تـــركـــي تـــقـــول أنـــقـــرة إنــــه مــتــهــم بالتجسس 
وعـــلـــى صــلــة بــتــنــظــيــم الـــداعـــيـــة واملـــعـــارض 
التركي، فتح الله غولن، الذي تعتبره أنقرة 
العسكري  االنقالب  مدبرا أساسيا ملحاولة 
ــــط يــولــيــو/تــمــوز 2016،  الــفــاشــلــة فـــي أواسـ
والذي يقيم حتى اآلن في الواليات املتحدة 

وتطالب تركيا بتسليمه إليها.
وزاد ســعــر الــــــدوالر فـــي شـــركـــات الــصــرافــة 
واملـــصـــارف الــتــركــيــة، إلـــى نــحــو 3.7 لــيــرات، 
بعدما كان يبلغ 3.61، كما تراجعت العملة 

ــيــــة، ليسجل الــيــورو  الــتــركــيــة أمــــام األوروبــ
نــحــو 4.33 لـــيـــرات، بــعــدمــا كـــان يــبــلــغ 4.24 

ليرات.
وقالت جمعية رجال األعمال والصناعين 
ــتـــرز، إن  ــراك، فــي بــيــان أمــــس، وفـــق رويـ ــ األتــ
االقتصادية  بالعالقات  ستضر  الــخــالفــات 
وكـــذلـــك بــاملــواطــنــن الـــعـــاديـــن، مــشــيــرا إلــى 
أن الــعــمــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة لــحــل »أزمــــة 
الــفــور وأن  الــتــأشــيــرات« يجب أن تبدأ على 
ــات يـــجـــب تــســويــتــهــا  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــات والـ ــخــــالفــ الــ

بالدبلوماسية الهادئة.
ــى مــنــح  ــلــ ــــود عــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ ــلــــلــــون إن  وقـــــــــال مــــحــ
الــتــأشــيــرات ســـوف تــضــر بــقــطــاع السياحة 

واألعمال التجارية التركية. 
وتــســعــى تــركــيــا خــــالل املـــوســـم الــســيــاحــي 
لعام 2017 إلى العودة إلى أرقام عام 2014، 
الــذي تجاوز فيه عدد السياح 41.5 مليون 

شخص.
بعد  تراجعت  قد  التركية  السياحة  وكانت 
أن حـــظـــرت روســــيــــا ســـفـــر مــواطــنــيــهــا إلـــى 
تركيا، في أعقاب أزمة سياسية إثر إسقاط 
أنــقــرة طــائــرة حربية روســيــة قــرب الــحــدود 
السورية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، 
لكن ما لبثت أن عادت العالقات بن البلدين 
وتــم رفــع حظر السفر الــروســي في يوليو/

تموز 2016.
وقالت مؤسسة اإلحصاء التركية إن عائدات 
الــســيــاحــة بــتــركــيــا حــقــقــت ارتــفــاعــا بمعدل 
8.7%، خالل الربع الثاني من العام الحالي، 
مقارنة مع الفترة نفسها من العام املاضي، 
في  السياح  إنــفــاق  إجمالي  أن  إلــى  مشيرة 
إلــى 5.4 مليارات دوالر خالل  تركيا وصــل 

الربع الثاني من العام الحالي 2017.
 )العربي الجديد، رويترز(

الــجــديــد«، إن الــنــقــابــة دعـــت الجــتــمــاع طــارئ 
ملــنــاقــشــة الـــتـــوجـــهـــات الــحــكــومــيــة بــإخــضــاع 
السلع الغذائية األساسية لضريبة املبيعات.

وأضـــــــاف تـــوفـــيـــق أن رئـــيـــس الـــــــــوزراء أعــلــن 
ذلـــك صـــراحـــة قــبــل أيــــام مـــا أدى إلـــى ارتــفــاع 
الـــذي يعاني من  الــتــجــاري،  مــخــاوف القطاع 
حـــالـــة ركـــــود غــيــر مــســبــوقــة، بــســبــب تــراجــع 

املبيعات، مشيرا إلى أنه سيتم بلورة موقف 
واضــــح ومـــحـــدد مـــن الــتــوجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــا. وتـــابـــع أن الــســلــع  ــرارهــ والــضــغــط لــعــدم إقــ
الغذائية غير مدعومة أصــال، ورغــم ذلك فإن 
القدرات الشرائية للمواطنن منخفضة جدا، 
وانــعــكــســت ســلــبــيــًا عــلــى الــنــشــاط الــتــجــاري، 
لــلــضــريــبــة ســيــتــحــمــلــه  ــع  ــ رفـ مــعــتــبــرا أن أي 
ــدم إخـــضـــاع  ــ ــتـــجـــار وبـــالـــتـــالـــي يـــتـــوجـــب عـ الـ
إن  حيث  املبيعات،  لضريبة  الغذائية  السلع 
العالم ال ترتب ضــرائــب على  كثيرا مــن دول 
املواد التموينية. وارتفع معدل التضخم في 
السبعة  األشــهــر  خــالل   %3.2 بنسبة  األردن 
ــــى مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــســبــب الـــزيـــادة  األولــ
الــتــي طــــرأت عــلــى أســعــار الــكــثــيــر مــن السلع 
مديونية  وزادت  والــخــدمــات.  الــنــقــل  وأجــــور 

األفراد بنحو 1.41 مليار دوالر العام املاضي 
ثبات  وســط  وسكنية،  استهالكية  كــقــروض 
الـــرواتـــب، وفـــق بــيــانــات حــديــثــة صــــادرة عن 
الوطنية  الجمعية  وحــــذرت  املـــركـــزي.  الــبــنــك 
املبيعات  رفــع ضريبة  من  املستهلك  لحماية 
على السلع الــغــذائــيــة، ألن ذلــك ســيــؤدي إلى 
ويرفع  املعيشة  مستويات  في  تراجع جديد 
نسبة الــفــقــر الــتــي تــقــدر بــحــوالــي 14% وفــق 

التقديرات الحكومية.
وقال سهم العبادي، املتحدث الرسمي باسم 
الــجــمــعــيــة  لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الــقــدرات 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن فـــي تـــراجـــع مــنــذ عــدة 
سنوات، وإن زيادة ضريبة املبيعات سيعمق 

األزمة ويفاقم األوضاع املعيشية.
وأكــــد الــعــابــدي أهــمــيــة إيــجــاد آلــيــة واضــحــة 

للخبز، بحيث  املــقــدم  بــالــدعــم  النظر  إلعـــادة 
يستفيد منه جميع األردنــيــن، وفــق معادلة 
الــذي سيخصص  الدعم،  استمرارية  تضمن 
لـــلـــمـــواطـــنـــن، بــحــيــث ال يـــتـــوقـــف كـــمـــا حـــدث 
أسعار  الحكومة  رفعت  عندما  ســنــوات  قبل 
املحروقات، مقابل دعم مباشر لم يدم سوى 

عدة أشهر.
ودعا الحكومة للبحث عن بدائل أخرى لزيادة 
اإليرادات غير رفع الضرائب وإلغاء الدعم عن 
السلع األساسية، ومن ذلك تخفيض النفقات 

الجارية واستقطاب االستثمارات.
الــضــغــوط املالية  تــزايــد  ويــعــانــي األردن مــن 
عــلــى املـــوازنـــة بــســبــب أعــبــاء املــديــونــيــة التي 
تـــجـــاوزت 37 مــلــيــار دوالر، وتــشــكــل حــوالــي 

95% من الناتج املحلي اإلجمالي.

مواجهة 
العجز

أزمة التأشيرات تضر بالسياحة بين تركيا وأميركا

)Getty( الحكومة تتذرع بأن دعم الخبز يذهب إلى غير األردنيين

)Getty( غاز بروم من أكبر الشركات الروسية العاملة في الجزائر)Getty( الليرة التركية تهبط أمام الدوالر

زين ضمن المتنافسين على الرخصة الثالثة للنقال في ُعمان )ياسر الزيات/ فرانس برس(

مخصصات دعم 
الخبز تبلغ حوالي 140 

مليون دوالر سنويًا

التموينية، وعلى رأسها مادة الخبز، لكنها 
عدم  تضمن  آلــيــات  بوضع  الحكومة  طالبت 

املساس واالقتراب من جيوب املواطنن.
وقالت الجماعة في بيان لها نهاية األسبوع 
لـــلـــمـــواطـــنـــن  ــم  ــ ــدعــ ــ الــ ــه  ــيــ تــــوجــ ــي إن  ــ ــاضــ ــ املــ
الــجــوار وهي  األردنــيــن ليس عيبا ألن دول 
األردن  مــن  بكثير  أكــبــر  مالية  مـــوارد  تمتلك 
تــوجــه الــدعــم ملــواطــنــيــهــا، وهـــو حــق مــشــروع 
للجميع شريطة أن تبتعد آلية توجيه الدعم 

للمواطنن عن امتهان كرامتهم.
ــيـــة وبـــعـــض  ــكـــومـ ــتــــحــــركــــات الـــحـ وأثـــــــــــارت الــ
من  يخشون  الذين  التجار،  قلق  البرملانين، 
زيــــــادات جـــديـــدة فـــي الـــضـــرائـــب عــلــى الــســلــع 
ــال خــلــيــل الـــحـــاج تــوفــيــق،  ــ ــات.   وقـ ــدمــ ــخــ والــ
رئيس نقابة تجار املواد الغذائية لـ »العربي 

األردن يتجه إللغاء دعم السلع 
ورفع ضريبة المبيعات

الكويت ـ العربي الجديد

ــــت مــــجــــمــــوعــــة زيـــــــــن الـــكـــويـــتـــيـــة  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
لــالتــصــاالت املــتــنــقــلــة، أن شــركــة الخير 
ــقــــارات وقــعــت  ــعــ الــوطــنــيــة لــألســهــم والــ
ــاب نــــوايــــا مــــع الـــشـــركـــة الــُعــمــانــيــة  ــطـ خـ
لــالتــصــاالت »ُعــمــانــتــل« لــبــيــع حصتها 
الــبــالــغــة 12% مـــن رأســـمـــال »زيـــــن«، في 

صفقة قد تتجاوز مليار دوالر.
وقالت زين، في بيان لبورصة الكويت، 
أمـــس، إن الــخــطــاب يتعلق بــعــرض بيع 
كـــامـــل حـــصـــة شـــركـــة الـــخـــيـــر املــمــلــوكــة 
الكويتية، وحصص  الخرافي  ملجموعة 
فــي  الـــصـــلـــة  الـــتـــابـــعـــة وذات  شـــركـــاتـــهـــا 

رأسمال »زين«. 
ومــــع تــنــفــيــذ الــصــفــقــة املــحــتــمــلــة، تصل 
مــن   %21.8 إلـــــــى  »عــــمــــانــــتــــل«  ــة  حــــصــ
رأسمال »زين«، لتصبح ثاني أكبر مالك 

بعد الهيئة العامة لالستثمار الكويتية 
وفــي   .%24.6 تــمــلــك  الـــتـــي  )حـــكـــومـــيـــة( 
أنــهــت ُعمانتل  أغــســطــس/ آب املــاضــي، 
شــراء 9.84% من رأسمال »زيــن« بقيمة 
ديــنــار كويتي  مــلــيــون   255.4 إجــمــالــيــة 
ومــجــمــوعــة  دوالر(.  ــيـــون  ــلـ مـ  846.1(
ــــاالت فــي  ــــصـ ــر شـــركـــة اتـ ــبــ ُعـــمـــانـــتـــل )أكــ
ُعــمــان(، هــي املـــزود املــرخــص لــه بتقديم 
خــــدمــــات الـــهـــاتـــف الـــثـــابـــت واإلنـــتـــرنـــت 
لصندوق  مملوكة  وهــي  السلطنة،  فــي 
املالية  لـــوزارة  التابع  العام  االحتياطي 

العمانية بنسبة %5.6. 
املتنافسن  ضــمــن  مــن  »زيــــن«  وتعتبر 
عــلــى الــفــوز بــالــرخــصــة الــثــالــثــة لشبكة 
إلى  عــمــان،  فــي سلطنة  النقال  الهاتف 
لالتصاالت  اإلمــــارات  مجموعة  جانب 
ــة  ــ ــركــ ــ املـــــتـــــكـــــامـــــلـــــة )اتــــــــــــصــــــــــــاالت( وشــ

االتصاالت السعودية.

موسكو ـ العربي الجديد

ــارة مــبــاحــثــات  ــتـــجـ تــتــصــدر الـــطـــاقـــة والـ
روســيــة فــي الــجــزائــر، وســط اهتمام من 
قاعدة  بتوسيع  موسكو  فــي  السلطات 
معامالتها مع الجزائر التي تعد شريكًا 
ــال أفــريــقــيــا  ــمـ تـــجـــاريـــًا أســـاســـيـــًا فــــي شـ

بجانب مصر.
وبــدأ رئيس الـــوزراء الــروســي، دميتري 
ــنــــن، زيــــــارة إلــى  مـــدفـــيـــديـــف، أمــــس اإلثــ
الجزائر تستغرق يومن، لبحث قضايا 

التعاون التجاري والطاقة.
وقــــــــال املـــكـــتـــب الـــصـــحـــافـــي لــلــحــكــومــة 
ــتــــه وكـــالـــة  الــــروســــيــــة، فــــي بــــيــــان تــــداولــ
ــارة  ــ ــزيــ ــ ــل بــــرنــــامــــج الــ ــمــ »تــــــــــــاس«: »يــــشــ
الجزائري  الـــوزراء  محادثات مع رئيس 
أحــمــد أويــحــيــى والــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 
الــبــرملــان«،  غــرفــتــي  ورئــيــســي  بوتفليقة 

ــيـــع فــي  ــتـــوقـ ــه مــــن املــــقــــرر الـ ــ مــضــيــفــًا أنــ
ــارة عــلــى عــــدد مـــن الــوثــائــق  ــزيــ خـــتـــام الــ
ــة  ــ ــــوزاريــ ــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــ ــيــ ــاقــ ــفــ واالتــ
وأخـــرى بــن الــشــركــات. وقــال مدفيديف 
فــي حـــوار مــع وكــالــة األنــبــاء الــجــزائــريــة 
ــادل  ــبــ ــتــ الــ إن  أمـــــــــس،  نــــشــــرتــــه،  »واج« 
ــتـــجـــاري بـــن روســـيـــا والـــجـــزائـــر بلغ  الـ
 زيــارة 

ً
قــرابــة 4 مــلــيــارات دوالر، مسجال

قدرها الضعف مقارنة بعام 2015.
وتــوقــع زيـــادة املــبــادالت بشكل ملموس 
فــي الــســنــوات املــقــبــلــة مــن خـــالل تطوير 
ــل املــــشــــتــــرك،  ــمـ ــعـ ــلـ مــــــجــــــاالت جــــــديــــــدة لـ
قرار  الجزائر  اتخاذ  مضيفا: »في حالة 
تــطــويــر الــصــنــاعــة الــنــوويــة بــالــجــزائــر، 
نحن مستعدون لتقديم تكنولوجياتنا 
الغاز  عمالق  ويعد  التقنية«.  والحلول 
الروسي، »غازبروم«، من أكبر الشركات 

الروسية العاملة في الجزائر.

»ُعمانتل« ترفع حصتها 
في »زين« الكويتية

التجارة تتصدر مباحثات 
روسيا مع الجزائر

مال وناس

الخبز  دعم  إللغاء  األردنية  الحكومة  توجه  عن  مسؤولون  كشف 
وزيادة ضريبة المبيعات على الكثير من السلع، في خطوة للبحث عن 
الخاضعين  شريحة  توسيع  عن  تراجعها  بعد  اإليرادات  لتوفير  بدائل 

لضريبة الدخل، إثر انتقادات حادة من البرلمان والنقابات

مجلس  أمام  له  كلمة  في  الملقي،  هاني  األردني،  الوزراء  رئيس  قال 
ثلث  حوالى  إن  الماضي،  اإلثنين  يوم  للبرلمان(،  الثاني  )الشق   األعيان 
ــر األردنـــيـــيـــن(  ــي ــن غ ــ ــان )م ــك ــس ال
ــن اإلعـــفـــاءات  ــفــيــدون مـ ــســت ي
ــاف  وأض السلع.  على  الضريبية 
تراجعت حكومته  الذي  الملقي، 
ــع قــاعــدة  مـــؤخـــرًا عـــن تــوســي
كافة  أن  الدخل،  ضريبة  دافعي 
ــمــدعــومــة مــن دون  ال الــســلــع 
للدراسة  حاليًّا  تخضع  استثناء 
للمواطن  الدعم  توجيه  بهدف 

وليس للسلع. 

إعادة النظر في اإلعفاءات

رؤية

عصام شعبان

ضــمــن حـــزمـــة قـــــــرارات اقـــتـــصـــاديـــة تــســتــهــدف زيــــــادة حصيلة 
الحكومة املصرية مالًيا، تم رفع أسعار تكلفة االتصاالت بنسبة 
تـــجـــاوزت 36%، األمـــر الـــذي مــثــل صـــورة لــتــحــالــف مــصــالــح بني 
شركات املحمول والدولة، وقسمت نسبة الزيادة لتحصل الدولة 
على ما يقارب 22% من قيمة ما يدفعه املواطنون لكروت شحن 
املحمول، بينما تحصل الشركات على النسبة املتبقية. ويعد قرار 
االقتصادية  للسياسات  نموذجًا  االتــصــاالت  أسعار خدمة  رفــع 

املصرية بما تحمله من توجهات وانحيازات.
ــادة أســعــار خدماتها،  فــي الــبــدايــة طــالــبــت شــركــات املــحــمــول زيــ
وبررت طلبها بزيادة تكلفة التشغيل نتاج تعويم الجنية، وارتفاع 
للخسائر،  يعرضها  مما   ) الكهرباء  )الــســوالر-  الطاقة  أســعــار 
إال أن هذه املبررات وإن كانت صحيحة في بعض جوانبها إال 
أنها تمثل تبريرًا خادعًا، فتحرير سعر الصرف تم، منذ شهر 
نوفمبر 2016، بينما أوضحت التقارير املالية للشركات الثالث 
بــزيــادة أسعار  مــا يتعلق  فــي  أمــا  أربــاحــًا متفاوتة.  أنها حققت 
الطاقة فإن استخدامات السوالر تقتصر على تشغيل محطات 
اإلرسال في املناطق النائية، والتي تتسم أغلبها بضعف الخدمة، 
ــح فـــي مــحــافــظــات الــحــدود  وتــتــجــلــى تــلــك املــشــكــلــة بــشــكــل أوضــ
والصعيد، مما يعني أن مطالبات شركات املحمول برفع األسعار 
نتاج زيادة تكلفة التشغيل ليست دقيقة. وإذ افترضنا أن هناك 
النسبة مع  تلك  التشغيل فهل تتناسب  ارتفاع في تكلفة  نسبة 
الــزيــادة األخــيــرة، األمــر الــذي يضعنا أمــام استنتاج أن شركات 
املحمول تستهدف بشكل أساسي زيادة معدالت األرباح، خاصة 
تــجــاوز عدد  التشبع، حيث  لــدرجــة  الــســوق  بعد سيطرتها على 
املشتركني 90 مليون مشترك، باإلضافة إلى أن 97% من األسر 
يعتمدون على الهاتف املحمول كوسيلة تواصل أساسية حسب 

بيانات وزارة االتصاالت.
كما كشفت مــفــاوضــات الحكومة مــع شــركــات املــحــمــول مــن أن 
إلى عملية  الثالث مما يشير  الشركات  ا مسبقًا بني 

ً
اتفاق هناك 

احــتــكــاريــة واضــحــة املــعــالــم، فــالــشــركــات املــســيــطــرة عــلــى الــســوق 
وتــفــاوض  األســعــار  على  تتفق  لكنها  بينها  مــا  فــي  تتنافس  ال 
السوق  وآليات  الحرة  املنافسة  فكرة  مع  يتنافى  وهــذا  الحكومة، 

التي تفترض نظريًا تقليل أسعار الخدمات في ظل التنافس.
وهــذا املشهد يدل على أن املمارسات االحتكارية تتم تحت عني 
الحكومة بل ترعاها مما يضر بمصلحة املستهلكني، ويكشف 
في جانب آخــر، أن الحكومة وشركات املحمول في حالة توافق، 
الحرة  السوق  مقوالت  تسقط  وهنا  مشتركة،  مصالح  وبينهما 
في  الحكومة  وجـــدت  أخـــرى،  مــن جهة  والــشــفــافــيــة.  والتنافسية 
مطالبات الشركات برفع األسعار فرصة لفرض ضريبة جديدة 
القيمة  إلى ضريبة  الجدول بنسبة 8% تضاف  سمتها ضريبة 
عــلــى خــدمــات  الــضــريــبــة  الــبــالــغ نسبتها 14% لتصبح  املــضــافــة 
االتصال 22% ستجنيها الحكومة من كل مستهلك، ومن املقدر 
أن تصل حصيلة هذه الضريبة إلى 8 مليارات جنيه ستضاف 
الــعــامــة )12 مليار  إلــى مساهمة قــطــاع االتــصــاالت فــي الــخــزانــة 
تطبيق  تجربة  وتشير  االتــصــاالت،  وزارة  بيانات  جنيه( حسب 
ضريبة الجدول على خدمات االتصال إلى أن الحكومة قد تكرر 
، كالدخان وغيرها 

ً
تطبيقها على سلع وخدمات أخرى مستقبال

من السلع التي ربما تدخل »الجدول«.
املالية  أزمتها  إطـــار  فــي  الحكومة  إن  إلــى  هنا  نشير  أن  ويمكن 
تريد تحصيل أكبر قدر ممكن من األمــوال عن طريق الضرائب 
األســعــار« وتستخدم  »ارتــفــاع  تتخفى خلف  التي  املباشرة  غير 
الحكومة هنا كل أسلحتها في ذلك، مرة من خالل عبارات مكررة 
اإلدانــة  أو من خــالل عبارات  واالنتماء،  الوطنية  لدغدغة مشاعر 
مثل أن شعبنا مستهلك ومسرف وعليه أن يتقشف ليساهم في 
بناء بلده، وعليه أن يتخلى عن اإلســراف وهذا لن يأتي إال برفع 

األسعار.
هكذا ترى الحكومة أن أغلب فئات الشعب مسرفة وليست مفقرة، 
وهذا املنطق عبرت عنه رموز السلطة أكثر من مرة منها التصريح 
الشهير للرئيس، عبد الفتاح السيسي، حول خدمة االتصاالت في 
واللي  يدفع  بيتصل  اللي  موني هخلي 

ّ
»لــو حك قــال  حــني   2013

للتليفونات  تدفعوا  استعداد  عندكوا  إنتوا  طاملا  يدفع،  بيسمعه 
كــده طــب مــا ناخد منكم عشان نبني بلدنا بــقــى«، وهــذا املنطق 
الحاكمة بشكل عملي من خالل  تترجمه املجموعة االقتصادية 
سلسلة قرارات وإجراءات تقع في إطار النهب املنظم واملقنن، منها 
رفع األسعار املتكرر وزيادة رسوم الخدمات التعليمية والصحية 

وخدمات النقل.
اقتصادية ضخمة ال  أعباء وضغوطًا  املواطنني  هــذا يحمل   كل 
تتحمل قسوتها الفئات األكثر فقرًا وعوزًا والتي تتسم أجورها 

بالثبات في ظل ارتفاع تكاليف املعيشة.
لقطاعات  بالسفه  ــة  اإلدانـ اتهامات  تستدعي  السلطة  كانت  وإذ 
من الشعب فإن أرقامها الرسمية يمكن أن تشكل ردًا على تلك 
املقوالت، فخدمات االتصال واملحمول تحديدًا لم تعد نمطًا ترفيهيًا 
يدل على الغنى أو السلوك االستهالكي، بقدر ما يمثل ضرورة 
املــواصــالت  فــي ظــل صعوبة  وأنــه  التجارية،  األنشطة  فــي بعض 
الوقت  الهاتف أصبح يوفر  التواصل عبر  وارتفاع أسعارها فإن 

والجهد في كثير من األحيان، وليست سفهًا استهالكيًا.
وحــســب بــيــانــات حــكــومــيــة فـــإن »40% مــن مــشــتــركــي املحمول 
متوسط الشحن الشهري لهم ال يتجاوز الـ 10 جنيهات » وهذا يدل 
على تواضع أحوال كثير من متلقي الخدمة، أما الجانب اآلخر من 
النهب فيتعلق بأن أغلب مكاسب شركات املحمول تذهب خارج 
مصر، حيث تستحوذ شركات املحمول األجنبية )املشغل( على 
األرباح، بينما تتولى الشركات األجنبية مثل هاواوي وإريكسون 
خدمات إقامة الشبكات وتقوم شركات املقاوالت الفرعية )أغلبها 

مصرية( بصيانة الشبكات.
من خالل العرض السابق لتقسيم العمل يتضح أن أغلب األرباح 
ال يتم إعادة استثمارها وتستحوذ عليها الشركات الدولية، مما 
يشكل صورة عن اتجاه السياسات الحكومية التي تتسم بنهب 
املواطن تحت مسميات رفع األسعار والضرائب وتواطؤ الحكومة 
مع الشركات الدولية لتحقيق املزيد من األربــاح، لذا ما يتم ليس 
الخدمة بينما هو صــورة من  مجرد رفــع أسعار مرتبط بتكلفة 
صور النهب املتعددة التي تمارسها الحكومة والشركات الدولية 

ويقع ضحيتها املستهلكون.

قل نهب أموال وال تقل 
رفع أسعار
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أسامة عثمان

ــر،  ــاهـ ــة ظـ ــاومــ ــقــ ــــاح املــ ــول ســ ــ  حــ
ُ

الـــــخـــــاف
ــمـــاس والــســلــطــة  ــة حـ ــركـ بــــن الـــطـــرفـــن، حـ
الفلسطينية. وقد بادرْت إليه التصريحاُت 
املــتــنــاقــضــة، حــتــى والـــفـــصـــل الـــحـــالـــي من 
ــاِتـــه، إذ قــــال الــرئــيــس  املــصــالــحــة فـــي بـــدايـ
في  »نــريــد  عــّبــاس،  مــحــمــود  الفلسطيني، 
 واحدة، 

ً
ة دولة غزة، كما في الضفة الغربيَّ

َمــن ُيصرُّ  بساح واحـــد«. ولـــّوَح بماحقة 
على االحتفاظ بساٍح خارج إطار السلطة، 
وقال »لو شخص ِمن حركة فتح في الضفة 
الشرعي سوف  الساح  حامل ســاح غير 
أعــتــقــلــه، وهــــذا مـــا ســأعــمــد إلــيــه فـــي غـــزة، 
يــجــب أن يــكــون الــســاح شــرعــيــا واحــــدا«، 
الله  لــن يستنسخ تجربة حــزب  ـــه 

َّ
أن وأّكـــد 

في لبنان. 
أمــــــا رئــــيــــس املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة 
 ساح 

َّ
إن فــقــال  ــة،  حــمــاس، إسماعيل هــنــيَّ

ــد  ــ  شــعــبــنــا، طـــاملـــا ُوِجـ
ِّ

ــق ــ ــن حـ ــ املـــقـــاومـــة ِمـ
االحتال على أرضنا، وسيبقى موجوًدا، 
ه 

ّ
لكن االحــتــال قائمًا في فلسطن،  دام  ما 

ــلـــتـــحـــاور مــع  ــداد الـــحـــركـــة لـ ــعــ ــتــ أبـــــــدى اســ
على  فتح  وحــركــة  الفلسطينية،  الفصائل 

توحيد قرار الحرب والسام.
 هــذه 

ِّ
ــل ، واآلن، لــيــس عـــن حــ

ُ
هــنــا الــــســــؤال

فــي منشار   
ً
عــقــدة قــد تغدو  التي  املعضلة 

املــصــالــحــة، ولــكــن عــن تــوقــيــت استحضار 
ــت، نـــظـــرا  ــيــ ــوقــ ــتــ هـــــــذا الــــــخــــــاف، وهــــــــذا الــ

أحمد ماهر

الحبس  فــي  عــامــن  فــي مصر  بعد قضائه 
ــرادي، فــوجــئ عــمــرو عــلــي باحتجازه  ــفـ االنـ
مــرة أخـــرى، وتعطيل إجـــراءات اإلفـــراج، ثم 
عرضه سريعا على نيابة أمن الدولة، على 
ذمة قضية غريبة ذات تهم مضحكة وغير 
مــنــطــقــيــة، وهــــي قــضــيــة االنـــضـــمـــام لــكــيــان 
على  ليتم حجزه  الشرعية«،  دعم  »تحالف 
إثرها وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق، 
ا، ولم يتم  في قضية عجيبة ومختلقة كلّيً

حبس أحد على ذمتها من قبل.
وعــــمــــرو عـــلـــي هــــو املـــنـــســـق الــــعــــام الــحــالــي 
لحركة شباب السادس من إبريل، املعارضة 
ــــى مـــســـؤولـــيـــة إدارة 

ّ
فــــي مـــصـــر، وقـــــد تــــول

الــحــركــة، بعد فـــوزه فــي انــتــخــابــات املنسق 
العام واملستويات التنفيذية التي جرت في 
الحركة في أكتوبر/ تشرين األول  صفوف 
ــــوام مــســؤوال  2013 بــعــد أن ظـــل خــمــســة أعـ
عـــن الــنــشــاط الــجــمــاهــيــري والــتــعــبــوي في 
ــرز فـــي مــصــر. وفــي  ــ الــحــركــة الــشــبــابــيــة األبـ
مــطــلــع 2015، كــانــت هــنــاك مــجــمــوعــات في 
ع منشورات 

ّ
تــوز حركة السادس من إبريل 

في الشوارع املصرية بشكل مفاجئ، تنتقد 
اإلجــــــراءات االقــتــصــاديــة الــخــاطــئــة وبــدايــة 
غاء األسعار، وتسخر من أسلوب اإلدارة، 
ومن انتشار الفساد واملحسوبية. انزعجت 
ال  مــن  فهناك  وانتفضت،  األمنية  األجــهــزة 
يــزال يحاول إخبار الناس بالحقيقة، على 
الــرغــم مــن كــل ذلــك القمع والترهيب. وبعد 
ذلـــك بــشــهــور، تــم الــقــبــض عــلــى عــمــرو علي 
على  التحريض  مثل  محفوظة،  تهم  بعدة 
قلب نظام الحكم وزعزعة االستقرار. وبناء 
على تلك االتهامات الفضفاضة، تم الحكم 
بالسجن ثاث سنوات، وتم تخفيف  عليه 
ــم فــــي »االســــتــــئــــنــــاف« إلــــــى الــســجــن  ــكـ الـــحـ
عــامــن، قــضــاهــمــا عــمــرو عــلــي فــي الحبس 
االنــفــرادى املــشــدد، والـــذي كــان يفترض أن 
ينتهي هذه األيام، ولكن في أثناء إجراءات 
اإلفراج عنه، أخيرا، تم احتجازه مرة أخرى 
عليه  االحتياطي  الحبس  عقوبة  وتطبيق 
بتهمة هزلية ومضحكة، تسمى االنضمام 
لتحالف دعم الشرعية، على الرغم من كل ما 

والء سعيد السامرائي

مــن أبــــرز مــا مــيــز مــشــهــد االســتــفــتــاء الــذي 
فــي 25 سبتمبر/أيلول  الـــعـــراق،  فــي  نــظــم 
املاضي، من أجــل استقال األكـــراد، وجود 
بشكل  انتشرت،  فقد  أثنائه،  في  صهاينة 
ــــورة رئـــيـــس إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــع، صــ ــ ــ واسـ
وراء  جالسًا  الــبــارزانــي،  مسعود  الــعــراق، 
هنري  برنار  يجلس  يمينه  وعلى  مكتب، 
بــرنــار كوشنير، ومن  يــســاره  ليفي وعلى 
باملهمات«  »املــكــلــفــن  مــن  مجموعة  خلفه 
ــيـــركـــي. كما  مـــن الــلــوبــي الــصــهــيــونــي األمـ
ــل  ــيــ ــي أربــ ــ ــــدت أعـــــــــام إســـــرائـــــيـــــل فــ ــوهــ ــ شــ
الدعم  وبتصريحات  باملناسبة،  ابتهاجا 
املحتل  الكيان  أطلقها بعض ساسة  التي 
في فلسطن. ونشرت مواقع فرنسية خبر 
اتـــفـــاق بـــن الـــبـــارزانـــي ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
لتوطن  نتنياهو،  بنيامن  اإلسرائيلية، 
200 ألف عائلة إسرائيلية من أصل كردي 
في شمال العراق. ومن الطبيعي أن يستفز 
ــذا الــــوجــــود شـــعـــوب املـــنـــطـــقـــة، وأولـــهـــا  ــ هـ
الــعــادلــة ال  الــعــراقــي، ألن القضية  الــشــعــب 
الجدد  املحافظن  من  تحتاج مستشارين 
يــقــبــضــون مـــايـــن، لــيــس هــمــهــم الــشــعــب 
الكردي، بل حدود الدم ومصالح إسرائيل 
ــة اســـتـــقـــرار الـــعـــراق  ورغـــبـــتـــهـــا فــــي زعــــزعــ

وتقسيمه.
حـــاول األكـــــراد، كــمــا الــعــرب واألتـــــراك بعد 
نــهــايــة الـــحـــرب الــعــاملــيــة األولـــــى وتــقــاســم 
الدول االستعمارية ومعاهدة سيفر، إقامة 
دولتهم، لكن أمر هذه الدولة لم يكن بيد أي 
املنطقة،  من حكومات  وأي حكومة  شعب 
بل بيد الدول التي اقتسمت اإلمبراطورية 
مهاباد  جمهورية  قيام  بدليل  العثمانية، 
وانــتــهــائــهــا بــعــد 11 شـــهـــرا مـــن إعــانــهــا 
مهاباد، عقب  كيان  نشأ  1946. وكما  عــام 
أزمــة بــن االتــحــاد السوفييتي والــواليــات 
املتحدة، حصل األكــراد على وضع خاص 
ــعـــد حـــرب  ــات املــــتــــحــــدة بـ ــ ــواليــ ــ ــه الــ ــتـ فـــرضـ
الطيران  الكويت مع خطوط حظر  تحرير 
الـــذي مهد ملــا سيحصل بعد غــزو الــعــراق 
في 2003 في دستور االحتال الــذي وطد 
عــاقــه ســاســة األكـــــراد بــلــوبــي املــحــافــظــن 
الجدد األميركين والفرنسين وإسرائيل، 
لــتــبــدأ حــقــبــة جـــديـــدة فـــي تـــاريـــخ الــحــركــة 
الــــكــــرديــــة، بـــعـــد أن كــــانــــت عــــاقــــه ســاســة 
األكــــراد ســريــة مــع إســرائــيــل، كما فــي عهد 
املــا مصطفى الــبــارزانــي الـــذي ســاعــد في 
تهجير يــهــود أكــــراد مــن الـــعـــراق، وإعــطــاء 
مــعــلــومــات واســـتـــام أســلــحــة، تـــم تطبيع 
أكثر وأكثر، فقد  الساسة  العاقة مع  هذه 
دفع ساسة األكــراد لبيتر غالبرايت، وهو 
ــثـــر مــــن مــائــة  ــرز املـــســـتـــشـــاريـــن، أكـ ــ ــد أبــ ــ أحـ
في   115 الفقرة  لهم  ليكتب  دوالر،  مليون 
الدستور، تطلق يدهم في اتخاذ القرارات 
الــخــاصــة بــاإلقــلــيــم، مــن دون الـــعـــودة إلــى 
إن ساسة  املــركــز. ويــقــول غالبرايت نفسه 
ــــراد لــم يــفــكــروا بــمــا اقــتــرح عليهم من  األكـ

فكرة تشرع تفتيت العراق وتمزيقه.
ــادل الــــــزيــــــارات  ــ ــبــ ــ ــثـــيـــف تــ ــــب ذلـــــــك تـــكـ ــقـ ــ أعـ
الكردية  الــوفــود  بــن  املناسبات  وحــضــور 
واإلســرائــيــلــيــن، وفـــي مــقــدمــتــهــم الــســيــدة 
ــة الــرئــيــس الـــعـــراقـــي الــســابــق،  ــ هـــيـــوا زوجـ
صورتها  انتشرت  وقــد  الطالباني،  جــال 
مع وزيرة الخارجية اإلسرائيلية السابقة، 
املؤتمرات. وعلى  أحد  ليفني، في  تسيبي 
الطالباني  عائلة  بــن  النسب  عــاقــة  رغــم 
ــبــــدو هـــــــؤالء أقـــل  ــــدد، يــ واملـــحـــافـــظـــن الـــــجـ
ــردي، مــن  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــوع الـ ــ ــــوضــ انــــغــــمــــاســــا فـــــي املــ
أشـــخـــاص مـــن طــيــنــة الــفــرنــســيــن، بــرنــار 
يبدو  كما  ليفي،  هــنــري  وبــرنــار  كوشنير 
البارزاني.  ومن املعلوم  من صورتهم مع 

سامر خير أحمد

ظــــل دارجــــــــًا ســــنــــوات طــــويــــلــــة، فــــي عــاملــنــا 
ــعـــربـــي، وجـــــود أنـــاشـــيـــد ديــنــيــة يستمع  الـ
ينخرطون  ممن  املتدينون،  الشباب  إليها 
فــــي تــنــظــيــمــات اإلســـــــام الـــســـيـــاســـي الــتــي 
)تفريقًا  »معتدلة«  باعتبارها  إليها  يشار 
ــيــــة(، تــتــنــاول  ــابــ لــهــا عـــن الــجــمــاعــات اإلرهــ
كلماتها مبادئ تؤمن بها تلك التنظيمات، 
وتــروجــهــا مــن خـــال هـــذا الــشــكــل الــدعــائــي 

الرائج بن الشباب. 
وقد بثت محطة إذاعية محلية في األردن، 
»إسامية« الطابع، أنشودة »دينية« تمّجد 
كلماتها »الهجرة إلى اإلســام«، وتقول ما 
معناه إن ثمة فتية نذروا أنفسهم لله، ولم 
يعودوا يعترفون إال باإلسام وحده وطنًا 
لهم؛ أي إنهم في اعتقادهم ذاك يكبرون عن 

األوطان بمعناها الجغرافي.
وعلى الرغم من أن اإلذاعــة تنتمي إلى ذلك 
التصنيف »املعتدل«، فإن كلمات األنشودة 
ذّكرتني بالعقيدة التي ترّوجها تنظيمات 
متطرفة، تدعو إلى عدم االعتراف باالنتماء 
لألوطان واألماكن، وإنما لإلسام بما هو 
إلــى تطبيقها  أن يسعى  املسلم  فكرة، على 
فـــي كـــل مـــكـــان، فـــا يــرتــبــط بــمــكــان بعينه، 
وإنــمــا يــهــاجــر فــي كــل األرض، مــن أجـــل أن 

يجاهد لنشر اإلسام.
مفاهيم  تتبنى  التي  »املعتدلة«  الجهتان: 
ــودة و«املـــتـــطـــرفـــة« الـــتـــي تـــروج  ــشــ تــلــك األنــ
فـــهـــمـــا مـــتـــطـــّرفـــا لـــــإلســـــام، تـــحـــمـــان إذن 
ــنـــي،  ــاء الـــوطـ ــمــ ــتــ الـــتـــصـــور نـــفـــســـه عــــن االنــ
وتـــقـــوالن إن االنـــتـــمـــاء لــألفــكــار واالنــتــمــاء 
لـــألوطـــان يــقــعــان عــلــى طــرفــي نــقــيــض، وال 
يجوز للمسلم الحق أن يشعر بارتباٍط مع 
املكان. ولعل هذا التصور ليس رائجًا عند 
أيضًا عند  وإنما  الجهتن وحسب،  هاتن 
مــا بينهما مــن »تنظيمات إســامــيــة«، هذا 
 عــن الــســواد الــواســع مــن مجتمعات 

ً
فــضــا

املسلمن وأفرادهم.
الفكرة ال في ذاتها فقط؛ بما  خطورة هذه 
الـــوالء للوطن، على أهمية  تعنيه مــن عــدم 
هـــذه املــســألــة، وإنــمــا أيــضــًا فــي مــا تعكسه 
للمسلمن  اليومية  املــمــارســة  صعيد  على 
في مجتمعاتهم، فعدم اإلحساس باالنتماء 
للوطن بحجة االنتماء لإلسام وحده الذي 
ــان، ينعكس سلبًا على  ــ األوطـ فـــوق  يــرتــفــع 
االلــتــزام بفكرة املــواطــنــة الــتــي بــاتــت اليوم 
أهــــم أســــس تــنــظــيــم املــجــتــمــعــات الــحــديــثــة، 
وضمان تشاركها في إنهاض الدول وبناء 

ُيــَعــدُّ من  لصعوبة هـــذا الــخــاف، وعــمــقــه، 
ــة، لدى  ــرات على مقادير الــِجــديَّ

ِّ
أهــمِّ املــؤش

الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــــــدى الــجــهــات 
ــا، وهــي مصر،  عــربــّيً للمصالحة،  الــراعــيــة 
ا،  أميركيَّ بــدا ترحيبا  ــا، فيما  وحتى دولــّيً
ــا، بــاســتــعــادة قــطــاع غــزة إلــى ُحْكم  وغــربــّيً

ة، بقيادة أبو مازن.  السلطة الفلسطينيَّ
ــّيــات، 

ِّ
ــا، إذا صــدقــت الــن مــن املــقــبــول، واقــعــّيً

األكثر  األمـــور  نحو  املصالحة  تمضي   
ْ
أن

أو تخفيفها، عن  املــعــانــاة،  لــرفــع  حــيــوّيــة، 
ــــزّي، الـــــذي نــاء  ـ

َ
ــغ ــ املــــواطــــن الــفــلــســطــيــنــي الـ

بضغوط بالغِة القسوة، على مدار سنوات 
الــحــصــار، واشـــتـــّدت، فــي الــفــتــرة األخــيــرة، 
ــة؛  اإلداريــ اللجنة  »حــمــاس«  عــِقــَب تشكيل 
دا، في فتح   الناس ُمجدَّ

ُ
حتى ال تخيب آمال

املــعــابــر، ورفـــع الــحــصــار، وإنــهــاء سياسة 
 مــشــكــات 

ِّ
ــل ــ ــ ــات الـــجـــمـــاعـــيـــة، وحـ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ

ة، كالكهرباء، واملياه، وإعادة إعمار  حيويَّ
رته عدواناُت إسرائيل. ومن املقبول،  ما دمَّ
ل  تتعجَّ  

ْ
أن املــقــابــلــة،  الجهة  على  ــا،  واقــعــّيً

ــات في  ــتـــاَم كــامــل الــصــاحــيَّ  اسـ
ُ
الــســلــطــة

غـــزة، وتمكن الــحــكــومــة، كما اشــتــرط أبو 
مازن لرفع إجــراءات السلطة األخيرة ضدَّ 
ــزة، بــشــكــل كــامــل مـــن املــعــابــر واألجـــهـــزة  غــ
األمنية والــــوزارات، وهــي اإلجـــراءات التي 
ة في غزة؛  ة األزمــة املعيشيَّ فاقمت من حــدَّ
ة  ماليَّ احــتــيــاجــات  الــلــه  رام  بسبب حــجــب 

ة عنها.  ضروريَّ
فما الــخــيــارات تــجــاه ســاح املــقــاومــة؟ هل 

تقبل   
ْ
وأن الحكومة،  فــي   

َ
الــدخــول ب 

َّ
تتجن

بحكومة وفاق، أو تكنوقراط، ويمكن لها، 
مة 

َّ
ـــــر منظ

ُ
ط

ُ
أ فـــي  تــنــضــوي   

ْ
أن مــســتــقــبــا، 

ــل، مــع  ــيـ ــرائـ ــإسـ ــتـــي تـــعـــتـــرف بـ الـــتـــحـــريـــر الـ
ــة، بــهــامــٍش مــا،  احــتــفــاظــهــا بــســمــاٍت خــاصَّ
 تقويض »حماس« 

َّ
ا، لكن ا، وسياسّيً فكرّيً

ــزٍب  د حــ ــرَّ ــجــ الـــفـــعـــلـــي، وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى مــ
يــتــّم، وال ســّيــمــا في  ســيــاســي، يصعب أن 
املفاوضات. وهو األمر   انسداد طريق 

ّ
ظل

الــذي لــم ينكره أبــو مــازن فــي تصريحاته 
 الفلسطينين بأيِّ أوهام، 

ِّ
أخيرا؛ إذ لم ُيَمن

تة، ال 
ِّ
ة ُمتعن ة يمينيَّ مع حكومة إسرائيليَّ

ة، بل ال تقبل بوجود  تقبل بدولة فلسطينيَّ
الشعب الفلسطيني  نفِسه، كما قال. 

