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فيينا ــ ناصر السهلي

نــجــت الــنــمــســا، أمـــس األحــــد، مــن شــبــح وصــول 
اليمني املتطرف إلى سدة الحكم في البالد، بعدما 
التوافقي  النمساويون املرشح   الناخبون  اختار 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، املــنــتــمــي لــحــزب  ــ ملــخــتــلــف ال
)الصورة(،  بيلني  دير  فان  ألكسندر  »الخضر«، 
ليكون رئيسًا للبالد، ما أدى إلى هزيمة مرشح 
حـــزب »الــحــريــة« الــيــمــيــنــي الــشــعــبــوي املــتــطــرف، 
ــــرت حــمــلــتــه ســريــعــًا  ــذي أقــ ــ ــ ــرت هــــوفــــر، ال ــوربــ نــ
»الحرية«،  العام لحزب  األمــني  بالهزيمة. وســارع 

في  الــرســمــي  للتلفزيون  للقول  كيكل،  هــربــرت 
تهنئة  »أرغــب في  النتائج،  بــدء ظهور  البالد مع 
النتائج  الـــفـــوز«. وأظــهــرت  فـــان ديـــر بيلني بــهــذا 
فان  أن  النمساوي،  التلفزيون  بثها  التي  األولية 
دير بيلني حاز على 53.6 في املائة من األصوات 

في مقابل 46.4 في املائة لهوفر. 
ــد تـــّمـــت على  ــانـــت االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة قـ وكـ
دورتــني، بموجب الدستور النمساوي، في العام 
الــحــالــي. وجــــرت الـــــدورة األولــــى فــي 24 أبــريــل/

دير  فــان  بموجبها  تأهل  التي  املــاضــي،  نيسان 
فــي 22 مايو/ الثانية  الــــدورة  إلــى  بيلني وهــوفــر 

بعد  الثانية  بالجولة  بيلني  ديــر  فــان  وفــاز  أيـــار. 
حــصــولــه عــلــى 50.3 فـــي املـــائـــة مـــن األصـــــوات، 
تقرر  أن  قبل  لهوفر،  املائة  في   49.7 مقابل  في 
في  االنتخابات  نتائج  إلغاء  الدستورية  املحكمة 
1 يوليو/تموز املاضي، إثر تقديم »الحرية« طعنًا 
كثيرة  مخالفات  »وجــود  إلى  بنتائجها، مشيرًا 
ــتـــراع املــرســلــة من  فــي عملية فـــرز بــطــاقــات االقـ

خالل البريد«.
وقــد أثــار صعود نجم هوفر املــخــاوف فــي دول 
التيارات  نمّو  من  تعاني  التي  األوروبـــي،  الغرب 
اليمينية املتطرفة، وشكل إنذارًا بإمكانية حدوث 

التباينات  على خلفية  حــاّدة،  تحّوالت سياسية 
تركيا  وانضمام  واللجوء  الهجرة  ملفات  حــول 
لـــالتـــحـــاد األوروبـــــــــي. كــمــا أن فــــوز هـــوفـــر كــان 
سيشكل ســابــقــة يــصــل فيها زعــيــم مــن حــزب 
املنحل بعد عام 1951  النازي  الحزب  تفرع من 
أول رئيس  الحكم. كما كــان سيكون  إلــى ســدة 

يميني متطرف في االتحاد األوروبي.
وعلى الرغم من أن املنصب الرئاسي النمساوي 
يميني متطرف،  رئــيــس  أن وجـــود  إال  رمـــزي، 
دول  في  يمينية متطرفة  أحزابًا  ز 

ّ
كان سيحف

مجاورة.

النمسا تنجو من شبح حكم اليمين المتطرف
الحدث

عادت مشاكل التهرب 
الضريبي لالعبي كرة 
القدم لتطفو على 

السطح، بعدما دخل 
القائمة العبون جدد.
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االثنين  5  ديسمبر/ كانون األول  2016 م  6 ربيع األول 1438 هـ  □  العدد 826  السنة الثالثة
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موسم اإلضرابات 
في تونس

وائل قنديل

لم يحدث أن أهني منصب »رئيس 
مصر« في تاريخها كله، كما هو 

الحال مع عبد الفتاح السيسي. هذا 
الشخص هبط بمستوى حاكم أكبر 

دولة عربية. فما جرى في زيارته 
لإلمارات مثير للحزن واألسى، على 

وطن كبير، يقوده مجموعة من 
الصغار الذين ال يحسب حسابهم 
أحد، واملحزن أكثر أن أكبر صغاره 
لم يعد يستشعر الحرج، أو اإلهانة، 

لم يعد يجرح كبرياءه، أو يخدش 
كرامته شيء. ليس األمر مناسبة 

للشماتة والتشفي، أو السخرية من 
املدمنني على تعاطي اإلهانات، وإنما 

هي لحظة للبكاء على اسم وطن، 
بات مرتبطًا بأشخاص يبتذلونه 

في الداخل والخارج، ومن ثم أصبح 
واجب الوقت تحرير الوطن من 

هذا الربط املتعسف بينه وبني من 
يسقونه كؤوس املهانة أينما حلوا.
هم ال يبتذلون الوطن، فقط، لكنهم 

يهينون معنى املواطنة، ويمارسون 
تكفيرًا يوميًا بها، سواء من خالل 

سياسات وإجراءات ال ترى في 
املواطنني أكثر من زبائن لبضاعتهم 

الفاسدة، أو عبيٍد يسخرونهم 
بالسياط في ملكهم. يهني عبد الفتاح 
السيسي الوطن عندما يجعل عقيدته 

األساسية هي التربح والكسب بأي 
وسيلة. ومع كل خطوة يقطعها في 
هذا االتجاه، يبتعد بمصر خطوتني، 

وأكثر عن كينونتها وهويتها 
وتاريخها، األمر الذي ينبغي أن 

يشعر معه الذين تحمسوا النقالبه 
بالخجل، كونهم برروا سقوطهم 
بأكذوبة الحفاظ على هوية مصر.

حري بذوي األبصار والبصائر 
في هذه اللحظة الكئيبة أن يسألوا 

أنفسهم: ماذا جرى للهوية املصرية 
على يد جنرالهم؟ حدثونا عن مدنية 

دولة تحولت إلى دجاجة مجمدة، 
مستوردة، للبيع في ثالجات العسكر، 

وبات الهتاف ضد حكم الجنراالت 
كافيًا القتياد صاحبه إلى جحيم 

الكفر بالوطن وبالدين؟ دعونا نطمئن 
على مصر املدنية في لحظة باتت 

الشكوى من نار الغالء »العسكري« 
أقرب طريق إلى االتهام باإلرهاب 

و»األخونة«. أخبرونا عن مصر 
»العربية« وشيوخها وسالطينها 
يعلنون على املأل أن عدوها ليس 
املستعمر الصهيوني، وإنما هو 

الشقيق الفلسطيني املقاوم، واألخ 
القطري والجار التركي. ماذا عن 

مدنية دولة أصبح معارضوها 
مهددين طوال الوقت بتجريدهم من 
هويتهم الوطنية، وإسقاط الجنسية 
عنهم، ومصادرة حقهم في الكالم 

وفي السفر، والتحفظ على ما 
يملكون؟ على مدار األسبوعني 

املاضيني فقط كان إسقاط الجنسية 
عن معارضي السيسي عنوانًا 

متكررًا في الصحف وعلى الشاشات، 
في حفاوة بالغة بدعاوى أصحاب 

توكيل الوطنية الرخيصة، على نحو 
بات مهينًا للقضاء املصري ذاته، 

الذي يجد نفسه مطالبًا بالنظر في 
نكات سخيفة ثقيلة الظل باعتبارها 
دعاوى قضائية، تسيء إلى القضاء 

أكثر من إساءتها للمدعى عليهم.
يذهب مضمون تقرير هيئة 

املفوضني التابعة ملجلس الدولة 
املصري في هذا الشأن إلى أن 

دعاوى إسقاط الجنسية صارت 
أشبه بممارسات التكفير في عصور 

الظالم، إذ يقول التقرير نصًا إن 
»املحامي ليست له أي صفة أو 

مصلحة شخصية مباشرة لرفع 
الدعوى، ما جعلها تأخذ شكل دعوى 

 في 
ً
الحسبة، ألنها تتضمن تدخال

صميم عمل واختصاص الجهة 
اإلدارية التي أناط بها املشّرع سلطة 

إسقاط الجنسية عن املواطنني إذا 
توافرت حاالت حددتها املادة 16 من 

 لحق 
ً
قانون الجنسية، وذلك حماية

املواطنني في الجنسية، باعتباره حقًا 
 من حقوق اإلنسان«.

ً
طبيعيًا وأصيال

تلك هي مالمح »الدولة املدنية« التي 
أقامها عبد الفتاح السيسي فوق 
أنقاض حلم ثورة يناير املحطمة، 

وسط تصفيق حاد من رموز املدنية 
الزائفة، الذين برروا قتل اإلنسان 

وإحراق املعنى واغتصاب الحقوق، 
من أجل إنقاذ هوية مصر من براثن 

حكم محمد مرسي واإلخوان، فكانت 
النتيجة أن شاهت الهوية، وحلت 

الهاوية.

عروبة مصر المذبوحة 
كدجاجة مستوردة

مرور
الكرام

جونسون: تقّدم 
النظام شرقي حلب ال 

يمثل انتصارًا لألسد

أكثر من 50 قتيًال 
وعشرات الجرحى في 
غارات على بلدات إدلب

إرسال تعزيزات عسكرية 
كبيرة إلى عدن 

ومناطق ساحلية أخرى

للحدث تتمة...

الصمود 
خيار وحيد

تواصل المعارضة السورية مقاومة الضغوط 
من  للخروج  عليها  والعسكرية  السياسية 
الروسية  للمطالب  االستسالم  رافضة  حلب، 

واألميركية النسحاب كامل من المدينة، على 
يرتكبها  التي  المتنقلة  المجازر  من  الرغم 
النظام وحلفاؤه، والتي شهدت أمس األحد 

فصًال دمويًا جديدًا يكّرس استعار حرب اإلبادة 
سيكون  الوقت،  هذا  في  المدنيين.  ضد 
مجلس األمن الدولي، اليوم االثنين، أمام اختبار 

إطالق  لوقف  قرار  مشروع  على  التصويت 
المساعدات  بإدخال  والسماح  حلب  في  النار 

اإلنسانية

محمد أمين

تــخــوض املــعــارضــة الــســوريــة حــرب 
بعدما  مــوت شرقي حلب،  أو  حياة 
حــســمــت خـــيـــارهـــا بـــرفـــض الــتــخــلــي 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــضـــغـــوط  ــة، عــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ عـــــن املـ
الــكــبــيــرة املـــمـــارســـة عــلــيــهــا مـــن أطـــــراف عـــدة. 
السياسية  الضغوط  قيادة  روسيا  وتتولى 
عــلــى املــعــارضــة بــعــدمــا كــانــت قــد بــدأتــهــا في 
اجتماعات  خالل  وصعدتها  املاضية  الفترة 
املتحدة  الواليات  إليها  أن تنضم  قبل  أنقرة 
األمــيــركــيــة فـــي األيـــــام األخــــيــــرة، بــهــدف دفــع 
املــعــارضــة لــلــخــروج بــشــكــل كــامــل مـــن حــلــب، 
ـــي واشـــنـــطـــن مــطــالــب 

ّ
ــن ــبـ وخـــصـــوصـــا مــــع تـ

مــوســكــو بــخــروج كــل فــصــائــل املــعــارضــة من 
حلب وليس فقط مقاتلي فتح الشام )النصرة 
ســابــقــا(. أمـــا الــضــغــوط املــيــدانــيــة فــيــتــوالهــا 
الــنــظــام الـــســـوري واملــلــيــشــيــات الــحــلــيــفــة لــه، 
مدعوما بغطاء جوي روسي، ضمن مخطط 
يهدف لقضم أكبر قدر ممكن من األراضي في 
حلب لقطع الطريق أمام أي اتفاق قد تبرمه 
روسيا مع فصائل املعارضة، أو لخلق واقع 
عسكري جديد، يجعل من الصعوبة بمكان، 
تطبيق هـــذا االتـــفـــاق الــــذي تــوقــعــت مــصــادر 
في املعارضة السورية، أال يرى النور بسبب 

تراجع الروس عن تفاهمات سابقة.
ــك املـــجـــازر املــتــنــقــلــة، والــتــي  ويـــضـــاف إلـــى ذلـ
ــد، مــســرحــهــا األبـــرز  ــ ــب، أمـــس األحـ ــ كــانــت إدلـ
ــادة  ــ ــــرب اإلبــ ــــوي جـــديـــد مــــن حـ فــــي فـــصـــل دمــ
إلــى سقوط  أدى  السوريني، ما  املدنيني  ضد 
عـــشـــرات الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى، خــصــوصــا في 
النظام وروسيا  استهداف طيران  مع  إدلــب، 
والتمانعة  النعمان  معرة  مناطق  بالقصف 

وكفرنبل.

تعثر اجتماعات أنقرة
ــازر املـــيـــدانـــيـــة لــتــعــكــس تــعــثــر  ــجــ ــاءت املــ ــ ــ وجـ
تــشــهــده املـــفـــاوضـــات الــجــاريــة مــنــذ أيــــام في 
العاصمة التركية أنقرة بني الروس وفصائل 
تراجع  في ظل  في حلب،  املسلحة  املعارضة 
روسي عن »تفاهمات أولية« تقضي بخروج 
مقاتلي جبهة »فتح الشام« )النصرة سابقا( 
بقية  مقاتلي  وبقاء  املدينة،  شرقي  من  فقط 
الــفــصــائــل، مــع مــنــح األحـــيـــاء الــشــرقــيــة إدارة 
ذاتــيــة، وإيــقــاف القتال مــع قــوات الــنــظــام، مع 
وفتح  اإلنسانية،  املساعدات  دخــول  تسهيل 

بالخروج.  الراغبني  للمدنيني  »آمنة«  ممرات 
وتــوقــعــت مــصــادر مــن فــصــائــل مــشــاركــة في 
ــات إلــى  ــادثـ ــذه املـــحـ املـــبـــاحـــثـــات، أن تــصــل هــ
ـــت إيــــرانــــي، 

ّ
»طــــريــــق مــــســــدود« فــــي ظــــل تـــعـــن

وتراجع روسي.
باسم  املتحدث  ملحيس،  أمــني  النقيب  وأكــد 
املعارضة  أبــرز فصائل  املجاهدين«،  »جيش 
املــســلــحــة فــي حــلــب، أن فــكــرة االنــســحــاب من 
لـ  فــي تصريحات  »مــرفــوضــة«، مشيرًا  حلب 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن املــعــارضــة »قـــادرة 
ــد هــجــمــات املــلــيــشــيــات  عــلــى الـــصـــمـــود، وصــ

الطائفية«.
كما أفاد مصدر رفيع املستوى في املعارضة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن  الــســوريــة، تــحــدث لـــ
فـــصـــائـــل ســــوريــــة مـــشـــاركـــة فــــي اجــتــمــاعــات 
ــقــــرة، تــلــقــت رســـالـــة مـــن مـــســـؤول أمــيــركــي  أنــ
ــات املــتــحــدة لــلــمــوقــف  ــي الــــواليــ

ّ
أظـــهـــرت تــبــن

ــروج كــافــة  ــ ــــذي يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه خـ الــــروســــي الـ
مــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة مـــن حــلــب ولـــيـــس »فــتــح 
الشام« وحدها. وتتضمن الرسالة توجيهات 
مــن وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة جـــون كيري 
الروسي  الخارجية  وزيــر  مــع  اجتماعه  بعد 
ســيــرغــي الفــــــروف فـــي رومــــــا، وهــــي »تــطــلــب 
خروج كافة الثوار من حلب«. ووفقا للمصدر 
نفسه فإن الفصائل ترفض »العرض الروسي 
ــات أنـــقـــرة  ــفـــاوضـ ــركــــي«، مــعــتــبــرًا أن مـ ــيــ األمــ

انتهت.
وأضاف املصدر أنه بعد التشاور مع قيادات 
ثــورة  وفــعــالــيــات  ومــجــالــس محلية  ميدانية 
املــعــارضــة  الــتــي تسيطر عليها  املــنــاطــق  فــي 
ــــالء حـــلـــب وعــــدم  ــقـــرر رفـــــض إخــ ــلـــب، تـ فــــي حـ
ــى أي مــنــطــقــة، مــعــلــنــا »أنـــنـــا  ــ االنـــســـحـــاب إلـ
قـــررنـــا أن نـــمـــوت بـــعـــزة وكـــرامـــة فـــي حــلــب«. 
ــلـــب لــــم تــتــلــق  وأكـــــــد املــــصــــدر أن فـــصـــائـــل حـ
قــرابــة عــامــني، وقبلها كــان الدعم  دعــمــا منذ 
ضــعــيــفــا، مــضــيــفــا: »إذا اردتــــم دعــمــنــا بشكل 
الطيران  بمضادات  دعمنا  فبإمكانكم  جدي، 

والسالح النوعي واملال الكافي وليس مبالغ 
ال تكفي لسد الــرمــق«، مــؤكــدًا »أنــنــا قـــادرون 
ــّدم الــدعــم  ــ

ُ
عــلــى إســقــاط األســـد بــقــواتــنــا إذا ق

الكافي والحقيقي لنا«. وتجهد تركيا إلبرام 
اتفاق ُيبقي املعارضة السورية شرقي حلب، 
للحيلولة من دون قيام إيران بـ«قضم« ثاني 
أهم املدن السورية والتي تقع ضمن »الحدود 
على  إيـــران  تعمل  فيما  الــتــركــيــة.  العاطفية« 
ترسيخ أقــدامــهــا فــي الــشــمــال الــســوري، غير 

بعيد من الحدود التركية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار تهديدات النظام، 
إذ نقلت وكالة »أسوشييتد برس« عن العميد 
ــه »املــتــحــدث  ســمــيــر ســلــيــمــان، الــــذي قــالــت إنـ
ــوري«، قـــولـــه إن الــذيــن  ــ ــسـ ــ بـــاســـم الــجــيــش الـ
ســيــخــتــارون الــبــقــاء فـــي حــلــب ســيــواجــهــون 

»املوت ال محالة«. وأضاف: »سنواصل القتال 
حتى نتمكن من استعادة االستقرار واألمن 
فــي كــل أحــيــاء« حــلــب. وقـــال إن قـــوات النظام 
األحياء  املائة من  أكثر من 50 في  استعادت 
شــرقــي حــلــب، مــعــتــبــرًا أن »جــهــود اســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى األحـــيـــاء الــتــاريــخــيــة لحلب 
الشهيرة باسم حلب القديمة ستكون األكثر 
»الــجــيــش سيستخدم  أن  صــعــوبــة«، مضيفا 
املــشــاة والـــقـــوات الــخــاصــة. ويـــحـــاول الــنــظــام 
قــضــم املــزيــد مــن املــنــاطــق ملــحــاصــرة فصائل 
بقعة جغرافية ضيقة، ضمن  فــي  املــعــارضــة 
الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن شــرقــي حــلــب، ليسهل 

االنقضاض عليها.
ومقابل ذلك، برز كالم الفت لوزير الخارجية 
البريطاني بوريس جونسون، اعتبر فيه أن 
تقّدم قــوات النظام في مناطق شرق حلب ال 
الروسي  أو حليفه  لــأســد«  »انــتــصــارًا  يمثل 
فالديمير بوتني. وقال جونسون لهيئة »بي 
بي سي«: »أعتقد أنه من الخطأ التفكير أن ما 
التي  املناطق  أو غيرها من  يحدث في حلب 
يسيطر عليها املسلحون في سورية يمكن أن 
يشكل انتصارًا لأسد أو لبوتني«. وأضاف: 
»مــــن املــســتــحــيــل تـــصـــور أن مـــاليـــني الــشــعــب 

األســد.  يقوده  نظام  السوري ستتصالح مع 
هـــنـــاك مـــاليـــني الـــســـوريـــني الـــذيـــن لـــن يــقــبــلــوا 
الــقــتــال، ولذلك  النتيجة وســيــواصــلــون  هــذه 
ــإن أفــضــل نتيجة لــلــرئــيــس بــوتــني والــذيــن  فـ
يدعمهم هو الجلوس إلى طاولة املفاوضات 
والتوصل إلى اتفاق يبعد سورية عن نظام 

األسد«.

ترّقب تحرك أممي
ــلـــســـة مــرتــقــبــة  ــذه الـــــتـــــطـــــورات تـــســـبـــق جـ ــ ــ هـ
عقد 

ُ
ت أن  املفترض  الدولي من  األمــن  ملجلس 

قرار  للتصويت على مشروع  اإلثنني،  اليوم 
يدعو  إسباني مشترك،  نيوزيلندي  مصري 
لــوقــف إطــــالق الـــنـــار فـــي حــلــب مــــدة أســبــوع 
قابلة للتمديد، والسماح بدخول املساعدات 

ــاول روســيــا  ــد تـــحـ اإلنــســانــيــة الــعــاجــلــة. وقــ
ــران خــلــق ظــــروف مــيــدانــيــة، تــحــول دون  ــ وإيـ
ــراره مــن مجلس  ــ تطبيق الـــقـــرار فــي حـــال إقـ
قيمة حقيقية، كغيره  بــال  مــا يجعله  األمـــن، 
مــن الـــقـــرارات الــتــي ســبــق للمجتمع الــدولــي 
أن أقــرهــا، وآخــرهــا الــقــرار 2254 الـــذي صدر 
أواخــر العام املــاضــي، ودعــا صراحة إلــى فك 
الــحــصــار عــن املــنــاطــق املــحــاصــرة، وتسهيل 
دخـــول مــســاعــدات إنــســانــيــة، وإطــــالق ســراح 
املعتقلني. ولكن لم يتم تطبيق هذه البنود، 

بل زادت مآسي السوريني بعيد صدوره.
فـــي اإلثـــنـــاء، تـــحـــاول دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي وتــركــيــا الــلــجــوء إلـــى مــؤســســات 
دولية ذات صلة، في ظل تردد أميركي وتراٍخ 
أتــاح لــلــروس واإليــرانــيــني حرية التحرك ما 
أدى إلى تراجع املعارضة في شمال سورية 
وجنوبها. وفي هذا الصدد، دعت السعودية 
وقــطــر واإلمــــــارات وتــركــيــا، إلـــى عــقــد جلسة 
طــــارئــــة لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، 
لــبــحــث األوضــــــاع فـــي ســـوريـــة. وقـــالـــت هــذه 
الــدول في بيان أمــس األحــد، إنــه يتعني عقد 
مــثــل هـــذه الــجــلــســة لــرفــع تــوصــيــات، بعدما 
افتقاده  بسبب  عاجزًا  األمــن  أصبح مجلس 

لإلجماع.
في السياق نفسه، أكدت املعارضة السورية 
أنها ستتابع السعي »لدى الجمعية العامة 
لأمم املتحدة إلصــدار قــرار لحماية الشعب 
السوري وفق قرارات الشرعية الدولية وذلك 
استنادًا إلى مبدأ االتحاد من أجل السالم«. 
وهي  للمفاوضات،  العليا  الهيئة  وطالبت 
الجهة السياسية األبرز للمعارضة السورية، 
فــي خــتــام اجتماعات دوريـــة لها فــي مقرها 
فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة الـــريـــاض، مجلس 
األمن وكل الدول الصديقة، واملجتمع الدولي 
والعمل  بمسؤولياتهم  بــاالضــطــالع  عــامــة، 
ــقــــاف الـــقـــصـــف واملـــــجـــــازر الــتــي  الــــفــــوري إليــ
تتعرض لها مناطق في سورية عدة، وحلب 
بــشــكــل خـــــاص، والـــســـعـــي الــحــثــيــث إلدخــــال 
املــســاعــدات اإلنــســانــيــة غير املــشــروطــة، وفق 
بيان وزعته أمس على الصحافيني، وتلقت 

»العربي الجديد« نسخة منه.
وأشـــــــارت الــهــيــئــة إلــــى أن حــلــب »أصــبــحــت 
مــديــنــة مــنــكــوبــة مــهــددة بــكــارثــة كــبــرى بعد 
املشافي واملستوصفات  القصف كل  أن دمــر 
والــبــنــى الــتــحــتــيــة والــخــدمــيــة ونــفــدت منها 
ــار عــــشــــرات اآلالف  ــ األغــــذيــــة واألدويـــــــــة وصــ
مـــن املــدنــيــني املــحــاصــريــن مــهــدديــن بــإبــادة 
التزامها  الهيئة  وجــددت  منظمة«.  جماعية 
املــؤديــة  الــتــفــاوضــيــة  السياسية  بـــ»الــعــمــلــيــة 
إلـــى االنــتــقــال الــســيــاســي، وفـــق بــيــان جنيف 
2012 وقرار مجلس األمن 2254 لعام 2015«، 
ورفــضــهــا »االلــتــفــاف عــلــى مــطــالــب الــشــعــب، 
وكــل مــحــاوالت إضــعــاف املعارضة الوطنية 
واملــشــاريــع الــتــي تــهــدف إلــى تقديم تــنــازالت 
السياسي  االنــتــقــال  فــي  الشعب  مطالب  عــن 

الكامل كما حددته القرارات الدولية«.
ــــت الـــهـــيـــئـــة أنــــهــــا تـــتـــابـــع مـــســـاعـــَي  ــحـ ــ وأوضـ
لـ«توحيد فصائل الثورة، والعمل من خاللها 
على تأسيس جيش وطني حر موحد يدافع 
في  ويساهم  تطلعاته،  ويحقق  الشعب  عــن 
مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــاب بــكــل أشـــكـــالـــه«، مــطــالــبــة 
بـ»إجراء تحقيق  املتحدة  العام لأمم  األمني 
أممي في قضايا الفساد التي شابت عملية 
توزيع املساعدات اإلنسانية في سورية، مما 
لــه تأثير كــارثــي على حــيــاة املحتاجني  كــان 

الذين واجه كثير منهم املوت جوعا«.

قتلى بقصف جوي على 
شرقي حلب )إبراهيم أبو 

ليث/األناضول(

وليد التليلي

في غمرة االحتفال بنجاح مؤتمر 
االستثمار، ومع اآلمال التي شرعها 

أمام الحكومة التونسية بإمكانية 
الخروج من املآزق املتراكمة منذ 

ت علينا إعالنات 
ّ
سنوات، أطل

اإلضراب في قطاعات عديدة، تبدأ 
اليوم اإلثنني مع املحامني، وتمتد إلى 

الصيادلة واملدرسني، لتصل ربما 
إلى إضراب عام في كل املؤسسات 

العمومية هذا األسبوع.
وكان مجلس الهيئة الوطنية 

للمحامني أعلن يوم السبت، الدخول 
في اضراب عام مفتوح، وتنظيم 

اجتماعات عامة بكل املحاكم اليوم 
اإلثنني، للحشد والتعبئة، وتنظيم 

تجّمع أمام قصر العدالة في 
العاصمة غدًا الثالثاء. باإلضافة 
إلى التوجه في مسيرة إلى مقّر 

رئاسة الحكومة بالقصبة، والدخول 
في اعتصامات مفتوحة وعدم 

تطبيق األحكام الجبائية )أحكام 
»الجائرة  ضرائبية( التي وصفها بـ

وغير الدستورية«. بدورهم، سيقرر 
الصيادلة اليوم اإلثنني، كيفية 

تفعيل مبدأ اإلضراب العام الذي 
تبنته هيئتهم، احتجاجًا أيضًا على 

اإلجراءات الجبائية.
أما املدرسون، فقصتهم طويلة 

مع وزارة التربية، أو باألحرى مع 
وزيرها ناجي جلول، بعد دخولهم 

معه في حرب طويلة. وتحّولت 
املطالب النقابية، التي تبقى دائمًا 

مشروعة، إلى حراك سياسي واضح 
يطالب برأس الوزير. وأعلنت نقابة 

التعليم الثانوي نيتها تنفيذ إضراب 
عام أيضًا، وربما ستتبعها نقابة 

التعليم االبتدائي، فيما ينتظر الجميع 
ما تم التفاهم حوله بني األمني العام 

لالتحاد العام التونسي للشغل 
حسني العباسي والرئيس الباجي 

قائد السبسي، حول اإلضراب العام 
املقرر بعد ثالثة أيام.

ولئن يبدو موقف العباسي مبدئيًا، 
بدفاعه عن ضرورة أن تحترم الدولة 
تعهداتها التي التزمت بها، فإن بقية 

املواقف تبقى قابلة للنقاش، بل 
وقابلة لطرح أسئلة عميقة. أسئلة 

حول عالقة املواطنني بالقوانني التي 
يتم استصدارها، وبمنطق األغلبية 
واألقلية السياسية، أي الديمقراطية 

كممارسة برملانية، وبكيفية مواجهة 
إجراءات ال تعجب املواطنني، وقد 

تكون ظاملة وفي غير محلها. لكن 
هل يكون اإلضراب هو الحل الوحيد 

واألخير؟ وهل تعكس كل هذه 
اإلضرابات املعلنة َصَممًا سياسيًا 

ما في تونس، بفشل الحوار في 
التوصل إلى حلول وسط تخفف من 

التوتر العالي وتصل باألطراف إلى 
وضعيات نسبية ومرحلية؟ كل ذلك 

جائز إال إذا كانت هناك رغبة من 
هذا الطرف أو ذاك في عدم التوصل 

 بالفعل، وخلق أزمات مفتعلة 
ّ

إلى حل
تتجاوز مجرد الحوار إلى غايات 

أخرى، تتجاوز فهمنا، نحن الذين 
نسير في الشوارع.

هدفان لمعركة الساحل الغربي في اليمنحرب اإلبادة تستعر ضد إدلب و»الشهباء«

المعارضة السورية 
تقاوم الضغوط 

إلخراجها من حلب

الحدث

عبد الرحمن خضر، جالل بكور

ــي يــخــوضــهــا  ــتــ ــعــــرت حــــــرب اإلبــــــــــادة الــ ــتــ اســ
النظام السوري بدعم من روسيا ومليشيات 
ــيـــني،  ــد املـــعـــارضـــة واملـــدنـ مــتــحــالــفــة مـــعـــه ضــ
وتوّسعت دائرتها أمس األحد لتشمل مناطق 
ــســجــل 

ُ
عــــدة مـــن إدلـــــب إضـــافـــة إلــــى حـــلـــب، لــت

 وعـــشـــرات 
ً
ســـقـــوط أكـــثـــر مـــن خــمــســني قــتــيــال

املعارك  مــا تتواصل  فــي  ذلــك  يأتي  الجرحى. 
النظام  يــحــاول  العنيفة شــرقــي حــلــب، حــيــث 
وحــلــفــاؤه بــســط ســيــطــرتــهــم عــلــى املـــزيـــد من 
املــســاحــات. وقـــال مــســؤول الــدفــاع املــدنــي في 
عدد  إن  أمـــس،  بيبرس مشعل،  حــلــب،  مدينة 
ــدء الـــهـــجـــوم األخــيــر  الــقــتــلــى املـــدنـــيـــني مــنــذ بــ
، كما 

ً
لقوات النظام على حلب، بلغ 758 قتيال

ذكــرت وكالة »األنــاضــول«. وتــدور معارك كر 
وفـــر فـــي شــرقــي حــلــب بـــني قــــوات املــعــارضــة، 
ــالـــت وكــالــة  ومــلــيــشــيــات حــلــيــفــة لــلــنــظــام. وقـ
ــــوات األخــيــر  »ســـانـــا« الــتــابــعــة لــلــنــظــام، إن قـ
الرديفة«  »الــقــوات  بـــ سيطرت مــع مــن سمتها 
على دوار الجزماتي، ودوار الحلوانية وصواًل 
إلـــى طــريــق هــنــانــو فــي أحــيــاء حــلــب الشرقية 
املــــحــــاصــــرة. ولــــكــــن مــــصــــادر فــــي املـــعـــارضـــة 
املــســلــحــة، أكــــدت أن مــواجــهــات ال تــــزال تــدور 
املناطق، وأنها تصد هجمات قوات  في هذه 
الجبهات  مختلف  على  واملليشيات  الــنــظــام 
ــال مــديــر املــرصــد الــســوري  فــي حــلــب. فــيــمــا قـ
الــرحــمــن، لوكالة  لحقوق اإلنــســان رامــي عبد 
»فرانس برس«، إن »قوات النظام تسعى إلى 
التقّدم والسيطرة على حي الشعار واألحياء 
املــحــيــطــة بــهــدف دفـــع الــفــصــائــل املــقــاتــلــة إلــى 
االنــســحــاب بشكل كــامــل إلــى جــنــوب األحــيــاء 
أكــد ناشطون أن  الشرقية«. في غضون ذلــك، 

عادل األحمدي

ُيــســجــل فيه  أن  مـــن دون  يــــوم  يــمــر  يـــكـــاد  ال 
العربي«،  »التحالف  لـ جوية  ضــربــات  وقــوع 
بــقــيــادة الــســعــوديــة، فـــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
غــربــي الــيــمــن، بــالــتــزامــن مـــع تــســريــبــات عن 
الــســاحــل  فـــي  اســـتـــعـــدادات لعملية عــســكــريــة 

الغربي، وتحديدًا في املناطق القريبة من 
ــنــــدب. يــتــعــلــق األمـــــر بــعــمــلــيــة تــهــدف  بــــاب املــ
ــيـــجـــي األهــــــم فــي  ــراتـ ــتـ ــع االسـ ــوقــ لـــحـــمـــايـــة املــ
الــيــمــن، والــوقــايــة مــن أي تهديد محتمل من 
قبل مسلحي جماعة أنصار الله )الحوثيني( 
وحـــلـــفـــائـــهـــم لـــلـــمـــالحـــة الــــدولــــيــــة وتـــحـــركـــات 
ــر،  ــ ــمـ ــ ــر األحـ ــحــ ــبــ ــي الــ ــ ــــي فــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــالــــف الـ ــحــ ــتــ الــ
وبـــمـــحـــاولـــة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــنــفــذ تــهــريــب 
األسلحة ملصلحة الحوثيني، وفقا لالتهامات 

التي توجهها الحكومة الشرعية لهؤالء.
»الــعــربــي  لـــ متطابقة  يمنية  مــصــادر  وأكــــدت 
في  عسكرية  لعملية  التحضير  أن  الجديد« 
املاضي،  الشهر  بــدأ  لليمن،  الغربي  الساحل 
املناطق  من خــالل ضربات جوية مكثفة في 
الحديدة.  محافظة  في  وتحديدًا  الساحلية، 
وتــزامــن ذلـــك مــع تــعــزيــزات عسكرية لجبهة 
ــة مــع  مـــيـــدي فــــي مــحــافــظــة حـــجـــة الــــحــــدوديــ
أعنف  املــاضــي  الشهر  وقــد شهد  السعودية. 
ــقـــوات  ــــف لـ ــر عـــمـــلـــيـــات زحــ ــ ــلـــى إثــ املـــــعـــــارك عـ
الــشــرعــيــة املـــدعـــومـــة مـــن الــتــحــالــف الــعــربــي، 
وبغطاء جوي مكثف، مع استمرار الضربات 

الجوية في الحديدة، بوتيرة يومية.
ــادر، بــــــدأت قــــــوات الــتــحــالــف  ــمـــصـ ــلـ ــا لـ ــقــ ووفــ
املوالية  اليمني  الجيش  من  قــوات  بمشاركة 
التحضير  األخــيــرة،  األسابيع  في  للشرعية، 
لــعــمــلــيــة عــســكــريــة مــــن الـــجـــهـــة األخــــــــرى، أي 

فــي إدلـــب. وقــال الناشط اإلعــالمــي، جابر أبو 
 »طائرة حربية 

ّ
محمد، لـ »العربي الجديد« إن

تـــابـــعـــة لــلــنــظــام اســـتـــهـــدفـــت ســـــوق الــخــضــار 
وســــط مــديــنــة مـــعـــرة الــنــعــمــان، بـــعـــّدة غــــارات 
بالصواريخ الفراغية، ما أدى إلى مقتل نحو 
الــعــشــرات«. وأوضــح  عشرين مدنيا وإصــابــة 
لكثرة  نظرًا  لالرتفاع،  »الحصيلة مرشحة  أن 
أن  إلى  اإلصابات وخطورة بعضها«، مشيرًا 

»معظم الجثث تحولت إلى أشالء«.
وارتـــكـــب طــيــران الــنــظــام مــجــزرة أخــــرى بحق 
مدنيني جراء استهداف سوق ومباٍن سكنّية 
الجنوبي.  إدلـــب  ريــف  فــي  فــي مدينة كفرنبل 
ــي لـــــ »الـــعـــربـــي  ــ ــبـ ــ وقـــــــال الـــنـــاشـــط خــــالــــد اإلدلـ
للنظام  التابع  الحربي  الطيران   

ّ
إن الجديد« 

ــــارات بــشــكــل مــتــتــاٍل عــلــى مدينة   عــشــر غـ
ّ
ــن شـ

كــفــرنــبــل اســتــهــدفــت ســــوق املـــديـــنـــة، وأحـــيـــاء 
ســكــنــيــة ظــهــر أمــــس، وتــســبــبــت بــمــجــزرة راح 
 إضافة لعدد من الجرحى 

ً
ضحيتها 22 قتيال

أن الحصيلة  إلــى  بينهم أطفال ونــســاء، الفتا 
مرشحة لالرتفاع نتيجة وجود حاالت حرجة 

بني املصابني.
تل ستة مدنيني على األقل وجرح آخرون 

ُ
كما ق

بــقــصــف جـــوي مــن الــطــيــران املـــروحـــي الــتــابــع 
لقوات النظام عصر أمس على املنازل في بلدة 
الــجــنــوبــي. كما ذكر  التمانعة فــي ريــف إدلـــب 
الــدفــاع املــدنــي فــي ريــف إدلـــب، أن امـــرأة قتلت 
بينما أصيب زوجها بجراح خطرة جراء غارة 
من الطيران الحربي على قرية النقير في ريف 
إدلـــب، كما وقعت أضـــرار مــاديــة بــغــارات على 
بلدتي ركــايــا وعــابــديــن. وفــي الــســيــاق نفسه، 
أفاد الدفاع املدني في ريف إدلب، بإنقاذ رجل 
مــن تحت األنــقــاض بعد غـــارة جــويــة مــن قبل 
الــنــظــام اســتــهــدفــت مـــدرســـة للتعليم  طـــيـــران 

قبل الحوثيني وحلفائهم من القوات املوالية 
في  سيما  ال  صالح،  عبدالله  علي  للمخلوع 
جبلية  سلسلة  تــضــم  الــتــي  الــعــمــري  منطقة 
أعــاق  وفــر،  كــر  املنطقة ساحة  تحولت معها 
ــن خـــاللـــهـــا االنـــقـــالبـــيـــون تـــقـــدم الــشــرعــيــة  مــ

والتحالف أكبر قدر ممكن.
وازدادت وتيرة العمليات العسكرية للتحالف 
بصورة الفتة في الساحل الغربي، منذ مطلع 
أكتوبر/تشرين األول املاضي، عقب مهاجمة 
كانت  )سويفت(  إماراتية  سفينة  الحوثيني 
ــبــحــر قـــرب »بـــاب املـــنـــدب«، فــي طريقها إلــى 

ُ
ت

عــدن. وبعد ذلــك تكرر السيناريو مــع إعــالن 
ــبـــحـــريـــة األمـــيـــركـــيـــة عــــن تــعــرض  ــوات الـ ــ ــقـ ــ الـ
من  بصواريخ  الستهداف  لها  تابعة  مدمرة 
جهة الــيــمــن، أكــثــر مــن مـــرة، األمـــر الـــذي نفاه 

الحوثيون.
ويمثل الساحل الغربي منطقة استراتيجية 
البحر األحمر  الــيــمــن. ويــطــل على  فــي  مهمة 
مـــن ثــــالث مــحــافــظــات، تــبــدأ بــمــحــافــظــة تعز 
ــاب املـــنـــدب،  الـــتـــي يــتــبــعــهــا إداريـــــــا مــضــيــق بــ
العالم، مرورًا  التجارية في  أحد أهم املمرات 
بمديرية املخا التابعة إداريا لتعز، وتليهما 
محافظة الحديدة، الشريط الساحلي األطول 
املــطــل عــلــى الــبــحــر األحــمــر مــن خـــالل العديد 
املــديــريــات. ويقع في املحافظة أهــم مرفأ  من 

قوات املعارضة دمرت دبابتني لقوات النظام 
على أطــراف حي امليسر شرقي مدينة حلب، 
وسط اشتباكات عنيفة تدور بني الطرفني في 
املنطقة. وال يزال املدنيون في األحياء الشرقية 
مــن مــديــنــة حــلــب يــســقــطــون قتلى ومصابني 
تل سبعة 

ُ
بقصف جوي ومدفعي ال يهدأ، إذ ق

ــيـــدة وثـــالثـــة  ــل، بــيــنــهــم سـ ــ ــ مـــدنـــيـــني عـــلـــى األقـ
أطفال، باستئناف الطائرات الروسية قصفها 
توقف  بعد  املحاصرة،  الشرقية  حلب  أحياء 
لبضعة أيام. وقال مسؤول اإلعالم في الدفاع 
لـ »العربي  الليث،  أبو  املدني بحلب، إبراهيم 
الجديد« إن غارتني روسيتني استهدفا حيي 
الــــفــــردوس واملــــعــــادي شــرقــي حــلــب أدتــــا إلــى 
مقتل سبعة مدنيني وجرح آخرين. وبعد أيام 
من سيطرتها على القطاع الشمالي في شرق 
للنظام  التابعة  الجيش«  »قيادة  دعت  حلب، 
»ســـكـــان األحـــيـــاء الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة ملدينة 
حلب للعودة إلى منازلهم« بعد »إعادة األمن 

واالستقرار« إلى تلك األحياء.
تــزامــنــا مــع ذلـــك، كــانــت محافظة إدلـــب تشهد 
مجازر متنقلة على يد موسكو ونظام األسد 
تل أكثر 

ُ
راح ضحيتها عشرات املدنيني. فقد ق

صيب العشرات، بغارات 
ُ
من عشرين مدنيا وأ

جوية لطائرات النظام السوري الحربية، على 
ســــوق شــعــبــيــة وســــط مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان 

ــرب الــيــمــن.  ــ ــاب املــــنــــدب، جـــنـــوب غـ ــ نـــاحـــيـــة بـ
وجــــرى اســتــقــدام تــعــزيــزات عــســكــريــة كبيرة 
إلى عدن ومناطق ساحلية أخرى، استعدادًا 
ملــعــركــة عــلــى الـــســـواحـــل الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة 
بــاب، وهي التي 

ُ
لتعز وتحديدًا في مديرية ذ

تحولت إلى ساحة معركة كر وفر منذ أكثر 
إلــى مديرية املخا  املعركة  من عــام. وستمتد 
ــدم مـــوانـــئ الــيــمــن  ــ الــســاحــلــيــة الـــتـــي تــضــم أقـ
يسيطر  الــتــي  املــواقــع  وتتعرض  التاريخية. 
عليها الحوثيون وحلفاؤهم، لقصف متجدد 

منذ بدء عمليات التحالف.
ــرت مـــصـــادر مــحــلــيــة فـــي عـــدن أن الــقــوة  ــ وذكـ
ــاه املــنــاطــق  ــاتـــجـ الـــتـــي جـــــرى اســـتـــقـــدامـــهـــا بـ
املندب، مؤلفة من مجندين  بــاب  القريبة من 
ــات الـــجـــنـــوبـــيـــة جــــرى  ــظــ ــافــ ــحــ مـــــن أبـــــنـــــاء املــ
تــــدريــــبــــهــــم فـــــي قـــــاعـــــدة الــــعــــنــــد وكـــــذلـــــك فــي 
إبالغهم  أنه جرى  أريترية. وأضافت  جزيرة 
بـــاالســـتـــعـــداد ملــعــركــة فـــي الـــســـاحـــل الــغــربــي 
املــنــدب. وفيما كانت بعض  القريب مــن بــاب 
القوة  أن  عــن  تحدثت  اإلعــالمــيــة  التسريبات 
من  تعز و»تحريرها«  إلــى  للوصول  تستعد 
االنــقــالبــيــني، قللت املــصــادر مــن تلك األنــبــاء، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الـــهـــدف في  وقـــالـــت لـــ
املرحلة األولــى على األقــل، هو تأمني منطقة 
باب املندب، من خالل السيطرة على املناطق 
بــاب، وصــواًل إلى 

ُ
القريبة منها في مديرية ذ

ــان »الــتــحــالــف الـــعـــربـــي« قـــد أعــلــن  ــ املـــخـــا. وكـ
 ،2015 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  مــن  األول  فــي 
الــســيــطــرة عــلــى »بــــاب املـــنـــدب« ونــشــر قــواتــه 
فــي جــزيــرة مــيــون )تسمى أيــضــا بــريــم(، قبل 
أن تــتــقــدم جــنــبــا إلـــى جــنــب مــع قــــوات يمنية 
بــاب جنوب غرب 

ُ
موالية للشرعية، باتجاه ذ

تـــعـــز. إال أنـــهـــا واجـــهـــت مــقــاومــة شـــرســـة من 

االبــتــدائــي فــي مدينة خــان شيخون فــي ريف 
الــغــارة عــن إصابة  إدلـــب الجنوبي، وأســفــرت 
عدد آخر من املدنيني ودمار كبير في املدرسة.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أعــــلــــن »جــــيــــش الـــنـــصـــر« 
املنضوي في صفوف غرفة عمليات ريف حماة 
الشمالي، عن »قتل 9 عناصر وجرح أكثر من 
قــوات النظام بعد تفجير لغم  10 آخــريــن مــن 
الشمالي«. فيما  بهم بمنطقة في ريــف حماة 
ــتــل 

ُ
ذكـــر مــركــز حــمــاة اإلعـــالمـــي أن شــخــصــا ق

وجـــرح عــدد مــن املــدنــيــني نتيجة غـــارة جوية 
املريجب في  قرية  الــروســي على  الطيران  مــن 

ناحية السعن في ريف حماة الشرقي.
كما أفاد مصدر من تنسيقية »الرقة بوست« 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« بــــأن ثــالثــة مــدنــيــني من  لـــ
تلوا بانفجار 

ُ
عائلة واحــدة من مدينة الرقة ق

ــاء مــحــاولــتــهــم  ــنــ ــة أثــ ــنـ لـــغـــم فــــي أطـــــــراف املـــديـ
الــــخــــروج مــنــهــا بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة تـــل أبــيــض. 
فيما أعلن مركز الرسنت اإلعالمي عن سقوط 
ــارة مـــن الــطــيــران  ــ ــر غـ جـــرحـــى بــيــنــهــم طــفــل إثــ
الــحــربــي اســتــهــدفــت مــديــنــة الــرســنت فــي ريــف 
حمص الشمالي، بصواريخ فراغية. وفي ريف 
دمــشــق، جـــددت قـــوات الــنــظــام أمــس هجومها 
عــلــى قــريــة املــيــدعــانــي فـــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة 
مــن مــحــوريــن، حــيــث تـــدور مــعــارك عنيفة مع 
»جيش اإلســالم« في املنطقة، في محاولة من 

األخير لصد الهجوم.
مــن جهة أخـــرى، أعــلــن الجيش الــتــركــي، أمس 
األحــــــد، أنــــه قــصــف أهــــدافــــا ومــــواقــــع لتنظيم 
»داعـــــش« شــمــالــي ســـوريـــة فـــي ســيــاق عملية 
»درع الــفــرات«. وذكــر بيان صــادر عــن القوات 
املسلحة التركية أن »أهــداف ومواقع التنظيم 
قــصــفــت مـــن داخـــــل األراضـــــــي الـــســـوريـــة ومــن 

الحدود«، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

الحديدة(، وصواًل  البالد )ميناء  تجاري في 
إلى محافظة حجة الحدودية مع السعودية، 
والــتــي تــشــرف على البحر األحــمــر مــن خالل 

مديرية ميدي وأجزاء من مديرية عبس.
تحولت   ،2015 األول  ديسمبر/كانون  ومنذ 
إلــى ســاحــة معركة  الساحلية  مــيــدي  منطقة 
تــرتــفــع وتــيــرتــهــا بـــني الــحــني واآلخــــــر، وذلـــك 
بعدما تقدمت قوات يمنية موالية للحكومة 
الـــشـــعـــريـــة مــــن جـــهـــة الـــســـعـــوديـــة وســيــطــرت 
على أجــزاء من املديرية. وباتت أغلب الجزر 
الــيــمــنــيــة وأهــمــهــا فـــي الــبــحــر األحـــمـــر، تحت 
الشهرين  وفــي  الــعــربــي«.  »التحالف  سيطرة 
األخيرين، ارتفعت حدة املواجهات في جبهة 
ميدي بالتزامن مع تكثيف الضربات الجوية 
فــي الــحــديــدة، واالســـتـــعـــدادات عــلــى الجانب 

اآلخر للمعركة في »باب املندب«.
ولــــــدى ســــــؤال »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ملـــســـؤول 
قريب من الحوثيني في صنعاء عما إذا كان 
ــر لــلــســيــطــرة عــلــى الــســاحــل 

ّ
الــتــحــالــف يــحــض

الغربي، استبعد هذا املسؤول ذلك. وقال إن 
ــاب ال تشجع  بــ

ُ
تجربة املــعــارك فــي مــيــدي وذ

خـــصـــوم الـــحـــوثـــيـــني عـــلـــى فـــتـــح مـــعـــركـــة فــي 
الحديدة، على حد وصفه.

وال تــنــحــصــر أهــمــيــة الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي في 
باب املندب، بل إنه يشكل، في نظر البعض، 
املــنــفــذ الــــذي يــحــصــل مـــن خــاللــه الــحــوثــيــون 
عــلــى األســـلـــحـــة مـــن إيـــــــران، وفـــقـــا التــهــامــات 
خصومهم. وينظر آخرون للسواحل الغربية 
بــوصــفــهــا الــطــريــق األقــــرب لــتــطــويــق مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــني )صـــنـــعـــاء واملــحــافــظــات 
بعدما  بــهــا(،  املحيطة  والــوســطــى  الشمالية 
باتت قوات الشرعية تدق أبــواب صنعاء من 

الشرق.

أفرج النظام السوري عن 40 سجينًا من سجن حماة المركزي بناء على 
داخل  عصيانًا  أشهر  قبل  خاضوا  الذين  المعتقلين  مع  سابق  اتفاق 
فهد  والمعتقلين  األســرى  لفك  السورية  الهيئة  رئيس  وقال  السجن. 
باالتفاق  اآلن  حتى  يلتزم  لم  النظام  إن  الجديد«  لـ«العربي  الموسى 
المبرم في 2016/5/8 مع معتقلي سجن حماة، والذي قضى بإطالق 
المعتقلين  »يتعامل مع قضية  النظام  أن  إلى  سراحهم جميعًا، الفتًا 
على أنهم رهائن يحتفظ بهم للضغط على أهاليهم وعلى الشعب«.

رهائن لدى النظام

هدنة الوعر
قال المتحدث باسم 

مركز حمص اإلعالمي 
محمد السباعي لـ »العربي 
الجديد«، إن ممثلي أهالي 

حي الوعر في حمص 
سيعقدون مفاوضات 

جديدة مع النظام برعاية 
روسية إلعادة تطبيق 

اتفاق الهدنة في الحي.

نفذ عشرات من عناصر 
الدفاع المدني في 

عربين بغوطة دمشق 
الشرقية، وقفة احتجاجية 
تضامنًا مع مدينة حلب. 

واستنكروا استهداف مراكز 
الدفاع المدني وطالبوا 

بوقف المحرقة التي 
تتعرض لها المدينة.

وقفة 
احتجاجية

تحليلتقرير
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غزة مستاءة من تقليص تمثيلها

50 يومًا على معارك الموصل... الحسم ال يزال صعبًا

45
سياسة

  شرق
      غرب

هادي يعود إلى عدن

عاد الرئيس اليمني، عبدربه منصور 
هـــادي )الـــصـــورة(، أمـــس األحــــد، إلــى 
مدينة عــدن، بعد زيــارة قام بها إلى 
اإلمارات للمشاركة بمؤتمر الحفاظ 
عــلــى الـــتـــراث الــثــقــافــي واالحــتــفــاالت 
الــــ45. وكــان هــادي  الوطني  بعيدها 
قــد غــادر عــدن يــوم األربــعــاء املاضي 
مــتــوجــهــا إلــــى اإلمــــــــارات، عــقــب لــقــاء 
اليمن،  إلى  األممي  باملبعوث  جمعه 
الشيخ أحمد، والــذي  إسماعيل ولــد 
الحكومي  الجانب  مالحظات  تسلم 
على »خارطة الطريق« بشأن تسوية 

الصراع اليمني.
)العربي الجديد(

أنباء عن مقتل مخطط 
تفجيرات فرنسا

ــة ســـوريـــة  ــيـ ــادر إعـــالمـ أفـــــــادت مــــصــ
الــقــيــادي  بمقتل  مــعــارضــة،  محلية 
ــي تــنــظــيــم »الـــــدولـــــة اإلســـالمـــيـــة«  فــ
ــــش(، أبـــو بــكــر الــحــكــيــم، املتهم  )داعــ
فرنسا  لهجمات  بالتخطيط  األول 
قــصــف  ــر  ــ ــ إثـ وذلــــــــك  أخــــــــــرى،  ودول 
لــطــائــرات »الــتــحــالــف الــدولــي« على 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  ــــي 26  فـ الـــــرقـــــة، 
املـــاضـــي. وُيــعــتــبــر الحكيم،  الــثــانــي 
ذو األصول التونسية، مسؤواًل عن 
االعــتــداءات،  مــن  للعديد  التخطيط 
بــيــنــهــا هـــجـــوم صــحــيــفــة »شـــارلـــي 
ــاردو  ــ ــداء مـــتـــحـــف بــ ــ ــتــ ــ إيـــــبـــــدو« واعــ

التونسي، عام 2015.
)العربي الجديد(

قلق من سيطرة 
»الحشد« على مطار 

بغداد
تــثــيــر ســيــطــرة مــلــيــشــيــات »الــحــشــد 
مطار  مفاصل  أغلب  على  الشعبي« 
ــاء فــي  ــيـ ــتـ ــي قــلــقــا واسـ ــدولــ بــــغــــداد الــ
األوســـــــاط الـــعـــراقـــيـــة، ال ســيــمــا بعد 
تــســبــبــهــا بـــحـــاالت اخـــتـــفـــاء مــتــكــررة 
لــــبــــعــــض املــــــســــــافــــــريــــــن. وتـــمـــكـــنـــت 
ــنـــوات، مـــن عــزل  املــلــيــشــيــات، مــنــذ سـ
املــطــار بــشــكــل مــطــبــق عــن العاصمة 
وتــطــويــقــه مـــن خــــالل مــنــع أي جهة 
أخرى بالعمل معها في املطار، األمر 
الذي أتاح لها فرصة تنفيذ أجنداتها 
وتسخير املطار ورحالته لصالحها، 
ال سيما إلرسال مقاتلني لدعم نظام 
عراقية  مــن جنسيات  األســــد،  بــشــار 

وإيرانية وأفغانية. 
)العربي الجديد(

غزة: انتشال جثامين أربعة 
عمال من نفق

ــة وطـــبـــيـــة  ــيــ ــنــ ــنــــت مـــــصـــــادر أمــ ــلــ أعــ
فــلــســطــيــنــيــة، أمــــس األحـــــد، أن فــرق 
الــــدفــــاع املــــدنــــي انــتــشــلــت جــثــامــني 
أربــــــعــــــة عـــــمـــــال فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني مــن 
داخـــل أحــد األنــفــاق الــتــجــاريــة على 
ــان  ــر. وكــ الــــحــــدود بــــني غـــــزة ومــــصــ
الــجــيــش املـــصـــري قـــد ضـــخ كــمــيــات 
من املياه في أحد األنفاق التجارية 
عملية  صعب  مــا  حديثا،  املفتتحة 
اإلنــقــاذ ألكــثــر مــن أســبــوع. وأعلنت 
املــديــريــة الــعــامــة لــلــدفــاع املــدنــي أن 
انتشال جثامني  من  تمكنت  فرقها 
السبت  منذ  احتجزوا  عمال  أربعة 

املاضي.
)العربي الجديد(

أسرة مرسي تندد 
بحرمانها من زيارته 

نــــــــــددت أســــــــــرة الـــــرئـــــيـــــس املــــصــــري 
املـــعـــزول، محمد مــرســي )الـــصـــورة(، 
أمس األحد، باستمرار منع سلطات 
األمن املصرية زيارتها له في سجن 
بــرج الــعــرب، بــدون توضيح أسباب 
املــنــع. وأوضــحــت أنــهــا »حــاولــت من 
دون جدوى،   وألكثر من 50 مرة خالل 
 3 بتاريخ  آخرها  العالي،  العام  هــذا 
أن   ،2016 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
تــــــــزوره فــــي ســـجـــن طـــــــره، والـــســـبـــب 
املــعــتــاد فـــي الـــرفـــض أن هــنــاك قـــرارًا 
ــٍة مـــــا«. ودعـــــت أســـرة  بـــذلـــك مـــن جـــهـ
ــم املــتــحــدة إلـــى االلــتــفــات  مــرســي األمـ
إلــى »مــلــف انتهاك حــقــوق« الرئيس 

املعزول.
)العربي الجديد(

غزة ـ ضياء خليل

ــائـــج  ــتـ ــي نـ ــ ــ ــاع غـــــــــزة فـ ــ ــطــ ــ ــــن واقـــــــــــع قــ ــكـ ــ ــم يـ ــ ــ لـ
االنــتــخــابــات الــحــركــيــة لـــ »فــتــح« أحــســن من 
ــعـــاش حـــالـــيـــا، إذ ظــهــر أن  واقـــــع الـــحـــركـــة املـ
الـــقـــطـــاع ُهـــمـــش أو غـــّيـــب عـــمـــدًا عـــن املــشــهــد 
ــــذي رســـمـــتـــه قـــيـــادة  الـــفـــتـــحـــاوي الـــجـــديـــد الــ
ه لم يعد لغزة الثقل والحضور 

ّ
الحركة، أو أن

والــــــوزن الــتــنــظــيــمــي كــمــا كــــان عــلــى الـــــدوام. 
»فتح«  على  املحسوبني  الخمسة  بــني  ومــن 
املركزية  اللجنة  إلــى  الذين وصلوا  غــزة  في 
القطاع  للحركة، واحــد منهم فقط مقيم في 

الموصل ـ أحمد الجميلي

ــيــــة املـــشـــتـــركـــة وضـــع  ــت الـــــقـــــوات الــــعــــراقــ ــهــ أنــ
الــخــطــط الــجــديــدة الــخــاصــة بــمــديــنــة املــوصــل 
وضــواحــيــهــا، وذلـــك بعد 50 يــومــا مــن القتال 
ــا نــــجــــاحــــا واســــعــــا  ــيـــهـ ــقـــت فـ ــقـ املـــــتـــــواصـــــل، حـ
ــــدة، إال أنـــهـــا تــعــثــرت في  ــــرى عـ فـــي بـــلـــدات وقـ
مــرحــلــتــهــا الــرابــعــة، املــتــضــمــنــة اقــتــحــام مركز 
املدينة وإنهاء سيطرة مقاتلي تنظيم »الدولة 

اإلسالمية« )داعش( عليها.
في هذا السياق، علمت »العربي الجديد«، أن 
تغييرات  أجـــرت  املــشــتــركــة  العمليات  »قــيــادة 
جذرية على الخطة الخاصة باقتحام املدينة، 
الـــتـــي بـــاتـــت خــطــطــا عــــــدة، ال خـــطـــة واحــــــدة، 
مــن محاور  مــحــور  لكل  بــواقــع خطة مستقلة 
ــة، الــتــي تــلــف املــديــنــة، بهدف  ــعـ الــهــجــوم األربـ

أربيل ـ العربي الجديد

تعود مدينة سنجار العراقية، الواقعة غربي 
املوصل، إلى واجهة األحداث، بعد نحو عامني 
التي  الجرائم  من تعّرضها لواحدة من أبشع 
)داعــش(  »الــدولــة اإلسالمية«  ارتكبها تنظيم 
بعد احتالله أجزاء واسعة من العراق وسورية 
فـــي يــونــيــو/حــزيــران 2014، وإعـــــدام عــشــرات 
ــنـــســـاء مــــن الــطــائــفــة  الــــرجــــال وســـبـــي آالف الـ
وضواحيها.  املدينة  في  املتمركزة  األيزيدية، 
وأشارت معلومات متواترة عن محاوالت ملنع 
والقرى  املدينة  إلى  األيزيديني  السكان  عــودة 
الــجــبــلــيــة املــحــيــطــة بــهــا، بــعــد هــجــرة مماثلة 
انتهت بسكان املدينة املسيحيني السريان إلى 
اللجوء  منحتهم حق  أوروبــيــة مختلفة،  دول 
الـــدائـــم، أبــرزهــا فــرنــســا والــســويــد وأســتــرالــيــا 

 عن الواليات املتحدة.
ً
فضال

ــاق، ذكـــــرت مـــصـــادر حــكــومــيــة  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
ــد«، أن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــيــــل، لــــ ــة فـــي أربــ ــرديـ كـ
القريبة  املناطق  في  تبذل  وجهود  »تحركات 
من الحدود العراقية السورية، تخدم مخططا 
البري  الطريق  ومــّد  عليها،  للسيطرة  ايرانيا 

الواصل بني إيران بسورية عبر العراق«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  وقــــال مــصــدر كــــردي لـــ
ــا تــخــتــص  ــهـ ــقـــول إنـ »مــنــظــمــة تـــدعـــى يـــــــزدا، تـ
بالدفاع عن حقوق األيزيديني، ولها ممثلون 
فــي الــعــراق، والــواليــات املــتــحــدة، وبريطانيا، 
والـــســـويـــد، تــقــوم بــتــشــجــيــع األيـــزيـــديـــني على 
الخارج. وعملت على  إلى  العراق  الهجرة من 
تحقيق ذلك بطرق عدة ونقلت مئات العائالت 
ــــدول، بــل وضغطت  مــن املــخــيــمــات إلـــى تــلــك الـ
عــلــى الــرافــضــني لــلــهــجــرة منهم بــطــرق شتى، 
تتفاوت بني اإلغــراء املفرط بالحياة هناك، أو 
التهديد بــأن داعـــش قــد يــعــود بــأي وقـــت. وال 
من  الرغم  على  ملنازلهم  الــعــودة  اآلن  يمكنهم 
املدينة مــن سيطرة داعـــش«. وبــنّي أن  تحرير 
»الــهــدف من ذلــك كله، تأمني طريق إيــران إلى 
سورية، بعد أن أصبحت تلعفر في متناول يد 

ــي الــضــفــة  واألربـــــعـــــة اآلخـــــــــرون مـــقـــيـــمـــون فــ
الــغــربــيــة. ووصـــل أحــمــد حــلــس إلـــى اللجنة 
دعي بعد 

ُ
املركزية في »فتح«، وهو الذي است

غياب عشر سنوات لترتيب أوضاع الحركة 
الداخلية في ظل تغّول القيادي املطرود من 
املتكررة  الحركة محمد دحــالن، ومحاوالته 
الغزية. وكــان مفاجئا  اختراق جبهة »فتح« 
ــتـــحـــاويـــني، غـــيـــاب وخـــســـارة  ــفـ ــن الـ لــكــثــيــر مــ
الـــقـــيـــادي الـــبـــارز فـــي الـــحـــركـــة، نــبــيــل شــعــث، 
املحسوب على غزة أيضا، إضافة إلى خسارة 
كــل الــجــيــل الــثــانــي والــثــالــث الــذيــن ترشحوا 
 التغيير البنيوي 

ّ
لالنتخابات، مما يعني أن

جذرية  تغييرات  ال   
ّ
وأن يحدث،  لم  للتنظيم 

تــّمــت. ومــع ظــهــور نتائج االنــتــخــابــات، خرج 
أنصار »فتح« في غزة عن صمتهم، وطالبوا 
إليه،  القطاع  عن  الخمسة  املنتخبني  بعودة 
والعمل  الداخلية  األوضـــاع  ترتيب  أجــل  مــن 
على تطوير التنظيم الــذي يعاني منذ عشر 

سنوات من اإلهمال والتغييب.
في جامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
ـــ »الــعــربــي  ــة بـــغـــزة، عـــدنـــان أبــــو عـــامـــر، لـ ــ األمـ
بتغييرات  الــفــتــحــاويــني  ــال  آمــ  

ّ
إن الـــجـــديـــد«، 

لــم تتحقق، والـــذي حصل هــو غير  جوهرية 
 ال جــديــد في 

ّ
املـــأمـــول حــالــيــا، مــشــيــرًا إلـــى أن

أكثر   
ّ
أن اعتبار  على  ونتائجها  االنتخابات 

اللجنة  املنتخبني هم من  من ثلثي األعضاء 

على مختلف  قواته  التنظيم وتشتيت  إربــاك 
املــحــاور«. فــي هــذا الــصــدد، قــال العقيد سالم 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ حـــســـني الـــعـــبـــودي لـ
وقــائــدًا عسكريا  الخاصة  محور خطته  »لكل 
يرتبط بغرفة القيادة املشتركة، ومنها يتلقى 
ــاف أنـــه »مـــن املــؤمــل أن تشهد  أوامــــــره«. وأضــ
ســاعــات الــيــوم اإلثــنــني وغـــد الــثــالثــاء، تقدما 
ملحوظا بعد جــمــود مــحــاور وتــراجــع أخــرى 
خـــالل األيــــام املــاضــيــة، بفعل عــوامــل ســاعــدت 
االنتحاريون  أبرزها  الصمود،  على  التنظيم 
 عـــن اســتــغــاللــه املــدنــيــني 

ً
ـــاصـــة، فـــضـــال

ّ
والـــقـــن

كنقطة ضعف يحتمي بهم من دون أن نتمكن 
مــن اســتــخــدام الــســالح الثقيل داخـــل األحــيــاء 
املــأهــولــة بــالــســكــان«. وكــشــف أن »أمـــس األحــد 
شهد نقل قطعات جديدة إلى ساحات املعركة 
وعـــلـــى مــخــتــلــف املــــحــــاور، واســـتـــبـــدال أخـــرى 

املليشيات، التي تشرف عليها إيران بالكامل«.
الــصــدد، ذكــر تقرير نشرته صحيفة  فــي هــذا 
ــكــــرديــــة، أن  »وشــــــــه« الـــتـــي تـــصـــدر بـــالـــلـــغـــة الــ
ــزدا، مـــراد إســمــاعــيــل، أقنع  »رئــيــس منظمة يــ
الــفــتــاة األيـــزيـــديـــة الــنــاجــيــة مـــن أســــر داعــــش، 
ــي قضيتها والــتــرويــج 

ّ
ــراد، بــعــد تــبــن نــاديــة مــ

ــادة الــــدول  ــ لــهــا فـــي الـــعـــالـــم، بــــأن تــطــلــب مـــن قـ
بــاب هجرة األيزيديني  األوروبــيــة وكندا فتح 
ــت بــالــفــعــل وعــــدًا مـــن كــنــدا 

ّ
لـــدولـــهـــم، وقــــد تــلــق

الصحيفة  أيــزيــدي«.   1500 بهجرة  بالسماح 
التي بحثت عن خلفية رئيس املنظمة، ربطت 
في تقريرها بينه وبني اإليرانيني، عن طريق 
قريب له يعمل مستشارًا ملسؤول عراقي بارز 
ــارت إلــى أنــه »أخــذ  وعــلــى عــالقــة بــإيــران. وأشــ
املنطقة،  يعمل من أجل هجرة األيزيديني من 
وإبقاء سنجار واملناطق املؤدية إلى األراضي 
املجال  إلفساح  السكان،  من  خالية  السورية، 
أمام اإليرانيني لفتح املمر الذي يسعون إليه«.

وأضافت الصحيفة أن »طلب نادية مراد، التي 
اخــتــيــرت ســفــيــرة لــلــنــوايــا الــحــســنــة فــي األمــم 
األيزيديني  لجوء  تسهيل  الــدول  من  املتحدة، 

الفتحاوي،  القيادي  نجم  صعود  مقابل  في 
جبريل الرجوب، أحد أبــرز وأشــرس خصوم 
ر أستاذ العلوم السياسية من 

ّ
دحالن. ويحذ

 غزة قد تذهب باتجاه دحالن أكثر، إذا ما 
ّ
أن

أدار عباس ظهره لها أكثر.
في جامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  ويقول 
األزهــــــــر بــــغــــزة، نــــاجــــي شــــــــراب، لـــــ »الـــعـــربـــي 
 واقع حركة »فتح« في القطاع لن 

ّ
الجديد«، إن

وكونهم أكثر خبرة بمثل هذه املعارك«. وفي 
الــوقــت نــفــســه، أبــــدى خشيته مــن »ارتــكــابــهــم 
جـــــرائـــــم وانــــتــــهــــاكــــات إنـــســـانـــيـــة عـــلـــى غـــــرار 
املحورين الجنوبي والغربي، الذي يتواجدون 
فيه فــي معركة املــوصــل«. ولــفــت إلــى أن »أمــر 
وصولهم لم يعلن وتم منحهم غطاء الجيش 
و)رئــيــس الـــوزراء حــيــدر( العبادي وافــق على 
ــك، كــونــه يــريــد نــصــرًا تــحــت أي ظـــرف قبل  ذلــ

نهاية ديسمبر/كانون األول الحالي«.
بدوره، ذكر العقيد في قيادة عمليات نينوى 
 »املدنيني الذين يتخذهم 

ّ
باسم الحمداني، أن

ــــدروع بــشــريــة، هـــم الــتــحــدي األكــبــر  ــــش كــ داعـ
الـــذي يــواجــه قــطــعــاتــنــا«. وأضــــاف الحمداني 
»القطعات   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في 

 
ّ
وأن عـــدة،  مــحــاور  فــي  تقدما  العراقية حققت 

وجود املدنيني تسّبب بتباطؤ املعارك«.

لها إلــى الــواليــات املتحدة والــدول األوروبــيــة، 
برفقة إسماعيل.

ــــزب  ــــحـ ــي الـ ــ ــ ــــق الــــــقــــــيــــــادي فـ ــ
ّ
ــل ــ ــه، عــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ

على  أمــني،  حمة  الكردستاني،  الديموقراطي 
ذلــك بالقول إن »هناك من ال يرغب في عودة 
السكان إلى سنجار«. وأضــاف في حديث مع 
دخول  بوابة  »سنجار  أن  الجديد«،  »العربي 
أحد  وكذلك  املليشيات،  إلــى  بالنسبة  سورية 
مداخل العمال الكردستاني في تهديد حدود 
تركيا. لذلك هناك من ال يرغب أو يعمل على 
تركها مدينة خاوية على األقل، خالل العامني 
ــوري«. ورأى أن  ــ ــسـ ــ الـ املـــلـــف  املــقــبــلــني بــســبــب 
»العمال الكردستاني ومليشيات الحشد باتا 
في مرحلة تناغم وتوافق كبيرين، في عدد من 
املــلــفــات، مما يعني أن األمـــر عــبــارة عــن إرادة 
إيرانية«. مع العلم بأن إيــران انتبهت ألهمية 
سنجار في وقت مبكر، لذلك دفعت بمسلحني 
ــزاء من  ــ مـــن الـــكـــردســـتـــانـــي، لــالنــتــشــار فـــي أجــ
تدريبية  ومعسكرات  قــواعــد  وإقــامــة  سنجار 
وأخذوا يجندون شبانا أيزيديني، تحت إغراء 
املال وفكرة الدفاع عن مناطقهم، قبل أن تنّسق 
إيـــران بــني الــحــزب وقــيــادة »الحشد الشعبي« 
تأسيس  مستلزمات  توفير  ليتم  بــغــداد،  فــي 
لــواء مسلح من ألف عنصر، يضّم خليطا من 
أهالي سنجار وأكراد سوريني، ضّم العشرات 
القريبة من سنجار،  العربية  القرى  أبناء  من 

خصوصا تلك التي تعاونت مع »داعش«. 
ــة أن  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــر صــــحــــافــــيــــة سـ ــ ــاريــ ــ ــقــ ــ وذكــــــــــــــرت تــ
»اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إيـــــــران لــلــمــســتــقــبــل تــتــضــمــن 
تــأمــني مــنــاطــق مــعــيــنــة فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة، 
بينها تلعفر وسنجار واملناطق ذات األغلبية 
السكانية الكردية، في شمال سورية، وصواًل 
إلى حلب وبعدها الالذقية فالبحر املتوسط. 
وبــذلــك تحصل عــلــى طــريــق يمكنها مــن نقل 

الدعم لتنفيذ مشاريعها في سورية ولبنان.
ووفقا ملراقبني في إقليم كردستان، فإن إخالء 
مناطق محددة من الطريق الــذي تسعى إليه 
ــعـــددة، بينها  ــتـ إيـــــــران، يــتــضــمــن إجــــــــراءات مـ
تشجيع هجرة سكانها من الشبان إلى خارج 
الــعــراق. وكــذلــك دفــع األســر التي نزحت تحت 
تهديد »داعــش« إلى البقاء بعيدًا عن املنطقة 

والعيش في املخيمات.
ــــني،  ــديـ ــ ــزيـ ــ ــر األيـ ــ ــيـ ــ ــه، قـــــــال نــــجــــل أمـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
بــريــن تحسني بـــك، إنـــه »لــيــس بــاإلمــكــان منع 
األيزيديني من الهجرة إلى الخارج، فهم فقدوا 
إليهم.  الثقة  إعــادة تلك  الثقة بالعراق ويجب 
نحن ننتظر صدور قرار من البرملان األوروبي 
ــراف  ــ ــتــ ــ ــة األيـــــزيـــــديـــــني واالعــ ــايـ ــمـ يـــتـــعـــلـــق بـــحـ
بــتــعــرضــهــم لــــإبــــادة، لــكــن لــيــس هـــنـــاك قـــرار 
فــي إقــلــيــم كــردســتــان وفـــي الــعــراق بــوجــه عــام 

لحمايتهم، لذلك يهاجرون«.

 مؤثرًا 
ً
 غــزة لم تكن عامال

ّ
أن السابقة. ويــرى 

واضحا في االنتخابات كما أظهرت النتائج، 
 تمثيلها 

ّ
بــأن وقــد تكون رسالة سلبية لغزة 

يتقلص. ويــوضــح أن رجـــاالت دحــالن غابوا 
عن االنتخابات بصورة واضحة، وهذا يبدو 
ضربة قاضية من قبل »فتح« لجهود القيادي 
املـــطـــرود مــن الــحــركــة الــتــي ذهــبــت ســـدى في 
إفشال وإرجاء االنتخابات واملؤتمر السابع، 

منهكة من املــعــارك«. وأكــد أن »غالبية القوات 
السادسة  الفرقة  مــن  هــي  استبدالها  تــم  التي 

عشر والتاسعة«.
مــــن جـــانـــبـــه، نــــــّوه مـــصـــدر عـــســـكـــري بــقــيــادة 
ــه »وصــلــت  ــى أنــ عــمــلــيــات تــحــريــر نـــيـــنـــوى، إلــ
ــيـــات الـــحـــشـــد  ــيـــشـ ــلـ ــيــــرة مـــــن مـ وحــــــــــدات صــــغــ
إلــــى مــنــطــقــة كــوكــجــلــي، فـــي املـــحـــور الــشــرقــي 
للموصل«. وأضــاف أن »نحو 300 عنصر من 
مليشيا عــلــي األكـــبـــر والــنــجــبــاء والــعــصــائــب 
وبدر وحزب الله العراقية وصلت إلى املحور 

الشرقي بثياب الجيش العراقي«.
ــديــــد«، أن  »الـــعـــربـــي الــــجــ وأوضـــــــح املــــصــــدر لــــ
»مــجــيء املــلــيــشــيــات يــأتــي بــعــد عــجــز الــقــوات 
فــي أحــيــاء  إدارة حـــرب شــــوارع  النظامية عــن 
القادسية والشيماء والبكر في شرق املدينة، 
بــشــكــل يـــصـــّب فـــي صـــالـــح عــمــلــيــات الــتــحــريــر 

إلــيــهــا، صـــدم قـــادة تــلــك الــــدول الــذيــن يــريــدون 
مناطقهم،  من  النازحني  األيزيديني  مساعدة 
بـــداًل مــن تشجيع هجرتهم«.  ودعـــم إعــمــارهــا 
وذهبت الصحيفة إلى حّد القول إن »ما يضع 
الشكوك حول منظمة يزدا، هو أنها تأسست 
في 28 أغسطس/آب 2014، بعد مرور 25 يوما 
على هجوم داعش على سنجار، وبعد حملة 
الهجوم،  بسبب  للمنكوبني  مــســاعــدات  جمع 
وإقـــــامـــــة وحــــــــدة طـــبـــيـــة عـــلـــى جـــبـــل ســنــجــار 
ملساعدة النازحني، أخذت املنظمة تعمل على 
تشجيع األيــزيــديــني على الــهــجــرة إلــى خــارج 
ت املنظمة حالة 

ّ
العراق«. وفي غضون ذلك، تبن

زيارة  بترتيب  وقامت  مــراد،  األيزيدية  الفتاة 

يختلف كثيرًا بعد االنتخابات الحركية، نظرًا 
الفلسطينية،  املــصــالــحــة  بــمــلــف  الرتــبــاطــهــا 
املطلقة  الحرية  »حــمــاس«  وعــدم منح حركة 
 واقع »فتح« 

ّ
لها في القطاع. ويؤكد شراب أن

ــــزة ســيــظــل مـــرهـــونـــا بـــمـــدى الـــوصـــول  فــــي غـ
مع  الفلسطينية  للمصالحة  تفاهمات  إلــى 
القطاع  الــتــي تسيطر على  حــركــة »حــمــاس« 
منتصف  الفلسطيني  االنقسام  أحـــداث  منذ 

يونيو/حزيران عام 2007.
وعن الخالفات القائمة بني عباس ودحــالن، 
يعتبر شــراب أنها لن تنتهي على الرغم من 
االنتخابات التي جرت وأفرزت قيادة جديدة 
الــثــوري، وأقصت  للجنة املــركــزيــة واملــجــلــس 
ويشدد  منها.  األخير  على  املحسوب  التيار 
على أهمية إدراك قيادات »فتح« طبيعة هذه 
الخالفات والعمل على حلها كونها خالفات 
سياسية قائمة داخل الحركة لم تكن موجودة 
في السابق، على الرغم من كل الخالفات التي 
قبل  الحركة سابقا  قيادات  بني  قائمة  كانت 
صــراع الرجلني. ويلفت شــراب إلــى أن حركة 
»حــــمــــاس« كـــونـــهـــا مــســيــطــرة عـــلـــى الــقــطــاع 
ســـتـــحـــاول الـــتـــعـــامـــل بــــذكــــاء مــــع الـــخـــالفـــات 
القائمة بــني عــبــاس وتــيــار الــقــيــادي املــطــرود 
مــــن حــــركــــة فــــتــــح، إال أنــــهــــا ســـتـــحـــافـــظ عــلــى 
عالقتها مع »فتح« بشكل أساسي كونها ال 

تزال تمثل الشرعية الرسمية للحركة.

من جانبه، أفاد معاون قائد العمليات الخاصة 
فـــي جـــهـــاز مــكــافــحــة اإلرهــــــاب الــعــمــيــد الــركــن 
حــيــدر الــعــبــيــدي، أن »داعــــش فــخــخ الــطــائــرات 
ولكن  العسكريني  الــقــادة  الستهداف  املسّيرة 
القوات العراقية أحبطت هذه املحاوالت، وتم 
لتصنيع  املوصل  شــرق  معملني  على  العثور 
الطائرات املسّيرة«. وأشار في مؤتمر صحافي 
عقده قــرب املــوصــل، إلــى أن »الــقــوات العراقية 

سيطرت على أجزاء كبيرة من الساحل«. 
وقـــال املــتــحــدث بــاســم الــقــيــادة العميد يحيى 
والفرقة  التاسعة  الفرقة  »قـــوات  إن  الــزبــيــدي، 
عملياتها  محاور  في  كبيرًا  تقدما  تحقق   15
ضمن معركة استعادة مدينة املوصل«، مشيرًا 
إلى أن »الطريق الذي قطعته هذه القوات هو 
في  يربط معاقله  للتنظيم  إمـــداد  آخــر طريق 

العراق بالخارج«.

مؤتمر »فتح« 
السابع

ــقــــول قــــيــــادي فـــتـــحـــاوي  ــاق، يــ ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
الحالية  »الــتــركــيــبــة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
أن  التي تم تسريبها، أظهرت  املركزية  للجنة 
60 في املائة من أعضاء اللجنة املركزية هم من 
في الضفة الغربية املحتلة، و35 في املائة من 
 من 5 في املائة من الشتات. ما 

ّ
قطاع غزة، وأقل

يعني أن املقصود هو نقل ثقل فتح إلى أماكن 

رام اهلل ـ نائلة خليل

لـــم تــعــلــن بــعــد الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة 
ــابـــع، لــكــن ما  ملــؤتــمــر »فـــتـــح« الـــسـ
رشح من نتائج ومعطيات، طيلة 
أيـــــام املـــؤتـــمـــر الــخــمــســة، والــــــذي ُعـــقـــد بــمــقــّر 
الــرئــاســة فــي رام الــلــه، ومــا يــرشــح حاليا من 
لقيادات  انــتــقــادات الذعـــة مبطنة وصــريــحــة 
»فـــتـــح« تـــصـــّب فـــي اتـــجـــاه وضــــع الــلــمــســات 
إلى »حزب  الرسمية األخيرة النتقال »فتح« 
للسلطة«، تقع على عاتقه مهمة الحفاظ على 
الــذي يتعايش مــع االحــتــالل.  الــوضــع القائم 
كــمــا كـــّرس املــؤتــمــر الــرئــيــس مــحــمــود عباس 

رئيسا أوحد للحركة.
عباس الذي افتتح املؤتمر بعبارة »نعلن عن 
افتتاح املؤتمر... واللي مش عاجبو يصطفل«، 
 من االنتقادات والتظلمات 

ً
سيواجه كّما هائال

لكوادر الحركة، لكنهم يعلمون بأنه لن يكون 
املؤتمر  اللعبة حتى  قــواعــد  فــي  تغيير  هناك 
املقبل )عام 2020(، والذي نجح عباس بوضع 

نواته الحالية خالل األيام املاضية.

السلطة، لتكون حزب السلطة. وهذا يعود بنا 
إلــى خــطــاب الــرئــيــس الـــذي لــم يتحدث كقائد 
للحركة، بل كان التداخل في خطابه كبيرًا جدًا 

لصالح حديثه كرئيس للسلطة«.
 إن »خــطــاب الرئيس 

ً
ويــتــابــع الــقــيــادي قــائــال

لــم يــكــن خــطــاب قــائــد فــتــح، بــل خــطــاب رئيس 
ــز عــلــى املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة  ــــذي ركــ الــســلــطــة الـ
ــّوقــــني،  ــعــ الـــســـلـــمـــيـــة، والــــفــــســــاد، واملـــــــــــرأة، واملــ
رسالة  هذه  والفن.  والتكنولوجيا،  والتعليم، 
دولـــــة، أي ســلــطــة، ال خـــطـــاب حـــركـــة ثـــوريـــة«. 
ــيــــار األســـــاســـــي الخـــتـــيـــار  ــم أن املــــعــ ــلـ ــعـ ــــع الـ مـ
أعضاء املؤتمر بنسبة 85 في املائة، هو أنهم 
مــــن مـــوظـــفـــي الـــســـلـــطـــة، مـــدنـــيـــني وعــســكــريــني 
ومــتــقــاعــديــن. مــا يــعــنــي أن »فــتــح« ستحافظ 

على بقاء السلطة.
ــام  ــاء املـــؤتـــمـــر فـــي األيــ يـــذكـــر أن تــمــثــيــل أعـــضـ
واللجنة  الــثــوري،  املجلس  مــن  كــان  الخمسة، 
ــاري لــحــركــة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــلــــس اإلسـ ــة، واملــــجــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ املـ
»فتح«، والسفراء، والعسكريني، وقــادة األمن، 
وبعض  الــدولــة،  موظفي  وكبار  واملتقاعدين، 
الــــــــوزراء، بــمــن فــيــهــم رئــيــس حــكــومــة الــوفــاق 

ــــي الــحــمــد الـــلـــه، والـــنـــائـــب الــعــام  الــوطــنــي رامـ
يتقاضون  ممن  أي  بـــراك.  أحــمــد  الفلسطيني 
الفلسطينية.  الوطنية  السلطة  مــن  رواتــبــهــم 
ـــــم فـــــي مــــقــــر الــــرئــــاســــة 

ّ
ـــــظ

ُ
كــــمــــا أن املــــؤتــــمــــر ن

ــل الـــتـــلـــفـــزيـــون الــرســمــي  ــمـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـ
الفلسطيني واإلذاعة ووكالة األنباء الرسمية 
»وفــــــــا« واألجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة عـــلـــى اخــتــالفــهــا 

إلنجاحه.
وفــي نظرة سريعة على األســمــاء الــفــائــزة في 
اللجنة املركزية للحركة، وهي بمثابة السلطة 
التنفيذية، أي أعلى الهيئات في »فتح«، يظهر 
»كوتا  بـ فوز ما تعرف حسب أعضاء املؤتمر 
يحرص  الذين  األعضاء  أي  عباس«،  الرئيس 

الـــرئـــيـــس عــلــى وجــــودهــــم فـــي املـــركـــزيـــة وهـــم، 
الــرجــوب، وحسني  العالول، وجبريل  محمود 
املحيسن،  وجــمــال  عريقات،  وصــائــب  الشيخ، 
ومحمد املدني، وعــزام األحمد، وعباس زكي، 
الطيراوي بتحالفه مع  استطاع توفيق  فيما 
ناصرالقدوة وروحي فتوح البقاء في املركزية، 

والتي خرج منها سلطان أبو العينني.
األســمــاء الــجــديــدة فــي املــركــزيــة لــم تــخــرج من 
والتعليم  الــتــربــيــة  كــوزيــر  السلطة  حــســابــات 
نهيت تحالفات القيادي 

ُ
صبري صيدم، كما أ

املطرود من حركة فتح محمد دحالن في غزة 
اللواء  لــدخــول  عبر فــوز أحمد حلس، إضــافــة 
التشريعي  املجلس  وعــضــو  جــبــر،  إسماعيل 

الــســابــق دالل ســـالمـــة، إلـــى الــلــجــنــة املــركــزيــة. 
وتــــرى أوســــاط فــتــحــاويــة بـــأن »تــمــثــيــل قطاع 
غــــزة ضــعــيــف عــلــى الـــرغـــم وجــــود حــلــس، ألن 
ــوبـــون عــلــى  ــر والــــــقــــــدوة وفـــــتـــــوح، مـــحـــسـ ــبـ جـ
حيث  الغربية  الضفة  فــي  السياسية  النخبة 
يعيشون، في حني ُسجل غياب مدينة القدس 
املحتلة من اللجنة املركزية بشكل كامل، وبقي 
الرفاعي  الشتات مقتصرًا على سمير  تمثيل 
لــتــدارك األمر  في إقليم ســوريــة، وأي محاولة 
مؤثرة«.  وغير  ضعيفة  ستكون  التعيني  عبر 
وتـــؤكـــد هــــذه األوســــــاط أن »إقـــصـــاء الــشــتــات 
واقتصارها  املركزية  اللجنة  من  الفلسطيني 
على عضو واحد، أكد أن ثقل املركزية ينسجم 

الــغــربــيــة«. وعلى  الضفة  فــي  السلطة  مــع ثقل 
البرغوثي  مــروان  األسير  القائد  أن  الرغم من 
تصدر قائمة اللجنة املركزية إال أنه تم تفتيت 
تياره في »فتح« وعرقلة وصوله إلى اللجنة 
املركزية. مع العلم أن أعضاء اللجنة املركزية 
انتخاب 18 منهم إضافة  هــم 23 عــضــوًا، يتم 
 12 بموافقة  أعــضــاء  أربــعــة  وتعيني  للرئيس، 

عضوًا مركزيا.
ويرى الكاتب واملحلل جهاد حرب في حديٍث لـ 
»العربي الجديد«، أن »النتائج األهم للمؤتمر 
عباس  محمود  الرئيس  تكريس  هــو  السابع 
رئيسا للحركة. وأغلب الشخصيات الجديدة 
فــي اللجنة املــركــزيــة، هــم مــن املقربني لعباس 

وعملوا معه، أو يتفقون مع نهجه السياسي«. 
ويضيف بأن »املؤتمر السابع كــّرس ما نص 
عــلــيــه املــؤتــمــر الـــســـادس فـــي عــــام 2009، بــأن 
زمام  يمسك  نظام جمهوري،  في  ملك  عباس 
السلطة  الثالث،  األساسية  القيادية  الهيئات 
الفلسطينية، ومنظمة التحرير، وحركة فتح«.

ــرار وهـــي عضو  مـــن جــهــتــهــا، تــعــتــبــر هــيــثــم عــ
ــوري ســــابــــق، وإحـــــــدى املـــرشـــحـــات  ــ مــجــلــس ثــ
املركزية  اللجنة  فــي  الــحــظ  يحالفها  لــم  الــتــي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، بــأنــه  فـــي تــصــريــحــات لــــ
 1987( األولــى  االنتفاضة  قيادات  إقصاء  »تــّم 
1993(، والــعــمــل الــجــمــاهــيــري. واملــؤتــمــر كــان 
عبارة عن محاكمة لقيادات االنتفاضة األولى 
مثلي أنا، وحسن اشتيوي، وإبراهيم خريشة، 
وســرحــان دويـــكـــات، وبــكــر أبـــو بــكــر«. وتشير 
إلى أن »قيادات الحركة التي فازت تآلفوا على 
أو  برنامج وطني  يتآلفوا على  ولــم  مصالح، 
املركزية  واللجنة  الــحــركــة.  داخـــل  فــي  تجديد 
املــيــدان، بل  لــم تمثل الشباب أو العاملني فــي 
الــواقــع،  ــر  األمـ أي  التقليدية،  الــقــيــادة  كــّرســت 
ــادت تــدويــر نــفــس الــقــيــادات، الرتــيــاحــهــم  ــ وأعـ

لهذه التركيبة«.
وتضيف عرار أن »األمر حصل أيضا بقيادات 
تــاريــخــيــة تـــم تــعــيــيــنــهــا أعـــضـــاء دائـــمـــني في 
أعضاء  ال  الرئيس،  قــال  كما  املركزية،  اللجنة 
شرف كما تردد، وهم سليم الزعنون ومحمد 
القدومي«. ولفتت  )أبــو ماهر( وفــاروق  غنيم 
اليوم األول وانعكس  كــان من  أن »الخلل  إلــى 
بــوجــود مــن 200 إلــى 400 عضو مــؤتــمــر، من 
ووزراء  وســفــراء،  السلطة  فــي  العاملني  كــبــار 
ورجال أمن. هؤالء لم يكتفوا بكونهم أعضاء 
مــؤتــمــر، بــل تــكــالــبــوا عــلــى املــؤتــمــر، ورشــحــوا 

أنــفــســهــم لــلــمــركــزيــة والـــــثـــــوري، مــســتــفــيــديــن 
مــن مــواقــعــهــم كــأصــحــاب قــــرار فــي التوظيف 
ــــوارد الــحــركــة والــســلــطــة«.  والــســيــطــرة عــلــى مـ
وتــوضــح أن »الــخــلــل كـــان مــن لحظة تصميم 
الــعــضــويــة، لكننا قــلــنــا إن ذلـــك ســيــتــعــدل في 
التصويت لكنه لم يتعدل، الخيار الديمقراطي 
الذي ذهبنا إليه لم يكن كافيا في ظل تصميم 

العضوية الحالي«.
النضالية  »الــخــطــوات  إن   

ً
قائلة عـــرار  وتختم 

جيل  نــحــن  نعتبرها  الــحــركــة،  اها 
ّ
تتبن الــتــي 

الـــقـــيـــادة الـــوســـطـــى غـــيـــر قـــــــادرة عـــلـــى إقـــنـــاع 
الــشــعــب بــأنــهــا نــضــال ضــد االحـــتـــالل، فهناك 
عــــدم قــنــاعــة بــواقــعــيــتــهــا، وبــالــخــطــوات الــتــي 
تبنتها فــتــح إلنـــهـــاء االحـــتـــالل. ويــمــكــن لــهــذا 
الـــســـبـــب يـــعـــتـــبـــرونـــنـــا مـــتـــطـــرفـــني، ألن نــهــج 
املقاومة الشعبية السلمية املطروح حاليا هو 

نهج مقنن، وبحاجة إلى إعادة النظر«.
بدوره يرى القيادي في الحركة كايد ميعاري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »اللجنة  لـــ فــي حــديــث 
املنتخبة مع حفظ االعتبار ألعضائها الجدد، 
لـــم تــنــجــح عــلــى مـــر ســبــع ســـنـــوات فـــي العمل 
بــروح القيادة املــوحــدة، وكــل منهم كــان يدور 
فــي فــلــك خـــاص بـــه، حــتــى غـــدا كــــوادر الحركة 
الثاني والثالث والرابع عبارة  املستويني  في 
عن زبائن لــدى هــذا القيادي أو ذاك. ومنحت 
ــادات فـــرصـــة لكثير  ــيـ ــقـ بــيــئــة الــتــنــاحــر بـــني الـ
مـــن املــتــســلــقــني، فــرصــة تــبــوء املـــراتـــب العليا 
فـــي الــســلــم الــتــنــظــيــمــي والـــوظـــيـــفـــي مـــن دون 
معيار واضــح سوى مدى الــوالء للقائد. ومن 
املــتــوقــع احـــتـــدام هــــذا الــتــنــاحــر عــنــد اخــتــيــار 
خليفة الرئيس محمود عباس إذا حصل وتم 

مناقشة هذا األمر«.

)Getty/تعرضت األيزيديات في العراق النتهاكات عدة )كريس ماكغراث

أّمن عباس السيطرة حتى المؤتمر المقبل في 2020 )أحمد غربلي/فرانس برس(

لم تنتج انتخابات الحركة أية تغييرات جذرية )عصام الريماوي/األناضول(

الذي  السابع،  »فتح«  حركة  مؤتمر  يكّرس 
الرئيس  نفوذ  األحـــد،  أمــس  أعماله  انتهت 
حزٍب  إلــى  الحركة  وتحّول  عباس،  محمود 
يعتبر  كما  ثــوريــة،  حركة  من  بــدًال  للسلطة، 
في  يــدور  »من  أن  هــؤالء  ويــرى  معارضون. 
الحركة«، خصوصًا  ال  فلك عباس هو من فاز، 

أنه تّم إبعاد عدد من الكوادر المؤثرة فيها

قضية

رسائل ونتائج تكّرس الحركة 
»حزبًا للسلطة«

تم تفتيت تيار البرغوثي 
في »فتح« وعرقلة 

وصوله للمركزية

المؤتمر كان عبارة 
عن محاكمة لقيادات 

االنتفاضة األولى

استراتيجية إيران 
تتضمن تأمين مناطق 

في العراق وسورية

غاب قطاع غزة عن 
المشهد الجديد لحركة 

»فتح« بعد انتخابات 
لجنتها المركزية التي 

وصل إليها واحد فقط 
مقيم بالقطاع، ما 

أسقط اآلمال بتغييرات 
جوهرية

باتت سنجار العراقية في 
قلب عاصفة التغيير 

الديمغرافي عقب 
معلومات عن محاولة 

منع عودة السكان 
األيزيديين إلى المدينة 

والقرى المحيطة

طليعة  )الصورة(  البرغوثي  مروان  األسير  الفتحاوي  القيادي  تصّدر 
المركزية لحركة »فتح«، بعد حصوله على  اللجنة  الفائزين بعضوية 
70 في المائة من أصوات أعضاء 
ــســابــع. ولــم  مــؤتــمــر الــحــركــة ال
للبرغوثي  الـــ14  السنوات  تمنع 
انتخابه.  االحتالل، من  في سجون 
ــدوى، في  واعــتــبــرت زوجــتــه فـ
ــرس«  ــس ب ــران ــٍث لــوكــالــة »ف حــدي
إفــشــال  نــجــح فــي  »مـــــروان  أن 
إلسكاته  اإلســرائــيــلــي  المخطط 
السياسة  وعن  الشارع  عن  وعزله 

الفلسطينية«.

أغلبية ساحقة لمروان البرغوثي

العراق: سنجار تدخل عاصفة التغيير الديمغرافي
خاص

متابعة

مع الحدث
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توثيق التعاون وفصل جديد في العالقات»منتدى دراسات الخليج«: تحديات العالقات مع أميركا ونصائح اقتصادية روحاني يتوّعد واشنطن
قمة »التعاون« بمشاركة ماي

67
سياسة

  شرق
      غرب

نتنياهو يريد تأجيل
إخالء مستوطنة عمونا

اإلسرائيلية،  الحكومة  رئيس  أعلن 
ــــورة(، أن  ــــصـ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو )الـ
ــن املــحــكــمــة  ــ الـــحـــكـــومـــة ســـتـــطـــلـــب مـ
ــة تـــأجـــيـــل مـــوعـــد هـــدم  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
وإخـــــاء مــســتــوطــنــة عــمــونــا ثــاثــن 
يومًا إضافيًا، مــن أجــل إعـــداد مباٍن 
سكنية بديلة للمستوطنن. ويأتي 
إعــــان نــتــنــيــاهــو بــعــد أن فــشــل لقاء 
عقده السبت مع زعيم حزب »البيت 
الـــيـــهـــودي«، نــفــتــالــي بــيــنــت، بــشــأن 
مـــواصـــلـــة تـــشـــريـــع قــــانــــون تــســويــة 

مستوطنة عمونا. 
)العربي الجديد(

شركة أحواض سفن
إماراتية تصنع سفنًا 

إلسرائيل
قالت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
في تقرير لها أمس األحد، إن السفن 
الــحــربــيــة »ســاعــر« الــتــي سيحصل 
بعد  عليها  اإلســرائــيــلــي  االحـــتـــال 
الــصــفــقــة الــتــي أبــرمــهــا مــع الــشــركــة 
ــنــــكــــروب«، ســيــتــم  ــيــــســ ــة »تــ ــيــ ــانــ األملــ
تصنيع أجــزاء منها من قبل شركة 
ــــواض ســفــن إمــاراتــيــة-لــبــنــانــيــة  أحــ
ــبـــي مــــار«،  مــشــتــركــة تـــدعـــى »أبـــوظـ
وهـــي مــن شــركــات أحــــواض السفن 
الخليج ويديرها رجل  الكبيرة في 
ــال الــلــبــنــانــي اســكــنــدر صــفــا.  ــمـ األعـ
ــفــــا 30 فـــــي املـــــائـــــة مــن  ــلــــك صــ ويــــمــ
األسهم، فيما تتبع 70 في املائة من 
»العن«  ملجموعة  املتبقية  األسهم 

من أبوظبي.
)العربي الجديد(

فنلندا: اغتيال رئيسة 
مجلس بلدي وصحافيتين
ــة الــفــنــلــنــديــة أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــشـــرطـ
بلدية  مجلس  رئــيــســة  مقتل  األحـــد 
ــدود  ــحــ ــرا، الــــواقــــعــــة قــــــرب الــ ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ ايـ
الديمقراطية  االشتراكية  الروسية، 
تــيــنــا فــيــلــن يــابــيــنــن، وصــحــافــيــتــن 
ــالــــرصــــاص أثــــنــــاء خـــروجـــهـــن مــن  بــ
أحد املطاعم مساء السبت. وكشفت 
نــفــذ  الــــــــــذي  املــــســــلــــح  أن  ــة  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ الـ
الجريمة كان قد دين في السابق في 
أعمال عنف. وأضافت أن املوقوف لم 
يظهر بــوضــوح دوافــعــه وقــد يكون 

اختار ضحاياه صدفة.
)فرانس برس(

بترايوس مستعد لتولي 
الخارجية األميركية

ــق لــــوكــــالــــة  ــ ــابــ ــ ــســ ــ أعــــــلــــــن املـــــــديـــــــر الــ
االســتــخــبــارات املــركــزيــة األمــيــركــيــة 
الـــــجـــــنـــــرال ديـــفـــيـــد  إيـــــــــه(  )ســـــــي آي 
بــتــرايــوس )الـــصـــورة(، فــي تصريح 
لــتــلــفــزيــون »إيــــه بــي ســــي«، أنـــه دفــع 
ــاء الـــتـــي ارتــكــبــهــا قبل  ــطــ ثــمــن األخــ
اليوم  خمس سنوات، وهو مستعد 
إدارة  فـــي  الــخــارجــيــة  وزارة  لــتــولــي 
وفي  ترامب.  دونالد  املقبل  الرئيس 
»أسوشييتد  وكالة  أفــادت  السياق، 
برس« أن ترامب استبعد من قائمة 
رومني  ميت  للخارجية،  املرشحن 
إلى  لفتت  فيما  جــولــيــانــي،  ورودي 
ــة يــوتــا  ــابـــق لــــواليــ ــم الـــسـ ــاكـ أن الـــحـ
بات  هانتسمان،  جــون  الــجــمــهــوري 

مرشحًا لهذا املنصب.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

إيطاليا تحسم مصير 
اإلصالحات

ــون  ــيــ ــالــ ــطــ ــــون اإليــ ــبـ ــ ــــاخـ ــنـ ــ تــــــوّجــــــه الـ
أمــس األحـــد إلــى صــنــاديــق االقــتــراع 
لـــــــإدالء بـــأصـــواتـــهـــم فــــي اســتــفــتــاء 
حول تعديات دستورية اقترحتها 
أحــــــزاب »يـــســـار الــــوســــط«، وتــهــدف 
إلـــــى تــقــلــيــص صـــاحـــيـــات مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ، وتـــدعـــيـــم ســلــطــة مجلس 
ــلــــن رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــواب. وأعــ ــ ــنـ ــ الـ
ــنـــزي أنــــه ســيــســتــقــيــل إذا  مــاتــيــو ريـ
ــــي غــيــاب  ُرفــــضــــت اإلصـــــاحـــــات. وفـ
ــــل واضــــــــــح، تـــثـــيـــر االســـتـــقـــالـــة  ــديـ ــ بـ
مخاوف من أن تصبح السلطة بعد 
انتخابات مبكرة، في يد اليمينين، 

وخصوصًا حركة »5 نجوم«.
)فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

تيريزا  البريطانية،  الــــوزراء  رئيسة  تــشــارك 
ماي، في قمة مجلس التعاون الخليجي الـ37، 
والتي تنعقد في العاصمة البحرينية املنامة 
غدًا الثاثاء وبعد غد األربعاء، وذلك في أول 
زيــــارة لــهــا إلـــى منطقة الــشــرق األوســــط بعد 
في  البريطانية  الحكومة  رئــاســة  استامها 
ماي  زيـــارة  وتكتسب  املــاضــي.  يوليو/تموز 
ومشاركتها في هذه القمة أبعادًا استثنائية، 
ــا عـــلـــى تــعــزيــز  ــيـ ــانـ وتـــعـــكـــس حــــــرص بـــريـــطـ
الخليج. وتكرس  مــع دول  الــشــامــل  الــتــعــاون 
واألمني حيال تحديات  السياسي  التنسيق 
منطقة الشرق األوسط من اليمن إلى سورية، 
مرورًا بالعراق، وهي تحديات تفرض نفسها 
الــحــكــومــات الخليجية  بــقــوة عــلــى أجـــنـــدات 

والحكومات الغربية.
البريطانية  الحكومة  باسم  املتحدث  وأعلن 
لـــشـــؤون الـــشـــرق األوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، 
فــي تصريح صحافي أمس  إدويـــن ســمــوأل، 
األحــــــــد، أن مــــشــــاركــــة مــــــاي فــــي هــــــذه الــقــمــة 
الــخــلــيــجــيــة »تــــؤكــــد أن انــــخــــراط بــريــطــانــيــا 
ودورهــا الفاعل في املنطقة ال يزال قويًا ولم 
االتحاد  الخروج من  بالتصويت على  يتأثر 
األوروبي، كما تظهر أن العاقات البريطانية-
الخليجية كانت قوية في املاضي، وستبقى 
أنــه »مما ال  «. وأضـــاف 

ً
اآلن ومستقبا كذلك 

شك فيه أن قرار ماي أن تكون الزيارة األولى 
لها إلى منطقة الشرق األوسط زيارة للخليج 

ومــشــاركــة فــي أعــمــال الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة، هو 
رسالة بريطانية قوية بأن لندن ال تنسحب 
مـــن الـــعـــالـــم، وخــصــوصــًا املــنــطــقــة، بـــل تــعــزز 
تعني  كما  والــشــركــاء،  الحلفاء  مــع  عاقاتها 
ــاء دول الــخــلــيــج أولـــويـــة بـــارزة  ــ أن أمـــن ورخـ
ــال: »عــاقــاتــنــا  ــ لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة«. وقــ
تتعّدى املصالح االقتصادية والتجارية إلى 
استراتيجية وشــراكــات في مختلف  عاقات 

املجاالت«.
ووجــهــت مــاي رســالــة إلــى قــادة دول الخليج 
الوضع في  أنها ستبحث معهم  فيها  أكــدت 
اليمن وسورية والعاقات مع إيران. وأعربت 
عن أملها في أن تساهم الزيارة »ببدء فصل 
ــات بــــن املــمــلــكــة املــتــحــدة  ــعـــاقـ جـــديـــد فــــي الـ
ــلـــيـــج« عـــلـــى أســـــــاس »شــــراكــــة  ومـــنـــطـــقـــة الـــخـ
اســتــراتــيــجــيــة حــقــيــقــيــة تــمــكــنــنــا مـــن اغــتــنــام 
الــفــرص معًا إلــى األمـــام وضــمــان أمــن ورخــاء 

شعبنا«، بحسب رسالة ماي.
ــان مــلــك الــبــحــريــن، حــمــد بـــن عــيــســى آل  ــ وكـ
خــلــيــفــة، قـــد وّجـــــه دعـــــوة رســمــيــة لــرئــيــســة 
ــور الـــقـــمـــة  ــحــــضــ ــيــــة لــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــــــــــــــوزراء الــ
الــخــلــيــجــيــة كــضــيــفــة شـــــــرف، وذلـــــــك خـــال 
 26 فــي  البريطانية  العاصمة  فــي  لقائمها 
وتــعــتــبــر  املــــاضــــي.  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
مـــاي ثــانــي زعــيــم أوروبـــــي يــشــارك فــي قمة 
الفرنسي،  الرئيس  مشاركة  بعد  خليجية، 
 ضيف 

ّ
فرانسوا هوالند، الــذي سبق أن حل

شرف على القمة التشاورية في الرياض في 
شهر مايو/ أيار 2015.

طهران ـ العربي الجديد

املتحدة تمديد  الواليات  األحــد، بقرار  اإليراني حسن روحاني، أمس  الرئيس  نــّدد 
العقوبات على بــاده، مؤكدًا أن باده سترد بالطريقة املناسبة على خرق االتفاق 
النووي. وأوضح روحاني، في كلمة أمام مجلس الشوري اإلسامي، أن كل تقارير 
الــتــزمــت بتعهداتها فــي االتــفــاق  الــذريــة أثبتت أن طــهــران  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة 
النووي، مشيرًا إلى أن »باده لم ولن تنتهك االتفاق، لكن طهران لن تتحمل خرقه من 
قبل الواليات املتحدة األميركية أو من قبل أي طرف من السداسية الدولية، وسترد 
الرئيس  أنه على  األمــر«، حسب تعبيره. واعتبر روحاني  املناسبة على  بالطريقة 
األميركي باراك أوباما االستفادة من صاحياته، وعليه أن يقف بوجه تطبيق قرار 
مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أن دخول القرار حيز التنفيذ العملي بتوقيع 

أوباما سيستدعي »ردًا حاسمًا«.
وفي السياق، أصدر 264 نائبًا إيرانيًا بيانًا أمس األحد طالبوا فيه الحكومة باتخاذ 
رد فعل سريع وقاطع إزاء موافقة مجلس الشيوخ األميركي على تمديد العقوبات 
لعشر ســنــوات أخــــرى. وأفــــاد الــبــيــان بــأنــه يتعن عــلــى الــحــكــومــة أن تــقــدم للبرملان 
اتها املرتقبة لينظر النواب بأمرها، كما على لجنة األمن القومي والسياسات  إجراء

الخارجية البرملانية املشرفة على تطبيق االتفاق أن تراقب التطورات.