الحرب  قــد تقبل »حــمــاس« توحيد خــيــار 
ــم، وقــد تقبل تعايش املــســارات، أي 

ْ
ــل والــسِّ

الــتــعــايــش مــع اســتــبــقــاء خــيــار الــتــفــاوض، 
 
ٌ
تثمن منها  بــَدر  وقــد  مي، 

ْ
ل السِّ والنشاط 

الفلسطينية،   
ُ
السلطة قتها 

ّ
حق إلنــجــازاٍت 

ــْت أن  ــهــا أحــبَّ
َّ
فــي املــحــافــل الــدولــيــة، كــمــا أن

األمم  في  عباس  خطاَب   
ُ
املصالحة  

َ
سِبق

َ
ت

ة.  ِحه مزيًدا من القوَّ
ْ
ن

َ
املتحدة، مل

ُيتَرك   
ْ
أن التقديرات،   

ِّ
أقــل املمكن، في  ومن 

وصيرورتها،  وثبوتها،  املصالحة،  ــُم 
َ

زخ
تيُح 

ُ
ت  

ً
أرضــّيــة ل  الــواقــع، لتشكِّ على أرض 

واستعصاء؛  تعقيدا  أكثر  مسائل   
َ

تــنــاُول
ــّرد اســـتـــدعـــاء هــذا  ــأن مـــجـ  مـــن شــ

َّ
ــك أن ذلــ

، اآلن، إلــى طــاولــة الــحــوار، أن يعود 
ّ

املــلــف
بــــاألمــــوِر والـــجـــهـــوِد الـــقـــهـــقـــرى، وهـــــذا ال 
 بتحقيق 

ً
ــة يــخــدم مــصــر، إذا كــانــت مــعــنــيَّ

ــة   الــحــيــويَّ
َ

ــعــيــُد إلــيــهــا بــعــض
ُ
نــجــاحــاٍت ت

يخفى  وال  ا،  وإقليمّيً ا،  عربّيً ِقدْت، 
ُ
ف التي 

للمصالحة،  مــلــمــوســة  نــتــائــج  ظــهــور   
َّ
أن

وجــريــانــهــا إلـــى مــراحــلــهــا الــاحــقــة، مــّمــا 
ــلـــيـــه مــــصــــر؛ إلعـــــــــادة تــفــعــيــل  تــــحــــرص عـ
ة  ــا اإلقــلــيــمــي، ولــو فــي هــذه الجزئيَّ دورهـ
ــة   أزمـــــات مــصــر الــداخــلــيَّ

َّ
ـــة، ولــــو أن ـــهـــمِّ

ُ
امل

ــهــا، 
ّ
ـــي عــلــيــهــا، أو تــحــل

ّ
الـــطـــافـــيـــة ال تـــغـــط

 نــجــاح مصر 
َّ
ــة، ولــو أن نــجــاحــاٌت خــارجــيَّ

اإلقليميَّ  الخارجي، واستعادتها دوَرهــا 
ـــا، إلــــى ائـــتـــاٍف  ــــَر مـــحـــتـــاٌج، عـــضـــوّيً

ِّ
املــــؤث

ه األدنــى.   داخــلــي، واســتــقــرار، ولــو في حــدِّ
سبقة، 

ُ
 امل

ُ
ــة وتــقــف االشــتــراطــاُت األمــيــركــيَّ

ـــة، شــَبــًحــا  ـــة االحـــتـــالـــيَّ كـــمـــا اإلســـرائـــيـــلـــيَّ
 
َ
اإلرادة األخيرة، ويصادر   

َ
اآلفــاق  

ُ
يستِبق

ا 
ً
ن سِقط ُمكوِّ

ُ
ة، حن ت ة الشعبيَّ الفلسطينيَّ

ا، يحظى بتمثيل شعبيٍّ أقّرته  فلسطينّيً
نتائُج انتخاباٍت بإشراف دولي. 

ويــبــدو االنــســيــاق وراء هــذا املــطــلــب، وهو 
ساحها،  من  واملقاومة  »حماس«  تجريد 
ة، إذ يرفض  يات اإلسرائيليَّ

ِّ
أقرَب إلى التمن

رئيُس حكومة االحتال، بنيامن نتنياهو 
 التي يراها »زائــفــة«، ما لم 

َ
هذه املصالحة

بدولة  »االعــتــراف  ل تصوراِته، وهــي 
ّ
تتمث

إســــرائــــيــــل، وتـــجـــريـــد الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 
لــحــمــاس مـــن الـــســـاح، وقــطــع الــعــاقــة مع 
ــن شـــأن االســتــجــابــة إلـــى هــذه  إيــــــران«. وِمــ
 الــجــهــود، بــل نسفها 

ُ
االشــتــراطــات إحــبــاط

ـــس فــي  ــبُّ ــلـ ــتـ ــأن الـ ــ ــا، وِمـــــــن شــ ــهــ ــاســ مــــن أســ
لنزع  »حـــمـــاس«،  مــع  ة  مــواجــهــة مستقبليَّ
ساحها، من دون حــوار، أو تــوافــق، فيما 
ــت حــكــومــة الـــوفـــاق فـــي غــــزة، من 

َّ
لـــو تــمــكــن

 بالوضع الفلسطيني 
َ

شأن ذلك أن ُيشِرف
ل، وهو الصدام. والصحيح  ع األوَّ ربَّ

ُ
إلى امل

د،   أمورا من هذا القبيل ال يليق بها التفرُّ
ّ
أن

ــة،  واالســتــجــابــة إلـــى اإلمــــــاءات الــخــارجــيَّ
عات 

ُّ
بقدر ما تحتاج إلى الوقوف على تطل

الــشــعــب، واالســتــئــنــاس بـــرأيـــه، مـــن خــال 
رات االنتخاب والتمثيل. 

ِّ
مؤش

)كاتب فلسطيني(

هو معروف من خاف كبير وعميق ال يزال 
الــثــوريــة  قــائــمــا بــن املــجــمــوعــات الشبابية 
واإلخوان املسلمن وتحالف دعم الشرعية 
ذي الطابع اإلسامي. وقضية تحالف دعم 
اختراعها  تــم  ومضحكة،  غريبة  الشرعية 
في عام 2014، وتم جمع فيها كل من يرفض 
الحكم العسكري في قضية واحــدة، كأنهم 
ــان الـــخـــاف بــيــنــهــم،  ــد، مــهــمــا كــ ــ كـــيـــان واحــ
فعلى إثر قيام حركة 6 إبريل واالشتراكين 
الـــثـــوريـــن، وكـــذلـــك عــلــى إثــــر قــيــام جــمــاعــة 
اإلخــــــــوان املــســلــمــن وحــلــفــائــهــا بــالــحــشــد 
للتظاهر ضد النظام العسكري في الذكرى 
الرابعة لثورة 25 يناير، وتم توجيه اتهام 
ــريــــل« و«االشـــتـــراكـــيـــن  ألعـــضـــاء فـــي »6 إبــ
الـــثـــوريـــن« بــاالنــضــمــام إلــــى تــحــالــف دعــم 
محمد  الــســابــق،  للرئيس  الــداعــم  الشرعية 
مرسي، على الرغم من أن حركتي 6 إبريل 
واالشتراكين الثورين كانتا من معارضي 
حكم مرسي وجماعة اإلخوان، بعد اإلعان 
الــدســتــورى الــــذي أصــــدره عـــام 2012، لكن 
تعترف  ال  األمنية  وأجهزتها  السلطة  تلك 
ــعـــارض، وال  بــــأي اخـــتـــافـــاٍت بـــن كـــل مـــن يـ
يــشــغــلــون بــالــهــم بــالــفــروق بــن مــن يطالب 
إقامة  إلــى  يسعى  ومــن  الشريعة  بتطبيق 
دولـــــــة مــــدنــــيــــة، وال يــعــنــيــهــم الـــــفـــــارق بــن 
مــعــارض لــيــبــرالــي وآخـــر اشــتــراكــي، أو من 
يسعى إلى تحقيق األهــداف بطرق سلمية 
ومــــن يــســتــخــدم الــعــنــف. فــكــل مـــن يــعــارض 
يختلف  أو  الـــرئـــيـــس،  يــنــتــقــد  أو  الــســلــطــة، 
مــع اإلجــــراءات االقــتــصــاديــة الــتــي تــزيــد من 
املـــعـــانـــاة، أو يــتــحــدث عـــن حــقــوق اإلنــســان 
هــو إرهــابــي خــائــن عميل مــتــآمــر بالنسبة 
عمرو  مصر.  تحكم  التي  األمنية  لألجهزة 
علي شاب في بداية الثاثينيات، كان يعمل 
مــحــاســبــا فــي شــركــة، وكــــان مــن املــشــاركــن 
ــراب الــعــام  ــ فــي الـــدعـــوة والــحــشــد إلـــى اإلضـ
فــي 6 إبــريــل/ نيسان عــام 2008، وكــان من 
أوائــــــل مـــن لـــّبـــوا دعـــــوة تــأســيــس حـــركـــة 6 
إبريل بعد ذلــك، وقبل أن يتولى مسؤولية 
فــي 2013 كان  عــامــا  الحركة منسقا  قــيــادة 
وامليداني  الجماهيري  العمل  عن  املسؤول 
فــي الــحــركــة مــنــذ عـــام 2009، وهـــي أنشطة 
الجماهير،  توعية  فــي  كبير  دور  لها  كــان 

الرئيس  أن كوشنير تحمس، هو وزوجــة 
ومنذ  ميتران،  فرانسوا  األسبق  الفرنسي 
وصــــول الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي إلـــى السلطة 
العراقية،  الشؤون  في  للتدخل   ،1981 عام 
مستغلن الحرب العراقية اإليرانية، بل إن 
الــكــردي،  الــدكــتــور  كوشنير  سّمى  ميتران 
ــكـــن شــخــصــيــة رســــمــــيــــة، بــل  والــــــــذي لــــم يـ
املعروفة  رئيسا ملنظمة أطباء با حــدود، 
فهو  األطــلــســيــة،  وخــدمــاتــهــا  بتوجهاتها 
الــذي فصل  صاحب فكرة املمر اإلنــســانــي 
خصيصا إلثــارة املوضوع، وللحديث في 
ــراق في  ــعـ اإلعـــــام الــفــرنــســي، عـــن أكـــــراد الـ
أثــنــاء الــحــرب الــعــراقــيــة –اإليـــرانـــيـــة، وهــو 
من اقترح فكرة التدخل اإلنساني املفصلة 
أيـــضـــا لـــلـــعـــراق فـــقـــط، ولـــيـــس غـــيـــره، فهل 
يــقــوم كوشنير  هـــي مــحــض مــصــادفــة أن 
العراق؟  بأكراد   

ً
الخدمات محبة هــذه  بكل 

وهـــو الـــذي أعــلــن، بــعــد عــودتــه مــن أربــيــل، 
أن  الفرنسي،  التلفزيون  ومــن على شاشة 
املهم هــم أكـــراد الــعــراق، وليس األكـــراد في 
الدول األخرى. وحن سأله الصحافي عن 
استفتاء كتالونيا في إسبانيا، أجاب إنه 

معهم بالقلب فقط.  
وقال كوشنير عن األكراد »إنهم أصدقاؤنا، 
وهـــم مــعــنــا. تـــصـــوروا أن نــصــف جيشهم 
نساء« )متحضرون مثلنا(، ونافسه برنار 
هنري ليفي في قوله »األكراد جندنا على 
يــكــون  وبـــذلـــك،  الــــعــــراق(.  )أرض  األرض« 
اســـتـــفـــتـــاء اســـتـــقـــال كـــــــردي فــــي الــــعــــراق، 
يــحــضــره كــوشــنــيــر ولــيــفــي وغـــالـــبـــرايـــت، 
اعــتــداء على الــعــراق وشعبه، عربا وكــردا، 
أكثر،  ورغــبــة مــع سبق اإلصـــرار لزعزعته 
وفتح أرضــه لــألعــداء الذين يتربصون به 
شعبنا  أبناء  يعرف  ال  وسرقته.  لتمزيقه 
الــكــردي حــاشــيــة الــوكــاء مــن كــل بــلــد، وال 
يــعــرفــون خــطــطــهــا، إذ يـــقـــّدم هــنــري ليفي 
فيلسوفا فرنسيا، كما قدم للشعب الليبي 
الــذي لــم يسمع عنه قــط، وكــذلــك كوشنير 
الطبيب اإلنساني املتهم، بحسب الوثائق، 
بــتــواطــئــه فـــي تـــجـــارة األعـــضـــاء الــبــشــريــة 
بيان، كوسوفو  بيار  )كتاب  في كوسوفو 
حرب عادلة من أجل دولة مافيا(. واالثنان 
يتطير الــشــعــب الــفــرنــســي مــن وجــودهــمــا 
فــي أي مــكــان وبــلــد، ملعرفتهم بـــأن خــرابــا 
سيحل أينما وجــدا.  إلى ذلــك، على الرغم 
ــنـــوات الــفــضــائــيــة  ــقـ ــــام والـ ــاء اإلعــ ــ مـــن ادعــ
الكردية، وبعض اإلعــام الغربي، أن %72 
من الشعب الكردي قد ذهب إلى صناديق 
االقتراع، والضجة الواسعة املفتعلة بشـأن 
املــدن، مثل كركوك  مشاركة كبيرة لبعض 
إلى  املشاركة وصلت  أن  إال  والسليمانية، 
البشمركة،  قـــادة  أحــد  حسب   ،%50 نسبة 

قــواعــدهــا اقــتــصــاديــًا وتــنــمــويــًا ومــعــنــويــًا. 
املـــواطـــنـــة فـــي األســـــاس هـــي الـــقـــاعـــدة الــتــي 
تضمن املساواة بن الناس )املواطنن( في 
الــقــانــون، متمثلة في  الــدولــة، على أســـاس 
وااللــتــزام  نفسها،  الحقوق  على  الحصول 
بــالــواجــبــات ذاتـــهـــا، بــخــاصــة فــيــمــا يتعلق 
يتفّرع  ومــا  والسياسية،  املدنية  باملسائل 
عنها من حرية الرأي واملشاركة واالختيار. 
ــه ال يــنــتــمــي  ــ ــن« مــــا أنــ ــ ــواطــ ــ فـــــــإذا شـــعـــر »مــ
لــو العتقاده  كــان، حتى  لوطنه، ألي سبب 
بأن إيمانه أكبر من أن يلتزم باحترام ذلك 
الـــوطـــن، فــإنــه لـــن يــلــتــزم قــيــم املـــواطـــنـــة مع 
أقرانه وشركائه في الوطن، ولن يشعر أنه 
يتساوى معهم، وسيرى، في لحظة ما، أن 
من حقه أن يتجاوز عليهم، وأن يأخذ دورًا 

ليس له أو حقًا ُيفترض أن يكون لغيره.
وفـــي الـــعـــادة، يــتــم إحـــال قــيــم أخــــرى، يقال 
إنها دينية، محل قيم املواطنة، مثل التكافل 
واإلحسان.. إلخ. لكن ذلك اإلحسان ال يضمن 
املــســاواة الــتــامــة، وال يــوقــف الــتــجــاوز على 
يحدث  فالتجاوز  »الـــدور«،  وعلى  الحقوق 

أحيانًا بحجة القيام بأعمال إحسانية!
ــألـــة عـــدم  ــيــــه أن مـــسـ مــــا تـــجـــب اإلشـــــــــارة إلــ
االلــــتــــزام بـــاملـــواطـــنـــة، وبــــالــــوالء الــحــقــيــقــي 
لـــألوطـــان، مــرّدهــا ال أفــكــار اإلســــام، أو أي 
أفـــكـــار أيــديــولــوجــيــة أخـــــرى، انــتــشــرت بن 
املسلمن املعاصرين، وإنما هي واحدة من 
واملسلمن  العرب  مجتمعات  تأخر  نتائج 
فكرة  قبولها  وعـــدم  حــضــاريــًا،  املعاصرين 
»الـــعـــقـــد االجـــتـــمـــاعـــي« الـــتـــي عــلــيــهــا تبنى 
األوطان الحديثة. فدولنا كلها تأخذ الشكل 
لكنها،  والــقــوانــن،  املؤسسات  في  الحديث 
من ناحية املضمون، ال تقبل تجليات هذا 
أبــدًا: فهي في حقيقة بنية  الشكل الحديث 
ــــي نـــاحـــيـــة مــمــارســاتــهــا  مــجــتــمــعــاتــهــا، وفـ
»الــحــديــث« نصيب،  مــن  لها  ليس  الفعلية، 
وعلى رأس ذلك التعاطي مع فكرة املواطنة 

ومقتضياتها.
هــكــذا، االدعـــاء بــأن اإليــمــان بفكرة اإلســام 
يــســتــوجــب مــن صــاحــبــه الــتــرفــع عــن الـــوالء 
ــــام  ــامـــن اإلســ ــيـــس مــــــــرّده مـــضـ لــــلــــوطــــن، لـ
ــا بــــحــــث مـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــمــ ــ بــــــالــــــضــــــرورة، وإنــ
املسلمن التي تحاول التهرب من االرتباط 
عن  الحضاري،  لتأخرها  نتيجة  باألوطان 
الوطن، في  التحلل من  لها  حجج »تحلل« 
الــذي تعفيها فيه مــن تأنيب  الــوقــت نفسه 
لألمة  تــؤدي  إنما  أنها  وتقنعها  الضمير، 

 أكبر من خدمة األوطان!
ً
خدمة

)كاتب من األردن(

عيد 
ُ
في وســع السلطة، واآلن بــالــذات، أن ت

ـــة األولـــــى فـــي غــــزة؟ وهــل  ــهــا األمـــنـــيَّ
َ
ســيــرت

ــزة، اآلن، أو قــريــبــا مثل  ــُع غــ َيــحــتــِمــل وضــ
 حماس 

ُ
هذه املواَجهة؟ وهل تحتمل حركة

، في ميثاقها 
ُ

ْت أن يطاول التعديل
َ
ِبل

َ
التي ق

الجديد، أمورا ليس منها صفتها املقاِومة، 
ع بنيتها العسكرية،  هل تحتمل بعد توسُّ
الرافض  التعاطي  هذا  النسبّي  وتطّورها 

لساحها من األساس؟ 
ـــــا، وبـــالـــطـــبـــع  ـــــــض، أمـــــيـــــركـــــّيً

َ
وملــــــــــاذا ُيـــــــرف

ا، على لسان  ، فلسطينّيً مَّ
َ
ا، ومن ث إسرائيلّيً

ـــِع »حــمــاس« فــي غــزة، 
ْ

 وض
ُ
عــبــاس، مقاربة

ــارٍق  ــزب الـــلـــه فـــي لـــبـــنـــان؟ مـــع فــ بـــوضـــع حــ
جوهريٍّ لصالح »حماس«، وهو استمرار 
 ،

ّ
إجـــحـــاف االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي املــحــتــل

على  الفلسطينية،  بالحقوق  واستهتاره 
ــر بــكــثــيــر مـــّمـــا يــفــعــل  ــبــ نـــحـــو أوضــــــح وأكــ
مــع لــبــنــان الــــذي تــقــبــل واشــنــطــن والــدولــة 
الغربية، من دولته، إشراَك حزب الله فيها، 
م 

ُ
تعاظ على  بــل،  بساحه،  احتفاظه  على 
ة، وترسانة أضخم. ته بأسلحة نوعيَّ قوَّ

ا،   إقصاء »حماس« سياسّيً
َّ
أن والصحيح 

الٍت مفاجئة،  ــا، وإلــزامــهــا تــحــوُّ أو ُســلــطــوّيً
ــل االعـــــتـــــراف  ــيـ ــبـ وبــــالــــغــــة الــــعــــمــــق، مـــــن قـ
ــة الــدولــيــة،  بــإســرائــيــل، وشـــــروط الــربــاعــيَّ
بأّي  العترافها،  ا 

ً
ثمن واشنطن،  تريد  كما 

 من 
ُ
حكومٍة تشارك فيها »حماس«، أهــَون

اقتحام صفتها األخـــّص، واأللــصــق، وهي 
 
ْ
أن اإلســامــيــة  للحركة  إذ يمكن  املــقــاومــة، 

وحــــث روح اإليـــجـــابـــيـــة والــتــمــهــيــد لــثــورة 
25 يناير. وقــد ظل عمرو علي، منذ إنشاء 
حــركــة 6 إبــريــل، مــثــاال لــالــتــزام واالجــتــهــاد 
ــذات، وقــد  ــ والــتــواضــع والــتــفــانــي وإنـــكـــار الـ
تــم اعتقاله مـــرات عــديــدة قبل الــثــورة وفي 
أثنائها، بسبب نشاطه الدائم والجاد. هذه 
ــرة يــعــرقــلــون اإلفــــراج عــنــه، فــي مــزيــد من  املـ
التنكيل واالنتقام منه، ومن حركة السادس 
مــــن إبــــريــــل، عـــقـــابـــا لـــهـــم عـــلـــى دورهـــــــم فــي 
كانون  يناير/   25 ليوم  والحشد  التمهيد 
تطهير  مطالب  على  وعقابا   ،2011 الثاني 
مؤسسات الدولة بعد »25 يناير«، وعقابا 
عــلــى رفـــض مــســار وإجـــــــراءات »3 يــولــيــو« 
وما بعدها من انتهاكات لحقوق اإلنسان، 
الــعــقــوبــات الجماعية  وعــقــابــا عــلــى رفـــض 
على حسب الــهــويــة، وخــوفــا مــن أي تويتة 
أو تدوينة انتقاد هنا أو هناك، يمكنها أن 
تؤدي إلى شيء ما في أي يوم. عمرو علي 
 

ّ
نموذج فريد لشاب دائم املجهود، وال يكل

وال يمل من العمل املخلص من أجل الحرية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، شــــاب أخـــلـــص لــقــضــيــتــه، 
ولم يلتفت لوظيفة وال مــال. ولم يسَع إلى 
كــامــيــرات وال شـــهـــرة، كــمــا ســعــى بعضهم 
ممن ارتفعت أسهمهم بعد الثورة، فأقل ما 
ونحكي  عنه  نكتب  أن  لــه  نقدمه  أن  يمكن 
التنكيل  مواقفه وشهامته، وعن  عنه وعن 

واالنتقام الذي يتعّرض له.
)ناشط سياسي مصري(

نــقــا عـــن املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات 
فـــي أربـــيـــل الــتــي أكــــدت أن نــصــف الــســكــان 
صوتوا ضد االستقال، وكان األقبال على 
 %50 بنسبة  السليمانية  فــي  الــتــصــويــت 
وليس 78% كما أعلنت جهات االستفتاء، 
ــقــــال،  ــتــ االســ ــنـــهـــم ضـــــد  مـ وصــــــــوت %19 
بينما صّوت 27% من سكان حلبجة ضد 
االستقال، ما دعا النائب، آالء الطالباني، 
إلى القول إن بعض الناس دعوا إلى قصف 
حــلــبــجــة بــالــكــيــمــيــاوي لـــعـــدم تــصــويــتــهــم 
لــاســتــفــتــاء. وكــتــبــت عــلــى الــافــتــات التي 
اإلقليم  لحكومة  التابعة  القنوات  أبرزتها 
عدد من يحق له التصويت، وهم 5 ماين 
ألـــف، مــا يعني أن هــنــاك مــا ال يقل  و200 
عن عشرة ماين كــردي، وهــذا عدد هائل 
ال صحة له، فنسبة أكراد العراق هي %13 
فــقــط. فــيــمــا نــشــر مــوقــع رووداو مــشــاركــة 
ــم غــيــر دقــيــق، وال  أربــعــة مــايــن، وهـــو رقـ
ــدد الـــحـــقـــيـــقـــي، بــحــســب  ــعــ ــع الــ يــتــطــابــق مــ
اإلحــصــائــيــات الــعــراقــيــة الــتــي يــتــم تعمد 
ــام عــلــى فشل  ــ إخـــفـــاؤهـــا. وتــــدل هـــذه األرقــ
ذريع لاستفتاء، وعن تمسك أكراد العراق 

بوطنهم، وعدم رغبتهم باالنفصال. 
وقـــد أبـــرز هـــذا االســتــفــتــاء وعــيــا سياسيا 
ــاقــــي  ــه فـــــــي بــ ــلــ ــيــ ــثــ ــا ملــ ــ ــهـ ــ ــابـ ــ ــــشـ ــا مـ ــيــ ــبــ ــعــ شــ
بــعــد  ــراق  ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ ــة  ــ ــاسـ ــ ــات، أن سـ ــ ــظـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ املـ
ــاءوا للعراق وشعبه، من  االحــتــال قــد أسـ
زاخو إلى البصرة، فلم يصبح الجنة التي 
وعـــدوهـــم بــهــا، بــدلــيــل تــفــاقــم الــتــذمــر في 
املدن الشمالية منذ سنوات، بسبب تفشي 
واملنسوبية وهيمنة  واملحسوبية  الفساد 
النفط  ثـــروات  على  وعشائرهم  الحزبين 
مرافق  كــل  فــي  والعمل  السلطة  ومناصب 
الحياة، وفقدان الخدمات األساسية. ليس 
ذلــك فحسب، بــل إن أكـــراد الــعــراق هــم أول 
الربيع  ــرارة  انتفاضٍة بعد شـ فــي  مــن هــب 
العربي، فقد انتفضت مدينة السليمانية، 
معقل االتحاد الوطني الكردستاني التابع 
لجال الطالباني ليطالب أهلها بالتغيير، 
حيث نزل مئات اآلالف للهتاف بذلك عام 
أكــبــر  الــتــظــاهــرة ألن  2011، وقــمــعــت هـــذه 
كــرديــة كتب عليها  عــراقــيــة  الفــتــة رفعتها 

فلسطن عربية. 
بالفشل  االستفتاء  نتائج  باءت  وشعبيا، 
املنتهية واليــتــه منذ  الـــبـــارزانـــي  ملــســعــود 
عـــامـــن، والـــــذي لـــم يــتــمــّكــن مـــن الــحــصــول 
على دعم أي دولة، صغيرة أو كبيرة لهذا 
االستفتاء، حتى التي أغرته باملحاولة، إذا 
اللحظة األخيرة،  تخلى عنه نتنياهو في 
كــمــا أن جــمــيــع الــــــدول، وحـــتـــى شــعــوبــهــا، 
نظروا بعن الريبة إلى اختيار هذا الوقت 
ــــم أن الــفــشــل الــتــاريــخــي  لــانــفــصــال. واألهـ
العراق  أكــراد  لاستفتاء أرســل رسالة من 
لكل »املكلفن باملهمات« من الدول الغربية 
الشرق  في  الوحيدة  الديمقراطية  ووكــاء 
القديمة  مشاريعكم  كــل  بانهيار  األوســـط 

والجديدة من أجل إنهاء العراق.
)كاتبة عراقية(
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الهدية التي قدمها بعضهم، أخيرا، إلى الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، كانت 
التي نقلتها  الصور  »مسمومة«. صحته جيدة، لكن صورته تضّررت كثيرا بسبب 
وسائل اإلعالم التونسية، ووفرت مناخا مالئما لكثيرين، خصوصا على صفحات 

التواصل االجتماعي الذين انتقدوا بشدة الرئيس التونسي. 
واليــة سوسة  زيارته  أثناء  في  للسبسي،  استقبال شعبي  تنظيم  في  الهدية  تمثلت 
أخــيــرا، جــاء شبيها بما كــان ســائــدا فــي عهود سابقة، خصوصا فــي مرحلة حكم 
الرئيس بن علي. هل كان رئيس الدولة في حاجة إلى ذلك االستعراض الذي جند له 

خلق كثيرون، بمن فيهم تالميذ املدارس االبتدائية؟ 
على الرغم من نبرة التشاؤم الرائجة بشأن املسار االنتقالي في تونس، إال أن بعض 
ردود الشارع التونسي تدل على عمق التأثير الذي أحدثته الثورة في األذهــان، وفي 
يمّجون  التونسيون  الــرمــزي. أصبح  العمق  ذات  األحــداث  املواطنني مع بعض  تعامل 
املظاهر والصور التي كانت تمطرهم بها وسائل اإلعالم يوميا سنوات طويلة. توفرت 
اإلعــالمــي، وكل  والــدجــل  السياسي  النفاق  رائحة  منه  ما يشتم  لكل  حاسة مضادة 
والرئيس  الحنون  واألب  األوحـــد  الزعيم  فــي صناعة صــورة  برغبة خفية  يوحي  مــا 
القائد.  هناك رفض واسع للشعارات الركيكة املشحونة واملستبطنة لعبادة الشخص، 
املهم  التحول  السياسي وشعبه. حصل هذا  الهوة بني املسؤول  إلى تعميق  والرامية 
خالل السنوات السبع التي مضت، من دون أن ينتبه بعضهم، مثل الذين صمموا زيارة 
خطأ جسيما،  ارتكبوا  لكنهم  يحسنون صنعا،  أنهم  وظنوا  إلــى سوسة،  السبسي 
عندما غذت مشاهد الزيارة الشكوك بشأن احتمال إعــادة عجلة التاريخ إلى الــوراء، 
 بالشكوك 

ً
في ظرف اقتصادي وسياسي صعب ومعقد، وأصبحت البالد مسكونة

أو ذاك يمكن أن ترتد عليه، من  والهواجس، إذ كل خطوة يقدم عليها هذا املسؤول 
املاسكني  الثقة في  إليهم  يعيد  الحاجة ملن  أشــد  فالتونسيون في  حيث ال يحتسب. 
بأجهزة الدولة، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية الذي ال تزال لوظيفته مكانة خاصة 
في املخيال الجماعي، على الرغم من أن الدستور الجديد قلص كثيرا من صالحياته 
السابقة. لم تعد صناعة صورة الرئيس فنا فقط، لكنها أصبحت أيضا علما له قواعده 
وأصوله ومخابره وخبراؤه. كما أن تقنيات بناء صورة الرئيس في نظام دكتاتوري 
األولــى،  الحالة  في  الديمقراطي.  السياق  في  تماما  تختلف  الفردي  الحكم  على  قائم 
يكون هو الالعب الوحيد الذي تسلط عليه جميع األضواء، وتنسب إليه كل الفضائل 
واإلنجازات، ويقع إضفاء الخوارق والحكم على أقواله وأفعاله، ويقع النفخ في صورته، 
حتى يسود االعتقاد بأنه الرزاق واملحيي واملميت، وال راد لحكمه وقضائه. كما يتم 
حجب كل الذين حوله، أو كانوا معه أو ساعدوه في أي شيء. ال أحد معه في املرآة، وال 
 ورهبة وغموضا لدى رعيته. أما في النظام الديمقراطي، 

ً
يعرف عنه إال ما يزيده قوة

فتتشكل هيبة الرئيس من عناصر أخرى. تبدأ الحكاية قبل انتخابه، من حيث قدرته 
على اإلقناع، وأسلوبه في الحديث والخطابة، وكيفية تعامله مع وسائل اإلعالم ودهاء 
الصحافيني. ويلعب مظهره الخارجي دورا حاسما في إلهاب الخيال الجماهيري. كل 
شيء بمقدار، ابتسامته، نظراته، قدرته في الرد على خصومه، عالقته بعالم النساء، 
وخصوصا زوجته إلى جانب مكانة األسرة عنده. وبعد انتخابه، تكون املحافظة على 
ثقة شعبه فيه بمقدار التزامه بتعهداته، ومدى نجاحه في اختيار مساعديه، وبحجم 
شفافيته وتواضعه وعدم تورطه في نهب املال العام، وخصوصا انفتاحه على الناس، 
وسماعه شكاواهم وقضاءه حاجاتهم في كنف العدل والقانون. ومن املهم أيضا أن 
ويشركهم  يكاشفهم  وأن  العامة.  األوضـــاع  حقيقة  عليه  يخفي  وال  يصارح شعبه، 
أو شكوك  لبس  أي  يرفع  وأن  الصحية،  بأوضاعه  علما  يحيطهم  وأن  يهمهم،  فيما 
حول ممارساته أو محيطه العائلي والحزبي والسياسي. بعد أن التحقت تونس بدائرة 
انتخابا  أن يحاول بعضهم تحويل رئيس منتخب  الناشئة، ال يجوز  الديمقراطيات 
حرا إلى نسخة مشوهة، تعيد إلى األذهان ماضيا كريها. لم يكن السبسي في حاجة 

لهذا الكرنفال الذي صدم تونسيني كثيرين.

باسل طلوزي

الثاني  نوفمبر/ تشرين  الثاني من  العربي من سباته صباح  أيقظ »عرقوب«  من 
1917، ليطلب منه سرعة تجهيز وعد مقابٍل لوعد بلفور، اإلنكليزّي الصادر في 
اليوم نفسه، وهو الذي ظّن أن وعده األول عابر لألزمان العربية برمتها؟ يستيقظ 
هذا السؤال اليوم ثانية، أي بعد مرور مئة عام على وعد بلفور، فيما يظل املذنب 

 حتى الساعة.
ً

الذي حاول االستعانة بعرقوب مجهوال
الخدعة،  بلفور  أن يكتشف  لليهود فقط، قبل   واحــد، موجًها 

ٍّ
كــان وعــًدا من شــق

ــا«، كــي يــفــّوت على »األقليات«  ــا »عــرقــوبــّيً
ًّ
فيضيف إلــى الــوعــد املــعــّد لإلشهار شــق

األولــى:  الوعد، فقد جاء في ديباجته  املقيمة في فلسطني، فرصة االحتجاج على 
»إن حكومة صاحب الجاللة تنظر بعني العطف إلى إقامة وطن قومي في فلسطني 

للشعب اليهودي، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية«.
كان يمكن أن ينتهي الوعد عند هذه النقطة، كما أسلفت، غير أن ثّمة من تدخل في 
واملقصود  »األقلية«،  ليقترح إضافة عبارة مغمغمة، السترضاء  األخيرة،  اللحظة 
بها طبًعا الشعب الفلسطيني، الذي كان يشكل 95% من سكان فلسطني آنذاك، 
لكنه في نظر االستعمار البريطاني لم يكن أزيد من »أقلية«، ما دام الهدف قد رسم 
بغراء رخيص على  امللصقة  اإلضــافــة  ذلــك، فجاءت  قبل  مــدى عقود  بعناية على 
أن ينتقص من  أنــه لن يؤتى بعمٍل من شأنه  ».. على أن يفهم جليًا  اآلتــي:  النحو 
الحقوق املدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية املقيمة في فلسطني«.
وبها  يهودية«.  »طــوائــف غير  بأنه  ف 

ّ
بأكمله، صن تم محو شعب  اإلضــافــة،  بهذه 

ا، حني يتعلق األمر بالوعود املوجهة للعرب،  ا، ظهر أن للغرب وجًها عرقوبّيً
ً

أيض
مستفيًدا من الجًد العرقوبي العربي ذاتــه، على قاعدة »الــدود من العود«، حتى ال 
ه عربي يوًما على وعد أخلفه. أما العربّي الذي صدمه الوعد البلفورّي آنذاك، 

ّ
يلومن

تحت  وتقطيرها  بــالدهــم،  بتجزيء  املنهمكني  بقادته  االستنجاد  إلــى  ســارع  فقد 
عناوين »الثورات« على املستعمر العثماني، استناًدا إلى وعد »عرقوبي« آخر من 
أن تضاعفت  النتيجة  فكانت  موحد،  عربي  وطــن  بإنشاء  ذاتــه،  البريطاني  السيد 
البريطانية، على  الــوعــود  يــزالــون مؤمنني بصدق  أن قادته ما  صدمته؛ ألنــه وجــد 
الرغم من أنها تقطر »عراقب« وعقارب. غير أن قادة »الثورات« العربية الذين ارتأوا 
ضرورة امتصاص نقمة الشعوب الحانقة على نكث الوعود البريطانية، عمدوا إلى 
االستنجاد بعرقوبهم األول، وراحــوا يطلقون سلسلة وعــوٍد مقابلة، من قبيل أن 
وعد بلفور لن يمّس السيادة العربية على فلسطني، وال يعني، بأي حال، إنشاء وطن 
قومي لليهود على ترابها، وإنما هي مجرد هجرات مفيدة للفلسطينيني والعرب، 
املهاجرون، مع  التي يحملها  العلمية  املال والخبرات  خصوًصا حني يتالقح رأس 
األرض والعمالة الفلسطينية. لكن، ومع إعالن قيام إسرائيل، الذي لم يستغرق أزيد 
من ثالثني عاًما على وعد بلفور، تبّددت كل تلك الوعود »العرقوبية« من املستعمر 
البريطاني، وقادة »الثورات« العربية الذين ارتضوا بفتات التجزيء بديال من الوحدة 
التي وعدهم اإلنكليز بها، فكان ال بد من إيقاظ »عرقوب« مرة أخرى، الذي نهض 
هذه املرة على »وعد« جديد، قوامه »تحرير فلسطني من البحر إلى النهر«، واغتسل 

الفلسطينيون بعسل هذا الوعد، وراحوا ينتظرون تحققه.
ى 

ّ
وفي مقابل تناسل وعد بلفور إلى وعوٍد تتحقق للصهاينة باستمرار، بعد أن تبن

ا 
ً

الوعد بلفوريون آخرون في واشنطن وسائر عواصم العالم »الحر«، تناسل أيض
بوعود  الفلسطينيني  يعدون  ظلوا  و»ثـــوار«،  زعماء وساسة  من  عــرب،  »عراقيب« 

، لكن على خيباٍت لم يعد يتسع لها الوطن العربي برمته.
ً

تحققت فعال
عموًما.. من »عرقوب« إلى »بلفور«، مسافة ال يدركها غير »املخدوعني« و«املصّدقني«، 
أفعال ساسته  بأن  الفرق بني عربّي مبتلى بزعامات كاذبة وغربّي يؤمن  وتمثل 
فيما يصبح هؤالء  بمصالحهم،  األمــر  اتصل  إذا  كلها،  وأقوالهم  وعودهم  تسبق 

الساسة أنفسهم »عراقيب« إذا تعلق األمر بشعوب »األقليات« املستعمَرة.
أما املسافة بني »عرقوبني« عربيني، من الجّد  إلى الحفيد، فتساوي صفًرا.. ويظل 

أن لهم »بلفورهم«، ولنا »عرقوبنا«.

فاطمة ياسين

الشرقي  املعسكر  انــهــيــار  بعد  إال  روســيــا،  مــع  عالقاتها  السعودية  اململكة  تــبــدأ  لــم 
العقد الشيوعي، عندها فقط افتتحت اململكة أول سفارة لها  بشكل كامل، وانفراط 
الرغم من  السفارات. وعلى  تبادل  تتجاوز  لم  البلدين  بني  العالقة  لكن  في موسكو، 
القديم  )االســـم  والحجاز  بمملكة نجد  تعترف  دولــة  أول  كــان  السوفيتي  االتــحــاد  أن 

للسعودية(، إال أن العالقات توقفت تمامًا فيما بعد، وتحولت قطيعة مطلقة.
على العكس من ذلك، كانت العالقة السعودية األميركية قوية باستمرار، إذ دأب رؤساء 
الرئيس  عهد  منذ  السعودية،  العربية  اململكة  زيــارة  على  األميركية  املتحدة  الواليات 
ريتشارد نيكسون، في زيارة واحدة لكل رئيس على األقل.. التواصل الذي لم ينقطع، 
 
ً
وثيقًا ومصادقة  

ً
يعكس شكال األميركية،  الرئاسة  مع مؤسسة  السعودية  للمملكة 

هذا   
ُ

شكل َم 
َ
تعاظ األميركية..  السياسة  لــدى  املميزة  اململكة  وضعية  على  مستدامة 

التواصل بعد الثورة اإليرانية، ورّدت اململكة الجميل الدبلوماسي بعقود سخية، واتكال 
شبه كامل على أميركا في التسليح والدعم الدبلوماسي، ولكن هّم الحكومة السعودية 
كان، بالدرجة األولى، تأمني وضعها الداخلي، وكانت سالمة التاج امللكي نقطة تركيز 
قصوى في التعامل مع أميركا. لم تتجاوز العالقات األحدث للسعودية مع روسيا فتح 
السفارات، أو الشكل التقليدي لتعامل الدول التي ال تهتم بتقوية الروابط بينها، لكن 
السعودية انتبهت، أخيرًا، لتأثير روسيا الدولي الكبير، فجاءت زيارة األيام األربعة التي 
قام بها امللك سلمان إلى الكرملني، وسبب الزيارة في الغالب تعاظم التغلغل الروسي 
في اإلقليم، وتداخله املؤثر في سير الحدث السياسي والعسكري.. لم تنس السعودية 
واشنطن  إلــى  أرســلــت  إذ  األطــلــســي،  الحميم خلف  الصديق  إلــى  تطمينات  تبعث  أن 
أميركا على  املليارات، ووافقت  طلب شراء منظومة دفاع صاروخي، ثمنها عشرات 
العاهل  الــذي حمل  الكهربائي  للسلم  »الفني«  التوقف  يؤثر  لــم  ســـرور.   بكل  الطلب 
السعودي من الطائرة إلى أرض مطار موسكو، فقد سارت الزيارة كما هو مخطط 
لحاصل صفقات   

ً
وتحصيال كــثــيــرة،  وســيــاســات  وتــفــاهــمــات  تــوافــقــات  بتوقيع  لها 

السعودية بشكل خــاص. تعرف  التعامل، تجيده  نــوع من  الثمن، وهــو  ســالح باهظة 
النوع،   من هذا 

ً
زيــارة أن  املؤكد  اإليرانية، ومن غير  الروسية  العالقة  السعودية عمق 

وإن اتخذت عنوان »زيــارة تاريخية«، ستوثر سلبيا على تلك العالقة، خصوصًا أن 
طبيعتها نوقشت، وبشكل نهائي، مع إسرائيل في عدة زياراٍت، تم تبادلها بني رئيس 
وكانت  بوتني،  الروسي، فالديمير  والرئيس  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية،  الحكومة 
أيضًا موضع تفاهم بني روسيا وأميركا. وعلى الرغم من أن ترامب يتململ علنًا من 
االتفاقية التي تجمع بلده، وعدة دول أوروبية، مع إيران بشأن األسلحة النووية، وقد 
التعامل بها، إال أن جــزءًا كبيرًا من إدارتـــه، وخصوصا وزارتــي  هــّدد بأنه سيوقف 
 عن شركائه األوروبيني الذين يرفضون 

ً
الخارجية والدفاع، ما زال يؤمن بها، فضال

 
ً
مجاال اإلسرائيلي،  الروسي  التفاهم  مع  االتفاقية،  هذه  تتيح  إلغائها.  مناقشة  حتى 

إيرانيًا واسعًا قد تكون زيارة امللك سلمان لبوتني غير قادرة على االنتقاص منه، مهما 
بلغ حجم االتفاقيات التجارية املعقودة، فروسيا تعرف أن للتعامل السعودي معها 
كانت محادثات  األولــى.  بالدرجة  األميركي  بالقبول  ومرهونا  وظرفيا  مؤقتا  شكال 
إقناع  أمــُر  السعودية  إلــى  وأوكــل  الــزيــارة،  أستانة حاضرة في  املفترض في  السالم 
وهي  األقــل،  على  االنتقالية  املرحلة  في  األســد  بقبول  املختلفة  السورية  املعارضات 
التي توقفت تمامًا عن التحّدث عن رحيل األسد، واستعاضت عن ذلك بعباراٍت من 
قبيل توحيد املعارضة، وهو موقف ذو سقف شديد االنخفاض، ويجعل متسائلني 
الزيارة بالتاريخية، فماذا سيسجل  كثيرين يقفون بحيرٍة أمام جدوى وصف هذه 
م 

َّ
ر سوى السل

ّ
التاريخ منها، حتى لو كتبه شخٌص منتصر؟ وهو في الغالب لن يتذك

الكهربائي الذي تعطل في منتصف املسافة تمامًا، وحيرة امللك السعودي ومرافقيه، 
وهم على شفا موقف مرتبك ومضطرب، ينوس بني محاولة كسب دولة عظمى، أو 

شرائها، وصعوبة تحقيق هذه األمنية.

الهدية المسمومة لهم »بلفورهم« ولنا »عرقوبنا«

رسائل الُسلَّم المتحّرك
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فضاء مفتوح

آراء

نجيب جورج عوض

املحمــوم،  التركــي  االندفــاع  األنظــار  يلفــت 
الوجــود  علــى  النظيــر  منقطــع  واإلصــرار 
ســورية،  فــي  إدلــب  محافظــة  فــي  عســكريًا 
ومحاولة التدخل في املشــهد امليداني هناك. 
اإلصــرار  مــن  االندفــاع درجــة  هــذا  بلــغ  لقــد 
دفعت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
الســلطاني  عليائــه  مــن  للتنــازل  شــخصيًا 
فــي  وروســيا  إيــران  إلــى  بزيارتــن  والقيــام 
امللــف  لكليهمــا  مقدمــًا  جــدًا،  قصيــرة  فتــرة 
الســوري برمته، ومعبرًا عن اســتعداده التام 
للتعــاون معهمــا فــي حــل املســألة الســورية، 
شــرطن:  مقابــل  فــي  ولكــن  يرغبــان،  كمــا 
منــع قيــام كيــان كــردي مســتقل فــي املنطقــة، 
والســماح لــه بالدخــول إلــى إدلــب والوجــود 
فيهــا عســكريًا وسياســيًا. ولكــن ملــاذا إدلــب؟ 
تركيــا  حســابات  فــي  إدلــب  فــي  املهــم  مــا 
ال  هنــاك ســببان  واالســتراتيجية؟  القوميــة 
يقــان أهميــة وال مصيريــة عن بعضهما في 

الفكر التركي االستراتيجي.
ينقــذ  لكــي  إدلــب،  إلــى  التركــي  يدخــل  أواًل، 
كتائب جبهة النصرة وسواها، من التصفية 
الشــاملة التــي تــم أخــذ قــرار إقليمــي ودولــي 
الســوري.  املشــهد  مــن  الكتائــب  بمحــو هــذه 
يدخــل أردوغــان بقواتــه إلى إدلــب، لكي ينقذ 
الكتائــب التــي ســلحها نظامــه ودربهــا وأمن 
لها الغطاء السياسي والعقائدي، وشرع لها 

عبد الحميد اجماهيري

أكتوبــر   7 علــي   تشــريعيات  ســنة  مــرت 
املغربيــة،   والتــي   أعطــت فــوزا واضحــا لحــزب 
العدالــة والتنميــة،   وقائده عبــد اإلله بنكيران  
الــذي   كان   يــرأس الحكومــة   قبــل االنتخابــات . 
ولعــل  هــذا   يحــدث للمــرة الثانيــة فــي   تاريــخ 
السياســي   املعاصــر،   والتــي   يعــود  املغــرب 
فيهــا الحــزب الــذي   يقــود الحكومــة فــي   واليٍة 
سياسيٍة مثقلة باملضامن واالنتقاالت،  بعد 
االشــتراكي   للقــوات  االتحــاد  تجربــة  زعيــم 
الشــعبية،  عبــد الرحمــن اليوســفي،  الــذي   قــاد 
 مفصلية فــي   تاريخ املغرب،  

ً
 حكوميــة

ً
تجربــة

 من سنة   1998  إلى سنة 2002،  والتي   شهدت 
وهــي   املــرة  التشــريعية .  النتائــج  تصــدره 
الثانيــة التــي   ال   يعــود فيهــا زعيــم سياســي ، 
 َبصــم تجربــة سياســة وحكوميــة ببصمتــه، 
هــذه  وخــارج  التدبيــر   الحكومــي .   دفــة  إلــى 
الثنائيــة،   التــي   يمكــن أن نســرد فيها سلســلة 
ال نهائيــة مــن  » املصادفــات البنيويــة « ،   هنــاك 
تحــوالت أعمــق تحصــل   غير الذي   يطفو علي  
فقــد خــرج    املغاربــة،   املجــردة ،  العــن   ســطح 
 فــي   مــا بعد  ســنة 2011  التــي   عرفت تظاهرات 
الربيــع العربــي   الشــهيرة،   مــن زمــن سياســي،  
وانتخاباتــه   ودولتــه،   ودســتوره   بشــارعه 
 خــرج  مــن معادلــة ٍ    كان شــعارها   املغــرب فــي  
 حالــة  » تنــاوب بــا بديــل ..«،   كنايــة عــن وجود 
هــي   ومعبــأة ،  قويــة  جديــدة  سياســية  قــوى 
 حــزب العدالــة والتنميــة ،  بــدون وجــود بديــل 

حدوده كي تدخل الساحة السورية، وتحول 
الثــورة إلــى حــرب مدمــرة. يدخــل التركــي كي 
يقــول لصنــاع القــرار إنــه قــادر علــى تهجــن 
تلــك الكتائــب، وتحويلها مــن جبهات نصرة 
معتدلــة،  إســامية  فصائــل  إلــى  راديكاليــة 
فــي  للتعــاون وجاهــزة لانخــراط  مســتعدة 
حــل سياســي، ولتقاســم الســلطة مــع النظام. 
يدخــل أردوغــان إدلب ليعيــد تأهيل الكتائب 
الجهاديــة، وينقذهــا مــن حالــة »تــورا بــورا« 
أخرى، مراهنًا على أنه يستطيع أن يعيد في 
ســورية إنتــاج مشــهد ليبــي، يتيــج لإلخــوان 
علــى  املحســوبن  واإلســاموين  املســلمن 
الســلطة  محاصصــة  إلــى  الدخــول  تركيــا، 
الضابطــة  التركيــة  الرعايــة  بوابــة  مــن 
والعنفــي،  العســكري  اإلســاموين،  إيقــاع 
والضامنة تعاونهم في أي حل سياسي، مع 
اإلبقــاء علــى تلــك الفصائــل فــي حالــة تعبئــة 
اســتخدامها  أمــل  عســكرية وميدانيــة، علــى 
الحقــًا، حــن تدعــو الحاجــة إلــى قضم حصة 
أكبر من كعكة السلطة، حن يجلس الجميع 
أن  ســمعنا  لهــذا  التحاصــص.  طاولــة  علــى 
جبهــة النصــرة »اســتقبلت« القــوات التركيــة 
عمليــة  لهــا  وســهلت  إدلــب،  إلــى  الواصلــة 
الصــوت  قريبــًا  سنســمع  ولهــذا  الدخــول. 
»اعتــدال« جبهــة  عــن  يعلــو مدافعــًا  التركــي 
النصــرة و»وســطيتها« و»العنفيتها«، وكذا 
كتائب اإلخوان املسلمن واستعدادها، تحت 
والروحــي،  السياســي  راعيهــا وأبيهــا  إمــرة 

فــي  مثــل قوتهــا ، إلــى مرحلة   يبــدو أن   النخبة 
الفتــرة ،  أي   البديــل،   فــي   تلــك  التــي   شــكلت 
إلــى  تتحــول  أن  تســتطع  2011،  لــم  بعــد    مــا 
أخــرى ،  وبعبــارة  الدائــم.  للتنــاوب  نخبــٍة 
أن  السياســي   املتابــع   الــرأي   العــام   يشــعر 
املغــرب خــرج مــن صدمــة  » تنــاوب بــا بديل «،  
بــأن   مفادهــا  جديــدة   وانتقــل   إلــى   مفارقــة 
» نخبــة    البديــل، فــي   مــا بعــد   2011، عاجــزة 
أن تكــون نخبــة التنــاوب «.  لهــذا كان الخيــار 
الواضــح  وجــود توليفــة سياســية، تجعل من 
ا بســيطا مــن نخبــة  نخبــة    اإلســامين جــزء
ويمكــن  الجديــد .  البديــل  ال    نخبــة   الحكــم، 
بثاثــة  فــي   املوضــوع  الكتابــة  نؤطــر  أن 

سياجات منطقية : 
زال ،  أن  العــام،   ولعلــه   مــا  الشــعور  كان  أوال، 
البــاد تتخــوف مــن مقولــة جعلتهــا موازيــن 
القــوى املختلــة  التوصيــف الوحيــد املمكــن ملا 
العقــدي   جــرى مــن بعــد2011   ،  بعــد اندمــاج 
إلــى  اإلســامين   فــي   السياســي ،   ووصــول 
واســع  دســتور  قاعــدة  الحكومــة،   علــى 
التشــاركية . وكانت العبارة هي   أننا   وصلنا 
إلــى   مــأزق    السياســة ، ألول مــرة ،  مصحوبــا 
بمــأزق مجتمعــي،   وليــس فقــط نتيجــة مــآزق 
النظام    السياســي، ما   يعني   أن املجتمع أفرز 
قوة سياسية جديدة ،   تطرح تأزيما على نخبة 
املجتمــع نفســها ،   تمتــاز،   كمــا أشــار أحد قادة 
االتحــاد التاريخين ،  » بما تميزت به الحركة 
الوطنية نفســها من قوة أخاقية   وسياسية، 
ال تســتمدها مــن الدولــة،   بــل مــن مشــروعها 

علويًا ضخما يقدر بعدة ماين من البشــر، 
يســكن فــي املناطــق الجنوبيــة الوســطى مــن 
تركيــا، والتــي تتاخــم منطقــة إدلــب ومنطقــة 
الســاحل. بالنســبة للعقل التركي السياســي، 
أن تتحــدث عــن الســاحل الســوري يعنــي أنــك 
فــي ســورية  »العلويــة«  املناطــق  إلــى  تشــير 
)يصــر التركــي علــى إنكار التنــوع الهائل في 

املنطقة واختزالها بالطائفة العلوية(. 
وإذا ما بدأ تطبيق فيدرالية )أو كونفدرالية( 
فــي ســورية )األمــر الــذي يســتعد لــه النظــام 
الســوري منــذ اآلن بتعبيــره عن قبــول نتائج 
اســتفتاء األكراد في ســورية املســتقبل( فهذا 
ســيعني، بــرأي التركــي، أن علويــي الســاحل 
الســوري وعلويــي الجنــوب األوســط التركــي 
املســتقل  كيانهــم  بتأســيس  يفكــرون  قــد 
أيضــًا، مــا يعني قضــم مناطق مهمة جدًا من 

 وحــزب  نــداء تونس  بزعامــة نظامية للباجي 
السبســي،   يســتقران فــي   الحكومــة فــي   الفترة 
فــي    الــذي   جــرى  التعديــل  وبعــد   الثانيــة، 

اآلونة األخيرة.
 هو   ما   يشبه التسوية التاريخية بدون عقدة 
اجتماعــي ،  قيــم  بســلم  ولكــن  إيديولوجيــة، 
 وبمعنــى آخــر تحالــف اســتراتيجي   لتدبيــر 

السلم االجتماعي . 
 واملاحــظ اليــوم فــي   تونــس أن    الحــذر بــاق  
على املدى املتوسط ، لكن العداء تراجع ، حتى 
فــي   أقــوى جبهــات الحداثــة  )إلرث والــزواج ( 
 لــم   يتصــارع الضــدان،   بقــدر مــا تواعــدا علــى 
فــي   طاعنــة  مؤسســاتي،   لقضيــة  تنــاول 
املركــزي   هــو  الهاجــس  ويبــدو   أن   العقيــدة !  
تقوية دور الدولة والفاعل املركزي   في   تدبير 
الســلم السياســي، علــى شــيء آخــر مــن قبيــل 

تركيا، وضمها لفيدرالية الســاحل الســوري، 
وبالتالــي تشــكيل تهديديــن كبيريــن للنظام 
التركــي، واحــد مــن الكــرد فــي الشــرق وواحــد 

من العلوين في الجنوب. 
وال  أبــدًا  التركــي  االحتمــال  هــذا  يرضــي  ال 
يريحه باملرة. لهذا يستقتل التركي القتحام 
إدلــب، والعمــل علــى إيجــاد كيــان مجتمعــي، 
ومتــوازن  قــوي  ســني  وطائفــي  ديمغرافــي 
تمنــع  كــي  إدلــب،  فــي  ديمومــة  وذي   وآمــن 
موســع،  فيدرالــي  الســتقال  احتمــال  أي 
يحلم به علويو الســاحل الســوري والجنوب 

األوسط التركي. 
قبــل ســنتن، تخلــى النظــام التركــي كليــًا عن 
الســورية،  املعارضــة  وبــاع  الســوري،  امللــف 
فــي  الســلطة  علــى  االنقــاب  محاولــة  بعــد 
تركيــا. اليــوم يجــد التركــي نفســه متحمســًا 
يمنــع  كــي  الســوري،  املشــهد  إلــى  للعــودة 
وكل  تركيــا  تنتظــر  راديكاليــة  احتمــاالت 
القبــان  بيضــة  هــي  وإدلــب  املنطقــة.  دول 
التــي يراهــن عليهــا التركــي اليــوم، كــي ينقــذ 
إساموييه من التصفية الشاملة، وكي ينقذ 
جنوبه من نتائج هذا املشــروع الفدرالي )أو 
شــئنا  املنطقــة،  إلــى  القــادم  الكونفدرالــي( 
مســعاه  فــي  التركــي  ينجــح  هــل  أبينــا.  أم 
ونــرى  نراقــب  أن  علينــا  االســتراتيجي؟ 
تحــول  التــي  الهائلــة  التبــدالت  إرهاصــات 

املشرق إلى عالم لم يعد أهله يعرفونه أبدًا.
)كاتب سوري في الواليات املتحدة(

تدبيــر الربيــع التونســي ..   فــي   تونــس أيضــا،  
 نتابــع    تقويــة النظــام الرئاســي   البورقيبــي  
 القديم .  نتابع عودة مفّكرا   فيها،   إلى  املفاهيم 
املؤسسة للدولة الوطنية    ما بعد االستقال : 
 هيبــة الدولــة  )وإن كنــت ال أحــب هذه الكلمة (، 
 وإعــادة بنائهــا ، مــع الحفــاظ علــى دســتورية 

املمارسة السياسية . 
يحــق لنــا ،  مــع اســتحضار الفــارق فــي   طبيعة 
النظــام  وفــي   طبيعــة الدولــة فــي   البلديــن معا 
أن نتســاءل :  أليــس ممكنــا أن   يتقاطــع تدبيــر 
ملرحلــة   مــا  واملغــرب،  الدولتــن،   فــي   تونــس 
بعــد    التغييــر العميقــة،   كمــا تقاطــع تفاعــل 
فــي   الشــارعن،   املغربــي   والتونســي   معــا، 

 حركية املطالبة بالتغيير؟
خاصــة أوليــة بشــأن مــا   يجــري   فــي   املغرب،  
مســبوقة :   تشــريعيات   غيــر  مــن  ســنة   بعــد 
هنــاك    انهيــار  عميــق للمنظومــة الحزبيــة،  
 وعــودة أزمــة الثقــة ،   ألول مــرة   يتــم التعبيــر 
عنهــا فــي   خطــاب للعرش،   يجعــل امللك   يقول  
» ليســت لــدي   الثقــة فــي   بعض السياســين « ،   
السياســي   الجديــد   نخبــة    العــرض   وعجــز  
) اإلساميون (  إلى   التحول إلى نخبة للبديل 
الجمــود  مــن  فــي   الخــروج  الدائــم،   وتباطــؤ 
فــي   الكيــان البرملانــي،   أو  السياســي،   ســواء  
فــي   الجهــاز الحكومــي   أو حتــى الوســائطي  
العــام ، مــا   لــم   يســبق حدوثــه،   ولعلــه   يطــرح 
بالفعل مصير الدولة ومآلها برمتها،   كيانا 

وجهازا أيضا ! 
)كاتب مغربي(

لفــرض اتفــاق أســتانة فــي ســورية، وإرضــاء 
الروسي بفعل ذلك.  

ثانيــًا، وهــو ســبب أهــم بكثيــر اســتراتيجيًا 
إلــى  تركيــا  تدخــل  املســتقبل،  فــي  وقوميــًا 
والســبل  الوســائل  بــكل  توجــد  لكــي  إدلــب، 
كيانًا إسامويًا )سنيًا تحديدًا وحصرًا( في 
قلب الشــمال الغربي الســوري، ألنها تحتاج 
لكيــان جغرافــي وديمغرافــي وطائفــي كهــذا، 

وبشدة في املستقبل اآلتي. 
قــد كتــب ســابقًا  املقالــة  وكان صاحــب هــذه 
أن صنــاع القــرار فــي العالــم عازمــون بجديــة 
برمتــه  املشــرق  كونفدرلــة(  )أو  فدرلــة  علــى 
وبكل دوله، بما فيها إيران وتركيا، وأن هذا 
هــو الهــدف البعيــد االســتراتيجي اآلتــي إلــى 
املنطقــة، وقــد تلقفــه األكــراد )مبكــرًا جــدًا فــي 
الواقــع( أخيــرا، وعملــوا علــى التعامــل معــه 
أمــرًا واقعــا، وأعلنــوا لــدول املنطقــة أن ســاعة 

تنفيذه دقت. 
تركيــا  تحــارب  الفدرلــة،  فــي ضــوء مشــروع 
وجودهــا  علــى  تحافــظ  كــي  حميــم،  بشــكل 
الجغرافــي، مــن دون إعــادة تنظيــم فيدرالــي 
فيها. وتركيا ال ترتعب فقط من إمكانية بدء 
تطبيــق النظــام الفيدرالــي فيهــا، انطاقــًا من 
الشــرق الكــردي، بــل تخــاف أيضــًا مــن عمليــة 
 
ً
جديــة تقــل  ال  لهــا،  أخــرى  فيدراليــة  قضــم 

 علــى نظــام أنقرة، تقع في جنوبها 
ً
وخطــورة

األوســط املتاخم للحدود الســورية الشمالية 
الغربيــة. علينــا أن نتذّكــر أن هنــاك تجمعــا 

الخــاص، وقــوة حضورهــا املجتمعــي «،  كمــا 
تطــرح املشــكلة علــى الدولــة    التــي   رأت النــور، 
تحــت  صراعاتهــا  كل  وخاضــت  وترعرعــت 
ظال    الوطنية الديموقراطية .  ثانيا،  وصلت 
نخبــة جديــدة لــم تكــن شــريكة فــي   التعاقدات  
وثيقــة  ذلــك  ) ومــن  التأسيســية،   الوطنيــة 
املطالبة باالستقال لسنة 1944 ،   والتي   دعت 
فــي   اآلن  الديموقراطيــة  وبنــاء  الــي   الحريــة 
نفســه  ،   والتوافق الوطني   الكبير في   5791  من 
أجــل الدفــاع عــن وحــدة املغــرب الترابيــة ،   وال 
ســيما تحريــر الصحــراء، بمــا تطلبــه ذلك من 
تفــاوض حــول املسلســل الديموقراطــي ( ،  مما 
الدولــة،  علــى  مزدوجــا  تحديــا  اعتبــاره  تــم 

وعلى النخبة الوطنية الديموقراطية .
التــي   أعقبــت   السياســية  التشــكيلة  ثالثــا، 
السياســي   تســتمر ،   بالتعريــف  2011 ،   لــم 
االنتقاليــة،   بــل  الســنوات   لهــا،  والــذي   دبــر 
مغايــرة  السياســية  التشــكيلة  أن  اتضــح 
مــن حيــث منطقهــا،   الــذي   يقــوم ،   ليــس علــى 
تدبيــر إفــرازات التغييــر الــذي   طــاول   الدولــة 
والنخبــة والنمــوذج الديموقراطــي،   بــل علــى 
 تدبيــر امتــدادات مــا بعــد الربيــع املغربــي  فــي 
العــام 2011.  وفــي   هــذا الســياق،   ال   يمكــن أن 
ندبــر الربيــع العربــي،   بــدون أن نتدبر تونس 
ومثالهــا،   بعيــدا عــن الكليشــهات التي   تجعل 
الســلطوي ،  متحكمــه  النمــوذج   يغــري   فــي  
 حقــا أو التباســا ، بــل مــا هــو بــادٍ   للعيــان مــن 
للعملــة ،  حــزب   األساســين  أن   الوجهــن 
 النهضــة   بزعامــة تاريخيــة لراشــد الغنوشــي  

تركيا ولعبة شد الحبال ضد الفدرلة
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كالم في الميزان

الطابع القدسي للكتابةالقضاء... لعبة المحتل القذرة

الصناعيــة،  بالثــورة  مــا عــرف  بدايــة ظهــور  منــذ 
ثّمــة ســؤال يطــرح: مــاذا صنعــت األمتــان العربيــة 
إنجــازات  مــن  أفرادهمــا،  بمجمــل  واإلســامية 
التميــز والجــدارة  حقيقيــة يمكــن وزنهــا بميــزان 
فــي  الحياتــي؟  التفــوق  معيــار  ضمــن  الحقيقــي 
ألفــراد  الخاصــة  واملجالــس  العامــة  األحاديــث 
األمتــن العربيــة واإلســامية نجد تذمرا وســخطا 
باالحتــال.  متواجــدة  كقــوة  إســرائيل  تجــاه 
صغيــرا،  ولــد  الــذي  الكيــان  هــذا  إســرائيل،  لكــن 
صــار اليــوم كبيــرًا ويتمتــع بقــوة تــزداد مــع األيــام 
واإلســامي.  العربــي  الكيــان  اضمحــال  مقابــل 

ولــد الكيــان اإلســرائيلي بفعــل العقليــة الســلطوية 
والحــق. كام جميــل  العــدل  عــن  البعيــدة  البحتــة 
صائــب ال غبــار عليــه، لكــن هــذا الكيــان فــي عالــم 
علــى  موجــودة  قــوة  إلــى  تحــّول  الواقعــي  الحيــاة 
األرض نتيجــة االســتخدام املنطقــي للعقــل بعيــدا 
املوضوعــة  الخطــة  عــن  يخــرج  طريــق  أي  عــن 
هــذا  صــار  فقــد  لذلــك  ونتيجــة  والثبــات.  للتميــز 
وصناعيــة  اقتصاديــة  قــوة  اإلســرائيلي  الكيــان 
لهــا وجودهــا فــي دنيــا املــال واالقتصــاد العاملــي 
لنكــون  النظــر عــن ســلطويته واســتبداده،  بغــض 
أمام سؤال: ملاذا وكيف حدث ذلك؟ لقد وصل هذا 

الكيــان اإلســرائيلي إلــى ثباتــه الحالــي وإمكاناتــه 
األمتــن  أفــراد  بفضــل  واالقتصاديــة  الصناعيــة 
بصراعــات  اشــتغلوا  الذيــن  واإلســامية  العربيــة 
بــل  للنهايــة،  طريقــا  تعــرف  ال  ممتــدة  وخافــات 
تتناســل مــن ذاتهــا. هــذه النتيجــة ماثلــة اآلن أمــام 
فنحــن  يقــظ،  حــي  كل صاحــب حكمــة وضميــر 
اآلخــر  لذلــك  واســتجداء  عربــي  وذل  هــوان  أمــام 
بالرحمة ومنح األمن واألمان، لتبقى األمة العربية 
واإلســامية ســاملة علــى ســطح الحيــاة كمــا يطفــو 
بالون في ماء دون أي تأثير إيجابي صائب فيها.
هادي ردايدة )األردن(

فيلــم  مــن  مشــاهد  البحتــة  بالصدفــة  شــاهدُت 
جميلــة بوحيــرد، ومّر أمامي بشــكل عابر مشــهد 
يتحاور فيه قادة جيش فرنسا آنذاك في الجزائر 
وهــم يتباحثــون فيمــا يجــب أن يفعلــوه باملناضلة 
بوحيرد، فاقترح البعض قتلها، ولكن األكثر دهاًء 
منهــم اقتــرح إعدامهــا وقتلهــا بواســطة القضــاء. 
وهنــا انتبهــُت مــن غفلتــي وجــال بخاطــري كيــف 
أّن املحتــل ومــن بعــده الطغــاة والجيــوش يســيرون 
الشــعوب  ذاتــه إلذالل  الطريــق  فــي  ثابتــة  بخطــى 

وإخضاعها لسلطان هؤالء املحتلن. 
نهــب  فــي  املحتــل  فــوا 

َ
خل الذيــن  الطغــاة  جــاء  ثــم 

الثــروات، والعمــل علــى تجهيل الشــعوب وإفقارها 

وتسليط كافة وسائل التأثير عليها، وذلك بهدف 
تضليــل وتخويــف الشــعوب مــن أجــل إثنائهم عن 
مجّرد التفكير فيما يدور من حولهم ويستميتون 
في وضع أغشــية ســميكة على أعن وآذان وقلوب 
هــذه الشــعوب حتــى يفعلــوا بهــم األفاعيــل، وهــم 
لــون لهــؤالء الطغــاة ويرفعــون 

ّ
صامتــون، بــل ويهل

فكــرة  إلــى  وتوصلــت  رؤوســهم.  فــوق  أحذيتهــم 
قديمــة ســبق إثارتهــا، أّن بالفعــل ذاكــرة الشــعوب 
 

ّ
تشــبه ذاكرة الذباب، فهم ينســون ويتناســون كل

مــا يحــدث معهــم، فــي حــن أّن الطغــاة وجيوشــهم 
مــن  تمكنهــم  التــي  الفعالــة  األســاليب  ينســون  ال 
الســيطرة التامة على هذه الشــعوب، وأّن أكثر هذه 

األســاليب فاعليــة هــو القضــاء، حيــث يســتخدمه 
هؤالء وســيلة للقتل والســجن وتكميم األفواه عن 
ممارساتهم وفسادهم وإفسادهم.   وهنا تتضح 
الصورة كاملة، فيتذكر اإلنسان الشعارات الرنانة 
مــن أمثلــة: ال تعليــق علــى أحكام القضــاء، والحكم 
عنــوان الحقيقــة، ووجوب االنصيــاع لكل ما يقوله 
 هذه الشعارات وغيرها هي 

ّ
أو يفعله القضاء.. كل

تمهيــد ملــا هــو قــادم، بحيــث إذا اســتخدم الطغــاة 
هــذه  تســتطيع  ال  الشــعوب  إذالل  فــي  القضــاء 
الشــعوب أن تنبس ببنت شــفة، وإال سوف تحاكم 

بتهمة إهانة القضاء.
عبدالاله يوسف حسين )مصر(

إن أصعــب اللحظــات واألوقــات التــي 
البحــث  لحظــة  هــي  الــذات  بهــا  تمــر 
عــن تجلياتهــا، تمظهراتهــا، أبعادها 
مــن  يجعــل  الــذي  األمــر  وماهيتهــا، 
مشــروعا،  التســاؤالت  هــذه  طــرح 
فمــا الــذي يمثلــه، إذن، القلــم للكاتــب 
خصوصــا والــذات املفكــرة عمومــا؟ 
عــن  تعبيــرا  الكتابــة  تشــكل  هــل 
ماهية الذات بما هي الهدف األسمى 
واملنشــود؟ إن لــم تكــن الكتابــة هــي 
تجسيد لجوهر الذات، فلماذا إذن ال 
يتوقــف قلمهــا عــن التعبير؟ هل هي 
مجــرد عادة؟ أم أنهــا أعمق بكثير؟  
التســاؤالت،   لإلجابــة عــن كل هــذه 
املناطــة  للوظائــف  التطــرق  يجــدر 
بعهــدة الكتابــة، لتتجلــى لنــا الدالالت 

الحمائية والتشــاركية.
وضمن هذا اإلقرار، تؤسس الكتابة 
لبعــد حمائــي ال يمكــن نفيــه، إذ إنها 
ترتبط بكل ما هو نفســي، وجداني. 
إنهــا وبــكل اختصار لحظة تجســيد 
الجانــب  بذلــك  لتكــون  للتفكيــر. 

العملــي والتطبيقي للفكر.
وســتتجذر الدالالت الوقائية للكتابة، 
الــذات  النتشــال  ســعيها  خــال  مــن 
مــن غياهب االغتــراب املجحفة، األمر 

حيويــا  مجــاال  منهــا  يجعــل  الــذي 
لتجســيد جوهــر الــذات املفكــرة. ذلــك 
الجوهــر املتمثــل فــي مــدى تحقيقــه 
تنشــده كل  الــذي  الســعادة  لعنصــر 
ذات كابــدت الحــزن، القلق واالنزعاج. 
لتتجلى لنا الكتابة كترياق فعال من 
شــأنه إعــادة تأهيل الذات وانتشــالها 

من غياهب الوحدة.
وســيتعمق الطابــع القدســي للكتابــة 
متــى امتزج بدالالت التشــارك، األمر 
الــذي يجعــل مــن الذات مرتبطة أشــد 
لتتجلــى  اإلبــداع.  بمعانــي  االرتبــاط 
لتوطيــد  الهادفــة  إســهاماتها  لنــا 
صــرح املجتمــع. فلــكأن القلم، ضمن 
أشــمل  لبعــد  يؤســس  اإلقــرار،  هــذا 
بذلــك  لتكــون  اإلنســاني.  وهــو  أال 
الكتابــة أداة تحمــل فــي طياتهــا روح 
ماهيــة  اإلرادة،  جوهــر  املســؤولية، 
وعــي.  وباختصــار،  إنهــا  التغّيــر. 
الــذي يتبلــور لتخليــص  هــذا الوعــي 
الــذات مــن بوتقــة األنانيــة، الامبــاالة 

والسلبية.
املجتمعــات  وازدهــار  ديمومــة  إن 
 اإلنسانية، ال يكون إال بتقدم أقامها، 

إبداعاتهــا، كتابها.
إسماعيل الهدار )تونس(
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يتزعمهــا  التــي  الدنمــارك  حكومــة  تتجــه 
مــع  بتحالــف  الليبرالــي  »فينســترا«  حــزب 
 
ّ
ســن إلــى  الجــدد  والليبراليــن  املحافظــن 
قانــون »منــع اللثــام« الســتهداف النقــاب والبرقــع فــي 
الباد. وفي ضوء املؤتمر العام لحزب رئيس الوزراء 
الرس لوكا راسموســن يومي الســبت واألحد املقبلن 
تتضــح معالــم تشــكل أغلبيــة برملانيــة داعمــة لحظــر 
»التحالــف  إثــر تغيــر موقــف حــزب  والبرقــع  النقــاب 

الليبرالي« الذي بات مؤيدًا لهذه الخطوة.
وقــد انطلقــت منــذ فتــرة حملــة فــي الدنمــارك قادهــا 
حــزب الشــعب اليمينــي املتشــدد لحــث املشــرعن على 
الدعــوة بقيــت   

ّ
لكــن الحظــر.  فــي  تبنــي وجهــة نظــره 

منحصــرة فــي هــذا الحــزب لفتــرة طويلة قبــل أن تجد 
صداها لدى يمن ويسار الوسط تدريجيًا. وبحسب 
التوجه الجديد لاتفاق على مشروع القانون الجديد 
مــن  النســاء  منــع  علــى  سيســري  النقــاب  حظــر   

ّ
فــإن

ارتدائــه فــي األماكــن العامــة، مــن خــال الدفــع بقانــون 
»يحظــر التلثــم فــي الحيــز العــام« وذلــك ملنــع النقــاب 
)يغطــي الوجــه مــن دون العينــن( والبرقــع )املقصــود 
 مــع نــوع مــن 

ً
هــو األفغانــي الــذي يغطــي الوجــه كامــا

كاملــدارس  العــام  الحيــز  فــي  العينــن(  علــى  الشــاش 
والجامعــات واملستشــفيات وغيرهــا من األماكن التي 

يطلق عليها »األمكنة العامة«.
تغيــر موقــف حــزب رئيــس الــوزراء راسموســن يعتبر 
دفعة قوية ملقترحي القانون، فبحســب مقرر الشــؤون 
 التوصل 

ّ
السياسية في الحزب، ياكوب أملان ينسن فإن

إلــى صيغــة وســطية »تهدف إلى جعــل منع اللثام في 
األماكــن العامــة ال يبــدو وكأنه يســتهدف فئة دينية«. 
الجميــع  وضــع  الحظــر  »نقــاش   

ّ
أن ينســن  ويعتــرف 

فــي مــأزق إذ سيشــمل بالتأكيــد البرقــع والنقاب، فمن 

الحظــر فــي مجتمــع ليبرالــي منفتــح يعتبــر الحريــة 
ارتــداء الحجــاب والنقــاب وغيرهمــا  فــي  الشــخصية 
من األمور الشــخصية التي ال يجب أن تتدخل الدولة 

ومؤسساتها في الحد أو االعتداء على تلك الحرية.
إنغــا  والهجــرة  الدمــج  وزيــرة  بــدت  ناحيتهــا،  مــن 
ســتويبرغ قريبــة جــدًا مــن مواقــف الحــزب املتشــدد، 
اليمــن،  لحكومــة  برملانيــة  قاعــدة  يشــكل  الــذي 
لاندمــاج«.  »معيقــًا  تحديــدًا  النقــاب  اعتبــرت  حــن 
وباعتبارها من املدافعن عن القيم الليبرالية وجدت 
 
ّ
ستويبرغ نفسها في مواجهة مع اليسار، معتبرة أن
 
ّ
»مــن املفهــوم أن يظهــر شــعور باملــأزق الليبرالــي لكــن

موقفي واضح مع املنع«.
 بأكبــر أحــزاب 

ً
يبــدو يســار الوســط املعــارض، ممثــا

اليــوم  أقــرب  الديمقراطــي«  »االجتماعــي  الدنمــارك 
إلــى الحظــر وتأييــد القانــون من خال ذهــاب زعيمته 
ميتــا فريدركســن إلــى تأييــد مشــروع الحظــر بطريقــة 
أطلــق عليهــا اليســار »مجــاراة للشــعبوين فــي حــزب 
الشعب قبيل االنتخابات البلدية«. وقالت فريدركسن 
 حزبها »مســتعد ملنع البرقع 

ّ
يــوم الجمعــة املاضــي إن

نهايــة  وفــي  القانــون«.  طــرح  جــرى  مــا  إذا  والنقــاب 
هــذا األســبوع شــددت زعيمــة يســار الوســط املعارض 
موقفهــا بالقــول: »نحــن ضــد البرقع والنقاب وســوف 
مــن  جــزءًا  يصبحــا  ال  كــي  املنــع  يحتــاج  مــا  نؤّمــن 
سنناقشــه  مــا  وهــو  الدنماركــي،  املجتمــع  يوميــات 
 املنــع »يجــري علــى 

ّ
برملانيــًا«. وتعتبــر فريدركســن أن

قاعــدة اإلجابــة علــى ســؤال: فــي أي مجتمــع نعيــش 
نحن كدنماركين؟«.

من جانبه، يتســاءل الباحث في جامعة »ألبورغ« في 
علــم االجتمــاع الدينــي، بريــان ارلــي ياكوبســن، عمــا 
إذا كانــت الدنمــارك ســتذهب نحــو »فــرض غرامات أو 
حبــس للممتنعــات عــن التقيد بالقانون الجديد أم ال، 

وهو أمر غير واضح حتى اآلن«.

الواجــب إيجــاد تــوازن بــن أن تكــون ليبراليــًا تؤيــد 
ارتــداء النــاس مــا يريــدون من دون تدخــل في مجتمع 
ليبرالــي منفتــح وبــن مطالب مجتمعية أن يروا وجه 
إليــه  يتحدثــون  أو  معــه  يتعاملــون  الــذي  الشــخص 
وجهًا إلى وجه، وهاتان النقطتان كانتا األسخن في 

نقاشاتنا حول طريقة املنع«.
أنــدرس  بزعامــة  الليبرالــي«  »التحالــف  وكان 
فــي  الخارجيــة  منصــب  يشــغل  الــذي  صموئيلســن، 
حكومــة بلــده، قــد أكــد مــرارًا رفــض حزبــه منــع النقاب 
 هــذا املوقــف تغيــر مــع مــرور الوقــت، إذ 

ّ
بقانــون، لكــن

القــول  إلــى  الجديــد  موقفــه  فــي  صموئيلســن  ذهــب 
»ســيصبح فــي الدنمــارك منــع الرتــداء ما يلثــم الوجه 
أن  يرغــب  ال  الليبرالــي  التحالــف  يبــدو.  مــا  علــى 
يصبــح اليــد الطويلــة لألفــكار الظاميــة بحــق الناس 
فــي البرملــان، فــإذا كان هنــاك مــن طريقــة للحظــر مــن 
دون التعــدي علــى حقــوق البشــر وقيمنــا فبالتأكيــد 

سنصوت ملصلحة املنع«.
بســعادة  يشــعر  املتشــدد  الدنماركــي  الشــعب  حــزب 
كبيــرة بســبب »تغيــر مواقــف األحــزاب وتأييدهــا اآلن 
الحــزب  هــذا  مــدى ســنوات«. وكان  علــى  ملقترحاتنــا 
قــد باشــر منــذ شــهر يوليــو/ تمــوز املاضــي حملتــه 
البرملــان.  علــى  القانــون  مشــروع  لطــرح  البرملانيــة 
وفــي الطريــق نحــو انتخابــات محليــة فــي البلديــات 
واملحافظــات الدنماركيــة يبــدو تغيــر موقــف األحزاب 

»الشعب الدنماركي« جليًا في السياق. مجاراة لـ
النقــاب  ملنــع  جديــد  قانــون   

ّ
لســن الحــزب  مقتــرح 

والبرقــع فــي الحيــز العــام أخــذ دفعــة قويــة مــن قــرار 
املحكمــة األوروبيــة لحقوق اإلنســان التي أيدت القرار 
البلجيكــي بحظــر النقــاب باعتبــاره »قــرارًا قانونيــًا«. 
التشــريع  فــي  مختصــن  رأي  فــي  األخيــر  واألمــر 
الدنماركــي كان دافعــًا أيضــًا لتغيــر مواقــف األحــزاب 
نحــو  التوجــه  قواعدهــا بصحــة  إلقنــاع  الدنماركيــة 

يواصــل الهــال األحمــر القطــري دعــم القطــاع الصحــي فــي مدينــة املوصــل العراقيــة، بالتعــاون مــن 
 طواقمه الطبية 

ّ
صندوق قطر للتنمية وبالشراكة مع املنظمة الدولية للهجرة. وجاء في بيان له أن

انتهــت مــن تشــغيل املستشــفى امليدانــي فــي منطقــة حمــام العليــل جنوبــّي املوصــل، ومــن تقديــم كل 
ه »بعد توقف العمليات العســكرية 

ّ
الخدمــات الطبيــة للنازحــن العراقيــن هنــاك. وأوضــح البيــان أن

داخل املدينة، اســتقبلت فرق الهال األحمر القطرية الطبية املســؤولة عن تشــغيل املستشــفى نحو 
)قنا( 10 آالف مريض تلقوا أعلى مستوى من الرعاية الصحية والعاج االستشفائي«.  

تحت شعار »الصحة النفسية في بيئة العمل«، يحتفل العالم، اليوم الثاثاء، الذي يصادف العاشر 
من أكتوبر/ تشرين األّول، باليوم العاملي للصحة النفسية. وتفيد بيانات منظمة الصحة العاملية 
 ربع ســكان العالم يصابون بمرض نفســي في مرحلة ما من حياتهم. 

ّ
حول الصحية النفســية، بأن

وتتســبب األمراض النفســية في عدد كبير من الوفيات وحاالت العجز. والصحة النفســية الجّيدة 
َعــّد أمــرًا مهمــًا لجــودة حيــاة األفــراد وعائاتهــم وللنجــاح االجتماعــي واالقتصــادي للمجتمعــات 

ُ
ت

)قنا(  أهمية عن الصحة الجسدية في تحقيق العافية الكلية للفرد.  
ّ

واألمم، وهي ال تقل

العالم يحتفل اليوم بالصحة النفسيةالهالل األحمر القطري يواصل دعم الموصل طبيًا

لندن ـ كاتيا يوسف

ــف وعــدم 
ّ
تجاهــل العمــل الــذي يؤّديــه املوظ

لديــه  ــف 
ّ
يخل الطويــل،  املــدى  علــى  تقديــره 

 عــن 
ً
شــعورًا بنــوع مــن خيبــة األمــل، فضــا

 صاحــب املؤسســة ال يكتــرث 
ّ
اإلحســاس بــأن

لوجــوده مــن عدمــه. ويعانــي موظفــون كثــر 
مــن ذلــك، األمــر الــذي يدفــع بعضــًا منهم إلى 
مــا  أفضــل  تقديــم  عــن  ــف 

ّ
والتوق التراجــع 

فــن يبــدون رغبــة 
ّ
 ثّمــة موظ

ّ
لديهــم، حتــى إن

في تقديم استقاالتهم قبل أن ُيطردوا. ُيذكر 
 
ّ
 املتخصصــن فــي علــم النفــس يقولون إن

ّ
أن

النــاس، بطبيعتهــم، يرغبــون فــي الحصــول 
علــى ردود فعــل واضحــة حــول مــا ينجزونه 

حتى يتمكنوا من العمل بإيجابية أكبر.
ــه مــن أكثــر األمــور إحباطــًا تجاهل عمل 

ّ
وألن

يســتحق  ــه 
ّ
أن ُيــدرك  موظــف  يؤّديــه  جّيــد 

ــل عــدم التقدير 
ّ
االعتــراف بجــودة عملــه، يمث

وظائفهــم.  عــن  النــاس  ــي 
ّ
لتخل  

َ
أّول ســببًا 

وتبّن دراسة جديدة حول تأثير التقدير أو 
 نســبة املوظفــن 

ّ
غيابــه فــي مــكان العمــل، أن

الذين قد يقّدمون استقالتهم بسبب تجاهل 
وتشــير  املائــة.  فــي   76 إلــى  تصــل  عملهــم 
ــن تقريبًا من بن 

َ
ــن اثن

َ
ف

ّ
 موظ

ّ
أخــرى إلــى أن

اســتعداد لتقديــم   ثاثــة موظفــن، علــى 
ّ

كل
علــى  الحصــول  عــدم  حــال  فــي  االســتقالة 
التقدير الكافي لقاء ما ينجزونه من أعمال.

فــي الســياق، يقــول فــادي )28 عامــًا(، وهــو 
يعمــل  ــه 

ّ
إن لنــدن،  فــي  يقيــم  شــاب  رجــل 

 
ّ
ألن ســعيد  ــه 

ّ
لكن يوميــًا  طويلــة  لســاعات 

املديــر إيجابــّي في تعاملــه ومتعاون ويقّدر 
كل ما يقوم به. يضيف لـ »العربي الجديد«: 
ني 

ّ
»أشــعر باإلرهــاق عند نهاية الــدوام، لكن

للتطــّور  فــرص  ثّمــة  إذ  نفســيًا،  مرتــاح 
ــه فــي الســابق، »عملــت 

ّ
والتقــّدم«. ويخبــر أن

فــي مؤسســة لقــاء أجــر أعلى وســاعات دوام 

أشــبه  أو  مرئــّي  غيــر  كنــت  نــي 
ّ
لكن مرنــة، 

فــت 
ّ
بشــبح ال يقــّدر أحــد مــا أقــوم بــه. فتوق

عــن محــاوالت تقديم األفضل، وصرت أعمل 
ُيطلــب  مــا  تأديــة  علــى  وأوافــق  كماكينــة 
منــي. عجــزت عــن االســتمرار علــى الرغم من 
ــي 

ّ
ألنن والقصيــرة،  املرنــة  العمــل  ســاعات 

ولــو  بالتقديــر  أحظــى  وأن  أتقــّدم  أن  أردت 
مّرة في العام«.

وهــي  عامــًا(،   21( نينــا  تقــول  جهتهــا  مــن 
هــا 

ّ
إن لنــدن،  فــي  الجريمــة  علــم  فــي  طالبــة 

فــي  جزئــي  بــدوام  العمــل  فتــرة  قبــل  بــدأت 
جــدًا  متحمســة  وكانــت  الشــركات،  إحــدى 

قّدمــت  أن  لبثــت  مــا  هــا 
ّ
لكن عنــد توظيفهــا، 

 
ّ
اســتقالتها. وتشــرح لـــ »العربــي الجديــد« أن

 ثّمــة تمييــزًا 
ّ
ذلــك أتــى »بعدمــا تبــّن لــي أن

ــه ال يوجد أّي 
ّ
فــي التعامــل مــع املوظفن، وأن

تواصــل مــع املســؤولن إال نــادرًا، باإلضافــة 
»أردت  االجتماعــات«. تضيــف:  انعــدام  إلــى 
التعبيــر عــن رأيــي للمســؤولن فــي اجتماع، 
نا مجّرد 

ّ
 ال صــوت لنــا، وأن

ّ
نــي أدركــت أن

ّ
لكن

ه من السهل استبدالنا 
ّ
أرقام ال قيمة لها، وأن

بموظفــن جــدد«. بالتالــي، رأت نينا نفســها 
قبــل عثورهــا  عــن وظيفتهــا حتــى  ــى 

ّ
تتخل

على وظيفة أخرى.

عندما يشعر الموّظف بعدم التقدير في عمله

عصام سحمراني

ككثير من األمور من حولنا، فإّن السعي 
إلى التفّرد وبناء الشخصية الخاصة 

أصعب بكثير من التقليد والتمثل بشخص 
ما، خصوصًا عندما تكون شخصية ذلك 

املثال متفردة وطاغية.
من جهتها، تسمح ظروف متكاملة 
يتداخل فيها االجتماعي - التربوي 

والثقافي والسلوكي واالقتصادي في 
ده 

ّ
تكوين شخصية ذلك »املميز« الذي يقل

آخرون ويقتدون به ويتمثلون ويحاولون 
 شيء 

ّ
أن يصبحوا نسخًا عنه. وكحال كل

»املميز«  في هذا الكون الخاضع للنسبية، فـ
بالنسبة لفئة ما ليس أكثر من »عادي« 

بالنسبة إلى غيرها من الفئات.
في املقلب اآلخر، ومن جهة املريدين، فإّن 

الشباب، خصوصًا في السنوات املدرسية 
األخيرة والسنوات الجامعية، يشهدون 

على هذا الوضع تمامًا حن يجتمعون معًا 
وتطغى شخصية أحدهم على اآلخرين - 

ولو لم يدركوا ذلك في حينه.
غالبًا ما تكون الشخصية الطاغية تلك 
تتوافق مع القيم االستهاكية الشائعة 

جدًا في مجتمعات السوق، واملنقولة عبر 
اإلعام املرئي: هو جميل )أي يشبه الفنانن 

والرياضين(، وهو ناجح )أي مثل تلك 
الشخصية الشهيرة أو في االتجاه إليها(، 
وهو مكتمل الرجولة / األنوثة )يستحق أن 
يشارك في مسابقة جمال(... مع ذلك هو 

 شيء بجهد قليل وتجده متوفرًا 
ّ

يفعل كل
دائمًا في املناسبات الترفيهية على أنواعها.

هو ليس النموذج الوحيد، فعلى هامشه 
تنشأ نماذج مهيمنة أخرى، منها ما يعادي 

بالكامل تلك الثقافة التلفزيونية ويجمع 
حوله مريدين من نوع آخر، مّمن اختاروا 

 به، أو تعرضوا لعزل 
ً
بأنفسهم املعاداة تمثا

دفعهم إلى نموذج مهيمن مختلف انقادوا له 
بطبيعة صعوبة التميز الشخصي املذكورة.

هل صادفت طاولة ما يتوسطها شخص ما 
ينظر إليه الجميع ويستمعون إليه بعيونهم 

وآذانهم؟ ذلك الشخص هو املثال، وهو 
النموذج، وهو املركز، أما بقية الجالسن 

على الطاولة فهم أطراف. هو أشبه ما يكون 
بالعاصمة املركزية أما هم فضواحيها 

وأريافها. منطق واحد يحكم الجميع: مركز 
وأطراف. مركز مهيمن بطبيعته الخاصة 

وبطبيعة املهيمن عليهم وبالتغذية الراجعة 
ما تنفس حتى، وأطراف 

ّ
عليه منهم كل

 ما فيهم 
ّ

ينقادون انقيادًا إليه ويسعون بكل
للتمثل به... وحتى إن كانت الغاية النهائية 

ه فنموذج املركز ال يتغير بتغير 
ّ
الحلول محل
األشخاص.

لكن، بينما يقع كثيرون منا في دائرة 
التقليد واالنقياد، قد ينفعنا أن نوسع األفق 

 
ً
ا منقادين فعا

ّ
 ونختبر إذا ما كن

ً
قليا

نا - 
ّ
نا عندها - أقول لعل

ّ
إلى نموذج ما، لعل

نكتشف أّن لنا شخصيتنا »املميزة« أيضًا. 
 ،

ً
نا نختار، إذا ما اكتشفنا ذلك فعا

ّ
ولعل

هل نريد »أتباعًا« يتمثلون بنا ونمعن في 
قولبتهم في هذا االتجاه، أم نكتفي بتمّيز 

بعيد عن الهيمنة؟

مركز 
وأطراف

مزاج
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النقاب ليس منتشرًا في الدنمارك )العربي الجديد(

مجتمع



تكثيف  إلى  ُيصار  أن  التركية، على  الرسمية 
تعليم الــلــغــة الــتــركــيــة فــي الــصــفــوف األخـــرى. 
العام  التالميذ السوريون في  ُينقل  إلــى ذلــك، 
الدراسي املقبل إلى املدارس التركية الرسمية 

ق مراكز التعليم املؤقت.
َ
غل

ُ
وت

وفي سبيل ذلك، فتحت الحكومة التركية باب 
ني و300 مــدّرس لغة تركية 

َ
التوظيف أمام ألف

ومرشد تربوي بصورة مؤقتة، لتعليم اللغة 
الــتــركــيــة. كــذلــك عــّيــنــت 100 مــــدّرس تــركــي من 
الــعــربــيــة أو الشريعة  الــلــغــة  خــّريــجــي كــلــيــات 
لتعليم اللغة العربية بصورة مؤقتة ولعقود 
ملّدة عام واحد، قبل أن تخضعهم في أغسطس/ 
ــدورة تــدريــبــيــة ملـــّدة عــشــرة أيــام  آب املــاضــي لــ
حول كيفية إدارة عملية تعليم اللغة التركية 
للتالميذ السوريني وتقديم الدعم االجتماعي 
والنفسي لهم. أّما وزارة التعليم التركية فقد 
يقّدمها معهد يونس  الــتــي  املــنــاهــج  راجــعــت 
في  عتَمد 

ُ
ت حتى  التركية،  اللغة  لتعليم  إمــرة 

مراكز التعليم املؤقت.
ــذلـــك، أطــلــقــت مــديــريــة  ــار املــــشــــروع كـ ــ ــي إطـ وفــ
التعليم املستمر خالل شهر يونيو/ حزيران 
املــــاضــــي، بـــرنـــامـــج الــتــعــلــيــم الــتــعــويــضــي في 
ل فيها كثافة في الالجئني  سجَّ

ُ
سبع واليات ت

ــة وعــنــتــاب وكــيــلــيــس  ــ الـــســـوريـــني، وهــــي أورفــ
وإسطنبول.  وقونيا  وهاتاي  ومرسني  ز( 

ّ
)كل

يـــومـــا أي نــحــو 480  الــبــرنــامــج 80  واســـتـــمـــّر 
ساعة، وشمل أطفااًل )13 - 17 عاما( تسّربوا 
ــد جـــرى  ــ ــبــــاب مــخــتــلــفــة. وقـ مــــن املــــــــدارس ألســ
تـــحـــديـــد مـــســـتـــوى هــــــؤالء الـــتـــالمـــيـــذ بــحــســب 
فحص معياري، على أن يلتحقوا بالصفوف 
التعليم  مــن  االنــتــهــاء  بعد  لعمرهم  املناسبة 
معّدلة  مناهج  على  يرتكز  الــذي  التعويضي 
وضعت بالتعاون ما بني منظمة األمم املتحدة 
للطفولة )يونيسف( ووزارة التعليم التركية. 
 أعــوام الدراسة تختصر من 12 عاما 

ّ
ُيذكر أن

إلى أربعة أعوام، يحصل بعدها التلميذ على 
شهادة ثانوية معترف بها محليا ودوليا.