الدوحة ـ العربي الجديد

ــــس األحــــــد أعــــمــــال مــنــتــدى  ــوم أمـ ــ ــلـــت يـ تـــواصـ
ــرة الـــعـــربـــيـــة فــي  ــزيــ ــجــ دراســـــــــات الـــخـــلـــيـــج والــ
ــة، والــتــي تطرقت  دورتــــه الــثــالــثــة، فــي الـــدوحـ
إلى موضوعن أساسين، األول حول التنوع 
ــادي وخـــطـــط الــتــنــمــيــة الــخــلــيــجــيــة،  ــتــــصــ االقــ
ــة وأثـــــر  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــات الـ ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــــي حـــــــول الـ ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
استقرار  على  واإلقليمية  العاملية  التحديات 
املــنــطــقــة. وانــعــقــدت ثـــاث جــلــســات سياسية 
الــخــلــيــجــي  الـــتـــعـــاون  تـــنـــاولـــت »دول مــجــلــس 
السياسي«،  واالســتــقــرار  األمنية  والتحديات 
»السياسة السعودية والتحديات اإلقليمية«، 

و«العاقات الخليجية األميركية«.
ــدأ مـــؤســـس املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــعــاقــات  ــ وبــ
جون  التنفيذي،  رئيسه  الــعــربــيــة،  األمــيــركــيــة 
ديوك أنطوني، مداخلته عن مستقبل العاقات 
الخليجية األميركية، بالتعليق على انتصار 
دونـــالـــد تـــرامـــب بــرئــاســة الــــواليــــات املــتــحــدة، 
معتبرًا أن ذلك يؤكد »أن كل شيء ممكن«، في 
إشـــارة إلــى فــوز تــرامــب املــفــاجــئ »عــلــى الرغم 
من فوز هياري كلينتون بالتصويت العام«. 
في  الخبرة  بـ«عديم  ترامب  أنطوني  ووصــف 
العاقات الدولية«، ما يفتح الباب أمام وقوع 
املفاجآت، بحسب قوله. وأكــد وجــود مصالح 
أميركية في املنطقة على أساس »عاقات بن 
دول مستقلة ودول ذات سيادة« ال من خال 
عـــاقـــات هــيــمــنــة كــمــا فـــي الـــســـابـــق. وأضــــاف 
ــقـــرار لــم يــعــد يــتــخــذ نــيــابــة عــن املنطقة  أن »الـ
فــي لـــنـــدن«، مــعــتــبــرًا أن الــعــاقــات األمــيــركــيــة-
الــخــلــيــجــيــة مــتــداخــلــة وعــمــيــقــة بــحــيــث يــســاء 

فــهــمــهــا مــــن الـــبـــعـــض »عـــنـــدمـــا يــشــكــكــون فــي 
إمــكــانــيــة اســتــمــرارهــا«. وأشــــار إلـــى الــعــاقــات 

التجارية والعسكرية التاريخية.
وفي السياق ذاته، أكد أستاذ العاقات الدولية 
ــي جـــامـــعـــة الــــكــــويــــت، عـــبـــدالـــلـــه الـــشـــايـــجـــي،  فــ
صــعــوبــة الــتــنــبــؤ بــمــا سيفعله تـــرامـــب. وقـــال 
»ال أحد يعرف ترامب، الرجل ال يملك مواقف 

سياسية سابقة، وال يفهمه أحد«، الفتًا إلى أن 
لخططه  تفاصيل  يطرح  لم  املنتخب  الرئيس 
حــال دخــولــه البيت األبــيــض. ورأى أن ترامب 
يصل إلى السلطة في وقت يمر فيه العالم في 
حالة شعبوية، تظهر مامحها في املوقف من 

العوملة والتجارة الحرة، بحسب تعبيره.
ــــي حــقــبــة  ــا نـــعـــيـــش فـ ــ ــنـ ــ ــجـــي »إنـ ــايـ ــشـ وقـــــــال الـ

التعاون  مجلس  دول  أصبحت  إذ  الــخــلــيــج«، 
الخليجي بــعــد ضــعــف مــصــر والــتــغــيــرات في 
ســـوريـــة، »قــــوة إقليمية وشــــرق أوســطــيــة في 
الـــنـــظـــام الــخــلــيــجــي والـــعـــربـــي«. وتـــحـــدث عن 
واملتمثل  والخليجي  العربي  األمــن  تهديدات 
في »املشروع اإليراني واملشروع اإلسرائيلي«. 
لـــن تــقــوم بــدخــات  ــــاف أن إدارة تـــرامـــب  وأضـ
مستقبلية في املنطقة، معتبرًا أن هذه اإلدارة 
واملـــــــــزاج الـــشـــعـــبـــي »ال يـــســـمـــحـــان بــتــدخــات 
كما  أنــه  وتــابــع  املنطقة«.  فــي  كبيرة  أميركية 
كانت دول الخليج ال تعتمد على إدارة الرئيس 
بـــاراك أوبــامــا، فــإن »أميركا فــي عهد ترمب ال 
لكنه  أوبـــامـــا«.  إدارة  مــن  أكــثــر  عليها  ُيعتمد 
أكــد أن الــواليــات املتحدة فــي صــدد »إضعاف 
عن  الــنــاتــجــة  نجاحاتها  مــن  والتقليل  إيــــران 
االتفاق النووي«. وأشار إلى أن ترامب سيعيد 
التفاوض مع إيــران بعدما كان تحدث سابقًا 

عن »تمزيق االتفاق النووي«.
وفي السياق االقتصادي، عقدت ثاث جلسات 
في  االقتصادي  التنوع  »استراتيجيات  حول 
دول الخليج العربية والعوامل املؤثرة فيها« 
و«متطلبات التنوع االقتصادي في السعودية 

وتجارب  »خــبــرات  حــول  وكذلك  وتحدياتها« 
ألقى  كما  االقــتــصــادي«.  التنوع  فــي  خليجية 
ــي بـــنـــك قـــطـــر لــلــتــنــمــيــة،  ــقــــيــــادي الـــســـابـــق فــ الــ
عــبــدالــعــزيــز بـــن نــاصــر آل خــلــيــفــة، مــحــاضــرة 
الــتــنــويــع  فـــي  للتنمية  قــطــر  بــنــك  »دور  حـــول 

االقتصادي«.
وطرح مدير مركز الخليج والجزيرة العربية 
ــاع  ــمــ ــتــ ــاذ االجــ ــ ــتــ ــ ــة الـــــكـــــويـــــت، أســ ــعــ ــامــ ــــي جــ فــ
السياسي، محمد الرميحي، عدة معوقات أمام 
خطط التنمية الخليجية، والتي تضمنت »أن 
الخطط ال تعتمد على معلومات دقيقة« كما 
أنها »لم تطرح للتباحث مع الناس«. واعتبر 
أن  تتجاهل  الخليجية  التنموية  الخطط  أن 
»التطور االجتماعي والسياسي مهم للتطوير 
التطور  الــبــديــل عــن  أن  االقــتــصــادي«، معتبرًا 
الـــســـيـــاســـي ســـيـــكـــون »إحـــــــال األمــــــن الــصــلــب 
محل األمن الناعم« السائد حاليًا. وأشار إلى 
اجتماعي  »عقد  إلــى  بحاجة  الخليج  دول  أن 

جديد« وترسيخ للمشاركة الشعبية.
ـــر الــكــويــتــي  ــه، انـــتـــقـــد الــــوزيـ ــ ــ فــــي الـــســـيـــاق ذاتـ
ــابـــق الــــــذي تـــولـــى عـــــدة حـــقـــائـــب وزاريــــــة  الـــسـ
علي  والــتــخــطــيــط،  ــة  ــ اإلداريـ بالتنمية  تتعلق 
الــزمــيــع، االعــتــمــاد عــلــى شـــركـــات اســتــشــاريــة 
غــربــيــة لـــوضـــع خــطــط الــتــنــمــيــة فـــي الــخــلــيــج. 
الذي  وحــذر من تحول »االنفجار االجتماعي 
نشهده اآلن في الخليج إلى انفجار سياسي«، 
مــعــتــبــرًا أن إقـــامـــة »مــؤســســات وطــنــيــة تمثل 
األمـــة وعـــدم فــصــل اإلصــــاح االقــتــصــادي عن 
لنجاح  السبيل  هــو  السياسية«  اإلصــاحــات 
مكتسبات  على  والحفاظ  التنموية،  الخطط 

دول الخليج.

تمرر االستخبارات 
مشاريع القوانين عبر 

نواب من األغلبية

قام جهاز االستخبارات 
بدور محوري في 

تشكيل البرلمان الحالي

مصر

التشريعات اإلعالمية 
بقبضة االستخبارات

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــف مــصــدر مــطــلــع فـــي مجلس 
أن تشريعات  عن  املصري  النواب 
تنظيم شؤون الصحافة واإلعام 
روجعت، على مدار ثاثة أسابيع ماضية، في 
االستخبارات  لجهاز  تابعة  قانونية  وحــدة 
تــعــديــات موسعة  دخـــلـــت عليها 

ُ
وأ الــعــامــة، 

قــبــل إرســــــال مـــشـــروع وحـــيـــد مــقــتــصــر على 
عن  واإلعامية،  الصحافية  الهيئات  تشكيل 
البرملان. وانتهى  إلــى  الـــوزراء  طريق مجلس 
قسم التشريع في مجلس الدولة من مراجعة 
مــــشــــروع مــــوّحــــد لـــلـــصـــحـــافـــة واإلعــــــــــام فــي 
الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 
ــــداع 16 مــاحــظــة عــلــى مـــــواده، إال أن  بــعــد إيـ
الــقــانــون الــحــكــومــي اخــتــفــى مــنــذ ذلـــك الحن 
عـــن األنــــظــــار، إذ انــتــظــرت الــحــكــومــة انــتــهــاء 
االســتــخــبــارات مــن مــراجــعــتــه. وقـــال املــصــدر، 
في تصريح خــاص، إن وحــدة االستخبارات 
ــواء،  ــ ــلـ ــ تـــخـــضـــع بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر إلشـــــــــراف الـ
الرئيس املصري  مــديــر مكتب  كــامــل،  عــبــاس 
ــي الـــتـــي أعــــدت  ــ ــتـــاح الـــســـيـــســـي، وهـ ــفـ عـــبـــد الـ
قــانــون الجمعيات األهــلــيــة األخــيــر، ومــررتــه 
إلــى »الــنــواب« من خــال القيادي في ائتاف 
الــهــادي القصبي، وأقــره  »دعـــم مــصــر«، عبد 
الـــبـــرملـــان بــصــفــة نــهــائــيــة األســــبــــوع الــفــائــت. 
وأضاف املصدر، أن هناك مجموعة من نواب 
ائتاف األغلبية، ُيشكلون حلقة الوصل بن 

القائمة، حــازم  فــي  السابق  الــقــيــادي  شــهــادة 
عبد العظيم. وقبل أن ينعقد مجلس النواب 
املـــصـــري مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي، اســتــقــطــبــت 
االستخبارات مستقلن وحزبين لانضمام 
الــذي ُيعّد امتدادًا  إلــى ائتاف »دعــم مصر«، 
ــــذي اســتــحــوذ  لــلــقــائــمــة االســتــخــبــاراتــيــة، والـ
بــواقــع  الـــنـــواب،  مــقــاعــد مجلس  أغلبية  عــلــى 
325 عضوًا من مجموع 595 نائبًا، ونجح في 

تمرير كل القوانن التي قّدمتها الحكومة.

مشروع بديل
ــانـــون تشكيل  ــلـــت الــحــكــومــة مـــشـــروع قـ أرسـ
إلى  منفردًا  واإلعامية،  الصحافية  الهيئات 
الــبــرملــان، مــن دون مــشــروع اإلعــــام املــوحــد، 
أمس  مفاجئ،  بشكل  هيكل،  أســامــة  أعلن  إذ 
األحــــد، عــن عــقــد جلستي اســتــمــاع عاجلتن 
لــرؤســاء تــحــريــر عـــدد مــن الــصــحــف القومية 
والــخــاصــة، وبــعــض اإلعــامــيــن املحسوبن 
وانتابت  الحاكمة.  العسكرية  السلطة  على 
ــاء،  ــيـ ــتـ ــن االسـ نــــــواب لــجــنــة اإلعـــــــام حـــالـــة مــ
ــرســل 

ُ
نتيجة عـــدم اطــاعــهــم عــلــى الــقــانــون امل

د هيكل عدم توزيع نسخ  من الحكومة، وتعمُّ
مـــن الــقــانــون عــلــى أعـــضـــاء الــلــجــنــة قــبــل بــدء 
منهم  لكل  يتسنى  حتى  االستماع،  جلسات 
ــداد مــاحــظــات حـــول مــــواده،  ــ مــراجــعــتــه، وإعـ
ــال الــقــانــون في  إذ عــمــدت الحكومة إلــى إرسـ

ساعة متأخرة من مساء السبت.
واعـــتـــذر نــقــيــب الــصــحــافــيــن، يــحــيــى قـــاش، 
للصحافة،  األعــلــى  للمجلس  الــعــام  واألمــــن 
ــن عــــــدم حــــضــــور جــلــســة  ــ صــــــاح عـــيـــســـى، عـ
ــاط الــحــكــومــة  ــقـ ــاع، عــلــى خــلــفــيــة إسـ ــمـ ــتـ االسـ
ملـــشـــروع الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة، ووضـــــع قــانــون 
: »ال 

ً
ــب عليه هيكل قــائــا

ّ
بــديــل، وهـــو مــا عــق

ــدم حـــضـــورهـــمـــا، لــن  ــ تــــوجــــد مــشــكــلــة فــــي عــ
أحــدًا للحضور، نحن نستمع لآلراء  نترجى 

االســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة واملــجــلــس الــنــيــابــي، 
وُيـــمـــرر مـــن خــالــهــم مــشــاريــع الـــقـــوانـــن، في 
مقدمتهم األمـــن الــعــام لــائــتــاف طــاهــر أبو 
زيــــد، ورئـــيـــس لــجــنــة اإلعـــــام أســـامـــة هــيــكــل، 

ووكيل لجنة التضامن محمد أبو حامد.
وال ُيعّد جهاز االستخبارات بعيدًا عن املشهد 
الــســيــاســي فــي مــصــر، إذ قـــام بـــدور مــحــوري 
»في  قائمة  ُدشنت  فقد  البرملان،  تشكيل  في 
في  القوائم  مقاعد  بكل  الفائزة  مصر«،  حب 
االستخبارات  مقر  في  األخــيــرة،  االنتخابات 
الــعــامــة بــحــضــور نــجــل الــســيــســي، مــحــمــود، 
أبــو شقة، وفق  القانوني محمد  ومستشاره 

الــقــانــون، قبل التصويت على مـــواده«.  حــول 
وأضاف هيكل، قبل أولى جلسات االستماع، 
إلــى  يــهــدف  الــهــيــئــات أواًل  قــانــون تشكيل  أن 
بن  واملــوازنــة  اإلعامية،  املنظومة  انضباط 
حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر ومــقــتــضــيــات األمـــن 

القومي.
الــبــرملــانــي،  ــال عــضــو تــكــتــل »30-25«  فــيــمــا قـ
الــصــحــافــي أحـــمـــد الــطــنــطــاوي فـــي تــصــريــح 
ـــت عــلــى مــشــروع 

ّ
خـــــاص، إن الــحــكــومــة الـــتـــف

الــلــجــنــة الــوطــنــيــة، وقـــّدمـــت مــشــروعــًا خاصًا 
بتشكيل الــهــيــئــات فــقــط، عــلــى أن تــقــوم هــذه 
الـــهـــيـــئـــات بـــعـــد تــشــكــيــلــهــا بــــإعــــداد مـــشـــروع 
اإلعام املوحد، بهدف إخراج القانون برؤية 
الحكومة، التي سيكون لها اليد الطولى في 

تشكيل الهيئات، وفق املشروع املقّدم.

لجنة شكلية
قبل عامن، تشّكلت »اللجنة الوطنية إلعداد 
تــشــريــعــات الــصــحــافــة واإلعـــــــــام«، وضــّمــت 
مــمــثــلــن عـــن نــقــابــة الــصــحــافــيــن، واملــجــلــس 
في  العاملن  واإلعامين  للصحافة،  األعلى 
العامة  والنقابة  والتلفزيون،  اإلذاعــة  اتحاد 

لــلــعــامــلــن فــي الــطــبــاعــة والــنــشــر، وعــــددًا من 
أساتذة القانون واإلعام، وعقدت نحو مائة 
جلسة انتهت خالها من مشروعي قانونن، 

وسلمتهما إلى الحكومة.
ـــ«املـــشـــروع  بـ ُعـــــرف إعـــامـــيـــًا  ــانـــون األول  ــقـ الـ
املوّحد« لتنظيم شــؤون الصحافة واإلعــام، 
ــل  ــ وشــــمــــل األطــــــــر الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لـــلـــعـــمـــل داخـ
املــؤســســات الــصــحــافــيــة املــمــلــوكــة لــلــدولــة أو 
وآلية تشكيل وتنظيم  الحزبية،  أو  الخاصة 
عمل الهيئات اإلعامية والصحافية الثاث، 
التي نص عليها الدستور، فيما نص اآلخر 
على إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. 
ونــص الدستور املصري في مادته رقــم 211 
على تأسيس املجلس األعلى لتنظيم اإلعام، 
املسؤول عن تنظيم شــؤون اإلعــام املسموع 
واملـــرئـــي، والــصــحــافــة املــطــبــوعــة، والــرقــمــيــة، 
وفي املادة 212 على تأسيس الهيئة الوطنية 
املـــؤســـســـات  ــر  وتــــطــــويــ إلدارة  ــافـــة،  ــلـــصـــحـ لـ
الصحافية اململوكة للدولة، وتأسيس الهيئة 
املؤسسات  وتطوير  إلدارة  لإعام  الوطنية 

اإلعامية اململوكة للدولة، وفق املادة 213.
وعــــمــــدت الـــحـــكـــومـــة إلـــــى تـــجـــاهـــل الـــقـــانـــون 

للحريات  السالبة  العقوبات  بإلغاء  الخاص 
الذي وضعته »اللجنة  في جرائم الصحافة، 
ــم 71 من  ــادة رقــ ــ الــوطــنــيــة« اســـتـــنـــادًا إلــــى املــ
الـــدســـتـــور، بــحــســب عــضــو املــجــلــس األعــلــى 
للصحافة، صاح عيسى. وكشف عيسى عن 

ــل الــحــكــومــة والــبــرملــان  أن هــنــاك أجــنــحــة داخـ
والجماعة الصحافية ترى أن »قانون اللجنة 
الوطنية أكثر ديمقراطية مما ينبغي، ويجب 
إدخــــال تــعــديــات مــوســعــة عــلــى نــصــوصــه«. 
وعـــّدلـــت الــحــكــومــة مــشــروع الــقــانــون املــوّحــد 

قــبــل عـــرضـــه عــلــى مــجــلــس الــــدولــــة، فــأصــدر 
كـــل مـــن املــجــلــس األعـــلـــى لــلــصــحــافــة ونــقــابــة 
الصحافين بيانن في يوليو/تموز املاضي، 
الذي  القانون،  إلــى نصوص  بالعودة  طالبا 
وضــعــتــه الــلــجــنــة بـــالـــتـــوافـــق مـــع الــحــكــومــة، 
املــواد  خصوصًا بعد تعرض عــدد كبير مــن 

للحذف والتعديل، في إطار تقييد الحريات.

الحبس االحتياطي
أدخلت الحكومة تعديات على مواد تشكيل 
املــجــالــس اإلعــامــيــة والــصــحــافــيــة، فوسعت 
ــن نـــفـــوذ الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فــــي عــمــلــيــة  مــ
اخـــتـــيـــار أعــضــائــهــا عــلــى حـــســـاب الــنــقــابــات 
املــســتــقــلــة، وســمــحــت بــالــحــبــس االحــتــيــاطــي 
لــلــصــحــافــيــن، وحـــذفـــت نــصــًا يــمــنــع تفتيش 
إال في  مــنــازلــهــم،  أو  مــقــار عــمــل الصحافين 
وجود عضو من النيابة العامة. وقال نقيب 
الصحافين، يحيى قاش، إن هناك غموضًا 
حــول قانون الصحافة واإلعـــام املــوّحــد، وال 
يعلم أحد مكانه في ظل إلقاء كل من الحكومة 
ومجلس النواب الكرة في ملعب اآلخر، وعدم 
القانون، داعيًا  إعان موقفهما بشفافية من 

وإطــاع  مـــواده  مناقشة  علنية جلسات  إلــى 
أدخلتها  التي  التعديات  على  الصحافين 
الــحــكــومــة بــعــد انـــتـــهـــاء مــجــلــس الــــدولــــة من 

مراجعته.
ــات، فـــــي نـــقـــابـــة  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ ــة الــ ــنـ ــجـ وعـــــقـــــدت لـ
ــع بــعــض أعــضــاء  الــصــحــافــيــن، اجــتــمــاعــًا مـ
ــنـــواب مـــن الــصــحــافــيــن، األربـــعـــاء  مــجــلــس الـ
املاضي في مقر النقابة، إلطاع النواب على 
عد من اللجنة الوطنية، والتحذير 

ُ
القانون امل

ــتـــعـــديـــات الـــتـــي أدخـــلـــتـــهـــا الــحــكــومــة  ــن الـ مــ
)االســتــخــبــارات( على الــقــانــون، مــن دون علم 
الــجــمــاعــة الــصــحــافــيــة أو اإلعــامــيــة. وطــالــب 
كــارم  الــنــقــابــة،  فــي  التشريعات  رئــيــس لجنة 
مــحــمــود، الــجــمــاعــة الــصــحــافــيــة بــالــتــصــدي 
أطــراف  القانون من  االلتفاف على  ملــحــاوالت 
املتعمد  إليها(، واإلغفال  اإلشــارة  )دون  عدة 
فــي قضايا  الحبس  بــإلــغــاء  املتعلقة  لــلــمــواد 
النشر، مما يعد مخالفة صريحة لنصوص 

الدستور.
وقــال عضو بــارز في اللجنة العامة للبرملان 
الــدولــة قسم  إن مجلس  الــجــديــد«،  لـ«العربي 
ــــى مــــشــــروعــــن، أولـــهـــمـــا خـــاص  ــانــــون إلــ ــقــ الــ
بــالــتــنــظــيــم املـــؤســـســـي لــلــصــحــافــة واإلعـــــام 
بتنظيم  متعلق  والثاني  الهيئات(،  )تشكيل 
ــــام، الــتــزامــًا بــاملــواد  شـــؤون الــصــحــافــة واإلعـ
الــدســتــوريــة املــنــظــمــة، ولــضــمــان عـــدم الطعن 
ــًا. وأضـــــــاف عــضــو  ــقــ ــتـــه الحــ ــتـــوريـ بـــعـــدم دسـ
الـــلـــجـــنـــة أن الـــصـــحـــافـــي، مــصــطــفــى بـــكـــري، 
)محسوب على الدائرة االستخباراتية( يقود 
ــل لــجــنــة اإلعــــــام لــفــصــل قــوانــن  ــ جــبــهــة داخـ
الثاث عن مشروع اإلعــام املوحد،  الهيئات 
بعد تعثر محاوالته السابقة إلدخال تعديل 
على املادة 68 بقانون تنظيم الصحافة، ملنح 
رئيس الجمهورية سلطة اإلطاحة بالتشكيل 
الحالي للمجلس األعلى للصحافة. ويستند 
أن  إلــى  اللجنة  بأعضاء  اتصاالته  في  بكري 
الدستور نص على أخذ رأي الهيئات الثاث 
في قوانن اإلعام، واللوائح املتعلقة بمجال 
أعــمــالــهــا، مــمــا يــســتــدعــي ضــــرورة تشكيلها 
أواًل، ومــنــح صــاحــيــات اخــتــيــار أعــضــائــهــا 
إلى السيسي، حتى ال تأخذ وقتا مطواًل في 
عطل إصدار املشروع املوحد، 

ُ
مناقشاتها، وت
بحسب املصدر.

ــل لـــجـــنـــة اإلعـــــــــام فــي  ــيــ ــــن جـــهـــتـــه، أقــــــر وكــ مـ
الــبــرملــان، جــال عـــوارة، بــوجــود اتــجــاه غالب 
داخـــل اللجنة بــشــأن إعـــداد قــوانــن الهيئات 
ــانــــون تــنــظــيــم  قـــبـــل الــــشــــروع فــــي مــنــاقــشــة قــ
الصحافة واإلعــام، والذي لم ُيرسل بعد من 
الحكومة إلى البرملان، ولو وديًا، على الرغم 
مـــن أن عـــامـــل الـــوقـــت لـــه أهــمــيــتــه فـــي ســرعــة 
جلسات  من  عــدد  وتنظيم  القانون،  مناقشة 
املجتمعي مع املختصن قبل طرحه  الحوار 
لــلــتــصــويــت الـــنـــهـــائـــي. وأضـــــــاف عـــــــوارة فــي 
تــصــريــح خـــاص، أن الــقــانــون ســيــعــالــج كافة 
األزمــات املزمنة لإعام املصري، وتصحيح 
املــســار الــفــوضــوي الـــذي سلكه اإلعـــام عقب 
 ،2011 يناير  مــن  والعشرين  الــخــامــس  ثـــورة 
مؤكدًا أن تأخر إصدار التشريعات اإلعامية 
لــه تــداعــيــات خــطــرة عــلــى األمـــن الــقــومــي، في 
ظل تعرض الباد لهجمة شرسة في وسائل 
اإلعــــام الــغــربــي. فيما أعــلــن وكــيــل الــبــرملــان، 
الـــســـيـــد الـــشـــريـــف، أن »املـــجـــلـــس عــــــازم عــلــى 
االنعقاد  دور  فــي  اإلعـــام  ــدار تشريعات  إصـ
الحالي، ملواجهة الفوضى اإلعامية، وعاج 
الخلل في املنظومة، بحيث ُيراعي مقتضيات 
الذي  املصطلح  وهــو  للباد«،  القومي  األمــن 
كــرره رئيس البرملان، علي عبد العال، وعدد 
الــنــواب خــال جلسة تمرير قانون  كبير مــن 

الجمعيات األهلية.

ساعية  ــظــام  ــن ال أجــهــزة  ــدو  ــب ت
لــمــصــادرة الــحــريــات عــبــر قــانــون 
وأجاز  واإلعالم.  الصحافة  تنظيم 
القانون للمجلس األعلى للصحافة 
أو  صحف  أو  مطبوعات  منع 
جرى  أو  صــدرت  إعالمية  مــواد 
إلى  الدخول  من  الخارج  من  بثها 
القومي«،  األمن  »العتبارات  مصر 
السلم  »تكدير  شأنها  من  التي  أو 
الكراهية  على  الحض  أو  العام، 
مصطلحات  وهــي  والــتــمــيــيــز«، 
تناول  حظر  اشترط  كما  مطاطة. 
على  التحقيق  سلطات  تتواله  ما 
نحو يؤثر على مراكز من يتناولهم 
التحقيق، وجواز حبس الصحافي 
المتعلقة  الجرائم  في  احتياطيًا 
التمييز  أو  العنف،  على  بالتحريض 
في  الطعن  أو  المواطنين،  بين 

أعراض األفراد.

أساليب عدة 
للضغط

الجهاز يتحكم بتنظيم 
شؤون الصحافة 

من تظاهرة أمام مقر نقابة الصحافيين في القاهرة أخيرًا )محمد الشاهد/فرانس برس(

تمت مناقشة موضوع التنوع االقتصادي وخطط التنمية الخليجية )معتصم عبدو(

روحاني: إيران لن تتحمل خرق االتفاق النووي )فاطمة براهيمي/األناضول(

مرّت الصحافة المصرية بعدد من األزمات المتتالية أخيرًا، بدأت باقتحام 
نقيب  بحبس  حكم  وإصــدار  الماضي،  مايو/أيار  في  النقابة  مقر  األمن 
)الصورة(  قالش  يحيى  الصحافيين 
النقابة،  ــام  ع وسكرتير  ووكــيــلــه 
ــوى إيـــوائـــهـــم مــطــلــوبــيــن  ــدعـ بـ
صحٍف  تسريح  عن  فضًال  للعدالة، 
الصحافيين،  ــن  م كــبــيــرة  أعــــدادًا 
العشرات. وجاءت  واعتقال وحبس 
الورقية  الطباعة  أسعار  زيادة  أزمة 
الدوالر  ارتفاع سعر  نتيجة  للصحف، 
من  مــزيــدًا  لتُلقي  الجنيه،  مقابل 
األعباء على المؤسسات الصحافية.

أزمات متعاقبة

المصرية  االستخبارات  جهاز  تدّخل  يتوقف  ال 
وصل  بل  البالد،  في  السياسي  المشهد  على 
بمراجعة  الــجــهــاز  قــيــام  مــع  ــالم،  ــ اإلع ــى  إل

عليها،  تعديالت  ــال  وإدخ اإلعــالم  تشريعات 
تشكيل  على  مقتصر  مــشــروع  إرســـال  قبل 
الهيئات الصحافية واإلعالمية، عبر الحكومة 

إلى البرلمان. هذا القانون القى اعتراضات، إذ 
الطولى  اليد  للحكومة بموجبه  إنه سيكون 
في تشكيل هذه الهيئات، بعدما تم إسقاط 

الوطنية  اللجنة  قّدمته  الــذي  الــمــشــروع 
المختصة والذي ُعرف بـ«المشروع الموّحد« 

لتنظيم شؤون الصحافة واإلعالم
خاص

النص على حبس 
الصحافيين وتفتيشهم

تقريرالحدثتقرير

يتخّوف 
الصحافيون 

من إقرار 
قانون يقيّد 

الحريات 
)محمد 

الراعي/
األناضول(

دعوات إلى »عقد 
اجتماعي جديد« وترسيخ 

المشاركة الشعبية
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تعيينات عسكرية للتهدئة مع الهند

األولويات 
الباكستانية تتبّدل

قلق إسرائيلي من اليهود األميركيين

بوتين يدافع عن ترامب

نحو مليون جندي 
من الجيش الهندي 

تحّصنوا في كشمير

كابول ـ صبغة اهلل صابر

الداخليــة  التطــورات  خضــم  فــي 
التصعيــد   

ّ
ظــل وفــي  املتعــددة، 

الحــدود  علــى  املتواصــل 
الحكومــة  قــررت  والهنــد،  باكســتان  بــن 
الباكســتانية عــدم تمديــد واليــة قائد الجيش 
الباكســتاني الســابق الجنرال راحيل شــريف، 
وعّينــت الجنــرال قمــر باجــوه خلفــا لــه، وهــو 
والحكومــة  الجيــش  أوســاط  فــي  معــروف 
بأنــه  الباكســتانية  اإلعــام  وســائل  وحتــى 
اهــا 

ّ
تبن التــي  املتشــددة  السياســات  ال يحــب 

شــريف. وشــّكل تعين باجوه، من بن خمسة 
أنــه  للباكســتانين، علمــا  جنــراالت، مفاجــأة 
كان يســبقه جنراالن بحســب األقدمية. وعلى 
الرغم من تعدد تفسيرات هذه الخطوة، إال أن 
األكثــر ترجيحــا فيها هــو أن الحكومة لم تكن 
راضية على قرارات قائد الجيش السابق، وال 
ســيما املتعلقــة بأفغانســتان واملنطقــة. وأيــا 
كان الســبب وراء قــرار الحكومــة بعــدم تمديــد 
واليــة شــريف قائــدًا للجيــش، علــى الرغــم مــن 
الحكومــة  علــى  الضغــط  األخيــر  محــاوالت 
للتمديــد، إال أن كثــرًا يــرون أن الحكومة راغبة 
خــذ 

ُ
فــي تغييــر السياســات الحاليــة، لذلــك ات

قرار تعين باجوه.
الجيــش  قائــد  تنتظــر  ملفــات ســاخنة  وثمــة 
الجديد، وأبرزها األمن الداخلي، الذي تهدده 
انفصاليــة  وجماعــات  املســلحة  الجماعــات 

الهنــد، فــي ظــل اســتمرار الهجمــات املســلحة 
التــي تســتهدف مواقــع عســكرية هنديــة، فــي 
 اتهــام نيودلهــي إلســام أبــاد بالوقــوف 

ّ
ظــل

فــي  املأســاوي  الوضــع  وقــع  علــى  خلفهــا، 
الشــطر الهنــدي مــن إقليــم كشــمير، خصوصا 
أن باكســتان أعلنــت مــرارًا وقوفهــا إلى جانب 

الشــعب الكشــميري حتــى حصولــه على حقه، 
املحافــل  جميــع  فــي  القضيــة  تواكــب  بــل  ال 

الدولية.
الهنــد،  فــي  التطــورات  أحــدث  وفــي  أمنيــا، 
اســتهدف انتحاريــون قاعدة عســكرية هندية 
فــي منطقــة ناكروتــا، فــي 29 نوفمبر/تشــرين 
أدى  مــا  كشــمير،  إقليــم  فــي  املاضــي  الثانــي 
إلــى مقتــل ســبعة جنــود من الجيــش الهندي، 
بينهم ضابطان. وأكدت الحكومة الهندية أن 
»باكستان هي التي تقف وراء هذه الهجمات، 
مــن  تتخــذ  التــي  املســلحة  الجماعــات  وأن 
املناطق الباكســتانية مقرًا لها هي التي تنفذ 

مثل هذه الهجمات«.
الخارجيــة  باســم  املتحــدث  ذكــر  بــدوره، 

نوفمبــر   30 فــي  زكريــا  نفيــس  الباكســتانية 
املاضــي، أن »نحــو مليــون جنــدي من الجيش 
علــى  كشــمير،  إقليــم  فــي  تحّصنــوا  الهنــدي 
ظــات باكســتان. وإن مــا يجري 

ّ
الرغــم مــن تحف

مــن ظلــم في كشــمير على يد الجيش الهندي، 
املجتمــع  تطالــب  التــي  باكســتان،  تقبلــه  ال 
الدولــي بممارســة الضغــوط على الهند ألجل 

الحفاظ على حياة الكشميرين العزل«.
قائــد  تأكيــد  مــن  الرغــم  علــى  فإنــه  بالتالــي، 
والخارجيــة  الجديــد  الباكســتاني  الجيــش 
الباكســتانية العمــل من أجل تحســن الوضع 
املنــال،  بعيــد  يبــدو  األمــر  أن  إال  الهنــد،  مــع 
بالنظــر إلــى الوضــع فــي كشــمير والهجمــات 

املسلحة داخل الهند.
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يوحي تعيين قمر باجوه 
لقيادة الجيش الباكستاني 

خلفًا للجنرال راحيل 
شريف، ليونة في سياق 

العالقات الباكستانية ـ 
الهندية ورغبة بالتهدئة

)Getty/من تظاهرة ليهود أميركيين ضد ترامب )درو أنغرير

)Getty( يبدو أن بنس سيكون مكلفًا باحتواء أخطاء ترامب

الجيش الباكستاني يواصل عملياته ضد المسلحين )فرانس برس(

صالح النعامي

حذرت أوساط إسرائيلية ويهودية أميركية 
مــن خطــورة تداعيــات »االســتقطاب الحــاد« 
الواليــات  فــي  اليهوديــة  الجاليــات  داخــل 
املتحــدة، فــي أعقــاب االنتخابــات الرئاســية 
وفــوز املرشــح الجمهــوري، دونالــد ترامــب، 
مشيرة إلى أن هذا االستقطاب سيقلص من 
قدرة إســرائيل على االســتفادة من الحضور 
فــي  مصالحهــا  تحقيــق  فــي  اليهــودي 
الواليــات املتحــدة. وفــي الوقــت ذاتــه حــذرت 
املزيــد مــن األوســاط اليمينيــة اإلســرائيلية 
اليهــود  معظــم  اصطفــاف  »خطــورة«  مــن 
األميركيــن ضــد ترامــب، ومســارعة عــدد من 
قادتهــم إلــى التنســيق مــع األقليــات العرقية 
واملسلمن في العمل ضد الرئيس األميركي 

املنتخب.
ونقــل موقــع صحيفــة »يســرائيل هيــوم« عن 
الباحثــن  أبــرز  البرفســور جونثــو ســيرنا، 
فــي مجــال تاريــخ اليهــود األميركيــن، قولــه 
أســفرت  الرئاســية  االنتخابــات  نتائــج  إن 
عــن »تصفية« الوســط الحزبــي في الواليات 
املتحــدة، إذ تعاظــم حجــم وتأثيــر الهوامــش 
مــا  وهــو  واليســار،  اليمــن  فــي  املتطرفــة 
اليهــود  اصطفــاف  أنمــاط  علــى  انعكــس 
األميركين. وأشار إلى أن تاشي »الوسط« 
الحزبي في الواليات املتحدة يقلص هامش 
املنــاورة أمام إســرائيل واملنظمات اليهودية 
فــي  مصالحهــا  تأمــن  إلــى  تســعى  التــي 
الواليات املتحدة. وتوقع أن يسيطر الجناح 

اليساري على الحزب الديمقراطي األميركي 
بعد فشل مرشحة الحزب، هياري كلينتون، 
في الفوز في االنتخابات الرئاســية، معتبرًا 
ــل تطــورًا »بالــغ الســلبية« 

ّ
أن هــذا األمــر يمث

هــذا  قيــادات  أن  اعتبــار  علــى  إلســرائيل، 
الجناح تتبنى مواقف »معادية« إلســرائيل، 
ــل 

ّ
ناهيــك عــن أن بعــض قياداتــه الشــابة تمث

الدوليــة  املقاطعــة  لحركــة  الفقــاري  العمــود 
»الجنــاح  وأضــاف:   .»BDS« إســرائيل  ضــد 
أخطــر  الديمقراطــي  الحــزب  فــي  اليســاري 
ــل 

ّ
بكثيــر مــن مجموعــة Alt Right، التــي تمث

عّبــر  والتــي  املتطــرف،  األميركــي  اليمــن 
أعضاؤهــا عــن توّجهــات تشــبه التوجهــات 
النازيــة، علــى اعتبــار أن Alt Right لــم تعلــن 
اليســار  يفعــل  كمــا  إســرائيل  علــى  الحــرب 

املتطرف في الحزب الديمقراطي«.
يدفــع  ترامــب  فــوز  أن  إلــى  ســيرنا  وأشــار 
إلــى  الديمقراطيــن  مــن  واســعة  قطاعــات 
مــا  كل  ملواجهــة  متطرفــة  مواقــف  ــي 

ّ
تبن

ذلــك  وضمــن  الجديــد،  الرئيــس  يطرحــه 
إســرائيل. وبحســب  مــن  اإليجابيــة  مواقفــه 
تحظــى  التــي  اليســار  قيــادات  فــإن  ســيرنا 
بالشــعبية األكبر داخل الحــزب الديمقراطي 
مواقــف  وتتبنــى  يهوديــة  كلهــا  حاليــا، 
معاديــة مــن إســرائيل، مشــيرًا إلــى أن علــى 
ســاندرز،  بيرنــي  الشــخصيات  هــذه  رأس 
ترشــح  علــى  كلينتــون  ضــد  تنافــس  الــذي 
أليســون.  وإليزابيــث  الديمقراطــي،  الحــزب 
وأليســون  ســاندرز  أفــكار  أن  وأوضــح 
مــن  واســعة  قطاعــات  باستحســان  تحظــى 
اليهــود األميركيــن، مشــيرًا إلــى أن األغلبيــة 
الساحقة من الشباب اليهودي األميركي هم 
علمانيون ليبراليون »ال يأبهون باليهودية 
ومصالــح إســرائيل وال يجــدون مشــكلة فــي 

الزواج املختلط من غير اليهود«.
وشــدد ســيرنا علــى أن فــوز اليمــن املتطرف 
واحتــكاره  االنتخابــات  فــي  إســرائيل  فــي 
ص هامــش املناورة 

ّ
الحكــم لفتــرة طويلــة، قل

مــن  بــات  الذيــن  الليبراليــن  اليهــود  أمــام 
الحكومــات  تبريــر مواقــف  الصعــب عليهــم 
اإلســرائيلية والدفــاع عنهــا. ووفــق ســيرنا، 
للحــزب  يصّوتــون  الذيــن  اليهــود  فــإن 
الجمهــوري هــم مــن املتدينــن األرثوذكــس، 
اليهــود  مــن  املائــة  فــي   10 يشــكلون  الذيــن 
يتحدثــون  الذيــن  واليهــود  األميركيــن، 
الروســية، والذي يبلغ عددهم حاليا حوالى 
750 ألفا. وحذرت كارولن كليغ، املستشــارة 
الــوزراء  لرئيــس  الســابقة  اإلعاميــة 
اإلســرائيلي، بنيامــن نتنياهو، من خطورة 
اليهــود  مــن  واســعة  قطاعــات  اســتعداد 
األميركيــن للعمــل والتنســيق مــع األقليــات 
املتحــدة،  الواليــات  فــي  واملســلمن  العرقيــة 
وفــي  الجديــدة.  األميركيــة  اإلدارة  ملواجهــة 
قالــت  »معاريــف«،  صحيفــة  نشــرته  مقــال 
كليــغ إنه ســتكون هناك تداعيــات »خطيرة« 
املســلمن  مــع  األميركيــن  اليهــود  لتعــاون 
التعــاون  هــذا  تأثيــرات  بســبب  تحديــدًا، 
الجديــدة،  اإلدارة  توّجهــات  علــى  املحتملــة 
القطاعــات  توّجهــات  علــى  خــاص  وبشــكل 

الشعبية األميركية التي أّيدت ترامب.

بوتــن،  فاديميــر  الروســي،  الرئيــس  تولــى 
الرئيــس  عــن  الدفــاع  مهمــة  األحــد،  أمــس 
الــذي  ترامــب،  دونالــد  املنتخــب،  األميركــي 
لــه علــى خليفــة  تتزايــد االنتقــادات املوجهــة 
الداخليــة  القضايــا  مــن  عــدد  حــول  مواقفــه 
والدولية، في الوقت الذي حاول نائب الرئيس 
التــي  األزمــة  احتــواء  بنــس،  مايــك  املنتخــب، 
تســبب بهــا ترامــب مــع الصــن بعــد الحديــث 
هاتفيا مع رئيسة تايوان تساي إنغ-وين، في 
خــرق للسياســة األميركيــة املتبعــة مــن عقود. 
بوتــن،  فاديميــر  الروســي،  الرئيــس  وقــال 
 
ّ
فــي لقــاء مــع قنــاة »إن تــي فــي« الروســية، بــث
أمــس األحــد، إن »الرئيــس األميركــي املنتخــب 
مســؤولياته  مســتوى  وســيتفهم  ذكــي  رجــل 
»ترامــب  أن  إلــى  ولفــت  ســريعا«.  الجديــدة 
كان تاجــرًا وكان رجــل أعمــال. إنــه رجــل دولــة 
اليــوم، ورئيــس الواليــات املتحــدة. وبمــا أنــه 
تمكــن مــن النجــاح في األعمال، فهذا يؤكد أنه 
رجــل ذكــي وقــادر علــى أن يعي بســرعة كافية 
مســتوى املســؤولية الجديد. نحن ننطلق من 
أنه سيتصرف بناء على هذه املواقف«. وكان 
بوتــن تحــدث مــن قبل عن أمله في أن يســاعد 
األميركيــة  العاقــات  اســتعادة  فــي  ترامــب 
بعــد  بوتــن  تصريحــات  وجــاءت  الروســية. 
لترامــب،  عــدة وجههــا معارضــون  انتقــادات 
ممــن يعتبــرون أن تصرفاتــه غيــر التقليديــة، 

منذ انتخابه، توضح أنه يفتقر للخبرة. 
وكان ترامــب فــد فجــر أزمــة مبكــرة مــع الصن 
بعدما تحدث هاتفيا مع رئيسة تايوان تساي 
إنغ-وين، في أول اتصال من نوعه بن تايوان 
ورئيــس منتخــب أو رئيــس فعلــي للواليــات 
األميركــي  الرئيــس  حــول  أن  منــذ  املتحــدة 
مــن  الدبلوماســي  االعتــراف  كارتــر  جيمــي 
تايوان إلى الصن في عام 1979، معترفا بأن 

تايوان جزء من »صن واحدة«.
املنتخــب،  الرئيــس  نائــب  أكــد  الســياق،  وفــي 

ردًا  كونــه  يعــدو  »ال  األمــر  أن  األحــد،  أمــس 
املجاملــة،  بــاب  مــن  هاتفيــة  مكاملــة  علــى 
املنتخبــة  الزعيمــة  بــه  قامــت  تهنئــة  اتصــال 

ديموقراطيا في تايوان«.
من جهتها، اعتبرت وســائل اإلعام الرســمية 
الصينيــة أن »قلــة خبــرة« الرئيــس األميركــي 
هاتفــي  اتصــال  قبــول  إلــى  دفعتــه  املنتخــب 
مــن رئيســة تايــوان، لكنهــا حــذرت مــن أن أي 
خــرق لسياســة الصــن املوحــدة ســيؤدي إلــى 

»تدمير« العاقات األميركية الصينية.
وقالــت صحيفة تشــاينا ديلي نيــوز، الناطقة 
باإلنكليزيــة، إن املكاملــة الهاتفيــة »لــم تكشــف 
ســوى قلــة خبــرة )ترامــب( وفريقــه االنتقالــي 
فــي التعامــل مــع الشــؤون الخارجيــة« مؤكــدة 
فــي تفســير األمــر«.  أنــه »ال حاجــة للمبالغــة 
لكنهــا أملحــت إلــى إمكانيــة التأثيــر اقتصاديا 
علــى انهيــار العاقات، مؤكــدة أن لدى الصن 
الخزينــة  ســندات  فــي  دوالر  تريليــون   1,19
األميركية، وتربط بن البلدين تجارة ثنائية 

بلغ حجمها 558 مليار دوالر العام املاضي.
تايمــز«  »غلوبــال  صحيفــة  هــددت  كمــا 
الرســمية الصينية، التــي تعتمد خطا قوميا، 
الســبت، بــأن رئيســة تايــوان »ســتدفع الثمن« 
فــي حــال »تجــاوزت )بادها( الخــط األحمر«، 
مؤكدة أن الصن »ستستخدم قوتها من دون 
تايــوان  أيــة خطــوة تتخذهــا  تــردد« ملعاقبــة 

باتجاه االستقال.
فــي غضــون ذلــك، تتواصــل مســاعي الرئيــس 
إدارتــه  فريــق  املنتخــب الســتكمال  األميركــي 
يناير/كانــون   20 فــي  رســميا  قبــل تنصيبــه 
االنتقــادات  تتواصــل  فيمــا  املقبــل،  الثانــي 
وفــي  ترامــب.  ينتهجهــا  التــي  للخيــارات 
الســياق، اعتبــرت صحيفــة واشــنطن بوســت 
األميركيــة أن خياراتــه جــاءت تقليديــة أكثــر 

مما توقع الكثيرون.
)رويترز، فرانس برس(

هاجم الكاتب اإلسرائيلي اليميني، 
ــشــدة تــوّجــهــات  إيـــزي لــيــبــل، ب
اليهود  من  الساحقة  األغلبية 
المنتخب  الرئيس  تجاه  األميركيين 
ــًا أن  ــب، مــدعــي ــرامـ ــد تـ ــالـ دونـ
أن  على  تــدل  التوجهات  هــذه 
ضمن  ُتعد  ال  إسرائيل  »مصلحة 
تحكم  التي  االعــتــبــارات  قائمة 
نشرته  مــقــال  وفــي  ــؤالء«.  ــ ه
ــوم«،  ــي ه ــيــل  ــســرائ »ي صحيفة 
قيادات  اتــهــام  ليبل  استهجن 
ــب بــتــوّجــهــات  ــرام ــة ت يــهــودي
ــم من  ــرغ »الســامــيــة«، عــلــى ال
ــدة إلســرائــيــل  ــؤي ــم مــواقــفــه ال

وحرصه على طمأنتها.

انتقادات شديدة

باجــوه  أكــد  وقــد  أخــرى.  وجهــات  بلوشــية، 
خــال زيارتــه يــوم األربعــاء، مقاطعــة شــمال 
املســلحة  »القــوات  أن  القبليــة،  وزيرســتان 
أي  مواجهــة  علــى  قــادرة  الباكســتانية 
تهديــد أمنــي داخلــي، وهــي أثبتــت ذلــك مــن 
خــال مواجهــة اإلرهــاب«. وذكــر بيــان ملكتــب 
العاقــات العامــة في الجيش الباكســتاني، أن 
»قائــد الجيــش شــّدد على مواصلــة العمليات 
اســتئصال  حتــى  املســلحن،  ضــد  املســلحة 
باكســتان  بأمــن  العابثــة  الجماعــات  جــذور 
واملنطقــة بأســرها«، الفتــا إلــى أن »باكســتان 
شــكلت خــال العقــد املاضــي خــط النــار األول 
فــي مواجهــة اإلرهاب، وعلــى املجتمع الدولي 

أن يعترف بذلك«.
وإضافة إلى امللفات الداخلية، فإن أمام باجوه 
مواضيــع خارجيــة مهمــة، أبرزهــا العاقــات 
الباكستانية األفغانية، والتصعيد الحدودي 
أخيــرًا،  وتيرتــه  ارتفعــت  الــذي  الهنــد،  مــع 
الحدوديــة  والهجمــات  املناوشــات  وطاولــت 
املدنيــن فــي الطرفن. وكان أبرز تلك األحداث 
إثــر  باكســتانين  مدنيــن  عشــرة  مقتــل 
اســتهداف القــوات الهنديــة حافلــة ركاب علــى 
الطــرف الباكســتاني من كشــمير. كمــا هّجرت 
املواجهــات الحدوديــة املســتمرة، مئات األســر 

لدى الطرفن.
فــي هــذا الصــدد، أفــاد باجــوه بــأن »األوضــاع 
على الحدود الهندية الباكستانية ستتحّسن 
قريبــا، وأن الوضــع مأســاوي، ولكــن ليس إلى 
الحــرب  مــن  نــوع  أي  بوقــوع  توحــي  درجــة 
الدولتــن«. وتعــّدت تصريحــات باجــوه  بــن 
إلــى  شــريف،  سياســة  مــع  االختــاف  ســياق 
الدفــاع  وزيــر  سياســة  مــع  االختــاف  حــّد 
إلــى  نــّوه  الــذي  آصــف،  الباكســتاني خواجــه 
للســيادة  املتكــررة  الهنديــة  »االنتهــاكات  أن 
الباكســتانية قــد تتحــول إلــى حــرب شــاملة«، 
الجارتــن  بــن  حــرب  »أيــة  أن  إلــى  الفتــا 
أتــون  صــوب  املنطقــة  تدفــع  قــد  النوويتــن 
حــرب ال تحمــد عقباهــا«. تبقــى مهمــة باجوه 
مــع  الوضــع  تحّســن  تأمــن  فــي  األساســية 
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مساعدات أوروبية جديدة لمصر
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

قــال رئيــس وحــدة الصداقــة املصريــة األوروبيــة 
بــوزارة التعــاون الدولــي املصريــة جمــال بيومــي 
 500 تســلمت  »مصــر  إن  الجديــد«  لـ«العربــي 
مليــون يــورو )نحــو 532 مليــون دوالر( الشــهر املاضــي مــن 
االتحــاد األوروبــي، حســب البرنامــج التمويلي الجديد الذي 
بســبب  تعثــرا  شــهد  أن  بعــد  األخيــرة،  الفتــرة  توقيعــه  تــم 
شــهر  فــي  املفاوضــات  بــدأت  إذ  السياســية،  االضطرابــات 
ديسمبر/كانون األول املاضي«.  وأضاف بيومي في اتصال 
ووزارتــي  األوربــي  االتحــاد  بــن  االتفــاق  »تــم  أنــه  هاتفــي 
املشــروعات  علــى  املصريتــن  الدولــي والتخطيــط  التعــاون 
التنموية التي سيتم تمويلها من خال تلك املساعدات التي 
تســهدف دعم التنمية املســتدامة والحكم الرشــيد في مصر، 

حسب بروتوكول التعاون بن الجانبن«.
املصريــة  املاليــة  بــوزارة  أكــد مســؤول  الســياق،  نفــس  وفــي 
لـ«العربــي الجديــد« أن وزارة التعــاون الدولــى حصلــت علــى 
نحــو 500 مليــون يــورو من االتحاد األوربــى خال نوفمبر/

تشــرين الثاني املاضي وتتولى توزيعها حســب املشروعات 
االتحــاد  مــن  املنبثقــة  الفرعيــة  اللجــان  مــع  عليهــا  املتفــق 
األوروبي. وأضاف املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن قيمة 
املنــح التــى تنجــح وزارة التعــاون الدولــى فــى إبرامهــا يتــم 

إرسال بيان بها لوزارة املالية بشكل ربع سنوى.
ــع بيومــى إقبــااًل مــن املســتثمرين األجانــب 

ّ
ومــن جانبــه، توق

اإلصاحــات  ضــوء  فــي  املقبلــة،  الفتــرة  خــال  مصــر  علــى 
القانونية واإلجرائية التي تجريها الحكومة حاليا.