السياق،  فــي  إيتيكلي  عـــارف  املـــدّرس  ويشير 
 وزارة التعليم عمدت إلى تكثيف تعليم 

ّ
إلى أن

ه 
ّ
اللغة التركية للتالميذ السوريني. يضيف أن

»في إطار مشروع دعم دمج األطفال السوريني 
في نظام التعليم التركي، استمّر تعليم اللغة 
ــــوران االبــتــدائــيــة على  الــتــركــيــة فـــي مـــدرســـة تـ
ــال، خــــالل الـــصـــيـــف، عــبــر وســائــل  ــثــ ســبــيــل املــ
ــيــــذ، تــمــهــيــدًا  ــتــــالمــ ــع الــ ــ مـــبـــتـــكـــرة تـــفـــاعـــلـــيـــة مـ

إلدخالهم إلى نظام التعليم التركي«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مـــديـــر الــتــعــلــيــم فـــي واليـــة 
»كانت  ــه 

ّ
إن يلكنجي،  فـــاروق  عمر  إسطنبول، 

ــى مــــدّرســــني ســـوريـــني لتعليم  ثـــّمـــة حـــاجـــة إلــ
األطفال إلى حني إجراء عملية الدمج النهائية. 

إسطنبول ـ باسم دباغ

ــــع أن تــشــهــد الــعــمــلــيــة 
ّ
ــتــــوق مــــن املــ

الــتــعــلــيــمــيــة الـــخـــاصـــة بــالــتــالمــيــذ 
الـــســـوريـــني الـــالجـــئـــني فــــي تــركــيــا، 
ني، مع بدء 

َ
تغّييرات كبيرة خالل العاَمني املقبل

األطــفــال  ملــشــروع دعــم دمــج  الفعلي  التطبيق 
السوريني في النظام التعليمي التركي املمول 
مـــن قــبــل االتـــحـــاد األوروبـــــــي، ومـــن شـــأن ذلــك 
املشروع أن يرفع نسبة التحاق هؤالء األطفال 
بــاملــدارس التركية وإنــهــاء عمل املـــدارس التي 
تــعــتــمــد املــنــاهــج الــســوريــة املــعــّدلــة أو مــراكــز 
ت بحسب ما تطلق عليها وزارة 

ّ
التعليم املؤق

 ذلك سوف 
ّ
التعليم التركية. وعلى الرغم من أن

ف األعباء على العائالت السورية، لجهة 
ّ
يخف

ه 
ّ
التعليم واالعتراف بالشهادات، فإن مجانية 

يثير قلق سوريني كثيرين يعملون في املجال 
التعليمي.

ــئـــون الـــســـوريـــون فـــي تــركــيــا قد  وكـــــان الـــالجـ
اعـــتـــمـــدوا فـــي تــعــلــيــم أبــنــائــهــم خــــالل األعــــوام 
الــتــي يتولى  الــســوريــة  املـــدارس  املاضية على 
ــــون وفـــق  ــوريــ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم فـــيـــهـــا مــــــدّرســــــون ســ
قبل  العربية،  باللغة  املــعــّدل  الــســوري  املنهاج 
أن ُيــصــار إلــى ربطها فــي وقــت الحــق بـــوزارة 
الــتــعــلــيــم الــتــركــيــة تــحــت اســـم مـــراكـــز التعليم 
لِزَمت بتعليم 15 

ُ
 تلك املراكز أ

ّ
املؤقت. ُيذكر أن

باإلضافة  التركية  اللغة  مــن  إجــبــاريــة  ســاعــة 
املديرية  تقرير  الــســوري. ويشير  املنهاج  إلــى 
ــوزارة  ــ الـــعـــامـــة لــلــتــعــلــيــم املــســتــمــر الـــتـــابـــعـــة لــ
إلى  املــشــروع،  التركية واملشرفة على  التعليم 

 تركيا تضم 432 مركز تعليم مؤقت.
ّ
أن

 االتــحــاد األوروبــــي سوف 
ّ
وتفيد املــديــريــة أن

يغطي املشروع الذي تبلغ تكلفته 300 مليون 
ــذي يــشــمــل 23 واليـــة  ــ ــّدة عــــاَمــــني، والــ ــ ــورو ملـ ــ يـ
إلى  باإلضافة  البالد  جنوبّي  بمعظمها  تقع 
إســطــنــبــول وأنــــقــــرة وإزمــــيــــر وبــــورصــــة الــتــي 

تشهد ارتفاعا في نسب الالجئني السوريني.

تغييرات جذرية
إلى ذلك وبحسب أرقام وزارة التعليم التركية 
الصادرة في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 
 عدد األطفال السوريني في تركيا 

ّ
املاضي، فإن

 ،
ً
)5 أعوام - 18 عاما( بلغ 877 ألفا و629 طفال

ــل نــحــو 31 فــي املــائــة مــن عموم 
ّ
وهـــو مــا يــمــث

الالجئني السوريني في البالد، من بينهم 499 
 فقط التحقوا باملدارس. وفي 

ً
ألفا و531 طفال

 174 التركية  النظامية  باملدارس  التحق  حني 
تلميذًا  و452  ألفا   325 يتعلم   ،

ً
طفال و97  ألفا 

في مراكز التعليم املؤقت.
فـــي الـــســـيـــاق، أصـــــدرت الـــــــوزارة أخـــيـــرًا، قــــرارًا 
يــقــضــي بتسجيل جــمــيــع األطـــفـــال الــســوريــني 
بــاملــدارس، في الصف  الذين ســوف يلتحقون 
األول ابتدائي أو ما قبله، مباشرة في املدارس 

تالميذ 
سوريون

تركيا تدمج 
الالجئين في 

مدارسها

قبل نحو ثالثة أسابيع، انطلق العام الدراسي الجديد في 
السوريين  التالميذ  إلى  بالنسبة  مفصليًا  يَُعّد  الذي  تركيا 
الالجئين في البالد إذ سوف يُدَمجون قريبًا في النظام 

التعليمي التركي

انتهى فصل الصيف 
الذي يكثر خالله التسّمم 

الغذائي، غير أّن موضوع 
فساد الغذاء في تونس 

ما زال مفتوحًا. ولعّل 
ذلك يرتبط اليوم بعودة 
الطالب إلى بيوت السكن 

الجامعي وتسجيل حاالت 
تسمم في مقاصفها

فساد غذائي ولحوم حمير في تونس

االتحاد األوروبي يغطي 
المشروع الذي تبلغ 

تكلفته 300 مليون يورو

األطفال السوريون 
يعانون أحيانًا من تمييز 

في المدارس

17 ألف حمار تذبح سنويًا 
في تونس، 80 في المئة 

منها في العاصمة

خالل ستّة أشهر ُحجز أكثر 
من 81 طنًا من اللحوم 

الحمراء الفاسدة

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

ــة األخـــيـــرة فــي تونس  يـــدور جـــدال فــي اآلونــ
حول فساد غذائي يضرب البالد، وذلك بعد 
الفاسدة  الــغــذائــيــة  املـــواد  حجز آالف أطــنــان 
فــي مختلف الــجــهــات. وقـــد أســفــرت حمالت 
ــة الــــتــــي تــــقــــوم بـــهـــا مـــصـــالـــح وزارة  ــبــ ــراقــ املــ
البلدية  والــشــرطــة  الــتــجــارة  ووزارة  الصحة 
بصورة مستمرة، عن حجز أكثر من 81 طنا 
من اللحوم الحمراء الفاسدة ونحو 20 طنا 
من اللحوم البيضاء الفاسدة خالل النصف 

األّول من عام 2017.
الــرأي  ــام راح يشغل  والــكــشــف عــن تلك األرقــ
العام التونسي حول فساد اللحوم ومنتجات 
الوطنية  الهيئة   

ّ
أن سّيما  ال  أخـــرى،  غذائية 

الشركات  إحـــدى   
ّ
أن أثبتت  الفساد  ملكافحة 

 
ّ

ع لحوم مــواش مصابة بالسل
ّ
الخاصة تــوز

على ثكنات عسكرية وبيوت سكن جامعي. 
 قاضي التحقيق أشرف بنفسه على 

ّ
ُيذكر أن

عــمــلــيــة مــداهــمــة الــشــركــة بــحــســب مـــا أفـــادت 

ــارت  ــــرى قـــد أشــ الــهــيــئــة. وكـــانـــت تــقــاريــر أخـ
إلـــى ذبـــح 17 ألـــف حــمــار ســنــويــا فــي الــبــالد، 
في  والبقّية  العاصمة  املئة منها في  80 في 
 
ّ
مناطق بنزرت وسوسة وصفاقس. ُيذكر أن

 800 إلــى  اللحوم يصل  تلك  استهالك  معّدل 
طن سنويا. وقد أسفرت حمالت املراقبة عن 
اللحوم  تلك  كيلوغرام من  حجز نحو 1700 
ــــوق فــــي الــعــاصــمــة،  عـــنـــد اكــتــشــافــهــا فــــي سـ
وكذلك ثالثة آالف قطعة من جلود الحمير، 
فيما ُحّررت 22 ألف مخالفة تخّص بيع تلك 

اللحوم في األسواق العامة.
ارون كثيرون إلــى الذبح 

ّ
ــز إلــى ذلــك، يلجأ جـ

البلدية،  املسالخ  داخــل محالتهم وليس في 
الـــقـــانـــونـــيـــة  تـــطـــبـــيـــق اإلجـــــــــــــراءات  ــــن دون  مـ
تــلــزمــهــم مــراجــعــة األطـــبـــاء البيطريني  الــتــي 
بــعــد  بـــالـــبـــيـــع  إذن  ــاريــــح  تــــصــ الســــتــــصــــدار 
االنتهاء من اإلجراءات الصحّية املعمول بها.

الــواقــع، انتقدت جهات متخصصة  إزاء هــذا 
بحمالت  القيام  فة 

ّ
ومكل الصحة  حماية  في 

معظم  في  املمارسات  تلك  مستمرة،  مراقبة 

الغش  بتمّدد ظاهرة  ونــّددت  البالد،  جهات 
خصوصا  االستهالكية،  املــواد  في  والفساد 
الــلــحــوم. ويـــقـــول كــاتــب عـــام نــقــابــة الــشــرطــة 
البلدية محمد الولهازي لـ »العربي الجديد« 
منذ  متفشيان  والغش  الغذائي  »الفساد   

ّ
إن

الــحــلــويــات والــبــيــض واملــعــّجــنــات، ســـواء في 
مواقع التصنيع أو في مواقع البيع.

 حاالت التسمم الغذائي 
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن

تزداد خصوصا في فصل الصيف مع ارتفاع 
درجـــات الــحــرارة، وقــد ُسّجلت خــالل صيف 
الــعــام نحو 800 إصــابــة بتسمم غذائي  هــذا 
إلــى  الــصــحــة.  وزارة  ــام  أرقــ تفيد  مــا  بحسب 
 طالبات 

ّ
أن ذلــك، ذكــرت تقارير طبية أخيرة 

في أحد بيوت السكن الجامعي في محافظة 
 
ّ
تناولهن بعد  غذائي  بتسّمم   

َ
ِصـــن

ُ
أ قفصة، 

وجــبــة عــشــاء فــي املــطــعــم )املــقــصــف( الــتــابــع 
شكني  الطالبات   

ّ
أن يذكر  الجامعي.  للسكن 

أكثر من مرة على جودة الطعام املقّدم هناك.
الـــوســـط  حـــفـــظ صـــحـــة  إدارة  ــر  ــديــ مــ ــول  ــقــ يــ
واملــحــيــط بــــوزارة الــصــحــة، محمد الــرابــحــي، 
 170 ألف زيــارة تفقد 

ّ
لـ »العربي الجديد« إن

ــام، ُســّجــلــت على  ــعـ جــــرت مــنــذ بـــدايـــة هــــذا الـ
ألــف مخالفة صحية، مع  أثرها أكثر من 15 
اقتراح غلق محل وتحرير 650  توجيه 500 
 »60 في املائة من 

ّ
محضرًا عدليا«. يضيف أن

سّجلت  الجماعية  الــغــذائــي  التسمم  حـــاالت 
في مؤسسات تربوية«. 

مـــن جــهــتــه، يــشــيــر رئـــيـــس مــنــظــمــة الـــدفـــاع 
»العربي  لـ الــلــه،  سعد  سليم  املستهلك،  عــن 
الــجــديــد« إلـــى »تـــعـــّرض املـــواطـــن التونسي 
املنتوجات  مختلف  فــي  بــاســتــمــرار  للغش 
 إقباله على تناول الطعام 

ّ
الغذائية. كذلك فإن

خـــارج املــنــزل يــســاهــم فــي تــعــّرضــه ملختلف 
أنــــواع الــغــش. وقـــد تــلــقــت املــنــظــمــة شــكــاوى 
كثيرة تتعلق بغياب الجودة«. ويؤكد سعد 
تقوم  املستهلك  الدفاع عن   »منظمة 

ّ
أن الله 

إلى  خاللها  تنّبهت  مراقبة  بحمالت  كذلك 
التي قد ال يكتشفها  الــتــجــاوزات  جملة من 
املواطن، من قبيل وجود حشرات في املواد 
ـــع بـــهـــا الــحــلــويــات 

ّ
ـــصـــن

ُ
ــتـــي ت ــّيــــة الـ األســــاســ

فــي عــدد مــن املــحــالت، وعــدم احــتــرام قواعد 
الــحــفــظ والــتــخــزيــن الــصــحــيــة، واســتــخــدام 
مــواد  املــواصــفــات، وبيع  ملّونات ال تحترم 
املعّرضة  املــيــاه  وبــيــع  الــصــالحــيــة،  منتهية 

للشمس«.

ــم الــشــرطــة الــبــلــديــة حــمــالت 
ّ
ــنـــوات. وتــنــظ سـ

الــجــهــات، وتعمد  فــي معظم  رقــابــة مستمرة 
إلـــى حــجــز كــمــيــات كــبــيــرة بــصــورة يــومــيــة«. 
 »الكميات املحجوزة خالل النصف 

ّ
يضيف أن

األّول من عام 2017 )املشار إليها آنفا( تأتي 
أكبر من تلك املحجوزة خالل الفترة نفسها 
مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، أي 36 طــنــا مـــن الــلــحــوم 
الــحــمــراء الــفــاســدة )81 طنا هــذا الــعــام( و15 
طنا   20( الفاسدة  البيضاء  اللحوم  من  طنا 
 »حمالت 

ّ
هــذا الــعــام(«. ويــؤّكــد الــولــهــازي أن

زالــت مستمرة وبصورة  البلدية ما  الشرطة 
ــفــة خـــالل هـــذه الــفــتــرة، بــعــد الــكــشــف عن 

ّ
مــكــث

سوء التدابير في املسالخ البلدية، خصوصا 
في املسالخ العشوائية في املناطق الداخلية«.
الغذائي في تونس ال يتعلق  الفساد  وملف 
فــقــط بــالــلــحــوم، إذ أســفــرت عمليات الــرقــابــة 
الــتــي تــقــوم بها وزارة الــتــجــارة عــن تسجيل 
أكـــثـــر مـــن 20 ألــــف مــخــالــفــة اقــتــصــاديــة منذ 
بــدايــة هــذا الــعــام، وقــد ُحــِجــزت خاللها آالف 
أطــنــان املــــواد الــغــذائــيــة املــخــتــلــفــة، مــن قبيل 

ــفــت، فــي الــعــام املــاضــي، لجنة تختار 
ّ
وقــد تــأل

ه »كان 
ّ
من املدّرسني ذوي الكفاءة«. يضيف أن

السوريون  املــدّرســون  يتلقى  أن  املفترض  من 
 مــنــظــمــة »يـــونـــيـــســـف« 

ّ
رواتــــــــب يـــومـــيـــة، لــــكــــن

لت وقّدمت رواتب شهرية لهم بقيمة 260 
ّ

تدخ
ــه »تمكنا، في 

ّ
أن إلــى  أميركيا«. ويشير  دوالرًا 

العام املاضي، من خالل 73 مركز تعليم مؤقت 
 سوريا 

ً
ألفا و780 طفال إلــى 43  الــوصــول  مــن 

في إسطنبول، ونسعى إلى استيعاب نحو 75 
ألف طفل في العام الجاري«.

قلق على التالميذ
 
ّ
فــإن التركية،  التعليم  وزارة  أرقـــام  وبحسب 

ون مهمة 
ّ
يتول مــدّرســا سوريا  ألفا و178   13

ــتـــدريـــس فـــي مـــراكـــز الــتــعــلــيــم املــــؤقــــت. من  الـ
هؤالء املدّرسة فاطمة )من حلب( التي تعّبر 
عن قلقها الكبير من املستقبل، على الرغم من 
لب منهم تقديم 

ُ
ــهــا كانت مــن بــني الــذيــن ط

ّ
أن

الجنسية  على  للحصول  الثبوتية  أوراقــهــم 
ه »في طبيعة الحال، 

ّ
التركية. تقول فاطمة إن

السوريني  التالميذ  لدمج  ما بوسعنا  نفعل 
 هــــذا الـــعـــام قـــد يـــكـــون آخــر 

ّ
وتــعــلــيــمــهــم، لـــكـــن

ع أن 
ّ
عــام لنا في العمل كمدّرسني. من املتوق

ق في العام املقبل مراكز التعليم املؤقت، 
َ
غل

ُ
ت

وعندها ال أعرف ماذا أفعل«.
إلى ذلك، تعّبر فاطمة عن قلقها على مستقبل 
األطفال السوريني الذين سوف يندمجون في 
»مــا يجري   

ّ
إن التركي. وتقول  التعليم  نظام 

الــيــوم أفــضــل بكثير مــن الــحــال فــي الــســابــق، 
السورية تبحث دائما  املــدارس  عندما كانت 
عـــن مـــصـــادر تــمــويــل، فــيــمــا كــانــت الــعــائــالت 
ــال أبنائها  تــالقــي صــعــوبــات كبيرة فــي إرسـ
باإلضافة  مصاريفها  وتــأمــني  املــدرســة  إلــى 
إلـــى ضــمــان االعـــتـــراف بــالــشــهــادة لاللتحاق 
 األمر ليس بهذه البساطة، 

ّ
بالجامعات. لكن

ففي العام املقبل سوف ُينقل جميع األطفال 
الـــســـوريـــني إلــــى الــنــظــام الــتــعــلــيــمــي الــتــركــي، 
التي  اللغة  العربية  اللغة  تعود  لــن  بالتالي 
الـــســـوري على  التلميذ  يــحــصــل مــن خــاللــهــا 
التحق  مها في حــال 

ّ
املعرفة، بل ســوف يتعل

ــدارس اإلمــــــــام الـــخـــطـــيـــب كـــلـــغـــة أجــنــبــيــة  ــ ــمـ ــ بـ
ــذلـــك، لـــن يـــعـــرف األطـــفـــال  ــراك. كـ ــ ــ يـــدّرســـهـــا أتـ

الــســوريــون وفـــق املــنــاهــج الــتــركــيــة أّي شــيء 
عن بالدهم وتفاصيلها، بل سوف يحفظون 
النشيد الــوطــنــي الــتــركــي بـــداًل مــن الــســوري. 
 هــــذا ســــوف يــجــعــل الــــعــــودة أمـــــرًا شبه 

ّ
وكـــــل

مستحيل وسوف يجعل االندماج في النظام 
لــلــغــايــة في  أمــــرًا صــعــبــا  الـــســـوري  التعليمي 
حــال الــعــودة، ونحن نتكلم عن أكثر من 800 

ألف طفل«.
 األطـــفـــال الــســوريــني 

ّ
تـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن

التمييز في  يعانون فــي بعض األحــيــان مــن 
املـــدارس، ســواء من قبل التالميذ أو من قبل 
السوريني  الرافضني وجــود  املدّرسني  بعض 

في بالدهم.  
في السياق، يخبر أحمد: »قصدت إسطنبول 
قــبــل أربــعــة أعــــوام، وســّجــلــت ابــنــي معتز في 
ـــه كـــــان يــعــود 

ّ
ــة. لـــكـــن ــيـ ــمـ ــة تـــركـــيـــة رسـ مــــدرســ

 األطــفــال اآلخــريــن كــانــوا يــنــادونــه 
ّ
بــاكــيــا ألن

احتقارًا.  الالجئ،  أو  السوري  إّمــا  باستمرار 
وعـــنـــدمـــا حـــاولـــت تــقــديــم شـــكـــوى، عــامــلــنــي 
ي نقله 

ّ
مدّرسه بنوع من االستهزاء، وطلب من

 آخر«.
ّ

إلى صف
فــي ســيــاق مــتــصــل، وبــعــدمــا راحــــت تــتــوّســع 
مدارس اإلمام الخطيب )مدارس شرعية( في 
تركيا - وهــو ما أثــار جــدااًل اجتماعيا حول 
مديريات  راحـــت   - التركي  التعليم  علمانية 
الــتــعــلــيــم الــتــركــيــة عــمــومــا تـــوّجـــه الــتــالمــيــذ 
الــــســــوريــــني إلــــــى تـــلـــك املــــــــــدارس اإلعـــــداديـــــة 
والــثــانــويــة )ال تــضــّم مرحلة ابــتــدائــيــة( التي 
إلــى مــواد  تـــدّرس املنهاج التركي بــاإلضــافــة 

العربية والتفسير والفقه.  القرآن واللغة  من 
ــرة  ــيــ ــك ســـمـــحـــت خــــــالل الــــســــنــــوات األخــ ــذلــ كــ
لخّريجيها بااللتحاق بكل فروع الجامعات. 
اإلمام  التحقت بمدارس  التي  وتقول نجوى 
 »األمــر 

ّ
إن ثــانــوي  فــي الصف األول  الخطيب 

في البداية كان قاسيا جدًا. فدروس الفيزياء 
باللغة  كلها  كانت  والرياضيات  والكيمياء 
التركية. لم أكن أفهم الكثير وكنت أعود إلى 
ه مع مرور الوقت، تحّسنت 

ّ
املنزل باكية. لكن

األمور وصارت لي صديقات«. وتشير نجوى 
ــدارس  ــ ــاق بــتــلــك املــ ــحـ ــتـ ــّررت االلـ ــ ــ ــــهــــا قـ

ّ
ــــى أن إلـ

اللغة  في  ني جّيدة 
ّ
أن وهــو  رئيسي،  »لسبب 

وتعلم  مها 
ّ
تعل في  االستمرار  وأوّد  العربية 

القرآن والتفسير«.

A A

شخابيطتحقيق

فؤاد هاشم

 قــبــل أن 
ً
ــاذا شــعــرُت كــأنــنــي ســلــحــفــاة تــراقــب خــســة ال أعــــرف ملــ

إلى  القدمني  أذهــب سيرًا على  أن  قــررُت  بالتهامها، عندما  تبدأ 
عملي، قبل الدوام بساعتني. تركُت السيارة والدراجتني )الهوائية 

والنارية( مركونة في أماكنها املعتادة. ومشيت.
املسافة املفترضة بني البيت والعمل، ال تتعدى الثالثني دقيقة في 
األحوال العادية. في هذا اليوم الصيفي، كانت الرطوبة منخفضة، 
من  خــرجــُت  مفاصلي.  تحريك  إلــى  حقيقية  بحاجة  وشــعــرُت 
ــب أخــــرى، وتــعــّمــدُت االبــتــعــاد عن  ــ زاروب الــحــي، بــاتــجــاه زواريـ
الــشــوارع الرئيسية قــدر املــســتــطــاع. لــم أضــع ســّمــاعــات الهاتف 
لــالســتــمــاع إلـــى املــوســيــقــى. أردُت الــتــقــاط »أنـــغـــام« الــشــارع ومــن 
بينها أصوات بائعي الخضار، وحوارات النساء فوق الشرفات، 
والــنــداءات املتكررة لفتى »الدليفري« من أجل جلب أغــراض من 
الــذيــن يلعبون فــي مــداخــل  الــقــريــب، وضــوضــاء األوالد  الــدكــان 

األبنية.
أردُت أن ألــتــهــم بــبــطء كــل صـــوٍت وكـــل مــشــهــٍد وقــعــُت عليه في 
الشوارع التي تعّودُت أن أمّر بها مسرعًا على دراجتي )الهوائية 

أو النارية(، دون ان أعير اهتمامًا ألٍي من تفاصيلها.
املزدحم،  السوديكو  النبع، سالكًا تقاطع  أخرج من منطقة رأس 
ألغوص من جديد في الزواريب القديمة ملنطقة األشرفية، حيث 

إلى  هادئة  املنطقة  تــراثــي«.  طابع  ذو  »حــي  تقول:  ارتفعت الفتة 
حــٍد مــا، بعكس محيطها. يعود ذلــك ألسباب عــدة، منها هجرة 
تتميز  ليلية  إلى مطاعم  عــدٍد من منازلها  أهلها، وتحّول  بعض 
بعضها  يعلو  كما  والقناطر.  بالزخارف  املزّين  القديم،  ببنائها 
قرميد أحمر مثل ذاك الذي اعتدنا أن نراه في املنازل الجبلية، أو 
في كتب القراءة. وهذه منازل يعود بناؤها لفترات مختلفة من 
القرنني املاضيني، وتنتمي إلى مدارس مختلفة في فن الهندسة 
الطحالب  املعمارية. توقفُت مرارًا أللتقط صورا لجدران غطتها 
وامللصقات املمزقة. ملصقات لحفالت غنائية وحمالت انتخابية 
إعــالنــات جديدة  فوقها  فنمت  وتمّزقت  األيــام  مع  ألوانها  بهتت 

لغرف طالب لإليجار.
يجلُس أمام دكانه شبه الخالي. اعتدُت أن أشتري منه علبة دخان 
عند مروري السريع. خطر لي أن تجاعيد وجهه تشبه زواريب 
بيروت، وأن ذاكرته مثل زحمتها التي ال تنتهي. فهو ينتظر من 
أخبار  وليقّص  منها،  بأكثر  عليه  ليفيض  التحية،  عليه  يلقي 

زاروبه قبل الحرب، وخاللها، وقصص أشياء كثيرة أخرى. 
أكمل سيري البطيء، تاركًا خلفي زواريب تنتظر من يأتي ليبّدل 
أتجه نحو أحياء  بــأبــراٍج مــن اإلسمنت والــزجــاج.  مــا بقي منها 
أخرى، لها معالم مختلفة، وحكايات أخرى. وأنا مثل السلحفاة 
 أصــل 

ّ
أكــمــل طــريــقــي بينها، دون أن أكــتــفــي مــنــهــا، عــلــى أمـــل أال

متأخرًا إلى العمل.

صيدا ـ انتصار الدنان

كانت في الرابعة عشرة من عمرها حني 
ــم تنس  ــك، لـ ــذلـ ــن فــلــســطــني. لـ خـــرجـــت مـ
التي عاشتها في بلدها،  تلك السنوات 
حيث ولدت وكبرت مع عائلتها في عكا، 
وما زالت ذاكرتها حتى اللحظة تحفظ 
ــــاس وعـــــــادات  ــنـ ــ مـــعـــالـــم ســـــوق عـــكـــا والـ
املدينة. حتى اليوم، ما زالت تذكر محل 
»الـــــفـــــوال«، الـــــذي كــــان قــريــبــا مـــن محل 
والـــدهـــا، الـــذي كـــان يبيع األحـــذيـــة. كــان 
ر لها صحن الفول حني 

ّ
ذلك الفوال يحض

تــذهــب إلــى محل والــدهــا عند الظهيرة 
في وقت الغداء، فيما يذهب أبوها إلى 
 .

ً
الــبــيــت لــيــتــنــاول الــغــداء ويــرتــاح قليال

، إلــى أن 
ً
 شــيء فــي عكا كــان جميال

ّ
»كـــل

ــدن والــقــرى  اعـــتـــدى الــصــهــايــنــة عــلــى املــ
الفلسطينية، وهّجروا أهلها«.

تحتفظ فاطمة خضر حجازي بذكريات 
»العربي  لـــ  تــقــول  مــن طفولتها.  جميلة 
الــجــديــد«: »كــنــا ســت بــنــات فــي الــبــيــت، 
وكـــانـــت أمـــي قـــد أنــجــبــت مـــولـــودًا ذكـــرًا. 
وفـــي الــيــوم الــــذي قــررنــا فــيــه االحــتــفــال 
ــعـــني يـــومـــا في  ــذي بــلــغ أربـ ــ بــشــقــيــقــي الـ
الــحــمــام الــعــربــي، والـــرقـــص عــلــى أنــغــام 
ــعـــزف عــلــى اآلالت  بــعــض األغــنــيــات والـ
كما هي عادات النساء، دخلت إلى غرفة 
أخي فوجدته ميتا. في ذلك الوقت، كنت 
في الرابعة عشرة من عمري، وكان يوما 
ــاء أهــل  عــصــيــبــا. فــي الــفــتــرة نــفــســهــا، جـ
حيفا إلــى عكا، وقــد فــروا مــن مدينتهم 
ــبــــحــــر«. تــــذكــــر أنــــهــــا رأت  عــــن طــــريــــق الــ
الفارين، خصوصا  الخوف على وجــوه 
على  »الصهاينة هجموا  منهم.  النساء 
بيوتنا وقتلونا ونهبوا بلدتنا«، هكذا 

سمعتهم يقولون.
 

ّ
ــــي بـــمـــا حـــل ــلـــم أبــ ــيـــف: »بـــعـــدمـــا عـ تـــضـ

فــي حــيــفــا، قـــال لــعــمــي إنـــه يــريــد الــهــرب 
ــــى لـــبـــنـــان، فــهــربــنــا جــمــيــعــا ومــكــثــنــا  إلـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة بـــنـــت جـــبـــيـــل الـــجـــنـــوبـــيـــة،  فـ
واســتــأجــرنــا مــنــزاًل، وبقينا هــنــاك مــدة 
ــا،  ــنــ ــراضــ شــــهــــر. لـــــم نـــســـتـــطـــع حـــمـــل أغــ
بــاســتــثــنــاء بـــعـــض املــــالبــــس الــخــفــيــفــة. 
ــنـــت جـــبـــيـــل والــــرحــــيــــل،  ــرك بـ ــ فــــقــــررنــــا تــ
إقليم  فــي  منطقة شحيم  إلـــى  لــنــتــوجــه 
ــان الــــجــــديــــد، كــانــت  ــكــ ــي املــ الـــــخـــــروب. فــ
الـــحـــيـــاة مـــريـــحـــة وجـــمـــيـــلـــة. مــكــثــنــا فــي 

شحيم مدة 8 سنوات، وكان أبي ال يعمل 
حــيــنــهــا. تــعــلــمــت الـــتـــطـــريـــز بــمــســاعــدة 
فتاة كانت تكبرني سنا، وصــرت أعمل 
فـــي الــتــطــريــز وقـــطـــاف الــزيــتــون وجــمــع 
إلى  سافرت  شقيقتي  بز. 

َ
والخ الحطب 

الخياطة  في مجال  السعودية، وعملت 
أيضا. نحن، االثنتني، كنا نعيل البيت، 
فــيــمــا الـــتـــحـــقـــت شــقــيــقــاتــي األخــــريــــات 

باملدرسة«.
»كــان  بــلــدة شحيم.  فــي  العائلة  تبق  لــم 
عــمــي يــقــطــن فـــي مــنــطــقــة طـــرابـــلـــس في 
إلــى هناك  االنتقال  قــررنــا  لبنان.  شمال 
للعيش قربه وقرب عائلته«، )الفتة إلى 
أن أســرتــه مــا زالــــت تــعــيــش هــنــاك حتى 
الـــيـــوم(. »فـــي املــنــطــقــة الـــجـــديـــدة، عــرفــت 
شقيقتي بوظيفة شاغرة في السعودية، 
فــتــقــدمــت بــطــلــب وكـــــان لــهــا مـــا أرادت، 
خــصــوصــا أنـــهـــا تــجــيــد الـــتـــطـــريـــز. حني 
سافرت إلى هناك، أخبرتها برغبتي في 
االلتحاق بها، فقالت لي بضرورة تعلم 
الخياطة. وخالل شهر، تعلمت الخياطة، 
ولــحــقــت بــهــا وصـــرنـــا نــؤمــن مــصــاريــف 
لــبــنــان. مكثت فــي السعودية  أهــلــنــا فــي 
أربع سنوات ونصف السنة. وحني عدت 
إلــــى لــبــنــان، تــعــرفــت إلــــى زوجـــــي، الـــذي 

اشترط علي ترك العمل بعد الزواج«.
كــان زوجها يعمل في خياطة وتركيب 

ــــني تـــزوجـــنـــا، ســكــنــا فــي  الـــســـتـــائـــر. »حـ
الــدكــوانــة، إحــدى مناطق شــرق بيروت، 
ثم انتقلنا إلى غربها. وفي وقت الحق، 
فــي جنوب  إلــى منطقة صــيــدا  توجهنا 
املكان  لبنان،  حيث نسكن حاليا. وفي 
ــراء بـــيـــت عــلــى  ــ الـــجـــديـــد، تــمــكــنــا مــــن شــ
االقــتــراض  استطاعت  التي  ابنتي  اســم 
مــن املــصــرف«.  تضيف: »مــنــذ أكــثــر من 
سنة، توفي زوجي. وفي الوقت الحالي، 
أعــيــش مـــع ابــنــتــي. ولــــم أعــــد أخــــرج من 

البيت منذ سنتني تقريبا«. 
تـــقـــول فـــاطـــمـــة: »تــنــقــلــنــا كــثــيــرًا قــبــل أن 
ولم  أحبائنا،  من  الكثير  فقدنا  نستقر. 
نعد حتى اللحظة إلى فلسطني«. وتسأل 
عن تلك الدماء التي سقطت فداًء للوطن، 
الــفــلــســطــيــنــيــون  يــحــصــد  أن  دون  ومــــن 
ــيـــوم. مــرت  شــيــئــا مـــن حــقــوقــهــم حــتــى الـ
الفلسطينيون  زال  سنوات طويلة، وما 

يعيشون حياة الترحال والسفر. 
تــتــمــنــى الـــحـــاجـــة فـــاطـــمـــة الــــعــــودة إلـــى 
ــدن.  ــ فـــلـــســـطـــني. تــــقــــول: »عــــكــــا أجــــمــــل املــ
التي  التجارية  يكفيها سوقها واملحال 
كـــانـــت ســــائــــدة«. تـــقـــول: »فــــي فلسطني 
كنت أتعلم في املدرسة. وبعدما خرجنا 
ــى الـــعـــمـــل فــتــركــت  ــ مـــنـــهـــا، اضــــطــــررت إلـ
املـــــدرســـــة. كـــــان ذلـــــك خــــيــــاري مــــن أجـــل 

شقيقاتي. ليتني أعود إلى فلسطني«.

سلحفاة تكتشف أسرار المدينة

عكا في ذاكرة فاطمة حجازي

ليتني أعود إلى فلسطين )العربي الجديد(

هل ثّمة أسماك فاسدة 
في هذا السوق؟ )فتحي 

بلعيد/ فرانس برس(

ويُطرح السؤال حول المستقبل )فولكان كاشيك/ األناضول(

877.629
طفًال سوريًا )5-18 عامًا( في تركيا، 

وهو ما يمثل نحو 31 في المائة من 
عموم الالجئين السوريين فيها
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قضايا

برهان غليون

ــراراٍت  قــ لحظة  الــســوريــون  يعيش 
ــم  ــهــ ــورتــ ــة فـــــــي تـــــــاريـــــــخ ثــ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ حـ
املــريــرة والــقــاســيــة، بعد مــا حصل 
فــي األشــهــر املاضية مــن تــطــوراٍت فــي مواقف 
العسكرية  القوى  مــوازيــن  الـــدول، وتحول في 
الــروس وحلفاؤهم  والدبلوماسية، فقد نجح 
الغربيني وضعف  تخبط  بسبب  اإليــرانــيــون، 
ــي قـــلـــب الــــطــــاولــــة عـــلـــى حــلــفــاء  ــ إرادتـــــــهـــــــم، فـ
املــعــارضــة، الــتــرك والــعــرب واألوروبــيــني، وزاد 
اعـــتـــقـــادهـــم بـــأنـــه أصـــبـــح فـــي إمـــكـــانـــهـــم، بعد 
إمساكهم بخيوط اللعبة الداخلية واإلقليمية، 
إقناع املعارضة بأن تسلم بخسارتها الحرب، 
ــرار األســـــد  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وتــــقــــبــــل تــــســــويــــًة تـــضـــمـــن اسـ
فـــي الـــحـــكـــم، وبــالــتــالــي تــبــرئــتــه مـــن خــطــايــاه 
وجـــرائـــمـــه، وربـــمـــا تــثــبــيــت حــقــه فـــي تــرشــيــح 
في  واملشاركة  االنتقالية،  املرحلة  بعد  نفسه 
حــكــومــة وحـــــدة وطـــنـــيـــة، وتــــدافــــع عـــن وجــهــة 
وللتوصل  خــالــهــا.  مــن  التغيير  فــي  نــظــرهــا 
إلـــى هـــذا الـــهـــدف، تــســعــى إلـــى جـــذب أصــدقــاء 
املــعــارضــة إلـــى صــفــهــا ودفــعــهــا إلـــى الضغط 
عــلــى »املــتــشــّدديــن« مــنــهــا، لــلــقــبــول بــالــدخــول 
في الصفقة املنتظرة أو الخروج من »اللعبة«. 
ــذي يــكــمــن وراء الــدعــوة  ــذا هـــو الـــوضـــع الــ وهــ
إلـــى مــؤتــمــر الـــريـــاض2، ورفــــع شــعــار توحيد 
املعارضة من جديد، وجمع املنصات العديدة 

في وفد موحد، يغلب عليه القابلون بالحل.
أمـــــام هــــذا »الـــديـــكـــتـــات«، أو اإلمــــــاء الـــدولـــي 
ــيـــعـــي أن تــنــقــســم  ــبـ ــد، كـــــــان مـــــن الـــطـ ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
املــعــارضــة بــني فــريــقــني، الــفــريــق الـــذي يعتقد 
ــر أمــــــام املـــعـــارضـــة  ــ ــار آخـ ــيـ ــه ال يـــوجـــد خـ بـــأنـ
أستانة  بمفاوضات  والقبول  اإلذعـــان  ســوى 
ــكـــو واالســــتــــمــــرار فـــيـــهـــا، النــــتــــزاع مــا  ومـــوسـ
بالتعاون  الشعب،  حقوق  مــن  انتزاعه  يمكن 
مــــع الـــــــدول الـــصـــديـــقـــة، وكـــســـب ود مــوســكــو 
بــشــكــل أكـــبـــر، وأولـــئـــك الـــذيـــن يــــرون فـــي هــذه 
املــفــاوضــات، ومعها مؤتمر الــريــاض 2 الــذي 
ينتظر مــنــه تــكــريــس مــا يــســاهــم فــي تحقيق 
الــصــفــقــة الــروســيــة الــدولــيــة، عملية انــتــحــار، 
وينادون بوقف مهزلة املفاوضات في أستانة 

أو جنيف، واتخاذ موقف نهائي منها.
1- أعتقد، بــدايــة، أن وقــف الــنــار الــذي تعد به 
بالنسبة  اختيارا  يعد  لم  أستانة  مفاوضات 
واقعا  أمــرا  أصبح  ولكنه  املسلحة،  للفصائل 
الحرب،  الخروج من  استراتيجية  ا من  وجــزء
وال أعني مــن الــثــورة، مــع األمــل بإنقاذ أرواح 
ــة مــــن جــــهــــة، والــتــخــفــيــف  ــعــــارضــ مـــقـــاتـــلـــي املــ
مــن املــعــانــاة املــــّرة الــتــي يعيشها الــســوريــون 
ــة الــــذيــــن ال  ــارضـ ــعـ الـــقـــاطـــنـــون فــــي مـــنـــاطـــق املـ
بمختلف  اليومي  للموت  يتعّرضون  يــزالــون 
أشــكــالــه، تحت القصف ومــن الــجــوع واملــرض 
واليأس، من جهة ثانية، ولوضع حد لتدهور 
املــقــاتــلــة وحاضنتها  الــفــصــائــل  بـــني  الــعــاقــة 
االجتماعية التي تكاد تصل إلى درجة الثورة 
تــراه فيها من خــذالٍن لها، وابتعاد  عليها ملا 
عــن روح الــثــورة، ومــن فــســاد، مــن جهة ثالثة، 
وللحفاظ، من جهة رابــعــة، على الحد األدنــى 
من الدعم املادي والسياسي الذي تقدمه الدول 
الــصــديــقــة لـــلـــثـــورة ســـابـــقـــا، والـــتـــي أصــبــحــت 
ا من مجموعة »الــدول املتفهمة أو  اليوم جــزء
املــتــفــاهــمــة«، والــتــي أصــبــحــت تــراهــن جميعا 
على روســيــا الــتــي ربــحــت الــجــولــة األولـــى من 
الحرب الشرق أوسطية الطويلة ضد الواليات 
ــة  ــغـــرب، إليــجــاد مــخــرج مــن األزمـ املــتــحــدة والـ

السورية املستعصية.
ثــم إن هــذه الفصائل غير قـــادرة فــي وضعها 
الــــراهــــن وطــبــيــعــة الــــعــــاقــــات الـــتـــي تــربــطــهــا 
ــا  ــرادهـ بــداعــمــيــهــا والـــثـــقـــافـــة الـــتـــي تــلــقــاهــا أفـ
ومقاتلوها خال السنوات املاضية قادرة على 
وفــعــال،  جــدي  بشكل  نفسها  هيكلة  تعيد  أن 
حــّدا  مواقعها  على  بالحفاظ  لها  يسمح  بما 
استراتيجية  تبني  بإمكانية  بالك  فما  أدنــى، 
القوى من جديد لصالح  لقلب ميزان  جديدة 
الثورة، ما يعني أن الحديث عن خيار عسكري 
للمعارضة أصبح، إلى حد كبير، عديم املعنى، 
القوى  ويهدد بأن يختلط أكثر فأكثر بخيار 
املتطرفة من منظمات جبهة النصرة وغيرها 
ــة الـــجـــهـــاديـــة، الــتــي  ــيـ مـــن املــنــظــمــات اإلســـامـ
تـــواجـــه هـــي نــفــســهــا الـــيـــوم وضـــعـــا ســيــاســيــا 

صعب االحتمال. 
لكنني، في املقابل، ال أعتقد أن على املعارضة 
سياسيا  ثمنا  لغيرها،  أو  لــروســيــا،  تقدم  أن 
لــخــفــض الــتــصــعــيــد، أو حــتــى لـــوقـــف إطـــاق 
النار. وال ينبغي أن يعتقد التحالف الروسي 
أن القبول بوقف القتال، أو حتى إنقاذ أرواح 
تــنــازالٍت  تقديم  يستدعي  املــعــارضــة  مقاتلي 
ســـيـــاســـيـــة، فــــي مــــا يــتــعــلــق بــقــضــيــة الــــثــــورة 
ــي قــضــيــة مــخــتــلــفــة كــلــيــا، كما  والـــشـــعـــب، وهــ
قلت في مقال سابق، عن مسألة الحرب التي 
اعلنها النظام ضد الثورة، والتي دخلت فيها 
املـــعـــارضـــة، فــوقــف الــقــتــال مــصــلــحــة مشتركة 
للمتحاربني، وال يغير، أو ال ينبغي أن يغير، 
مــن طبيعة املــشــكــلــة، وال مــن مــضــمــون الــحــل، 
فــقــضــيــة املـــعـــارضـــة وشــرعــيــتــهــا تــخــتــلــف عن 

قضية الثورة وشرعيتها أيضا. 
ال شــك أن فشل املــعــارضــة فــي حسم املعركة 
الــعــســكــريــة أضـــعـــف قــــوى الــــثــــورة، لــكــنــه لم 
ــام بــه  ــ يــضــعــف شــرعــيــتــهــا. بـــالـــعـــكـــس، مــــا قـ
الــنــظــام، ومـــن بــعــده طـــهـــران وروســـيـــا، هــدم 

كــــل مــــا تــبــقــى مــــن شـــرعـــيـــة الـــنـــظـــام الـــقـــائـــم، 
وكشف عن هويته الحقيقية، وهوية رموزه 
ووالءاتهم وانتماءاتهم ومطامحهم، كما لم 
يظهر في أي وقت في السابق. لقد بني سلوك 
الـــنـــظـــام تـــجـــاه حـــركـــة االحـــتـــجـــاج الــشــعــبــيــة 
السلمية أنه ليس نظاما سياسيا، وإنما هو 
دولة  والجانحني، وليس  القتلة  من  تحالف 
تــلــتــزم بــدســتــور، ولــهــا مــؤســســات مستقلة، 
ثابتة،  لقانون وقواعد  تخضع في سلوكها 
وإنـــمـــا عــصــابــة تــلــف حــولــهــا مــجــمــوعــة من 
املــصــالــح األنــانــيــة واالنــتــهــازيــة، وهـــي على 
الباد  وتــوزيــع  كله،  الشعب  لقتل  اســتــعــداد 
القتل  مشاركتها  تقبل  الــتــي  لــلــدول  جــوائــز 
التهافت  سيطرتها.  على  للحفاظ  والــدمــار 
الـــســـيـــاســـي والـــعـــســـكـــري لـــنـــظـــام الــعــصــابــة، 
املسلحة  واملــعــارضــة  الشعب  بسبب صمود 
ــان الــــســــوريــــني بـــأهـــداف  ــمــ ز إيــ

ّ
ــل عــــــز ــويـ ــطـ الـ

الثورة وحتمية سقوط نظام القتل واإلبادة 
الــجــمــاعــيــة. ولـــن يــغــيــر هـــذه الــحــقــيــقــة فشل 
تــقــويــض  أو  ــا  ــهـ بـ الــــتــــاعــــب  أو  ــة  ــارضــ ــعــ املــ
صــدقــيــتــهــا، إلجــبــارهــا عــلــى االســتــســام، أو 

التسليم بمشاريع التصفية الدولية. 
والــواقــع أن املشكلة ال تكمن فــي املــفــاوضــات، 
وإنـــمـــا فـــي مــعــرفــة مـــا إذا كــانــت املــعــارضــة ال 
تقبل  أنها  أم  األولـــى،  بأهدافها  تتمسك  تــزال 
ــن بــعــضــهــا لــلــقــبــول  ــتـــراجـــع عـــنـــهـــا، أو عــ ــالـ بـ
الواقع، أي باختصار املطلوب  األمــر  بتسوية 
هو الجواب على سؤال: هل ينبغي االستمرار 
الــثــورة، حتى تحقيق األهـــداف التي عبر  فــي 
الــصــراع  فــي  نفسه  زّج  عندما  الــشــعــب،  عنها 
ضد نظام القتلة، أم ينبغي االتعاظ من الفشل 
الــســابــق والـــقـــبـــول بــتــســويــة، تــنــقــذ مـــا يمكن 

إنقاذه، وكفى املؤمنني القتال؟
ال أعتقد أن أمام السوريني خيارا آخر، إذا لم 
يــريــدوا الــعــودة إلـــى نــظــام االنــتــقــام املمنهج، 
والــقــتــل األعـــمـــى، وتــعــمــيــم مــنــطــق الــعــبــوديــة، 
ــع لــلــصــوصــيــة  ــرتــ ــة إلــــــى مــ ــ ــــوريـ وتــــحــــويــــل سـ
واملــحــســوبــيــة والــفــســاد غــيــر طــريــق املــقــاومــة 
املستمرة، حتى تحقيق أهداف الشعب املحقة 
ــعـــارضـــة شــيــئــا من  ــة. ولــــن تـــربـــح املـ ــادلــ ــعــ والــ
بالعكس، سوف  الــثــورة.  ــداف  أهـ عــن  التخلي 
مرتزقة  معارضة  إلى  عنها  التراجع  يحولها 
ما  وتفتقر ألي قضية.  مناصب،  وباحثة عن 
يــجــعــل لــلــمــعــارضــة قــيــمــة ورصـــيـــدا، ويجعل 
الدول الصديقة والعدوة تتواصل معها ليس 

ــاء الــشــهــداء، لــلــوصــول إلـــى الــســلــطــة، ولــن  دمــ
يختلف تقييم الناس لهم عن تقييمهم أولئك 
املــوجــوديــن الــيــوم فــي السلطة، والــذيــن شنوا 

الحرب على الشعب، ودمروا وطنه.
ــد لــم يــنــتــصــر، وإنــمــا  ــذا مــع الــعــلــم أن األســ هـ
تحطم عسكريا وسياسيا وأخاقيا، وتفكك 
نظامه، واندرج ضمن نظام االنتداب الروسي، 
وأن حلفاءه من الروس واإليرانيني وقعوا في 
مستنقع الحفاظ على نظام قاتل ضد شعب 
حـــر، وال ينبغي الــســمــاح لــهــم بــالــخــروج من 
ورطتهم، وإنما انتظار هزيمتهم، كما حصل 
املناهضني  املستعمرين  مــن  ولغيرهم  لــهــم، 
إلرادة الشعوب من قبل، وأن الشعب السوري 
دفع الحساب القاسي عمليا، ولم يعد لديه ما 
يخسره سوى قيوده وكوابيسه وانقساماته 

وعبوديته.
3- في هذه الحالة، ال ينبغي أن يكون السؤال: 
الجارية،  املفاوضات  في  نشارك  ال  أم  نشارك 
بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن عــقــمــهــا، ولــــكــــن: نــســتــمــر 
فــي املــقــاومــة، حــتــى تحقيق أهــــداف الــشــعــب، 
وإذا  ومــراجــعــتــهــا.  أهــدافــنــا  بتغيير  نقبل  أم 
ينبغي  استراتيجية  فــأي  بنعم،  الجواب  كــان 
وإعـــادة  املــاضــيــة،  النكسات  لــتــجــاوز  اتباعها 
ــا، آخــذيــن فــي الــحــســبــان تغير  ــنـ تــرتــيــب أوراقـ
السياسية  القضية  الــقــوى، وتــحــوالت  مــيــزان 

والدبلوماسية. 
ــاج  بــــنــــاء هــــــذه املـــقـــاومـــة  ــتــ ــحــ ــري، يــ ــ ــظـ ــ ــي نـ ــ فـ
ــرار فــــي تـــعـــقـــب الـــنـــظـــام إلســـقـــاطـــه  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالسـ
تحقيق  إلــى  الشعب  يمثل  بنظام  واستبداله 

ثاثة شروط أساسية:
االنسحاب  ال  الــتــفــاوض  أســلــوب  تغيير  أوال، 
مـــن املـــفـــاوضـــات.ثـــانـــيـــا، بـــنـــاء حـــركـــة مــقــاومــة 
فدائية سورية تعمل من تحت األرض، وتضم 
جميع العناصر الحية والنشيطة التي حّررها 
ــروج الـــفـــصـــائـــل مــــن املـــواجـــهـــة الــعــســكــريــة  ــ خــ
ــة. ثـــالـــثـــا، بـــنـــاء الــجــبــهــة الــســيــاســيــة،  ــيـ املـــاضـ
صفوف  وتنظيم  الــدولــيــة،  العاقات  وتفعيل 
الــســوريــني فــي الــداخــل والـــخـــارج، وتعبئتهم 
ــادة إطــــاق الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وخـــوض  ــ إلعـ
ــــود واالســـــتـــــمـــــرار فــي  ــــوجــ ــارك تـــأكـــيـــد الــ ــ ــعـ ــ مـ
عبر  وحرياتهم،  السوريني  كرامة  عن  الــدفــاع 
التظاهرات وأشكال التعبير السلمي االخرى.