جــذب  عبــر  املاليــة  أزمتهــا  مواجهــة  إلــى  مصــر  وتســعى 
االســتثمارات األجنبية والحصول على مســاعدات وقروض 
خارجيــة، واضطــرت الحكومــة إلى تعويــم الجنيه للحصول 
علــى قــرض صنــدوق النقــد الدولــي، مــا أدى إلى زيادة ســعر 
 8.88 بنحــو  مقارنــة  رســميا  18 جنيهــا  نحــو  إلــى  الــدوالر 

جنيهات قبل التعويم.
وحصلــت مصــر الشــهر املاضي علــى 2.75 مليار دوالر قيمة 
الشــريحة األولــى مــن قــرض صنــدوق النقــد الدولــي البالــغ 
إجماليــه 12 مليــار دوالر علــى 3 ســنوات، ورغــم ذلــك واصــل 
للعملــة  الســوداء  الســوق  اســتمرت  كمــا  ارتفاعــه،  الــدوالر 

األميركية رغم التعويم. وتفاقمت األزمة املالية رغم حصول 
مصــر علــى مســاعدات وقــروض خليجيــة بلغــت أكثــر من 60 
مليــار دوالر خــال الســنوات الثــاث املاضيــة، عقب االنقاب 
العســكري الــذي أطــاح الرئيــس املنتخب محمد مرســي في 3 
يوليو/تموز عام 2013. وأكد رئيس وحدة الصداقة املصرية 
األوروبية، أن برنامج املساعدات األوروبية سيوّجه لتنمية 
التحــول  البطالــة ودعــم  الجهــاز اإلداري للدولــة، وتقليــص 

الديمقراطي واألجهزة البرملانية.
وقــال بيومــي إن »مصــر أنفقــت حزمــة املســاعدات املنتهيــة 
بقيمــة 499 مليــون يــورو فــي توقيــع 194 اتفاقــا للشــراكة 
االقتصاديــة فــي عــدد كبيــر مــن املجاالت الحيويــة تتضمن 
21 مشــروع توأمــة مؤسســية بمتوســط 1.5 مليــون يــورو 
لــكل مشــروع، منهــا مشــاريع دعــم هيئــة تنميــة الســياحة 
املصريــة  البريــد  هيئــة  وتطويــر  النمســا،  مــع  بالتعــاون 
بالتعــاون مــع فرنســا، وتطويــر هيئة الســامة البحرية مع 
الســويد، وهو من أنجح املشــروعات التي بدأتها مصر مع 
الشريك األوربي منذ 2011 وكذلك تطوير السكك الحديدية 

بالتعاون مع فرنسا«.

غزة ـ يوسف أبو وطفة

العامــة  األشــغال  وزارة  وكيــل  ســرحان،  ناجــي  قــال 
اإلســرائيلي  االحتــال   

ّ
إن غــزة،  قطــاع  فــي  واإلســكان 

املســموح  البنــاء  ومــواد  اإلســمنت  كميــات  قلــص، 
بإدخالها إلى القطاع من 5 آالف إلى 3 آالف طن يوميا.
وأضــاف ســرحان، فــي مؤتمــر صحافــي عقــده في مقر 
املكتب اإلعامي الحكومي في مدينة غزة، أمس األحد، 
ســنوات  عشــر  منــذ  إســرائيليا  املحاصــر  القطــاع  أن 
يحتــاج إلــى أكثــر مــن 8 آالف طــن مــن اإلســمنت يوميــا 
االحتــال  أن  الحكومــي  املســؤول  وأكــد  الدمــار.  بعــد 

عبــر  للقطــاع  الــواردة  اإلســمنت  كميــات  بتقنينــه 
معبــر كــرم أبــو ســالم التجاري يشــدد الحصــار ويزيد 
الضغــط علــى القطــاع، ألن توفر مــواد البناء يخلق 40 

ألف فرصة عمل وُينشط الدورة االقتصادية.
وبخصوص إعادة اإلعمار، أشار سرحان إلى أن نحو 
4500 وحــدة ســكنية جــرى إنجــاز بعضهــا، فــي حــن 
ال يــزال بعضهــا فــي طــور اإلنجــاز، مشــيرًا إلــى وجــود 
تعهــدات ماليــة لبنــاء نحو ألفي وحدة ســكنية تنتظر 

دخول مواد البناء إلى القطاع.
ولفــت إلــى تزويــد االحتــال، فــي مايو/أيــار املاضــي، 
بأســماء 3600 شــخص يحتاجــون إلــى الحصول على 

موافقــات إلدخــال مــواد البنــاء إلــى غزة، لكــن االحتال 
عمليــة  أن  وأضــاف  جديــدة.  موافقــات  أي  يصــدر  لــم 
إعــادة اإلعمــار فــي مجــال اإلســكان تحتــاج إلــى نحــو 
1.38 مليــار دوالر، توفــر منهــا حتــى اآلن نحــو 552 
مليــون دوالر، مطالبا الســلطة الفلســطينية والجهات 
الوفــاء  علــى  املانحــن  حــث  بضــرورة  الحكوميــة 
فــي  عجــز  وجــود  إلــى  ســرحان  وأشــار  بالتزاماتهــم. 
التمويل، نظرًا لتوقف التمويل منذ ستة أشهر، وعدم 
وفاء الكثير من الدول املانحة بتعهداتها، مشــيرًا إلى 
أن قطــر والســعودية والكويــت مــن أبرز الــدول العربية 

التي تساهم في عملية إعادة إعمار غزة.

كان أســامة كحيــل، رئيــس اتحــاد املقاولــن فــي غــزة، 
قــال علــى هامــش فعاليــة احتجاجيــة نهايــة أكتوبــر/
تشــرين األول املاضــي، إن خطــة األمــم املتحــدة إلعــادة 
إعمــار مــا دمــره االحتال في الحرب األخيرة على غزة 
صيــف 2014، كانــت تجريبيــة ملــدة ســتة أشــهر، إال أن 
العمــل بهــا مــا زال مســتمرًا للعام الثالــث على التوالي 
دون نقاش ملدى تأثيرها على االقتصاد الفلسطيني. 
وأشــار كحيل إلى أن الســماح بدخول اإلسمنت بشكل 
طبيعي دون قيود ســيوفر ما بن 50 و80 ألف فرصة 
عمل، وسيؤدي إلى توفير نحو 30% من تكلفة البناء 

املرتفعة حاليا.

االحتالل يقلص اإلسمنت إلى غزة

أثرياء الصين 
يعودون 

لإلنفاق الداخلي
الصــن  أثريــاء  عــاد 
لإلنفــاق فــي الداخــل بعــد 
ثاثــة  اســتمر  تراجــع 
هبــوط  بفعــل  أعــوام 
وانخفــاض  اليــوان  قيمــة 
األســعار فضــا عــن حملة 
الشــراء  وكاء  اســتهدفت 
ويشــكل  الخــارج.  مــن 
أثريــاء الصــن نحــو ثلــث 
الفاخــرة  الســلع  عمــاء 
مــن  ارتفاعــا  العالــم  فــي 
األلفيــة  مطلــع  فــي   %2
القــوى  وهــم  الجديــدة 
رغــم  للقطــاع  املحركــة 
انخفاض طفيف في العام 
لتقليــص  نظــرًا  الحالــي 
الخارجيــة  الرحــات 
فــي  الهجمــات  بســبب 
رويتــرز.  حســب  أوروبــا، 
األعــوام  مــدى  وعلــى 
الثاثــة املاضيــة تراجعــت 
حملــة  بســبب  املبيعــات 
أطلقهــا الرئيــس الصيني 
علــى  بينــغ،  جــن  شــي 
الفســاد والبــذخ ممــا دفــع 
بأسماء كبيرة مثل ال.في.

ام.اتــش مالكة لوي فيتون 
إلغــاق متاجــر وال ســيما 
الثانيــة  الفئــة  مــدن  فــي 
 2016 فــي  لكــن  والثالثــة. 
تقول دور األزياء ومتاجر 
إن  واملشــترون  الحلــي 
مــع  تغيــرت  األوضــاع 
للتحــول  الصــن  ســعي 
مــن اقتصــاد يعتمــد علــى 
الكثيفــة  االســتثمارات 
إلــى  التحتيــة  البنيــة  فــي 
تشــجيع املســتهلكن على 

التسوق.
)فرانس برس(

الجزائر تعتزم إطالق بنك أفريقي
لدعم  أفريقي  بنك  إطالق  عزمها  الجزائر،  أعلنت 
المصدرين والمستثمرين الجزائريين في القارة األفريقية، 
حكومية  لمصارف  بنكية  وكاالت  افتتاح  عن  فضًال 
بنك  لسان محافظ  السمراء. جاء ذلك على  القارة  في 
هامش  على  لوكال،  محمد  المركزي(،  )البنك  الجزائر 
افتتاح المنتدى األفريقي لالستثمار واألعمال بالعاصمة 
الجزائر، مساء أول من أمس. وقال لوكال، للصحافيين، 
المصدرين  بنك يدعم  أجل إطالق  »التفكير جارٍ من  إن 
القارة  في  أكثر  للحضور  االقتصاديين  والمتعاملين 
نحو  المصدرين  سيدعم  »البنك  وأضاف:  األفريقية«. 

أفريقيا، والدراسة جارية عليه اآلن«.

مصر: توقعات بارتفاع إيرادات الجمارك
والتجارة  والصناعة  الجارحي  عمرو  المالية  وزيرا  أكد 
الصادر  الرئاسي  القرار  أن  المصريان،  قابيل   طارق 
المناخ  توفير  يستهدف  الجمركية  التعريفة  بتعديالت 
نحو  قوية  دفعة  وإعطاء  االستثمارات  لجذب  الالزم 
التي  االستيراد  معدالت  وتخفيض  اإلنتاجية  زيادة 
أكثر  إلى  ليصل  التجاري  الميزان  عجز  تزايد  الي  أدت 
تصريحات  فى  الوزيران  وأوضح  دوالر.  مليار   49 من 
تطبيقها  بالفعل  بدأ  التعديالت  أن  مشتركة  صحافية 
 ويتوّقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو
بافتراض  سنويا  دوالر(  مليار   333 )نحو  جنيه  مليارات   6

ثبات مستوى االستيراد.

اليابان تمّول البتروكيماويات اإليرانية
صناعة  لتمويل  الثاني  العقد  واليابان  إيران  وقعت 

البتروكيماويات اإليرانية عن طريق األسواق الدولية.
وتم عقد الصفقة بين شركة الخليج الفارسي القابضة 
بقيمة  »ايتوشو«  اليابانية  والشركة  للبتروكيماويات 
السنوية  اإلنتاجية  الطاقة  وتقدر  يورو.  مليون   320
من  طن  مليون   63 من  أكثر  المجال  هذا  في  إليران 
صناعة  في  المسؤولين  وحسب  المنتجات.  مختلف 
المشاريع  الستكمال  فإنه  اإليرانية،  البتروكيماويات 
مليون   130( المتوقعة  القدرة  وتحقيق  الموجودة 
مليار   70  –  50 بقيمة  استثمارات  استيعاب  يجب  طن( 

دوالر عن طريق جذب االستثمارات األجنبية.

أسماء في األخبار

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

كيف سيكون عليه حال منطقة 
الخليج بعد نفاد النفط، وماذا 
سيكون عليه الحال في حال 

االستغناء عن الذهب األسود كمادة 
للصناعة واملواصالت، وهل صحيح 

أّن أسعار النفط املتدنية تنبئ 
عن قرب االستغناء عنه لوجود 

مصادر للطاقة البديلة. وإذا كانت 
جميع دول املنطقة تتحدث منذ 

نحو ربع قرن عن ضرورة تنويع 
االقتصاد الخليجي وعدم االعتماد 
على النفط كمصدر رئيسي للدخل 

القومي واإليرادات، فلماذا فشلت 
كل املحاوالت السابقة لتحقيق 
هذا الهدف؟  خذ مثال النموذج 

السعودي، فرغم مرور أكثر من 
40 سنة على بداية الطفرة النفطية 

األولى ) 1974-1985(، إال أننا 
نلحظ أن اقتصادها ال يزال يعتمد 

اعتماًدا كليًا على صادرات البترول، 
بل وفشلت الحكومات املتعاقبة 

في تنويع االقتصاد طوال كل تلك 
الفترة، وال يزال النفط يمثل أكثر 

من 80% من صادرات البالد، 
وأكثر من 90% من اإليرادات.
أيضًا، ملاذا يظل نموذج الدولة 

الريعية أو األبوية أو املستهلكة ال 
املنتجة هو النموذج السائد في 

الخليج رغم إطالق استراتيجيات 
تنموية ضخمة وطويلة األجل، 
والحديث املستمر عن ضرورة 

ترشيد االستهالك ومحاربة 
الفساد وإصالح منظومة التعليم 

وتمكني املرأة. وإذا كانت أزمة 
تهاوي أسعار النفط األخيرة املمتدة 
منذ 2014، قد كشفت عن تعرض 
موازنات دول الخليج لعجز كبير 

وأزمات مالية حادة بسبب االعتماد 
الكلي على النفط كمصدر شبه 
وحيد لإليرادات، فهل آن األوان 

لتتحرك حكومات املنطقة ملعالجة 
هذا الخلل الكبير قبل أن تشهد 

املنطقة قالقل اجتماعية ناجمة عن 
ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 

وزيادة الضرائب، وتحميل املواطن 
الجزء األكبر من فاتورة عالج 
الخلل االقتصادي، مع ضعف 

النسيج االجتماعي، وتغليب الحلول 
األمنية على الحلول االقتصادية في 

معالجة بعض األزمات املعيشية. 
كان هذا هو جزء من األسئلة التي 

طرحها املتحدثون في جلسات 
مؤتمر منتدى دراسات الخليج 
والجزيرة العربية الذي ينظمه 

املركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات في العاصمة القطرية 

الدوحة ملدة 3 أيام. الجلسات كانت 
صريحة وبها مكاشفة كبيرة، 
إذ سعت لوضع تقييم حقيقي 

الستراتيجيات دول الخليج املعلنة 
في التنويع االقتصادي، واإلجابة 
صراحة عن أسئلة حيوية منها: 

هل إصالح سياسات التنويع باتت 
خيارًا أم ضرورة؟ 

كان هناك ما يشبه االتفاق في 
الجلسات على ضرورة البحث عن 

بدائل لدعم االقتصاد الخليجي 
بعيدًا عن النفط الذي تراجع سعره 

من 145 دوالرًا منتصف 2014 
إلى 30 دوالًرا للبرميل في بداية 

ل تحدًيا كبيرًا 
ّ
2016، األمر الذي مث

وخطيرًا على هذا االقتصاد، إذ دفع 
الحكومات لزيادة أسعار البنزين 
وتجميد مشاريع تنموية كبرى، 

وخصخصة شركات عامة.

ماذا بعد 
نفاد النفط؟
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اقتصاد

الكويت ـ محمود بدير

قالت مصادر في املكتب األميركي 
والضريبية  املــالــيــة  لــاســتــشــارات 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط، إن 
الكويت كشفت عن حسابات نحو سبعة آالف 
عليهم  ستطبق  الجنسية،  مــزدوجــي  كويتي 
الــضــريــبــة األمــيــركــيــة وفــقــا لــقــانــون االمــتــثــال 
الــضــريــبــي لــلــحــســابــات الــخــارجــيــة املــعــروف 

باسم »فاتكا«.
وأضـــافـــت املــــصــــادر، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مع 
ــجـــديـــد«، أن أرصــــــدة الــكــويــتــيــن  »الـــعـــربـــي الـ
حاملي الجنسية األميركية بالبنوك الكويتية 
تصل  بالكويت  أفــرع  لديها  التي  واألجنبية 

إلى نحو 2.3 مليار دوالر.
وترددت أنباء، أن هناك توجها إللغاء برنامج 
حاليا  املــتــاح  األمــيــركــي  الضريبي  التصالح 
للحاصلن على الجنسية األميركية باملياد 
كــارد(،  )جــريــن  الخضراء  البطاقة  حاملي  أو 
الذين يسري عليهم قانون االمتثال الضريبي 
ــالــــد تــرامــب  األمـــيـــركـــي، وذلـــــك بــعــد فــــوز دونــ
بــالــرئــاســة األمــيــركــيــة فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي املــــاضــــي. لـــكـــن املــــصــــادر فــــي املــكــتــب 

املــالــيــة والضريبية  لــاســتــشــارات  األمــيــركــي 
ــعــتــمــد مـــن مــصــلــحــة الــضــرائــب األمــيــركــيــة، 

ُ
امل

ــالـــح الـــضـــريـــبـــي،  ــتـــصـ قــــالــــت، إن بــــرنــــامــــج الـ
ــلــــي الـــجـــنـــســـيـــة  ــامــ ــعـــي ويــــتــــيــــح لــــحــ ــيـ تـــشـــجـ
األميركية والبطاقة الخضراء الذين لم يسبق 
لهم تقديم إقرارات ضريبية وبنكية التصالح 
بدفع الضرائب عن السنوات الثاث األخيرة، 
والــســنــة الــحــالــيــة، مــقــابــل إســـقـــاط الــضــرائــب 
املستحقة عن بقية السنوات التي لم يسبق له 

تقديم تلك اإلقرارات فيها.
مع  »فاتكا«  اتفاق  وقعت  قد  الكويت  وكانت 
الواليات املتحدة في 29 أبريل/ نيسان 2015. 
وانـــتـــهـــت املــهــلــة الــنــهــائــيــة لـــتـــزويـــد الــخــزانــة 
السلطات  مــن  املطلوبة  بالتقارير  األميركية 
القانون  الكويتية األسبوع املاضي. ويفرض 
األمــيــركــي غــرامــة قــد تــتــجــاوز 10 آالف دوالر 

لكل حساب خارجي، لم يتم اإلفصاح عنه.
ــر الــكــونــغــرس األمــيــركــي قــانــون االمــتــثــال  وأقـ
الــضــريــبــي فــي مــــــارس/آذار 2010، كــجــزء من 
التوظيف الســتــعــادة معدالت  قــانــون حــوافــز 
تشغيل العمالة، ودخل القانون حيز التنفيذ 
دافعي  على  ويتعن   ،2014 يوليو/تموز  في 
الضرائب الذين يمتلكون أصواًل مالية خارج 
أرصــدة حساباتهم  وتزيد  املتحدة  الــواليــات 
على 50 ألــف دوالر لــأفــراد و250 ألــف دوالر 
تلك  بيانات  اإلبــاغ عنها وتقدير  للشركات، 
األصـــــول ملــصــلــحــة اإليــــــــرادات املــحــلــيــة. وقـــال 

املكتب  رئــيــس  الــعــنــجــري،  محمد  عبدالعزيز 
املــالــيــة والضريبية  لــاســتــشــارات  األمــيــركــي 
»العربي الجديد«،  في الكويت، في تصريح لـ
إن القانون ينص على إلغاء أو رفض تجديد 
جـــــوازات الــســفــر لـــأفـــراد غــيــر املــتــوافــقــن مع 
قانون فاتكا. وأضــاف »سيتحتم على حملة 
لديهم  ممن  وتحديدًا  األميركي  السفر  جــواز 
حــســابــات خــارجــيــة، ســرعــة اتــخــاذ الخطوات 
ــــن الـــضـــرائـــب  ــــوانـ ــــع قـ الـــــازمـــــة لـــامـــتـــثـــال مـ
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة تــفــاديــا ألي إجــــراءات 
قانونا  األميركية  الحكومة  وأقــرت  عقابية«. 
ــواز الــســفــر األمـــيـــركـــي في  ــ يــقــضــي بــإلــغــاء جـ
حال عدم االلتزام بمتطلبات إعداد اإلقــرارات 
ــرائـــب، واالمـــتـــثـــال  الــضــريــبــيــة ملــصــلــحــة الـــضـ
ــيــــة. وقــــال  ــبـــي لـــلـــحـــســـابـــات الــــخــــارجــ الـــضـــريـ
الــعــنــجــري، إن مــن يعيشون خـــارج الــواليــات 
املتحدة ولم يوفقوا أوضاعهم الضريبية، هم 
األكثر تعرضا للخطر، بسبب تراكم الضرائب 
املستحقة عليهم والغرامات والفوائد عليها، 
مـــشـــيـــرًا إلــــــى ضـــــــــرورة تـــوفـــيـــق األشــــخــــاص 

أوضاعهم الضريبية بأسرع وقت.
وأضـــاف أن »الــرابــط بــن الــقــدرة على السفر 
بالجواز األميركي وسداد الضرائب املستحقة 
أصــبــح واقـــعـــا ال جــــدال فــيــه، بــعــد إقـــــرار هــذا 
الــقــانــون، والـــذي يــعــزز الــجــديــة املستمرة من 
ــة بــتــحــصــيــل  ــيـ ــيـــركـ مــصــلــحــة الــــضــــرائــــب األمـ

املبالغ املستحقة من املواطنن األميركين«.
وصــــــدق مــجــلــس األمــــــة الـــكـــويـــتـــي الــســابــق 
ــتـــي تـــهـــدف إلــى  عــلــى اتــفــاقــيــة »فـــاتـــكـــا« والـ
التهرب  ملكافحة  الشفافية  من  املزيد  توفير 
ــاح ملــصــلــحــة  ــ ــــصــ ــبـــي الـــــدولـــــي واإلفــ ــريـ الـــضـ
املعلومات  األمــيــركــيــة عــن جميع  الــضــرائــب 
في  املقيمن  املــواطــنــن  بحسابات  املتعلقة 
الــكــويــت والــحــســابــات املــتــعــلــقــة بــالــشــركــات 
األمـــيـــركـــيـــة أيـــضـــا. ويـــلـــزم قـــانـــون »فــاتــكــا« 
املؤسسات  إلــى  األجنبية، إضافة  املــصــارف 

الجزائر ـ حمزة الكحال

ــقـــي لــاســتــثــمــارات  ــتـــدى األفـــريـ ــنـ يـــواصـــل »املـ
واألعـــمـــال« أعــمــالــه الــيــوم فــي الــجــزائــر، وســط 
آمال تعقد على املباحثات التي ترافقه، لولوج 
املنتدى  ويعرف  األفريقية.  السوق  إلى  الباد 
الــــذي جـــاء تــحــت شــعــار »نــعــمــل مــعــا لننجح 
مــعــا« مشاركة أكــثــر مــن ألــفــي رجــل أعــمــال من 
القارة السمراء باإلضافة إلى ممثلي شركات 

في الدول األفريقية.
وتـــراهـــن الــجــزائــر عــلــى هـــذا املــوعــد األفــريــقــي 
لــلــتــرويــج لــاقــتــصــاد املــحــلــي الــــذي يــمــر منذ 
قــرابــة الــســنــتــن بــظــروف عــســيــرة جــــراء بلوغ 

األزمة املالية ذروتها. 
وتــجــتــهــد حــكــومــة، عــبــد املــالــك ســــال، أخــيــرًا، 
بــتــغــيــيــر وجـــهـــة بــوصــلــتــهــا االقـــتـــصـــاديـــة من 
ــال األوروبــــــــــي والــــشــــرق الــصــيــنــي إلـــى  ــمـ الـــشـ
الــجــنــوب األســـمـــر بــعــدمــا رفــضــت الــنــظــر إلــى 
إمكانياته الكبيرة لسنوات عديدة، في خضم 
اقتصادية  عــاقــات  إلقــامــة  ثقلها  بكل  رميها 
ــتـــكـــتـــل األوروبــــــــــــي فــي  الـ ــع دول  ــ »مـــتـــيـــنـــة« مـ
مــقــدمــتــهــم فــرنــســا الــشــريــك الــتــجــاري الــثــانــي 

للجزائر بعد الصن. وقال الخبير االقتصادي، 
إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  مبتول  عبدالرحمن، 
»الجزائر ظلت ترى في أفريقيا مجرد »ورقة 
سياسية تلعبها وقــت األزمـــات«. وأضــاف أن 
الــجــزائــر ظــهــرهــا ألفريقيا  مــثــال إلدارة  أبــــرز 
اقتصاديا هو »عدم زيارة الرئيس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة دولة مالي، منذ وصوله 
للحكم سنة 1999، فكيف سنتمكن من دخول 

؟«.
ً
السوق في هذه الدولة الجارة مثا

ولــفــت إلـــى أن »نـــجـــاح الــتــواجــد االقــتــصــادي 
باستثمارات  مــرهــون  أفريقيا  فــي  الــجــزائــري 
حقيقية ومشاريع ضخمة وليس مجرد تبادل 
لــلــســلــع«، مــشــيــرًا إلــــى أن هــــذه االســتــثــمــارات 
ــن تــســتــطــيــع  ــ ــيــــات ضـــخـــمـــة لـ ــزانــ ــيــ تـــحـــتـــاج ملــ

الـــخـــزيـــنـــة الـــعـــمـــومـــيـــة تــغــطــيــتــهــا حـــالـــيـــا وال 
مساعي  أن  إال  املالية«  واملؤسسات  املصارف 
الجزائر لدخول السوق األفريقية تواجه عدة 
عــقــبــات مــنــهــا املــنــافــســة الـــشـــديـــدة مـــن طــرف 
الــجــزائــر بعدة  الــذي سبق  عــدة دول كاملغرب 
خطوات في هــذا التوجه. وفــي السياق، قالت 
رئــيــســة كــونــفــدرالــيــة املـــؤســـســـات الــجــزائــريــة 
ونائبة رئيس االتحاد املتوسطي للمؤسسات 
االقتصادية، سعيدة نغزة، إنه »يتوجب على 
تمنع تحويل  التي  الــقــوانــن  تعديل  الــجــزائــر 
األموال إلى الخارج حتى نستطيع االستثمار 
لـ  إذ ال يمكن حسب تصريحها  أفريقيا«.  في 
»العربي الجديد« أن »تقيم الدولة الجزائرية 
تملك  ال  وهــي  أفريقيا  فــي  كبيرة  استثمارات 

األموال الازمة لذلك«.
وأوضـــحـــت أن »نــيــجــيــريــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
تـــعـــدان الــوجــهــتــن األمـــثـــل لــلــجــزائــر لــلــوقــت 
الراهن في ظل التقارب الحاصل بينهما وبن 
انفتاحهما  إلــى  باإلضافة  سياسيا،  الجزائر 
اقــتــصــاديــا مــقــارنــة مـــع الـــــدول األخـــــرى الــتــي 
تهمن فرنسا وأملانيا على اقتصاداتها بحكم 

املاضي االستعماري«.

عمان ـ زيد الدبيسية

قــــال نــمــر حــــداديــــن، املـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة 
» الــعــربــي  الـــزراعـــة األردنــــيــــة، فـــي تــصــريــح لــــ
الــتــي شهدتها بــاده  الــجــديــد«، إن األمــطــار 
أبــعــدت مخاطر  املــاضــي  الخميس  يــوم  منذ 
الجفاف عن الباد، رغم تأخر موسم تساقط 

األمطار هذا العام.
ــتــــي تــم  وأضـــــــــاف حـــــداديـــــن أن الـــكـــمـــيـــات الــ
تخزينها في سدود األردن على مدار اليومن 
املاضين، بلغت حوالى 800 ألف متر مكعب، 
مشيرا إلى أن مخزون السدود تراجع بشكل 

كبير خال العام الحالي 2016.
األردن،  الكلية لسدود  التخزين  قــدرة  وتبلغ 
فــي الــســدود الــعــشــرة الــرئــيــســة، حــوالــى 325 
مليون متر مكعب، بزيادة حوالى 18 مليون 
مــتــر مــكــعــب، عــن كــمــيــة تــخــزيــن الـــســـدود في 

نفس الفترة من العام املاضي 2014.
ــن إلـــــى أن هــــطــــول األمــــطــــار  ــ ــداديـ ــ وأشــــــــار حـ
تأخر هذا املوسم، إذ كانت الباد قريبة من 
إعــــان حــالــة الــجــفــاف، لــكــن كــمــيــات األمــطــار 
املياه  التي هطلت ساهمت في رفــع مخزون 
الجوفية وري املحاصيل الزراعية واألشجار.
وتــوقــع برنامج األمـــم املتحدة اإلنــمــائــي في 
األردنــيــة،  الحكومة  مــع  بالتعاون  لــه،  تقرير 

تراجع تساقط األمطار بنسبة 15% بحسب 
الـــســـيـــنـــاريـــو املــــتــــوســــط، ويـــصـــل إلـــــى %21 

بحسب سيناريو الحد األقصى.
ــاد فــي املــيــاه،  ويــعــانــي األردن مــن نــقــص حـ
خــاصــة ألغــــراض الــشــرب، ويعتبر مــن أفقر 
الــــدول مــائــيــا فــي الــعــالــم، وتــراجــعــت حصة 
املياه كثيرًا في السنوات الخمس  الفرد من 
األخــــيــــرة، نــتــيــجــة تـــزايـــد الــطــلــب عــلــى مــيــاه 
الــشــرب. وكـــان وزيـــر املــيــاه والــــري األردنــــي، 

ــال فــــي تــصــريــحــات  ــ ــر، قــــد قــ ــنــــاصــ حـــــــازم الــ
الفرد  صحافية األسبوع املاضي، إن حصة 
مــن املــيــاه انخفضت إلـــى أقـــل مــن 120 مترًا 
مكعبا ســنــويــا، مــشــيــرا إلـــى أن نــــدرة املــيــاه 
الــتــزود باملياه  دفعت بعض املــواطــنــن إلــى 
مـــرة واحــــدة كــل أســبــوعــن مــع ارتــفــاع كلفة 
املـــتـــر املــكــعــب الــــواحــــد إلــــى أكـــثـــر مـــن ثــاثــة 

دوالرات.
ــادة  ــزيــ لــ ــة  ــطـ خـ الــــــزراعــــــة  وزارة  واعــــتــــمــــدت 
تخزين مياه األمطار من قبل املواطنن، وتم 
لتجميع  آبــار  إقامة  لدعم  مبالغ  تخصيص 
مـــيـــاه األمــــطــــار. وبــحــســب الـــــــــوزارة، شــهــدت 
السنوات جهودًا استثنائية إليجاد مصادر 
بديلة للمياه، وذلــك من خــال حفر عــدد من 
اآلبار الستخراج املياه الجوفية لسد حاجة 
بعض املناطق، خاصة الواقعة شمال الباد.

ــــارت، في  وكــانــت وزارة املــيــاه والــــري قــد أشـ
دراسة لها العام املاضي، إلى أن نحو نصف 
املــواطــنــن ال يــقــومــون بــأيــة أعـــمـــال صيانة 
لخزانات املياه في منازلهم، وهو ما يتسبب 
بهدر كبير ملياه الشرب. وأظهرت الدراسة أن 
املنازل تذهب  في  املستهلكة  املياه  45% من 
لاستخدام داخل دورات املياه وري الحديقة، 
فيما ال يزيد حجم االستهاك لغايات الطهو 

والشرب عن %5.

مالحقات 
الضرائب األميركية

)Getty( الزراعة تعتمد على تخزين مياه األمطار

الجزائر نحو أفريقيا للخروج من األزمة

األمطار تبعد مخاطر الجفاف عن األردن

2.3 مليار دوالر أرصدة 7 آالف 
كويتي مزدوجي الجنسية

تعثر السودان بالسداد يهدد مئات المشاريع

كشفت بيانات رسمية أن 
أرصدة نحو 7 آالف كويتي 

ممن يحملون الجنسية 
األميركية ويطبق عليهم 

قانون االمتثال الضريبي 
األميركي »فاتكا« تصل 
إلى نحو 2.3 مليار دوالر

استثمار مال وناس

زراعة

700
مليون دوالر، قيمة العقد 
مع  السودان  وقعه  الذي 
في  مطار  لتنفيذ  الصين 
يسدد  بقرض  الخرطوم، 
خالل 20 عامًا بعد 5 سنوات 
أكبر  المبلغ  ويعد  سماح، 
الــســودان  عليه  حصل  مــا 

دفعة واحدة.

تحقيق

الضرائب تطبق 
على األشخاص الذين 
تزيد أرصدتهم على 

50 ألف دوالر

الحكومة تعجز 
عن جدولة ديون بقيمة 

8 مليارات دوالر

عرض السودان على 
الوفد الصيني تمويل 

203 مشاريع مؤخرًا

جنوب أفريقيا ونيجيريا 
من البلدان األمثل للتوسع 

الجزائري

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

بـــــــدأت املـــــخـــــاوف تـــســـيـــطـــر عــلــى 
السودان من جراء تراجع الصن 
ــدد مـــن املــشــروعــات  فـــي تــنــفــيــذ عـ
عجزت  بعدما  الخرطوم،  مع  عليها  املتفق 
الحكومة السودانية عن اإليفاء بتعهداتها 
السابقة وجدولة ديونها البالغة 8 مليارات 

دوالر واملستحقة للصن.
ــــزب  ــــى حـ ــلـ ــ ــــك املــــــــخــــــــاوف عـ ــلـ ــ وســـــيـــــطـــــرت تـ
الذي  الــســودان  الحاكم في  الوطني  املؤتمر 
اســتــضــاف نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي مــؤتــمــر 
الوطني  الــرابــع بــن حزبي املؤتمر  الــحــوار 
ــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي،  الـــســـودانـــي والـ
واقترحت الحكومة السودانية خاله إعادة 
جـــدولـــة ديـــــون الــــســــودان عــلــى املــؤســســات 
بحد  ســمــاح  فــتــرة  مــع  الصينية  التمويلية 
ــنــــوات، لــيــتــمــكــن الـــســـودان  أدنـــــى خــمــس ســ
مـــن مـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات الــتــنــمــيــة 
يعط  لــم  الصيني  الــجــانــب  أن  إال  املختلفة. 
موافقة نهائية على هذا الطلب، تاركا القرار 
إلى حن مناقشته مع السلطات املعنية في 

بكن.

تراكم الديون المستحقة
وبرغم مشاركة عشرات الشركات الصينية 
في الحوار بن الحزبن إال أن حزب املؤتمر 
الــديــون ربما تهدد تنفيذ  أن  يــرى  الوطني 
مـــشـــروعـــات صــيــنــيــة بـــالـــســـودان، فـــي حــال 
لـــم يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم نــهــائــي بن 

الدولتن. 
تمويل  اقتراحات  السوداني  الجانب  وقــدم 
203 مشاريع من قبل الصن، إال أنها بقيت 
ة، بعدما أشار الوفد الصيني إلى أنها 

ّ
معلق

تحتاج إلى دراسات فنية وافية. 
وقـــال رئــيــس الــقــطــاع االقــتــصــادي الــدكــتــور 
محمد خير الزبير في تصريحات صحافية، 
ــدم إيـــفـــاء الـــســـودان بــالــتــزامــاتــه تــجــاه  إن عـ
الـــصـــن نــتــيــجــة الســتــدانــتــه حــصــة الــصــن 
الــنــفــطــيــة مــــن دون تـــســـديـــد قــيــمــتــهــا عــقــب 
انفصال جنوب السودان، فإن ذلك سيؤدي 
إلى تراكم الديون بصورة كبيره تؤثر على 

تنفيذ العديد من املشروعات، إال أنه فضل 
ــر أرقـــــــام.  ورأى أن الـــصـــن أعــطــت  ــدم ذكــ عــ
أن  إال  متتاليتن  فــتــرتــي ســمــاح  الـــســـودان 
األخير لم يستطع سداد ما عليه من ديون.

الـــســـودانـــيـــة في  الــخــارجــيــة  وبــّيــنــت وزارة 
الشريك  يعد  الــســودان  أن  الرسمي  موقعها 
الـــثـــالـــث لــلــصــن فــــي أفـــريـــقـــيـــا بـــعـــد أنـــغـــوال 
وجنوب أفريقيا، حيث شهد امليزان التجاري 
قـــفـــزة نــوعــيــة بــفــضــل الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة 

واالقتصادية املتطورة بن البلدين.
الصيني  الجانبن  أن  اقتصاديون  وشــرح 
ــا آلـــيـــة الـــنـــفـــط مــقــابــل  ــتـــدعـ والــــســــودانــــي ابـ
ــرادات  ــ ــاب مــعــظــم إيـ املـــشـــروعـــات، وبــعــد ذهــ
النفط عند انفصال جنوب السودان وحاجة 
الشركات  الــســودانــي ألخــذ نصيب  الجانب 
من الخام لتغطية االستهاك املحلي، طلب 
الــســودان مــن الــصــن تأجيل ســـداد الــديــون 

واالستمرار في تمويل مشروعات اآللية. 
يـــقـــدم حتى  ــم  لـ الـــســـودانـــي  الـــجـــانـــب  إال أن 
استمرار  تضمن  مقنعة  ضمانات  تاريخه 
انــســيــاب تــمــويــل املــشــروعــات وحــتــى ســداد 

الديون التي تمت إعادة جدولتها بعد تعثر 
الـــســـودان بــااللــتــزام بــســدادهــا فــي املــواعــيــد 

املحددة.

مشاريع مجّمدة
وكـــان الــســودان قــد وقــع مــع شــركــات صينية 
لتنفيذ مطار  عقدًا بمبلغ 700 مليون دوالر 

ــوم يــدفــعــهــا  ــرطــ ــخــ ــة الــ ــمـ ــعـــاصـ جــــديــــد فــــي الـ
السودان ملدة 20 عاما تشمل الخمسة أعوام 
األولــى فترة سماح و15 عاما أخــرى محددة 
لــلــســداد. ويــعــد املبلغ أكــبــر مــا تحصل عليه 
السودان دفعة واحدة إلى جانب االتفاق على 
تنفيذ مشروعات تنموية في مجاالت البنى 
ميسر  بتمويل  والكهرباء  والــطــرق  التحتية 
ومنفصل إال أن تلك املشروعات لم تر النور 

إلى اآلن.
وقــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي أحــمــد عــبــد الــلــه 
الــزيــن لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه نتيجة عــدم 
الـــتـــزام الـــســـودان بــاالتــفــاقــات املــبــرمــة، أوقــف 
املشروعات،  بعض  تنفيذ  الصيني  الجانب 
البعض اآلخر،  كما حصل تباطؤ في تنفيذ 
وأضــعــف ذلــك مــن حماسة الجانب الصيني 
ــقـــروض والــــدخــــول في  فـــي مــنــح مــزيــد مـــن الـ
مــشــروعــات جــديــدة بــمــا فــي ذلـــك مــشــروعــات 

زيادة إنتاج النفط.
أما الخبير االقتصادي الدكتور محمد الناير 
فرأى أنه يجب على السودان أال يفقد الصن 
الحصار  إبـــان  معه  السابقة  ملواقفها  نسبة 

االقتصادي، واعتبر أن السودان بذل مجهودًا 
كــبــيــرًا وحــــاول إعــــادة جــدولــة الــديــون إال انــه 
فشل باعتبار أن انفصال الجنوب قد أثر على 

إيراداته العامة والنقد األجنبي أيضا. 
الجديد«  »العربي  لـ  في حديثه  الناير  وأكــد 
أن ديون الصن هي جزء من ديون السودان 
البالغة 45 مليار دوالر منها 17 أصل الدين، 
وما تبقى فوائد. ولكنه لفت إلى أن الحلول 
الذي  السوداني  الجانب  من  االلتزام  تتطلب 

بدوره ينتظر تدفقات النقد األجنبي.
وأشــار إلى أن استثمارات الصن في املجال 
السودان بلغت 14 مليار دوالر،  النفطي في 
السودان. وقال  ولكنها ال تعتبر ديونا على 
ــة الــجــنــوب كـــان الـــســـودان  قــبــل انــفــصــال دولــ
مــلــتــزمــا بـــســـداد الـــديـــون بــاعــتــبــار أن النفط 

كانت حصيلته.
أما الخبير االقتصادي الدكتور هيثم فتحي 
فــشــرح أن عــام 2012 شهد تــوصــل الــســودان 
املستحقة  ديــونــه  لتأجيل ســـداد  اتــفــاق  إلـــى 
للصن ملدة خمس سنوات، في إطار مساعيه 
الذي  النفط  إيـــرادات  من  لتعويض خسارته 
كـــــان يــنــتــجــه والــــــــذي آل إلـــــى دولـــــــة جــنــوب 

السودان بعد االنفصال.
وأضـــاف لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان االتــفــاق 
في السابق بن السودان والصن على زيادة 
الــســودانــي عبر استثمارات  الــبــتــرول  إنــتــاج 
الصن في الحقول املكتشفة حديثا لتسديد 
يتم  املستخرج، بعدما  الــبــتــرول  مــن  الــديــون 

تطوير الحقول املعنية بذلك. 
إال أن الحكومة السودانية أخلت باالتفاق في 
سداد القروض السابقة بسبب حرب الجنوب 
الــتــي أثـــرت عــلــى رســـوم عــبــور بــتــرولــهــا عبر 
السودانية  املوانئ  عبر  والتصدير  السودان 
أنــه رأى أن العاقات  في البحر األحــمــر«. إال 
الــســودانــيــة -الــصــيــنــيــة ال تــــزال مــتــيــنــة، وأن 
حــجــم الــتــعــاون بـــن الــصــن والــــســــودان بلغ 
التسهيات  عــبــر  دوالر  مــلــيــار   31 مـــن  أكــثــر 

االئتمانية التي قدمتها الصن.
وكـــــان وزيـــــر املـــالـــيـــة الـــســـابـــق عــلــي مــحــمــود 
قــــال فـــي تــصــريــحــات إن ديــــون الــصــن على 
الــســودان بلغت أربــعــن مليون يــوان صيني 
ولكنه رأى في حينها أن التعاون االقتصادي 
مستمر ومتطور بن الخرطوم وبكن، بعدما 
تــوصــل الــجــانــبــان إلـــى اتــفــاق لتأجيل ســداد 
ديونه املستحقة للصن ملدة خمس سنوات 
ــــار مــســاعــيــه لــتــعــويــض  فـــي الـــســـابـــق، فـــي إطـ
الـــذي تنتجه دولــة  إيــــرادات النفط  خــســارتــه 

جنوب السودان.
وتعتبر الصن املستثمر الرئيس في النفط 
والــبــنــاء فــي االقــتــصــاد الــســودانــي ووافــقــت 

على تأجيل ســداد ديــون السودان في ضوء 
ــــاع إنــتــاجــه مـــن الــنــفــط.  خــســارتــه لــثــاثــة أربـ
املــالــيــة عبد  الـــدولـــة فـــي وزارة  ــر  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
ــرار فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة  ــ الـــرحـــمـــن ضـ
عــقــب عــودتــه مــن بــكــن مــؤخــرًا إن الحكومة 
الــســودانــيــة بــحــثــت مــع نــظــيــرتــهــا الصينية 
جـــدولـــة ديــونــهــا والـــســـداد بـــآجـــال وأقــســاط 

مريحة. 
ــداد  ــي ســ ــر تـــأخـــر الـــــســـــودان فــ ــ ــــوزيـ وعــــــزا الـ
ديــونــه إلــى انــفــصــال دولـــة الــجــنــوب، مؤكدا 
االلـــتـــزام بــدفــع الـــديـــون. وأشــــار إلـــى االتــفــاق 
بن الدولتن على تسهيل انسياب التمويل 
والــــتــــحــــويــــات الـــــــــــــواردة مـــــن الــــصــــن إلــــى 

املشروعات التنموية في السودان. ورطة الديون 
الصينية

جراء  من  للصين  مستحقة  دوالر  مليارات   8 سداد  على  القدرة  عدم  أزمة  السودان  يواجه 
تراجع إيرادته، ما يهدد تمويل واستمرار مئات المشاريع التنموية واالستثمارية، وسط محاوالت 

سودانية إلعادة جدولة الديون وتمديد مهلة سدادها إلى خمس سنوات مقبلة
تراجع مكانة السودان كمدخل ألفريقيا

الفاضل،  أميرة  الوطني،  املؤتمر  في  الخارجية  العالقات  رئيسة  قالت 
إن الحكومة توصلت أخيرًا، إلى صيغة من التفاهم بخصوص الديون 
مع الصني، في حني اعتبرت أن السودان لم يعد املدخل الرئيس للصني 
إلى القارة األفريقية كما السابق. وأضافت: »هناك بلدان تجاوزانا في 
الحصول على حصص استثمارية مع الصني وطورت عالقتها معها 
الــســودانــيــة في  الخارجية  الـــســـودان«. وبّينت وزارة  أكــبــر مــن  بــصــورة 
نوعية  قفزة  البلدين شهد  بــني  التجاري  املــيــزان  أن  الرسمي،  موقعها 
بفضل العالقات التجارية واالقتصادية مع الصني وعاد ليتراجع، وبلغ 

للعام 2007 ما قيمته 5.66 مليارات دوالر ليقفز إلى 8.2 مليارات دوالر 
عام 2008. وانخفض خالل العام 2009 إلى 6.39 مليارات دوالر بسبب 
العام 2013 نحو 20.313 مليون دوالر  العاملية وبلغ في  املالية  األزمــة 
املرتبطة بانفصال  النفطية  ليتراجع مع األزمــة  السودان. وعاد  لصالح 
جنوب السودان. وقالت وكالة األنباء الصينية في تقرير نشرته أخيرًا، 
األفريقية  الـــدول  مــن  لعدد  األوحـــد  البحري  املنفذ  الــســودان يشكل  إن 
وعــلــى رأســهــا إثــيــوبــيــا وتــشــاد وأفــريــقــيــا الــوســطــي وأوغـــنـــدا وجــنــوب 
السودان والكنغو، غير أن هذا البلد لم يستفد، من هذه امليزة التفضيلية.

ــات الـــضـــمـــان،  ــركــ املـــالـــيـــة األخـــــــــرى، مـــثـــل شــ
وصــنــاديــق االئــتــمــان، ومــؤســســات الصرافة 
وصــــنــــاديــــق االســـتـــثـــمـــار، بـــالـــتـــصـــريـــح عــن 
ــالـــواليـــات املــتــحــدة  أي عـــمـــاء لــهــم عـــاقـــة بـ
ويــخــضــعــون لــلــضــرائــب األمــيــركــيــة، وتــزيــد 
ألـــــف دوالر  عـــلـــى 50  أرصـــــــدة حـــســـابـــاتـــهـــم 

فيما  لــلــشــركــات،  دوالر  ألـــف  و250  لـــأفـــراد 
تتعاون،  ال  الــتــي  املالية  املــؤســســات  يتوعد 
بــاقــتــطــاع 30% مـــن عـــائـــدات اســتــثــمــاراتــهــا 
في الواليات املتحدة. وكانت وزارة الخزانة 
 ،2015 فبراير/شباط  في  كشفت  األميركية، 
وا عن جنسيتهم 

ّ
أن عدد املواطنن الذين تخل

األميركية خال 2014، بلغ مستوى قياسيا، 
مــن  ــا  ــفـــعـ مـــرتـ فـــــــــردًا،  نـــحـــو 3415   

ً
مـــســـجـــا

بــحــوالــى  وأكـــثـــر   ،2013 فـــي  شــخــصــا   2999
بــعــام 2012. وتشير  ثــاثــة أضــعــاف مقارنة 
أكثر من يتخلون عن  أن  إلــى  تقارير دولية 

جنسياتهم األميركية هم من العرب.

المصارف األجنبية 
ملزمة بالتصريح عن 
العمالء الذين لهم 
)Getty( عالقة بأميركا

خالل توقيع 
اتفاقيات 
زراعية 
بين الصين 
والسودان 
)إبراهيم حامد/
األناضول(
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أمير حيدر، خالد الشايع

املــصــدرة  الــبــلــدان  احــتــفــت منظمة 
لــلــنــفــط »أوبــــــك« بــاتــفــاقــهــا األخــيــر 
على خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 
مليون برميل يوميًا، من أجل تقليص تخمة 
املعروض في األســواق العاملية لدفع األسعار 
لــلــصــعــود مـــن جـــديـــد، إال أن احــتــفــاء شــركــات 
النفط الصخري األميركية قد يكون أكبر بهذا 
النجاة  للكثير منها طوق  الــذي يمثل  القرار، 
ويعيدها من جديد إلى سوق الطاقة العاملية.

ــبــــراء الــطــاقــة  ــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــبـــعـــاد خــ وعـ
فــي الــــدول الــكــبــرى املـــصـــدرة للنفط املــتــركــزة 
ــاق خفض  ــفـ بــالــخــلــيــج الـــعـــربـــي، أن يـــــؤدي اتـ
اإلنتاج إلى مزاحمة النفط الصخري »أوبك«، 
أن منظمة  إلــــى  تــشــيــر  دولـــيـــة  تــقــاريــر  أن  إال 
بمقدورها  يكون  لن  للنفط،  املصدرة  البلدان 
في غضون سنوات قليلة السيطرة على سوق 
الطاقة الدولية، في ظل التطور الكبير لتقنيات 
اســتــخــراج الــنــفــط الــصــخــري والـــتـــي تخفض 
اإلنتاج في بعض املناطق بالواليات املتحدة 

األميركية إلى نحو 40 دوالرًا للبرميل.
وتــعــّرض الــنــفــط الــصــخــري لــضــربــات كبيرة، 
منذ أن هــوى سعر الــخــام عامليًا إلــى  أقــل من 
30 دوالرًا للبرميل مطلع العام الجاري 2016، 
وتتزايد  األميركية  الــحــفــارات  مئات  لتتوقف 
ديـــون الــشــركــات املــنــتــجــة، لــكــن مــا إن عـــاودت 
األســــعــــار الـــصـــعـــود مـــجـــددًا إلــــى مـــا فــــوق 45 
الـــعـــام، حتى  لــلــبــرمــيــل مــنــذ مــنــتــصــف  دوالرًا 
هّبت الكثير من الحفارات للنشاط من جديد 
اإلنتاج  تقنيات  تطور  على  ذلــك  في  معتمدة 

بشكل أكبر وانخفاض تكلفة االستخراج.
ويــبــدو أن صــمــود الــــدول الــنــفــطــيــة، ال سيما 
الخليجية، أمام انخفاض أسعار الخام عامليًا، 
لــــم يـــكـــن كـــبـــيـــرًا بـــعـــد أن ســجــلــت مـــوازنـــاتـــهـــا 
املالية عجزًا غير معهود وتعرض اقتصادها 
لضغوط كبيرة، مما دعــاهــا إلــى الــركــون إلى 
طاولة املفاوضات مع املنتجني داخل »أوبك« 
وخـــارجـــهـــا، ال ســيــمــا روســـيـــا، لــكــبــح اإلنــتــاج 

إلعادة األسعار إلى الصعود.
ويـــقـــول عــثــمــان الـــخـــويـــطـــر، الـــنـــائـــب الــســابــق 
لرئيس شركة أرامكو النفطية السعودية، إنه 
لــن يــكــون بــمــقــدور شــركــات الــنــفــط الــصــخــري 
الــعــودة فـــور الــبــدء فــي تطبيق اتــفــاق خفض 
اإلنتاج في يناير/كانون الثاني املقبل، مشيرًا 
إلى أن النفط الصخري بطبيعته الجيولوجية 
محدود اإلنــتــاج، ومكلف إلــى درجــة ال تمكنه 
مـــن مــنــافــســة الـــبـــتـــرول الــتــقــلــيــدي الــرخــيــص، 
حتى بعد استقرار األسعار عند مستوى بني 

55 و60 دوالرًا للبرميل.
ويــضــيــف الــخــويــطــر فــي تــصــريــح لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »انــتــعــشــت ســـوق الــنــفــط الصخري 
ملا يقارب 100 دوالر  األســعــار  عندما وصلت 
اإلنتاج،  ذروة  إلــى  للبرميل، ووصلت حينها 
وظــلــت مــجــديــًا عــنــد تــراجــع األســـعـــار إلـــى 80 
دوالرًا، وعــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك لـــم يــكــن هــنــاك 
إنتاج واسع خارج الواليات املتحدة عدا دول 

قليلة جدًا«.
ــة تــمــتــلــك  ــيــ ــركــ ــيــ الــــشــــركــــات األمــ ــع أن  ــابــ ــتــ ويــ
التقنيات التي تؤهلها لخفض التكلفة، ولكن 
قلة منها قـــادرة على ذلـــك، كما أن املــعــدات ال 
تــتــوفــر فــي خــــارج الـــواليـــات املــتــحــدة، بــيــد أن 
يستقر سعر  تــحــتــاج ألن  التكلفة  هـــذه  حــتــى 
أن  قبل  طــويــلــة،  لفترة  دوالرًا   60 فــوق  النفط 

تتشجع الشركات وتغامر بحفر آبار جديدة.
لــكــن الــبــيــانــات الـــصـــادرة عـــن تــقــاريــر الــطــاقــة 
الدولية تشير إلى أن شركات النفط الصخري 
الــعــامــني املــاضــيــني مــن تطوير  تمكنت خـــال 
ــديـــدة لــخــفــض كــلــف اإلنــــتــــاج إلــى  تــقــنــيــات جـ
مستويات 40 دوالرًا للبرميل، في العديد من 

مناطق تركيز احتياطات النفط الصخري.
وتــوجــد طــريــقــتــان إلنــتــاج الــنــفــط الــصــخــري، 
األولى تعتمد على تقنية تعرف باسم التكسير 
الهيدروليكي )املائي(، وهي الطريقة املعتمدة 
املتحدة منذ فترة طويلة، حيث  الواليات  في 
يـــضـــخ املـــنـــتـــجـــون كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن املـــيـــاه 
والرمال وبعض املواد الكيماوية تحت ضغط 
الصخور،  لتكسير  األرض  بــاطــن  إلــى  شــديــد 
إلــى  بــالــخــروج  بينها  الــعــالــق  للنفط  لتسمح 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تتأهب ليبيا إلعــادة العمل في كل من حقلي 
ــرارة والـــفـــيـــل الــنــفــطــيــني )غـــــــرب( الــبــالــغ  ــ ــشـ ــ الـ
بعد  يوميًا  برميل  ألــف   426 نحو  إنتاجهما 
نحو عــامــني مــن الــتــوقــف، عقب الــتــوصــل إلى 
ــراس أمـــــن أغـــلـــقـــوهـــمـــا نــتــيــجــة  ــ ــ اتــــفــــاق مــــع حـ

االضطرابات السياسية بالباد. 
ــن،  ــراس األمــ ــ ــال مــتــحــدث رســـمـــي بـــاســـم حـ ــ وقـ
ــي الـــــجـــــديـــــد« إن  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــرج، لـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــحـــمـــد الـ
»املــعــتــصــمــني فــكــوا اعــتــصــامــهــم دون قــيــد أو 

السطح. والثانية تعتمد على التفتيت الجاف 
بداًل من الحفر العمودي القائم على استخدام 
كميات كبيرة من املياه، وهي تقنيات خطيرة 

وغير صديقة للبيئة.
احتياطي  أن  إلــى  تقارير متخصصة  وتشير 
الواليات املتحدة من النفط الصخري يبلغ ما 
يعادل 1.5 ترليون برميل، مما يعادل خمس 

مرات االحتياطي املؤكد للسعودية.
وهــــنــــاك تــــطــــور هــــائــــل فــــي تـــقـــنـــيـــات الــنــفــط 
الــصــخــري وإنـــتـــاجـــه فـــي أمـــيـــركـــا، فــفــي عــام 
ألــف  املـــتـــحـــدة 23  الــــواليــــات  فـــي  كــــان   2000
أي  يوميًا،  برميل  ألــف   102 نحو  تنتج  بئر 
واليوم  يوميًا،  بئر  لكل  براميل   4.4 بمعدل 
هناك أكثر من 300 ألف بئر تنتج 4.3 مايني 
بــرمــيــل يــومــيــًا أي بــمــعــدل 14.3 بــرمــيــل لكل 

بئر يوميًا. وكان إنتاج النفط الصخري عام 
2000 يشكل 2% مــن إنــتــاج أمــيــركــا، والــيــوم 
يشكل أكــثــر مــن نــصــف إنــتــاجــهــا مــن النفط 
الخام وهذه أسرع وتيرة لزيادة اإلنتاج في 
اإلنتاج  في  الكبير  االرتفاع  وهــذا  تاريخها. 
أدى إلى انهيار األسعار منذ منتصف 2014 

بأكثر من %60.
وتقدر إدارة معلومات الطاقة األميركية إنتاج 
الــنــفــط األمــيــركــي حــالــيــًا بــحــوالــى 9.3 مايني 
بــرمــيــل يــومــيــًا. ولــكــن بــإضــافــة ســوائــل الــغــاز 
واملــكــثــفــات الــنــفــطــيــة، فـــإن اإلنـــتـــاج األمــيــركــي 

يفوق 11 مليون برميل يوميًا. 
وكــانــت أمــيــركــا فــي الــســابــق تنتج فــي حــدود 
ــتــــورد بــاقــي  6 مــــايــــني بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا وتــــســ
اســتــهــاكــهــا الــبــالــغ حــالــيــًا 19 مــلــيــون برميل 

شرط، وذلك نظير الظروف االقتصادية التي 
تمر بها الباد«.