مــن  ــنـــســـحـــب  تـ أن  ــلــــمــــعــــارضــــة  لــ ــغـــي  ــبـ ــنـ يـ ال 
تتردد في خوضها،  أن  أو حتى  املفاوضات، 
بـــل بــالــعــكــس عــلــيــهــا أن تــطــالــب بـــهـــا، وتــلــح 
فــي وضــع املجتمع الــدولــي أمــام مسؤولياته 
مـــن خـــالـــهـــا، لــكــن مـــا هـــو مــطــلــوب مــنــهــا أن 
تخوضها بروح أخرى، وإرادة وعزيمة أقوى، 
وأن تشارك فيها من منطلق ماحقة املجرم، 
والـــدفـــاع عــن حــقــوق، ال مــن منطلق الخائف 
أو  الحق،  املتشكك في طلب  أو  الخسارة،  من 

املستعد للمساومة عليه.   
فاملعارضة ليست في موقف الضعف، بل القوة، 
فهي تتحدث باسم شعب صمد ست سنوات 
في وجه تحالٍف عدواني، ال يتردد في تبني 
الجماعية، واســتــخــدام أسلحة  اإلبــــادة  خــيــار 
القاعدة الشعبية، ال  الدمار الشامل، لتحطيم 
لضرب املقاتلني فحسب. وهي تتمتع برصيٍد 
ال يــضــاهــى، هـــو قــضــيــة الـــدفـــاع عـــن الــكــرامــة 
والــحــريــة الــعــادلــة لــشــعــٍب انــكــوى بــنــار القهر 
والفاشية، وما يقارب املليون شهيد ومايني 
الــضــحــايــا املــشــّرديــن والــاجــئــني واملــنــكــوبــني، 
وهي تقف في مواجهة نظاٍم، رصيده الوحيد 
وتيرة  لتعظيم  األسلحة  أنـــواع  كــل  استخدام 

القتل، والغدر بشعٍب تحكم في مصيره منذ 
نصف قرن، وخيانة جميع العهود واملواثيق، 
والسياسية،  اإلنــســانــيــة  والــدولــيــة،  الــوطــنــيــة 
واستقال  بسيادته  والتفريط  بلده  وتدمير 
وطنه، وفتح األبــواب واسعة أمام االحتاالت 
واالنتدابات االجنبية، لهدف وحيد واحد، هو 
الحفاظ على سلطته الشخصية االستبدادية 

والفاسدة.
ــة، ســيــصــبــح لـــلـــذهـــاب إلـــى  ــالــ ــحــ ــذه الــ ــ فــــي هــ
املـــفـــاوضـــات مــعــنــى وجـــــــدوى، بـــل ستصبح 
ا مـــن املــعــركــة   املـــشـــاركـــة فــيــهــا واجـــبـــا وجــــــزء
ــيــــة. ولــــــن تـــذهـــب  ــلــــومــــاســ الـــســـيـــاســـيـــة والــــدبــ
ــنــــازالت وتــغــيــيــر  ــتــ ــى تـــقـــديـــم الــ ــ املـــعـــارضـــة إلـ
ــكــــن لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــــاإلفــــــراج عــن  األهـــــــــــداف، ولــ
ــاء  ــ ــهــ ــ ــلــــني وإعـــــــــــــــادة الــــــاجــــــئــــــني، وإنــ ــقــ ــتــ ــعــ املــ
االحتاالت األجنبية، وإلزام املجتمع الدولي 
باحترام حقوق السوريني، ورفع الظلم عنهم، 
وتمكينهم من تقرير مصيرهم بحرية، بعيدا 
ــتــــدخــــات األجـــنـــبـــيـــة. وال  عــــن اإلمـــــــــاءات والــ
أو تكل من تأكيد  أن تمل  للمعارضة  ينبغي 
ــــذه الـــحـــقـــوق، حـــتـــى لــــو اســتــمــرت  شـــرعـــيـــة هـ
املفاوضات سنواٍت أخرى، ووقف في وجهها 
كالشمس:  واضــحــة  وهــي حقوق  كله.  العالم 
الــتــخــلــص مــــن كــــابــــوس االحــــتــــال الـــداخـــلـــي 
والخارجي، وحكم القهر والقوة. لكن حتى مع 
النجاح في تكوين مثل هذا الوفد املتمتع بثقة 
للمفاوضات  يكون  لن  وتأييدهم،  السوريني 
قــيــمــة، أو مــقــدرة عــلــى الــتــوصــل إلـــى تسوية 
مــقــبــولــة مـــع الــــــدول املــحــتــلــة واملـــنـــتـــدبـــة، من 
دون وجــود ذراع عسكري يضغط من تحت، 
ويبقي جمرة الكفاح املسلح مشتعلة وقابلة 

لاشتعال أكثر. 
وهذا ينقلنا إلى امليدان العسكري. فا ينهي 
الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــات خـــفـــض الــتــصــعــيــد، 
املقاتلني  أرواح  مــن  إنــقــاذه  يمكن  مــا  وإنــقــاذ 
ــي الـــخـــاضـــعـــني لـــعـــمـــلـــيـــات الــقــصــف  ــ ــالــ ــ واألهــ
واالنـــتـــقـــام، أو ال يــنــبــغــي عــلــى املـــعـــارضـــة أن 
تعتقد أنه ينهي مهامها العسكرية، فالتمسك 
أكثر  أصبحت  التي  والشعب  الثورة  بأهداف 
شــرعــيــة وضـــــــرورة، بــعــد بــــروز عــنــف الــنــظــام 
السياسي  الصراع  رفد  إلى  وإجرامه، يحتاج 
بذراع ضاربة عسكرية، ال تستقيم املفاوضات 
السياسية من دونها، طاملا استمر النظام في 
للي  حلفائه  وآلـــة  العسكرية  آلتها  اســتــخــدام 
ذراع املــعــارضــة، إن لــم يكن لكسرها. وهــذا ال 
يتحقق بالتوقف عن القتال، وتسريح مقاتلي 
املـــعـــارضـــة، أو إلــحــاقــهــم بــالــحــشــود الــدولــيــة 
لقتال »داعـــش«، أو بتحويلهم إلــى العمل في 
فصائل تخدم أذرعا للدول الصديقة، أو شبه 
الــصــديــقــة. املــطــلــوب بــالــعــكــس إعـــــادة تــأهــيــل 
القسم األنشط منهم، وإعدادهم للقيام بمهام 
املـــقـــاومـــة، وقـــبـــل ذلــــك تــربــيــتــهــم وتــدريــبــهــم، 
ليكونوا في خدمة قضية الشعب، ومستعدين 
ليصبحوا  أي  أجله،  من  بأنفسهم  للتضحية 
فدائية سورية وطنية، طويلة  مقاومة  حركة 
على  الحفاظ  عملها  وبــرنــامــج  املـــدى، هدفها 
الــثــورة، والـــرد على تطلعات الشعب،  أهـــداف 
وضـــــمـــــان وصـــــولـــــه إلــــــى اســــتــــعــــادة حــقــوقــه 

املهدورة واعادة بناء الدولة واملؤسسات. 
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

االستمرار في الثورة أم القبول بتسوية؟

خيار السوريين المقاومة

وقف النار الذي تعد 
به مفاوضات أستانة 

لم يعد اختيارا للفصائل 
المسلحة، أصبح أمرا 

واقعا وجزءا من 
استراتيجية الخروج 

من الحرب 

الحديث عن خيار 
عسكري للمعارضة 
أصبح، إلى حد كبير، 

عديم المعنى

فشل المعارضة 
في حسم المعركة 

العسكرية أضعف 
قوى الثورة، لكنه لم 

يضعف شرعيتها

تعيــش الثورة الســورية اليوم، أو مــا تبّقى منها واقعا صعبا، ما يحتّــم على الفاعلين السياســيين واالجتماعيين اتخاذ خيارات 
شــجاعة، إذ ثّمة حاجة كبرى إليقاف الحرب التي فتكت بالســوريين وشرّدتهم، داخال وخارجا، وثمة حاجة الستمرار الثورة أيضا، 

إذ لم يترك نظام اإلجرام أي طريق آخر. يناقش برهان غليون، هذه الخيارات

مظاهرة في األتارب تطالب بإسقاط النظام السوري في 20 يناير/كانون الثاني 2017 )األناضول(

لم ينتصر بشار األسد على الرغم من كّل الجرائم التي ارتكبها في سورية، 
واندرج  نظامه،  وتفّكك  وأخالقيا،  وسياسيًا  عسكريًا  تحّطم  هو  بل 
ضمن نظام االنتداب الروسي، وأيضًا وقع حلفاؤه من الروس واإليرانيين 
في مستنقع الحفاظ على نظام قاتل ضد شعب حر، وال ينبغي السماح 
لهم بالخروج من ورطتهم، وإنّما انتظار هزيمتهم، كما حصل لهم، 
الشعوب من قبل، وأّن  المناهضين إلرادة  المستعمرين  ولغيرهم من 
الشعب السوري دفع الحساب القاسي عمليًا، ولم يعد لديه ما يخسره 

سوى قيوده وكوابيسه وانقساماته وعبوديته.

األسد... لم ينتصر
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إنــجــازاتــهــا وحــســن أدائـــهـــا، وإنــمــا تمثيلها، 
الشعب  لقضية  فــــرق،  ال  الــفــعــلــي  أو  الــوهــمــي 
تخلت  إذا  بالفعل.  بحقوقه  بعضها  وتمسك 
عـــن هــــذه الــقــضــيــة لـــن تــســتــحــق أي مــنــصــب، 
فـــي نــظــر الــنــظــام املـــعـــاد تــأهــيــلــه، وســتــخــســر 
وتتحول  بــل  الشعب،  نظر  فــي  كــل صدقيتها 
بالفعل إلى مجموعة من الخونة الذين باعوا 

الثالثاء 10  أكتوبر/ تشرين األول   2017 م  20 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1135  السنة الرابعة
Tuesday 10 October 2017

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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MEDIA

مصر إلى كأس العالم: فرحة توقفت 27 عامًا

اإلعالنات الروسيّة استغلّت »غوغل«

القاهرة ـ العربي الجديد

والعالــم  مصــر  فــي  املغــردون  انشــغل 
تأهــل  بخبــر  العالــم  حــول  وحتــى  العربــي 
روســيا  العالــم  كأس  لنهائيــات  مصــر 
العالــم«  »كاس  وســوم  فانتشــرت   ،2018
و»#حلم_90مليــون«  صــاح«  و»محمــد 
و»#املونديــال_ و»#برج_العــرب« 

و»#مصر_الي_كاس_العالــم«  يامنتخبنــا« 
و»Russia2018#« و»#هنروح_كأس_العالم« 
و»كاس  و»#مصر_في_كاس_العالــم« 
العالــم«، بعــد فــوز مصــر بنتيجــة 2 - 1 أمــام 
الكونغــو وتأهلهــا للنهائيــات للمــرة األولى 

منذ 27 عامًا. 
املنتخــب  صــور  والعــرب  املصريــون  ونشــر 
وأبــرز لقطــات املبــاراة، باإلضافــة إلــى صــور 
للجمهــور واملصريني في الســاحات كميدان 
طــول  إلــى  مشــيرين  لاحتفــال،  التحريــر 
أفرحــت جميــع  التــي  اللحظــة  هــذه  انتظــار 
»نحــن  اســماعيل  هشــام  وقــال  املصريــني. 

مشغولون بالتحضير لكأس العالم«.
 كثيــرون املناســبة للدعــوة إلطاق 

ّ
واســتغل

سراح جماهير الكرة املعتقلني في السجون 
»الحريــة لجماهيــر  املصريــة تحــت عنــوان 
الكرة«، بينما نشــر آخرون تعليقاٍت طريفة 
حــول أســعار التذاكــر إلــى روســيا وأســعار 
»الفرحــة  أحمــد  وقــال  هنــاك.  اإليجــارات 
عزيــزة واللــه. ودا حــدث تاريخــي حقيقــي. 
الكــرة  جماهيــر  لــكل  الحريــة  مبــروك،  ألــف 
ال  للجمهــور  الكــورة  عليهــم.  ضّيــق 

ُ
وامل

لاستديوهات«.
عــن  تتحــدث  بأبرزهــا  التعليقــات  وكانــت 
قــاد  الــذي  العــب »ليفربــول« محمــد صــاح 
بهدفــني.  العالــم،  كأس  إلــى  بلــده  فريــق 
»محمــد  ووصــف بعــض املغرديــن صــاح بـ
صــاح الديــن األيوبي«، فكتــب املمثل محمد 
البزاوي »محمد صاح الدين األيوبي فاتح 
صــاح  »محمــد  عمــر  آالء  وقالــت  روســيا«. 
شــال كفنــه بعــد 28 ســنة مــن لقطــة مجــدي 
عبدالغني ودخل بقلب الـ100 مليون ووصل 

مصر للمونديال، الله يكرمك«.
صــاح  محمــد  صــور  املغــردون  ونشــر 
ومقاطــع فيديــو لهــدف الفــوز باإلضافة إلى 
صــور للعلــم املصــري وضعــت صورتــه فــي 
وســطها وغيرهــا. كمــا عــاد تعليــق »جميلــة 
فــي  صــاح  ملحمــد  تاريخــي  كهــدف  أنــت 

منوعات
عصابات 

»يوتيوب«
جبــر موقــع »يوتيــوب« على حــذف مقاطع فيديو 

ُ
أ

إلطالقهــا  تــرّوج  كانــت  لنــدن  شــرق  لعصابــات 
العصابــات  خبيــر  وقــال  »أعدائهــا«.  علــى  النــار 
فــي ســكوتالند يــارد، إّن علــى »يوتيــوب« ومواقع 
باملزيــد  القيــام  األخــرى  االجتماعــي  التواصــل 
إذكاء  التــي تعمــل علــى  الفيديــو  لحــذف مقاطــع 
حة. وأضــاف 

ّ
العنــف بينمــا ترتفــع الجرائــم املســل

القائــد املؤقــت جيــم ســتوكلي أّن حوالــي نصــف 

حة فــي لنــدن كانــت مرتبطــة 
ّ
أعمــال العنــف املســل

غيــر  األســلحة  مــن  باملئــة  و70  بالعصابــات، 
القانونّية التي تمت مصادرتها وجدت إلى جانب 
البنــادق  وأصبحــت  األولــى.  الفئــة  مــن  مخــدرات 
واملسدســات شــائعة أكثــر مــع عصابــات الطــرق 
 زيــادة 

ّ
املنغمســة فــي تجــارة املخــدرات، فــي ظــل

أرقام الوفيات والجرحى. 
وقــال ســتوكلي لصحيفة »ذا تايمــز« البريطانية: 

»نحــن نحتــاج دعم ومســاعدة »يوتيــوب« ومواقع 
الفيديوهــات.  تلــك  إلغــالق  األخــرى  التواصــل 
بالطبــع األمــر صعــب، وقــد نســتطيع حذفهــا مــن 
منصــة قبــل أن تقفــز علــى أخــرى«. وتــّم تســليط 
»يوتيــوب«  فيديوهــات  قضّيــة  علــى  الضــوء 
بعــد قتــل ســي جــاي دايفــس، الصبــي البالــغ مــن 
العمــر 14 عامــا، والــذي قتــل ببندقيــة كجــزء مــن 
حة بــن عصابتــي مخــدرات فــي 

ّ
مشــاجرة مســل

نيوهــام شــرق لنــدن. ونشــر أعضــاء فــي عصابة 
»وود غرانــج« )Woodgrange E7( ومنافســتها 
فيديــو  عــدة مقاطــع   )Beckton E6( »بيكتــون«
ألنفســهم علــى الشــبكة. وأجبــر »يوتيــوب« علــى 
حــذف تلــك الفيديوهــات بعدمــا أّدت إلــى غضــب 
يحملــون  عــن 

ّ
مقن  

ً
رجــاال أظهــرت  إذ  شــعبي، 

خذون مواقع لضرب »أعدائهم«.
ّ
أسلحة ويت

)العربي الجديد(

الدقيقــة األخيــرة مــن الوقــت بــدل الضائــع« 
لانتشار بكثافة على مواقع التواصل.

املبــاراة  للمعلــق علــى  ثانيــة كان  مــن جهــة 
التعليقــات علــى  مــن  مدحــت شــلبي حصــة 
مواقــع التواصــل بســبب العبــارات التــي كان 
نهايــة  فــي  بكائــه  جانــب  إلــى  يســتخدمها 
»خ«  الـــ حــرف  اســتخدامه  وبينهــا  املبــاراة، 

نهايــة  بعــد  التعليــق  فــي  »ح«  الـــ مــن  بــداًل 
ه يتحدث الروســّية. 

ّ
املباراة في إيحاء إلى أن

لكنه تلقى أيضًا نصيبه من االنتقادات بعد 
املعارضــني  املصريــني  للناشــطني  انتقــاده 

وتوجيهه تحية للجيش.
بــات  »والشــعب  جاهــني  ســامية  وكتبــت 
كــوم  كلــه  ســيبكم.  بــس  حــاوة.  يــا  يرقــص 

أســامي  بيقــول  وهــو  شــلبي  ومدحــت 
اللعيبة بالروســي كوم تاني!«. وقال حســام 
عرباوي »مدحت شلبي قاعد بيشتم »بتوع 
الفيســبوك«. ال حــول وال قــوة إال باللــه. شــد 
غــّرد  فيمــا  بنــي«،  يــا  مناخيــرك  مــن  الهــوا 
جمــال عيــد »مبــروك لــكل املصريــني .مبــروك 
لــكل محبــي الكــرة... بــس مدحــت شــلبي ده 

حاجة صعبة ومبهجة«.
مــن  أغلبهــم  كثــر،  مغــردون  طالــب  كذلــك 
معارضــي النظــام املصــري الحالــي، بفصــل 
املنتخــب  فصعــود  الكــرة،  عــن  السياســة 
املصري إلى كأس العالم ال عاقة له بالنظام 
الحاكــم. واعتبــروا أن كــرة القــدم، هــي اللعبة 
الوحيدة التي ال تزال تفرح الشــعب املصري 
بكل أطيافه. وقال أحمد عبدالله »نتمنى من 
شــرطة الفرحــة تســيبنا نفــرح النهاردة بس 
وابقــوا اجلدونــا بكــرة اننــا موالــني للنظــام 

والكام الغريب ده«.
وكتبــت منــى ســيف »اتمنــى يبقــى املاتــش 
متغطــي عالراديــو فــي اذاعة مــا عاء ودومة 
والشــباب قادرين يســمعوها في الســجون«. 
تفضــل  النــاس  »نفســي  كيريلــوس  وقــال 
يعيــش  عبفتــاح  اال  ومبســوطة  فرحانــة 

متنكد وحزين طول عمره«. 
مواقــع  رواد  تعليقــات  بــرزت  املقابــل،  فــي 
ونصــف  املليــون  مكافــأة  علــى  التواصــل 
عبــد  الرئيــس  قررهــا  التــي  جنيــه  املليــون 
الفتاح السيسي لاعبي املنتخب، فانتشرت 
بلــد  فــي  واملايــني  املكافــأة  مــن  الســخرية 
يعاني و»فقرا أوي« حســب مقولة السيســي 

نفسه الشهيرة.
محتجــا:  الرحمــن  عبــد  محمــد  وصــرخ 
 .. املنتخــب  فــي  العــب  لــكل  ونــص  » مليــون 
وضحايا القطارات 10 آالف جنيه يا كافر!«، 
وغــرد حســاب ســاخر يحمــل اســم السيســي: 
» اصرفلــي يــا بنــي لــكل العــب مليــون ونص، 
طيب والشعب يا ريس؟ ال دا ارفعله األسعار 
عشان نلم املايني اللي هندفعها لاعيبة«.

بدورها، غردت أسماء: » الشعب يتحرق دمه 
واملنتخــب ياخــد مليــون ونــص لــكل العــب! 
طــب اعملــوا مستشــفى وال ارصفــوا طريق«، 
ســاخرا:  سياســي«  مــش  »ناشــط  وعلــق 
»بلحــة صــرف مليــون ونــص لــكل العــب فــي 

منتخب مصر! أنا كده استفدت ايه؟«.
وسخرت ميرنا: »لو سمحت والله أنا كمان 

عايزة مليون ونص أنا بشجع من بدري«.

محمد صالح نجم 
المباراة ومواقع التواصل 

على حّد سواء

استخدم العمالء 
الروس gmail ويوتيوب 

ومحرك بحث غوغل

واشنطن ـ العربي الجديد

 
ّ
أن علــى   

ً
ــة

ّ
أدل »غوغــل«  كشــفت  مــرة،  ألّول 

وا منّصات الشــركة في 
ّ
عماء روســًا اســتغل

مزاعــم للتدخــل باالنتخابات الرئاســّية عام 
اع 

ّ
2016، بحســب ما قال أشــخاص على اط

الشــركة لصحيفــة  داخــل  التحقيقــات  علــى 
»واشنطن بوست«، االثنني.

 
ّ
أن الســيليكون  وادي  عماقــة  ووجــدت 
علــى  صرفهــا  تــّم  الــدوالرات  آالف  عشــرات 
نشــر  حاولــوا  روس  عمــاء  مــن  إعانــات 
لــة عبــر خدمــات »غوغــل«، 

ّ
املعلومــات املضل

باإلضافــة  »يوتيــوب«  تضّمنــت  والتــي 
إلــى اإلعانــات علــى محــّرك بحــث »غوغــل« 
كليــك«  »دوبــل  شــبكة  وحتــى  و»جيميــل« 

اإلعانية التابعة للشركة.
فــي  أكبــر شــركة إعانــات  وتقــود »غوغــل« 
ُيعــّد  »يوتيــوب«  فيمــا  إلكترونيــًا،  العالــم 

املوقع األضخم للفيديو على الشبكة.
ذات  »غوغــل«  علــى  اإلعانــات   

ّ
أن ويبــدو 

نفــس  مــن  تــأِت  لــم  ألنهــا  خاصــة،  أهمّيــة 
التــي اشــترت  الشــركة املرتبطــة بالكرملــني 
 على 

ّ
اإلعانــات علــى »فيســبوك«، ما قد يدل

ــط روســيا لنشــر األخبــار الكاذبــة 
ّ
 مخط

ّ
أن

إلكترونيًا كان أكبر مّما استطاعات شركات 
وادي السيليكون الكشف عنه حتى اآلن.

لــت »غوغــل« ســابقًا مــن شــأن التاعــب 
ّ
وقل

الروسي بمنّصاتها. وقالت املتحدثة باسم 
املاضــي،  الشــهر  فافيــل،  آندريــا  »غوغــل«، 
تراقــب  »الشــركة   

ّ
إن بوســت«،  »واشــنطن  لـ

بشــكٍل دائم اإلســاءات لسياساتها ولم تجد 
أّي دالئل لهذا النوع من الحمات اإلعانّية 

على منّصاتها«.
هــذا  فــي  تحقيقــًا  أطلقــت  »غوغــل«   

ّ
لكــن

الكونغــرس  ضغــط  فيمــا  املوضــوع، 

األميركي على شركات التكنولوجيا ملعرفة 
اســتغال  الــروس  العمــاء  اســتطاع  كيــف 
واإلعانــات  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
املنّصــات  مــن  وغيرهــا  اإللكترونّيــة 
اإللكترونّيــة للتأثيــر علــى انتخابــات 2016 

وتأجيج االنقسام في املجتمع األميركي.
ورفضــت »غوغــل« التعليــق علــى املوضوع. 
 األشــخاص الذيــن كانــوا مطلعــني على 

ّ
لكــن

 الشــركة تنظر إلى عدد 
ّ
التحقيقات قالوا إن

فــت أقل من مئة ألف دوالر، 
ّ
مــن اإلعانــات كل

ها ال تزال تعمل على معرفة ما إذا كانت 
ّ
وأن

تصّيــد  شــركات  مــن  أتــت  اإلعانــات  تلــك 
إلكترونّية أو من حسابات روسّية موثوقة.

وحتى اآلن، ابتعدت »غوغل« عن االنتقادات 
الاذعة التي ضربت منافستها »فيسبوك«. 
ســبتمبر/  فــي  داخليــة،  مراجعــة  وكشــفت 
 حســابات روســية اشترت 

ّ
أيلول املاضي، أن

أّججــت  دوالر،  ألــف  مائــة  بقيمــة  إعانــات 

االجتماعــي  التوتــر  واســتهدفت  االنقســام 
االنتخابــات  حملــة  خــال  البــاد،  فــي 
آالف   3 إلــى  وصلــت  األميركيــة،  الرئاســية 
 
ّ
أن »فيســبوك«  وكشــف  سياســي.  إعــان 
الواليــات  فــي  شــخص  مايــني   10 حوالــى 
املتحدة شــاهدوا اإلعانات الروســية خال 

االنتخابات على املوقع.
كما أفادت إدارة »فيســبوك« بأن 5 في املائة 
شرت أيضًا 

ُ
من إجمالي اإلعانات الـ3 آالف ن

علــى »إنســتاغرام«. وأشــارت إلــى أن حوالــي 
إعانــات  علــى  نفقــت 

ُ
أ أميركــي  دوالر   6700

شــركة  أغلقــت  جهتهــا،  مــن  »إنســتاغرام«. 
بالشــركة  مرتبــط  حســاب   201 »تويتــر« 
إعانــات  اشــترت  التــي  نفســها  الروســّية 
الشــركة  أبغلــت  مــا  بحســب  »فيســبوك«، 
محققي الكونغرس، أواخر ســبتمبر/ أيلول 
حســابات   3  

ّ
أن الشــركة  ووجــدت  املاضــي. 

»روسيا اليوم« )آر تي(، تشتبه بارتباطها  لـ
دوالر   274100 مبلــغ  دفعــت  بالكرملــني، 

مقابل إعانات على »تويتر« في 2016. 
الشــهر  إقفالهــا  تــم  التــي  والحســابات 
الـــ470  بالحســابات  مرتبطــة  املاضــي، 
هــا تابعــة لشــركة 

ّ
التــي أعلــن »فيســبوك« أن

آجنســي«،  ريســيرتش  »إنترناشــونال 
وبحســب  روســّية.  متصّيــدة  وشــركة 
 حســابات »فيسبوك« كان لها 

ّ
»تويتر«، فإن

22 حســابًا مرتبطــًا علــى »تويتــر«. ووجــد 
املوقع الحقًا 179 حسابًا مرتبطًا بتلك الـ22.
واكتشــفت »غوغــل« الوجود الروســي على 
منصاتها بعد ســحب معلومات من شــركة 
»تويتــر«، بحســب مــا كشــفت املصــادر. وال 
تزال تحقيقات »غوغل« في بداياتها، فيما 
املنشــورة  اإلعانــات  عــدد  بعــد  ُيعــرف  لــم 
علــى منصاتهــا أو حتــى عدد النقرات التي 

وصلت لها.

)NurPhoto/محمد صالح نجم المباراة )إسالم صفوت

)Getty/آدم بيري(
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منوعات

أّدت بــطــولــة »الــعــاقــات الــخــطــرة« 
املـــــــأخـــــــوذ عــــــن قــــصــــة لـــلـــفـــرنـــســـي 
كـــمـــا ملــعــت  ــو،  ــ ــلـ ــ شـــــادرلـــــو دي الكـ
فــي »الــبــؤســاء« عــن روايــــة فــيــكــتــور هوغو 
وجون«  »هنري  في  تقمصت  ثم  الشهيرة، 
الروائي األميركي هنري ميللر  دور زوجة 
الــــذي عــــاش الـــجـــزء األكـــبـــر مـــن حــيــاتــه في 
بـــاريـــس، ومــثــلــت إلـــى جـــوار الــنــجــم جــيــرار 
تــدور أحداثه  دوبــارديــو في فيلم تاريخي 
ــرنــــســــي عـــنـــوانـــه  ــفــ ــكــــي الــ ــلــ فـــــي الـــــبـــــاط املــ
ــيـــر مـــواجـــهـــتـــهـــا روبــــــــرت دي  »فــــاتــــيــــل«، غـ
ــاد دوغ أنـــد غـــلـــوري«، وجــون  نــيــرو فــي »مـ
تــرافــولــتــا فــي »بــالــب فــيــكــشــن« مــن إخـــراج 
ــاوك الــذي  كــويــنــتــن تــارانــتــيــنــو، وإيــثــان هـ
ــعــــد، فــي  ــا فـــيـــمـــا بــ ــ ــهـ ــ كــــــان ســـيـــصـــبـــح زوجـ
أبرزها  »غاتاكا«، وأفام كثيرة أخرى، من 
»كـــيـــل بـــيـــل« لــتــارانــتــيــنــو أيـــضـــا، بــجــزأيــه، 
يمكن  ال  سينمائية  محطة  يعتبر  والـــذي 
تــجــاهــلــهــا فـــي مـــشـــوار أومــــا ثـــورمـــان )47 
سنة( الفني. وربما أن القسوة الذي يتميز 

إلــى االتجاه،  بها »كيل بيل« دفــع ثــورمــان 
ولـــو مــؤقــتــا، إلـــى الــفــكــاهــة والــرومــانــســيــة، 
فــهــي ظـــهـــرت فــيــمــا بــعــد فـــي عــمــل فــكــاهــي 
ــول«، كـــمـــا شـــاركـــت  ــ ــ ــــي كـ يــحــمــل عــــنــــوان »بـ
العماقة ميريل ستريب بطولة »اعترافات 
خاصة جدًا«، وأدت بطولة الفيلم الفكاهي 
إلى  إضافة  بالصدفة«،  »زوج  الرومانسي 
الفيلم املأسوي املأخوذ عن قصة حقيقية، 

»الحياة أمام عينيها«. 
وفــي بــاريــس، حيث أتــت ثــورمــان متوجهة 
مدينة  في  البريطاني  الفيلم  مهرجان  إلــى 
التقتها  الفرنسية بمنطقة بريتاني،  دينار 

»العربي الجديد« وحاورتها.

ــهــــرجــــان الــســيــنــمــا  ــور مــ ■ ملـــــــاذا تـــنـــويـــن حــــضــ
البريطانية املنعقد في دينار؟

إنــــنــــي مــــدعــــوة ملـــشـــاركـــة لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم 
الــهــامــشــيــة املــشــّكــلــة مــن تــامــيــذ فــي معهد 
ــــع ملــنــطــقــة  ــابـ ــ ــتـ ــ ــــوم الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة الـ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
إلــى درجــة  يفرحني  بريتاني، وهــذا شــيء 

ال يــمــكــنــك أن تــتــخــيــلــهــا، ألنـــنـــي ســأقــضــي 
وقتي في صحبة شبان وشابات يعشقون 
الحقيقية  ميولهم  إلــى  اســتــنــادًا  السينما، 
ومـــن دون أي تــأثــيــر خـــارجـــي، إعــامــي أو 
مادي، أو غير ذلك من األشياء التي تفسد 
لــجــان الــتــحــكــيــم املــكــونــة مـــن الــبــالــغــن في 

أحيان كثيرة.

ــذا الــتــصــريــح،  ــ ■ مــــن الــــنــــادر أن نــســمــع مـــثـــل هـ
خصوصًا من نجمة مرموقة مثلك؟

إنــهــا الــحــقــيــقــة، وكــونــي فــنــانــة مــشــهــورة ال 
يجعل مني كذابة أو منافقة.

■ لكنك ترأست، في شهر مايو/أيار الفائت، لجنة 
تحكيم مسابقة »نظرة محددة«، في أكبر مناسبة 

سينمائية في العالم، وهي مهرجان »كان«؟
أجــــل هــــذا صــحــيــح، وفــعــلــت ذلــــك بــاألمــانــة 
أتــحــدث عــنــهــا اآلن، وإذا كنت  الــتــي  ذاتــهــا 
قــد خسرت ثقة وصــداقــة بعض أهــل املهنة 

بسبب صراحتي، فهذا ثمن أمانتي إياها.

الــــذي طــبــع مسيرتك  الــفــيــلــم  لــنــتــكــلــم اآلن عـــن   ■

السينمائية في السنوات القليلة الفائتة، وهو طبعًا 
»كــيــل بــيــل« بــجــزأيــه، فــمــاذا كــان رد فعلك عندما 
عرض املخرج كوينتني تارانتينو عليك شخصية 
امرأة مغامرة تقضي حياتها في االنتقام من الذين 
األمر  بــادئ  أنها كانت في  اغتيالها، علمًا  حاولوا 
يختلف  لون  وهو  أجيرة،  قاتلة  تعمل بصحبتهم 
من  السينما  في  تقديمه  تعتادين  كنت  عما  كليًا 

قبل؟
صحيح لم أكن معتادة على أدوار الشر، وإن 
والشر  الخير  بــن  تمزج  هنا  البطلة  كانت 
املتفرج  بأسلوب مخطط، كي يثير إعجاب 
فــي صفها وليس  النهاية وحــتــى يقف  فــي 
ــدًا عــنــدمــا قـــرأت  ــا. لــكــنــنــي فـــرحـــت جــ ضـــدهـ
السيناريو. واكتشفت أن هذه املرأة شريرة 
مــن الــدرجــة األولـــى أســاســا، بمعنى أنها ال 
ترحم وال تتميز بأدنى صفة إنسانية باملرة 
قاتمة من  تــجــاه صبيتها، فهي ســـوداء  إال 
حيث الـــروح واملــــزاج والــتــصــرف، وهـــذا أمر 
نادر في السينما، فغالبا ما يمكننا العثور 
لـــدى املــجــرم عــلــى شـــيء ولـــو بسيط يسبب 
إلــى حد ما تصرفاته  املتفرج ويبرر  عطف 
املنافية لإلنسانية، ربما ألنه حرم من أهله 
، أو ألن الحياة قست عليه، 

ً
وهو صبي مثا

وكــل ذلــك غير متوافر في هــذه الشخصية، 
فــهــي قــاتــلــة أجــيــرة قــضــت الــجــزء األول من 
اغــتــيــال غيرها مــن أجــل كسب  حياتها فــي 
في  منها  املتبقي  الــجــزء  وتقضي  لقمتها، 
سحق الذين أرادوا موتها في يوم ما، وهذا 
كل ما في األمــر. أنا استمتعت بــأداء الدور، 
الــفــيــلــم بيني  خــصــوصــا أن املـــواجـــهـــة فـــي 
الــتــي أدتــهــا ببراعة  الثانية  الــشــريــرة  وبــن 
داريــــــل هـــانـــا كـــانـــت شــيــقــة لــلــغــايــة، وربــمــا 
األبطال  بن  التقليدية  املواجهات  من  أكثر 
واملجرمن من الرجال في األفام بشكل عام. 
وأعتقد أن كوينتن تارانتينو، وألنه يعشق 
املــــرأة ويــحــتــرمــهــا ويــقــدرهــا إلـــى حــد كبير 
جــــدًا، اخـــتـــرع هــنــا ســيــنــمــا نــســائــيــة مبنية 
بأنها موجة  املغامرات يمكن وصفها  على 

 باهرًا.
ً
جديدة أتوقع لها مستقبا

على  مبنية  كــثــيــرة  لــقــطــات  الــشــريــط  يتضمن   ■

الحركات الرياضية اآلسيوية، فهل تخيلت نفسك 
بروس لي نسائية أثناء تصوير هذه املشاهد؟

أجـــل، فــهــذا بالتحديد مــا شــعــرت بــه، وبما 
أنني أحب أفام الكاراتيه اآلسيوية شعرت 
وكأنني طفلة تلعب أمام الكاميرا، لذا أشكر 
هذه  مثل  منحي  على  تارانتينو  كوينتن 
الـــفـــرصـــة لــلــتــســلــيــة وكـــســـب املـــــال فـــي وقــت 

واحد.

■ تبرزين عضالتك بطريقة مستمرة في الفيلم، 
فهل تتدربني رياضيًا عادة، أم أنك فعلت ذلك من 

أجل التصوير بشكل خاص؟
أنــــا ريـــاضـــيـــة جــــدًا مــنــذ صـــغـــري، وأتـــــدرب 
وتنمية عضاتي،  األثقال  رفــع  على  يوميا 
العالي  والقفز  السباحة  أمـــارس  أنني  غير 
وركــوب الخيل والتزلج، فا أتخيل العيش 
ــن أجــــــل تـــنـــشـــيـــط جـــســـدي  ــ ــة، مـ ــ ــاضــ ــ ــا ريــ ــ بـ

والحفاظ على لياقتي البدنية.

■ أديــــِت فــي مــطــلــع األلــفــيــة الــحــالــيــة دور راقــصــة 
وممثلة فاشلة في فيلم »بي كول« وهو من أجمل 
الــشــاشــة، فكيف  ــوق  فـ الــفــكــاهــيــة  أدوارك  وأقــــوى 
تعمقت في هذه الشخصية؟ وأين تعلمت الرقص 

بهذا الشكل املحترف؟
لـــهـــذا الــفــيــلــم حــكــايــة طــريــفــة مــخــتــلــفــة في 
ــادة فــي  ــ ــلــــوب املـــتـــبـــع عــ جـــوهـــرهـــا عــــن األســ
سوننفلد  بــاري  فاملخرج  األفـــام،  تحضير 
جمع بن ممثلي الفيلم أي أنا وكريستينا 
ترافولتا ودويــن جونسون  ميليان وجــون 
ودانــــي دي فــيــتــو، وطــلــب مــنــا الــتــفــكــيــر في 
»أقتل  لفيلم  تكملة  تشكل  أن  قابلة  مواقف 
شــورتــي« الـــذي أخــرجــه شخصيا مــن قبل، 
بشرط أن تدور الحبكة في إطار فرقة فنية 
مــكــونــة مــن مــمــثــات وراقـــصـــات ومغنيات، 
السيناريو بعد، رغم  قــد كتب  لــم يكن  ألنــه 
أن الـــشـــركـــة املــنــتــجــة كـــانـــت قـــد جـــهـــزت كل 
ديــكــورات ووسائل  من  التصوير،  تفاصيل 

تقنية وخافه. 
وقــــد وجـــدنـــا الــتــجــربــة مــثــيــرة لــاهــتــمــام، 
أفــكــاره، ويبني لنفسه  يـــدّون  وراح كــل منا 
شــخــصــيــة فــــي إطـــــــار املــــوقــــف املــــوصــــوف، 
التي  والسلبية  اإليجابية  األمــور  ويتخيل 
ــــوم. وعــن  يــمــكــن أن يــتــعــرض لــهــا فـــي كـــل يـ
نــفــســي، فــقــد قــضــيــت ثــاثــة أســابــيــع كاملة 
أتــــــــردد إلـــــى مــــســــرح اســـتـــعـــراضـــي مـــحـــدد، 
وتــعــرفــت إلــــى الـــراقـــصـــات واملــغــنــيــات فــيــه. 
واعترفت بأنني كنت في حاجة إلى بعض 
التدريب، خصوصا إلى نصائح املحترفات 

صاحبات الخبرة من أمثالهن.