ــفـــط مــــن حــقــل  ــنـ وأوضــــــــح أن عــمــلــيــة ضــــخ الـ
الـــشـــرارة إلـــى مــيــنــاء الـــزاويـــة ســـوف تستغرق 
عــــــدة أيـــــــــام، بـــعـــد اتـــــخـــــاذ إجــــــــــــراءات إداريــــــــة 
بالتنسيق مع غرفة عمليات املنطقة الغربية، 
التي يتبعها حراس األمن، وسيتم اإلعان عن 
املؤسسة  بيان مشترك مع  الحقلني عبر  فتح 

الوطنية للنفط. 
الــشــرارة نحو  اإلنتاجية لحقل  الطاقة  وتبلغ 
340 ألف برميل يوميًا، وحقل الفيل نحو 86 

ألـــف بــرمــيــل، حــســب الــتــقــاريــر الــرســمــيــة. ومــن 
جانبه أكد مدير حقل الشرارة النفطي، حسن 
»العربي الجديد«، أن الحقل جاهز  الصديق، لـ
إلى  والــوصــول  الطبيعي  معدله  إلــى  للعودة 

الحد األقصى لإلنتاج في غضون أسابيع.
وقال إن »هناك إجراءات فنية بشأن املضخات 
وسامة اآلبار النفطية«، مشيرًا إلى أن الحقل 
سوف يضخ مبدئيًا 100 ألف برميل ثم يرتفع 
ألف  إلى 340  اإلنتاج تدريجيًا حتى وصوله 

برميل يوميًا.
ــتــــاج لــيــبــيــا الـــتـــي تـــحـــوز أكــبــر  ــفـــض إنــ وانـــخـ
ألف  إلــى 600  أفريقيا  احتياطيات نفطية في 
بــرمــيــل يــومــيــًا مــن الــنــفــط الــخــام بينما يبلغ 
وتبلغ  برميل.  مليون   1.6 الطبيعي  إنتاجها 
ــرادات الــنــفــط 95% مــن إجــمــالــي اإليـــــرادات  ــ إيــ
في ليبيا، ويصل االحتياطي النفطي إلى 39 

مليار برميل، حسب تقارير رسمية.
ــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط،  ــيــــس املــــؤســــســ وقـــــــال رئــ
مصطفي صنع الله، في تصريحات صحافية 
قــبــل أيــــام إن »لــيــبــيــا مــلــتــزمــة بــخــطــط لــزيــادة 
إنتاجها النفطي 50% في املستقبل القريب«. 
ــلـــى اســـتـــئـــنـــاف  ــتــــوقــــف زيـــــــــادة اإلنـــــتـــــاج عـ وتــ
تشغيل خــطــوط األنــابــيــب الــتــي تــخــدم حقلي 
الفيل والشرارة وحقول نفطية أخرى وإعادة 

االستقرار األمني للباد، حسب محللني.
الــدول املصدرة للنفط )أوبــك(  وأعفت منظمة 
ــبــــوع  ــيــــه األســ ــلـــت إلــ لــيــبــيــا مــــن اتــــفــــاق تـــوصـ
إلى  املنظمة  إنتاج  إجمالي  لتقليص  املاضي 
التقلبات  وأدت  يــومــيــا.  بــرمــيــل  مــلــيــون   32.5
ليبيا خال  التي شهدتها  الحادة  السياسية 
ــمـــس ســــنــــوات املــــاضــــيــــة إلــــــى انـــخـــفـــاض  الـــخـ
النفطية، وتأخير خطط  الــصــادرات  كبير في 
الــتــوســع املــســتــهــدفــة فـــي اإلنـــتـــاج لــتــصــل إلــى 

مليوني برميل يوميًا في عام 2017.

العــبــني كـــبـــار، الــســعــوديــة مـــن داخــــل »أوبــــك« 
وأميركا وروسيا من خارجها.

الخبير في قطاع  لكن عبدالسميع بهبهاني، 
النفط الكويتي، يقول لـ »العربي الجديد«: »في 
أســوأ الحاالت لن يعود النفط الصخري قبل 
عام، فأغلب الشركات الصغيرة واملتوسطة تم 
االستحواذ عليها من قبل الشركات الكبيرة«.

ويــشــيــر بــهــبــهــانــي إلــــى أن الــنــفــط الــصــخــري 
يختلف في طبيعته عن التقليدي، فعمر بئر 
الــنــفــط الــصــخــري ال يــتــجــاوز خــمــســة أعــــوام، 
ويصل في أفضل الحاالت مع تطور التقنيات 
إلى سبعة أعوام فقط، وبالتالي الشركات لن 
تغامر بضخ املــزيــد مــن االســتــثــمــارات إال مع 

استقرار األسعار عامليًا.
بعد  ارتفعت  األســعــار  أن  ويضيف: »صحيح 
قرار »أوبك« خفض اإلنتاج بواقع 1.2 مليون 
برميل إلى 32.5 مليون برميل، لكن االستثمار 
في النفط طويل األجل، ويحتاج الستقرار في 
األســـعـــار لنحو ســتــة أشــهــر مــن أجـــل املغامر 

بالحفر«.
غير أن بيانات شركة »بيكر هيوز« لخدمات 
ــاع عــدد  ــفــ الـــطـــاقـــة األمـــيـــركـــيـــة تــشــيــر إلــــى ارتــ

منصات الحفر النفطية في الواليات املتحدة 
بــــاألســــاس، قــبــل اتـــفـــاق »أوبــــــك« عــلــى خفض 

اإلنتاج.
وأوضـــحـــت »بــيــكــر هـــيـــوز« أن عــــدد مــنــصــات 
الــحــفــر الــنــفــطــيــة األمــيــركــيــة زاد بـــواقـــع ثــاث 
منصات في األسبوع املنتهي في 23 نوفمبر/
إجمالي عدد  ليرتفع  املاضي،  الثاني  تشرين 
مــنــصــات الــحــفــر إلـــى 474 مــنــصــة، وهـــو أعلى 
مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2016، لكنه 
الـــذي  الــبــالــغ 555 مــنــصــة  يــظــل دون عـــددهـــا 
سجلته قبل عام. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 
زاد عدد منصات الحفر 33 منصة، وهي أكبر 

زيادة شهرية منذ يوليو/تموز.
وكان عدد منصات الحفر األميركية قد هوى 
مــن مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ 1609 مــنــصــات في 

أكتوبر/ تشرين األول 2014 إلى أدنى مستوى 
له في ست سنوات عند 316 منصة في مايو/ 
أيار، بعدما انهارت أسعار الخام من فوق 107 
 2014 حــزيــران  يونيو/  فــي  للبرميل  دوالرات 

إلى نحو 26 دوالرًا في فبراير/ شباط 2016.
ــركــــي لــفــتــرة  ــيــ ــفـــز الــــخــــام األمــ لـــكـــن بـــعـــد أن قـ
وجــيــزة فـــوق 50 دوالرًا لــلــبــرمــيــل فــي مــايــو/ 
أيـــار ويــونــيــو/حــزيــران، زادت الــشــركــات عــدد 

منصات الحفر من جديد.
وكـــان تــهــاوي أســعــار الــنــفــط قــد تــســبــب، وفــق 
وكالة »بلومبيرغ« االقتصادية األميركية، في 
الصخري  النفط  الــديــون على شــركــات  بــلــوغ 
األول  الــربــع  بنهاية  دوالر  مليار   235 بنحو 
من العام املاضي 2015، وهو ما يشكل زيادة 

قدرها 16% على ديونها في 2014.

معضلة 
النفط

ليبيا: حقال نفط يعودان لإلنتاج بعدتوقف لعامين

)Getty( الخام الصخري يشكل اآلن أكثر من نصف إنتاج أميركا من النفط

أوبك أعفت ليبيا من اتفاق خفض اإلنتاج )محمود تركية/ فرانس برس(أوبك تأمل في انخفاض اإلنتاج لتعزيز أسعار النفط )فرانس برس(

)Getty( السلطنة تعتزم االستثمار في مشروعات نفطية جديدة

منصات الحفر األميركية 
ترتفع ألعلى مستوى منذ 

يناير/كانون الثاني 2016

الخليج  ودول  السعودية  من  تحديدًا  يوميًا، 
العربية. 

أمـــا اآلن فـــإن الـــواليـــات املــتــحــدة بــاتــت تصدر 
النفط الخفيف جدًا إلى العديد من دول آسيا، 
ــد تـــرامـــب،  ــالــ كــمــا أن انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس، دونــ
سيعني أن الــشــركــات األمــيــركــيــة ســتــرفــع من 
معدل إنتاجها النفطي خال السنوات املقبلة. 
الــذي  كـــوري،  النفطي، جيفري  الخبير  ويــرى 
يــحــلــل أســــــواق الــنــفــط وتــوجــهــاتــهــا ملــصــرف 
»غولدمان ساكس« األميركي، أن عهد سيطرة 
ــــك« عــلــى أســــواق الــنــفــط أو قــدرتــهــا على  »أوبـ
الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الــــعــــرض والــطــلــب 
ــعـــار صـــعـــودًا وهــبــوطــًا حسب  وتــحــريــك األسـ
الــذي تستهدفه، كما كــان في السابق،  السعر 
قد انتهى، وأن العهد الجديد أصبح فيه ثاثة 

خفض أوبك لإلنتاج يُعيد 
»المارد الصخري« للمنافسة

مسقط ـ العربي الجديد

ــال وزيــــــر الـــنـــفـــط والــــغــــاز الـــُعـــمـــانـــي،  ــ قـ
إن متوسط  الــرمــحــي،  بــن حمد  محمد 
أســـعـــار الــنــفــط املــتــوقــعــة خــــال الــعــام 
ــدود 55  ــ فـــي حـ املــقــبــل 2017، ســتــكــون 
ــــى جــديــة  إلـ مـــشـــيـــرا  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا 
الـــدول املنتجة مــن داخــل منظمة أوبــك 
االستخراج  وخارجها خفض معدالت 

إلى حدود 1.8 مليون برميل يوميًا.
ــريــــح  وأوضــــــــــــــــح الــــــرمــــــحــــــي فــــــــي تــــصــ
صحافي، نقلته وكالة األنباء الكويتية 
»كـــونـــا« أمــــس، أن الــــدول األعـــضـــاء في 
أوبــــك ســتــخــفــض إنــتــاجــهــا بـــواقـــع 1.2 
ــقـــررات  ــــق مـ مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا وفـ
اجتماع فيينا في 30 نوفمبر/تشرين 
الدول  الثاني املاضي، فيما ستخفض 
املـــصـــدرة للنفط مــن خــــارج أوبــــك 600 

وأكــد  إنتاجها.  مــن  يوميًا  برميل  ألــف 
أن ُعمان ستدعم هــذا االتــفــاق بخفض 
عنها،  ــعــلــن 

ُ
امل النسب  بنفس  إنتاجها 

مــن  و%4   %3 بـــــني  تــــــتــــــراوح  والـــــتـــــي 
إجــمــالــي اإلنـــتـــاج الــيــومــي، مضيفا أن 
أســــعــــار الـــنـــفـــط ســـتـــكـــون فــــي طــريــقــهــا 
الــتــصــاعــدي خــال األعــــوام املقبلة، وال 
سيما مع احتمال انخفاض اإلنتاج في 
النفطية، نتيجة لخفض  الــدول  بعض 
االســتــثــمــارات فــي مــجــال االستكشاف، 
ترليون  ترليون و1.5  يتراوح بني  بما 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار  ــتـــرة  فـ ــــال  دوالر خـ
بــاده في  إلــى استمرار  النفط. وأشـــار 
االســتــثــمــار بــالــنــفــط، الفــتــًا إلـــى وجــود 
مليارات   4 يــقــارب  مــا  خطة الستثمار 
فـــي مـــشـــاريـــع جـــديـــدة ســتــمــول  دوالر 
الحكومة والشركاء في شركة  من قبل 

تنمية نفط ُعمان.

قــالــت مــصــادر فــي صــنــاعــة الــنــفــط إن 
إنتاج الكويت من النفط الخام تراجع 
 فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 

ً
قــلــيــا

املاضي، إلى 2.9 مليون برميل يوميًا، 
بينما أبقت اإلمارات العربية املتحدة 
عــلــى إنــتــاجــهــا دون تــغــيــر يــذكــر عند 

3.19 مايني برميل يوميًا.
ووفقًا ألرقــام رسمية قدمتها الكويت 
واإلمارات إلى منظمة البلدان املصدرة 
للنفط »أوبك« فقد بلغ إنتاج الكويت 
فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املــاضــي 
حني  فــي  يوميًا،  برميل  مايني  ثاثة 
برميل  3.18 مايني  اإلمـــارات  أنتجت 

يوميًا.
واتفقت أوبك في 30 نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي املــاضــي، على خفض اإلنــتــاج 
يـــومـــيـــًا،  ــيـــل  بـــرمـ ــيـــون  ــلـ مـ بـــنـــحـــو 1.2 
ــبـــارًا مـــن يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي  ــتـ اعـ

إلــى  اإلنــــتــــاج  لــيــصــل إجـــمـــالـــي   ،2017
32.5 مليون برميل يوميًا، في محاولة 
ــعــــروض الــعــاملــي  لــلــحــد مـــن تــخــمــة املــ

وتعزيز أسعار الخام.
وكــانــت مــصــادر قــالــت لــرويــتــرز، يــوم 
أوبــــك ستجتمع  إن  املـــاضـــي،  الــســبــت 
بمنتجني من خارجها في العاشر من 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول الـــجـــاري في 
أجل  من  فيينا،  النمساوية  العاصمة 
وضـــع الــلــمــســات األخــيــرة عــلــى اتــفــاق 

تقليص إنتاج النفط العاملي.
ــدول غير  ــ وتـــأمـــل أوبــــك أن تــخــفــض الـ
األعضاء فيها إنتاجها النفطي بنحو 
600 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــًا، خــصــوصــًا 
ــيـــا اســتــعــدادهــا  بــعــد أن أعــلــنــت روسـ
لتخفيض إنتاجها بحوالى 300 ألف 

برميل يوميًا.
)رويترز(

ُعمان تتوقع 
55 دوالرًا للبرميل

هبوط إنتاج الكويت 
واستقرار اإلمارات

طاقة

سعر  هوى  أن  منذ  كبيرة،  لضربات  األميركي  الصخري  النفط  تعرّض 
الحّفارات  الكثير من  للبرميل، لكن  إلى ما دون 30 دوالرًا  الخام عالميًا 
هبت للنشاط من جديد، بعد اتفاق منظمة أوبك األخير على خفض 

اإلنتاج بغرض رفع األسعار

واليته،  المنتهية  األميركي  الرئيس  قــال 
تايم  مجلة  مع  مقابلة  في  أوباما،  باراك 
األميركية في ديسمبر/كانون األول 2012، 
من  بالده  إنتاج  في  المفاجئة  الطفرة  إن 
في  تؤدي  قد  الطبيعي،  والغاز  النفط 
نهاية المطاف إلى تحول في العالقة مع 
»ستصبح  أوباما:  وأضاف  األوسط.  الشرق 
للطاقة،  المتحدة مصدرًا صافيًا  الواليات 
السعودية  لتخطي  سبيلها  في  وهــي 
كأكبر منتج للنفط في العالم بحلول 2017 
أن  إلى  مشيرًا  الجديدة«،  التقنيات  بفضل 

واردات النفط األجنبي تراجعت.

االستغناء عن الخليج

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

توصلت الدول األعضاء في منظمة البلدان املصدرة للنفط »أوبك« 
نهاية األسبوع املاضي، إلى اتفاق بشأن خفض إنتاجها بنحو 1.2 
مليون برميل يوميًا، وهو ما أدى إلى زيادة أسعار الخام في السوق 
الدولية، وال سيما بعد أن ساند القرار بعض الدول النفطية خارج 

املنظمة، ومنها روسيا التي وافقت أيضا على خفض إنتاجها.
وكــانــت الــتــقــديــرات تــذهــب الســتــحــالــة تــوصــل دول أوبـــك ملــثــل هــذا 
القرار، بسبب حالة النزاع الداخلي ألكبر عضوين في املنظمة وهما 
السعودية وإيــران، ألسباب سياسية، وكذلك األوضاع االقتصادية 
الــدول األعــضــاء، في ضــوء أزمــة انهيار  السلبية واملتدهورة ملعظم 

أسعار النفط التي أملت بالسوق منذ منتصف 2014.
اليومي،  بــاالتــفــاق على تخفيض سقف اإلنــتــاج  أوبـــك  قـــرار  ومــثــل 
ألن  التوقعات  وذهــبــت  ســنــوات،  منذ  املنظمة  افتقدتها  نجاح  حالة 
يبدأ منحنى أسعار النفط في االرتفاع، ليعوض الدول النفطية، عن 
التي منيت بها، وألحقت بها أضــرارا مالية واقتصادية  خسائرها 
العديد  وجعلت  العامة،  موازناتها  من عجز  نالت  السلبية،  شديدة 
منها يوقف تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة، ويؤخر االنتهاء 
 عـــن الــتــوســع فـــي الـــديـــون املحلية 

ً
مـــن مــشــروعــات قــائــمــة، فــضــا

والخارجية، واللجوء لسوق السندات الدولية لاقتراض، بعد غياب 
امتد ملا يزيد عن عقد من الزمان.

ولكن لم يمض على قرار أوبك بخفض سقف إنتاجها سوى يوم 
واحد، لتفاجئ بقرار إندونيسيا تعليق عضويتها باملنظمة، بسبب 
ما يلحق بها قــرار خفض اإلنــتــاج من أضـــرار، وأنها لن تستطيع 
االلتزام بقرار املنظمة، ملا له من تبعات مالية، وبخاصة أن إندونيسيا 

قد تحولت إلى مستورد صاف للنفط. 
الطاقة اإلندونيسي  وحسب تصريحات جناسيوس جونان وزير 
بما  لعام 2017  املالية  أعــدت موازناتها  قد  بــاده  أن  لرويترز، من 
آالف   5 على  يزيد  ال  بما  اليومي  اإلنــتــاج  بتحفيض حجم  يسمح 
برميل، لكن أوبك تطلب من إندونيسيا أن يرتفع هذا التخفيض في 
اإلنتاج اليومي إلى 37 ألف برميل، أي ما يزيد بقليل على 7 أضعاف 

املخطط له من قبل الحكومة.

شبهات سياسية
رغم أن قرار إندونيسيا اتسم بمبررات اقتصادية، إال أن هناك سمة 
توقعات بأن يكون وراء القرار شبهات سياسية الستغال املوقف 
اإلندونيسي من قبل أميركا ودول أوروبية، وبخاصة بعد أن أعلنت 
روسيا عن خفض إنتاجها ليتواكب مع قرار أوبك، وهو األمر الذي 

تفاعلت معه أسواق النفط إيجابًيا برفع األسعار. 
ولذلك يعتمد سيناريو تدخل أوروبا وأميركا في القرار اإلندونيسي، 
على أن ذلك يفت في عضد أوبك، ويساعد دوال أخرى على التحلل 
العرض،  إلى حالة فائض  النفط، والعودة  إنتاج  قــرار تخفيض  من 
على  الضغط  وممارسة  منخفضة،  النفط  أســعــار  تبقى  وبالتالي 
اقتصاديات روسيا، العتبارات امللفات الخافية املفتوحة معها من 

قبل أوروبا وأميركا.
عضويتها  إندونيسيا  تعليق  أن  إلــى  يذهب  ثــان،  سيناريو  وثمة 
اليومي، يقف وراءه  في أوبــك، وعــدم االلــتــزام بقرار خفض اإلنتاج 
بعض دول املنظمة ذاتها، والتي رأت أن استمرار رفضها لتخفيض 
إنتاجها يمثل لها إحراًجا سياسًيا، على الصعيد الداخلي، أو أنها 

تهدر ثرواتها النفطية في ظل استمرار انهيار أسعار النفط.
وعلى كل األحوال، سواء كان القرار اإلندونيسي يتسم باالستقال 
ترتيب  إطــار  فــي  يأتي  أو  بها،  داخلية خاصة  أوضـــاع  عــن  ويعبر 
وتنسيق مــع قــوى خــارجــيــة، فــإنــه مــن املنتظر أن تــكــون لــه دالالت 
سلبية على سوق النفط، أو على انهيار قرار أوبك بتخفيض حجم 
ا في األسعار 

ً
اإلنتاج، فمن املنتظر أن تشهد أسعار النفط انخفاض

بعد القرار اإلندونيسي، أو على األقل عدم استمرار موجة ارتفاع 
األسعار وثباتها لفترة ليست بالقصيرة عند زيادة محدودة، عند 

سقف 50 دوالرًا للبرميل.

انسحابات متوقعة
كانت ليبيا والعراق قد أعلنتا من قبل عدم التزامهما بقرار تخفيض 
سقف اإلنتاج، ملا تمر به البلدان من حالة حرب تستنزف مواردهما 
املالية، وثمة دول أخرى ستتخذ من قرار إندونيسيا مبررا للتحلل 
من قرار تخفيض سقف اإلنتاج، ولعل الجزائر وفنزويا ونيجيريا 
تخفيض سقف  تراجعها عن  التي ستعلن عن  الــدول  مقدمة  في 
إنتاجها، بسبب األزمة االقتصادية واملالية التي تمر بها هذه البلدان.
ــاع الــســعــوديــة املــالــيــة تـــدلـــل عــلــى ارتــيــاحــهــا لــلــقــرار  ــ ولـــعـــل أوضــ
فمن  اململكة،  بها  تمر  التي  املالية  املشكات  اإلندونيسي، بسبب 
السعودية  أن  نجد  املعلنة،  االقــتــصــاديــة  املــؤشــرات  بعض  خــال 
أعلن  ومالية سيئة، حيث  اقتصادية  أوضــاع  تكريس  نحو  تتجه 
عن ارتفاع الدين العام السعودي إلى 91 مليار دوالر في أكتوبر 
أغسطس  بنهاية  مليار دوالر  بــحــدود 73  كــان  أن  بعد  املــاضــي، 
مليارات   10 نحو  بمتوسط  قفز  الدين  أن  يعني  ما  وهــو   ،2016
في  تراجع  السعودي  النقد  احتياطي  فــإن  وكذلك  دوالر شهريا، 
يكون في صالحها  وقــد ال  مليار دوالر،  ليفقد نحو 26  أكتوبر 
أال  الحتمالية  اإلنــتــاج،  تخفيض سقف  سياسة  فــي  االســتــمــرار 
للعوائد  اإلنـــتـــاج  ارتـــفـــاع األســـعـــار نتيجة خــفــض  ــارق  فــ يــعــوض 

املتحققة من خال إطاق سقف اإلنتاج.

السيناريو المستبعد والممكن
التاريخي للدول أعضاء منظمة أوبــك، نجد  في ضــوء قــراءة األداء 
لعوامل كثيرة،  املنظمة،  بــقــرارات  االلــتــزام  بمكان  الصعوبة  أنــه من 
النفطية، وزيادة  للدول  تنموية  بغياب مشروعات  يرتبط  غالبيتها 

اعتمادها على العوائد النفطية، مع مرور الوقت.
املنظمة،  لـــدول  ا 

ً
أداء مختلف الــقــادمــة  األيــــام  إلــيــنــا  قــد تحمل  ولــكــن 

إندونيسيا  بــقــرار  تكتفي  وأن  اإلنـــتـــاج،  بــقــرار خــفــض  بــالــتــزامــهــا 
كانت  الــتــي  الحصة  أن  وبخاصة  املنظمة،  فــي  عضويتها  بتعليق 
مقررة لتخفيض إنتاج إندونيسيا قد تكون غير مؤثرة، وهي 37 
أن تخفض  أي دولــة نفطية خليجية  ألف برميل يومًيا، وتستطيع 

ا عن إندونيسيا.
ً

إنتاجها عوض
وفي هذه الحالة سيكون قرار أوبك له آثار إيجابية، سوف تجنيها 
املنظمة  دور  فــي  الـــروح  دب  بمثابة  أنــه سيكون  كما  املنظمة،  دول 
في السوق الدولية، وإحياء دور املنظمة كممثل للمنتجني في سوق 
العقود  السوق يحتكره املستهلكون على مــدار  أن ظل  النفط، بعد 

املاضية.

إندونيسيا تفتح الباب 
لهدم اتفاق »أوبك«
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ميشيل كيلو

ــة مـــــتـــــجـــــّددة إلـــــــى اإلصـــــــاح  ــ ــاجـ ــ ــاك حـ ــ ــنـ ــ هـ
ــي، لــكــن الــــســــؤال املـــهـــم يــبــقــى: من  اإلســــامــ
أيـــن يــبــدأ املــصــلــحــون، ومـــا عــســاهــا تــكــون 

موضوعات إصاحهم؟
ــة/  ــيـ ــربـ ــعـ ــاري ابــــنــــا لــــلــــحــــضــــارة الـ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
اإلســـامـــيـــة، وبـــهـــذا املــعــنــى، ابــنــا لــإســام 
أيضا، سأسمح لنفسي بدّس أنفي في هذا 
املـــوضـــوع الــحــســاس، وســـأقـــدم مــاحــظــات 
بـــشـــأنـــه، عــلــى الــنــحــو الـــــذي ســـأبـــلـــوره في 

أسئلٍة أرفدها بتعليقات مختصرة: 
أوال، ما هو اإلسام اليوم، وهل هناك فهم 
ــراءات مــتــعــّددة  ــ مــوحــد لـــه، أم أنـــه تــوجــد قــ
هنا  املتضاربة  واملصالح  التيارات  بتعّدد 
الــنــص هو  وهــنــاك؟ وإذا كــان صحيحا أن 
قراءتنا له، وهو أيضا إعــادة إنتاجه نصا 
لنا، بحسب ما نفهمه منه، وليس بحسب 
ما هو بالفعل، فإن السؤال يصير: كم فهما 
وما  إساما،  كم  وبالتالي  لإسام،  يوجد 
هــي الــفــروق بــن اإلســـامـــات الــقــائــمــة، وكــم 
الــتــي فصلت  يــبــلــغ عــمــق اآلراد واملــصــالــح 
أيضا  بينها  وتــفــصــل  املــاضــي،  فــي  بينها 
ر سيدنا علي، 

ّ
كما في الحاضر، وهو ما حذ

الله عنه، أبا موسى األشعري، منه،  رضي 
ره من القبول بتحكيم القرآن في 

ّ
حيث حــذ

الشهيرة  جملته  قائا  معاوية،  مع  خافه 

منى عبد الفتاح

الفشل  التفريق بن حــاالت  يعد ممكنا  لم 
ــا بــشــكــل  ــهـ ــيـ ــوالـ فــــي مـــصـــر والــــــســــــودان وتـ
فشل  حالة  في  املخيف  والتشابه  مستمر، 
الـــدولـــة ونــكــوصــهــا عـــن الــقــيــام بــالــحــقــوق 
ــداًء مـــن الــحــريــة  ــتــ الــطــبــيــعــيــة لـــإنـــســـان، ابــ
ــة الـــــــــدواء. تــتــحــفــنــا  ولـــقـــمـــة الـــخـــبـــز وجــــرعــ
الشقيقة مصر أواًل، ومن بعدها السودان، 
بظهور األزمات إلى العلن، بعد أن يصبح 
من املستحيل التكتم عليها، وهي تامس 
حــيــاة الــنــاس املــعــيــشــيــة. وتــتــشــابــه أزمـــات 
ــلــــديــــن، حـــتـــى عـــلـــى مـــســـتـــوى تــرتــيــب  ــبــ الــ
تفاصيلها: أزمة السكر والخبز، رفع الدعم 
عـــن املــــحــــروقــــات، تــعــويــم الــجــنــيــه، كــارثــة 
 عــن األزمـــة 

ً
ــة. فــضــا ــ رفـــع الــدعــم عــن األدويـ

إلــى ذلــك كله، وهي  املتأصلة، والتي دعــت 
 
ّ
اغــتــيــال الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــهــدهــا. وكــــأن

هــنــاك مـــبـــاراة بـــن نــظــامــن انــقــابــيــن في 
إيصال شعوب بلديهما إلى الدرك األسفل 
من قاع الحياة، حتى ال يكونوا موتى وال 
أحياء. ما زالــت حكومة عمر البشير ترفع 
رأسها إلى شمال الوادي، فيتعجب العالم 
 البشير 

ّ
كله مما يحيق بمصر وأهلها، إال

الــذي يرى في أفعال عبد الفتاح السيسي 
 بما يمكنه فعله. 

ً
بأهل مصر يسيرًا، مقارنة

ــر 
ّ
مــا يــحــدث فــي مــصــر مــن حكومتها يــوف

لــحــكــومــة الــبــشــيــر غـــطـــاًء إعـــامـــيـــا، ولــيــس 
أخاقيا بالطبع، فيصبح ما تفعله حكومة 

البشير أكثر اتحافا.
هناك عقل في الجنون، كما قال شكسبير. 
 عـــن الــتــفــكــيــر، أو 

ّ
عــقــل يــصــّدعــك بـــأن تــكــف

 هــذيــن الــبــلــديــن قد 
ّ
 عــن األمـــل بـــأن

ّ
أن تــكــف

 حكومتهما 
ّ

ــل فـــي ظــ إلــــى خـــيـــٍر  يــمــضــيــان 
 يقول إنك لو كنت سياسيا، 

ٌ
الحالية. وعقل

ــدك قـــبـــضـــة مــــن الـــحـــكـــم وجــــاه  ــ وبــــطــــرف يــ
السلطان، فحّدث بلسان مبن. يمسك هذا 
ــة، وهــو  ــ الــعــقــل بــتــشــريــح مــا نــتــج عــن األزمـ
الــســودان،  العصيان املــدنــي، كما فــي حالة 
الــديــن املستشار  مثلما فعل غــازي صــاح 
الــبــشــيــر، ورئــيــس حركة  للرئيس  األســبــق 
كـــلـــمـــة صـــاح  وتـــكـــتـــســـب  اآلن.  اإلصـــــــــاح 
الثقافة  الدين أهمية بوصفه مفّكرًا عميق 
وقياديا حصيفا، وكان من الحكمة بمكان 
أنه استقال عن القصر الجمهوري في عام  

بدر شافعي

طــرح التباين املــصــري املــغــربــي فــي القمة 
العربية األفريقية، أخيرًا، في غينيا، بشأن 
عــــدم االنـــســـحـــاب املـــصـــري مــنــهــا، بسبب 
التى  بوليساريو  جبهة  من  وفــد  مشاركة 
تسعى إلـــى انــفــصــال إقــلــيــم الــصــحــراء عن 
املــغــرب، طــرح عــدة تــســاؤالٍت، منها مــا إذا 
كــان املــوقــف املــصــري مفاجئا للمغرب، أو 
بعضها  انسحب  التي  الخليج  دول  حتى 
تضامنا مع املغرب، وما هي مبّرراته. هل 
هي سياسية أم اقتصادية أم أيدولوجية، 
أم ذلـــك كــلــه جــمــيــعــا؟ ثــم مــا أثـــر ذلـــك على 
العاقة بن الجانبن، وهل يمكن أن تصل 

إلى درجة القطيعة الدبلوماسية؟
، يــمــكــن الـــقـــول إن املـــوقـــف املــصــري 

ً
ــة بــــدايــ

تولي  »بوليساريو« ليس جديدًا منذ  من 
في  الحكم  تــحــديــدا  السيسي  الــفــتــاح  عبد 
يونيو/ حزيران 2014، فلم يكن قد مضى 
على الرجل أكثر من شهر، حتى التقى بما 
يــســمــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــصــحــراويــة 
العزيز، على هامش  )الراحل( محمد عبد 
الــقــمــة األفــريــقــيــة فـــي غــيــنــيــا، ثـــم تـــا ذلــك 
لقاء وفد من إعامين مصرين بممثلن 
ــر، وإصــــــــدار  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ لـــلـــصـــحـــراويـــن فـ
ــراء بــعــيــون مـــصـــريـــة«، بل  كـــتـــاب »الـــصـــحـ
وصـــل األمــــر إلـــى زيــــارة رســمــيــة لــوفــد من 
في  للمشاركة  الشيخ  شــرم  الصحراوين 
العرب  للبرملانين  املشتركة  االجتماعات 
واألفــارقــة، وقبلها، وهــذا هو األهــم، رفض 
مــصــر الــتــوقــيــع عــلــى طــلــٍب، تــقــدمــت بــه 28 
دولة عربية وأفريقية للقمة األفريقية في 
كيجالي، في يوليو/ تموز املاضي، بشأن 
سحب عضوية »الجمهورية الصحراوية« 
نفسها  القمة  األفريقي، وهــي  االتحاد  من 
التي تقدمت لها املغرب بطلب العودة إلى 
استمرت  قطيعة  بعد  األفريقية  املؤسسة 
أكــثــر مــن 32 عــامــا، بسبب قــبــول عضوية 

»الجمهورية« املذكورة فيها.
معنى هذا أن األمر ليس مفاجئا للمغرب، 
فهذه مؤشرات تشير إلى تقارب السيسي 
أنه ينحرف  الــذي يبدو  مع »بوليساريو« 
عن السياسة الخارجية املصرية منذ أنور 
السادات، والتي كانت تلتزم الحياد بشأن 
هـــذه الــقــضــيــة، نــظــرا لــحــســاســيــتــهــا لـــدول 
املـــغـــرب الــعــربــي بــصــفــة عـــامـــة، والــجــزائــر 
واملغرب خصوصا. ولكن، يبدو أن السؤال 
األهــــــــم، والــــــــذي يـــحـــتـــاج تـــفـــســـيـــرًا يــتــعــلــق 
ــل األمـــــــر يــتــعــلــق  ــ ــيـــســـي، وهــ بـــــدوافـــــع الـــسـ

باملغرب تحديدًا، أم هناك أسباب أخرى؟

مالك ونوس

 بمدينة املــوصــل، منذ دخــول 
ّ

يرقى مــا حــل
تــنــظــيــم داعــــــش إلـــيـــهـــا، والــــــحــــــوادث الــتــي 
ــا، مــن  ــايـ ــكـ ــة، أو حـ ــايـ ــكـ يـــكـــون حـ تـــلـــت، ألن 
أن يحكينها  بالجّدات  التي يجدر  الــنــوادر 
بدأت  التي  فالغرابة  النوم،  قبل  ألحفادهن 
حن أعطى رئيس الوزراء العراقي السابق، 
نوري املالكي، األوامَر لخمسن ألف جندي، 
من جنود الجيش العراقي، بترك مواقعهم 
وأسلحتهم واالنسحاب من املدينة، بسبب 
هــجــوم »داعـــــش« عــلــيــهــا، لــتــصــل إلـــى حن 
 أن عــــدد املــهــاجــمــن لـــم يــتــجــاوز 

َ
ـــِشـــف

ُ
اكـــت

ــم تنتِه  ثــاثــمــئــة مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم، ولـ
الغرابة مع تشكيل الحشد الشعبي لتحرير 
 عـــلـــيـــه وعــلــى 

ً
املـــديـــنـــة الــــتــــي بـــــدت عـــصـــيـــة

الــقــوات األخـــرى. لكن هــنــاك الــغــرابــة األكثر 
لــة  إيـــامـــا ألهــــل املـــديـــنـــة، وهــــي عــــدم مــســاء
املـــالـــكـــي بــســبــب أوامـــــــره تـــلـــك، عـــــاوة على 
إبـــقـــاء »داعـــــش« يــهــنــأ ســـنـــوات فـــي اإلقــامــة 
أمامها  ت 

َ
عــِجــز قلعٍة  إلــى  وتحويلها  فيها 

الجيوش.  فستحكي الجّدات أنه، في يوٍم، 
 جنده بترك املدينة 

َ
أمر ملُك الباد جحافل

والهروب منها، ألن خطرًا كبيرًا سُيهلكهم، 
ــمــوا مــفــاتــيــحــهــا ويــســتــســلــمــوا 

ِّ
ــم ُيــســل إن لـ

ــداًل من  ــ ــمــوا بـــأرواحـــهـــم، بـ
َ
ويـــهـــربـــوا لــَيــســل

أن يــأمــرهــم بـــالـــدفـــاع عــنــهــا وقـــهـــر الـــغـــزاة. 
تعجبوا  الناس  عامة  إن  الجّدات  وستقول 
يــومــهــا بــســبــب خــــوف املـــلـــك عــلــى جـــنـــوده، 
وجعلهم يستسلمون، وهم القادرون، بكثرة 
تــهــم، أن يــقــهــروا الــغــزاة، القلة  عــددهــم وعــدَّ
تـــهـــم. وســيــســألــون بعضهم  بــعــددهــم وعـــدَّ
ــواٍت مــنــخــفــضــة، حــســنــا لــقــد هـــربـــوا.  ــأصــ بــ
لـــكـــن، ملـــــاذا تـــركـــوا األســـلـــحـــة والـــصـــواريـــخ 
ويقتلنا  الــغــزاة  يغنمها  لــكــي  والـــدبـــابـــات، 
بها؟ وملــاذا لم يزرعوا األلغام في طريقهم، 
على األقل؟ وستقول القصص إنه خرج من 
 
ً
بــن الــقــوم مــن يــقــول إن املــلــك أرســـل رســالــة
ــل املــديــنــة املــنــكــوبــة، وتــدعــوهــم  تطمئن أهـ
إلى أال يجزعوا، ألنه أمر في الحال بتكوين 
جـــيـــٍش مـــن املــتــطــوعــن لــتــحــريــرهــا. فــعــاد 
لــون: ملـــاذا املتطوعون مــا دام  الــقــوم يــتــســاء
في  تــأخــروا  املتطوعن   

ّ
لكن الجنود؟  لديه 

هانئن،  املدينة  في  الغزاة  فأقام  الوصول، 
وتوافد إليها أهلهم ومناصروهم، وقويت 
 
ً
ــارت املـــديـــنـــة مــمــلــكــة فــيــهــا شــوكــتــهــم، فـــصـ
ملٌك »يقضي ويأمر  فيها  لهم  لهم، وصــار 
وينهي بما يؤدي إليه اجتهاده من دون أن 

ينزل عليه شيء«. 
ــتـــســـاؤالت،  ــتــــوارد هــــذه الـــقـــصـــة، وتـــلـــك الـ تــ

والــصــائــبــة: الــقــرآن حــّمــال أوجـــه. واآلن: إذا 
كــانــت الــوســطــيــة ســمــة إســــام أهــــل الــســنــة 
الــعــرب، فهل هــي سمة أهــل السنة األفــغــان 
والـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــن الـــــذيـــــن نـــتـــبـــنـــى الــــيــــوم 
إسامهم السلفي الجهادي الذي يخرجنا، 
ويخرج اإلســام من العصر، بينما تمسي 
واالنخراط  دخوله،  إلــى  وحاجته  حاجتنا 
بــقــوٍة وعــمــٍق فيه؟ إذا كــان هناك إسامات 
بــقــدر مـــا هــنــاك مـــن قـــــراءات لـــإســـام، كما 
أنه توجد أرسطيات وماركسيات، بقدر ما 
اٌت متنوعة إلــى حــد التناقض  ــراء تــوجــد قــ
يكون  واملاركسية،  األرسطية  القراءات  بن 
أول مــوضــوع فــي بــنــد اإلصــــاح األول هو 
الــذي  بــاإلســام  نقصده  مــا  ماهية  تحديد 
ــــى أن إصــــاح  نـــريـــد إصــــاحــــه، بــالــنــظــر إلـ
اإلســـــام الــســائــد فـــي مــجــتــمــع مـــعـــزول عن 
العالم ومتخلف وأمي، كاملجتمع األفغاني، 
ال بد أن يختلف جذريا عن إصــاح إسام 
مجتمع متقدم وعاملي، كاملجتمع املاليزي؟ 
ــة، مـــــــاذا يـــمـــكـــن أن يــكــون  ــالــ ــذه الــــحــ ــ فــــي هــ
اإلصـــاح املــطــلــوب، ومــا معناه، وأيــن يبدأ 
ــاذا يــمــكــن أن  ــ ويــتــوقــف، ومـــا هـــو مـــآلـــه، ومـ

يتمخض عنه؟
ــم؟ هـــــل هـــــو الـــــذي  ــلــ ــســ ــا، مـــــن هـــــو املــ ــيــ ــانــ ثــ
ــو يــنــطــق  ــ ــلـــم اآلخـــــــر وهــ ــقــــّص رأس املـــسـ يــ
الــذي يشتغل  املسلم  ذلــك  أم  بالشهادتن؟ 
فـــي مــصــنــع مــعــلــومــاتــيــة أمـــيـــركـــي، وتــقــوم 

املؤمن، ففي أية مرتبٍة يضع القرآن الكريم 
اإلنسان؟

ــة كــريــمــة تــعــّن هــذه  ثــّمــة فـــي كــتــاب الــلــه آيـ
الـــعـــاقـــة، هـــي الــتــي نــصــهــا »وإذ قــــال ربــك 
األرض خليفة،  فـــي   

ٌ
جـــاعـــل إنــــي  لــلــمــائــكــة 

قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء، ونحن نسبح بحمدك، ونقّدس لك، 
قال إني أعلم ما ال تعلمون«. يضع الخالق 
عز وجل اإلنسان في هذه اآلية فوق مرتبة 
املــائــكــة، ويــســتــخــلــفــه فـــي األرض بــمــا هو 
أو كمؤمن،  ولــيــس كمسلم  إنــســان،  مــجــرد 
ــــوع ولــيــس  ــم نــ ــ ــان اســ ــ ــسـ ــ والـــســـبـــب أن اإلنـ
صفة، وقــد يكون أو ال يكون مؤمنا بدين، 

وقـــد يعبد أو ال يعبد الــلــه، ولـــو شـــاء ربــك 
ــن، بــيــد أنــــه لم  ــؤمـ الســتــخــلــف املــســلــم أو املـ
يفعل، واستخلف اإلنسان من دون تعريف 
هويته، كي ال يقيد عموميته، وغض النظر 
ــلــه عــلــى املـــائـــكـــة، على 

ّ
عـــن صــفــاتــه، وفــض

ــه يــفــســد فـــي األرض ويــســفــك  الـــرغـــم مـــن أنــ
الــدمــاء.  الــســؤال املــهــم هــنــا: ملـــاذا لــم يعّرف 
الـــلـــه، فـــي مــحــكــم كــتــابــه الـــعـــزيـــز، اإلنـــســـان 
بدينه، وجعله، كإنسان صرٍف أو كمحض 
فــوقــه  لـــيـــس  فــــي األرض،   

ً
إنــــســــان، خــلــيــفــة

أحـــد غــيــر الــلــه عــز وجــــل؟ واآلن: هــل يمكن 
باإلنسان  باملؤمن  املسلم  عــاقــة  نــحــّدد  أن 
فــي ضـــوء اآليــتــن الــكــريــمــتــن، فــنــقــول: ثمة 
أية  الــذي با  اإلنسان  إلهية تضع  تراتبية 
صــفــات غــيــر كــونــه إنــســانــا، فــي أعــلــى سلم 
املوجودات، يليه املؤمن الذي تعلو مرتبته 

على املسلم، ألنه قد يكون غير مؤمن. 
ماذا يحدث حن نقلب هذا التراتب، فنضع 
املسلم فوق املؤمن، وتحتهما اإلنسان؟ أال 
نقلب بذلك النظام الذي أقّره الله في قرآنه، 
وننتهك ما أقره لنا، وهو أن اإلنسان ال بد 
أن يكون مقياس جميع ما في الوجود، كما 
الــيــونــان يــقــولــون، وأن املسلم  كــان فاسفة 
الــذي قــد يــكــون، وقــد ال يكون مؤمنا، ليس 
غير  كـــان  إن  ألنــــه،  األرض،  فــي  املستخلف 
مـــؤمـــن، يــفــســد فــيــهــا ويــســفــك الــــدمــــاء، كما 
يــتــهــمــه املــائــكــة فـــي اآليــــة الــكــريــمــة، وكــمــا 

ــيـــرون، غــيــر مــؤمــنــن،  ــثـ يــفــعــل مــســلــمــون كـ
فــي أيــامــنــا. رابــعــا، إذا كـــان الــلــه يستخلف 
اإلنسان بإطاق، هل يجوز ملسلم أن يّدعي، 
بعد اليوم، وجود تناف مطلق بن اإلسام 
والعلمانية التي ليست أي شيء آخر، غير 
ما يترتب على هذا االستخاف في وجود 
اإلنسان الذي لم يشترط الله الستخافه أن 
يكون مؤمنا أو مسلما، هل يجوز أن يقفز 
اإلصــاح اإلسامي عن هذه الحقيقة التي 
تــجــعــل مــنــه إصـــاحـــا إســامــيــا وإنــســانــيــا 
فـــي آن مـــعـــا، وتــمــّكــنــه مـــن بـــلـــورة تــعــريــف 
إنساني ملا تعنيه كلمة مسلم، يتفق والبعد 
اإلنساني لإسام الذي استخلف اإلنسان 
في األرض، بعد اكتمال رسالته الرحمانية 
والــجــهــادي  السلفي  اإلســـام  يفقدها  الــتــي 
السائد بعدها اإلنساني الكوني، بحصرها 
في املسلمن، وتحويل اإلســام إلى ديٍن ال 
 لـــم يــكــن مــعــاديــا 

ْ
ــــؤالء، إن يــكــتــرث بــغــيــر هــ

لـــســـواهـــم.  خــامــســا، كــــان أســـتـــاذي إلــيــاس 
مــرقــص يــتــحــّدث عــن حاجتنا إلــى إصــاٍح 
ــورة. هـــذا مــا يــحــتــاجــه اإلســـام:  أكــبــر مــن ثــ
ثــــورة فــكــريــة/ روحـــيـــة، ُيــنــجــزهــا اإلصـــاح 
ــــي، ســـيـــكـــون دورهـــــــا حـــاســـمـــا فــي  ــــامـ اإلسـ
إخراجنا من وثنياٍت سائدة، جعلتنا، في 
جانٍب منها، نعبد بشرًا. وفي جانب آخر، 
نقتتل ونبيد بعضنا بعضا، باسم اإلسام.
)كاتب سوري(

اإلنــقــاذ في  تــمــادت سفينة  أن  بــعــد   ،2003
االنحراف ومقارعة الفساد. 

فـــــي اســـتـــهـــانـــة املــــســــؤولــــن الـــحـــكـــومـــيـــن 
صاح  غـــازي  شّبههم  املــدنــي،  بالعصيان 
مشاهدين  أصبحوا  هم 

ّ
ألن بالعامة،  الدين 

عــــاديــــن يـــنـــتـــظـــرون الـــنـــتـــائـــج، ال فــاعــلــن. 
ــه في 

ّ
وفــي ذلــك تــفــاؤل بتغّير الــقــوانــن، ألن

املــاضــي كــانــت مــهــّمــة الــحــكــومــة هــي املــنــع، 
القهر على  أيــســر مــن  املــنــع  القهر على   

ّ
ألن

»إنــك  القديمة  بالحكمة  ومــســتــّداًل  الــفــعــل، 
تــســتــطــيــع أن تـــجـــّر حـــصـــانـــا إلـــــى الــنــهــر، 
لكنك ال تستطيع أن تجبره على الشرب«. 
نظائر هذه الحكمة كثيرة: »إنك تستطيع 
تــشــاء، لكنك ال  العطايا على مــن  أن تغدق 
أن  أو  يحبك،  أن  على  تقسره  أن  تستطيع 

يصادقك«.
أهم ما ذكره غازي صاح الدين من دروٍس 
السوداني  املدني  العصيان  من  ُمستفادٍة 
الثورات   الحكمة املتحصلة من تشريح 

ّ
أن

القرن  من  األخير  الربع  في  واالنتفاضات، 
 الـــخـــبـــرة املــتــحــصــلــة 

ّ
الـــعـــشـــريـــن، تـــقـــول إن

ـــهـــدر، بل 
ُ
مـــن تــجــربــة يــــوم الــعــصــيــان لـــن ت

ختزن وتتراكم، لتصنع مواقف مماثلة 
ُ
ست

ــانــــون طــبــيــعــي ال  ــذا قــ ــ ــت قــــريــــب. هـ ــ فــــي وقـ
افتكاك منه، هي فقط مسألة وقت، ال شيء 

سوى ذلك. 
ــارة إلــى دروس ثــورات  ولــيــس غريبا اإلشــ
الربيع العربي، خصوصا الدرس املستفاد 
ــــى،  مـــن مـــصـــر، فـــي تــجــربــة خــاصــهــا األولـ
إلــيــه تــّم تنفيذه  فالعصيان املــدنــي املــشــار 
فـــي فــبــرايــر/ شــبــاط 2012، ثـــم تــطــور إلــى 
مظاهراٍت أمام مقّر وزارة الدفاع املصرية، 
للتخلي  العسكري،  املجلس  على  للضغط 
عــــن الـــحـــكـــم، وتــســلــيــمــه عـــلـــى الــــفــــور إلـــى 
سلطٍة مدنية، بعدها تم إجراء االنتخابات 
التي  بالديمقراطية  التي جاءت  الرئاسية 
، ثم وأدوهــا من 

ً
حلم بها املصريون طويا

حيث ال يدرون. 
مــا يــحــدث، عــلــى الــرغــم مــن مـــرارتـــه، مفيٌد 
بــشــكــٍل مـــن األشـــكـــال، فــمــن ســّمــاهــم غـــازي 
صاح الدين حــّراس امِلحراب قدموا درسا 
مقولة:  في  لخصه حكماء  متجّددًا،  قديما 
»فـــي الــبــدايــة يــتــجــاهــلــونــك، ثـــم يــســخــرون 
منك، ثم يهاجمونك، ثم تنتصر«.  واملرحلة 
هــي مرحلة  والـــســـودان  فــي مصر  الحالية 

كــانــت الــعــاقــات بـــن مــصــر واملـــغـــرب قبل 
السيسي، شأن أي عاقات، تشهد تحسنا 
في أوقات، وتراجعا في أوقات أخرى، لكن 
ليس بسبب قضية الصحراء التي حرص 
على تسميتها  مــبــارك  الــســادات وحسني 
الــصــحــراء املــغــربــيــة، تضامنا مــع الــربــاط. 
فــعــلــى ســبــيــل املـــثـــال، وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
الــعــاقــات شــهــدت تحسنا ملحوظا خال 
حــكــم مـــبـــارك، خــصــوصــا بــعــدمــا ساهمت 
قمة الدار البيضاء العربية 1989 في عودة 
مصر إلى الجامعة، إال أنها شهدت توترًا 
ألسباب أخرى، ارتبط بعضها بالفن، مثل 
أزمة املسلسل املصري »العار« عام 2010 ، 
وقــد جــّســدت فيه ملكة جمال املــغــرب دور 
ثــــار حــالــة غــضــب شــديــد على 

ُ
عــاهــرة، مــا ا

الصعيدين الرسمي والشعبي، بل طالبت 
السلطات  حينها  فــي  املغربية  الخارجية 
املشاهد  وحــذف  أواًل،  بــاالعــتــذار  املصرية 
املــســيــئــة، وإال فــإنــهــا تــحــتــفــظ بــحــقــهــا في 
ــة القطيعة  ــرد الــــذي قـــد يــصــل إلـــى درجــ الــ
الــدبــلــومــاســيــة. ثـــم تــكــرر األمــــر فـــي الــعــام 
األخير من حكم مبارك، عندما نشبت أزمة 
دبــلــومــاســيــة، بــســبــب تــصــريــحــات ملختار 
الكسباني، مستشار األمن العام للمجلس 
ــالــــب فــيــهــا  األعــــلــــى لــــآثــــار فــــي مــــصــــر، طــ
بسحب مــلــف الــقــدس مــن املــغــرب لضعف 
األداء، وإعطائه لدولة إسامية قوية ذات 

عاقات دولية متينة مثل تركيا.
مــــا أســــبــــاب مــــوقــــف مـــصـــر الـــســـيـــســـي مــن 
قضية الــصــحــراء، ال سيما أن املــغــرب كان 
انـــقـــاب يــولــيــو 2013 على  حــريــصــا مــنــذ 
ــتـــراض عــلــيــه، بــل كـــان مــن أوائـــل  عـــدم االعـ
املــؤيــديــن لــوصــول الــرجــل إلـــى الــحــكــم، بل 
إن رئيس الحكومة املغربية ذات املرجعية 
ــه بـــنـــكـــيـــران، الــتــقــى  ــ اإلســــامــــيــــة، عـــبـــد اإللــ
بـــه عــلــى هــامــش الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي شــرم 

ــان الــجــمــيــع،  ــ املــصــبــوغــة بــــاملــــرارة، إلـــى أذهـ
كــلــمــا ســمــعــوا أخــبــار املـــعـــارك الــتــي تجري 
ــي لم  ــــام الســـتـــعـــادة املــــوصــــل. وهــ ــذه األيــ هــ
تتوقف مــع كــل ذلــك اللغط الــذي دار بشأن 
»الــحــشــد الــشــعــبــي« الــــذي تــشــكــل لتحرير 
ــــن قــبــضــة  ــــن املـــــــدن مـ ــا مـ ــيــــرهــ املــــديــــنــــة، وغــ
إيـــاء الجيش العراقي  بـــداًل مــن  »داعــــش«، 
الــوطــنــي هــــذه املــهــمــة، وهــــو الــــذي ُصــرفــت 
الـــدوالرات، من أجل  عليه عشرات مليارات 
إعادة بنائه، لكي يدافع عن الباد، ويكون 
وستبقى  أبنائها.  لجميع  ومفخرة  رمزها 
ــِرهــا في  هـــذه الــقــصــة تــثــيــر اآلالم لـــدى تــذكُّ
املدينة  ينتظر  مــا  أن  الــعــلــم  مــع  املستقبل. 
ــقــارن بــآالم 

ُ
مــن خـــراٍب ستنتج عنه آالٌم ال ت

سقوط املدينة بتلك السهولة بيد حفنٍة من 
بأن  املعطيات  كــل  تفيد  التنظيم.  عناصر 
تــدل على  املــعــارك ستكون قاسية وعنيفة. 
تشنه  الــذي  الهجوم  التنظيم  مقاومة  ذلــك 
الجيوش من محاور عدة في املدينة، وفي 
التي تحيط بها، وصــمــوده أكثر من  املــدن 
أن األمر  شهر ونصف. عــاوة على حقيقة 
بات مسألة حياة أو موت بالنسبة لعناصر 
التنظيم، فا خيار لديهم سوى الدفاع عن 
املدينة، حيث ال مكان يهربون إليه في ظل 
ــر مــن مــعــركــٍة مماثلٍة ضــدهــم في 

َّ
مــا ُيــحــض

أنها  الكام  التي جــرى  املدينة  الرقة، وهــي 
ســـتـــكـــون مـــقـــصـــدهـــم، بـــعـــد إعــــــان انـــطـــاق 
ــر بــالــنــســبــة  ــ ــل. وكــــذلــــك األمــ مـــعـــركـــة املــــوصــ
لدير الـــزور. ومــن هنا، تـــزداد املــخــاوف من 
أن يــكــون ثــمــن تــحــريــر املــديــنــة مـــن قبضة 
عـــاوة على  تــدمــيــرهــا وخــرابــهــا،  التنظيم 
تشرد أبنائها، كما جرى من دمار للفلوجة، 
نتيجة معارك تحريرها من »داعش«، ومن 

أهلها.
إيــامــا عــدم مساءلة  األكــثــر  القصة  وتبقى 
أحــٍد مــن ُمــصــدري أوامـــر انسحاب الجيش 
الــعــراقــي مـــن املـــوصـــل يــومــهــا. فـــا املــالــكــي 
خــضــع ملــحــاكــمــٍة، وال حــتــى أحــــد مـــن قـــادة 
الجنود من  إلــى  أمــره  الذين نقلوا  الجيش 
دون نقاش، فقد جاءت تعليماٌت من إيران 
تفيد بمنع تقديم املالكي للمحاكمة، بعدما 
 
ُ
نت مسؤوليته عن سقوط املدينة لجنة

َ
عل

َ
أ

الوقوف  تحقيق برملانية، تشكلت من أجل 
عـــلـــى حــيــثــيــات ســـقـــوط املــــديــــنــــة. ويـــعـــرف 
الشعب العراقي أن عدم محاكمة املسؤولن 
يشجع غــيــرهــم عــلــى الـــتـــجـــاوزات، وهـــو ما 
يفعله الحشد الشعبي على هامش معاركه 
ــد على  الــــبــــاد، مـــن دون أن يـــجـــرؤ أحــ فـــي 

انتقاده أو املطالبة بمساءلة قادته. 
)كاتب سوري(

عــبــادتــه اإلســامــيــة عــلــى خــدمــة الــبــشــريــة، 
ــرّدد فـــي صـــاتـــه الــكــلــمــات الــتــي  ــ ــه يــ ــع أنــ مـ
يــنــطــق بــهــا مــســلــم الـــطـــراز األول، الـــذبـــاح، 
وهـــو يــصــلــي؟ أم أن املــســلــم هــو الـــذي يــرى 
عــلــمــانــيــة، ويعتبر  ــــدالالٍت  بـ نفسه وغــيــره 
الـــديـــن شـــأنـــا شــخــصــيــا وخـــاصـــا، وعــاقــة 
بن املسلم وربــه ال رابطة بينها وبــن أية 
فــرديــة،  أو  كــانــت  جماعية  دينية،  مأسسة 
املسلم،  هو  من  لسلطة.  تابعة  أو  مستقلة 
لكنهم  مسلمن،  جميعهم  هـــؤالء  كـــان  إذا 
يــتــجــاوز صفتهم  فــي أي شــيء  ال يتفقون 
البّرانية هذه؟ أعتقد أن علي الوقوف عند 
هذا السؤال، ووضع تعريٍف للمسلم الذي 
تضعه آية قرآنية في مرتبٍة أدنى من مرتبة 
ا، قل لم 

ّ
املؤمن، بنصها »قالت األعراب آمن

تــؤمــنــوا، ولــكــن قــولــوا أسلمنا، وملــا يدخل 
اإليمان في قلوبكم«. في هذه الحالة، ال بد 
الــســؤال:  أن يجيب على  إصــاحــي  ملسعى 
هــل كــل مسلم مــؤمــن بــالــضــرورة، وهــل كل 
الحقيقة  فــي  مــن يسمى نفسه مسلما هــو 
املؤمن  وملـــاذا يوضع  والــواقــع مسلم حقا، 
بــإطــاٍق في مرتبة أعلى من مرتبة املسلم 

غير املؤمن؟ 
ثالثا، أصــل مــن ذلــك إلــى حتمية أن يحّدد 
ــــاح اإلســـامـــي الــعــاقــة املـــرّكـــبـــة بن  اإلصــ
املسلم واملؤمن واإلنسان. في اآلية السابق 
ذكـــرهـــا، يــأتــي املــســلــم فــي مــرتــبــٍة أدنــــى من 

ســخــريــة الــحــاكــمــن مـــن شــعــبــيــهــمــا، بغير 
حوارهما  أو  إستراتيجيتيهما،  مــراجــعــة 

مع محكوميهم.
ــتـــن الــفــاشــلــة مــســؤولــة،  ســـيـــاســـات الـــدولـ
ــاســـي، عـــن تــمــكــن الــفــقــر مـــن أن  بــشــكــٍل أسـ
ــاتـــه عـــلـــى مـــظـــهـــر الــشــعــبــن  ــمـ يـــضـــع بـــصـ
ومأكلهم ومسكنهم، وكل ما هو ضروري 
في حياتهم. وأصبحت كل الظروف مهيأة 
لحدوث فترٍة انتقالية في مصر والسودان. 
يــتــجــه الـــرئـــيـــس الــســيــســي شــــمــــااًل صـــوب 
أوروبا، الستجداء الدعم والتأييد، ويوغل 
الـــرئـــيـــس الــبــشــيــر فـــي االنـــتـــشـــار أفــريــقــيــا، 
ــــذي يــحــســُب  ــي الــ ــدولــ  تـــحـــّديـــه الــ

ً
ــا ــواصــ مــ

ـــــه ســيــكــســبــه دعـــمـــا فـــي ســــوق خــســارتــه 
ّ
أن

الشعبية.
ولــلــســيــطــرة عــلــى األمـــــور، تــهــيــئ حكومتا 
ــيـــش فــتــرة  ــلـــديـــن بـــعـــض قـــــيـــــادات الـــجـ ــبـ الـ
انتقالية أخــرى. واملبّرر الذي ِسيق إلقناع 
ــاملـــجـــيء بـــالـــجـــيـــش مـــــرة أخــــرى  الـــشـــعـــب بـ
ــذا ما  ــ هـــو فــشــل األحـــــــزاب الــســيــاســيــة. وهـ
 
ّ
يخاطب العقل الباطن، وجزء من حقيقة أن
األحـــزاب جعلت مــن نفسها أصناما تــدور 
من 

ّ
كــالــحــواريــن حـــول حــكــومــاتــهــا، مسل

ــا، فــحــقــيــقــة مــؤســســيــهــا وعــــّرابــــي  ــ ــرهـ ــ ألمـ
هم بشر، وككل البشر 

ّ
فكرتها وأعضائها أن

تهفو نفوسهم إلــى الــراحــة، ورغــد العيش 
واملساءلة  الرقابة  عن  ع 

ّ
والترف والرفاهية، 

بفساٍد  منها  ق 
ّ
يتحق ما  كل  واملاحقة عن 

بّن، ال شبهة حوله. 
)كاتبة سودانية(

الشيخ الــعــام املــاضــي. هــنــاك عــدة أسباب 
تصلح لتفسير ذلك. أولها رغبة السيسي 
فـــي الــحــصــول عــلــى املــشــروعــيــة الــدولــيــة، 
خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــد األفــريــقــي الــذي 
عــلــق عــضــويــة مــصــر فــي االتـــحـــاد، بسبب 
االنــقــاب. وبالتالي، كــان ال بد من البحث 
عــن دول ذات ثقل أفريقي فــي هــذا الشأن، 
إلقـــنـــاع املــنــظــمــة األفــريــقــيــة بـــالـــعـــدول عن 
قرارها. وهنا، برز دور الجزائر، فهي دولة 
دورًا  ولعبت  أفــريــقــيــا،  فــي  كبير  ثقل  ذات 
األفريقية، في حن  عــودة مصر  مهما في 
أن املغرب ليس عضوا في االتحاد، كما أن 
الطبيعي  الغاز  لتقديم  الجزائر  استعداد 
جعل  رخيصة  بأسعار  ملصر  والبوتاغاز 
الـــرجـــل يــنــحــاز لــهــا عــلــى حــســاب الـــربـــاط، 
يزورها  دولــة  أول  تكون  أن  منطقيا  فكان 
في  أفريقية  قمة  أول  لحضور  طريقه  فــي 
مــاالبــو، بــعــد تــولــيــه الــحــكــم، وربــمــا يفسر 
هــــذا أيـــضـــا أســـبـــاب لــقــائــه عــلــى هــامــشــهــا 

بمحمد عبد العزيز إرضاء للجزائر.
وبــشــأن مــوقــفــه أخــيــرًا فــي قــمــة مـــاالبـــو، ال 
ــر فــقــط عــلــى رغــبــة مــصــر في  يــقــتــصــر األمــ
اســتــمــرار الــدعــم الــجــزائــري لــهــا بــالــوقــود، 
وإنــمــا ظــهــرت أبــعــاد أخــــرى، قــد ال ترتبط 
بقضية الصحراء، منها رغبة السيسي في 
وقعت  التي  تحديدًا  الكويت  مــع  الــتــقــارب 
معه اتفاقا لتزويد مصر بمليوني برميل 
من النفط الخام شهريا، على أن يكون الدفع 
بــعــد تسعة أشــهــر مــن الــتــســلــيــم، ردا على 
قرار شركة أرامكو السعودية وقف حصة 
البترولية،  املشتقات  مــن  الشهرية  مصر 
بسبب الــخــافــات بــن الــريــاض والــقــاهــرة 
بشأن األزمة السورية. ليس لهذا التقارب 
عـــاقـــة بــقــضــيــة الــــصــــحــــراء، ألن مــشــاركــة 
ــذه الـــقـــمـــة كـــونـــهـــا رئــيــســة  ــ الـــكـــويـــت فــــي هـ
الــســابــقــة 2013، وســيــتــم االحــتــفــاء  الــقــمــة 
التي  الوحيدة  العربية  الدولة  كونها  بها 
قــدمــت مــســاعــدات واســتــثــمــارات ألفريقيا 
تدعم  الكويت  ألن  وليس  دوالر،  بملياري 
ــهـــي  مــلــتــزمــة بــمــوقــف  »بـــولـــيـــســـاريـــو«، فـ
دول الخليج في هذا الشأن، والــذي عبرت 
في  األولــى  املغربية  الخليجية  القمة  عنه 
الرياض في إبريل/ نيسان املاضي، والذي 
أكد العاهل السعودي في افتتاحيتها على 
دعم دول الخليج املوقف املغربي في هذه 
الــســيــســي حـــاول  يــبــدو أن  الــقــضــيــة. إذن، 
عاقاته  توتر  بعد  الكويت  مــع  التضامن 
من  أيضا  منزعج  أنه  ويبدو  بالسعودية، 
الــذي  املــغــربــي الخليجي أخــيــرًا  الــتــعــاون 

يبدو أنه جاء على حسابه.
ــل هـــــذه الــــعــــوامــــل مــجــتــمــعــة  ــد تــصــلــح كــ قــ
لـــتـــفـــســـيـــر املـــــوقـــــف املـــــصـــــري مـــــن قــضــيــة 
الـــصـــحـــراء، ومـــن الــعــاقــة مـــع املـــغـــرب. أمــا 
تــبــريــر مــصــر املــشــاركــة بــأنــهــا تسعى إلــى 
العودة إلى أفريقيا، ولعب دور فاعل فيها، 
فهو مـــردوٌد عليه بــأن بــوابــة أفريقيا هي 
االتحاد األفريقي الذي هي عضو فيه، وال 
ينبغي أن يكون ذلك على حساب عاقاتها 
الــعــربــيــة، ال ســيــمــا أنــهــا عــضــو أيــضــا في 
جامعة الدول العربية. وبالنسبة للتبرير 
ــة الـــســـيـــســـي فــي  ــبــ ــأن عــــــدم رغــ اآلخـــــــر بــــشــ
التعامل مــع اإلســامــيــن فــي املــغــرب، فهو 
مـــــردود عــلــيــه أيـــضـــا، بــــأن املــلــك هـــو الـــذي 
يصنع الــســيــاســة الــخــارجــيــة، والــحــكــومــة 
تنفذها، وهو ما قاله بنكيران أيضا بشأن 

لقائه السيسي في شرم الشيخ.
يبقى القول إن العاقات املصرية املغربية، 
ــرًا، لـــن تــصــل إلــــى درجـــة  وإن شـــهـــدت تــــوتــ
القطيعة في ضوء األزمات السابقة، ال سيما 
أن الــقــضــيــة الــحــرجــة بــيــنــهــمــا، وهـــي طلب 
الصحراوية«  »الجمهورية  سحب عضوية 
في  املقبلة  األفريقية  القمة  إلــى  تأجيله  تم 

يناير/ كانون الثاني املقبل.
)كاتب مصري(

عن اإلصالح اإلسالمي... إلى شيخنا الغنـوشي

منافذ العصيان في مصر والسودان

مصر والمغرب والعالقات الحرجة

الموصل... 
حكاية من النوادر

ما يحتاجه اإلسالم: 
ثورة فكرية/ روحية، 

يُنجزها اإلصالح 
اإلسالمي

سياسات الدولتين 
الفاشلة مسؤولة 
عن تمكين الفقر 

من أن يضع بصماته 
على الشعبين

العالقات المصرية 
المغربية، وإن شهدت 

توترًا، لن تصل إلى 
درجة القطيعة

آراء

معن البياري

إلــى تغيير األنظمة والحكومات، إال من  أو تسعى  ثـــوراٍت،  الشعوُب في  ال تنتفض 
 وحرياٍت، وإذا لم يأت أّي تغييٍر 

ً
ها، ليصير كريمًا بحق، عدالة

ُ
أجل أن يتحّسن عيش

بالعيش املشتهى أن يكون كريمًا، فمهما بلغت مقادير الحريات ومناسيب النزاهة 
في مواسم االنتخابات ومستويات جرعات االنتقاد في الصحافة، فإنها لن تعني 
للشعوب منجزًا كبيرًا. ومعلوٌم أن أسوأ األنظمة هي املستبّدة، والخائبة، في الوقت 
نفسه، بشأن رفع مستوى الناس معيشيًا، من حيث تيسير فرص العمل، وتوفير 
 ، التعليم والطبابة بأقل كلفة، وغير ذلك من استحقاقات الحياة اآلمنة، وهذا بديهيٌّ
الفضائيات،  ودردشـــات  الصحافة  تعليقات  في  ولكن  إليه،  التأشير  امليسور  ومــن 
 أوفى. ومن 

ً
 أعمق، وإحاطة

ً
غير أن الذهاب إلى الشواهد الدالة عليه يقتضي معاينة

ذلك أنه إذا كان في وسع مراقب مستجّدات ما بعد انتفاضات الربيع العربي أن يرى 
 في مصر على صعيدي الحريات والعيش الكريم، أي نقصانهما، 

ً
 مريعة

ً
انتكاسة

بعد أن نجحت الثورة املضاّدة، باالنقالب العسكري املشهود، أّيما نجاح في مراكمة 
نوبات الفشل في امللفْي، االجتماعي املعيشي والحقوقي، إذا كان في الوسع أن يرى 
هذا ساطعًا في مصر، فإن األمر في تونس أصعب في تبّينه، ذلك أن نهوض قوى 
النظام املخلوع ووصــول أعــالٍم )ورمــوز( منها إلى الحكم والسلطة، بل وإلى مواقع 
 بانتظارات أن ُيسعف هذا األمر في حماية البلد 

ً
النفوذ والتأثير أيضًا، جاء محموال

من السقوط في متاعب اقتصادية ومعيشية مقلقة، طاملا أن القوى التي جاءت بها 
 انتخابية بعْيد الثورة اجتهدت، وواجهت تحدياٍت عويصة، لكنها لم تفلح تمامًا 

ٌ
جولة

في تنزيل شعاراتها في الواقع. 
تبّدى أن تونس، في حالة اقتصادية حرجة، بعد انعطافة ربيعها، والتي وصفت بحق 
ألنها األنجح عربيًا، مع التسليم بأن عوارًا غير قليل شابها، وقد أحدثت هذه الحالة 
التركة الثقيلة املوروثة من العهد املنتفض عليه، ونوبة اإلرهاب األسود التي طرأت، 
وكذا الحلول الكالسيكية، والفقيرة الخيال، التي طرحتها حكوماٌت، تبّدلت وتعّدلت 
للبطالة  وتعثرت، في سبيل إقامة نظام اقتصاديٍّ منتج، قــادٍر على أن ينجز حــّدًا 
الوسطى، وغير ذلك من  الطبقة  لدخول   على األسعار، وتحسينًا 

ً
ظاهرًا، وسيطرة

قها، مستعجلي ربما، وهم الذين غالب 
ّ
استحقاقاٍت ملّحة، اشتهى التونسيون تحق

شبابهم املتعلم والجامعي، مثال، في زمن زين العابدين بن علي، إحباطًا غير هي، 
من تفشي البطالة الواسعة في صفوفهم.

كذب العالم على التونسيي، عندما وعدهم بإعانتهم في الطور االنتقالي الذي عبروا 
مجموعة  دول  أعلنت  عندما  عليهم،  استجّدت  التي  الناشئة«  و«الديمقراطية  إليه، 
 في هذا األمر، خابت الحقًا اآلمال التي تعلقت بها. كان 

ً
الثماني في عام 2011 خطة

ال بد من عوٍن من الخارج، يتوازى مع حكامة رشيدة في الداخل، تواجه الفساد حقًا، 
وتنشط في تيسير كل سبيل ممكن إلنشاء املشاريع وتوفير فرص التشغيل، وكان 
ال بد من الحذر من الوقوع في مطّبات صندوق النقد الدولي ما أمكن. وفي األثناء، 
أدركت دولة قطر املخاطر املقلقة التي قد تعصف، ال سمح الله، باملنجز التونسي في 
الربيع العربي، وهي التي شملت باهتمامها تونس منذ األيام األولى لعبورها نحو 
تمرينها الديمقراطي الذي نعرف، فبادرت إلى الدعوة إلى مؤتمر استثماري، انتظم 
األسبوع املاضي، وكان األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحده من القادة العرب 
في هذه التظاهرة التي أعلن فيها عن تقديم بالده 1,250 مليار دوالر لتونس، عدا 
عن اتفاقيات ومساعدات أخرى، موصولة بما سبقها من مشاريع تبنتها الدوحة 
التونسية، يوسف الشاهد، إن ما  في البالد. وحتى يصّح ما قاله رئيس الحكومة 
تحقق في املؤتمر هو الطريق األول ليكون املستقبل أفضل لتونس، فإن الرهان هو 
أي  التظاهرة في سبيل حماية تونس من  الــذي أحدثه نجاح  الزخم  على استثمار 
ر على إمكانات وحوافز استثمار جاذبة. وفي 

ّ
تراجع اقتصادي، وهي البلد التي تتوف

املستطاع، بحسب خبراء وأهل اختصاص، أن يبنى على املنح والقروض والودائع 
التي وصلت إلى 15,4 مليار دوالر، في هذا السبيل. وال يسع واحُدنا إال يغشاه األمل 
 كبير، 

ٌ
ل تونس النجاح في ما سمي »االستثمار في الديمقراطية«، وهو أمل

ّ
في أن تمث

بحجم ما أشعلته تونس من أشواق عربية عريضة ملا أخذتنا إلى الربيع الذي يواجه 
الحرب املستعرة واملاثلة املتواصلة ضده.

بسمة النسور

 اجتماعية مرّوعة، موضوعة على »يوتيوب«، تحت عنوان »نيويورك سيتي 
ٌ
تجربة

ــوارع نــيــويــورك، بغية رصــد مقدار  ــات«، قــام بــهــا، أخــيــرًا، عــدة شــبــان فــي شـ 5 درجــ
مشاعر التضامن اإلنساني، على فرض وجوده في زماننا القاسي، املتوحش البارد، 
الخالي من أسباب األمــل. من أجل ذلك، دفعوا شقيقهم الصغير املمثل البارع الذي 
العابرون  يتدفق  الــقــارس، حيث  نيويورك  بــرد  فــي  يتجاوز عمره عشر ســنــوات  ال 
الثقيلة، من دون أن  أمــواج بشريٍة الهية عما حولها، متلفعي بألبستهم  تباعًا، في 
القبعات والشاالت الصوفية واألحذية طويلة األعناق، وقد أخــذوا كل  ارتــداء  يغفلوا 
درجة  حيث  اللئيمة،  البرد  لسعة  من  أجسادهم  يحموا  لكي  اللالزمة،  احتياطاتهم 
الحرارة لم تتجاوز الخمسة باملئة. كان الصبي يمثل دور املتشّرد، يستجدي العطف 
يكاد يستر جسده  ال  قطني ممزق  بقميٍص  ــة 

ّ
رث ثيابًا  يرتدي  واالنــتــبــاه،  والشفقة 

 على وشك 
ٍّ

الصغير، املرتعش مثل عصفور مبتل، الئذ في يوم عاصف  بغصٍن هش
ي جسده الصغير داخل 

ّ
االنكسار، يحاول استجالب بعض الدفء املستحيل، يغط

كيس قمامة كبير في مشهد يمزق القلب، فيما الكاميرا تدور ساعتي، وترصد بعي 
الفجيعة حالة التوحش والتحّجر والالمباالة املفزعة في قلب حاضرة الدنيا، وسط 
ناطحات السحاب، شاهدة على زمن التجمد والجليد الذي اعترى األرواح املتعوملة، 

 بمعاطفها. 
ً
السائرة بآلية الروبوتوتات إلى مهامها اليومية الرتيبة، متدثرة

التعبير عن أدنى ملمح إنساني يوحي بالحياة، ساعتان  وجــوٌه صارمه خالية من 
الــعــراء يعبر  الــدرامــي، في  النص  املــتــروك، بمقتضى  بــردًا،  املرتعش  مضت، والطفل 
ر، ولو لحظة بمد يد املساعدة أو 

ّ
عنه الناس من دون التفات. ال أحد من هــؤالء  فك

يتقّدم  أن   الحالة قبل  للتبليغ عن  االتــصــال بجهٍة رسمية  أو  الــســؤال،  حتى مجرد 
بيوم، ويخلع سترته  يومًا  أمــره  ويتدبر  الــشــوارع،  في  يعيش  أســود  نحوه متشرد 
الوحيدة، ويلقيها  فوق كتفي الصغير، يهدئ من روعه، ويسأله عما جاء به هناك، 
ويقول: أنت أخي الصغير، من املحزن أن يفقد ولد في عمرك أهله. أنا فقير مثلك، 
وأعرف ماذا تفكر به اآلن. هل أنت جائع؟ يتقاسم معه بضع لقمات والعابرون اآلليون 
ما زالوا ماضي في طريقهم نحو الجحود والتنصل. يتحّدث بعضهم في الهاتف 
العمل  إلى مقر  بالوصول  السجائر غير عابئي سوى  ينفثون  املحمول، وآخــرون 
في الوقت املناسب. رجال أنيقون، سيدات جميالٌت، ال يجمعهم سوى إيقاع الخطو 
السريع، وكم اإلهمال والتجاهل ملشهد حيٍّ حزين كفيل بتفتيت قلب الصخر، حي 
تقدم الشبان من املتشّرد، وشرحوا له حيثيات التجربة، وقدموا له بعض املساعدة 
النقدية التي يستحقها، بعدما أخبروه أنه الشخص الوحيد الذي بادر إلى املساعدة، 
احتضنهم باكيًا قسوة البشر، هذا ما حدث ذات اختبار، متوقعة نتائجه في بالد 

 غالظ القلوب، ال يعرفون الله. 
ٌ
الكفر والزندقة، حيث الناُس هناك قساة

، حيث التقوى 
ً
 سكنية

ً
أما ما جرى في مدينة الزرقاء، وهي أكبر مدن األردن كثافة

والورع على أشده! وكذلك التكافل والتضامن ومفاهيم الرأفة والرحمة بالعباد، فقد 
قضى متشّرٌد يعيش على قارعة الطريق لسبٍب سخيٍف جدًا. مات من البرد، هكذا 
املتوفى كان يعاني من  الحكومي، فإن  أفــاد تقرير املستشفى  وبكل بساطٍة، وكما 
االلتهاب الرئوي الحاد، بسبب نقص العالج، وتعّرضه، في األيام املاضية، إلى موجة 
البرد الشديد التي اكتسحت اململكة! وكيف ال يموت من يعيش في مثل هذا الظرف 
البائس بال مأوى، شريدًا يحتمي من املطر بأكياس بالستيكية. مقر إقامته الدائمة 
ببضع  املنهوب  ي جسده 

ّ
ويغط األرض،  يفترش  مهجور،  حافالت  مجّمع  في  كــان 

 لدراسة اجتماعية، كما حدث 
ً
صناديق من الكرتون، وليس ثّمة كاميرا تدور خدمة

 بارعًا، بل مجرد مجنيٍّ 
ً
في  نيويورك، وليس ثّمة أمل أن يكون هذا املتشّرد ممثال

عليه قتيل الظروف البائسة واإلهمال والفساد، قتيلنا، نحن املجموع الذي يّدعي، زورًا 
 ليس يملكها.

ً
 ورأفة

ً
وبهتانًا، إنسانية وأخالقًا ورحمة

سامح راشد

في تزامٍن ملفت، أصدرت املحكمة الدستورية العليا، أول من أمس، حكمها في عدة 
دعاوى مرفوعة أمامها للمطالبة بعدم دستورية عدد من مواد القانون، استنادًا إلى 
تعارضها مع نصوص دستور 2014. بعد أياٍم من إعالن السلطة في مصر نيتها 
الداخلية جزئيًا عن  وزارة  يــَد  العليا  الدستورية   حكم 

ُّ
يغل التظاهر.   قانون  تعديل 

ت الحق  بِّ
َ
 إيجابية، كونه يث

ٌ
 التجمع والتظاهر السلمي. ومن ثم، فهو خطوة

ّ
انتهاك حق

في التظاهر، بمجرد استيفاء شروط اإلخطار، ولصدوره عن املحكمة الدستورية، ما 
يعني عدم إمكانية الطعن عليه أمام أّي سلطٍة قضائيٍة أخرى.

إال أن الوجه اآلخر لهذا الحكم أنه يغلق الباب أمام أية مطالباٍت أخرى بتعديل القانون. 
ومباركٍة  للقانون،  تحصٍي  بمثابة  »الدستورية«  حكم  أن  الحكومة  ستعتبر  حيث 
أساس  على  السياسية.  الناحية  من  أيضًا  وإنما  القانوني،  باملنظور  فقط  ليس  لــه، 
الناظم  أنــه اإلطــار   عن 

ً
الدستور، نصًا وروحــًا، هو مرجعية تلك املحكمة، فضال أن 

لألسس واملبادئ التي تقوم عليها، تعمل الدولة وفقًا لها، كما هو ُمفترض. وسترد 
الحكومة على أية مطالبات أخرى بتعديل القانون، أو تخفيف بعض مواده، خصوصًا 
سق مع نص الدستور وروحه، وأن حكم 

ّ
التي تتضمن عقوباٍت، بأن القانون صار يت

مــواده سليمة  بقية  أن  مـــواده، يعني ضمنيًا  مــادة واحــدة من  بإبطال  »الدستورية« 
دستوريًا، خصوصًا املواد الثالث األخرى التي كانت موضوع الدعاوى )7 و8 و19(. 
وهي املواد التي توسع نطاق الجرائم املرتبطة التي تضع شروطًا تعجيزية ملواصفات 

 على اإلخالل بها.
ً
اإلخطار، وتفرض عقوباٍت مغلظة

بالتالي، ال سبيل إلى املطالبة بتعديل القانون مرة أخرى، إال أمام املحكمة الدستورية 
نفسها، ومن مدخل عدم دستورية بعض مواّده، على أال تكون منها تلك الثالث التي 
أقّرت املحكمة دستوريتها. إذن، على املصريي التعامل مع قانون التظاهر، بوضعه 
الجديد. أو باألحرى على وضعه األصلي، مع إلغاء حق وزارة الداخلية في السماح أو 
 عن أن باب املنع لم يغلق نهائيًا في وجه الداخلية، إذ يمكن لها اللجوء 

ً
املنع. فضال

إلى القضاء املستعجل لهذا الغرض. 
هذا ال يقلل من أهمية حكم الدستورية الذي ضِمن حق التجمع والتظاهر باإلخطار 
وليس باالستئذان. وهو بذاته خطوة على طريق االسترداد الكامل للحق في التجمع 
والتظاهر وإبــداء املواقف وإعالن املطالب، أي من دون قيوٍد تكبله، أو شروط تمنعه 
وال تنظمه.  لكن املشكلة ليست في قانون التظاهر فقط، وإنما في حرمان املصريي 
حرية  مــن  وغــيــرهــا،  القانونية  الــقــيــود  تشمل  متنوعة،  ووســائــل  مختلفة  بــأشــكــال 
التعبير. وهي ركٌن أساٌس في املواطنة بمعناها الحقيقي. مع التسليم بأن التعبير عن 
املطالب أو العمل من أجل تصحيح أوضاٍع خاطئة، ال يكون فقط بالتظاهر. فهو في 

 لذاته، وإنما وسيلة تعبير، وآلية ملخاطبة السلطة.
ً
النهاية ليس غاية

 حرية التعبير، بما تشمله من حق التجمع والتنظيم والتظاهر، من املكتسبات 
ّ

وتظل
ن مدبرو 

ّ
القليلة التي انتزعها املصريون، بفضل ثورة يناير. وهو الذي لواله ملا تمك

حملة تمرد من تنظيمها، وجمع التوقيعات لها. وملا أتيحت الفرصة كاملة، من دون 
أي قيود، للتخطيط والحشد لتظاهرات 30 يونيو التي فتحت الباب أمام »3 يوليو« 
وما بعده. ولو كان قانون التظاهر الحالي ُمطّبقًا قبل 30 يونيو، لكان السجن مصير 
كل من خرج إلى الشارع في ذلك اليوم، أو جمع توقيعات وعقد مؤتمرات معارضة في 
 لكل مواطن، وبالتالي، تظل 

ً
الفترة السابقة عليه، فإما كانت تلك األحداث حقًا أصيال

حقًا له في كل عصر. أو أنها كانت تجاوزات غير مشروعة، وبالتالي، باطلة ويسري 
بطالنها على كل ما ترتب عليها الحقًا. فاملعادلة واحدة، واملبدأ ال يتجزأ باختالف 

ل مواقعها. األطراف، أو تبدُّ

رهان حماية تونس اقتصاديًا تجربة الطفل المتجّمد

تعزيز قانون التظاهر في مصر
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قــْد يبــدو العنــوان ُمشــابهًا لســردّية آالن ُدو 
عنوانهــا   

َ
جعــل والتــي  الفلســفة،  فــي  ُبوتــون 

تعبيــر جــاك  الفرعــّي نصــًا موازيــًا )حســب 
ُهــو:  الرئيــس،  املــن  بُمحــاذاة  ُيقــرأ  دريــدا( 
ســاعدنا الفلســفة فــي الحيــاة«، حُيُث 

ُ
»كيــف ت

للفلســفة  التأريــخ  خطابــات  معظــم   
ُ

تنطلــق
والفكــر مــن أنســاق ثقافّيــة ُمشــبعة باإليمــان 
املدنيــة  الدولــة  نحــو  التحــّول  فــي صيــرورات 
والتطّور والتقدم، َمفادها أّن الفلســفة والفكر 
الصيــرورة  تلــك  قــادت  التــي  هــي  واآلداب 
 وعزاءاتِه 

ُ
وأوصلتهــا إلــى التفوق. أّما التعايش

شــبعْت 
ُ
وأ األســفاُر  فــردْت 

ُ
أ فقــد  عربيــًا، 

تساوقة مع التطيبق والواقع 
ُ
التنظيرات غير امل

العربــّي املعيــش، ولــم يتطــّور إلــى اآلن ُمؤشــٌر 
إمبريقيــًا،  الكراهّيــة  خطابــات  يقيــُس  كمــّي 
ويضــُع نموذجــًا )علــى غــرار نمــوذج أوليفــر 
الصراعــات  تحــّوالت  لرصــد  رامســبوثام( 
 »اإلستقطاب« 

ُ
الداخلية في الدول، حيُث يحتل

ســتقرة نســبيًا. وتأتــي 
ُ
املشــهد فــي الــدول امل

هــذه املرحلة، بحســب رامســبوثام أيضًا، بعد 
مرحلتي اإلختالف والتناقضات البنيوية في 
املجتمــع، وهــذا ُينــذر بتحول بعــض الدول إلى 

حرب أهلية في املدى القريب.
تطويــر ُمؤشــرات لقيــاس خطابــات الكراهّيــة 
مــن  والتهميــش  اإلقصــاء  وُممارســات 
ؤسسة البطرياركية )حسب تعريف هشام 

ُ
امل

لإلنــذار  نموذجــًا  يقــّدم  بــأن   
ٌ

كفيــل شــرابي( 

وهــو  والكــوارث،  األزمــات  وقــوع  قبــل  بكــر 
ُ
امل

مــا تفعلــه مؤسســات ومنظمات دولّيــة، تضُع 
قواعــد للبيانــات ومؤشــرات للحــوادث اليومية 
املرصودة من الفضاء السبرانّي املفتوح، لعل 
أشهرها ما قّدمته جامعة أبساال في السويد 
من دراسات حول الصراعات والنزاعات، وما 
وأفاقــه  التســلح  حــول  ســبري  معهــد  يقدمــه 
املؤشــرات  هــذه  فــي  البحــُث  أصبــَح  عامليــًا. 
وعلــى  بحــٍث،  لفــرق  يخضــُع  اإلمبريقّيــة 
املســتوى الكلــّي، حيــُث يقــوم باحثــون، ومــن 
التأثيــرات  بدراســة  التخّصصــات  ُمختلــف 
ومحاولــة  التطــرف،  مثــل  لقضيــٍة  تبادلــة 

ُ
امل

التســديد والتقريــب للمتغيــرات الحافــة بهــذه 
واجتماعيــًا  وسياســيًا  اقتصاديــًا  الظاهــرة، 
وأيكيولجيــًا، عبــر مــا باتت تعــرف بمصفوفة 
تبــادل، واســتخدام تقنيــات ُمعتبــرة 

ُ
التأثيــر امل

عنــد أهــل النظــر، مثل تقني ديلفي للدراســات 
ســتقبلّي أو 

ُ
ســتقبلية، أو تقنيــة اإلســقاط امل

ُ
امل

الدوالب.
التعايــش  مســألة  فــي  وحــده  الفكــر  دراســة 
والتطــرف والكراهّيــة، غيــر ُمجديــة، وهــذا مــا 
ذهــب إليــه عزمي بشــارة أيضًا في بحثه »في 
ختلفة 

ُ
مــا ُيســّمى التطــرف«، ألّن التنظيــرات امل

قّدم لآلن اإلجابة 
ُ
تهالك عربيًا لم ت

ُ
للتعايش امل

عــن بعــض األســئلة الحرجة، حــول الحواضن 
األيكولوجّيــة للتطرف والُعنــف، كميًا ورقميًا، 
أو عــن الدوافــع الســيكولوجية لتبنــي خطــاب 

التطــرف عنــد طلبــة بعــض التخّصصات التي 
عتبــر علمّيــة مثــل الهندســة والطــب، وغيرها 

ُ
ت

من األسئلة.
التطــرف،  مفهــوم  عربيــة  دراســات  فككــت 
واإلشــتغال علــى ُمســتوى »تحليــل الخطــاب« 
والفكرّيــة  الثقافيــة  األنســاق  عــن  للبحــث 
الخطابــات  تلــك  خلــف  والقــارة  ضَمــرة 

ُ
امل

عبــد  دراســة  ومنهــا  بالتطــّرف،  املوصوفــة 
اللطيــف الخمســي، بيــدَّ أّن »ُعقــم« اســتخدام 
لفظة الُعنف مفهومًا لُه حدَّ منطقي مضطرد 
فــي الزمــان واملكان، ُيّجِمُد من محاولة تفكيك 
صطلــح، وُيزيــل الشــرعية فــي طريقــة 

ُ
هــذا امل

استخدامه وتوظيفه إعالميًا وسياسيًا.
واإلمبريقّيــة  الكميــة  املؤشــرات  بعــُض  تقــوُم 
غفل عن إرادة الدولة 

َ
بدراسة التعايش، لكنها ت

في تدشينها للوهم بأصل التعايش وفصله، 
وُهو ما نشهده في امليديًا مرارًا حول صدور 
 ،

ً
قــرار أمنــي بإقامــة الصــالة فــي كنيســة مثال

أو التهليــل اإلعالمــّي بحفــل زواج بني ديانتنِي 
وســط ُمباركة األهل، وإن كاَن ذلك في ســبيل 
»ضمــان اإلســتقرار« داخــل الدولــة، ورعايتها 
لكنــه غيــَر كاٍف لتدشــني  الوطنيــة«  »للوحــدة 
املعلومــات  علــى  يعتمــد  ُمبكــر  إنــذار  نظــام 
تدفقــة علــى مــدار اللحظــة لرصــد وتطويــر 

ُ
امل

إجــراءات املنــع الوقائــّي للصراعــات واألزمــات 
الداخلية الناجمة عن التطّرف والعنف.

رعد تغوج )األردن(

كانــت نقطــة تحول، حني تمكن بنو أمية من الحكم، 
لكــن الدعــوة املحمديــة على الرغم من هذا االنحراف 
الخطيــر، اســتمّرت فــي االنتشــار والتّوســع، وعلــى 
هذه األرضية اإلسالمية، بدأت تنشأ حضارة قوية 

فاعلة ومؤثرة، بمختلف جوانبها.
يعــّد ســيدنا عمــر بــن عبــد العزيــز أول نمــوذج فــي 
الحكــم بعــد االنتكاســة، تمّيــز بحّبــه للخيــر والعــدل 
كــّرس  ــه 

ّ
ولعل أهلهــا،  إلــى  املظالــم  ورّد  واملســاواة 

 تصحيــح املســار، 
ً
فتــرة حكمــه القصيــرة، محــاوال

مــن خــالل عــزل جميــع الــوالة الظاملــني ونشــر العلــم 
الحديــث  وتدويــن  بالشــورى  والعمــل  الرعيــة،  بــني 
النبــوي، كمــا قــام بإصالحــات اقتصاديــة مّوســعة، 
حتــى لــم يتبق هنــاك فقير ضمن الرقعة التي كانت 
تحــت حكمــه الرشــيد، إصالح بل تغييــرات جذرية، 
امللــك  بمــوت  لتنتهــي  املؤامــرات،  جــذوة  أشــعلت 
االستثنائي مسمومًا. وال يمكننا أن نمّر على هذه 
الحقبــة الزمنيــة املباركــة، مــن دون أن نذكــر القائــد 
صــالح الديــن األيوبــي، املجاهــد الــذي عــاش معظــم 
حياتــه وســط املعــارك، ليتــّوج جهــاده الكبيــر بفتــح 

القدس، وإرجاعها ملكًا خالصًا للمسلمني.
الزمنيــة  التراتبيــة  عــن  وبعيــدًا  آخــر،  جانــب  وفــي 
للتاريخ، أنجبت الحضارة اإلسالمية علماء كثيرين 
نبغوا في شتى العلوم الكونية، فابن خلدون يعتبر 
مؤســس علــم االجتمــاع مــن دون منــازع، عن طريق 
مقدمته التي تعتبر مرجعًا أساســيًا في املوضوع، 
وهناك ابن إســحاق الكندي الذي كان أّول من حّدد 
م 

ّ
جرعات جميع األدوية في عصره، ووضع أّول سل

للموســيقى العربيــة، والبيرونــي الذي يعتبر أشــهر 
شــخصيٍة علميــٍة علــى مــّر العصــور، إذ قــال عنــه 
ــه »أكبــر عقليــة فــي التاريــخ«، 

ّ
املستشــرق ســخاو أن

الــذي جعلتــه  والغــرب  الشــرق  وابــن ســينا حكيــم 
مؤلفاته الطبية من عباقرة التاريخ الخالدين، وغير 
هــؤالء كثيــر وكثيــر ممــن ســاهموا بنبوغهــم، ليس 
فقــط فــي نهضــة العــرب واملســلمني، بــل فــي نهضة 

العالم.
واملســلمون هــم أكثــر مــن كتــب فــي الحب والعشــق، 
فقد قّدمت الحضارة اإلســالمية أعالمًا كبارًا، مثل 
ســلطان العاشــقني ابــن الفارض، والحــالج، وموالنا 
جالل الدين الرومي، وعمر الخيام، والالئحة طويلة.

لكن التساؤل يبقى مطروحًا: كيف ألمٍة بهذا الزخم 
وبهــذه الكثافــة مــن الرجــال الصالحــني واملصلحــني 

واألعالم الكبار أن تكون في ذيل األمم؟
ال يمكــن تفســير هــذا األمــر إال بحقيقتــني، ال مفــّر 
 متوارثًا 

ّ
لنــا منهمــا، األولــى فســاد الحكــم الــذي ظــل

ل باالستعمار الذي بدأ 
ّ
حتى عصرنا، والثانية تتمث

عسكريًا، وال زال مستمرًا ثقافيًا وفكريًا، ما سّبب 
 امتــد في أعماقنا ورســخ بشــدة، فراغ 

ً
فراغــًا مهــوال

روحانــي، واســتالب فكــري، وإعــالم فاســد، أنتجوا 
وتاريخــه  التاريخــي  عمقــه  يجهــل  هجينــًا   

ً
جيــال

املشرق، وال يصل إليه من الحقيقة إال الفتات.
لنا عمقنا التاريخي، ولنا نماذجنا التي نفخر بها، 
ولن يكون لنا نهوض وال خالص، إال باالقتداء بها 

وتتّبع خطواتها الرشيدة.
حمزة المطلع )المغرب(

فضاء مفتوح

آراء

خليل العناني

بوتــن،  فالديميــر  الروســي،  الرئيــس  تحــّول 
إلــى أيقونــٍة سياســيٍة وزعيــم ملهــم لكثيريــن 
مــن رمــوز تيــارات اليمــن املتطــّرف فــي الغــرب 
والواليــات املتحــدة. ويبدو أن الرجل يســتمتع 
مــن  عقــود  بعــد  لــه،  الجديــدة  الرؤيــة  بهــذه 
الكراهيــة التــي وصلــت أحيانــا إلــى حــد العداء 
واالحتقــار لسياســاته داخليــا وخارجيــا. فمن 
إيطاليــا إلــى أملانيــا مــرورًا بالنمســا وفرنســا، 
بــات بوتــن رمــزًا للقــوة »البيضــاء« املســيحية 
التــي يجــب أن يكــون عليهــا الساســة فــي هــذه 

البلدان. 
وقــد نجــح بوتــن فــي مغازلــة تيــارات اليمــن 
املتطــّرف فــي أوروبــا وأميــركا، بشــكل مباشــر 
وغيــر مباشــر. بــل يذهــب بعضهــم إلــى القــول 
وماليــا  سياســيا  دعمــا  يقــدم  بوتــن  إن 
تبــدو  التــي  التيــارات  لهــذه  ولوجيســتيا 
 
ً
فيــه فرصــة الدعــم، وتــرى  مــع هــذا   

ً
منســجمة

الداخليــن،  خصومهــا  لتقويــض  فقــط  ليــس 
ففــي  ى. 

َ
حتــذ

ُ
ت أن  يجــب  قــدوة  أيضــا  وإنمــا 

أميركا، علي سبيل املثال، ثمة شكوك متزايدة 
بــأن روســيا لعبــت دورًا مهمــا فــي االنتخابــات 
ناحيــة  الناخبــن  بتوجيــه  أخيــرًا،  الرئاســية، 
ســواء  ترامــب،  دونالــد  الجمهــوري  املرشــح 
التــي  اإللكترونيــة  القرصنــة  عمليــات  فــي 
أنهــم  ُيعتقــد  آلــي،  قــام بهــا مبرمجــو حاســب 
فــي بعــض الواليــات املتأرجحــة  روس، وذلــك 
التــي حســمت االنتخابــات، مثــل ويسكنســون 

بدر اإلبراهيم

بمجــرد رحيــل شــخصية عامــة معروفــة فــي 
العالم، تبدأ النقاشات بن الناس في وطننا 
األحــكام،  ــق 

َ
طل

ُ
وت تقييمهــا،  حــول  العربــي 

وهــذا طبيعــي، ألن الشــخصيات العامة تثير 
مــا  النــاس.  حولهــا  وينقســم   ،

ً
عــادة الجــدل 

يلفت االنتباه هو معايير التقييم، خصوصا 
لشــخصياٍت مــن خــارج الوطــن العربــي، مثــل 
فيديــل كاســترو، الــذي أثــارت وفاتــه، أخيــرًا، 
وُحكمــه.  ســيرته  حــول  جديــد،  مــن  الجــدل 
املعيــار  خــالل  مــن  يحكمــون  ملــن  بالنســبة 
الليبرالــي الغربــي دون ســواه، النقاش بشــأن 
كاســترو محســوم، فهــو ديكتاتــور مســتبد، 
حــركات  قــادة  كل  علــى  الحكــم  هــذا  ويصــح 
التحّرر من االستعمار الذين استلموا الحكم، 
إذ ال يقيم املعيار الليبرالي الغربي وزنا ألية 

زاويٍة في التقييم، غير تداول السلطة.
بحجــم  تاريخيــة،  شــخصيات  علــى  الحكــم 
كاســترو، وفــق املعاييــر الليبراليــة، املرتبطة 
بثنائيــة االســتبداد/ الديمقراطيــة، انتقائي. 
 
ٌ
مناهضــة شــخصياٌت  توصــم  مــا   

ً
عــادة

هــذا  فــي  بالديكتاتوريــة  املتحــدة  للواليــات 
الخطــاب، بمــن فيهــم املنتخبــون ديمقراطيا، 
أن  هــذا  يعنــي  )ال  تشــافيز  هوغــو  مثــل 
شــخٍص  لتوصيــف  كاٍف  وحــده  االنتخــاب 
عــن  هنــا  الحديــث  لكــن  ديمقراطــي،  بأنــه 
االنتقائيــة املتماشــية مــع الهــوى األميركي(، 

وبنســلفانيا وفلوريدا، وثّمة مطالبات عديدة 
اآلن للقيــام بعمليــة إعــادة فــرز لألصــوات فــي 
صــورة  تشــويه  خــالل  مــن  أو  الواليــات،  هــذه 
هيــالري  ومرشــحته  الديمقراطــي،  الحــزب 
اإللكترونــي  البريــد  اختــراق  عبــر  كلينتــون، 
بوديســتا،  جــون  االنتخابيــة،  حملتهــا  ملديــر 
الديمقراطــي  للحــزب  العليــا  للهيئــة  وكذلــك 
ضــد  ومســاعديها  كلينتــون  مؤامــرة  وكشــف 
فــي  ســاندرز،  بيرنــي  الديمقراطــي،  منافســها 
الوقــت  وفــي  التمهيديــة.  االنتخابــات  أثنــاء 
نفسه، لم يخف دونالد ترامب إعجابه ببوتن 
أكثــر مــن مرة فــي أثناء الحملة االنتخابية، في 

إطار هجومه على الرئيس باراك أوباما.
وفي فرنســا، تفيد تقارير إخبارية عديدة بأن 
ثّمة دعما ماليا، تقدمه موسكو ملرشحة اليمن 
ماريــن  الوطنيــة،  الجبهــة  وزعيمــة  املتطــّرف 
لوبــان، وصــل أحيانــا إلــى حوالــي 11 مليــون 
دوالر علــى هيئــة قــروض مــن بنــوك روســية، 
نيويــورك  صحيفــة  نشــرته  تقريــر  بحســب 
تايمز األســبوع الجاري. ومن املتوقع أن تفوز 
لوبــان فــي االنتخابــات الرئاســية فــي فرنســا 
املقــّرر عقدهــا الربيع املقبــل. وفي إيطاليا، ثمة 
شكوك بوجود دعم روسي غير مباشر لحركة 
»النجــوم الخمســة« الشــعبوية، والتــي فاجــأت 
الجميع قبل ثالثة أعوام وفازت بحوالي %67 
وهــي  البلديــة،  االنتخابــات  فــي  املقاعــد  مــن 
الحركــة التــي تطالــب بانســحاب إيطاليــا مــن 
االتحــاد األوروبــي، وتتبنــى مواقــف متشــّددة 
تجاه املهاجرين. ومن املتوقع أن تفوز بأغلبية 

فــي حــن ال يكــون االســتبداد موضــع نقــاٍش 
بالنســبة ألنظمة تقليدية مغلقة، ليس فيها 
والحريــات،  الديمقراطيــة  مــن  األدنــى  الحــد 
واإلعــالم  الغربيــة،  الدعايــة  فــي  ألنهــا  ذلــك 
أنهــا  علــى  تصــّور  ال  لهــا،  الرديــف  العربــي 
شرســة وهمجيــة، وتنتهــك حقــوق اإلنســان 
كل يــوم، ويعــود هــذا إلــى تموضعهــا ضمــن 
يجــد  ال  ذلــك،  مــن  أكثــر  الغربيــة.  املنظومــة 
طبقــة سياســية  هيمنــة  فــي   

ً
مشــكلة هــؤالء 

املتحــدة،  الواليــات  فــي  الحكــم  علــى  واحــدة 
حزبــن  بــن  للســلطة  الشــكلي  والتــداول 
يمــألون  بينمــا  ذاتهــا،  للطبقــة  ينتميــان 
الدنيا صراخا ضد حكم »األوليغارشيا« في 
روســيا والصــن، وهــو مــا يجعــل مصداقيــة 
اســتخدام املعيــار الليبرالــي فــي الحكــم علــى 
، أو غيره من القادة املناهضن 

ً
كاسترو مثال

إلــى  بالنظــر  ضعيفــة،  املتحــدة،  للواليــات 
هــذا  اســتخدام  خلــف  الثاويــة  االنحيــازات 

.
ً
املعيار، املحكومة بالتوجه الغربي عادة

ينســف  الــذي  الليبرالــي  املعيــار  يتجاهــل 
الديمقراطيــة  بمقاييــس  تاريخيــة   

ً
تجربــة

لهــذه  التاريخــي  الســياق  واالســتبداد 
تقييمهــا.  فــي  املختلفــة  واألبعــاد  التجربــة، 
فــي حالــة كوبــا، وعلــى الرغــم مــن الحصــار 
األميركــي الجائــر، تحقــق تقــّدم كبير وملفت 
وعلــى  الصحيــة،  والرعايــة  التعليــم  فــي 
مستوى العدالة االجتماعية، إضافة بالطبع 
إلــى إقامــة حكــم وطنــي، يجابــه اإلمبرياليــة 

املتعجــرف  السياســي  الســلوك  أن  ويبــدو 
الشــعبوية  تيــارات  شــّجع  لبوتــن  والصلــب 
فــي أوروبــا على اســتلهامه، ومحاولــة تقليده، 
مــع  للتعاطــي  الوحيــدة  الطريــق  باعتبــاره 
التحديات الكثيرة التي تواجه القارة العجوز، 
والتراجــع  الهجــرة  قضايــا  فــي  خصوصــا 
االقتصــادي والتعّدديــة الثقافيــة. وهــم يــرون 
فــي بوتــن نموذجــا قويــا لــردع املخاطــر التــي 
القــوة.  اســتخدام  خــالل  مــن  بالدهــم  تتهــّدد 
إلــى  الدينيــن  املتطرفــن  مــع  األمــر  ووصــل 
يدافعــون  الذيــن  القــادة  آخــر  بوتــن  اعتبــار 
عــن القيــم املســيحية، علــى الرغــم مــن انتمائــه 
أنــه  كمــا  الشــرقية،  األرثوذكســية  للكنيســة 
ســام  يقــول  األبيــض.  العــرق  نقــاء  عــن  يدافــع 
ديكســون، محامــي منظمــة كــو كوكلــس كالن 
األميركيــة املتطّرفــة فــي تعليــق فــي »نيويورك 

بمبــّررات  للتجربــة،  املباشــر  واالســتهداف 
مشــكلة  والديمقراطيــة،  اإلنســان  حقــوق 
هــذا  وأن  خصوصــا  التقييــم،  فــي  أساســية 
يجعل أي حكٍم مستهدف في حالة حرب، بما 
ز القبضــة األمنيــة، خوفــا مــن االختــراق. 