نديم جرجوره

تــكــشــف األفــــــام الـــــ 3 املــقــبــلــة، الـــتـــي تــــؤّدي 
ــل/  ــريــ أبــ ثـــــورمـــــان )29  ــيــــة أومـــــــــا   ــيــــركــ األمــ
نيسان 1970( فيها أدوارًا أساسية، تنويعا 
بداية  منذ  عليه،   

ٌ
مــعــتــادة بــاتــت  سينمائيا 

مــســارهــا الــتــمــثــيــلــي فـــي الـــربـــع األخـــيـــر من 
الـــــ 20، وتـــحـــديـــدًا منذ  الـــقـــرن  ثــمــانــيــنــيــات 
في  مشاركتها  بعد  تسعينياته،  منتصف 
فيكشن«،  »بــالــب  تارانتينو،  كــوانــن  رائــعــة 
مهّمة  أدواٍر  تــنــاســي  دون  ومـــن   .1994 عـــام 
فــي أفـــام ســابــقــة عــلــى »بــالــب فــيــكــشــن«، إال 
ل 

ّ
 بإمكانية التنق

ٌ
أن التنويع األدائّي مرتبط

والعنف  الكوميديا  بن  تتراوح  أنماٍط  بن 
ــا ذات  ــدرامـ الــنــفــســّي واالجـــتـــمـــاعـــّي، وبـــن الـ
الجريمة  الكوميدي األســود، وأفــام  س 

َ
ف

َ
الن

رة. صوَّ
ُ
والقصص امل

ها على سوية 
ّ
لن تكون االختبارات هذه كل

املقبلة،   3 ـــ  الـ األفــــام  لــكــن  ـــدة.  واحــ تمثيلية 
املـــنـــتـــمـــيـــة إلــــــى الـــكـــومـــيـــديـــا االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
سينمائي  )نــوع  القضايا  وأفـــام  العائلية، 
ــدة تــــــــدور حـــول  ــ

ّ
ــق ــعــ يـــرتـــكـــز عـــلـــى حـــبـــكـــة مــ

يــحــاولــون تنفيذ  مــن األشــخــاص  مجموعة 
أن هــنــاك صــنــفــا منها  عملية ســرقــة؛ عــلــمــا 
ينتمي إلــى الــنــوع الــســاخــر، ويــكــون ُملحقا 
بـــالـــكـــومـــيـــديـــا(، والــــجــــريــــمــــة، تـــشـــي بــأنــهــا 
اخـــتـــبـــاٌر إضـــافـــي ملــمــثــلــة، تـــمـــارس وظــائــف 
وكتابة  كــاإلنــتــاج  أيــضــا،  أخـــرى  سينمائية 

السيناريوهات.
بحسب الئحة األفام الخاّصة بها، تتعاون 
ــع الــســيــنــمــائــّي  أومــــــا ثـــــورمـــــان، مـــــجـــــّددًا، مــ
الــدنــمــاركــّي الرس فـــون تــريــر، بــعــد 4 أعـــوام 
ــا، فــــي »شـــبـــق«  ــقـــاء ســـابـــق لــهــمــا مـــعـ عـــلـــى لـ
 

ٌ
مــخــتــلــف الـــجـــديـــد  الـــتـــعـــاون  لـــكـــن   .)2013(
ــذي يــتــابــع الــحــيــاة  ــ تــمــامــا عـــن الــســابــق، والـ
بناه  الـــذي  »املــنــزل  الجنسية المـــرأة، بينما 
ع إطــاق عروضه الدولية 

ّ
الــذي ُيتوق جــاك« 

منتصف عام 2018، يذهب إلى دواخل الذات 
البشرية والاوعي النفسّي للفرد، من خال 
في  واشــنــطــن،  فــي  يجتهد  متسلسل،  قــاتــل 
سبعينيات القرن الـ 20 وثمانينياته، لبلوغ 
تحقيق  طــويــل:  وقــٍت  منذ  ينتظرها  لحظة، 
الــجــريــمــة الــكــامــلــة. لــكــن، مــن يــعــرف السيرة 
ــر، ويـــتـــابـــع أفــامــه  ــريـ الــســيــنــمــائــيــة لـــفـــون تـ
املختلفة، لن ينتظر ُصَورًا ومشاهد ولقطات 
االهتمام  لشّدة  الدرامية،  للحبكة  »أمامية« 
بما هو  لديه  واإلنساني  والثقافي  التأملي 
وباملخفّي  البشرية،  النفس  ثنايا  في  قابٌع 

ن فيها.
ّ
واملبط

الـــفـــيـــلـــمـــان اآلخــــــــران يــنــتــمــيــان إلـــــى الـــنـــوع 

حــمــادة فــي كــلــمــات األغــنــيــة مــن كــثــرة حديث 
الــقــدم السابق مــجــدي عبد الغني،  العــب كــرة 
عــن الــهــدف الــــذي ســبــق وأحـــــرزه فــي الــشــبــاك 

الهولندية في كأس العالم عام 1990.
م املــطــرب الشعبي هــانــي حسن األســمــر،  وقـــدَّ
أغــنــيــة »مــلــوك الـــكـــرة«، وطــرحــهــا بــعــد انتهاء 
املباراة مباشرة، واألغنية من كلمات وألحان 
سيد الشاعر، وتــوزيــع »مـــادو«. وطــرح أيضا 
اللي قولناه«،  الفنان أحمد جمال، أغنية »قد 
الشاعر  وكــتــبــهــا  بتلحينها  جــمــال  قـــام  الــتــي 
الــغــنــائــي تـــامـــر حـــســـن. كــمــا احــتــفــل فــنــانــون 
ــن خــــــال مـــواقـــع  ــ ــع جـــمـــهـــورهـــم مـ ــ آخـــــــــرون مـ
ــّبــــرت عــن  الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي بــكــلــمــات عــ
فــرحــتــهــم بــالــتــأهــل، كــمــا نــشــر الــبــعــض منهم 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

الوطني  منتخبهم  ل  بتأهُّ املــصــريــون  احتفل 
لــكــرة الــقــدم إلــى نهائيات كــأس الــعــالــم املقرر 
إقامتها في روسيا، وذلــك بعد فــوزه بهدفن 
مقابل هدف واحد على فريق الكونغو، وأحرز 

الهدفن الاعب محمد صاح.
وعّبر الكثير من الفنانن عن سعادتهم بهذا 
الفوز الذي لم يتذوقه املصريون منذ 28 عاما، 
من خــال نزولهم إلــى الــشــوارع لاحتفال مع 
جـــمـــهـــورهـــم، وحـــــرص بــعــض املـــطـــربـــن على 
قد  كــانــوا  أغنيات  واملنتخب  الجمهور  إهـــداء 
ــهــا فــي حـــال الــفــوز. 

ّ
ــبـــاراة لــبــث أعـــّدوهـــا قــبــل املـ

فـــقـــدم املـــطـــرب عـــمـــرو ديـــــاب، أغــنــيــة »الــفــرحــة 
لّحنها عمرو مصطفى، وكتبها  التي  الليلة« 
خالد تاج الدين، واستعان في الفيديو كليب 
لفرحة  ــعــة  املــجــمِّ الحقيقية  املــشــاهــد  بــبــعــض 
املصرين بالفوز في مباريات سابقة، وأيضا 

بمشاهد تمثيلية.
طرب حمادة هال، أيضا، لجمهوره 

ُ
وأهدى امل

 
ُ
قت األغنية

َّ
أغنية »وصلنا كأس العالم«، وحق

نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحها. وَسِخر 

تقديمه،  كيفية  فــي  ويختلفان  الــكــومــيــدي، 
وفـــي أســلــوب املــقــاربــة. فـــــاألول، »حــــرٌب مع 
الجّد« )2017( لألميركي تيم هيل، يغوص 
فــي تــشــّعــبــات الــعــاقــات الــقــائــمــة بــن أفـــراد 
ــايـــة بــيــتــر  ــكـ ــرد حـ ــدة، بــــســ ــ ــ ــواحـ ــ ــ ــلـــة الـ ــائـ ــعـ الـ
)أوواكــس فيغاي( الذي يفرح بزيارة جّده 
 حربا عليه، 

ّ
)روبـــرت دي نــيــرو(، لكنه يشن

بـــمـــســـاعـــدة أصــــدقــــائــــه، ألن والــــدتــــه ســالــي 
)ثورمان( تطلب منه إخاء غرفته من أجل 
الـــزائـــر الــعــجــوز. والـــثـــانـــي، »الــبــريــطــانــيــون 
خذ 

ّ
يت أوكــــاي،  لجيمس   )2017( قــادمــون« 

من عالم السرقة فضاًء لسرد حكاية ثنائّي 
اسكوتلندي، هارييت فوكس )

ثورمان( وبيتر فوكس )تيم روث(، ُيضطر 
ب 

ّ
إلـــى الــهــرب مــن »بـــاد اإلنــكــلــيــز«، ليتجن

»تسديد« َدْيٍن لزعيم مافياوي، ويجد نفسه 
ــيــــركــــان«، فــيــســتــعــّد لتنفيذ  فـــي »بـــــاد األمــ

عملية سرقة جديدة.
في مؤتمٍر صحافي عقده قبل بدء تصوير 
فيلمه هــذا، قــال الرس فــون ترير إن »املنزل 
الـــذي بــنــاه جـــاك« ربــمــا يــكــون آخــر فيلٍم له، 
مــشــيــرًا، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، إلـــى أن احــتــمــال 
مشاركته في مهرجان »كان« املقبل )مايو/ 

أيار 2018( كبيٌر، رغم أن بينهما )املهرجان 
العام  دورة  إلــى  يعود  نــزاعــا  والسينمائّي( 
»مـــلـــتـــبـــســـة«  ــريــــحــــات  تــــصــ بـــســـبـــب   ،2011
ق بأدولف هتلر، علما أنه نال 

ّ
للمخرج، تتعل

»السعفة الذهبية« في دورة العام 2000، عن 
رائعته »راقصة في الظام«. أوما 

ثـــورمـــان أيـــضـــا لــهــا حـــضـــوٌر فـــي املــهــرجــان 
ــام ســـنـــويـــا عـــلـــى شــــاطــــئ الــــ  ــ ــقــ ــ ــ

ُ
الــــــدولــــــّي امل

»كـــروازيـــت« )جــنــوب فــرنــســا(، آخـــر فصوله 
ــل بــرئــاســتــهــا لــجــنــة تــحــكــيــم مسابقة 

ّ
يــتــمــث

»نظرة ما« في الــدورة الـ 70 )17 ـ 28 مايو/ 
أيار 2017(؛ كما تّم تكريمها في الدورة الـ 52 
)30 يونيو/ حزيران ـ 8 يوليو/ تموز 2017( 
لـ »مهرجان كارلوفي فاري السينمائي« )في 
 بــل« 

ْ
بـــاد الــتــشــيــك(، حــيــث تـــّم عـــرض »اقــتــل

لتارانتينو، بجزئيه االثنن )2003 و2004(.

فيديوهات، وهم يحتفلون في شــوارع مصر. 
وقال املطرب تامر حسني، في مداخلة هاتفية 
يــوم« لإلعامي عمرو  »كــل  أجــراهــا ببرنامج 
ـــــه شــعــر وكـــــأن قــلــبــه ســيــتــوقــف في 

ّ
أديــــــب، إن

اللحظات األخيرة من املباراة.
 
ً
ــَرح تـــامـــر خــــال املـــكـــاملـــة أن يـــقـــدم حــفــا ــتــ واقــ

غنائيا يحضره الفنانون لاحتفال باملنتخب، 
ليقترح أديب أن يقام الحفل في استاد القاهرة 
الفنانون املتواجدون في  الدولي. كما حرص 
مـــهـــرجـــان اإلســـكـــنـــدريـــة الــســيــنــمــائــي املــقــامــة 
املـــبـــاراة معا،  فعالياته حــالــيــا عــلــى مــشــاهــدة 
مما أسهم في تأجيل إحــدى الــنــدوات الفنية، 
وانـــقـــلـــَبـــت الـــقـــاعـــة فـــرحـــا بــعــد إحــــــراز محمد 

صاح هدف الفوز من ضربة جزاء.
والــعــرب،  املصرين  الفنانن  بعض  واكتفى 
بــالــتــعــبــيــر عـــن فــرحــتــهــم مـــن خــــال كــلــمــات 
ــلــــى مــــواقــــع  ــبــــر حـــســـابـــاتـــهـــم عــ ــئـــة عــ ــنـ ــتـــهـ الـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــثــل املــطــرب محمد 
عــســاف ونــانــســي عــجــرم، واألردنـــيـــة سامية 
ــــداد  ــبــــري وديـــــانـــــا حـ ــنــــد صــ ــلـــســـي وهــ ــرابـ طـ
ــــرازق  ــر يـــاســـن وغـــــادة عــبــد الـ ــ وإلــيــســا وآسـ

ومنة شلبي وغيرهم.

فنانو مصر يفرحون بالتأهل لكأس العالم

حكاية تامر حسني 
»فخ« المعجبات؟

3 أفالم جديدة... كوميديا وسرقات

أوما ثورمان
فنون وكوكتيل

رصد

مقابلة

سينماجدل

كريستين أبيض

الــتــي اخــتــلــف كــثــيــرون حـــول مصداقيتها،  ــة »الــبــصــمــة الصينية«  لــم تــكــن قــضــيَّ
وحصول الفنان تامر حسني عليها في هوليوود بعد عرض فيلمه »تصبح على 
 جديدًا من فصول مدروسة تتعلق بالترويج للفنان تامر حسني، 

ً
خير«، إال فصا

ولو جاءت النتائج عكسية، أو بعيدة جدًا عن الحقيقة.
قبل أسبوع، وقعت معجبة في فخ استغال الفنان تامر حسني ملثل هذه الحاالت. 
وعلى الرغم من االنتقادات التي تطاول حسني عند كل مناسبة يحييها، بادرت 
محطة MBC السعودية إلى عرض الحادثة التي حصلت بن الفنان ومعجبة لم 
تتجاوز السادسة عشر عاما، وكانت موجودة في بيروت، أثناء تصوير برنامج 
باط /

ُ
الــذي يستكمل حلقاته في بيروت، ويبدأ عرضه في ش »ذا فويس كيدز« 

من  الثاني  فــي  تبدأ  التي  الكبار  عــرض نسخة  انتهاء  بعد  وذلــك  املقبل.  فبراير 
ديسمبر/كانون األول املقبل. لكن الافت ما عرضه برنامج ET بالعربي، والذي 
حسني  تامر  للفنان  مشاهدتها  لحظة  باإلغماء  أصيبت  معجبة  فعل  ردة  نقل 
في كواليس التصوير. الغريب أيضا ان هذه املعجبة، وبحسب الفيديو املصور، 
تعاني من بعض املشاكل الصحية، واعترفت أمام كاميرا البرنامج، بأنها عانت 
قبل أسابيع قليلة من مشاكل صحية دفعتها إلى دخول املستشفى قبل أن تصل 
إلى بيروت. األمر الذي استدعى تدخل فريق طبي ُوجد أثناء تسجيل الحلقة، مما 
التصوير ومساندة املعجبة، والتي اعترفت  إلــى وقــف  الفنان تامر ُحسني  دفــع 
في املقابل، بأنها ارتاحت عندما التقت بحسني، وبأنها من معجباته، وتحّدثت 
عن شعور غريب أصابها لحظة اللقاء، وفرحت كثيرًا بالصور التي التقطتها مع 
حسني، وعبرت عن امتنانها أمام كاميرا البرنامج التي تبن أنها كانت ُمستعدة 
لتصوير سيناريو على األرجح فيه كثيٌر من املبالغة واالّدعاء. ثّمة أسئلة يجب 
أن تطَرح، ومنها ملاذا تحدث هذه األمور مع تامر ُحسني فقط؟ وملاذا تخرج إلى 

اإلعام دوما؟

قبل  باريس،  في  متوقفة  كانت  إْذ  ثورمان،  أوما  مع  التالي  الحوار  الجديد«  »العربي  أجرت 
في  ثورمان  لمعت  البريطاني.  الفيلم  مهرجان  لحضور  الفرنسية  دينار  مدينة  إلى  توّجهها 

فيلم »البؤساء« عن رواية فيكتور هيغو. وشاركت ميريل ستريب بطولة فيلم »اعترافات خاصة 
جًدا«، باإلضافة إلى فيلم »كيل بيل« مع المخرج كوينتين تارانتينو

أوزجان دينيز 
في المستشفى

ل التركي، أوزجان دينيز، 
ِّ
ِقل املمث

ُ
ن

إلى املستشفى بشكل طارئ، وذلك 
ــنـــاء تــصــويــر  ــقـــدان وعـــيـــه أثـ بــعــد فـ
مـــســـلـــســـل »عـــــــــروس إســـطـــنـــبـــول«. 
وتـــشـــاركـــه الــبــطــولــة فـــي املــســلــســل 
ــنـــال هــذا  ــور. ويـ ــ ــلــة، أصـــلـــي نـ

ّ
املــمــث

املسلسل نسبة مشاهدة عالية جدًا 
في تركيا. 

 
ّ
ــر، فــــإن ــ ــغـ ــ وبـــحـــســـب شــقــيــقــه األصـ

أوزجان، اآلن، يخضع للفحوصات 
ـــــة بــعــد  الـــطـــبـــيـــة الـــــــازمـــــــة، خـــــاصَّ
الـــفـــقـــدان املـــتـــكـــّرر لــوعــيــه. الــجــديــر 
النجم، أوزجــان دينيز،   

ّ
أن بالذكر، 

يبلغ من العمر 45 عاما. وقد عقد 
األخــيــرة خطوبته على  الفترة  فــي 
فـــتـــاة تـــدعـــى شـــيـــدا أكـــتـــان، والــتــي 

تصغره بـ 25 عاما.

»الراحل الكبير« 
في جولة أوروبية

ــيـــر«  ــبـ ــكـ  »الـــــــراحـــــــل الـ
ُ
ــة ــ ــرقــ ــ ــدأ فــ ــ ــبـ ــ تـ

تشمل  أوروبــّيــة  بجولة  اللبنانّية 
فرنسا في »معهد العالم العربي«، 
وبـــعـــدهـــا بـــريـــطـــانـــيـــا، ثــــم هــولــنــدا 
ــرى، وهـــذه  ــ ــ ــدول األخـ ــ ــدد مـــن الــ ــ وعـ
الــجــولــة هـــي مـــن تــنــظــيــم مــهــرجــان 
ــيــــونــــد«، وســـتـــقـــدم  بــ ــــروت آي  ــيـ ــ »بـ
مجموعة من الحفات واألمسيات 
املــوســيــقــيــة الـــتـــي تـــتـــنـــاول الـــواقـــع 
الـــعـــربـــي فــــي تـــولـــيـــفـــة مــوســيــقــيــة 
مــخــتــلــفــة تـــحـــاكـــي الــــواقــــع فــــي كــل 

تفاصيله .

مونيكا والهند

مونيكا  ــة،  اإليــطــالــيَّ النجمة  أبـــَدت 
بــيــلــوتــشــي، حــمــاســة كــبــيــرة حــول 
رحــلــتــهــا الــتــي تــعــتــزم الــقــيــام بها 
ــــى الـــهـــنـــد. مـــونـــيـــكـــا بــيــلــوتــشــي  إلــ
والتي  العمر 53 عاما،   من 

ُ
البالغة

ــة كــمــوديــل،  ــــدأت حــيــاتــهــا املــهــنــيَّ بـ
الكبيرة  رغبتها  عــن  كــذلــك  ت 

َ
كشف

فــي لــقــاء الــنــجــمــن الــهــنــديــن شــار 
وخــانــوديــبــيــكــا بـــادوكـــون. وقــالــت 
النجمة بيلوتشي، وفق الصحافة: 
ــروري،  ــ ــ »لــــقــــد كـــــان مــــن دواعــــــــي سـ
أيــضــا، تــنــاول الــعــشــاء مــع ديبيكا 
ع إلى 

َّ
بادوكون في باريس، وأتطل

ــــرى فـــي مــومــبــاي،  لــقــائــهــا مــــرة أخـ
وأجدها مذهلة«.

محاكمة 
غادة عبد الّرازق

ـــة، غـــادة  لـــم تــنــتــه املــمــثــلــة املـــصـــريَّ
فلقد  مــن محاكمتها.  الــــرازق،  عبد 
ــادي  ــ ــعـ ــ ــح املـ ــنــ ــمـــة جــ ــكـ ــت مـــحـ ــ ــلــ ــ أّجــ
ــادة عبد  ــ قــبــل يـــومـــن، مــحــاكــمــة غـ
ــعـــل الــعــلــنــي  ــفـ الـــــــــرازق، بــتــهــمــة »الـ
أكتوبر/  29 إلى جلسة  الفاضح«، 

حــت  تــشــريــن األول الـــجـــاري. وصــرَّ
ــاع، بـــاســـتـــخـــراج  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ املـــحـــكـــمـــة لـ
ــلــة وقــت 

ّ
كـــات املــمــث شـــهـــادة بـــتـــحـــرُّ

الـــواقـــعـــة. وكـــــان املـــحـــامـــي، سمير 
صـــبـــري، قـــد أقــــام جــنــحــة مــبــاشــرة 
ــــهــــمــــهــــا فــيــهــا 

ّ
ضـــــد الــــفــــنــــانــــة، وات

ــهــا 
ّ
بـــارتـــكـــاب الــفــعــل الـــفـــاضـــح، ألن

تـــواصـــلـــت مــــع مــعــجــبــيــهــا، وردت 
عــلــى تــســاؤالتــهــم مــرتــديــة مابس 
نــوم، وهــي في حالة تشبه السكر، 
وظــهــر جـــزء حــســاس مــن جسدها 
خــادش للحياء عــدة مــرات للناس 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على 
ــذاع مــبــاشــرة. ومــا  كـــون الــفــيــديــو يـ
انتشر على جميع  أذيـــع، حتى  أن 
ــع الـــــتـــــواصـــــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــواقــ ــ مــ
بــصــورة كبيرة، وأصــبــح مــتــداواًل، 
وهذا يعتبر جنحه وعليه يجب أن 
الــــرازق على فعلها،  ــحــاســب عبد 

ُ
ت

بحسب تعبيره.

أخبار

أوما ثورمان ُمكرَّمة في كارلوفي فاري 2017 )فايسبوك(

عمرو دياب 
)Getty(

)Getty( قال تامر حسني إن قلبه كان سيتوّقف في اللحظات األخيرة من المباراة

أجراها نبيل مسعد

)Getty( أحب أفالم الكاراتيه اآلسيوية

)Getty( »خسرت الكثير من األصدقاء بسبب صراحتي في »كان

)Getty( أنا رياضية جدًا منذ صغري وأتدرب يوميًا على رفع األثقال
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السياسات«. وقبله »مع بورخيس« و»املكتبة 
ألبرتو مانغويل وقــد صــدرا عن  لـ  الليل«  في 
»دار الساقي«. أترجم اآلن رواية كبيرة لـ بول 
لـ ديريك  إكمال مختارات  إلــى جانب  أوســتــر، 
»دار املتوسط«، باإلضافة  والكوت، وكالهما لـ
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ الشعرية  ترجماتي  إلــى 

و»ضفة ثالثة«.

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه املترجم 
العربي؟

أواجه عقبات مع املصطلحات. هناك علوم 
وأفــــكــــار أنــتــجــهــا الــــغــــرب ومــصــطــلــحــاتــهــا 
جديدة على الثقافة العربية، كاملصطلحات 
املتعلقة بالتكنولوجيا، وحتى مصطلحات 
أخرى تتعلق باألنثروبولوجيا والدراسات 
االجتماعية. أقف حائرًا أحيانًا، على سبيل 
تــواجــهــنــي كلمة بسيطة مثل  املــثــال، حــن 
ـــدة مــنــهــا: هل 

ّ
املـــول Gender، واالشــتــقــاقــات 

ها 
ُ
ترجمت لو  فيما  العربي  الــقــارئ  سيفهم 

»الــــجــــنــــس« أن الـــقـــصـــد هــــو الــتــصــنــيــف  ـــ بــ
بحسب جنس اإلنــســان، أم سيفهمها على 
أنها الجنس Sex. كما أن أسماء املوجودات 
ــرى. فـــأنـــا حــتــى اآلن لـــم أعـــرف  ــ مــشــكــلــة أخــ
االســم العربي من كلمة واحـــدة، للمصباح 
الــعــمــودي الــــذي يــوضــع عــلــى طـــاولـــة قــرب 

الــســريــر، ولـــم أعــــرف مــا اســـم تــلــك الــطــاولــة 
الصغيرة. فهل من يرشدني؟!

بــدور  يعترف  العربي ال  املترجم  بــأن  قــول  ■ هناك 
االنتهاء  بعد  يــحــّرر ترجماتك  مــن  ثمة  ر، هــل  املــحــرِّ

منها؟
ال أعترف باملحّرر. ربما يحتاج أحدنا إلى 
قـــارئ، عــن ثالثة قــد تــرى مــا غفل املترجم 
عنه، وتتنبه لهفوة لغوية، أو ضبابية في 
عبارة ما. هناك من حّرر كتابًا من ترجمتي، 
ــواِن كــتــاٍب  ــنـ ــعـ ــتــــرض عــلــى تــرجــمــتــي لـ واعــ
شهير مترَجٍم إلى العربية منذ عقود. كنُت 
قــد اعــتــمــدُت الــعــنــوان الـــذي تــبــنــاه املترجم 
بالعنوان  استبداله  املــحــّرر  وأراد  املــصــرّي، 
ــــي تــرجــمــتــه  الـــــــذي حـــمـــلـــه الــــكــــتــــاب ذاتـــــــه فـ

اللبنانية.
 آخر، وله روح سينفثها 

ٌ
ف

ِّ
أرى أن املترجم مؤل

في تضاعيف ترجمته، وعلى األخّص الترجمة 
كلمة  تغيير  ليريحني  يكن  لــم  لذلك  األدبــيــة، 
واحدة في ترجماتي للشعر والرواية، وال أجد 
مشكلة مع مراِجٍع لكتاٍب فكرّي يكاد يتجاوز 

حقل اهتماماتي وثقافتي.

■ كيف هي عالقتك مع الناشر، وال سيما في مسألة 
اختيار العناوين املترجمة؟

ألن عــالقــتــي بــالــنــاشــر فـــي الـــغـــالـــب عــالقــة 
مباشرة، وجهًا لوجه، أو هاتفيًا، أستطيع 
اختيار عنوان من قائمة، أو يتواصل معي 
لي  ويترك  والعناوين،  اب 

ّ
الكت لي  ويسّمي 

االخــتــيــار. ومــعــظــم َمـــن أتــعــامــل مــعــهــم اآلن 
من الناشرين يعرفون حقول الترجمة التي 
َر وكنُت  دِّ

ُ
تهّمني، والتي أحقق النجاح إذا ق

املــتــرِجــم لــهــا، لــذلــك ال أفـــاجـــأ اآلن بــرســالــة 
ــقـــول فـــيـــهـــا: »هــــذا  إلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن نـــاشـــر يـ
لك.. يشبهك« يذّيلها بوجه ضاحك،  العمل 
ويرفقها بملف PDF لكتاب جديد. عالقتي 
جيدة مع معظم الناشرين. لم يحدث خالف 
على مكافأة الترجمة أبدًا، وحتى لو شعرُت 
 مما يجب لصعوبة الكتاب، 

ّ
بأن األجــر أقــل

اكتسبُت  فــي ترجمته  أبــقــى ســعــيــدًا ألنــنــي 
معرفة جديدة، وألنني »رزقُت« بطفل جديد.

لألعمال  اعتبارات سياسية الختيارك  هناك  هل   ■
الطرح  عند  تتوقف  درجــة  أي  وإلــى  تترجمها،  التي 
ــكــاتــب  ــواقــــف ال ــادة املـــتـــرجـــمـــة أو ملــ ــمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي لـ

السياسية؟
ــا مـــن مــوالــيــد ســتــيــنــيــات الـــقـــرن املــاضــي،  أنـ
ــديــــق، الـــتـــيـــار الـــعـــام لــلــيــســار  ــيــــب، وصــ وربــ

بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
ــذ أواخـــــــــــر  ــ ــنــ ــ ــة مــ ــ ــمــ ــ ــرجــ ــ ــتــ ــ ــ بــــــــــــــــدأُت ال
الــثــمــانــيــنــيــات. كــنــت مـــا أزال طــالــب 
سنة ثانية في قسم األدب اإلنكليزي. أعطاني 
أحـــــد املـــتـــرجـــمـــن كـــتـــابـــًا ال يـــحـــتـــاجـــه، يــضــم 
الهند. فترجمُت  قصصًا مختارة من ثقافات 
قصصه واحـــدة بعد أخـــرى، ونــشــر معظمها 
كانت  التي  »الــهــدف«  فــي مجلة  دراج  فيصل 
تصدر في دمشق آنــذاك، وفي مجالت أخرى. 
ثم توالت ترجماتي في املجلة ذاتها، بعضها 
كان بتكليف من فيصل، وبعضها اآلخر مما 
اشتريتها  أو  مجانية  كتب  مــن  عليه  وقــعــُت 
ــيــــدة عــــن بـــســـطـــات الـــكـــتـــب عــلــى  بـــأســـعـــار زهــ
أرصفة دمشق. ما بقي لدي من ذلك األرشيف 
ــــي »الــــــنــــــداء«،  ــــي فـ ــمــــات لـ ــقــــديــــم ضــــــّم تــــرجــ الــ

و»دراسات اشتراكية«، وسواهما.

■ ما هي آخر الترجمات التي نشرتها، وماذا تترجم 
اآلن؟

ــن كـــتـــب مـــتـــرجـــمـــة حــتــى  ــ ــا نـــشـــرتـــه مـ ــ آخــــــر مـ
الــيــوم، كــان »مــقــّدســات ومــحــّرمــات وحـــروب«، 
لــأنــثــروبــولــوجــي األمــيــركــي مــارفــن هــاريــس. 
صـــدر عــن »املــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســـة 

مارفن هاريس

الغربية  الحضارة  الحلم في  آلية  ال تختلف 
ــات الـــحـــلـــم عــنــد  ــيــ ــن آلــ ــة عــ ــريـ بــــصــــورة جـــوهـ
ــام بــالــظــروف  ــ ــرى. وحــــده اإلملـ ــ الــشــعــوب األخــ

العملية هو ما نحتاجه الختراق ألغازها.
في الحالة التي أمامنا، ثمة بالفعل القليل من 
وســوف  منها.  لالختيار  العملية  الــخــيــارات 
يكون أكثرها مــالءمــة هــو مــا إذا كــان تأريخ 
كــهــنــوت يــســوع خــاطــئــًا- إذا كـــان مــن املمكن 
 يــســوع لـــم يــبــدأ بــتــحــريــض أتــبــاعــه 

ّ
تــبــنُّ أن

الرومان حتى بعد سقوط  اليهود على حّب 
ره وقــع  ــوُّ  ال يــمــكــن تــــصــ

ً
 خـــطـــأ

َّ
ــقــــدس. لـــكـــن الــ

الزمني  التسلسل  فــي  عامًا  أربــعــن  واستمر 
التقليدي لأحداث مثل ثورة ضرائب يهوذا 

الجليل أو الحاكم بيالطس البنطي.
فيما  أن نكون على خطأ  أننا ال يمكن  ومــع 
ــم يـــســـوع، فــثــمــة كثير 

ّ
»مـــتـــى« تــكــل يــتــعــلــق بــــ

مـــن األســـبـــاب تــدفــعــنــا لــالفــتــراض أنــنــا على 
 العملّي 

ّ
 الحل

ّ
خطٍأ بخصوص ماذا تكلم. إن

ـــرحـــت فـــي خــتــام 
ُ
الــبــســيــط لــأســئــلــة الـــتـــي ط

 يسوع لم يكن مساملًا 
ّ
الفصل السابق هي أن

تعاليمه   
ّ
وإن اعـــتـــقـــاده،  شـــاع  الــــذي  بــالــقــدر 

ــل انــقــطــاعــًا جـــوهـــريـــًا عن 
ِّ
الـــواقـــعـــيـــة لـــم تــمــث

تقليد الخالصية- الحربية اليهودية. وربما 
ــلــــي مــــؤيــــدون لــقــطــاع  ـــل كــهــنــوتــه األصــ

ّ
تـــخـــل

الــطــرق األقـــويـــاء ومــنــحــازون ضــد الـــرومـــان. 
 القطيعة الحاسمة مع تقليد الخالصية 

ّ
لعل

ــقـــوط  ــد سـ ــعــ ــــة جــــــــاء بــــالــــضــــبــــط بــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ الـ
الــقــدس، عندما اســتــشــرى املــحــتــوى األصلي 

مع 
أحمد م. أحمد

تقف هذه الزاوية مع مترجمين عرب في مشاغلهم الترجمية وأحوال الترجمة إلى 
اللغة العربية اليوم. هنا وقفة مع المترجم السوري أحمد م. أحمد الذي يرى في 

لقائه مع »العربي الجديد« أن المترجم مؤلف آخر ينفث روحه في تضاعيف ترجمته 
وأن معظم ما ترجمه »جزٌء من تكويني ونسغ كّل منّا يجري في نّص اآلخر«

ومع أننا ال يمكن أن 
نكون على خطأ فيما 
يتعلق بـ»متى« تكلّم 

يسوع، فثمة كثير 
من األسباب تدفعنا 

لالفتراض أننا على خطأٍ 
بخصوص ماذا تكلم

لم يكن مسالمًا بالقدر الذي شاع اعتقاده

أصغي إلى الصوت العميق لدخيلة النص

أتوجس بداية من 
افتتاحية النص، وحين 

تومض أمضي بال توقف

أتمنى أن تتكاثر 
الترجمات إلى العربية 

وفق متوالية هندسية

يتمنى أحمد م. أحمد وهو ينظر إلى 
ترجماته، كتاب »مقدسات  آخر  غالف 
هاريس  لمارفن  وحــروب«  ومحرمات 
المؤسسات  وتكبر  تتسع  أن  )الصورة(، 
»دون  للترجمة:  الــداعــمــة  العربية 
الفردية،  المشاريع  قيمة  من  انتقاص 
ــات، بل  ــس ــؤس ــم ــن بــمــشــاريــع ال ــ أؤم
المؤسسات الكبرى، العمالقة. وأخّص 
تتبع  ال  الــتــي  المستقلة  تلك  منها 
الدولة  سياسة  أو  بعينها،  إيديولوجيا 
لضمان  تمويل  من  بّد  ال  إذ  لة،  المموِّ

استمرارها ونجاحها«.

الحاجة إلى مشاريع كبرى

2425
ثقافة

فّواز حداد

يتهم مثقفو السلطة املثقفني املنحازين إلى الثورة بأنهم ال يالمسون الواقع إال 
خ واملدّجج بالسالح، 

ّ
في تخيالتهم، فهم يغفلون عن املتأسلم اإلرهابي املفخ

الجنة،  إلــى  الكثة في رحلة ذهابه  ولحيته  الصوفية  يــرون ســوى مالمحه  ال 
ون النظر عن زناره الناسف، في متابعة رحلته إلى الجحيم. 

ّ
ويغض

التدخل في قضايا تخّص مصلحة  أيضًا من  إلــى تحذيرهم  االتــهــام  يذهب 
الدولة العليا، ويصادر تذّرعهم بقيم العدالة والحرية، بأنها فعل سياسي، غير 
مؤهلني له، فال األدب وال الفن على عالقة به. بينما يتعامى مثقفو السلطة، 
ومعهم الــذيــن وقــفــوا على الــحــيــاد، عــن كــون النظام هــو الـــذي فـــّرخ واستولد 

كائنات مشّوهة من إسالم زائف. 
العقل.  بلغة  مان 

ّ
يتكل اإلرهـــاب، كالهما ال  دعــاة  مع  السلطة  يتساوى مثقف 

م باسم القائد األوحد والزعيم الخالد، ومنطق البسطار 
ّ
فمثقف السلطة يتكل

العسكري. أما اإلرهاب فيتكلم بمنطق السيف، وشريعة قطع الرؤوس واأليدي 
والرجم.  

امللتبس  الثقافي  املثقفني، كشف عنها  العربي تشرذم  الربيع  ثــورات  أظهرت 
بالسياسي، فالذين انحازوا إلى السلطة، تستروا بغطاء املقاومة واملمانعة، أما 
الذين وقفوا على الحياد فتحت غطاء السلم األهلي. وكان في موقف كليهما 
تجاهل متعمد للنظام الشمولي، وإنكار لعقدة االستبداد، واستنكار النتفاضة 
الشعب ضد الظلم، بينما املثقفون الذين وقفوا إلى جانب االنتفاضة الشعبية، 
الفصل بينهما، فالثقافة كانت  السياسي والثقافي وعدم  دافعوا عن تالحم 

 سياسيًا. 
ً
على الدوام فعال

عندما كتب الروائي إميل زوال مقاله »إني أتهم«، ضد رجال الدولة الفرنسية 
الفرنسي، استنكر خصومه تدخله في قضية ال تعنيه، إذ  القضاء  وتواطؤ 
ال يجوز لروائي مهما كانت شهرته أن يأخذ مكان رجل الدولة أو القاضي، 
فالسياسة والقضاء اختصاص. وفي محاججتهم كانت دعواهم:  ليس زوال 
لــو أن ضــابــط درك تــدخــل في  ــر،  أقــل سخفًا وخــســة مما سيكون عليه األمـ

مناقشة تتعلق بالنحو أو العروض.    
باإلعالن عن ظهور املثقف، جرى التأكيد على أن السياسة ال تقتصر على 
الــدولــة، أصبحت تشمل األديـــب والطبيب  الــذيــن مهنتهم شــؤون  األشــخــاص 
والجيولوجي وعالم البحار وناشطي البيئة... هؤالء وغيرهم، يحق لهم التدخل 
في قضايا الشأن العام، وفي ذلك مثال شهير، فالفيزيائي املتخصص بالذرة 
أما حني  النووي، يعبر عن نفسه بوصفه عاملًا.  حني يتحدث عن االنشطار 

يدين االستخدام العسكري للذرة فيعبر عن نفسه بوصفه مثقفًا. 
لم يستحدث املثقفون جديدًا، سواء كانوا موالني أو محايدين أو معارضني، 
والسالطني،  األبــاطــرة  كــان ســائــدا، فمثقفو  تاريخيًا  اســتــعــادوا نمطًا  وإنــمــا 
أزمنة  فــي  أمــا  االســتــقــرار،  زمــن  فــي  يساندونها  السلطة،  مثقفي  أصــبــحــوا 
القالقل والحروب فيتحولون إلى فصيل في مليشيات القمع، يسوغون القتل 

على أنه وأد للفتنة، ويبررون النهب على أنه مكافأة على التضحية.
يتحدر املثقفون الحقيقيون من شهداء العقيدة األوائل، فهم معنيون بالدفاع 
إلثــراء  إنها وسيلة  للظلم.  تبرير  أداة  ليست  فالثقافة  اإلنــســان.  إنسانية  عن 

الحياة بمعاني العدالة والحرية.  

الثقافة كفعل سياسي

مفكرة المترجم

إصدارات

العربي دون أن أكون عضوًا في أّي حزب من 
أحــزابــهــا على اإلطــــالق، لــذلــك يصعب علّي 
التعامل مع أعمال ما قْبلية، أو يمينية، أو 
متشّددة.  بأي معنى من املعاني. إذا أردُت 
مــا، فسأختار  ف 

َّ
مؤل إلــى  )سياسيًا(  النظر 

ذلك الذي كتبه ليبرالي، أو ماركسي أوروبي 
أو أميركي، أو على العموم، الذين يتبعون 
ــاّدي فــي أبــحــاثــهــم. أضــيــف، وأنــا  ــ املــنــهــج املـ
الــســوري والــعــربــي، بأنني  فــي مكاني  اآلن 
لــن أخــتــار كتابًا يوصلني إلــى أقبية فــروع 
أمن هذا النظام، أو يؤدي إلى القبض علّي 
الجميع  بتهمة يعرف  مــا،  فــي مطار عربي 

طبيعتها.

■ كيف هي عالقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
بـــاســـتـــثـــنـــاء اتـــصـــالـــي الـــهـــاتـــفـــي بــالــشــاعــر 
بعيد  لتهنئته  سيميك،  تشارلز  األمــيــركــي 
مـــيـــالده الــســبــعــن حـــن كـــنـــُت فـــي أمــيــركــا، 
ـــاب. 

ّ
ــــؤالء الـــكـــت لــــم يـــكـــن هـــنـــاك عـــالقـــة مــــع هــ

هـــــنـــــاك عــــــالقــــــات فـــيـــســـبـــوكـــيـــة وتـــــواصـــــل 
ــع بــعــضــهــم، ال  عــبــر الـــبـــريـــد اإللـــكـــتـــرونـــي مـ
أكـــثـــر. هـــنـــاك عـــالقـــة مــعــرفــة شــخــصــيــة مع 

الحربي- السياسي لتعاليم يسوع بوساطة 
ــا  ــ ــــي رومـ ــنـــن فـ ــاطـ ــقـ ــيــــهــــود الـ املـــســـيـــحـــيـــن الــ
اإلمــبــراطــوريــة كاستجابة  مــدن  مــن  وغيرها 
الُحّجة  الــرومــانــي. هــذه هي  تتالءم والنصر 
لكي  األقـــل،  على  جزئيًا  سأستخدمها،  التي 
أربط تناقضات املسيحية املساملة بمجريات 

القضايا البشرية الواقعية.
ــة بــــن تـــعـــالـــيـــم يــســوع  ــراريــ ــمــ ــتــ تــــوحــــي االســ
ــي الـــحـــربـــي  ــخــــالصــ ــد الــ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــة والـ ــيــ ــلــ األصــ
بالصلة الوثيقة القائمة بن يسوع ويوحنا 
بارتدائه  املعمدان،  يوحنا  أن  ذلــك  املعمدان. 
الجراد  بتناول  واكتفائه  الحيوانات  جلود 
ــــري، يــنــتــمــي بـــجـــالء إلـــــى ذلـــك  ــبـ ــ ــل الـ ــعـــسـ والـ
الــنــوع مــن الــرجــال املــقــدســن الــذيــن وصفهم 
األراضــي  أرجـــاء  فــي  لن  كمتجوِّ يوسيفوس 
الفالحن  ضــن  مــحــرِّ األردن،  لــــوادي  الــوعــرة 
والــعــبــيــد ومــثــيــريــن االضـــطـــرابـــات بالنسبة 

للرومان وعمالئهم اليهود. 
ــفــق عــلــيــه األنــاجــيــل األربـــعـــة كــلــهــا هو 

َّ
مــا تــت

الــدرب املباشر   يوحنا املعمدان كــان رائــد 
ّ
أن

ليسوع. وكانت مهمته هي إنجاز عمل إشعيا 
بـــالـــذهـــاب إلــــى الـــبـــريـــة- األراضــــــي املـــوعـــودة 
بالكهوف  والحافلة  الطرق  بقطاع  املــوبــوءة 
التي رّددت أصــداء ذكريات عهد يهوه- وهو 
رون طرق الرّب؛ اجعلوا 

ّ
يصرخ: »وأنتم تحض

مساراتها مستقيمة«. 

)مقطع من أحد فصول »مقّدسات ومحّرمات 
وحروب« الصادر عن »املركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات«، 2017، بترجمة أ.م. أ(

نـــه تــرجــمــة كــتــابــه بعد.
ُ
روائــــي أمــيــركــي لــم أ

صاحب  كاتبًا،  العربي  املترجم  يكون  مــا  كثيرًا   ■
إنــتــاج أو صــاحــب أســلــوب فــي تــرجــمــتــه، كــيــف هي 

العالقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
كـــتـــبـــُت مــجــمــوعــة قــصــصــيــة قـــبـــل أن أتـــرجـــم 
حرفًا واحدًا. وعالقتي بالثقافة والفكر عالقة 
قديمة تــعــود إلــى الطفولة املــبــكــرة. وأظـــن أن 
أهـــم املــتــرجــمــن هــو )الــكــاتــب/املــتــرجــم(. وقــد 
إنــه ال يعجبني عمل أدبي  القول  أتطّرف في 
لــــم يـــتـــرجـــمـــه كــــاتــــب أو شــــاعــــر. أحـــتـــفـــظ فــي 
مكتبتي الشخصية بترجمات الشاعر الراحل 
بّسام حجار، وجبرا إبراهيم جبرا، وممدوح 
عـــــــــــدوان، وتــــرجــــمــــة بــــديــــع حــــقــــي لــــطــــاغــــور، 
وآخـــريـــن. وفـــي تــرجــمــات الــفــكــر أقــتــنــي كتب 
املترجمن الذين تربطهم عالقة مزمنة بالفكر 
والتاريخ. وعن عالقتي، ككاتب، بما أترجمه، 
شر على شبكة 

ُ
ن لقاء معي  أستعير رّدي في 

ف 
ِّ
للمؤل  DNA هــنــاك أن  »..أفـــهـــم  ــيـــرون«:  »جـ

األصلي، وDNA للمترجم، وبقدر ما يتعارف 
املترَجم  الــنــص  يــكــون  الــنــوويــان  حمضاهما 
ــزءًا من  ــه جـ

ُ
خـــالقـــًا... أعــتــبــر معظم مــا تــرجــمــت

ا 
َّ
من  

ٍّ
كــل ونــســغ  وأعــطــانــي،  أعطيته  تكويني، 

يجري في نصِّ اآلخر..«.

تها؟
ّ
■ كيف تنظر إلى جوائز الترجمة العربية على قل

هـــي جـــوائـــز عــلــى درجــــة عــالــيــة مـــن األهــمــيــة. 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة اآلن عـــاجـــزة عـــن الــنــهــوض 
بمشروع ناجز، نظرًا ملا نعرفه عن فقدان هذا 
العالم لهويته. من هنا تأتي أهمية الترجمة 
ــكــأ، أو »خــريــطــة طـــريـــق« لــهــذا 

ّ
كــبــديــل، أو مــت

ق الذي يسمى »ثقافة عربية«. 
ّ
الكيان املمز

الفعل الثقافي األكبر يأتي من خالل الترجمة. 
ــــرورة  وتـــرجـــمـــة أمــــهــــات الـــكـــتـــب الـــغـــربـــيـــة ضـ
ــنـــى أن تـــتـــزايـــد جـــوائـــز  ــمـ قــــصــــوى. لــــذلــــك أتـ
الــتــرجــمــة وتـــتـــعـــدد حــقــولــهــا، لــتــشــمــل كــافــة 
تكون  أن  بل  والفنون،  واآلداب  املعرفة  فــروع 
هناك جوائز أخرى، ليس على صعيد العالم 
العربي وحسب، بل في كل بلد عربي، وجوائز 
مّول من قبل 

ُ
تشجيعية في كل مدينة عربية ت

املنظمات األهلية والحكومية على السواء.

إطاللة

فلسفة سرّ أمير السالم كتاب  من  ثالثة  طبعة  حديثًا  صدرت  الزين،  شوقي  محمد  وتقديم  بترجمة 
عن   ،)2002-1900( غادامير  غيورغ  هانس  لـ  األهــداف،  المبادئ،  ــول،  األص التأويل.. 
في  اختص  ألماني  وأكاديمي  فيلسوف  غادامير  األمــان«.  و»دار  و»االختالف«  »ضفاف« 

مسائل الهرمينوطيقا، ومن أبرز كتبه »الحقيقة والمنهج« )1960(.

عربي  استثناء  تونس:  كتاب  حديثًا  صدر  األميركية،  كولومبيا«  جامعة  »منشورات  عن 
تونس  كانت  لماذا  السؤال:  مقاربة  الكتاب  يحاول  المصري.  صفوان  األردني  لألكاديمي 
توافق  وحالة  وليدة،  بديموقراطية  تخرج  أن  استطاعت  التي  الوحيدة  العربية  الدولة 

ومصالحة وطنية بعد الثورات واالنتفاضات العربية سنة 2011.

عن »منشورات جامعة ستانفورد« صدر مؤخرًا كتاب الخرطوم ليًال: الموضة وسياسات 
الجسد في السودان اإلمبريالي، للمؤرخة الثقافية األميركية ماري غريس براون. ويتناول 
القرن  األول من  النصف  العام، في  الحيّز  إلى  السودانية  المرأة  بدايات خروج  بالتأريخ  الكتاب 
العشرين، وتدشينها لمرحلة جديدة في المشاركة المجتمعية في شمال السودان، الذي 

كان وقتها تحت االحتالل البريطاني.

ما روته الشجرة: أساطير وخرافات وحكايات وطقوس زراعية لنبط  صدر حديثًا  كتاب 
إلى  منسوبة  قديمة  نبطية  كتابات  وهو  الجمل«،  »منشورات  عن  الكسدانيين  العراق 
»قوثامي«، كان قد ترجمها عن الكسدانية ابن وحشية النبطي )توفي 930م(، واإلصدار 

الجديد يضم مختاراٍت انتقاها وقّدم لها قيس ياسين.

B B

سيرة
ولــد أحــمــد م. أحــمــد فــي سورية 
كــلــّيــة  مـــن  وتـــخـــّرج  ــام 1965،  عــ
قسم  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب 
الـــلـــغـــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، فــــي جــامــعــة 

دمشق. 
عـــــــاش ســـــنـــــوات فـــــي الـــــواليـــــات 
املتحدة قبل أن يعود لالستقرار 
على  يعكف  في طرطوس حيث 

عمله في الترجمة. 
»فـــي الــســنــوات األخــيــرة أشتغل 
الجحيم«  قــرب شباك يطل على 
ــي الــــجــــديــــد«.  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــول لـ ــ ــقـ ــ يـ
تـــحـــت تــوقــيــعــه ُمـــتـــرجـــمـــًا نــجــد: 
»رجــل فــي الــظــالم«، بــول أوستر 
يــنــتــهــي«،  ال  ــم  ــالـ ــعـ »الـ  ،)2010(
»مع   ،)2010( سيميك  تشارلز 
بــــورخــــيــــس«، ألـــبـــرتـــو مــانــغــويــل 
ــلــيــل«،  ال فـــي  »املــكــتــبــة   ،)2015(
 ،)2015( ــويــــل  ــغــ ــانــ مــ ألــــبــــرتــــو 
»ذلـــــك الـــشـــيء الــصــغــيــر وســيــد 
ــديــــات« تــــشــــارلــــز ســيــمــيــك  ــبــ ــتــ ــ ال
ومحرمات  »مقدسات   ،)2015(
وحـــــــــــــــروب«، مــــــارفــــــن هــــاريــــس 
)2017(.  أما كتبه التي وضعها 
قــاصــًا وشــاعــرًا فــهــي: »جمجمة 
الوقت«، قصص 1993، و»أحرق 
نـــصـــوص  ــًا«،  ــعــــشــ نــ إال  ســـفـــنـــه 
2014، وسيصدر له قريبًا كتاب 
نــصــوص بــعــنــوان »أصــيــد طائر 

كوليريدج«. 
ــمـــد مــتــرجــمــًا  ــمـــد م. أحـ ــــرز أحـ بـ
لــلــشــعــر مــــن اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، وعـــن 
ــده وعــــاداتــــه« فـــي ترجمة  ــواعـ »قـ
الــشــعــر يـــقـــول: »اعـــتـــدُت أن أبـــدأ 
ب  رُّ

َ
ش

َ
»ت أسميها  دة 

ّ
معق بعميلة 

ل  ــلــه، وتخيُّ
ُّ
ــَمــث

َ
الــنــص«، قــراءتــه، ت

فه إذا كان شاعرًا أو 
ِّ
أمزجة مؤل

روائـــيـــًا؛ ثــم الــغــوص فــي طبقات 
الـــنـــص إلـــــى جـــانـــب الـــبـــحـــث فــي 
الشبكة عن عوالم الكاتب وبعض 
آرائـــــه. ثـــم أصــغــي إلـــى الــصــوت، 
الــصــوت الــعــمــيــق لــدخــيــلــة النص 
األدبي، وحني ألتقط هذا الصوت، 
افتتاحية هذا   من 

ً
بداية أتوجس 

النص، وحني تومض، أمضي بال 
توقف حتى أنهي القصيدة«. 
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أرمين فاهَرميان، زيت على ورق

أحمد م. 
أحمد

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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في أفغانستان تباع الوظائف الحكومية وتشترى في مقابل رشى مالية يطلق عليها اسم »شيريني«، تبدأ من مبالغ 
تراوح بين 500 دوالر لوظائف في قطاعات التعليم والداخلية وتصل حتى 100 ألف دوالر لوظائف مهمة

وظائف حكومية للبيع مقابل الـ»شيريني«

الفساد في 
أفغانستان

كابول ـ صبغة اهلل صابر

يبــدي النائب في البرملان األفغاني 
تشــاؤمًا  قهرمــان  الجبــار  عبــد 
بــاده جــراء انتشــار  مــن مســتقبل 
الفســاد فــي مفاصــل الحكومــة األفغانيــة، فــي 
ظــل عجــز البرملان عــن مواجهته، »بل والتورط 
صــار  »الجميــع  مســتطردًا  يقــول،  كمــا  فيــه« 
فــي  الوظائــف  بيــع  ممارســات  مــع  متعايشــًا 
مقابــل الرشــى، بــدءًا مــن الــوزراء وحتى صغار 

املوظفني في مختلف إدارات الدولة«.
يبررهــا،  مــا  لهــا  قهرمــان  البرملانــي  مخــاوف 
وفقــًا ملــا قالــه الشــاعر ووزيــر اإلعــام الســابق 
النائــب  اتهــم  والــذي  جهانــي،  البــاري  عبــد 
الســابق لرئيــس البرملــان حاجــي ظاهــر قديــر 
حتــى  منــه،  أميركــي  دوالر  ألــف   150 بطلــب 
يتمكــن مــن الحصول علــى رأي االعتماد  »نيل 
ثقــة البرملــان«، وفقــا ملــا جــاء في مقال لــه نقلته 
حزيــران  يونيــو/  فــي  األفغانيــة  الصحــف 
موقــع  علــى  الرســمية  صفحتــه  عــن  املاضــي 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
وبحســب الوزير جهاني فإن ظاهر قدير الذي 
كان يرفع صوته ضد الفساد وينتقد الحكومة 
دعــا عــددًا مــن املرشــحني للــوزارة إلــى مأدبــة 
مــدى  حــول  معهــم  تحــدث  وأثناءهــا  عشــاء، 
تعقيــد األمــور داخــل البرملــان وصعوبــة نيلهم 
»رأي االعتمــاد«، وأن كل واحــد منهــم بحاجــة 
إلــى دفــع 150 ألــف دوالر، وهو مــا رفضه قائا 

»إنه لم يفكر في األمر حتى«.

تعيين 400 موظف مقابل المال
فــي يونيــو/ حزيران املاضي، تعالت األصوات 
داخــل البرملــان ضــد اســتفحال ظاهــرة تعيــني 
برملانيــون  وتبــادل  الرشــى،  مقابــل  املوظفــني 
اتهامــات بالفســاد طاولــت همايــون همايــون، 
بــدوره  اتهــم  والــذي  البرملــان،  رئيــس  نائــب 
املســؤول اإلداري للبرملــان خــداي نظر صديقي 
فــي  مختلفــة  إدارات  فــي  العشــرات  »تعيــني  بـ
إحالــة  اســتدعى  الــذي  األمــر  املــال«،  مقابــل 
إلــى  النائــب همايــون  تناولهــا  التــي  الوقائــع 
مكتب املدعي العام ملتابعة القضية والتقصي 

التقريــر  بحســب  الفســاد،  تواجــه  دولــة   188
الســنوي ملنظمــة الشــفافية الدوليــة، إذ يضطر 
ستة مواطنني من أصل عشرة إلى دفع رشاوى 
لتســهيل املعامــات الحكوميــة، وتؤكد دراســة 
مركز الدارسات االستراتيجية واإلقليمية أنه، 
قبــل عقــٍد ونصــف العقــد عندما دخلــت القوات 
الحكومــة  وتســلمت  أفغانســتان  األجنبيــة 
الســلطة، تدفــق دعــم املجتمــع  الجديــدة زمــام 
الدولــي علــى أفغانســتان إلعــادة إنشــاء البلــد، 
وفــي غيــاب املراقبــة واملحاســبة وعــدم وجــود 
مليــارات  تدفــق  أدى  اآلليــات  فــي  الشــفافية 
الدوالرات إلى انتشار ظاهرة الفساد في البلد 
إلــى الحــد الــذي جعل أفغانســتان تحتل املركز 
فيهــا  ينتشــر  التــي  الــدول  قائمــة  فــي  األولــى 

الفساد حول العالم.

ثمن الوظيفة
بحســب  العموميــة  الوظائــف  ثمــن  يختلــف 
خالهــا،  مــن  املــال  جمــع  وإمكانيــة  أهميتهــا 
وبالطبــع يحــدد الســعر وفقــًا ملــا يتــم االتفــاق 
فــي  الخبيــر  بحســب  الطرفــني،  بــني  عليــه 
الشــؤون اإلداريــة محمــد شــاكر محبــي، والذي 
أكــد أن اســترداد قيمــة مــا دفــع مــن رشــوة إلــى 
التــي  الحــاالت  مختلــف  فــي  يتــم  املســؤول 
وثقها، عبر تورط املوظف الجديد في الفســاد 
الســترداد مالــه، خاصــة أن العديــد منهم يلجأ 
إلــى الحصــول علــى قروض، وهــو ما حدث في 
قضيــة التاجــر غــل مــراد الــذي دفــع املــال الازم 
لحاكــم إقليــم ننجرهــار املســتقيل ســليم خــان 
قنــدوزي حتــى يتولــى وظيفتــه. ويــروي راغــب 
بإقليــم  املحليــة  الحكومــة  فــي  املوظــف  خــان، 
ننجرهــار شــرقي البــاد، أن الحاكــم املســتقيل 
فــي أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي، كان يعمل 
إلــى  الوصــول  واســتطاع  الزراعــة  وزارة  فــي 
مسؤول برملاني أّمن له الحصول على منصب 
والــي ننجرهــار، لكن فــي املقابل كان عليه دفع 
100 ألف دوالر ولم يكن أمامه سوى التاجر غل 
مــراد، أحــد أمراء الحرب في شــرق أفغانســتان، 
والذي لم يتردد لحظه ومنحه 150 ألف دوالر، 
على أن يدفع منها 100 ألف للبرملاني والباقي 
يبقــى معــه الحتياجاتــه، ومــن بعدهــا بــدأ فــي 
ونيــل  الحكوميــة  األراضــي  علــى  االســتياء 
داخــل  التنميــة  مشــاريع  جميــع  إنشــاء  حــق 
مدينــة جــال أبــاد عاصمــة اإلقليــم، باإلضافــة 
إلــى مشــاريع توفيــر الوجبــات الغذائية لقوات 

الشرطة والجيش.
هــذا  عنــد  الوظائــف  بيــع  أضــرار  وال تقتصــر 
الحــد، إذ تنتشــر ثقافــة الرشــوة فــي املجتمــع 
ويتم تغييب الكفاءات لصالح من بيدهم املال 
مــا يولــد كثيــرًا مــن املفاســد االجتماعيــة، كمــا 

يقول محبي الخبير في الشؤون اإلدارية.

تورط مختلف اإلدارات في بيع الوظائف
التعليــم  وزارة  أجــرت  الجــاري  العــام  مطلــع 
معلمــني  لتعيــني   

ً
شــاما امتحانــًا  األفغانيــة 

جدد في املدارس، بمشاركة مئات من املعلمني 
منهــم  االختبــار  تجــاوز  مــن  فوجــئ  والذيــن 
ألــف   35 بــني  تــراوح  مبالــغ  دفــع  عليهــم  بــأن 
أفغانــي )500 دوالر( و70 ألــف أفغانــي )1000 
دوالر( إلــى مســؤول فــي الــوزارة أخبرهــم بــأن 
متــداول  )اســم  »شــيريني«  يعــد  املبلــغ  هــذا 
للموظفــني(  املقدمــة  للرشــى  أفغانســتان  فــي 
وإال ســيحل محلهــم آخــرون، كمــا يقــول املعلــم 

رســول خــان، والــذي يعمــل فــي مديريــة باغرام 
بمقاطعــة بــاروان شــمالي أفغانســتان، متابعًا 
»العربــي الجديــد«: »ال نــدري مقابل أي شــيء  لـ
أن  بعــد  املبلــغ  هــذا  املســؤولون  منــا  يأخــذ 

نجحنا في االمتحان«.
كذلــك الحــال فــي مختلــف الدوائــر الحكوميــة، 
إذ اعتــرف الرئيــس األفغانــي أشــرف غنــي فــي 
إبريــل/ نيســان مــن عــام 2015، أن الفســاد فــي 
وأن  الداخليــة  وزارة  فــي  موجــود  التوظيــف 
الوظائــف فــي إدارتهــا تباع وتشــترى، وهو ما 
تؤكده حادثة املهندس األفغاني الشــاب أرشــد 
محمــود، والــذي اضطــر إلــى دفــع رشــوة 100 
ألــف أفغانــي )1463 دوالرًا أميركيــا( ملســؤول 
فــي إدارة بطاقــات الهويــة اإللكترونية التابعة 
لــوزارة الداخليــة مــن أجــل أن يحظــى بوظيفــة، 
املطلوبــة  املؤهــات  مــن توفــر كل  الرغــم  علــى 
الحاســوب  هندســة  قســم  فــي  تخــرج  إذ  فيــه، 
من جامعة بريســتون الباكســتانية في إســام 
الــذي  االختبــار  اجتيــاز  فــي  نجــح  كمــا  أبــاد، 
أجرتــه اإلدارة للمتقدمــني لنيــل الوظائف التي 
أعلن عنها، غير أن طلب توظيفه توقف، ولدى 
يرشــده  مــن  يجــد  لــم  الســبب  عــن  استفســاره 
الســبب  فهــم  مــا  إلــى حــل مشــكلته، وســرعان 
بعــد أن تلقــى اتصــااًل هاتفيــًا أخبــره فيــه أحــد 
إلــى موافقــات  مســؤولي اإلدارة بأنــه بحاجــة 
علــى طلــب توظيفه وأن بإمكانــه إنجازها غير 
أنها تحتاج إلى دفع »شيريني«، وإال فإن ثمة 
أناسًا غيره قد تقدموا للوظيفة يمكنهم الدفع 

ونيلها بداًل منه.

مساٍع حكومية لمواجهة الظاهرة
ســاحة  أفغانســتان:  »مكافحــة  تقريــر  يؤكــد 
املعركــة األخــرى«، الصــادر عــن األمــم املتحــدة 
فــي إبريــل/ نيســان املاضــي أن الفســاد يشــكل 
»عقبــة كبيــرة« فــي أفغانســتان، إذ إن جهــود 
مكافحــة الفســاد الجاريــة »لــم تؤثــر بعــد علــى 
حيــاة معظــم األفغــان« بحســب التقريــر الــذي 
خاصــة  تقدمــًا،  أحــرزت  الحكومــة  أن  اعتــرف 
الوطنيــة  الوحــدة  حكومــة  تعهــدت  أن  بعــد 
األفغانيــة، »بمكافحــة الفســاد قبــل كل شــيء« 

بعد تشكيلها في مارس/ آذار من عام 2015.
عــدة  خطــوات  األفغانيــة  الحكومــة  واتخــذت 
اختبــارات  عقــد  بينهــا  مــن  الفســاد،  ملكافحــة 
توظيــف مــن قبــل كل جهــة إداريــة للمرشــحني 
الوظائــف  عــن  اإلعــان  بعــد  فيهــا  للعمــل 
املتاحــة، غيــر أن »مافيا الفســاد وأمــراء الحرب 
فــي  ســاهموا  النظــام  أروقــة  فــي  املتجذريــن 
إبطــاء مســاعيه، إذ يطلبــون مبالــغ ماليــة مــن 
زاده  يوســف  منيــرة  تقــول  كمــا  الناجحــني«، 
املتحدثة باسم إدارة الحكم املحلي في كابول، 
مشيرة إلى أن الظاهرة ال تزال موجودة، ولكن 
األمــور تحســنت علــى حــد قولهــا، مــع إقرارهــا 
أن  مضيفــة  العمــل،  مــن  مزيــد  إلــى  بالحاجــة 
»عشــرات القضايــا تمــت إحالتهــا إلــى املحاكــم 
وفيهــا متورطــون بعضهــم مــن جنــراالت فــي 
الفســاد  الدفــاع، علــى خلفيــة  الجيــش ووزارة 

وتعيني موظفني مقابل املال«.
وتابعت »الحكومة تستعني باالستخبارات 
للوصول إلى الضالعني في الفساد، تحديدا 
تعــد  والــذي  الفســاد،  مــن  النــوع  هــذا  فــي 
مقاومتــه مــن أهــم أهدافهــا، غيــر أنهــا ورثت 
كثيرًا من املشاكل التي تحتاج وقتًا لحلها« 

على حد قولها.

فــي  أكــد محققــون باملكتــب  حولهــا، وبالفعــل 
فــي  صديقــي  تــورط  املاضــي  تمــوز  يوليــو/ 
تعيــني 400 موظــف فــي مختلف الــوزارات بعد 
إجبارهــم علــى دفع أمــوال طائلة، ليتم اعتقاله 
وإحالتــه إلــى املحكمــة التي بــدأت في إجراءات 
متابعــة القضيــة. وهــو مــا يــراه محمــد زاهــد، 
نائــب مديــر إدارة اإلنشــاء فــي البرملــان )كيــان 
إداري مخصص لشؤون البرملان( أمرا طبيعيا؛ 
بســبب تعاظــم نفــوذ البرملانيني فــي ما يتعلق 
بتوظيف املسؤولني، إذ إن الوزراء يخشونهم، 
وهــو  ملطالبهــم،  اإلصغــاء  علــى  يجبرهــم  مــا 
املتابــع  األفغانــي  اإلعامــي  فيــه  يوافقــه  مــا 
 إن 

ً
لقضايــا الفســاد عــام زيــب شــيرزاد، قائــا

»الحكومــة تحتــاج إلــى البرملــان منــذ أول يــوم، 
حتــى تنــال الثقــة بوزرائهــا، ومنــذ هــذا الوقــت 
تبدأ املســاومات وال يســتطيع الوزراء الوقوف 
فــي وجــه البرملانيــني وهــو مــا يفاقــم الظاهــرة 
التي اتسع نطاقها في عهد حكومات الرئيس 
الســابق حامــد كــرزاي التــي اســتمرت 12 عامــًا 

بدأت في عام 2001«.
دراســة  مــع  وشــيرزاد  زاهــد  رأي  ويتوافــق 
املاضــي  األول  كانــون  ديســمبر/  فــي  صــدرت 
عن مركز الدراســات االستراتيجية واإلقليمية 
األفغانــي، إذ حــددت الدراســة أســباب انتشــار 
الحكومــة،  فــي  اإلدارة  ضعــف  فــي  الفســاد 
السياســية  الحازمــة  اإلرادة  وانعــدام 
وذوي  املافيــا  ودعــم  الفســاد،  الســتئصال 
النفــوذ لــرواد الفســاد داخل وخــارج الحكومة، 
ووجــود دعائــم قويــة للمتورطــني فــي الفســاد، 
والدفــاع عــن املفســدين بدافــع االنتمــاء الِعرقي 
واللغوي، وعدم الشفافية في املحاسبة، وعدم 
التنســيق بــني املؤسســات العاملــة فــي مجــال 
مكافحــة الفســاد، وهــو مــا يتطابــق مــع وقائــع 
قضيــة اختــاس أمــوال بنــك كابــول، إذ كشــف 
مســؤولو البنــك فــي التحقيقــات، أن موظفــني 
جــرى تعيينهــم مــن قبــل املتورطــني فــي نهــب 
أمــوال البنــك، ســاعدوا برملانيــني مثــل النائبــة 
أمــوال  علــى  االســتياء  فــي  باركــزاي  شــكرية 
البنــك الــذي أســس فــي عــام 2004 ويعــد أكبــر 
بنك خاص في أفغانستان، كما يقول شيرزاد.
وجــاءت أفغانســتان فــي املركــز 166 مــن أصــل 

أفغانستان في 
المركز 166 من 

أصل 188 دولة في 
مؤشر الفساد

جهود مكافحة 
الفساد لم تؤثر بعد 

على حياة األفغان 
بحسب األمم 

المتحدة

)Getty( محاكمات لمتورطين في قضايا الرشوة المستشرية في أفغانستان
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تــوج البلجيكــي ديفيــد جوفني بلقبه الثاني على 
التوالي بتغلبه على الفرنســي أدريان مانارينو 

فــي نهائــي بطولة اليابان املفتوحة. وفاز 
جوفني، الذي توج ببطولة شــينزين الصينية، 

علــى مانارينــو بمجموعتــني بواقع )6 - 3( و)7 - 
5(، وبلقبه الجديد، الرابع في مســيرته والثاني 

هذا العام. 
ينتزع جوفني من اإلسباني بابلو كارينيو 
املركز الثامن في القائمة التي تجمع أفضل 

ثمانية العبني في املوسم.

أكد املدرب املؤقت ملنتخب اإلكوادور، 
األرجنتيني خورخي سيليكو، أنه على الرغم 

من انعدام أي حظوظ للفريق للتأهل إلى 
املونديال، إال أن العبيه سيتحلون بالحافز 

للفوز على األرجنتني. 
وقال سيليكو: »لن أغير طريقتي في اللعب، 

علينا الخروج للهجوم دون إهداء أي شيء أمام 
منتخب قوي للغاية، ومن الصعب تحقيق الفوز 

عليه«، وأضاف »سنلعب من أجل البحث عن 
النتيجة التي تمنح الناس السعادة«.

بعث االتحاد الغاني شكوى إلى )فيفا( مطالبًا 
بإعادة مشاهد من املباراة التي جمعت بني 

أوغندا وغانا، والتثبت من الظلم الذي تعرض 
إليه املنتخب، كما طالب االتحاد الغاني بإعادة 

املباراة بني املنتخبني. 
ونشر االتحاد الغاني بيانًا أكد فيه أن املنتخب 

سجل هدفًا شرعيًا في الوقت املحتسب بدل 
الضائع، ألغاه الحكم، في وقت أثبتت املشاهد 

التلفزيونية صحته، وضربة جزاء غير محتسبة 
بعد خطأ واضح.

جوفين يتّوج بلقب اليابان 
المفتوحة

مدرب اإلكوادور يؤكد 
سعيه للفوز على األرجنتين

غانا تطالب االتحاد الدولي 
للكرة بإعادة مباراة أوغندا

يضع نادي 
برشلونة عينه 
على ضم 
المهاجم 
اإلنكليزي 
الشاب، ديلي 
آلي، المحترف 
بصفوف 
توتنهام حال 
فشل الصفقة 
التي يسعى 
خلفها منذ 
الصيف الماضي 
والخاصة 
بالبرازيلي 
فيليبي كوتينيو 
المحترف 
بصفوف 
ليفربول 
اإلنكليزي. 
وكشفت 
صحيفة 
»سبورت« 
الكتالونية أن 
اإلدارة الفنية 
للنادي تعتبر آلي 
مناسبًا للغاية 
الرتداء قميص 
»البالوغرانا«، إذا 
لم تتم صفقة 
كوتينيو في 
نهاية األمر.

)Getty/عين برشلونة اإلسباني على ديلي آلي )مايك هويت

مطلوب في برشلونة
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E

ليفاندوفسكي 
ساعد بولندا على التأهل 

لكأس العالم

سلوفاكيا تقترب من ملحق المونديال
الــفــوز عــلــى ضيفها  املــونــديــال بــعــد  الــتــأهــل مللحق  اقــتــربــت سلوفاكيا مــن 
املجموعة  فــي  الــعــاشــرة  الــجــولــة  فــي  ــداف نظيفة  أهـ املــالــطــي بثالثة  املنتخب 
السادسة من تصفيات أوروبا املؤهلة لكأس العالم 2018 لتصعد للوصافة 
بفارق األهــداف عن اسكتلندا التي سقطت في فخ التعادل أمــام سلوفينيا 
بهدفني ملثليهما. وجاءت أهداف املنتخب السلوفاكي عبر آدم نيميك )د.33( 
و)د.62( وأوندريج دودا )د.69(. وبهذه النتيجة رفعت سلوفاكيا رصيدها 
واحــدة في  نقطة  فيما تجمدت مالطا عند  الثاني  املركز  نقطة في  إلــى 18 
مــع مضيفه  التعادل  فــخ  فــي  االسكتلندي  املنتخب  وسقط  املجموعة.  ذيــل 

السلوفيني على ملعب سبورت بارك ستوزيك.

لبنان وفرصة تاريخية للتأهل إلى كأس آسيا
الشمالية ضمن  كوريا  منتخب  أمــام  مهمة  مباراة  اللبناني  املنتخب  يخوض 
منتخب  ويحتاج   ،2019 آسيا  كــأس  بطولة  إلــى  املؤهلة  اآلسيوية  التصفيات 
»األرز« للفوز من أجل ضمان التأهل، ألول مرة في تاريخه إلى هذه البطولة، 
مباراة  جماهيره  أمــام  بيروت  في  الرياضية«  »املدينة  ملعب  في  يلعب  حيُث 
لبنان  أن  ُيذكر  كبير.  عــدد جماهيري  يحضرها  أن  املتوقع  من  والتي  العمر 
شارك في بطولة كأس آسيا 2000، لكنه كمستضيف ولم يسبق له أن تأهل 
في أي مناسبة إلى البطولة القارية، وأفضل إنجازاته كانت الوصول إلى الدور 
الثاني من تصفيات كأس العالم 2014 بقيادة املدرب األملاني، ثيو بوكر، آنذاك 

الذي صنع تاريخًا كرويًا مشرفًا للمنتخب اللبناني.

ألمانيا تحتفل بالتأهل للمونديال بخماسية 
في أذربيجان

أوروبا  الستار على مشواره في تصفيات  العالم،  أملانيا، بطل  أسدل منتخب 
بدك  املاضية،  الجولة  منذ  التأهل  ضمن  أن  بعد   ،2018 العالم  لكأس  املؤهلة 
شباك أذربيجان بخمسة أهداف لواحد، بينما أضعف منتخب أيرلندا الشمالية 

حظوظه في اقتناص بطاقة امللحق بخسارته خارج الديار أمام النرويج بهدف 
نظيف، وذلك ضمن مواجهات الجولة األخيرة باملجموعة الثالثة من التصفيات 
أكــرم  الــبــدالء،  مــن  أغلبها  والــتــر« وبتشكيلة  األوروبـــيـــة. وعــلــى ملعب »فريتز 
»أولــيــفــول«  ملعب  وعلى   .)1  -  5( بنتيجة  أذربــيــجــان  أملانيا ضيافة  منتخب 
بالعاصمة النرويجية أوسلو، وضع منتخب أيرلندا الشمالية نفسه في مأزق 
الــنــرويــج هدف  الــنــرويــج بــهــدف نظيف. ولــم يسجل العــبــو  بعدما خسر أمـــام 
برانت،  ألبيون، كريس  بروميتش  بــه العــب وســط وســت  تكفل  بــل  االنتصار 

بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.

دورة شنغهاي: الفرنسي بويي إلى الدور الثاني
تأهل الفرنسي لوكاس بويي الى الدور الثاني من دورة شنغهاي الدولية للتنس، 
إحدى دورات املاسترز لأللف نقطة والبالغة جوائزها نحو ثمانية ماليني يورو، 
بفوزه على الروسي دانييل مدفيديف )6 - 4( و)6 - 2(. ويلتقي بويي في الدور 
اإلسباني  على  الفائز  فونييني  فابيو  االيطالي  مع  املاسترز  دورة  الثاني من 
فرناندو فرداسكو )2 - 6( و)6 - 4( و)6 - 2(. وتغلب الفرنسي جيل سيمون 
على الصيني وو يي بينغ املشارك ببطاقة دعوة )6 - 3( و)6 - 4(، وسيقابل 
البلجيكي دافيد غوفان املصنف ثامنًا واملعفى على غرار السبعة األوائل من 
خوض الدور األول. وكان غوفان املصنف 11 عامليًا أحرز لقب دورة طوكيو، 
هو الثاني له في أسبوعني بعد دورة شينزن الصينية. وفاز األميركي جاريد 
دونالدسون على األوروغوياني بابلو كويفاس )6 - 7( )7 - 9( و)6 - 4( و)6 

- 4(، وسيلعب في الدور الثاني مع نادال.

تأهلت بولندا إلى نهائيات كأس العالم لكرة 
الــقــدم ألول مـــرة مــنــذ 2006 بــعــد هــجــوم مبكر 
وتألق متأخر، تضمن هدفا من الرائع روبرت 
ليفاندوفسكي، لتفوز 4-2 على الجبل األسود. 
ــفــــوز صــــــــدارة املـــجـــمـــوعـــة الــخــامــســة  ومـــنـــح الــ
مباريات  عشر  مــن  نقطة   25 برصيد  لبولندا 
ــارك صــاحــبــة  ــمـ ــدنـ ــن الـ ــارق خــمــس نـــقـــاط عـ ــفـ بـ
املـــركـــز الـــثـــانـــي الـــتـــي ضــمــنــت الـــتـــأهـــل مللحق 
مع  بملعبها  تــعــادلــهــا 1-1  عــقــب  الــتــصــفــيــات 
رومانيا. واعتمدت بولندا على األداء املتفاني 
لهدافها التاريخي ليفاندوفسكي الذي سجل 
هدفا وساهم في اثنني بعدما أحرز ثالثية في 
الفوز 6-1 على أرمينيا يوم الخميس املاضي. 
وبــدأت بولندا، املدعومة بجماهيرها الغفيرة 
في االستاد الوطني في وارســو، املباراة بقوة 
وتــفــوقــت تــمــامــا عــلــى الــجــبــل األســــود فــي أول 
مانتشنسكي  كشيشتوف  ومــنــح  دقــيــقــة.   16
الـــتـــقـــدم لــلــمــنــتــخــب الـــبـــولـــنـــدي فـــي الــدقــيــقــة 
السادسة بتسديدة من عشرة أمتار، بعد أن 

اقــتــرب الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون سائق 
مــرســيــدس مـــن ضــمــان الـــفـــوز بــبــطــولــة الــعــالــم 
الرابعة،  للمرة  للسيارات  فــورمــوال1  لسباقات 
بعد تتوجيه بلقب سباق جائزة اليابان الكبرى 
وخــروج أقــرب منافسيه األملــانــي سيباستيان 
فيتل سائق فيراري من السباق مبكرا، بسبب 
مشكالت في محرك سيارته.  وتفوق هاميلتون 
الـــذي بــدأ الــســبــاق مــن املــركــز األول بــفــارق 1.2 
ثانية على الهولندي الشاب ماكس فرستابن 
سائق رد بول الذي احتل املركز الثاني. واحتل 
بول  رد  سائق  ريتشياردو  دانييل  األسترالي 
الــثــانــي املــركــز الــثــالــث فــي الــســبــاق رقـــم 16 من 

املوسم املكون من 20 سباقا.
انفراده بصدارة  الفوز عزز هاميلتون  وبهذا 
الــذي  الــفــارق  أصــبــح  أن  السائقني بعد  قائمة 
يــفــصــلــه عـــن فــيــتــل 59 نــقــطــة قــبــل آخـــر أربــعــة 
ــن املــــوســــم. وانـــســـحـــب فــيــتــل مــن  ــاقـــات مــ ــبـ سـ
السباق قبل أن يكمل اللفة الرابعة وعــاد ملقر 
فريقه بعد تعثره في ثالث سباق على التوالي 

اثــر تــمــريــرة غير دقيقة  الــكــرة أمــامــه  تهيأت 
مـــن بــيــوتــر جــيــلــيــنــســكــي عــقــب تـــحـــرك بـــدأه 
لــيــفــانــدوفــســكــي فـــي وســــط املـــلـــعـــب. وصــنــع 
الــذي  الثاني  الــهــدف  بــايــرن ميونيخ  مهاجم 
رائعة  بلمسة  جروشيتشكي  كاميل  أحـــرزه 
الشباك  فــي  الــجــنــاح  ليسدد   16 الدقيقة  فــي 
من 12 مترا عقب عمل جيد من جيلينسكي 
الــذي راوغ اثنني من مدافعي الجبل األسود 
قــبــل أن يـــمـــرر إلــــى لــيــفــانــدوفــســكــي. وأهــــدر 
منتخب الجبل األسود أخطر فرصة أتيحت 
األول عندما ســدد فالديمير  الــشــوط  فــي  لــه 
أمتار  عشرة  مــن  العارضة  فــوق  يوفوفيتش 

بعد خطأ دفاعي.
ــة بــاالحــتــفــاظ بــالــكــرة  ــيـ ــانـــت بـــولـــنـــدا راضـ وكـ
الــشــوط الثاني لكنها فشلت فــي مواجهة  فــي 
صحوة الفريق الــزائــر الــذي سجل هدفني في 
لنهاية متوترة  املــبــاراة  لتتجه  خمس دقائق، 
الــبــولــنــدي لنقطة واحــدة  مــع حــاجــة املنتخب 
ــرز البديل  الــنــهــائــيــات. وأحــ عــلــى األقـــل ليبلغ 
ستيفان موجوسا هدف الجبل األســود األول 
من أول ملسة للكرة بتسديدة خلفية مذهلة في 

لتتراجع آماله كثيرا في املنافسة على اللقب. 
وقـــــال هــامــيــلــتــون فـــي مــقــابــلــة بــعــد الــســبــاق 
ــا مــعــه الــيــابــانــي تــاكــومــا ســاتــو الـــذي  أجـــراهـ
سبق له الفوز بسباق انديانابوليس 500 »لم 
الهائل سوى في  الفارق  أتصور تفوقي بهذا 
األحالم«، وأضاف السائق البريطاني »ال أقول 
إني وضعت يدا على اللقب.. ال تزال هناك 100 
نــقــطــة مــتــاحــة ومــــن ثـــم فــإنــنــي ســأســتــمــر في 
املحاولة بكل قــوة وجــديــة«. وفــوز هاميلتون 
)32 عاما( هو االنتصار رقــم 61 في مسيرته 
اليابانية  لــه فــي حلبة ســوزوكــا  الثالث  وهــو 
السائق  يــوم واحــد مــن تسجيل  وتحقق بعد 
على  مسبوق  غير  قياسيا  رقــمــا  البريطاني 
وفي  كــيــلــومــتــرات.   5.8 طولها  الــبــالــغ  الحلبة 
ظل هذا الفارق الهائل يمكن لهاميلتون حسم 
الــفــوز باللقب فــي الــســبــاق املــقــبــل فــي أوســن 
بـــواليـــة تــكــســاس األمــيــركــيــة بــعــد أســبــوعــني. 
شعور باأللم وخيبة األمــل وانطلق فيتل من 
الــصــف األول إلـــى جــانــب هــامــيــلــتــون مــا أثــار 
تكهنات بمواجهة قوية بني البطلني السابقني 
ــيــــارة فــــيــــراري واجـــهـــت  ــبــــدايــــة، لـــكـــن ســ مــــن الــ

املتاعب مبكرا حتى قبل انطالق السباق.
واســتــبــدل الــفــنــيــون فــي فـــيـــراري بــعــض أجــزء 
ــدا أن املشكلة  ســيــارة فيتل عــلــى املــضــمــار وبـ
ــة مـــبـــاشـــرة ظــهــرت  ــدايـ ــبـ انـــتـــهـــت. لــكــن بــعــد الـ
املــشــكــالت مـــجـــددا وتــلــقــى فــيــتــل اتـــصـــاال من 
مهندس فريقه يطلب منه الخروج من السباق 
والعودة ملقر الفريق. وقال فيتل الذي سبق له 
مــرات »بالطبع  أربــع  العاملي  التتويج باللقب 

الدقيقة 78 قبل أن يــدرك زاركــو توماسفيتش 
التعادل عندما استفاد من خطأ دفاعي آخر. 
وأعاد ليفاندوفسكي الفرحة للجماهير عندما 
جــعــل الــنــتــيــجــة 3-2 قــبــل خــمــس دقـــائـــق على 
النهاية وحسمت بولندا الفوز والتأهل بفضل 
األســـود  الــجــبــل  العـــب  ستويكوفيتش  فيليب 
الــــــذي حـــــول كـــــرة جــروشــيــتــشــكــي الــعــرضــيــة 
بالخطأ في مرماه. وأسفرت الصحوة املتأخرة 
أيــضــا عــن فرصتني فــي الــوقــت املحتسب بدل 
ــــردت الـــعـــارضـــة تــســديــدة لــبــولــنــدا  الــضــائــع فـ
وتصدى حارس الجبل األسود لفرصة أخرى 

من ماتشي ماكوتشفيسكي.
ــــدي روبـــــــــــرت  ــ ــنـ ــ ــ ــولـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ودخــــــــــــــل املـــــــهـــــــاجـــــــم الـ
البولندية،  القدم  كــرة  تاريخ  ليفاندوفسكي 
ــداف الـــتـــاريـــخـــي ملــنــتــخــب  ــ ــهـ ــ بـــعـــدمـــا بـــــات الـ
بـــــالده بــتــســجــيــلــه )51( هـــدفـــا فـــي مــســيــرتــه 
ــات لــيــفــانــدوفــســكــي الــبــالــغ  مـــع املــنــتــخــب. وبــ
مــن العمر 29 عاما والـــذي خــاض 91 مباراة 
برصيد  للمنتخب  التاريخي  الهداف  دولية 
)51( هــدفــا فــي كــل املــســابــقــات، بعدما تفوق 
ــلــــى مــــواطــــنــــه فـــودجـــيـــمـــيـــتـــش  ــتـــه عــ ــيـ ــثـــالثـ بـ
الفترة  فــي  هدفا   48 الــذي سجل  لوبانسكي 
بني األعوام 1963 و1980. ولم يكتف الهداف 
املــتــألــق بــذلــك فحسب، بــل تــفــوق على النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما وصل 
للهدف رقــم 16 فــي 10 مــبــاريــات فــي مشوار 
وهو  بــالده،  منتخب  مع  الحالي  التصفيات 

العدد الذي لم يصل إليه أي من الالعبني.
)رويترز(

هـــذا شــعــور مــؤلــم والــكــل يشعر بخيبة أمـــل.. 
بالتأكيد اآلن نحن ال ننظر لإليجابيات النه 
لــيــس يــــوم اإليـــجـــابـــيـــات«. ومــــع خــــروج فيتل 
ــــودة مــرســيــدس لــلــســرعــة بــعــد تـــراجـــع في  وعـ
هاميلتون  رحــلــة  مضت  املــاضــيــني  السباقني 

ــوز فــــي ســـالســـة لـــــوال تـــآكـــل بــعــض  ــفــ نـــحـــو الــ
لفرستابن  سمح  مــا  النهاية  قبيل  اإلطــــارات 
بــاالقــتــراب مــن صــاحــب الــصــدارة كــثــيــرا. وفي 
املفاجأة  فرستابن سيحقق  أن  بــدا  مــا  لحظة 
ويـــفـــوز بــالــســبــاق الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي بعد 

ــبـــوع املــاضــي  تــتــويــجــه فـــي مــالــيــزيــا فـــي األسـ
تفوقه حتى خط  على  حافظ  هاميلتون  لكن 

النهاية.
وقــــال هــامــيــلــتــون »مــضــى الــنــصــف األول من 
الــســبــاق بــصــورة جــيــدة جـــدا، وكـــان كــل شــيء 
الثاني كان أكثر  تحت السيطرة لكن النصف 
صعوبة.. لكني سعيد بصمود السيارة وعدم 
ارتكابي أي أخطاء«. واحتل الفنلندي فالتيري 
بوتاس سائق مرسيدس الثاني املركز الرابع، 
بعد أن بــدأ من املركز الــســادس بسبب عقوبة 
تأخير فرضت عليه لتغييره صندوق التروس 

في سيارته خارج املواعيد املحددة.
ــا مــواطــنــه كــيــمــي رايــكــونــن ســائــق فــيــراري  أمـ
ــــذي عـــوقـــب أيـــضـــا بــســبــب تــغــيــيــر صــنــدوق  الـ
التروس فحل في املركز الخامس بعد خروج 
زميله فيتل. واحتل الفرنسي استيبان أوكون 
ســائــق فـــورس انــديــا املــركــز الــســادس متقدما 
مـــبـــاشـــرة عـــلـــى زمـــيـــلـــه املــكــســيــكــي ســيــرجــيــو 
الــذي يتخذ من حلبة  الفريق  بيريز ليحصد 
ســيــفــلــرســتــون اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة عــــــددا كـــبـــيـــرا مــن 
النقاط. واحتل كيفن ماجنوسن املركز الثامن 
الفرنسي  مباشرة قبل زميله في فريق هاس 
ــان فـــي حـــني احــتــل الــبــرازيــلــي  رومـــــان جـــروجـ
املركز  وليامز  ماسا سائق  فيليبي  املخضرم 
الــعــاشــر. وخـــاض الــبــريــطــانــي جــولــيــون باملر 
املركز 12 في  رينو واحتل  األخير مع  سباقه 
حني لم يكمل بديله املقبل اإلسباني كارلوس 

ساينز السباق مع تورو روسو.
)رويترز(

هاميلتون: أمامي 100 نقطة لحسم بطولة العالم للفورموال1بولندا في كأس العالم وليفاندوفسكي يدخل التاريخ
وصلت بولندا لكأس 
العالم بفضل األداء 
المتفاني لهدافها 

التاريخي ليفاندوفسكي 
الذي ساهم بالتأهل

ال يزال أمام السائق 
البريطاني هاميلتون 100 

نقطة متاحة من أجل 
تأكيد حسمه لبطولة 

العالم للفورموال1

)Getty/ليفاندوفسكي قاد بولندا لكتابة التاريخ )الرس بارون

الحضري يستعد لتحقيق رقم قياسي في روسيا )طارق عبد الحميد/فرانس برس(

صالح نجم الكرة المصرية  )طارق عبد الحميد/فرانس برس(

)Getty/هاميلتون على منصة التتويج )مارك تومسون

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

عــــامــــا صــعــد   28 دام  غــــيــــاب  بـــعـــد 
ــقــــدم  املـــنـــتـــخـــب املـــــصـــــري لــــكــــرة الــ
إلــــى نــهــائــيــات كــــأس الــعــالــم الــتــي 
تستضيفها روسيا، وذلــك إثــر فــوزه الصعب 
هدف  مقابل  بهدفني  الكونغو  منتخب  على 
استاد  أقيمت بينهما على  الــتــي  املــبــاراة  فــي 
بــرج الــعــرب بــاإلســكــنــدريــة، فــي خــتــام الجولة 
املجموعة  ملــبــاريــات  األخــيــرة  وقــبــل  الخامسة 

الخامسة للتصفيات األفريقية للمونديال.
وبعد املباراة بدأت احتفاالت كبيرة من استاد 
برج العرب بني الجماهير والالعبني وأعضاء 
الــجــهــاز الــفــنــي، وامـــتـــدت إلـــى الـــشـــوارع حتى 

مصر 
في المونديال

صالح يؤهل الفراعنة

ضمن المنتخب المصري تأهله إلى نهائيات كأس 
العالم 2018 في روسيا بعد غياب طويل، وجاء 
ذلك بفضل ثنائية النجم العالمي محمد صالح 
مواجهة  وبعد  الكونغو،  منتخب  شباك  في 

تاريخية مثيرة ومشوقة

الحدث

ســاعــة مــتــأخــرة مــن الليل احــتــفــاال بالصعود 
لكأس العالم الذي مثل حلما للمصريني، حيث 
يفصل بني الصعود األول والتأهل الثاني 56 
عـــامـــا، واســتــعــاد الـــحـــارس عــصــام الــحــضــري 
ذكريات الفوز ببطولة األمم األفريقية ورقص 
العارضة احتفاال بتأهله لكأس  وجلس فوق 

قياسي، حيث سيكون  لرقم  وتحقيقه  العالم 
عمره في البطولة العاملية 45 عاما و4 أشهر 
مــتــفــوقــا عــلــى الــكــولــومــبــي فــريــد مــونــدراغــون 
الذى شارك أمام اليابان فى كأس العالم 2014 

بالبرازيل وكان عمره 43 عاما و3 أيام.
تأخر فوز املنتخب املصري كثيرا، وسجل له 
محمد صالح في الدقيقة 62، وتعادل أرنولد 
يـــحـــرز نجم  قــبــل أن  الــدقــيــقــة 86،  فـــي  بـــوكـــو 
الدقيقة  الحسم في  اإلنكليزي هدف  ليفربول 
الوقت املحتسب بدل الضائع من  الرابعة من 
ركلة جــزاء. ويدين الفريق املصري في إنجاز 
الــصــعــود الــغــالــي إلــــى الــنــجــم مــحــمــد صــالح 
ــبـــات بــعــد ست  ــهـــدوء وثـ ــاد الـــفـــريـــق بـ ــذي قــ ــ الـ
ســنــوات مــن ضــمــه لــصــفــوف الــفــراعــنــة، وكــان 
محور لعبه بالرغم من غياب عبد الله السعيد 
بسبب اإلصابة، وتمكن من تسجيل هدفني لن 
تنساهما ذاكرة الكرة املصرية، ليتحول نجم 
ــريــــدز«، هــــداف الــتــصــفــيــات حــتــى اآلن ولــه  »الــ
إلــى أيقونة املصريني بعد أن  خمسة أهـــداف، 
حقق الحلم، وسبق له قيادة الفريق األوملبي 

إلى دورة لندن األوملبية عام 2012.
املباراة تحت  أدى  املصري  املنتخب  كان  وإذا 
بسبب  شديدة  وإعالمية  جماهيرية  ضغوط 
الرغبة الجارفة في التأهل لكأس العالم، فإنه 
يحسب للمنتخب الكونغولي أنه أدى أفضل 
مبارياته في التصفيات حتى اآلن بالرغم من 
ضغط  تحت  وشفافية  بــقــوة  وأدى  هزيمته، 
الــجــمــاهــيــر الــغــفــيــرة بــاملــلــعــب، ولـــم يستسلم 
ــقـــدم الـــفـــريـــق املــــصــــري وتـــمـــكـــن مــن  بـــعـــد أن تـ
أن  الخسارة بالرغم من  النتيجة قبل  معادلة 
املباراة لم تكن تعنيه في شيء بعد أن خسر 
قبل الحضور إلى مصر ثالث مباريات، منها 
مــبــاراة على أرضـــه أمـــام غــانــا بنتيجة ثقيلة 