ّ
يعــز

ال يراعــي الحكــم علــى تجربــة تاريخيــة، مــن 
التاريخيــة  الظــروف  الحالــي،  الواقــع  زاويــة 
وقتها، ومطالب الناس الذين نقلتهم بعض 
تجــارب حكــم حــركات التحّرر، مــن التهميش 
فــي  الحضــور  إلــى  التــام،  والغيــاب  الكامــل 
املجانــي  بالتعليــم  الدولــة،  مؤسســات 
والتدريــب املهنــي، وإيجــاد الوظائــف، وهــذا 

 .
ً
ما حصل في التجربة الناصرية مثال

يتضــح االنســياق خلــف الدعايــة الغربيــة في 
ــي 

ّ
تبن فــي  السياســية،  الشــخصيات  تقييــم 

تايمــز« علــى بوتــن »دائمــا مــا أعتبــر روســيا 
حــارس البوابــة الــذي يحمــي الغــرب مــن الغزو 
الشــرقي ويحمي املســيحية. أنا معجب باألمة 
الروســية، وأراهــا أقــوى أمــٍة بيضــاء علي وجه 
زعيــم  فيوجــت  أودو  يــرى  حــن  فــي  األرض«. 
فــي  املتطــّرف  الوطنــي  الديمقراطــي  الحــزب 
أملانيا أنه يريد »مستشــارًا أملانيا بقوة بوتن 

الذي يعمل لصالح بالده«.
الدينيــة  بوتــن  مواقــف  أن  هــؤالء  ويــرى 
املســيحية  للقيــم  تجســيدًا  تمثــل  واألخالقيــة 
املحافظــة، خصوصــا فــي مواجهــة مــا يرونــه 
تهديدًا وجوديا لها، وهم يثنون على مواقفهم 
مثــل  االجتماعيــة،  القضايــا  بعــض  الرافضــة 
اإلجهاض وزواج املثلين. ويقول بعض هؤالء 
إن روسيا تمثل آخر الدول »املسيحية« القوية 
القيــم الثيولوجيــة  التــي تدافــع عــن منظومــة 
الغربية، في ظل تراجع الواليات املتحدة قطبا 

دوليا. 
بــل وصــل األمر إلى حــد دفاع هؤالء عن بوتن 
فــي مواجهــة خصومهم السياســين املحلين. 
فــي  األولــى  للمــرة  روســيا،  تحولــت  وعليــه، 
للتجــاذب  مــادة  إلــى  األوروبــي،  التاريــخ 
واالنقســام داخل السياقات املحلية األوروبية، 
ــق مــا يصبــو إليــه بوتــن مــن 

ّ
وهــو مــا قــد يحق

قــد  مــا  وإضعافــه،  األوروبــي  االتحــاد  تفكيــك 
التوســعية،  أجندتــه  إنجــاز  فــي  بوتــن  يفيــد 
أنقــاض  علــى  اإلمبراطــوري  حلمــه  وتنفيــذ 

القارة العجوز.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

العربــي املعيــار الليبرالــي وحــده فــي الحكــم 
علــى تجربــٍة مثــل تجربــة كاســترو، إذ يغيــب 
ــش إلــى حدٍّ كبير، موقف  عــن النقــاش، أو ُيهمَّ
مواجهــة  فــي  العــرب  قضايــا  مــن  كاســترو 
أعدائهم، وتحديدًا من قضية العرب املركزية، 
وهــذا معيــاٌر أساســي فــي حكــم العربــي علــى 
السياســية  والجهــات  والــدول  الشــخصيات 
فــي العالــم. لــو كان التقييــم وإطــالق األحــكام 
بالديمقراطيــة  فقــط  متعلقــا  التجــارب  علــى 
الــدول  تبجيــل  أمــام  ســنكون  الليبراليــة، 
الديمقراطيــة الليبراليــة، املســاندة لالحتــالل 
الصهيونــي، فيمــا ُينظــر لكاســترو بســلبيٍة، 
وهــو املناصــر للحــق الفلســطيني والعربــي. 
بــات  الــذي  اإلهمــال  حجــم  إلــى  هــذا  يشــير 
تقييمنــا  فــي  فلســطن،  قضيــة  يصاحــب 

واقعنا، واتخاذ مواقفنا.
تتماشــى االختزاليــة التــي يتــم التعاطي بها 
مــع كاســترو، فــي غالــب األحيــان، بقصــٍد أو 
مــن دونــه، مــع الدعايــة األميركيــة، خصوصا 
كوبــا.  علــى  األميركــي  الحصــار  إهمــال  مــع 
تحتــاج التجــارب التاريخيــة إلــى مقاربتهــا 
بأكثــر مــن زاويــة، وفــي تجربــة كاســترو مــا 
ال يمكــن اختزالــه بوصمــه باالســتبداد، كمــا 
فــي  الكوبيــة،  الثــورة  أثــر  تجــاوز  يمكــن  ال 
محيطهــا والعالــم، وهو أثــر إيجابي، إذا كنا 
نرى مجابهة اإلمبريالية أمرًا مهما ومركزيا 

ة قلم. ال ُيمحى بجرَّ
)كاتب سعودي(

املقاعد البرملانية في االنتخابات املقّررة العام 
املقبــل. وفــي النمســا، بــات مؤكــدًا فــوز التيــار 
اليمينــي املتطــّرف، بقيادة زعيم حزب الحرية، 
نوربرت هوفر في االنتخابات الرئاســية التي 
تجــري األســبوع الجــاري. وقــد فــاز هوفــر فــي 
 %35 بحوالــي  لالنتخابــات  األولــى  الــدورة 
مــن األصــوات، ونجــح فــي الطعــن علــي نتيجــة 
أيــار  مايــو/  فــي  جــرت  التــي  االنتخابــات 
املاضــي، بســبب أخطــاء إجرائيــة. وهــو أيضــا 
والتعــّدد  الهجــرة  ملســائل  املعاديــن  أشــد  مــن 
الثقافــي والدينــي، ويتبنــى خطابــا شــوفينيا 
متطّرفا تجاه اآلخر. وقد تأّسس حزب الحرية 
وقــد  ســابقن،  نازيــن  أيــدي  علــى   1965 عــام 
شارك في الحكومة عام 2000، ما دفع االتحاد 
النمســا  علــى  عقوبــات  فــرض  إلــى  األوروبــي 
آنــذاك. وفــي أملانيــا التــي تعد بحســب بعضهم 
آخر معاقل الليبرالية الغربية، خصوصا بعد 
فــوز ترامــب فــي الواليات املتحــدة، ثمة صعود 
متزايد للتيارات النازية والشعبوية املتطّرفة، 
قد ُيترجم إلى مكاسب سياسية قريبا. وهناك 
 مــن هــذه التيــارات، للوقــوف 

ٌ
محــاوالٌت حثيثــة

فــي وجــه املستشــارة األملانيــة، أنجيــال ميــركل، 
التــي قــّررت التنافــس علــى منصــب املستشــار 
للمــرة الرابعــة، وهناك شــكوٌك في قدرتها على 
التــي ســوف تجــري  فــي االنتخابــات  النجــاح 

أواخر العام املقبل.
ويتزامــن صعــود اليمــن املتطــّرف فــي أوروبــا 
يمارســها  التــي  البلطجــة  حالــة  مــع  وأميــركا 
واإلقليمــي.  الدولــي  الصعيديــن،  علــى  بوتــن 

ويبنــي  الخلفيــة،  حديقتهــا  فــي  األميركيــة 
تجربته املستقلة عنها، وال يدور في فلكها. 
ال تتجاهــل محاكمــة حركات التحرر بمعيار 
األخــرى  املعاييــر  الليبراليــة  الديمقراطيــة 
الديمقراطيــة  ل  وُيحــوِّ وحســب،  املهمــة 
الليبراليــة إلــى قيمــٍة عليــا تعلو باقــي القيم، 
ويجعــل التمثيــل البرملانــي وتــداول الســلطة 
أهــداف  لتحقيــق  بذاتهــا، ال وســائل  أهدافــا 
تنموية ووطنية كبرى، بل أيضا يتغافل عن 
ســياق حــركات التحــّرر مــن االســتعمار التــي 
كانت تهدف، باألســاس، إلى طرد املســتعمر، 
أن  كمــا  الوطنــي،  االســتقالل  وتحقيــق 
الديمقراطية الليبرالية، والتمثيل البرملاني، 
لــم تكــن التفســير الوحيــد للديمقراطيــة فــي 
تلــك الحقبــة، خصوصــا مــع اعتقــاد كثيٍر من 
حــركات التحــرر بــأن األحــزاب القائمــة تمثــل 
مصالح طبقة برجوازية مرتبطة باملستعمر، 
 يكمــن فــي ديمقراطيــٍة شــعبية )أو 

ّ
وأن الحــل

البروليتاريــا(  ديكتاتوريــة  آخــر  بتعبيــٍر 
يقودهــا حــزٌب واحــٌد يمثــل الطبقــة الكادحة، 

وينهي الطبقية، واالستزالم للمستعِمر.
ال يعني هذا عدم نقد تجارب حركات التحّرر 
فــي قضايــا مثــل تقليــص الحريــات، والبنــاء 
علــى مراجعــة أخطائهــا بتبنــي املزاوجة بن 
والتمســك  العامــة  الحريــات  علــى  التأكيــد 
ومناهضــة  الوطنــي  االســتقالل  بخيــار 
اإلمبرياليــة، لكــن اختــزال التجربــة فــي هــذه 
األميركــي،  الحصــار  إغفــال  مــع  الناحيــة، 

بوتين الملهم الجديد للّساسة الغربيّين
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سيناء ـ العربي الجديد

أمضــى هيثــم )8 أعــوام( إحــدى الليالــي فــي 
منزله مؤخرًا، يعيش حالة خوف على أزيز 
أصوات االشــتباكات املســلحة ودوّيها. وما 
عــن مدينتــه  التجــوال  الصبــاح ورفــع حظــر   

ّ
إن حــل

»الشــيخ زويد« في ســيناء حتى مضى إلى املدرســة. 
واالشــتباكات  الرصــاص  صــوت  اســتمر  ذلــك،  مــع 
فــي  يتلقــى درســه  بينمــا كان  إلــى مســمعه  ووصــل 
فصــل ُهــدم جــزء منه. بل لم يكن من املســتبعد أن يقع 
الســقف فــوق رأســه ورؤوس زمالئــه إذا اســتهدفتهم 

القذائف.
 حن يقارن بمعاناة 

ً
ربما يكون هّم هذا الطفل سهال

تلميــذ آخــر اعتقــل وهــو ما دون السادســة عشــرة من 
فحــال  أعاقتــه،  برصاصــة  أصيــب  أو  قتــل  أو  عمــره 
والعريــش،  زويــد  والشــيخ  رفــح  مــدن  فــي  املــدارس 
مأســاوية.  مصــر،  شــرق  ســيناء،  شــمال  بمحافظــة 
هنــاك يســتبدل مشــهد خــروج التالميــذ وهــم يلهــون 
ذعــر  حالــة  تســوده  بمشــهد  البعــض  بعضهــم  مــع 

بينهم على وقع أصوات املعارك.
في آخر أيام فبراير/ شباط املاضي، وبينما كان الفتى 
السيناوي عبد الرحمن )16 عاما( يهم بالخروج من 
حصته األخيرة في فصله األول الثانوي، فوجئ كما 
غيــره مــن تالميذ املدرســة بأصوات ســيارات الجيش 
املصري تقف أمام باب املدرسة. قال حينها التالميذ 
بصوت خافت: »هامرات الجيش حاصرت املدرسة«. 
فــي ثــواٍن اقتحــم الجنود املدرســة بصحبة بعض من 
يعاونهــم مــن مدنيــن، واعتقلــوا عبــد الرحمــن دون 
غيــره مــن التالميــذ. لكــن مــا الــذي حــدث بعــد مــرور 
خمســة أيام على اعتقال عبد الرحمن؟ تقول مدّرســة 
فصله وتدعى زهرة: »ظهر على وسائل اإلعالم خبر 
 الدولة قتلت خمسة عناصر إرهابية... اإلرهابيون 

ّ
أن

الرحمــن وأربعــة  مــن ضمنهــم عبــد  املزعومــون كان 

الذي تســّرب من الفصل األول االبتدائي منذ ســنتن 
بســبب إصابتــه فــي ظهــره بطلــق ناري للجيــش. أما 
 

ّ
الطفــل أحمــد فقــد قصــف منزلــه وفقــدت عائلتــه كل

أوراقهــا الثبوتيــة، لذلــك عندمــا حــاول العــودة إلــى 
املدرســة وجــد صعوبــة فــي قبولهــا بــه. يقــول والــد 
»العربــي الجديد«: »قررت االنتقال إلى مكان  أحمــد لـ
 ابنــي يعامــل بكثيــر مــن التمييــز. 

ّ
آخــر، فوجــدت أن

والشــيخ  رفــح  أطفــال  منهــا  يعانــي  مشــكلة  وهــي 
ا أموال 

ّ
زويــد مــن دون أّي مبــرر واضح لها. ُيطلب من

ليس في مقدورنا تأمينها على شــكل مســاهمة منا 
للمدرسة«.

املــدارس  إحــدى  مدّرســي  أحــد  يقــول  جهتــه،  مــن 
الجديــد«:  »العربــي  لـ زويــد  الشــيخ  فــي  الجنوبيــة 
مــدارس  فــي  التالميــذ  كمــا  واملدرســات  »املدّرســون 
الشــيخ زويــد ورفــح، معرضون يوميــا للموت. ال أحد 
يعمــل مــن أجــل حمايتهــم، فمشــوار ذهابنــا وإيابنــا 
مــن املدرســة يكــون وســط إطــالق النــار واالشــتباكات 
وتفجيــر العبوات الناســفة«. يشــير إلــى مقتل الطفلة 
نــدى أبــو أقــرع )12 عاما( بالرصــاص أثناء خروجها 
من مدرستها في مدينة العريش قبل نحو أسبوعن.
 
ّ
ويوضــح املــدّرس الــذي رفــض اإلفصــاح عن اســمه أن

ظروفــا عديــدة أدت إلــى تســرب أعداد ليســت بالهينة 
مــن التالميــذ. فلــم يعــد التعليــم أولويــة فــي ســيناء 
بــل البحــث عّمــا يســّد الرمــق. وعــدا عــن دمــار بعــض 
التالميــذ  فاقــت  املعلمــن  »أعــداد  املــدارس، يضيــف: 
فــي بعضهــا. وقــد تقــرر أن تجمــع عــدة مــدارس فــي 
مدرسة واحدة بعد تسرب قسري للتالميذ«. ويشير 
منعــت  ســيناء  فــي  األحــداث  ظــروف   

ّ
أن إلــى  كذلــك 

أعــدادًا كبيــرة مــن التالميذ من متابعة تعليمهم، فهم 
مهددون بشكل مستمر بالتعرض للقتل أو االعتقال 
أو اإلصابــة أو حتــى االســتقطاب مــن قبــل الجماعات 
املســلحة. ومنهــم مــن اضطر إلــى العمل من أجل قوت 

عائلته بعدما فقد والده أو معيله.

تلوا بعد تعذيب شديد وألقوا في 
ُ
آخرون في عمره. ق

منطقة السبخة في الشيخ زويد، بعد تغطية جثثهم 
بسعف النخيل«.

»العربي الجديد«: »لم تنظم للفتى  تضيف املدّرسة لـ
جنــازة، بــل غســلته أمه وأخته وكفنتــاه ودفنتاه«. لم 
تتمكــن املدّرســة التــي عانــت مــن وضــع نفســي ســيئ 
فصلــه  دخــول  مــن  الرحمــن،  عبــد  زمــالء  بقيــة  كمــا 
طــوال أســبوع. كانــت تبكــي فــي الطريق إلى املدرســة. 
لــم  كمدرســن.  أهانونــا  الطفولــة،  »أهانــوا  تعلــق: 
يهتموا بشــعورنا مع دخول ثلة من عناصر الجيش 
الضــرب  أحــد تالميذنــا، بينمــا  لحصارنــا واعتقــال 
العشــوائي علــى املــدارس مــن قبل الجيــش يحدث في 
ريــن  أي وقــت«. تتابــع: »معظــم التالميــذ باتــوا مهجَّ
عــن بيوتهــم فــي ســيناء، بينمــا اعتقــل بعضهــم فــي 

الكمائن لالشتباه في أسمائهم«.
قبــل عــام واحــد، أصيبــت الفتــاة نهــال )15 عامــا( فــي 
قدمهــا برصاصــة أطلقهــا الجيــش. بقيــت فــي بيتهــا 
تنــزف ليلــة كاملــة حتــى تمكــن فــي اليــوم التالــي أحد 
املمرضــن فــي الشــيخ زويــد مــن تقطيــب الجــرح. لكن 
بقيــت  الطبيــة  واألدوات  اإلمكانيــات  نقــص  بســبب 
الرصاصــة فــي جســد الفتــاة، فقــد كان الهــدف وقــف 
النزيف حتى يتم نقلها إلى مستشفى العريش العام 

واستكمال عالجها. 
»العربــي الجديــد«: »بعــد أربعة أيام من  تقــول نهــال لـ
إصابتــي تمكنــت مــن الوصــول إلــى املستشــفى العــام 
فــي العريــش، وبقيــت هنــاك ثالثة أيــام حتى أخرجوا 
ــر عــالج نهــال تســبب في 

ّ
الرصاصــة مــن قدمــي«. تأخ

قــرار  اتخــاذ  علــى  أجبرهــا  الوضــع  هــذا  لهــا.  إعاقــة 
بتــرك الثانويــة العامــة وااللتحــاق باملــدارس الفنيــة 

لتخفيف حمل الدراسة.
رفــح  فــي  التالميــذ  مــن  كبيــر  عــدد  حيــاة  تعرضــت 
بتــرت  مــن  ومنهــم  املــوت،  لخطــر  زويــد  والشــيخ 
أعضــاؤه. كان مــن هــؤالء الطفــل يوســف )8 أعــوام( 

مجتمع
انطلقــت فــي العاصمــة اللبنانيــة بيــروت حملــة »دفــى« )دفء(، ملســاعدة العائــالت األكثــر فقــرًا فــي 
البالد، مع حلول الشتاء. وبدأت الحملة بمشاركة 400 متطوع من املدن الرئيسية بجمع التبرعات 
العينيــة فقــط، مــن مالبــس وأغذيــة وأغطيــة ومســتلزمات حيــاة بمختلــف أنواعهــا، باإلضافــة إلــى 
األلعــاب لتوزيعهــا علــى األطفــال املحتاجن في 20 ألف عائلة، أدرجتها وزراة الشــؤون االجتماعية 
من العائالت األكثر فقرًا في لبنان، من أصل 50 ألف عائلة فقيرة. وقدمت الحملة نفسها مساعدات 
)األناضول( لـ 14 ألف عائلة العام املاضي. 

سيلجأ إمام أحد أكبر مساجد نيوجيرزي إلى القضاء، ملنع ترحيله عقب اتهام السلطات له بإيراد 
معلومــات مغلوطــة فــي طلــب اإلقامــة الدائمــة فــي الواليــات املتحــدة. وأبلــغ اإلمــام، محمــد قطنانــي، 
الحضور في املركز اإلســالمي بمقاطعة باســيك، بأنه ســيلجأ للمحكمة اليوم، اإلثنن. وكان قاٍض 
قد حكم برفض ترحيله قبل 8 سنوات، بعد اتهام السلطات له بإخفاء معلومات إدانته في إسرائيل 
 قطناني، املولود في الضفة الغربية، ينفي انتماءه إلى الحركة 

ّ
باالنتماء إلى حركة »حماس«. لكن

)أسوشييتد برس( املصنفة أميركيا كمنظمة إرهابية. 

إمام مسجد أميركي يلجأ إلى القضاء لمنع ترحيلهحملة شبابية لمساعدة الفقراء في لبنان

حيفا ـ ناهد درباس

الفلســطيني  الفالحــي  التطريــز  يجتــاح 
اهتمام جيل الشــباب من الفتيات، ويســيطر 
الحلــي  فــي  العصريــة  الصرعــات  علــى 
فــي  قيــل  قــد  وكان  واملالبــس.  واإلكسســوار 
أمثال العرب »قلة األشغال بتعلم التطريز«، 
الفتيــات  علــى  تنطبــق  املقولــة ال  هــذه  لكــن 
اللواتــي يبحثــن عــن تعلــم وتعليــم التطريــز 

الفلسطيني في ساعات الفراغ.
رنا خوري )30 عاما( من قرية الرامة الجليلة 
م التطريز في ورشات 

ّ
وتقطن في حيفا، تعل

خاصــة، وكانــت قــد تخّصصــت فــي تصميــم 
كمــا  بحيفــا،  الكليــة  فــي  الحلــي  وصياغــة 
تعمــل فــي مجــال الطــب الطبيعــي. تختــص 
الفلســطيني  التراثــي  التطريــز  فــي  خــوري 
وتعلمــت  البرازيلــي،  التقليــدي  والتطريــز 
التطريــز بقدراتهــا الذاتيــة عــن طريــق موقع 

»يوتيوب«.
بــدأت بتعليــم التطريــز الفالحــي فــي شــهر 
ملجموعــات  املاضــي  يونيو/حزيــران 
مــت ورشــات تطريــز مختلفــة 

ّ
صغيــرة، ونظ

الــى  الجليــل  مــن  عــدة  عربيــة  بلــدات  فــي 
ــم ورشــات 

ّ
ذلــك تنظ إلــى  املثلــث. باإلضافــة 

تطريز في استوديو بحيفا. ومع قدوم عيد 
امليــالد تطــّرز املشــاركات نمــاذج لبابــا نويل 
وتعليقات لشجرة امليالد وألكياس الهدايا.

في لقاء معها تشــرح خوري أن مدة الورشــة 
املشــاركات  خاللهــا  ــم 

ّ
تتعل ســاعات  ثــالث 

تقنيــة القطبــة الفالحيــة، والتي تســمى وفق 
»اإلكــس«. وتبقــى تقنيــة الرســمة،  شــكلها بـ
لنفســها  حلــي  قطعــة  صنــع  تفضــل  ومــن 

تستمّر باملشاركة في ورشات أخرى. 
املشــاركة  علــى  »اإلقبــال  أن  خــوري  تؤكــد 
واالهتمــام بالتطريــز التراثــي كبيــر جــدًا من 
عــدة أجيــال تبــدأ بســن العاشــرة وال تنتهــي 

الفتيــات  شــريحة  وتبقــى  الخمســن،  بســن 
فــي ســن العشــرينيات األكبــر بينهــا«، الفتــة 
إلــى أن صرعــة املوســم فــي التطريــز التراثــي 
والشــاالت  املعاطــف  طاولــت  الفالحــي 

وغيرها.
وعــن ورشــة التطريــز الخاصــة بعيــد امليالد 
علــى  برســومات  يبــدأ  األمــر  بــأن  تشــرح 
املعــدة  »ايتمــان«  تســمى  التــي  األقمشــة 
خصيصــا للتطريز اليدوي، مثل بابا نويل، 
واألجراس وغيرها، وبعدها يتم تصميمها 
قمــاش  قطعــة  وإلصــاق  دائــرة  شــكل  علــى 
بهــا، لتصبــح جاهــزة للتعليــق علــى شــجرة 

هنــداوي،  شــيماء  املشــاركة  تقــول  امليــالد.  
وهــي معلمــة للغــة العربيــة مــن عــكا: »أهوى 
التطريــز  وخاصــة  أنواعــه  بجميــع  الفــن 
فيهــا  بالتطريــز  قمــت  مــرة  آخــر  الفالحــي. 
كانت خالل الصف االبتدائي الثالث... اليوم 

أعود للقيام بذلك«.
أبــو حنــا  رنــا  املشــاركة  مــن جهتهــا، تؤكــد 
جميــع  إلــى  وصــل  »الــذي  للتطريــز  حبهــا 
)مــن  نــورا  زميلتهــا  وتشــاطرها  الحلــي«. 
عكا( اإلحســاس نفســه »حتى لو كان إيقاعه 
بطيئا في البداية، وبحاجة إلى نفس طويل. 

ففي النهاية نحصل على منتج جميل«.

اهتمام شبابي بورشات التطريز الفلسطيني

يوسف حاج علي

كانت مالمح وجه السيدة توحي بأن هناك 
الكثير من الكالم العالق في بطنها. ربما 

كانت مترّددة باملبادرة تجاه الغريب الجالس 
حت 

ّ
ية وتصف

ّ
ة فن

ّ
قبالتها. حملت مجل

غالفها قبل أن تعاود وضعها على الطاولة. 
بدا واضحًا أنها غير مهتمة بها. ثم تناولت 

هاتفها الخلوي، ومّررت سّبابتها سريعًا 
عليه قبل أن تعيده إلى مكانه، بالقرب من 

حقيبتها.
كان صبرها قد نفد، وكانت بحاجة ملن 

ر به. فبدأت بالكالم:
ّ
يشاطرها ما تفك

 األسنان. من دونها ال تستطيع أن تأكل. 
ّ

- إال
وما الحياة من دون أكل؟ من دون األكل ال 
تستطيع أن تعيش )قالت كلماتها األخيرة 

بإيمان من توّصل إلى اكتشاف جديد للتو(.
ق. لم يكن في 

ّ
ابتسم الغريب من دون أن يعل

مزاج من يريد املشاركة بحديث، ولو أنها 
بدت ودودة في تلك اللحظة التي جمعتهما 

في صالون عيادة طبيب األسنان. لكن 
السيدة الخمسينية لم تكن لتنتبه لعدم 

اكتراثه هذا، كانت تريد من يسمعها حتى لو 
لم يشاركها الحديث. فتابعت:

ر موعدي. أكره عندما يحدث هذا. 
ّ
- تأخ

الصبّية التي دخلت منذ ساعة لم تخرج 
حتى اآلن. وقد بدأت تأخذ من وقتي الخاص. 

وضعي سيئ، وكذلك وضع البلد.
هنا بدا واضحًا االستغراب على وجه 
الغريب من عبارة السيدة التي ربطت 

بأسنانها ما بني الشأنني الخاص والعام. ولم 
 خروج 

ّ
ينقذه من التعليق في املرة الثانية إال

الطبيب ليرّحب بالسيدة التي انفرجت 
أساريرها فور رؤيته. كان مؤكدًا أن الغريب 

قد نجا من حديث سيبدأ بأنواع معجون 
األسنان ولن ينتهي بمشاكل البالد التي 

 منها.
ّ

مل
لم تتأخر السيدة داخل العيادة. عشر دقائق 

بالضبط. تمامًا كما وعد الطبيب عندما 
خرج الستقبالها وإبالغ الغريب بأنه لن 

ر. عندما غادرت، وجاء دور الغريب، 
ّ
يتأخ

كانت االبتسامة مرسومة على وجهها 
ولو لم تظهر أسنانها. كانت تحلم بالوجبة 
ر الغريب في نفسه بعدما 

ّ
التالية. هكذا فك

استرجع حديثها السريع.
دعا الطبيب الغريب للدخول إلى العيادة. 

كانت مساعدته متجّهمة لسبب غير واضح 
بالضبط، فتوّجس الغريب شّرًا. أما الطبيب 

الذي ارتدى قميصًا وبنطلونًا زرقاوين كمثل 
اللذين يرتديهما األطباء في غرف العمليات، 
فقد حاول أن يكون أكثر لطفًا من مساعدته 

ت متجّهمة بعد ذلك.
ّ
التي ظل

سأل الطبيب الغريب عن ألم أسنانه. فأجابه 
ى أكثر من إشارة ألم للضرس نفسه 

ّ
بأنه تلق

في أوقات مختلفة.
هّز الطبيب رأسه كمن كان قد سمع هذه 

العبارة عشرات املرات. وضع قفازيه 
املطاطيني في يديه، رفع الكّمامة إلى وجهه، 

وسّوى نظارتيه الطبيتني. كان كالجندي 
املدّجج الذي بات مستعدًا إلطالق رصاصته 
األولى. ثم قال بصوت جهوري واضح: »افتح 

فمك يا أستاذ!«.

افتح فمك 
يا أستاذ

مزاج
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بين الدبابات واآلليات العسكرية )محمد الشاهد/ فرانس برس(



عوامل تقليدية
ويعد الزواج املبكر عادة شائعة في الكثير 
ــم هــذه  ــذات. ويـــدعـ ــالــ ــقـــرى الــيــمــنــيــة بــ ــن الـ مـ
الــظــاهــرة تــرديــد الــنــاس ألحــاديــث وأحـــداث 
 
ّ
ز هــــذه الـــثـــقـــافـــة. واملــــاحــــظ أن

ّ
ديــنــيــة تـــعـــز

الكثير من املنظمات الحقوقية التي واجهت 
الظاهرة وحققت إنجازات  قبل الحرب من 
خال نشر الوعي وتفاعل الناس، تراجعت 
دفع  ما  عملها،  أوقفت  التي  الحرب  بسبب 

الظاهرة للنمو بشكل أكبر اليوم.
ــن الــــعــــوامــــل الــتــقــلــيــديــة  ــاك الـــكـــثـــيـــر مــ ــنــ وهــ
ــزواج املــبــكــر تــتــشــابــه فــي اليمن  ــ لــظــاهــرة الـ
مــع دول عــربــيــة أخــــرى. فــكــثــيــرون يــــرددون 
املــثــل »تـــزوج بنت الــثــمــان )ســنــوات( وعليَّ 
الصغيرة  الفتاة  يعتبرون  فهم  الــضــمــان«.. 
كــعــجــيــنــة طــّيــعــة تــمــّكــن الـــــزوج مـــن تشكيل 
شخصيتها وثقافتها واحترامها له وألهله 

وطريقة عيشهم.
في السياق، تحرص بعض األسر على تزويج 
بناتها دفعة  أو  أبنائها  مــن  ثــاثــة  أو  اثــنــن 
ــب دفـــع تــكــالــيــف إقــامــة 

ّ
ــدة مــن أجـــل تــجــن واحــ

 مرة وإنقاذ مدخراتها من انهيار 
ّ

األفراح كل
أكبر نظرًا الرتفاع هذه التكاليف. فاألعراس 
ترحم  وال  واجــبــة  القبلية،  الـــعـــادات  بحسب 
األســرة أو تسمح لها بإقامة أعــراس بسيطة 

خصوصًا في الريف. ومع ذلك، يشهد الريف 
الــيــمــنــي تــحــســنــًا نــســبــيــًا فـــي تــخــفــيــض عــدد 
حـــاالت الــــزواج املبكر فــي الــســنــوات األخــيــرة 
لكن  املــدنــي.  املجتمع  منظمات  جهود  بفعل 
الــحــرب فــي معظم مناطق الــبــاد أّجــلــت تلك 
الجهود، وأعادت الوضع إلى حال أسوأ مما 

كانت عليه. 
فــــالــــحــــرب تــــوســــع ظـــــاهـــــرة الــــــــــــزواج املـــبـــكـــر 
ألســـبـــاب اقـــتـــصـــاديـــة، كــشــفــت عــنــهــا دراســــة 
أفــادت  فقد  البريطانية.  »أوكــســفــام«  ملنظمة 
النازحن،  في تجمعات  تتسع  الظاهرة   

ّ
بــأن

خصوصًا في محافظة حجة )شمال(، بعد أن 
كانت محافظتا الحديدة )غرب( وحضرموت 

)شرق( األكثر تأثرًا بها قبل الحرب.

الحمل المبكر
عادت سلوى ز. )14 عامًا(، إلى منزل والدها 
بــن إخوتها  لتبقى  مــن زواجــهــا  بعد سنة 
ــم مـــراجـــعـــات  ــ الــســبــعــة رافــــضــــة الــــعــــودة رغـ
املــتــكــررة. فهي تشعر بالخوف من  زوجــهــا 
ــتـــي عــامــلــتــهــا بـــقـــســـوة وكــلــفــتــهــا  أســــرتــــه الـ
بأعمال شاقة تفوق قدرتها البدنية، بحسب 
والدتها التي بدأت تشعر بالندم ملشاركتها 
في الضغط على ابنتها في الـــزواج.  تقول 
سلوى  »وصلت  الجديد:  لـ«العربي  الوالدة 

صنعاء ـ العربي الجديد

ــــور بــمــحــافــظــة  ــــسـ فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـ
عـــمـــران )شــــمــــال(، زف أبــــو يــســرا 
ــة(، ألحــــد شــبــاب  ــنـ طــفــلــتــه )14 سـ
القرية  ليسوا من  أبــو يسرا وعائلته  القرية. 
إليها من محافظة صعدة بسبب  بل نزحوا 
الحرب وأقاموا خيمة على أرضها منذ بداية 

غارات التحالف الجوية.
ــــه اضــطــر إلخــــراج ابنته 

ّ
يــقــول والــــد يــســرا إن

مــن مــدرســة املــنــطــقــة لــتــزويــجــهــا بــعــد عجزه 
ــاء بــاحــتــيــاجــات أســـرتـــه فـــي الــبــقــاء  عـــن الـــوفـ
مــرات عديدة  نزوحها  بعد  الحياة  قيد  على 
خــال عــدة حــروب. فبهذه الطريقة يتخلص 
أبو يسرا من تحمل متطلبات معيشة ابنته، 
ويضمن تحسن حياتها مع زوجها األفضل 
حااًل، إلى جانب حصوله على مهرها بمبلغ 
850 ألف ريال يمني )4 آالف دوالر أميركي(، 
ليدعم به أسرته أشهرًا، وال ينفق منه سوى 
الــازم لزفافها. يضيف  القليل لشراء الذهب 
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »فــــي نــهــايــة املـــطـــاف، 
 منزل زوجها 

ّ
إال ابنتي وليس لها  ستتزوج 

ـــه يحرص 
ّ
فــلــمــاذا تأخير الــزيــجــة؟«. يــقــول إن

عــلــى »ســتــرهــا فـــي هــــذه املــرحــلــة الــصــعــبــة«. 
أكثر وال  الــحــرب  أن تؤذينا  »أخـــاف  ويتابع: 
أتمكن من توفير حياة كريمة لها، فا يوجد 
لــديــنــا مـــنـــزل وال أعـــمـــال نــقــتــات مــنــهــا، كما 
تــوقــفــت املــنــظــمــات والـــجـــهـــات الــرســمــيــة عن 
تقديم الدعم للنازحن«. ال يعتبر والد يسرا 
نــفــســه مخطئًا هــنــا، »فــالــديــن شــــّرع املــســألــة 
في زواج الرسول وبعض الصحابة بفتيات 

 يسرا وأصغر«، بحسب قوله.
ّ
بسن

ومــــع ازديـــــــاد أعــــــداد حـــــاالت الـــــــزواج املــبــكــر، 
تختلف طبيعة األهداف من ورائها. فقد بات 
ــزواج يختصر مــرحــلــة الــطــفــولــة واملــراهــقــة  الــ
لــيــجــلــب مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــج ســـريـــعـــًا، ومــعــهــا 
كثير  في  االقتصادي  اإلنتاج  وزيــادة  العمل 
مـــن األســـــر. فــفــي قــريــة الــخــضــراء بمحافظة 
تعز )270 كلم جنوب صنعاء(، تــزوج الطفل 
محمد مهيوب )13 عامًا(، من ابنة خاله )12 
عـــامـــًا(، لــيــتــوجــه بــعــد »شــهــر عــســل« قصير 
اليمنية صنعاء  العاصمة  أســـواق  أحــد  إلــى 
ع في قريته. يقول 

ّ
فيبيع الجنب البلدي املصن

ه سرعان ما استجاب لطلب والدته 
ّ
مهيوب إن

بالزواج بعد أن »ساءت األحوال املعيشية في 
القرية بشكل غير مسبوق«.

ويتابع مهيوب: »ما زالت مصادر الدخل في 
انعدمت  الــتــي  تعز  فــي  أفــضــل منها  صنعاء 
فيها الــفــرص بسبب الــحــرب. عــروســي بــدأت 
بـــمـــســـاعـــدة أمـــــي فــــي فـــاحـــة األرض ورعــــي 
املاشية التي نملكها. كما تتعلم صنع الجنب 
الــبــلــدي«. ويلفت إلــى أنــه اضــطــر كغيره من 

األطفال إلى ترك الدراسة بسبب الحرب.

زواج 
القاصرات

الحرب تعيده 
بقوة في 

اليمن

ُعِرف اليمن بالزواج المبكر، لكّن الحرب هناك نسفت كّل 
المبادرات التي كانت تستهدف محاربته وأعادته بقوة، 
الفتيات  على  خطورته  من  بالرغم  عديدة،  ألسباب 

ومواليدهن.

وجود مخدرات في 
مدارس تونس ليس 

جديدًا. لكن يبدو أن األمر 
بات يقلق األهالي أكثر، 
في ظل تفشي هذه 

الظاهرة، ما يدفع بعض 
المدارس إلى تعليق 

الدروس لبعض الوقت، 
خشية أن تصل إلى نسبة 

أكبر من التالميذ

مراهقون يقبلون على »الزطلة« في مدارس  تونس
نسبة تعاطي المخدرات 
بين المراهقين والشباب 

قّدرت بـ57 في المائة

يجب تكثيف حمالت 
المداهمة األمنية في 

المقاهي وأمام المدارس 

تحرص األسر على تزويج 
اثنين أو ثالثة من أبنائها 

وبناتها دفعة واحدة

النزاع والنزوح أديا إلى 
زيادة مخاطر العنف ضد 

المرأة، ال سيما الجنسي

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

ظــاهــرة تــوزيــع املـــخـــّدرات عــلــى الــتــامــيــذ في 
ــــدارس تــونــس بــــدأت تــثــيــر خـــوف األهـــالـــي.  مـ
الطب  إدارة  أعــّدتــه  تجريبي  بحث  وبحسب 
املدرسي والجامعي، حول التدخن والكحول 
واملــــــخــــــّدرات فــــي املـــؤســـســـات الـــتـــربـــويـــة فــي 
 11.6 

ّ
محافظة تونس في عام 2013، تبّن أن

مــواد مخّدرة،  التاميذ جــّربــوا  املائة من  في 
ــّدرة أو  و50 فـــي املـــائـــة اســتــهــلــكــوا مــــواد مـــخـ
كحولّية أو سجائر )60 في املائة ذكــور و40 

في املائة إناث(. 
في بن قــردان )جنوب تونس(، اضطّر مدير 
إحــدى املــدارس إلى تعليق الــدروس لبعض 
الــوقــت بسبب بــيــع مـــخـــّدرات قـــرب املــدرســة. 
أمر أثار استياء األهالي الذين حّملوا إدارة 
املدرسة املسؤولية. ورغــم أن ما حدث ليس 
ه أثار مخاوف األهل، خصوصًا 

ّ
 أن

ّ
جديدًا، إال

ــّدرات قــــرب املــعــاهــد  ــخــ مـــع زيـــــادة تـــرويـــج املــ
واملــــــدارس. وفـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران املــاضــي، 

أوقــف شخص بتهمة ترويج املــخــّدرات بن 
الــتــامــيــذ والـــطـــاب فــي مــحــافــظــة جــنــدوبــة، 
ــه مــــن أصــــحــــاب الــــســــوابــــق، وقـــد  ــ لــيــتــبــّن أنـ
ــنـــب الـــهـــنـــدي  ــقـ ُحــــجــــزت صـــفـــيـــحـــتـــان مــــن الـ
ــلـــغ مــــالــــي. كــــذلــــك، تــمــّكــنــت  »الــــزطــــلــــة« ومـــبـ
الوطني  األمــن  منطقة  فــي  العدلية  الشرطة 
بــاملــكــنــن )مــحــافــظــة املــنــســتــيــر( مــن الكشف 
عــن األطـــراف املــتــوّرطــة فــي تــرويــج مخدرات 
في إحدى املــدارس اإلبتدائية، بعدما الحظ 
 أحــد األطــفــال فقد الوعي 

ّ
مــديــر املــدرســة أن

فـــي بــاحــة املـــدرســـة، لــيــنــقــل إلـــى املستشفى 
فــي املنطقة، ألنــه كــان تحت تأثير  الجهوي 

املخدر. 
وعـــمـــدت الــســلــطــات األمــنــيــة فـــي الــجــهــة إلــى 
ــفــــال فـــي املــــدرســــة بــحــضــور  اســـتـــجـــواب األطــ
أهــالــيــهــم، ملــعــرفــة مــــروج املــــخــــدرات، الــــذي ال 
يتجاوز عمره 30 عامًا. كذلك، تمّكنت وحدات 
الشرطة في محافظة سوسة في عام 2015 من 
إيقاف أستاذ تعليم ثانوي على منت سيارة 
تحتوي على كمية كبيرة من مادة »الزطلة« 

املخّدرة، لترويجها في املعهد. كذلك، تمكنت 
الوحدات األمنية من القبض على شاب يبلغ 
مـــن الــعــمــر 25 عـــامـــًا فـــي جــرجــيــس )جــنــوب 
تونس(، بتهمة ترويج املخدرات بن تاميذ 
املدارس االبتدائية في منطقة السويحل، بعد 

لتنخفض إلى 4.7 في املائة لدى الفئة العمرية 
 مادة 

ّ
ما بن 25 و35 عامًا. وبّينت الدراسة أن

الحشيش، التي تسمى في تونس »الزطلة«، 
املــواد املخّدرة استهاكًا في الباد  هي أكثر 
بنسبة 92 في املائة، تليها املواد املستنشقة 
املــائــة، والــكــوكــايــن بنسبة  فــي  بنسبة 23.3 
املــائــة، والــهــيــرويــن بنسبة 16 في  16.7 فــي 
 13.3 بنسبة  )بنزين(  الطيارة  واملـــواد  املائة 

في املائة.
في املقابل، ينفي رئيس الجمعية التونسية 
لــلــوقــايــة مــن تــعــاطــي املـــخـــدرات، عــبــد املجيد 
الزحاف، وجود معطيات دقيقة. ويلفت إلى 
أن األرقــــام املــوجــودة تبقى مــجــرد تــقــديــرات، 
الدراسات واإلحصائيات في هذا  رغم تعّدد 
 ذلــك ال يعني عــدم تفشي 

ّ
املــجــال. يضيف أن

ال  املــخــّدرات،  باتت  إذ  كبير،  الظاهرة بشكل 
الــحــبــوب و«الــزطــلــة«، مــتــاحــة لجميع  سيما 
الـــفـــئـــات فـــي مــخــتــلــف واليــــــات الــجــمــهــوريــة، 
ــــن. ويـــــتـــــواجـــــد بــعــض  ــقــ ــ ــراهــ ــ ــًا املــ خــــصــــوصــ
ــدارس واملــعــاهــد الثانوية،  املــروجــن أمـــام املــ

مشددًا على ضرورة تكثيف حمات املداهمة 
األمنية في املقاهي وأمــام املــدارس واملعاهد 
يرتادها  التي  األماكن  من  وغيرها  الثانوية 

الشباب.
التي  الــكــثــيــرة  الــطــلــبــات   

ّ
أن الــزحــاف  يضيف 

تعكس  العاج  توفير  بهدف  املركز  يتلقاها 
ــاكـــل، الفـــتـــًا إلــــى أن طـــاقـــة املــركــز  حــجــم املـــشـ
مـــحـــدودة، وتــصــل إلـــى 50 شــخــصــًا شــهــريــًا، 
 عـــن وجـــــود إشـــكـــالـــيـــات أخـــــرى جـــراء 

ً
فـــضـــا

ضــعــف املــــــوارد املـــالـــيـــة. وكـــانـــت آخــــر دراســــة 
أجــرتــهــا وزارة الــصــحــة الــتــونــســيــة فـــي عــام 
 12 تلميذًا مــن بــن 30 

ّ
أن أظــهــرت  قــد   ،2012

يــتــعــاطــون »الـــزطـــلـــة« فـــي املــعــاهــد الــثــانــويــة 
واملدارس اإلعدادية.

التونسية كانت  الصحة   وزارة 
ّ
أن إلى  يشار 

ـــهـــا بــــدأت مــنــذ بـــدايـــة عــام 
ّ
ــارت إلـــى أن ــ قـــد أشـ

بــإعــداد  التربية،  وزارة  مــع  بالتعاون   ،2012
دراســـة وطنية شاملة حــول ظــاهــرة اإلدمـــان 
في املــدارس، على أن تصدر النتائج في عام 

2013. إال أنها لم تصدر حتى اآلن.

أحد  صحة  بتدهور  تتعلق  معلومات  ورود 
التاميذ ونقله إلى املستشفى الجهوي بعد 
من  بشرائها  اعترف  أقراصًا مخدرة،  تناوله 

املوقوف.
في هــذا اإلطـــار، يبّن املــســؤول عن البرنامج 
 
ّ
الوطني ملكافحة اإلدمان، نبيل بن صالح، أن
نحو 400 ألف تلميذ يتعاطون املخدرات في 
دراسة  وفقًا آلخر  أنواعها،  بمختلف  تونس 
الثاني من عام  أجريت في نوفمبر/ تشرين 
2013، الفتًا إلى أن الظاهرة إلى ارتفاع. ولم 
يعد ترويج املخدرات أمام وداخل املؤسسات 
من خارج  أشخاص  على  يقتصر  التعليمية 
هـــذه املــؤســســات، بــل بـــات الــتــامــيــذ أنفسهم 

يروجون املخدرات. 
وفــي دراســـة أخـــرى لخلّية عــلــوم اإلجـــرام في 
 نسبة 

ّ
مــركــز الـــدراســـات الــقــضــائــيــة، تــبــّن أن

تــعــاطــي املــــخــــدرات بـــن املـــراهـــقـــن والــشــبــاب 
قــّدرت بـــ57 في املائة )مــا بن 13 و18 عامًا(، 
بينما تقل نسبة التعاطي بن الفئات األكبر 
ًا )18 و25 عامًا(، وتقّدر بـــ36.2 في املائة، 

ّ
سن

إلى منزل زوجها وهي طفلة ال تعرف مهارة 
واللعب  الصحون  الــشــاي وغسل  إعـــداد  إال 
 
ّ
لكن األطفال، ولهذا واجهت صعوبات،  مع 
أهـــل زوجــهــا لــم يتفهموا ذلــــك«. وتــضــيــف: 
ــت لــغــتــهــا عــدائــيــة  ــاتــ »تـــغـــيـــرت ســـلـــوى وبــ
وترفض التدخل في حياتها، ولهذا ترفض 
الــــعــــودة رغـــــم ضـــغـــوط والــــدهــــا املــســتــمــرة 

عليها«.
اإلنجابية  الصحة  طبيب  يقول  جهته،  مــن 
الــــــــــزواج يــرتــبــط   ســــن 

ّ
ــري، إن ــطــ ــقــ رامـــــــي املــ

ــتـــاة وصــحــتــه  ــفـ بـــاكـــتـــمـــال نـــضـــوج جـــســـم الـ
بــشــكــل عــــام والـــصـــحـــة الــجــنــســيــة لــهــا على 

ــزواج املــبــكــر  ــ ــ ــه الـــخـــصـــوص. ويــعــتــبــر الـ وجــ
تنعكس  الــذي  املبكر  للحمل  مباشرا  سببًا 
آثاره الصحية الخطيرة على الفتاة وتكون 
سببًا في فقدانها حياتها أو حياة جنينها. 
وتتعاظم هــذه املــخــاطــر فــي ظـــروف الحرب 
الراهنة السيئة بشكل أكثر. يضيف املقطري: 
»يعاني مواليد هذه األمهات من نقص الوزن 
بشكل عــام وســـوء الــتــغــذيــة، وعـــادة مــا يزن 
 
ّ
الطفل أقل من 2.5 كيلوغرام«. ويشير إلى أن

البدني  النضج  املشكلة تنتج عن عدم  هذه 
السليمة  بــاملــمــارســات  وجهلها  األم  لجسم 
والتغذية املطلوبة لنفسها ولوليدها أثناء 

الحمل وبعد الوالدة.
 الزواج املبكر »من أهم أسباب 

ّ
ويلفت إلى أن

ــفــــاع وفـــيـــات املـــوالـــيـــد واألمــــهــــات أثــنــاء  ارتــ
وبعد الوالدة في اليمن«. ويؤكد لـ »العربي 
 هذا الزواج يزيد من احتماالت 

ّ
الجديد«، أن

أثناء  السن  لــأم صغيرة  الصحي  االنهيار 
الــحــرب »نــتــيــجــة انـــعـــدام الــرعــايــة الصحية 
بعد إغاق الكثير من املرافق الصحية وشح 
الــدعــم  املــيــاه الــضــروريــة للنظافة وانـــعـــدام 

التشغيلي والدوائي للمستشفيات«.

برامج غير كافية
ــل االجـــتـــمـــاعـــي  ــامـ ــعـ ــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح الـ مــ
مــحــمــد املــــــــاوري، الـــــذي يــعــمــل فـــي مــراقــبــة 
 حــاالت 

ّ
أن التنموية،  املــشــاريــع  أثــر  وتقييم 

خـــال  »زادت  الـــيـــمـــن  ــــي  فـ املـــبـــكـــر  الــــــــــزواج 

فــتــرة الــحــروب كــواحــدة مــن وســائــل تكّيف 
املجتمعات املتضررة مع األوضاع املعيشية 
الصعبة التي تستمر في التدهور مع طول 
فترة الحروب والنزوح، واستمرار األسر في 
فقدان الخدمات األساسية العامة واألصول 
اإلنتاجية املختلفة، مثل املدخرات والحلي 

والسيارات واملاشية وغيرها«.
 
ّ
ويــضــيــف املـــــاوري لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن
عددًا من منظمات اإلغاثة العاملة في اليمن 
ــرًا لــتــأخــيــر  ــيــ »عــــّدلــــت بـــعـــض بـــرامـــجـــهـــا أخــ
أو مــنــع زواج الــقــاصــرات مــن خـــال إيــجــاد 
توفير  منها  جــديــدة،  اقتصادية  منهجيات 
فـــرص عــمــل ذات أجــــور لــأســر الــتــي تــنــوي 
تزويج صغارها، من أجل تحسن ظروفها 
أو خدمة  املعيشية، وإيــجــاد مــصــادر دخــل 
مستدامة تعن األهالي على تحسن حياتهم 
 تلك البرامج غير 

ّ
«. ومع ذلــك، فــإن

ً
مستقبا

كــافــيــة أبــــدًا ملــعــالــجــة هـــذه الــظــاهــرة بسبب 
تأثير الحرب على عمل املنظمات اإلنسانية 

الدولية واإلقليمية واملحلية.
 تقريرًا صـــادرًا عــن مكتب 

ّ
أن بالذكر  جــديــر 

اإلنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  املتحدة  األمــم 
 النزاع والنزوح 

ّ
في اليمن )أوتــشــا(، أكــد أن

أديـــا إلــى زيـــادة مخاطر العنف ضــد املـــرأة، 
ال سيما العنف الجنسي، والعنف األسري 
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ّ
أن إلــى  التقرير  املبكر. ويشير  والـــزواج 

ــرأة مــن املــحــتــمــل أن يــكــن عــانــن من  ألـــف امــ
الــعــنــف الــجــنــســي ويــحــتــجــن إلــــى الــرعــايــة 

الــطــبــيــة املــنــقــذة لــلــحــيــاة والـــدعـــم الــنــفــســي 
أحد  الصغيرات  زواج  وكـــان  واالجــتــمــاعــي. 
أهم القضايا االجتماعية املثارة في مؤتمر 
ــذي اخــتــتــمــه  ــ الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل الــ
الــيــمــنــيــون قــبــل أكــثــر مـــن عـــامـــن. وفــيــه تم 
 17 عــامــًا كــأدنــى ســن قانوني 

ّ
اعــتــمــاد ســـن

 املــســعــى فــشــل بــعــد الــفــوضــى 
ّ
ــلـــزواج. لــكــن لـ

التي حلت في اليمن والحرب التي تلتها. 
 البرملان اليمني فشل 

ّ
وتبقى اإلشــارة إلى أن

 قانون يحدد سن 
ّ
قبل بضع سنوات في سن

الــزواج بـ17 عامًا فما فوق. فقد القى املقترح 
الدينية  الــقــوى  مــن  يومها معارضة شــديــدة 

ه الله«.
ّ
التي رأت في القرار »تحريمًا ملا أحل

تحقيق

القضية تثير مخاوف 
األهل )مارتين بورو/ 

فرانس برس(

الزواج المبكر عادة شائعة في البالد )محمد حويس/ فرانس برس(

17 عامًا
هو العمر األدنى للزواج في مقترح 

قانون جرى عرضه أمام البرلمان 
اليمني، لكنّه لم يمرّ
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الدوحة ـ العربي الجديد

العليا  لــلــدراســات  الــدوحــة  يــطــرح معهد 
في السنة الدراسية املقبلة )2017- 2018( 
بــــرامــــج جــــديــــدة فــــي مـــاجـــســـتـــيـــر الــعــمــل 
االجــتــمــاعــي وعـــلـــم الــنــفــس والــصــحــافــة. 
كـــذلـــك، أعــلــن عـــن الـــبـــدء فـــي دراســـــة طــرح 
ــبـــرامـــج.  درجــــــة الــــدكــــتــــوراه فــــي بـــعـــض الـ
ا عـــلـــى لـــســـان الـــدكـــتـــورة  ــاء ــ ــــان جــ ــــانـ اإلعـ
الدوحة  نائب رئيس معهد  املفتاح،  هند 
للشؤون اإلدارية واملالية، في كلمتها في 
برعاية  للمعهد،  الرسمي  االفتتاح  حفل 
ــيـــر قـــطـــر، الـــشـــيـــخ تــمــيــم بــن  وحــــضــــور أمـ
خليفة آل ثــانــي، بــعــد جــولــة قـــام بــهــا في 
املــعــهــد، يــرافــقــه رئــيــس مــجــلــس األمـــنـــاء، 
الــدكــتــور عــزمــي بـــشـــارة، ورئــيــس املعهد 

بالوكالة، الدكتور ياسر سليمان. 
 مــعــهــد 

ّ
ــــي كــلــمــتــهــا إن فـ ــتــــاح  ــفــ املــ ــت  ــالــ قــ

الـــدوحـــة لـــلـــدراســـات الــعــلــيــا قـــام بتوقيع 
اتــفــاقــات تــفــاهــم الســتــقــطــاب الــطــاب مع 
جــامــعــتــي »مــحــمــد الـــخـــامـــس« و»مــــوالي 
ــتـــي  ــامـــعـ ــي املــــــغــــــرب، وجـ ــ إســــمــــاعــــيــــل« فــ
ــرطـــوم« و»الـــنـــيـــلـــن« فـــي الـــســـودان،  »الـــخـ
فلسطن، وجرى  في  »بيرزيت«  وجامعة 
توقيع اتفاقات تفاهم أخرى مع جامعات 
مجال  فــي  أجنبية  تعليمية  ومــؤســســات 

دراسات النزاع والعمل اإلنساني.
الشيخ تميم بن  قــطــر،  أمــيــر  وقــد استمع 
حمد، إلى شرح مفّصل عن أقسام املعهد 
وبرامجه ورسالته األكاديمية، وما سوف 
ــات. وقــال  ــ يضطلع بــه مــن أبــحــاث ودراسـ
 
ّ
الــدكــتــور يــاســر ســلــيــمــان، فــي كــلــمــتــه، إن

مشروع  العليا  للدراسات  الدوحة  معهد 
ــى تـــكـــويـــن  ــ ــ ــوّي عــــربــــي يـــســـعـــى إلـ نــــهــــضــ
فــي مجاالت  الــشــبــاب  الباحثن  مــن  جيل 
الـــــــدراســـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة واإلنـــســـانـــيـــة 
الــتــنــمــيــة.  ــتـــصـــادات  واقـ الــعــامــة  واإلدارة 
ــذه الـــــدراســـــات »عـــانـــت  ــ  هـ

ّ
ــى أن ــ ــفـــت إلـ ولـ

مـــن الــتــهــمــيــش فـــي الــجــامــعــات الــعــربــيــة، 
ــــاذًا لــهــا فـــي قـــطـــر، مـــن خــال  ــــدت مـ ووجــ
تساهم  كعلوم  حضورها  لتؤكد  املعهد، 
 معهد 

ّ
في التنمية املستدامة«. وأفاد بأن

الدوحة يسعى إلى بناء مؤسسة بحثية 
التخصصات  بعبور  تــؤمــن  وأكــاديــمــيــة، 
وبالتكامل املعرفي، وأنشئت لتعمل، إلى 
جانب نظيراتها في دولــة قطر، من أجل 
تحقيق تكامٍل يساهم في خدمة املجتمع 
القطري واملجتمعات العربية بشكل عام. 
وأكد سليمان على ريادية معهد الدوحة، 
من خال سعيه إلى تعزيز اللغة العربية 
 املعهد 

ّ
لغة للبحث والتدريس، وأضاف أن

يــكــمــل ريـــــــادة املــــركــــز الـــعـــربـــي لــأبــحــاث 
 أنــشــطــتــه، 

ّ
ودراســـــــة الـــســـيـــاســـات فـــي كــــل

خصوصًا املؤشر العربي ومعجم الدوحة 
التاريخي للغة العربية. 