بخمسة أهداف مقابل هدف.
وبـــعـــد الـــجـــولـــة الــخــامــســة يــتــصــدر املــنــتــخــب 
املصري املجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، 
األوغــنــدي وست  للفريق  نقاط  ثماني  مقابل 
نقاط للفريق الغاني ونقطة واحدة للمنتخب 
الكونغولي، ليذهب أدراج الرياح طلب االتحاد 
ــادة  الــغــانــي مـــن االتـــحـــاد الـــدولـــي »فــيــفــا« إعــ
مــبــاراتــه أمـــام أوغــنــدا الــتــي انــتــهــت بالتعادل 
بدون أهداف بدعوى عدم إلغاء الحكم لهدف 
صحيح أحــرزه، إضافة إلى تحامله عليه في 

العديد من القرارات. 
جــــاءت املـــبـــاراة، الــتــي حــضــرهــا مــا يــقــرب من 
80 ألــــف مـــتـــفـــرج، وأدارهــــــــا الــحــكــم الــغــامــبــي 
بــكــاري بــابــا غــاســامــا، فــي مجملها متوسطة 
املــســتــوى، وكــــان شــوطــهــا الــثــانــي أفــضــل من 

المنتخب المصري 
أدى المباراة تحت ضغوط 

جماهيرية وإعالمية 

فرحة الجماهير المصرية بتأهل المنتخب )طارق عبد الحميد/فرانس برس(

األول، ولم يقدم الفريق املصري املستوى الذي 
الغابون  أفريقيا في  يليق به كوصيف لبطل 
2017 ومــتــصــدر لــلــمــجــمــوعــة، وظــهــر الــعــديــد 
النجوم املحليني واملحترفني بعيدين عن  من 

مستواهم.
انتهى الشوط األول بالتعادل السلبي بالرغم 
مــــن الـــطـــابـــع الـــهـــجـــومـــي لــلــمــنــتــخــب املـــصـــري 
الـــذي أظــهــر عنه تشكيل الــبــدايــة، ولــكــن األمــر 
ــم يـــكـــن أكـــثـــر مــــن حـــمـــاس شـــهـــد انـــطـــالقـــات  لــ
ــــالح جــــاءت  لـــرمـــضـــان صـــبـــحـــي ومـــحـــمـــد صــ
الفرص  فاعلية، وغــابــت معه  أو  بــال خــطــورة 
الذين دافعوا  الحقيقية على مرمى الضيوف 
الهجمات  عــلــى  وفــدائــيــة معتمدين  قـــوة  بــكــل 

الدقيقة 62، وحاول تأمني تقدمه إال أن الفريق 
الــضــيــف نــجــح فـــي الــدقــيــقــة 86 فـــي مــعــادلــة 
ــد بـــوكـــو قـــبـــل أن  ــولــ الــنــتــيــجــة عــــن طـــريـــق أرنــ
الثاني  بالهدف  املوقف  يحسم محمد صــالح 
بدل  املحتسب  الوقت  من  الرابعة  الدقيقة  في 
الضائع من ركلة جزاء، لتنتهي املباراة بفوز 
تــاريــخــي لــلــفــراعــنــة وصـــل بــهــم إلـــى نهائيات 
كأس العالم بعد غياب 28 عاما بفضل مهارة 
ونجومية محمد صالح الذي سجل الهدفني، 
وتــغــلــب عــلــى كــل الــضــغــوط فــي تــســديــد ركلة 

الجزاء التي تأهلت بالفريق املصري
وبـــالـــرغـــم مـــن أن املــنــتــخــب املـــصـــري هـــو أول 
املــونــديــال،  إلــى  فريق عربي وأفــريــقــي يتأهل 

املـــرتـــدة الــتــي لـــم تــشــكــل خـــطـــورة عــلــى مــرمــى 
عصام الحضري. وفاجأ املنتخب الكونغولي 
الشوط  في  هجومية  ببداية  املصري  الفريق 
مــع ضغط متقدم على العبي مصر،  الــثــانــي، 
والحت لهم أخطر فرصة في الدقائق األولى، 
ــارس الـــعـــجـــوز عـــصـــام الــحــضــري  ــحــ ولـــكـــن الــ
أنــقــذ املــوقــف، واضــطــر األرجــنــتــيــنــي هيكتور 
كــوبــر املـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب املـــصـــري إلــى 
سحب صــالــح جمعة وإشـــراك محمود حسن 
بعد  الهجومية  الناحية  لتحريك  تريزيغيه 
الكونغولي، وتحسن  للدفاع  الكلمة  دانــت  أن 
أداء الفريق املصري، ونجح محمد صالح في 
املــصــري في  للمنتخب  األول  الــهــدف  تسجيل 

إال أنه يحتل مرتبة متأخرة حاليا في سجل 
املتأهلني من القارة األفريقية على مر التاريخ 
مــرات  مقابل سبع  فقط  مـــرات  ثــالث  برصيد 
للمنتخب الكاميروني وست مرات للمنتخب 
الــنــيــجــيــري وخــمــس مــــرات ملــنــتــخــب تــونــس، 
الــــذي وضـــع قــدمــا فــي نــســخــة روســيــا 2018، 
وأربــع مرات لكل من املغرب والجزائر وثالث 
مرات ملنتخبات غانا وكوت ديفوار وجنوب 
السعودي  املنتخبني  صعود  وبعد  أفريقيا، 
ــــري واقـــــتـــــراب املــنــتــخــبــني الــتــونــســي  ــــصـ واملـ
واملــغــربــي يــمــكــن أن يــصــل الــتــمــثــيــل الــعــربــي 
فـــي هـــذه الــنــســخــة مـــن املـــونـــديـــال إلـــى أربــعــة 
إلى  يصلوا  أن  واإلعــجــاز  عــربــيــة،  منتخبات 

ستة إذا صعد املنتخب السوري. ورد املدرب 
األرجنتيني على كل الذين انتقدوه وهاجموا 
ــاد املــنــتــخــب  ــ طـــريـــقـــتـــه الـــدفـــاعـــيـــة بـــعـــد أن قــ
املصري في 29 مباراة فاز في 20 وخسر في 
6 وتعادل في ثالث مباريات، وسجل العبوه 
44 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا، وقاد 
أفريقيا  أمــم  لنهائيات  التأهل  إلــى  الفراعنة 
دورات  ثــالث  دام  غياب  بعد  بالغابون   2017
بعد  و2015  و2013   2012 أعــــــوام  مــتــتــالــيــة 
الفوز باللقب ثالث دورات أعوام 2006 و2008 
املـــركـــز  الـــحـــصـــول عـــلـــى  فــــي  و2010  ونـــجـــح 
الثاني بعد الخسارة 2/1 أمام الكاميرون في 

املباراة النهائية.
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رياض الترك

مصنفني  أبـــرز  مــصــائــر  اختلفت 
عــاملــيــا فـــي الــتــنــس لــــدى الــرجــال 
بـــكـــني  دورة  فـــــــي  والـــــــســـــــيـــــــدات 
نــادال  إذ أحــرز اإلسباني رافاييل  الــدولــيــة، 
اللقب بسهولة على حساب األسترالي نيك 
كيريوس، بينما باغتت الفرنسية كارولني 

غارسيا الرومانية سيمونا هاليب.
واحــتــاج نـــادال إلــى 92 دقيقة ليتفوق على 
مــنــافــســه املــصــنــف 19 عــاملــيــا بــنــتــيــجــة 2-6 
و6-1، محرزا لقبه السادس هذا املوسم والـ 
لقبا في   16 الــتــي تتضمن  فــي مسيرته   75
البطوالت الكبرى »غراند سالم«. أما هاليب 
الــتــي ســتــصــبــح رســمــيــا االثـــنـــني مــتــصــدرة 
الــالعــبــات املــحــتــرفــات، ففوجئت  تــصــنــيــف 
)6 – 4( و)7  الفائزة  الفرنسية غارسيا  من 
– 6( )7 - 3(، والتي أحرزت لقبها الثاني في 
الصني فــي مــدى أســبــوعــني، بعد تتويجها 

بدورة ووهان.
وتــوج »املــاتــادور« اإلسباني في عــام 2017 
بلقبني كبيرين في روالن غاروس الفرنسية 
قــيــاســي(، وفالشينغ  )رقـــم  الــعــاشــرة  للمرة 
مــيــدوز االمــيــركــيــة لــلــمــرة الــثــالــثــة. كــمــا كــان 
قد أحرز لقب بطولة ويمبلدون اإلنكليزية 

نادال 
بطل الصين

توج اإلسباني رافاييل نادال المصنف األول عالميًا بين العبي التنس المحترفين 
بلقب بطولة الصين المفتوحة، وذلك بعد أن تفوق على الالعب األسترالي 
نيك كيريوس، بمجموعتين نظيفتين بنتيجة )6 – 2( و)6 – 1(، لُيحقق لقبه 

الـ 75 في مسيرته الرياضية والسادس في عام 2017

3031
رياضة

تقرير

لــبــطــولــة  بـــاإلضـــافـــة  و2010،   2008 عـــامـــي 
نــادال  وثـــأر   .2009 عــام  املفتوحة  أستراليا 
الذي استعاد هذا املوسم مستواه وصدارة 
الــتــصــنــيــف، مــن كــيــريــوس )22 عــامــا(، آخــر 
العب فاز عليه في 2017 وذلك في ربع نهائي 
دورة سينسيناتي االميركية للماسترز في 
آب/أغسطس، وكــان نــادال أحــرز لقب دورة 

بكني عام 2005 للمرة األولى والوحيدة.
وقال بعد نهائي األحد »في 2005، لم أعتقد 
ألـــعـــب حــتــى 2017، فكيف  بــأنــنــي ســأبــقــى 
بــالــفــوز بـــالـــدورة بــعــد 12 عــامــا، أنـــا سعيد 
بــهــذا الـــلـــقـــب«. وخــســر نـــــادال نــهــائــي بكني 
مــرتــني أمـــام الــصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش 
)2013 و2015( الغائب والذي أنهي موسمه 

مبكرا بداعي االصابة.
ــادال الـــفـــوز الــثــانــي عــشــر تــوالــيــا،  ــ وحــقــق نـ
ــدارة الــتــصــنــيــف  ــ ــ ــارق فــــي صـ ــفــ وســـيـــرفـــع الــ

الــعــاملــي الــــى 2300 نــقــطــة عـــن الــســويــســري 
روجيه فيدرر الذي لم يشارك في دورات هذا 
األسبوع. واستنادًا الى نتائجه، يبدو نادال 
للماسترز  شنغهاي  بــدورة  للفوز  مرشحا 
الــتــي انــطــلــقــت، وبــطــولــة املــاســتــرز ألفــضــل 
ثمانية العبني هذه السنة الشهر املقبل في 

لندن والتي لم يسبق له الفوز بلقبها.
بــأن يكون  أمــا كيريوس، فصحت توقعاته 
لقاؤه مع نــادال ثأريا بالنسبة الى األخير. 
ــر األســــتــــرالــــي »املــــشــــاكــــس« مــفــتــقــدا  ــهــ وظــ
ــقـــاط  ــنـ ــربــــات والـ ــــى الـــحـــمـــاس بـــعـــد الــــضــ الــ
األولــــى لــإســبــانــي الـــذي لــم يخسر إرســالــه 
فـــي املــــبــــاراة. وســيــطــر نـــــادال عــلــى املـــبـــاراة 
الـــتـــي كـــانـــت بــدايــتــهــا قـــويـــة وتـــعـــادل فيها 
دقــيــقــة، قبل  أول 20  فــي   )2  –  2( الــالعــبــان 
ــرالـــي بــمــالحــظــة مـــن حكم  ــتـ ان يــتــأثــر األسـ
ــاء.  ــقـ ــلـ املــــــبــــــاراة، ويــــخــــرج كـــلـــيـــا مــــن جــــو الـ
وارتكب كيريوس 35 خطأ مباشرا، وأنهى 
املجموعة االول بخطأين مزدوجني، ليبدو 

في حال أسوأ في املجموعة الثانية.

هاليب تخسر قبل الصدارة
 )4  –  6( غــارســيــا بنتيجة  كــارولــني  تفوقت 
البالغة  و)7 – 6( و)7 - 3(، لتحقق الالعبة 
الــثــانــي بعد دورة ووهـــان،  لقبها  عــامــا   23
وتــتــمــكــن لــلــمــرة األولـــــى فـــي مــســيــرتــهــا من 
ــــادي الـــالعـــبـــات الــعــشــر األولـــيـــات،  ــــول نـ دخـ
تقدما  التصنيف. وحققت غارسيا  بحسب 

الفتا في األشهر املاضية. 
ومــــــــع لـــقـــبـــهـــا الـــــخـــــامـــــس فــــــي مـــســـيـــرتـــهـــا 
ــيـــة، ســتــحــتــل املـــركـــز الـــتـــاســـع في  ــتـــرافـ االحـ
بأنها  علما  املحترفات،  الالعبات  تصنيف 
كــانــت فـــي املـــركـــز الــتــاســع والــعــشــريــن قبل 
غــاروس  روالن  بطولة  نهائي  ربــع  بلوغها 
الكبرى،  األربـــع  البطوالت  ثاني  الفرنسية، 

في أيار/مايو وحزيران/يونيو املاضيني.
وقالت كارولني غارسيا »ال يصدق، هذا هو 
جنونيني،  أسبوعني  عشت  األدق،  الوصف 
كــيــف كـــان يمكنني أن أفــكــر لـــدى وصــولــي 
إلــــى الـــصـــني، أنـــنـــي ســـأحـــرز لــقــبــني«، علما 
فــــوزهــــا األول عــلــى  بـــأنـــهـــا حـــقـــقـــت األحـــــــد 
رائعني  أسبوعني  »عشت  وأضافت  هاليب. 
مرا بسرعة كبيرة، لدي شعور بأنني بدأت 
هاتني الــدورتــني أمــس أو من يومني فقط«، 
مشيرة إلــى أنها »لعبت كل يــوم، وبعد كل 
مباراة كان علي أن أنسى ما حصل وأستعد 
مــجــددًا«، وتــابــعــت »حــتــى هــذا الــصــبــاح، لم 

أصدق انني سأخوض النهائي«. 
وفي ظل األمطار التي هطلت على العاصمة 
الصينية، كاد ثقب في سقف امللعب يؤدي 
الــى إرجــاء املــبــاراة. اال ان املنظمني تمكنوا 
ســريــعــا مــن إصــالحــه ووقـــف تــســرب املــيــاه، 
ــا. وشــهــدت  وأقـــيـــمـــت املــــبــــاراة فـــي مـــوعـــدهـ
املجموعة األولى منافسة متكافئة إلى حني 
تمكنت غارسيا من كسر إرسال هاليب في 

G

رافاييل نادال يحصد 
لقبه الـ 75 في مسيرته 

الرياضية

لوبيتيجي: ميسي سيقود األرجنتين للتأهل للمونديال
أبدى غولني لوبيتيجي، املدير الفني ملنتخب إسبانيا، قناعته بتأهل األرجنتني لكأس العالم 
لوبيتيجي خالل مؤتمر  ليونيل ميسي. وتم ســؤال  النجم  2018 في روسيا، وبالطبع، 
صحافي في ختام تصفيات أوروبــا املؤهلة للمونديال حول موقف »األلبيسيليستي«، 
الــذي يخوض مــبــاراة حاسمة خــارج قــواعــده أمــام اإلكــــوادور، مــن الــتــأهــل. وقــال املــدرب 
الباسكي إنه على الرغم من عدم تفضيله لـ«التنبؤ«، إال أنه أبدى قناعته بأن »األرجنتني 
ستتأهل للمونديال وكذلك ميسي«. وتمر األرجنتني بموقف ال تحسد عليه في التصفيات 
حيث تحتل املركز السادس، خارج سباق التأهل، برصيد 25 نقطة وتحتاج للفوز فقط 

في مواجهة اإلكوادور املقبلة من أجل ضمان السفر إلى روسيا.

ماراثون شيكاغو: فوز روب وديبابا
بسباق  يفوز  اميركي  أول  روب  غالن  بــات 
مـــاراثـــون شــيــكــاغــو األمــيــركــي مــنــذ 2002 
بعد أن أحرز املركز األول األحد بتسجيله 
ســاعــتــني وتــســع دقــائــق و20 ثــانــيــة، بينما 
السابقة  والــعــاملــيــة  األوملــبــيــة  البطلة  حققت 
ــا أولــــــى لـــدى  ــابـ ــبـ ــيـــة تـــيـــرونـــيـــش ديـ ــيـــوبـ اإلثـ
الـــســـيـــدات. وتـــقـــدم روب عــلــى الــكــيــنــي أبــل 
كيروي الفائز بالنسخة السابقة بفارق 28 
ثانية، وجاء الكيني اآلخر برنارد كيبييغو 
املشاركة  وهــي  دقــيــقــة.   1.03 بــفــارق  ثالثا 
الرابعة لروب في سباق املاراثون، وسبق أن 
نيسان/ في  بوسطن  في سباق  ثانيًا  حل 
أبريل، وثالثًا في أوملبياد ريو 2016. وكان 
خــالــد خنوشي املــغــربــي آخــر أمــيــركــي فاز 
بسباق ماراثون شيكاغو عام 2002. وتوج الكينيون بهذا السباق 13 مرة في األعوام 
الـ14 املاضية. وقال روب »إنه أمر ال يصدق. تتدرب بجد لتقديم مثل هذا السباق. الكلمات 

ال يمكن أن تصف شعوري عندما عبرت خط النهاية«. 
ولدى السيدات، حلت البطلة األوملبية والعاملية السابقة في سباقي 5 و10 آالف م اإلثيوبية 
بريجيد  الكينية  على  ديبابا  وتقدمت  ثانية.  و31  دقيقة  و18  في ساعتني  أولــى  ديبابا 
كوسغي بفارق 1,51 دقيقة، واألميركية جــوردان هاساي بفارق 2,26 دقيقتني. وهي 
املشاركة الثالثة لديبابا في سباق املاراثون. ونال كل من روب وديبابا جائزة مالية بقيمة 
100 ألف دوالر في املاراثون الذي يحيي هذه السنة عامه األربعني، وشارك فيه أكثر من 

أربعني ألف متسابق.

تدريبات  في  يشارك  سواريز 
األوروغواي رغم اآلالم

يــــواصــــل مــنــتــخــب أوروغـــــــــــواي تـــدريـــبـــاتـــه 
ــي آخـــر  ــ ــة بـــولـــيـــفـــيـــا فـ ــهــ ــواجــ ــدادا ملــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
املؤهلة  الجنوبية  أميركا  تصفيات  جــوالت 
بــمــشــاركــة  ــا،  ــيــ فـــي روســ ملـــونـــديـــال 2018 
مــهــاجــم بــرشــلــونــة لـــويـــس ســــواريــــز الـــذي 
آالم في ركبته  يتدرب بشكل طبيعي رغم 
بينما  فــتــرة  منذ  ســواريــز  ويلعب  اليمنى. 
اليمنى،  الركبة  في  زاللــي  يعاني من كيس 
يــعــنــي خــضــوعــه لــجــراحــة إلزالـــتـــه ابــتــعــاده 
عــن املــالعــب ألسبوعني أو ثــالثــة. ومــع ذلك 
لم تمنع اآلالم سواريز من املشاركة السبت 
ويمتلك  الــفــريــق بشكل طبيعي.  مـــران  فــي 
»الــســيــلــيــســيــتــي« مــصــيــره بـــيـــده مـــن أجــل 
يحتل  حيث  لروسيا،  عبوره  تذكرة  حجز 
على  أمــام جماهيره  الفوز  تحقيق  لذلك  ويكفيه  نقطة   28 برصيد  الثاني  املركز  حاليا 

بوليفيا، التي فقدت جميع حظوظها في املنافسة إذ تحتل املرتبة قبل األخيرة.

مقتل نجم ساحل العاج خليفة »دروغبا« بطلق ناري
توفي نجم منتخب ساحل العاج تحت 23 سنة السابق، الالعب جورج غريفيتهس بعد 
أن تعرض لطلق ناري خالل تواجده في في أبيدجان، وذلك بسبب محاولة سرقة رفض 
صحيفة  وبحسب  طفيفة.  مقاومة  بعد  بمقتله  فانتهت  لها  االســتــســالم  غريفيتهس 
»ذان صن« البريطانية فإن الالعب جورج غريفيتهس )26 سنة( كان في زيارة خاصة 
منه  والذين طلبوا  السارقني،  وأوقفته مجموعة من  السابقة،  العاج  إلى عاصمة ساحل 
تسليم سيارته من نوع »مرسيديس 4*4«. وعندما رفض غريفتهيس االنصياع ملطالب 
السارقني، أطلق أحد عناصر هذه املجموعة النار على الالعب اإليفواري وأرداه قتياًل، ليتم 
نقله سريعًا إلى املستشفى للكشف على حالته الصحية، لكن األطباء فشلوا في إنقاذه 

وفارق الحياة لحظة وصوله. 

وسجل هدفا، وبني فترة 2015-2017 خاض غــواردادو 
52 مباراة سجل فيها ثالثة أهداف مع الفريق الهولندي، 
واألن لعب مع فريق ريال بيتيس سبع مباريات، وتميز 

بتمريراته الحاسمة وصناعته لألهداف.
ويقدم املكسيكي أندريس غواردادو مستويات رائعة في 
الجديد ريال بيتيس ليصبح  الليغا اإلسبانية مع فريقه 
أفضل صانع لعب في أوروبــا في الوقت الحالي. وصنع 
غــواردادو ستة أهداف مع بيتيس هذا املوسم، ولم يصل 
إلى هذا الرقم في الدوريات الخمس الكبرى سوى ديفيد 

سيلفا نجم مانشستر سيتي اإلنكليزي. 
ويتفوق أندريس غواردادو على أسماء المعة في صناعة 
يونايتد  مانشستر  نجم  مخيتاريان  هنريك  مثل  اللعب 
فريق  وســط  خطف  نجم  بيانيتش  وميراليم  اإلنكليزي 
ــبــرازيــلــي نيمار  يــوفــنــتــوس اإليـــطـــالـــي، بــاإلضــافــة إلـــى ال

وصنع جميعهم خمسة أهداف. 
ورغم أن غواردادو، الالعب السابق لفالنسيا وأيندهوفن، 

بدأ مهمته هذا املوسم مع بيتيس بمهام دفاعية كمحور 
ارتــــكــــاز، إال أن املــــــدرب كــيــكــي ســيــتــيــني تــنــبــه لــقــدراتــه 
الهجومية ليصعد إلى األمام قليال في خطة اللعب، وهو 
ما أتى بثماره بشكل هائل على مستوى صناعة اللعب 

نظرا لتميزه في تنفيذ الضربات الثابتة. 
وصنع غــواردادو هدفني في الفوز )2 – 1( على سيلتا 
فيغو وهدف الفوز )2 – 1( على ديبورتيفو الكورونيا 
ــداف نــظــيــفــة  ــ ــ ــا فــــي االنـــتـــصـــار بـــأربـــعـــة أهـ ــدفـ ــــك هـ وكــــذل
الــتــعــادل )4 – 4( مــع ريــال  على ليفانتي ثــم هدفني فــي 

سوسيداد. 
وبــفــضــل هـــذه األهــــداف انــطــلــق بيتيس بشكل رائـــع في 
السادس حاليا بفارق نقطة واحدة  املركز  الليغا محتال 
ــال مـــدريـــد و8 نــقــاط عـــن بــرشــلــونــة املــتــصــدر.  خــلــف ريــ
حقق غــواردادو ألقابا عديدة كان أبرزها مع ديبورتيفو 

واملكسيك وأيندهوفن.
رياض...

أندريس غــواردادو نجم مكسيكي ُمميز يلعب حاليًا مع 
فريق ريال بيتيس اإلسباني، ويمثل املنتخب املكسيكي 
األول ويلعب في مركز خط الوسط، كما يمكنه اللعب في 
مركز جناح أيسر أو مدافع في اليسار. حصل على لقب 
»برينسيبيتو« من الشعب املكسيكي في بداية مشواره 
الكروي، حيُث لعب مع فريق أطلس من عام 2005 حتى 
الفريق 64 مــبــاراة سجل فيها ستة  2007، وخــاض مــع 

أهداف.
بعد ذلك وقع غــواردادو مع فريق ديبورتيفو ال كورونيا 
أعــــوام 2007 و2012،  بــني  مـــبـــاراة  فــي 137  ــــذي مــثــلــه  ال
وســجــل 23 هــدفــًا. ثــم انــتــقــل فــي عـــام 2012 إلـــى فريق 
فالنسيا اإلســبــانــي ولــعــب مــعــه 48 مــبــاراة ســجــل فيها 
هــــدف، وانــتــقــل إلـــى فــريــق بــايــر لــيــفــركــوزن عــلــى سبيل 

االعارة في عام 2014.
وفي عام 2014 تابع نصف موسمه مع فريق أيندهوفن 
الــهــولــنــدي الـــذي لــعــب مــعــه فــي مــوســمــه األول 28 مــبــاراة 

أندريس غـواردادو

على هامش الحدث

نجم مكسيكي 
يقدم عروضا 

كروية رائعة مع 
فريق ريال بيتيس 

في الدوري 
اإلسباني

نادال يرفع 
كأس البطولة 
)نيكوالس 
عصفوري/
)Getty

العالمي  التصنيف  جدول  بصدارة  انفراده  نادال  رافائيل  اإلسباني  واصل 
بلقب  تتويجه   بعد  الجديدة،  نسخته  في  المحترفين،  التنس  لالعبي 
الـ500 نقطة على حساب األسترالي نيك  بطولة الصين المفتوحة ذات 
الصدارة،  على  منافسيه  وأقــرب  نــادال  بين  الفارق  واتسع  كيريوس. 
السويسري روجيه فيدرير، إلى أكثر من 2500 نقطة. وشهدت  القائمة 
بعض التغييرات كصعود السويسري اآلخر، ستان فافرينكا، مركزًا ليحل 

في الترتيب الثامن.

انفراد بالصدارة

وجه رياضي

وعلى  باملجموعة.  والــفــوز  العاشر  الــشــوط 
الرغم من أن الرومانية البالغة من العمر 26 
عاما كانت فــي وضــع بدني أفضل فــي ظل 
األيمن،  الفخذ  في  آالم  من  غارسيا  معاناة 
إال أن األخـــيـــرة قــدمــت أســلــوب لــعــب أفضل 
ال سيما فــي الــضــربــات املــبــاشــرة. وشهدت 

لتنهي الفرنسية الشوط لصالحها وتتقدم 
فـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــنــتــيــجــة )4 – 3(. 
وامـــتـــدت املــجــمــوعــة حــتــى الــشــوط الفاصل 

الذي انتهى لصالح غارسيا.
الــســبــت ببلوغها  وكـــانـــت هــالــيــب ضــمــنــت 
الــنــهــائــي انــتــزاع املــركــز األول فــي تصنيف 

املــجــمــوعــة الــثــانــيــة مــنــافــســة قــويــة كــذلــك ال 
سيما في الشوط السابع الذي كان بمثابة 
ــأخـــرت غـــارســـيـــا على  نــقــطــة تـــحـــول. فــقــد تـ
إرسالها بنتيجة )صفر – 40(، قبل أن تتمكن 
من الفوز بثالث نقاط متتالية، وتنقذ أكثر 
اإلرســال،  لكسر  لهاليب  من فرصة سنحت 

ــتـــرفـــات لـــلـــمـــرة األولـــــــى فــي  الــــالعــــبــــات املـــحـ
مسيرتها، وذلك بعد ثالث محاوالت فاشلة 
هذا املوسم. وخاضت هاليب اليوم النهائي 
الـ 27 في مسيرتها االحترافية التي تتضمن 
15 لقبا، علما بأنها ال تزال تبحث عن لقبها 

الكبير األول.

لقب خامس  إحــراز  )فــورد فييستا( من  أوجييه  الفرنسي سيباستيان  السائق  اقترب 
تواليا في بطولة العالم للراليات، بحلوله ثانيا في رالي كاتالونيا، املرحلة الحادية عشرة 
يتقدم  أوجييه  بات  البطولة،  نهاية  العالم في منطقة سالو قبل مرحلتني من  من بطولة 
تاناك  اوت  اإلستوني  املباشر  على مطارده  نقطة   37 بفارق  العام  الترتيب  في صــدارة 
البلجيكي تييري نوفيل  العام، أمام  الترتيب  )فورد فييستا( الذي حل ثالثا وبات ثاني 
)هيونداي( الذي اضطر لالنسحاب وتراجع بفارق 28 نقطة عن املتصدر. وكان الفارق 

قبل هذه املرحلة 17 نقطة بني أوجييه ونوفيل.

صورة في خبر

أوجييه ولقب الراليات
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شارع محمد الخامس
قلب الرباط ونبض المغرب السياسي واالجتماعي

الرباط ـ حسن األشرف

ال يــمــكــن أن يــمــر املــــرء فــي شـــوارع 
الــعــاصــمــة املــغــربــيــة، الـــربـــاط، دون 
انــتــبــاهــه شـــــارع محمد  يــلــفــت  أن 
ــة  ــيــــر، وخــــــاصــــــة  الـــســـاحـ الــــخــــامــــس الــــشــــهــ
بشكل شبه  إذ تغص  البرملان،  ملقر  املقابلة 
ــــاال ونـــســـاء، يــفــدون  يـــومـــي بــاملــحــتــجــن رجـ
ــذا الــــشــــارع،  ــ ــى هـ ــ ــــدب وصــــــوب إلـ مــــن كــــل حـ
ــل إلـــى   ــم تـــصـ ــهـ ــاتـ ــايـ ــكـ ــم وشـ ــهــ ــواتــ ــعـــل أصــ لـ
»مــن يعنيهم األمــــر«. وســمــي شـــارع محمد 
الخامس، الذي يقع وسط العاصمة الرباط، 
ــل  ــراحـ ــم الـــســـلـــطـــان املـــغـــربـــي الـ ــاسـ تــيــمــنــا بـ
محمد الخامس، جد العاهل الحالي محمد 
الــســادس، والـــذي قضى ردحــا مــن ملكه في 
أن  لــلــبــاد، قبل  الفرنسي  فــتــرة االســتــعــمــار 
ليتوفى  عــام 1956،  إلــى االستقال  يقودها 
بــعــد ذلـــك بــســت ســـنـــوات، وتــحــديــدا فــي 21 
شــبــاط/فــبــرايــر ســنــة 1961. ويــشــهــد شــارع 
محمد الخامس، ســواء في الساحة املقابلة 
البريد،  فــي ســاحــة  أو  الــنــواب،  ملقر مجلس 
ــاءات أخــــــرى مــــن ذات الــــشــــارع،  ــ ــــضـ وفـــــي فـ
الطابع  ذات  االحتجاجات  من  يوميًا  زخما 
املرتبطة  تلك  أو  االجــتــمــاعــي  أو  السياسي 

بمطالب فئوية مختلفة.
يعرفه  الــذي  للحراك  الكثيف  الزخم  ويعزى 
هذا الشارع دون سواه في العاصمة الرباط 
وفي غيرها من مدن اململكة إلى كونه يرمز 

)Getty( يشهد شارع محمد الخامس حركة احتجاجية كثيفة على مدار السنة

إلــــى الــــدولــــة، لــضــمــه عـــــددا مـــن املــؤســســات 
الدستورية، على رأسها مقر البرملان، فضا 

عن مقرات وزارات سيادية.
ــامــــس بـــحـــراك  ــم شــــــــارع مـــحـــمـــد الــــخــ ــ ــسـ ــ واتـ
ــذه الــســنــة  ــ ســـيـــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي كــثــيــف هـ
ــــصـــــوص، حــــيــــث احــــتــــضــــن الــــعــــديــــد  ــــخـ ــالـ ــ بـ
ــرة  ــاصــ ــنــ ــة املــ ــيــ ــاجــ ــجــ ــتــ ــن الـــــوقـــــفـــــات االحــ ــ مــ
الحـــتـــجـــاجـــات الــــريــــف، واملـــطـــالـــبـــة بـــإطـــاق 
ســـــراح مــعــتــقــلــن عــلــى ذمــــة األحـــــــداث الــتــي 

شهدتها هذه املنطقة.
والتي  الريف،  لحراك  املؤيدة  االحتجاجات 
استقطبها شارع محمد الخامس بالرباط، 
إلــى  تــتــجــاوز مطلب حــريــة املعتقلن  كــانــت 
طـــرح مــطــالــب ســيــاســيــة مــحــضــة، مـــن قبيل 
تــعــديــل الـــدســـتـــور، وحــــل الـــبـــرملـــان، ورحــيــل 
رفع في شارع 

ُ
الحكومة. وهذه شعارات لم ت

آخــــر فـــي الـــبـــاد كــلــهــا أكــثــر مــمــا رفــعــت في 
ــارع مــحــمــد الـــخـــامـــس، كــمــا أنـــهـــا أعــــادت  ــ شـ
التي عرفها  القوية،  الشعارات  إلــى األذهــان 
احتجاجات  بمناسبة  الــعــام،  الــفــضــاء  هـــذا 
الفساد  بمحاربة  املطالبة  فبراير   20 حركة 

واالستبداد في الباد.
أقوى  فبراير   20 حركة  احتجاجات  وكانت 
مــا شهده شــارع محمد الخامس مــن حــراك 
ــعــــرف لــــه املــــغــــرب مــنــذ  ــائــــل لــــم يــ شـــعـــبـــي هــ
اســتــقــالــه مثيا مــن قــبــل، مــن حــيــث وتــيــرة 
وكــثــافــة االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي واكـــبـــت ريـــاح 
شـــارع محمد   .2011 لسنة  الــعــربــي  الــربــيــع 

أكثر  السنة  أيــضــا هــذه  الــخــامــس استقطب 
من مرة املنافحن عن فلسطن، ومناهضي 
التطبيع مع الكيان اإلسرائيلي، آخرها وقفة 
قانون  إلــى ســن  الحكومة  احتجاجية دعــت 
فــي مجاالت  الصهاينة  مــع  التطبيع  ُيــجــرم 
وضم  العلمي.  والبحث  والــريــاضــة  الثقافة 
هــذا الــشــارع الـــذي يعتبره الــكــثــيــرون الرئة 
احتجاجات  املغربية،  للعاصمة  السياسية 
ذات طــــابــــع ســـيـــاســـي، عـــلـــى ســـبـــيـــل املـــثـــال 
التي شارك  الحاشدة  االحتجاجية  املسيرة 
احتجاجا  شــخــص  مليوني  مــن  ــد  أزيـ فيها 
على األمن العام السابق لألمم املتحدة، بان 
كي مون، بسبب وصفه للوضع في الصحراء 
بـــاالحـــتـــال. هـــذه االحــتــجــاجــات والــوقــفــات 
واملــطــالــب املــتــوالــيــة بـــإرســـاء الــديــمــقــراطــيــة 
الفساد، دفعت كثيرًا من األحزاب  ومحاربة 
املــواطــنــن للمشاركة  إلـــى حـــث  الــســيــاســيــة 
ــذي جــعــل مـــن هـــذا الــشــارع  فــيــهــا، الـــشـــيء الــ
مــحــجــًا لسياسين ونــقــابــيــن وفــاعــلــن من 
ــــاف واأللــــــــــوان الــســيــاســيــة،  ــيـ ــ مــخــتــلــف األطـ

إسامين وليبرالين ويسارين وغيرهم.
وشكل هــذا الــشــارع املــحــوري وســط الرباط  
حاضنًا رئيسًيا ألشهر النشطاء الحقوقين 
ــكــــاد وقــفــة  الـــــبـــــاد، إذ ال تــ داخـــــــل وخــــــــارج 
فيها أسماء  أن تظهر  احتجاجية تمر دون 
حــقــوقــيــن مــغــاربــة، كــمــا أن الـــشـــارع يشهد 
ــد املــحــتــجــن،  ــدخــــات أمـــنـــيـــة ضــ ــا تــ ــانـ ــيـ أحـ
ــة مـــعـــركـــة بــن  ــاحـ ــــى سـ ــرب إلـ ــ مــــا يــجــعــلــه أقــ

املــحــتــجــن،  خــاصــة الــشــبــاب الــعــاطــلــن عن 
العمل، وبن رجال األمن. 

ــار أن هــــــذا الـــــزخـــــم الـــهـــائـــل  ــبــ ــتــ ويـــمـــكـــن اعــ
ــالــــب الــســيــاســيــة  ــن االحـــتـــجـــاجـــات واملــــطــ مــ
ــة، الـــتـــي تصب  ــتـــوريـ واالجــتــمــاعــيــة والـــدسـ
ــامـــس بــشــكــل  كــلــهــا فــــي شــــــارع مــحــمــد الـــخـ
التأثير  فــي  قــد ساهم بشكل حاسم  يــومــي، 
في التحوالت السياسية للباد، بالنظر إلى 
أن العديد من القرارات السياسية والحكومة 
الـــذي يشهده شــارع  الــحــراك  جـــاءت بتأثير 
ــــذي في  مــحــمــد الــخــامــس بــالــخــصــوص، والـ
جـــزء هـــام مــنــه ينطلق بــــدوره مــن فــضــاءات 

العالم االفتراضي ودعوات الفيسبوك.
ــة حــديــثــة أنـــجـــزهـــا مــخــتــبــر األبـــحـــاث  ــ دراســ
ــات بــجــامــعــة مــحــمــد الــخــامــس في  والــــدراســ
الــربــاط تسير فــي هــذا الــســيــاق، إذ خلصت 
نــتــائــجــهــا إلــــى أن شـــــارع مــحــمــد الــخــامــس 
يعد من بن أهم الفضاءات العمومية، التي 
تــســاهــم بــشــكــل حــاســم فــي تنشئة الــشــبــاب 
والسياسية  املــدنــيــة  املــشــاركــة  على  وحثهم 

في الحياة العامة.
الدراسة عينها، فإن شارع محمد  وبحسب 
ــامــــس صــــــار بـــمـــثـــابـــة نــــــــواة ســيــاســيــة  الــــخــ
الباد،  مناطق  ملختلف  وطنية  واجتماعية 
بــفــضــل مــوقــعــه املـــحـــوري وســـط الــعــاصــمــة، 
ــي والــــــــــــــوزارات  ــكــ ــلــ ــر املــ ــقــــصــ ــن الــ ــ ــه مــ ــ ــربــ ــ وقــ
وسائل  أكبر  ومقرات  األجنبية،  والسفارات 

اإلعام املغربية واألجنبية.

يحمل شارع محمد 
الخامس اسم أبي 

استقالل املغرب امللك 
الراحل محمد الخامس 

الذي رحل في سنة 
.1961

■ ■ ■
حركة 20 فبراير 

وغيرها من 
الحركات االجتماعية 
واالحتجاجية مرت 
كلها من هذا الشارع 

إليصال مطالبها.

■ ■ ■
 صار نواة سياسية 
واجتماعية وطنية 

بفضل موقعه املحوري 
وسط العاصمة، وقربه 

من القصر امللكي 
والوزارات والسفارات 

األجنبية.

باختصار

لمن  للتوجه  الرباط، حلقة وصل ومنبرًا سياسيًا واجتماعيًا وحقوقيًا  المغربية  العاصمة  الخامس، في  يشكل شارع محمد 
يهمهم األمر، ومنصة للتعبير عن التضامن مع القضايا الجوهرية وعلى رأسها فلسطين

هوامش

نجوى بركات

ــا، مــن أكــثــر الــبــلــدان  ــّد مـ ــم تـــزل إلـــى حـ كــانــت لــيــبــيــا، ولـ
لم  فإن  كثيرين.  إلى  بالنسبة  لبسا وغموضا  العربية 
ليبّي،  أو مهاجر  بمنفّي  االلــتــقــاء   

ُّ
ــر ألحــدنــا حــظ

ّ
يــتــوف

البالد،  تلك  فــي  يــدور  عّما  الكثير  معرفة  عليه  صعب 
شبه املنسّية التي لم يكن يصل إلينا منها إال »نهفات« 
القذافي،  معمر  م، 

ّ
املعظ أفريقيا«  ملوك  »ملك  قائدها، 

الذي كنا نتداول عنه »النوادر والنكات«، ونروي غرائبه 
وعجائبه، ناسني، أو متناسني ال فرق، أن وراء هذا كله، 
هناك أنــاٌس من لحم ودم، يعانون األمّرين، ويتكّبدون 
كل  تعدو  التي  العبثية  وقــراراتــه  املطلق،  القائد  جنون 
ما يمكن للخيال ابتداعه من قسوة وطغيان. لهذا كله، 
كانت ليبيا، في نظرنا، أشبه بجدار زجاجي، نرى عبره 
وتميع،  تتمّدد  حمراء  وبقعا  ونــور،  ظل  أخيلة  القليل، 
أن  الــكــالم، مــن دون  وأصــواتــا مخنوقة، ال تقوى على 

يدفعنا ذلك إلى كسر الجدار.
وحــدهــا الــقــصــص والــقــصــائــد والـــروايـــات الــقــادمــة من 
 التي نحتاج لكي نستفيق. 

َ
هناك، كانت تهبنا الصفعة

كانت كتابات األدباء الليبيني تضع أيدينا على الجرح، 

نا نصّدق أخيرا، 
ّ
اك، عل

ّ
كما فعل املصلوب بتوما الشك

فنعقل ونــحــّس. إن كــتــابــات الــصــادق نــيــهــوم، وأحــمــد 
إبراهيم الفقيه، ومحمد الفيتوري، وصالح السنوسي، 
وإبــراهــيــم الــكــونــي، وهــشــام مــطــر، وكــمــال بــن حميدة، 
وخالد مطاوع، وزان املغربي، ونجوى بن شتوان، وكثر 
سواهم ال يتّسع املكان هنا لذكرهم، هي تلك اليد التي 
أدخلت إصبَعنا الجرَح الليبي العميق، فتحّسسه وغرق 
فيه، ثم انسحب بمذاق صدئ ومّر، كاٍو للقلب، حارٍق 
ويصادر  طفولتهم،  سرق 

ُ
ت من  ثّمة  فهناك  لألحشاء. 

أرواحــهــم،  قصف 
ُ
وت طموحاتهم،  خنق 

ُ
وت مستقبلهم، 

ــــرمــــون فـــي الـــســـجـــون. لـــم يكن  ــســلــب حــيــواتــهــم، وُي
ُ
وت

بكثير.  ذلــك  من  أعتى  بل  ديكتاتورا فحسب،  القذافي 
م كل االحــتــمــاالت، أبــاد كل اآلمـــال، وأوقــف آلة 

ّ
لقد هش

الزمن، راميا شعبه في مملكة الخواء والالمعنى.
والـــيـــوم، بــعــد اخــتــفــاء الــطــاغــيــة املــجــنــون، هــا هــو كتاب 
 جــديــدة 

ً
»شــمــس عــلــى نــوافــذ مــغــلــقــة« يفتح لــنــا نـــافـــذة

القذافي، وهــي فترة عرف  بعد  الليبي ما  املشهد  على 
الــحــرب األهــلــيــة، ثــم فوضى  الــثــورة، ثــم  الليبيون  فيها 
شــامــلــة، أوقـــعـــت الــشــبــاب فـــي يـــأس قـــاتـــل، وإحــســاس 
هائل بالخسارة والعبث والالجدوى. هذا ما تعّبر عنه 

وقصة  شــعــرا  الــشــابــة،  الليبية  الكتابات  مــن  مجموعة 
وفـــصـــوال روائـــيـــة، قـــام الــشــاعــر خــالــد مـــطـــاوع وليلى 

املغربي بجمعها وتحريرها وإصدارها. 
 من الكتاب، أرسلها 

ً
والحال، أني، ما أن استلمُت نسخة

لي الصديق خالد مطاوع عبر البريد اإللكتروني، »بعد 
ب في الكتاب 

ّ
هدوء العاصفة« كما قال، حتى رحُت أقل

هنا  بعضا من صفحاته،  حة 
ّ
هــدى، متصف غير  على 

بالعامية، معنون  إلــى أن شّدني نــصٌّ مكتوب  وهــنــاك، 

ــة،  ــه فــصــل مــن روايــ بكلمة »كـــاشـــان«، ومــشــار إلـــى أنـ
فرحت أقرأ، ثم عِلقُت، وأعجبتني حّدة ما قرأُت وجّدته، 
الــروايــة، الستكمال  عــن  بالسؤال  حتى وعــدت نفسي 
لــم تحضر فــي ذهني  قــراءتــهــا والــتــعــّرف إلــى كاتبها. 
لت 

ّ
حينها الردوُد التي استدعاها صدوُر الكتاب، وتمث

ها من بعيد وبغير 
ُ
في سجاالٍت واسعٍة، حدث أن تابعت

بعض  وفي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  اهتمام، 
الصحف. ثم، حني قرأت فصلْي أحمد الُبخاري، تذكرُت 
 أن السبب وراء تعالي تلك األصوات، الرافضة 

ً
متأخرة

ــك الــفــصــالن الــجــمــيــالن  ــ ـــديـــنـــة، هــمــا بــالــضــبــط ذانـ
ُ
وامل

املعّبران عن واقٍع يملك من البذاءة والوقاحة واالنحطاط 
مــا يــفــوق مــقــدرة أي خــيــال على وصــفــه. لقد رأت تلك 
األصوات النّص منافيا لألخالق، وخادشا للحياء العام، 
ولم تَر الواقع الكامن وراءه. اليوم، لألسف، تتكاثر التهم 
اب بـ »خدش الحياء العام«. حني أسمع 

ّ
املوّجهة إلى الكت

بالطبشور  العبارة، أشعر وكــأن أحدهم يضغط  هذي 
على اللوح، مصدرا صفيرا ُيدمي اآلذان، أو كأّن أظافر 
ور. عذرا أيها »الحياء 

ّ
نة لئيمة تئن بتؤدة فوق البل

ّ
مسن

ما خدشوك، أغلق مريدوك مزيدا من النوافذ، 
ّ
العام«. فكل

 الرصاص.
ّ

مطلقني على شموسنا كل

ليبيا البعيدة تقترب شعرًا وقّصًا ورواية

وأخيرًا

عذرا أيها »الحياء العام«، 
فكلّما خدشوك، أغلق 

مريدوك مزيدا من النوافذ، 
مطلقين على شموسنا 

كّل الرصاص
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، األردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، اإلم ــت 200 فل ــاالت، الكوي ــعودية 3 ري ــاالت، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 دينارًا، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □
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