وكـــــان بــــاب الـــقـــبـــول فـــي املــعــهــد قـــد فتح 
في   2016-2015 األولــى  الجامعية  للسنة 
الــعــلــوم  هـــي:  للماجستير  بــرامــج  تــســعــِة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واإلنــــســــانــــيــــة، والــفــلــســفــة، 
والـــــتـــــاريـــــخ، والــــلــــســــانــــيــــات واملــعــجــمــيــة 
واإلعــــــــام  املـــــــقـــــــارن،  واألدب  الــــعــــربــــيــــة، 
الــعــامــة،  واإلدارة  الــثــقــافــيــة،  والــــدراســــات 
والسياسة العامة، واقتصاديات التنمية.  
وجـــرى قــبــول أول فـــوج مــن طـــاب معهد 
الدوحة للدراسات العليا، وهم 155 طالبًا 
وطالبة من أصل 903 طلبات جرى التقدم 
بها من قطر والدول العربية والخليجية 

واألوروبية.
بــــــدوره، عــــرض املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملعجم 
الدوحة التاريخي للغة العربية، الدكتور 
عــــز الــــديــــن الـــبـــوشـــيـــخـــي، فــــي االحـــتـــفـــال، 

 الـــعـــمـــل فــيــه 
ّ
ــم. وقــــــال إن ــعـــجـ مــــشــــروع املـ

انــطــلــق رســمــيــًا فـــي مـــايـــو/ أيـــــار 2013، 
اٍت  بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــات تــحــضــيــريــة ولــــقــــاء
علمية ضمت نخبة من الخبراء اللغوين 
ــيـــــن مــــــن مـــخـــتـــلـــف الــــــــدول  ــ ــــوبـ ــــاسـ ــــحـ والـ
التاريخي  املعجم   

ّ
أن إلــى  ولفت  العربية. 

للغة الــعــربــيــة لــيــس كــغــيــره مــن املــعــاجــم، 
 لفٍظ من ألفاظ 

ّ
فهو يتضّمن »ذاكـــرة« كــل

اللغة العربية، بما في ذلك تاريخ بدايات 
البنيوية  تــحــوالتــه  وتـــاريـــخ  اســتــعــمــالــه، 
ــرة«  ــ ــذاكـ ــ ــة، مــــع تـــوثـــيـــق تـــلـــك »الـ ــيــ ــداللــ والــ
ــلـــى صــحــة  ــتــــي تـــشـــهـــد عـ ــنـــصـــوص الــ ــالـ بـ
ــه 

ّ
الـــواردة فيها. وأشـــار إلــى أن املعلومات 

ــوار حــيــاة ألــفــاظ اللغة  معجم يــرصــد أطــ
الــعــربــيــة »ظـــهـــورًا أو كــمــونــًا، إعـــمـــااًل أو 
ــقــًا أو تــقــوقــعــًا، انــتــشــارًا أو 

ُّ
إهـــمـــااًل، تــشــق

البوشيخي عن إعداد  انحسارًا«. وأعلن  
مــا يــزيــد عــن خمسة آالف لفظ مــن ألفاظ 
املعجم،  هــذا  بــاكــورة  هــي  العربية،  اللغة 
ــٍة إنــــجــــاز مــا  الـــــــذي لــــم يـــســـبـــق ألّيـــــــة جــــهــ
 دولة قطر، بتبنيها 

ّ
يماثله. وأشار إلى أن

هـــذا املـــشـــروع الــحــضــاري الــكــبــيــر، تنوب 
ــة جــمــعــاء فـــي الــنــهــوض العلمي  عـــن األمــ
بــلــغــتــهــا، وهــــي جـــديـــرة بــــأن يـــكـــون اســم 
عــاصــمــتــهــا الـــدوحـــة عـــنـــوان أم املــعــاجــم: 
»معجم الدوحة التاريخي للغة العربية«.

ــة مــؤســســة   مــعــهــد الــــدوحــ
ّ
يـــشـــار إلــــى أن

ــة، تـــعـــمـــل حــصــريــًا  ــيــ ــحــ خــــاصــــة غـــيـــر ربــ
تعليمية وبحثية خدمة  غايات  لتحقيق 
لــلــمــجــتــمــع. وقــــد أّســـســـه املـــركـــز الــعــربــي 
 2014 عــام  السياسات  ودراســـة  لأبحاث 
وحصل  قانونيًا.   

ً
مستقا كيانًا  بصفته 

ــلـــدراســـات الــعــلــيــا على  مــعــهــد الــــدوحــــة لـ
الترخيص باالنطاق من املجلس األعلى 
ــي قـــطـــر كـــمـــؤســـســـة وطــنــيــة  ــ لــلــتــعــلــيــم فـ
الــدراســي  عــامــه  املعهد  وافــتــتــح  للتعليم. 
املــنــتــظــر  ــن  ــ ومـ  .2016-2015 ــام  ــ عـ األّول 
ب 

ّ
ــدد اإلجــــمــــالــــي لــلــطــا ــعــ ــــراوح الــ ــتـ ــ أن يـ

امللتحقن به ما بن 350 و400 طالب، مع 
الــدراســة تدريجيًا على مستوى  انــطــاق 
ــتــــوراه، بـــــدءًا مـــن الــســنــة الــجــامــعــيــة  ــدكــ الــ

.2018 -2017

افتتاح معهد الدوحة للدراسات

رفع الستار عن صرح علمي كبير )قنا(

الشيخ تميم رفقة بشارة وخلفهما سليمان )قنا(

كانت العاصمة 
القطرية الدوحة على 

موعد أمس مع 
افتتاح معهد الدوحة 

للدراسات العليا، الذي 
يشكل صرحًا علميًا 

وبحثيًا مهمًا جدًا



قضايا

عمر كوش

صـــّوت الــبــرملــان األوروبــــي، فــي 23 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2016، 
ــفــــاوضــــات  ــلـــيـــق مــ ــلــــى قـــــــــرار تـــعـ عــ
ــي، ولو  ــ انــضــمــام تركيا إلــى االتــحــاد األوروبـ
عايشتها  التي  بالظروف  ذلــك  مــبــّررًا  مؤقتًا، 
تركيا بعيد إعالن حالة الطوارئ، إثر محاولة 
فــي 15  لها  الــتــي تعرضت  الفاشلة  االنــقــالب 
يوليو/ تموز املاضي، وأثار القرار تساؤالٍت 
حول توقيته وحيثياته وتبعاته، وما إذا كان 
يفضي  بما  األوروبيون سيعتمدونه،  القادة 

إلى نهاية حلٍم تركي، بدأ بعد طول انتظار.
وتـــرجـــع بـــدايـــات حــلــم تــركــيــا األوروبـــــــي إلــى 
في  الحاكمة  للنخب  األيــديــولــوجــي  االلــتــزام 
تركيا بــأن تصبح بــالدهــم جــزءًا مــن أوروبـــا، 
وتمتّد جذوره إلى إرث األتاتوركية الضارب 
ــــوس، بــــعــــد أفــــــــول اإلمــــبــــراطــــوريــــة  ــفـ ــ ــنـ ــ فـــــي الـ
الــعــثــمــانــيــة، فــمــا دام تــاريــخ الــعــالــم قــد عــرف 
انــتــقــااًل مــن الــشــرق نحو الــغــرب، على النحو 
أن  باعتبار  هيغل،  الفيلسوف  صـــّوره  الـــذي 
التاريخ  نهاية  إلــيــه،  بالنسبة  تمّثل،  أوروبـــا 
كــذلــك حركة  تــصــّورت  فقد  على نحو مطلق، 
»تركيا الــفــتــاة« أن فــي الــوســع اخــتــراع هوية 
بدورها  تركن  لكي  لتركيا،  )غربية(  أوروبية 
تركيا  قــدر  أن  التاريخ، خصوصًا  نهاية  إلــى 
ع بني قارتي آسيا )القسم 

ّ
الجغرافي أن تتوز

األعظم( وأوروبا )القسم األصغر(، وما ينتج 
عن ذلك من ازدواج في الهوية، ما بني أوروبية 

محدثة وآسيوية/ إسالمية متأصلة.
 لم ُيفاجأ املسؤولون األتــراك بقرار التعليق، 
ــيــــس الــــتــــركــــي، رجــــــب طــيــب  ــرئــ ــل طــــالــــب الــ ــ بـ
أردوغـــــــان، الــشــعــب الــتــركــي بـــأن يــتــعــامــل مع 
بأريحية،  األوروبـــي  االتحاد  مسألة عضوية 
مــعــتــبــرًا مــســألــة االلـــتـــحـــاق بــــأوروبــــا ليست 
الــعــالــم. ولــم يخف أردوغــــان نياته في  نهاية 
تغيير الوجهة نحو آسيا، من خالل نية بالده 
االنضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون التي 
تضم الصني وروسيا وكازاخستان وقرغيزيا 
وأوزبــكــســتــان، فــي حــني أن وزيـــر الخارجية، 
مولود جاويش أوغلو، اعتبر أن قرار البرملان 
إلــى  بالنسبة  أهــمــيــٍة  أي  ــــي ال يحمل  األوروبـ
بــالده، وأن االتحاد ليس في مستوًى يؤهله 
لتلقني تركيا الــدروس، واتهم من يقف خلف 
االنقالب في  بأنهم »حزنوا على فشل  القرار 
تركيا، وهــم ذاتــهــم الــداعــمــون لـــ تنظيم حزب 

العمال الكردستاني اإلرهابي«.
ويلخص موقف املسؤولني األتراك تأزم عالقة 
بلدهم مع معظم دول االتحاد األوروبي التي 
محاولة  بعد  متسارع،  بشكل  تتدهور  بــدأت 
االنقالب الفاشلة، نظرًا ألن املواقف األوروبية 
الــبــدايــة، بصمت مريب  فــي  اتــســمــت،  حيالها 
أحيانًا، وبتصريحاٍت ال معنى لها في معظم 
األحــــيــــان، حــيــث صــمــت الــســاســة الــغــربــيــون، 
االنقالبية،  للمحاولة  األولــى  الساعات  خالل 
ولم يدينوها أو يستنكروها، إال بعد ظهور 
بــــــــوادر فـــشـــلـــهـــا، مــــا أثـــــــار حــفــيــظــة األتــــــــراك، 
وجعلهم يــشــيــرون إلـــى أن ســاســة الــغــرب لم 
يكونوا في موقف املتفّرج على ما كان يحدث 
الفاشلة،  االنقالبية  املحاولة  ليلة  تركيا،  في 
أو بآخر،  بقدر ما كانوا شركاء فيها، بشكل 

بل إن بعضهم كان يتمنى نجاحها.
وزاد مــن وتــيــرة تـــأزم الــعــالقــات الــتــركــيــة مع 
ــن عــمــلــيــات  ــا جـــــرى مــ االتــــحــــاد األوروبــــــــــي مــ
مــالحــقــة وتـــوقـــيـــف بــعــد مـــحـــاولـــة االنـــقـــالب، 
حيث رّكــزت املواقف األوروبــيــة على ضــرورة 
والنظام  ومؤسساتها،  الديمقراطية  احترام 
ــات  ــريـ ــحـ ــانــــون، والـ ــقــ الــــدســــتــــوري، ودولـــــــة الــ
األســاســيــة بشكل كــامــل، مــع تشديد االتــحــاد 
السلطات  أن تحترم  األوروبـــي على ضـــرورة 
التركية القوانني، وأن يكون رّدها على منفذي 
املحاولة االنقالبية واملشاركني فيها، »ضمن 

إطار احترام دولة القانون«.
ــة امــتــعــاض  ــ ــيـ ــ ــواقــــف األوروبـ  وقــــد أثــــــارت املــ
املــســؤولــني األتــــراك الــذيــن أبــــدوا استغرابهم 
مـــن مـــواقـــف »الـــحـــلـــفـــاء«، فــقــد اعــتــبــر الـــوزيـــر 
ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــــولـــــود جـــــاويـــــش أوغـــــلـــــو أن االنـ
األوروبـــــيـــــة بـــخـــصـــوص »تـــعـــامـــل تـــركـــيـــا مــع 
املــشــتــبــه بــتــدبــيــرهــم االنـــــقـــــالب«، تـــرقـــى إلـــى 
مــســتــوى دعـــم املــحــاولــة الــفــاشــلــة الــتــي سعت 
ــاحـــة الـــحـــكـــومـــة«. وعـــلـــى خــلــفــيــة الـــتـــأزم،  إلطـ
بــدأ املــســؤولــون األوروبــيــون يلّوحون بورقة 
إيقاف مفاوضات انضمام تركيا إلى االتحاد 
ــراك، في  األوروبــــي، فيما بــدأ املــســؤولــون األتــ
ــابـــل، يـــطـــرحـــون تــــســــاؤالٍت عـــن مــمــكــنــات  ــقـ املـ
االســـــتـــــفـــــادة مـــــن دخــــــــول بـــــالدهـــــم االتــــحــــاد 
األوروبـــي، وراحــوا يشكون في واقعية قبول 
تركيا في النادي األوروبي، وفي مدى حاجة 
بــالدهــم الـــدخـــول إلــيــه. وطـــاولـــت الــتــســاؤالت 
مـــواقـــف االتـــحـــاد مـــن األخـــطـــار الـــتـــي تــواجــه 
تركيا، وخصوصًا مواقفه من أزمة الالجئني، 
ومن حزب العمال الكردستاني، ومن جماعة 
الله غولن، ومــن األزمــة القبرصية، ومن  فتح 
القضية األرمنية، وســوى ذلك كثير.  وخالل 
سعيها إلى االنضمام إلى النادي األوروبــي، 
تــرجــمــت الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة الــتــركــيــة ذلــك 
عبر محاوالت دخول »املجموعة االقتصادية 
األوروبــيــة« أو »السوق األوروبــيــة املشتركة« 
ــة رومــــــــا، حــيــث  ــيـ ــاقـ ــفـ اتـ ــمـــوجـــب  بـ فــــي 1957 
 ،1959 عــام  في  إليها  االنضمام  تركيا  طلبت 

ــم يــتــم ذلــــك، لــكــن فــي 12 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ولـ
اتفاقية شــراكــة بني  توقيع  عــام 1963، جــرى 
ــيـــة املــشــتــركــة أســاســًا  أنــقــرة والــســوق األوروبـ
الكاملة  العضوية  إلتمام  بينهما،  للتفاوض 
التفاوض،  مــن  عــديــدة  لتركيا. وبعد جـــوالٍت 
وموجات من املّد والجزر بني الطرفني، قدمت 
 14 في  كاملة  بعضوية  انضمام  طلب  تركيا 

إبريل/ نيسان عام 1987.
عــام 1992،  إقــرار معاهدة ماستريخت  وبعد 
وأنشئ على إثرها االتحاد األوروبي رسميًا، 
ثم أقّر في قمة كوبنهاغن، عام 1993، الشروط 
الــدول  التي يجب أن تستوفيها  واإلجــــراءات 
الراغبة باالنضمام إليه، وّقعت تركيا اتفاقية 
اتحاد جمركي مع االتــحــاد األوروبـــي في 31  
ديسمبر/ كانون األول عام 1995، ثم اعُترف 
رسميًا بتركيا مرشحًا للعضوية الكاملة في 
ــــي فــي 12 ديــســمــبــر/ كــانــون  االتــحــاد األوروبـ
ذلــك مفاوضات  عــام 1999، واســتــدعــى  األول 
شــاقــة ومــديــدة، أفــضــت إلــى إعـــالن املفوضية 
األوروبـــيـــة فــتــح فــصــول انــضــمــام تــركــيــا إلــى 
االتحاد األوروبي في 30 أغسطس/ آب 2005.  
ــاد األوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ  وتـــنـــهـــض آلــــيــــة عـــمـــل االتــ
لــقــبــول عــضــويــة دول جــــديــــدة، عــلــى أســـاس 
الفصول، وعددها 35 فصاًل، واردة في نظام 
ــاد األوروبـــــــي، وعــلــى الـــــدول الــطــامــحــة  االتـــحـ
فيها.  وعبر  ما ورد  إليه تحقيق  لالنضمام 
فصول  عــدد  بلغ  الطويلة،  التفاوض  مسيرة 
الــتــفــاوض الــتــي فتحت بــني تركيا واالتــحــاد 
ــاًل، تــضــمــنــت الــتــنــقــل الـــحـــر لــــرؤوس  15 فـــصـ
الفكرية  الشركات وامللكية  األمــوال، وقانوني 
ومجتمع املعلومات واإلعالم واألمن الغذائي 
ــبـــاتـــيـــة وفــــرض  ــنـ والـــصـــحـــة الـــحـــيـــوانـــيـــة والـ
الــضــرائــب واإلحــصــائــيــات وســيــاســة اإلدارة 
والعلوم  أوروبـــا  عبر  والشبكات  والصناعة 
واألبـــــــحـــــــاث والــــبــــيــــئــــة وحــــمــــايــــة املــســتــهــلــك 
واألبحاث  والعلوم  املالي  والتحكم  والصحة 
والــســيــاســات االقــتــصــاديــة والــنــقــديــة. واتخذ 
قـــرارًا فــي شهر ديسمبر/  املجلس األوروبــــي 
كانون األول 2006 أوقف بموجبه فتح ثمانية 
أبــــــواب أمـــــام املــــفــــاوضــــات، وأرجــــــع األســـبـــاب 
تــام بالتزاماتها  لــم تــف بشكل  إلــى أن تركيا 
الــنــابــعــة مـــن الــبــروتــوكــول اإلضـــافـــي امللحق 
ــقـــرة، املــتــعــلــقــة بــاملــوقــف الــتــركــي  بــاتــفــاقــيــة أنـ
وتشمل  اليونانية،  الجنوبية  قــبــرص  تــجــاه 

هذه الفصول التجوال الحر للبضائع وحرية 
والخدمات  الخدمات  وتقديم  األعــمــال  إقــامــة 
والــريــفــيــة وصيد  الــزراعــيــة  والتنمية  املــالــيــة 
الجمركي  واالتحاد  النقل  األسماك وسياسة 
والـــعـــالقـــات الـــخـــارجـــيـــة. وكـــــان فــتــح فــصــول 
آليٍة بطيئة، وفــق نهٍج ال  التفاوض يتم عبر 
ُيفضي إلى تحقيق الحلم التركي باالنضمام، 
بـــل يـــهـــدف، حــســب جــهــة الــنــظــر األوروبــــيــــة، 
إلــى الــتــفــاوض مــن أجــل دعــم املسعى التركي 
الــبــالد، وفــقــًا للمعايير  الــهــادف إلــى تحديث 
األوروبـــيـــة. وهــو مسعى قــوي وعميق، وجد 
ــــه فــــي الـــتـــغـــيـــرات واإلصـــــالحـــــات الــتــي  دالالتـــ
ــة.   ــيـ ــا خــــــالل الــــعــــقــــود املـــاضـ ــيـ ــركـ شـــهـــدتـــهـــا تـ
وكشفت مسيرة التفاوض من أجل االنضمام 
إلــى االتــحــاد األوروبــــي أن دول شــرق أوروبــا 
الرغم  إلــى االتــحــاد، على  ووســطــهــا انضمت 
 دمقرطة من تركيا، إضافة إلى أن 

ّ
من أنها أقل

مستواها االقتصادي أقل من مستوى تركيا 
ما  منها،  أضعف  ومؤسساتها  االقــتــصــادي، 
بإمكانية  التشكيك  إلــى  األتـــراك  حــدا ببعض 
ــى االتـــــحـــــاد األوروبــــــــــي،  ــ ــا إلــ ــيـ ــركـ انــــضــــمــــام تـ
كبيرة،  إسالمية  دولــة  بأنها  تتعلق  ألسباٍب 
بــحــجــمــهــا الـــجـــغـــرافـــي، وبــتــاريــخــهــا الــعــريــق 
وريـــثـــة اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة الـــتـــي ما 
وفتوحاتها،  جيوشها  تــتــذّكــر  ــا  أوروبــ زالـــت 
ــن يـــفـــتـــح االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــي  ــ ــي، لـ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
الذي  العثمانيني، األمر  أبوابه ليدخل أحفاد 
البريطاني  الـــوزراء  كــالم رئيس  يؤكد صحة 
السابق، ديفيد كاميرون، الذي اعتبر فيه أن 
إلى االتحاد األوروبــي مجرد  انضمام تركيا 
العام  قبل  يحصل  أال  ويمكن  بعيد،  احتمال 
نــهــايــة األلــفــيــة الــثــالــثــة. وبـــصـــرف الــنــظــر عن 
تــــأزم الــعــالقــات الــتــركــيــة األوروبــــيــــة، شغلت 
االتحاد،  إلــى  تركيا  انضمام  احتمال  مسألة 
ــنــــوات عــــديــــدة، لـــيـــس فـــقـــط حــكــومــات  مــــن ســ
الـــدول األعــضــاء فــيــه، بــل الـــرأي الــعــام التركي 
واألوروبــــي، واســتــحــوذت على قــدر كبيٍر من 
الــجــدل الــدائــر فــي وســائــل اإلعـــالم األوروبــيــة 
التي عكست مواقف األوروبيني غير املرحبة 
ــى طــغــيــان صــور  بــانــضــمــام تـــركـــيـــا، نـــظـــرًا إلــ
نمطيٍة عن األتراك واملسلمني، وسهولة تمرير 

رؤى ديماغوجية وشعبوية.
غير أن انضمام تركيا إلى االتحاد األوروبي 
طرح، في حقيقة األمر، إشكاليات ذات طبيعة 
والثقافية،  الدينية  بالهوية  تتعلق  خــاصــة، 
ــرافـــي لــتــركــيــا  ــمـــوغـ ــديـ ــى الـــــــوزن الـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
وحــالــتــهــا االقــتــصــاديــة ومــوقــعــهــا الجغرافي 
أمــــام انضمامها  الــطــريــق  أن  املــمــيــز، وأظــهــر 
من  تركيا  تمّكنت  وإن  حتى  وشــاقــة،  طويلة 
تلبية كل متطلبات »معايير كوبنهاغن« التي 

اتفق عليها األوروبيون.
ــرة املـــــفـــــاوضـــــات بـــــني تـــركـــيـــا  ــيــ وخـــــــــالل مــــســ
واالتحاد األوروبي، أنجزت الحكومة التركية 
إصــالحــات كبيرة، تضمنت رزمــة إصالحات 
مــذهــلــة فــي وقـــت قصير نسبيًا مــنــهــا: إلــغــاء 
عقوبة اإلعــدام، وتغيير أنظمة السجون، بما 
وتعزيز  التعذيب،  من  السجناء  فيها حماية 
حرية التعبير، والشفافية، وإرساء دائم لدولة 
واملحاكم  الــدولــة  أمــن  بإلغاء محاكم  القانون 
االستثنائية، واالعتراف بأولوية التشريعات 
ــقــــوانــــني الــوطــنــيــة  ــيــــة عـــلـــى حــــســــاب الــ الــــدولــ
فـــي مـــجـــاالت حـــقـــوق اإلنــــســــان، واعــتــمــادهــا 
التركية.  للمحاكم  بالنسبة  املرجعية  بمثابة 
واألهــــم هــو تــعــزيــز سلطة الــبــرملــان، وقــوانــني 

املـــســـاواة، ومــراقــبــة نــفــقــات الــقــوات املسلحة، 
القومي.  األمــن  مجلس  صالحيات  وتقليص 
وانــخــفــض تــأثــيــر الــجــيــش الــتــركــي فــي إدارة 
الـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة عــبــر تــقــلــيــص سلطته 
ــان دخـــــــول تــركــيــا  ــ ــال.  وإن كــ ــ ــجــ ــ ــذا املــ ــ فــــي هــ
مــنــظــومــة االتـــحـــاد األوروبــــــي ســيــجــلــب مــعــه، 
من دون شك، بعض املصاعب، إال أن تجميد 
تــحــديــات  سيجلب  تعليقه(  )أو  انــضــمــامــهــا 
ــراك  اســتــراتــيــجــيــة عـــديـــدة، خــصــوصــًا أن األتــ
ــامــــوا بـــتـــحـــّوالت اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة  قــ
وسياسية عميقة، بغية الوصول إلى املعايير 
األوروبــيــة املطلوبة، وســاعــدهــم فــي ذلــك ثلة 
مــن الــســيــاســيــني واملــفــّكــريــن واملــثــقــفــني الــذيــن 
يــمــيــلــون نــحــو الـــغـــرب، إضـــافـــة إلــــى مجتمع 
ــال الــتــركــي ومــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة،  ــمـ األعـ
املدني  املجتمع  إن  معه  القول  يمكن  وبشكل 
الغربنة على عاتقه،  فــي تركيا أخــذ مــشــروع 
بعد أن كانت الدولة التركية قد أطلقته، وذلك 

مع نضوج رأي مدني عام. 
وبــالــنــســبــة إلـــى مــن يــؤمــنــون بــرســالــة تركيا 
أن نظامًا ديموقراطيًا  األوروبية، ويعتبرون 
البالد  األفضل لوحدة  الضمانة  ليبراليًا هو 
ــلـــة الــطــويــلــة  ــذه الـــرحـ ــ ــانـــت هـ وازدهــــــارهــــــا، كـ
مــفــيــدة، فــقــد ســاعــدت الــعــالقــات مــع االتــحــاد 
األوروبي التي ترتكز إلى املوجبات التعاقدية 
دت، أواًل، في اتفاقية أنقرة،  املتبادلة التي ُحدِّ
كما  تركيا.  فــي  الــســوق  اقتصاد  فــي مأسسة 
ســـاهـــمـــت الـــــروابـــــط االقـــتـــصـــاديـــة املـــتـــنـــّوعـــة 
واملــعــّقــدة والــقــويــة مــع االتــحــاد األوروبــــي في 
بناء قدرة تركيا على االندماج في االقتصاد 
العاملية، من  العاملي، والتنافس في األســواق 

خالل نوعية العمل واإلنتاج. 
 ويبدو أن الــقــادة األتـــراك وصلوا إلــى قناعٍة 
مــفــادهــا بــأنــه ال أمــــل لــتــركــيــا فـــي االنــضــمــام 
إلــى االتــحــاد األوروبــــي، على األقـــل فــي املــدى 
بأن  األتـــراك  يشعر  لذلك،  القريب.  أو  املنظور 
األوروبيني خذلوهم، بل و«خدعوهم«، عندما 
وضـــعـــوا فـــي وجــــه تــركــيــا مــخــتــلــف الــعــوائــق 
والـــعـــراقـــيـــل والــــشــــروط الــتــعــجــيــزيــة، بــهــدف 
مــنــعــهــا مـــن االنـــضـــمـــام إلــــى »جـــنـــة« االتـــحـــاد 
األوروبــــي.  وال تترك كل هــذه املــؤشــرات أمام 
ــادة األتـــــــراك ســــوى الــبــحــث عـــن خـــيـــارات  ــقــ الــ
جــــديــــدة، وتـــجـــعـــل األتــــــــراك يــــطــــوون صــفــحــة 
ــًا، هــذه  ــّديـ الــتــوجــه نــحــو الــحــلــم األوروبــــــي جـ
ــّرة، ويــتــوجــهــون نحو محيطهم اآلســيــوي  املــ
أن يتجهوا شرقًا،  أي  اإلســالمــي،   – والعربي 
بــــداًل مــن الــوجــهــة نــحــو الـــغـــرب.  وفـــي سياق 
ــــراك  ــيــــوي، بــــدأ الـــقـــادة األتـ هــــذا الــتــوجــه اآلســ
يكثرون في اآلونة األخيرة من زياراتهم دول 
الجوار، ويسعون إلى إقامة تحالفاٍت مع كل 
مــن روســيــا والــصــني وســواهــمــا، وإلــى تعزيز 
إلى جانب ما تشهده  اإلقليمي،  دور بالدهم 
األوضــــــاع الــداخــلــيــة فـــي تــركــيــا مـــن تــغــيــرات 
ــزاج  مــلــمــوســة، مـــن جــهــة تـــحـــّول الــوجــهــة واملــ
والــنــزعــات  التوجهات  انتعشت  إذ  الشعبي، 
األحــزاب  وازدادت شعبية  اليمينية،  القومية 
واسعة  أوســاط  وباتت  واإلسالمية،  القومية 
مــــن الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي تـــرفـــض الـــتـــوجـــه نــحــو 
ــتـــزت الــثــقــة بـــ«الــقــارة  الـــغـــرب األوروبـــــــي، واهـ
الــعــجــوز«. وفـــي املــحــصــلــة، يــبــدو أن الــقــيــادة 
الــتــركــيــة تــريــد تــوجــيــه رســـالـــة، مــفــادهــا بأنه 
إذا كان الغرب سيغلق أبوابه أمامهم، فإنهم 

سيقومون باستدارة كاملة نحو الشرق.
)كاتب سوري(

أنقرة تستدير نحو الشرق بعد صدود الغرب

هل انتهى حلم تركيا األوروبي؟

ترجع بدايات حلم 
تركيا األوروبي إلى 

االلتزام األيديولوجي 
للنخب الحاكمة في 

تركيا بأن تصبح بالدهم 
جزءًا من أوروبا 

يشكك بعض األتراك 
بإمكانية انضمام 

بلدهم إلى االتحاد 
األوروبي ألسباٍب 

تتعلق بأنها دولة 
إسالمية كبيرة 

مسألة االنضمام 
طرحت إشكاليات 

تتعلق بالهوية 
الدينية والثقافية، 

إضافة إلى الوزن 
الديموغرافي لتركيا 
وحالتها االقتصادية 

وموقعها 
الجغرافي المميز

تركت التحوالت التي تحصل في عالم اليوم آثارها على العالقة التركية األوروبية التي ال تنقصها اإلشــكاليات أساســً، بدءًا من 
حقوق اإلنسان ومدى التزام تركيا بها إلى الهوية الدينية والوزن االقتصادي والديموغرافي لتركيا، ليضاف لها مؤخرًا تحوالت 

المزاج الشعبي، تركيً وأوروبيً

أردوغان يستقبل وفد االتحاد األوروبي في أنقرة في 22 نوفمبر 2016 )األناضول(

الفاشلة  التركية األوروبية تتدهور بعد محاولة االنقالب  بدأت العالقة 
في يوليو/ تموز الماضي، ألن المواقف األوروبية اتسمت، في البداية، 
بصمت مريب وبتصريحاٍت ال معنى لها، حيث صمت الساسة الغربيون، 
خالل الساعات األولى للمحاولة االنقالبية، ولم يدينوها أو يستنكروها، 
إال بعد ظهور بوادر فشلها، ما أثار حفيظة األتراك، وجعلهم يشيرون 
حدث  ما  على  المتفرّج  موقف  في  يكونوا  لم  الغرب  ساسة  أّن  إلى 
في تركيا، ليلة المحاولة االنقالبية الفاشلة، بقدر ما كانوا شركاء فيها، 

بشكل أو بآخر، بل وبعضهم تمنّى نجاحها.

األوروبيون ومحاولة االنقالب
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مصير االنتخابات... بيد القراصنة؟
محمد فتحي

فتحت االنتخابات الرئاسّية األميركّية أعنُي 
علــى  القراصنــة  قــدرة  حقيقــة  علــى  العالــم 
مساعدة السياسيني أو الوقوف في طريقهم. 
نشــرها  التــي  التســريبات  ســاهمت  فقــد 
املرشــحة  بريــد  مــن  »ويكيليكــس«  موقــع 
واختــراق  كلينتــون  هيــالري  الديمقراطّيــة 
بريــد الحــزب الديمقراطــي فــي يوليو/تمــوز 
وحزبهــا.  كلينتــون  خســارة  فــي  املاضــي، 
ــف معركــة كلينتــون حــول بريدهــا 

ّ
لــم تتوق

املختــرق، بــل كان هنــاك قراصنــة باملرصــاد 
نشروا وثائق أخرى مرتبطة بها. ساهم هذا 
األمــر فــي نتيجــة االنتخابــات التــي قلبتهــا 
همــت منّصات عــّدة للتواصل 

ُّ
عوامــل عــّدة، ات

خصوصــًا  وراءهــا،  بالوقــوف  االجتماعــي 
»فيســبوك« الــذي كان األكثــر نشــرًا لألخبــار 
اختــراق   

ّ
بــأن اتهامــات  ثيــرت 

ُ
أ كمــا  املزّيفــة. 

الديمقراطــي  للحــزب  اإللكترونــي  البريــد 
الديمقراطــي،  املرشــح  منــع  إطــار  فــي  جــاء 
بيرنــي ســاندرز، مــن تحقيــق النجــاح الــذي 
التــي   هــذه االختراقــات 

ّ
ُكل لــه.  كان متوقعــًا 

طغت على املوسم االنتخابي األكثر احتدامًا 
اســم  فيهــا  بــرز  عــام 2016،  نهايــة  ورســمت 
للقراصنــة  أساســي، وداعــم  روســيا كالعــب 

الذين كشفوا معلومات »سرّية«. 
 القراصنة ُيساعدون 

ّ
وبينما يرى كثيرون أن

 علــى 
ّ

شــعوب العالــم علــى كشــف أســراٍر تــدل
تالعب السياسيني وخداعهم، يعتبر آخرون 
 دور القراصنــة ُيثيــر مخــاوف جّمــة حــول 

ّ
أن

العالم في امليدان السياسي بشكٍل أساس.

شبهات البداية
االنتخابــات،  قبــل  كانــت  األمــر  بدايــة 
تحديــدًا فــي أكتوبر/تشــرين األول املاضــي، 
وكالــة  األميركّيــة،  اإلدارة  طالبــت  عندمــا 
بتحضيــر   CIA املركزيــة  االســتخبارات 
هجــوم كبيــر على املواقع الروســية الحكومة 
على شبكة اإلنترنت.  وقالت »ذا اندبندنت« 
البريطانّيــة حينهــا، فــي مقــال بعنــوان إدارة 
أوبامــا تطالــب الســي آي إيــه بإعــداد هجــوم 
انتقامي على شــبكة اإلنترنت ضد روســيا«، 
 اإلدارة األميركية طالبت الوكالة باإلعداد 

ّ
إن

للهجوم، انتقامًا من قيام مجموعات قرصنة 
بـ«محاولــة«  الروســية،  بالحكومــة  مرتبطــة 
تخريــب االنتخابات الرئاســية، تحديدًا عند 
الديمقراطــي. ونقلــت  الحــزب  بريــد  اختــراق 
الصحيفــة عــن مســؤولني حاليــني وســابقني 
طالبــت  اإلدارة  أن  إيــه«  آي  الـ«ســي  فــي 
بتجهيــز خيــارات متعــددة تتضمن هجمات 
إلكترونية إلحراج الحكومة الروسية، بينما 
بــي ســي«  »أن  لشــبكة  املســؤولني  أحــد  قــال 
 فــي 

ً
 االســتخبارات بــدأت فعــال

ّ
األميركيــة، إن

تحديد األهداف واإلعداد للعملية.

مصير االنتخابات... مقرصن
غارديــان«  »ذا  صحيفــة  واعتبــرت 
الشــهر  لهــا  تقريــٍر  فــي  البريطانّيــة، 
وموقــع  املجهولــني  »القراصنــة   

ّ
أن املاضــي، 

الالعــب  باتــوا  والتســريبات  »ويكيليكــس« 
األبــرز فــي أي انتخابــات، خصوصــًا بعــد مــا 
حــدث فــي االنتخابــات األميركيــة«. وأضافت 
املجهولــني  »القراصنــة   

ّ
أن الصحيفــة 

وموقــع »ويكيليكــس« باتــوا يتحكمــون فــي 
تأثيــر واضــح«،  لهــؤالء  وبــات  االنتخابــات، 
أم  الديمقراطيــة  يعــزز  هــذا  »هــل   

ً
متســائلة

يتســبب فــي تراجعهــا؟«. وقالــت الصحيفــة 
 جديدًا ومثيرًا للقلق 

ً
عّد عامال

ُ
 القرصنة ت

ّ
إن

بــرز خــالل االنتخابــات الرئاســية األميركيــة 
 الديمقراطيــة 

ّ
ســيغيرها إلــى األبــد. ورأت أن

باتــت تحــت رحمــة القراصنــة وتكنولوجيــا 
فيهــا،  يتحكمــون  الذيــن  وأولئــك  املراقبــة، 
 »ويكيليكس« 

ّ
 في الوقت نفسه إلى أن

ً
مشيرة

لهــم  بــات  املجهولــني  القراصنــة  وشــبكة 
تحويــل  علــى  بقدرتهــم  األكبــر،  التأثيــر 
طقــوس االنتخابــات إلــى مهرجــان احتفالــي 
الخارجيــة  وللحكومــات  اإلثــارة،  لصحافــة 
فــي  ذلــك، وضلــوع روســيا محتمــل  فــي  يــد 
التكنولوجيــا  وتقدمــت  األميركيــة.  الحالــة 

بســرعة مــن انتخابــات إلــى أخــرى، بحســب 
الصحيفــة، لتصبــح أكثر قــوة وفي كل مكان. 
وبــات للقراصنــة القــدرة علــى الوصــول إلــى 
املحادثات الخاصة واالتصاالت واملعلومات 
ونشــرها. ســواء حدثت قبل ســاعتني أو قبل 

عشرين سنة.

قرصنة األصوات؟
إندبندنــت«  »ذا  لصحيفــة  تقريــر  فــي 
الثانــي  نوفمبر/تشــرين  فــي  البريطانّيــة 

قــد  االنتخابــات   
ّ
أن إلــى  أشــارت  املاضــي، 

واألخيــر،  ترامــب.  لصالــح  رصنــت 
ُ
ق تكــون 

بالتالعــب  مــرارًا  كلينتــون  منافســته  هــم 
ّ
ات

باالنتخابات لصالحها. وأشــارت الصحيفة 
مــن أصــوات  للتأكــد   ناشــطني دعــوا 

ّ
أن إلــى 

دون  مــن  فيهــا،  التالعــب  تــم  يكــون  قــد 
إيضــاح كيــف حصــل هــذا االختــراق.  وقــال 
أليكــس  فــي جامعــة ميشــيغن  البروفيســور 
 إحدى 

ّ
ــه قــد يكــون من املمكــن أن

ّ
هالدرمــان إن

نظــام  إلــى  دخلــوا  قراصنــة  أو  الواليــات 

ترامــب.  لصالــح  فيــه  وعّدلــوا  االنتخابــات 
إلــى نظــام  وأضــاف: »أواًل يدخــل القراصنــة 
ولوجهــم  تتيــح  ثغــرة  إليجــاد  الكمبيوتــر 
ومعرفــة  االنتخابــات  اقتــراب  ومــع  للنظــام، 
الواليــات التــي يقف عليهــا التصويت والتي 
القراصنــة  يقــوم  بعــد،  مرشــحها  حــّدد 

ُ
ت لــم 

بنشــر فيــروس في مراكــز االقتراع كي يتبّدل 
ــح الــذي اختاره املقتــرع إلى اآلخر 

ّ
اســم املرش

 هــذا 
ّ
الــذي يريــده القراصنــة. وأشــار إلــى أن

الفيــروس قــد يكــون مصّممــًا كــي يعمــل فقط 
خالل االنتخابات ويقتل نفسه بعدها، حتى 

ال يتم كشف عملّية القرصنة.

سفير أمن إنترنت
للرئاســة  تقريــر  أوصــى  الســياق،  ذات  فــي 
األميركيــة، أعــّده الرئيس األميركي املنتهية 
مــن  مفوضيــة  مــع  أوبامــا  بــاراك  واليتــه 
إلكترونــي  أمــن  خبــراء  بينهــم  عضــوًا،   12
وقانــون، الرئيــس املنتخــب دونالــد ترامــب، 
بتعيــني ســفير لـ«أمــن اإلنترنــت«.  وأشــارت 
وثيقــة أوباما إلــى نطاقات ضعف الواليات 
اإلنترنــت.  أمــن  صعيــد  علــى  املتحــدة 
مغذيــة«  »قوائــم  نظــام  إعــداد  واقترحــت 
علــى  للدخــول  املســتخدمة  لألجهــزة 
اإلنترنــت، تتضمــن تحديــدا لألجهــزة التــي 
يضمــن اســتخدامها تحقيــق أمــن اإلنترنــت 
مع اســتبعاد األجهزة غير اآلمنة. كما دعت 
إلى حظر استخدام املواقع املعروفة لكلمات 
عة وسهلة، والقضاء على سرقة 

ّ
مرور متوق

 ،2021 عــام  بحلــول  اإللكترونيــة  الهويــات 
باإلضافــة إلــى التعــاون مــع عمالقــة قطــاع 
التكنولوجيــا لتحســني األمــن اإللكترونــي. 
ولــم يعلــن الفريــق االنتقالــي لترامــب، الــذي 
أشــاد ســابقًا بموقــع »ويكيليكــس« لنشــره 
اإللكترونــي  البريــد  لرســائل  تســريبات 
مــن حملــة كلينتــون، عــن أي عضــو مهمتــه 
األمــن اإللكترونــي.  وبحســب تقريــر ملوقــع 
»فينتشور بيت«، وصف مسؤولون أمنيون 
أن  شــأنه  مــن  بــأن  اإلغفــال  هــذا  ســابقون 
يجعــل الواليــات املتحدة عرضة للتهديدات 
الحكوميــة  الخبــرات  فــي  النقــص  وتفاقــم 
مشــاركة  مصــادر  ونفــت  املجــال.  هــذا  فــي 
بوجــود  علمهــا  االنتقاليــة  املرحلــة  فــي 
أن  يمكنــه  ترامــب  محيــط  فــي  شــخص  أي 
يتعامل مع األمن املعلوماتي بشكل خاص. 
أّكــدوا وجــود حــد أدنــى مــن االتصــال  كمــا 
هــذا  ويتزامــن  الفيدراليــة.   الــوكاالت  مــع 
النقــص مــع حــرب تخوضهــا االســتخبارات 
والتهديــدات  الحــرب  بمجابهــة  األميركيــة 
القومــي  واالقتصــاد  األمــن  علــى  الرقميــة 
األميركــي، إضافــة إلــى الجماعــات املتطرفــة 
في الفضاء الرقمي. وأجابت متحدثة باسم 
باإلشــارة  الصحافــة  أســئلة  علــى  ترامــب 
إلــى »رؤيــة« ترامــب املنشــورة علــى موقعــه، 
والتــي تدعــو إلــى مراجعة فوريــة للدفاعات 
األمنيــة اإللكترونيــة وثغراتهــا، إضافــة إلى 
ما اعتبرتها قضايا أساسية أخرى، دون أن 

إبداء املزيد من التوضيح. 

مخاوف ألمانية
النــوع  هــذا  أن  غارديــان«  »ذا  أّكــدت  بينمــا 
الواليــات  عنــد  يتوقــف  لــن  التدخــل  مــن 
هجمــات  سلســلة  اســتهدفت  إذ  املتحــدة، 
إلكترونيــة األحــزاب الرئيســة فــي أملانيا وتم 
ر رئيــس االســتخبارات 

ّ
ربطهــا بروســيا، حــذ

الخارجيــة األملانيــة، برونــو كال، مــن قرصنة 
املزمــع  التشــريعّية  لالنتخابــات  روســّية 
إجراؤهــا العــام املقبــل. واالنتخابــات أعلنــت 
املستشــارة األملانية أنجيال ميركل ترشــحها 
أيضــًا  األخيــرة  رت 

ّ
لهــا، وحــذ رابعــة  لواليــة 

مــن ســعي روســيا للتأثيــر علــى االنتخابــات 
االتحاديــة األملانيــة القادمــة مــن خــالل حملة 
تواجــه  أنهــا  أكــدت  كمــا  وتضليــل.  قرصنــة 
مســبقًا »مهمــة يوميــة« العتــراض الهجمــات 
اإللكترونية الروسية.  وقال كال، في تصريٍح 
تســايتونغ«  دويتشــه  »زود  لصحيفــة 
األملانيــة، األســبوع املاضــي، إن وكالتــه علــى 
علم بهجمات إلكترونية ال هدف منها سوى 

بث حالة من »عدم اليقني السياسي«.

مخاوف ألمانية 
من اختراق روسي 

لالنتخابات

نقاش جديد يطغى على العالم حول قدرة القراصنة على تغيير معالم السياسة، بعد نتائج االنتخابات األميركيّة 
»الصاعقة« والتي ساهم »هاكرز« فيها، بعد نشر وثائق من بريد هيالري كلينتون والحزب الديمقراطي

هــم روســيا بدعــم القراصنــة لتغييــر السياســات 
ّ
ت
ُ
بينمــا ت

حــول العالــم، تتعــّرض هــي أيضــا لهجمــات قراصنــة. فقــد 
أعلن جهاز االستخبارات الروسي )إف إس بي( في بيان، 
ه تلقى معلومات عن »خطط ألجهزة 

ّ
يوم الجمعة املاضي، أن

واســعة  معلوماتيــة  هجمــات  لشــن  أجنبيــة  اســتخبارات 
النطــاق ابتــداء مــن الخامــس مــن كانــون األول/ ديســمبر«. 
وأضــاف أّن الهجمــات تهــدف إلــى »إحــداث اضطــراب فــي 
النظام املالي الروسي، بما في ذلك نشاطات عدد من كبرى 
البنــوك الروســية«.  وأكــد جهــاز االســتخبارات أنــه يتخــذ 
»اإلجراءات الضرورية إلحباط التهديدات على أمن روسيا 

االقتصادي واملعلوماتي«. 
ورغم أّن جهاز االستخبارات الروسي لم يكشف عن الدول 
املشــاركة فــي الهجمــات علــى البنــوك الروســية، إال أنــه قــال 
إّن الهجمــات تســتخدم خــوادم )ســيرفر( و«مراكــز قيادة« 

فــي هولنــدا، تعــود إلى شــركة »بليزنــغ فاســت« األوكرانية. 
ــه تــم التخطيط لتوزيع »منشــورات اســتفزازية« 

ّ
وأضــاف أن

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي واملدونــات، ومــن خــال 
رسائل نصية على الهواتف املحمولة تتحدث عن أزمة في 

النظام املالي الروسي.
شــركة  إعــان  بعــد  االســتخبارات  تصريــح  وأتــى 
»كاسبيرســكي« األمنيــة )مقرهــا موســكو( فــي نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي املاضــي أّن خمســة مصــارف كبــرى فــي 
وأضافــت  هائــل.  معلوماتــي  لهجــوم  تعرضــت  روســيا 
الشــركة أن الهجمات اســتخدمت أجهزة موزعة في ثاثني 
بلًدا، من بينها الواليات املتحدة،  بينما أقّر بنك »سبربنك« 

أكبر املصارف الروسية بتعرضه للقرصنة.
وأتــى هــذا اإلعــان بينمــا تعّرضــت مصــارف أوروبّية عدة 

علن عنها الشهر املاضي.
ُ
الختراقات أ

قرصنة ضد روسيا أيضً

MEDIA
منوعات

)Getty/اتهام روسيا بالوقوف وراء اختراق بريد الحزب الديمقراطي )باتريك لوكس

نشرت صفحة تحمل اسم »الجيش تغريد
المصري« على فيسبوك، استفتاء 
لمتابعيها الذين تخطى عددهم 

المليونين ونصف المليون، يُخيّرهم 
ل الفقر في مصر أو الحياة  بين تحمُّ

كالجئ في دولة أخرى. ورّد 
المصريون على المنشور بغضب 
واسع على »فيسبوك« و«تويتر«.

في لبنان، أعرب المستخدمون عن 
غضبهم بعدما نشر طالب في 

الجامعة اللبنانية قيام مجموعة 
مؤيدة لحزب اهلل بمنع أغاني 

فيروز بحجة أّن »الموسيقى حرام«. 
وكتبت إحدى المستخدمات على 

»فيسبوك«: »فيروز حرام، لكّن قتل 
أطفال حلب حالل بالنسبة لهم«.

انتشر وسم »#بين_الريال_وبرشلونه« 
حيث غّرد مستخدمو »تويتر« في 

العالم العربي عليه عن مباراة 
الكالسيكو في الدوري اإلسباني 

بين برشلونة وريال مدريد يوم السبت، 
بالصور والفيديو والتعليقات عن 

أداء الفريقين وتشجيعهما من قبل 
محبّي كّل فريق.

تفاعل مصريون على مواقع 
التواصل االجتماعي، مع حكم 

المحكمة الدستورية العليا بعدم 
دستورية المادة 10 من قانون 

التظاهر، والتي تمنح وزير الداخلية 
حق منع التظاهرات الُمخطر بها، 

معتبرين أّن القرار ال يفيد المسجونين 
بسبب القانون في شيء.
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الراقصات في اختيار شريكات حياته، فأعاد 
الــكــرة وتـــزوج بالراقصة، سامية جــمــال، في 
الوقت الذي تحدثت معلومات عن عقد قرانه 
اللبنانية، صباح، وهو متزوج  على املطربة 

من سامية جمال.
ُيــشــكــل الــتــعــاون الــفــنــّي بــن املــمــثــلــن، عالقة 
تتجه دائمًا إلى االرتباط. هكذا أيضًا تعّرف 
املــمــثــل الـــراحـــل، عــمــاد حــمــدي، عــلــى املمثلة، 
ناديا الجندي، في أحد أفالمه. وُعِرف حمدي 

فقرر  الــجــنــدي.  نــاديــة  ُمكتِشف موهبة  بــأنــه 
الـــزواج منها، على الــرغــم مــن زواجـــه بــامــرأة 
ثانية. لكن الجندي استطاعت أن توفق بن 
مــيــولــهــا الــفــنــيــة، وبـــن زواجـــهـــا مـــن حــمــدي، 
 فــارق السن بينهما كان كبيرًا، 

ّ
خصوصًا أن

الوحيد هــشــام، قبل أن  فأنجبت منه ولــدهــا 
تــقــرر نــهــائــيــًا الــتــفــرغ لــلــتــمــثــيــل فـــي بــدايــات 
الثمانينيات، وتعلن طالقها من حمدي بعد 

14 عامًا من الزواج.

كريستين أبيض

شـــهـــَدت الــحــيــاة الــفــنــيــة الــعــربــيــة، 
 مــن الــزيــجــات الخاصة 

ً
مــجــمــوعــة

تعارفوا  لن 
ّ
ممث بن  ربطت  التي 

ــأدى تـــقـــاربـــهـــم فــي  ــ فــــي أمــــاكــــن الـــتـــصـــويـــر، فــ
العمل، إلى ارتباط وحب وزواج. في املقابل، 
ــب لــهــذه الــزيــجــات العمر الــطــويــل، إذ 

َ
لــم ُيــكــت

تؤدي  نهاية حزينة،  ينتهي  كــان  أغلبها   
َّ
إن

 بن 
ُ
ة إلى الطالق. ال بل أحيانًا تتحّول املــودَّ

الطرفن إلى حرب، وتبادل شتائم. 
والستينيات،  الخمسينيات  مرحلة  شهدت 
حـــكـــايـــات كـــثـــيـــرة ربــــطــــت بــــن نــــجــــوم الـــفـــن. 
ل الــراحــل، رشــدي أباظة، كــان من أكثر 

ّ
فاملمث

 في 
ّ
ًا بنجمات الفن

َ
لن املصرين ارتباط

ّ
املمث

العصر. وبّن مسلسل »تحية كاريوكا«  ذاك 
واملمثلة  الراقصة  على  أباظة  تعارف  كيفية 
ــبــــاط بــهــا. وكـــانـــت كــاريــوكــا  كــاريــوكــا واالرتــ
ــزال راقــصــة فــي بــدايــاتــهــا تــشــق طريقها  ال تـ
الــفــنــي، مـــا ســـاعـــده لــلــدخــول أكــثــر فـــي عــالــم 
تحيط  كانت  التي  للعالقات  نظرًا  التمثيل، 
بـــزوجـــتـــه تـــحـــيـــة كــــاريــــوكــــا. لـــكـــن أبــــاظــــة لــم 
يبتعد بعد طالقه من كاريوكا كثيرًا، أي عن 

تواجد دريد لحام مع 
الجيش السوري على 
الجبهات أكثر من مرة

تزوج الممثل المصري 
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ــة، فـــاتـــن حــمــامــة،  ــلـ ــراحـ ــلــة الـ
ّ
ــت املــمــث جــ ــزوَّ وتــ

ـــد  مــــن املــــخــــرج، عـــزالـــديـــن ذو الـــفـــقـــار. وجـــسَّ
زواجـــهـــا مــرحــلــة تــاريــخــّيــة مـــن حــيــاتــهــا. إذ 
الــتــي شــاركــت فيها حمامة،  أبـــرز األفــــالم   

َّ
إن

أشـــرف عليها زوجــهــا املــخــرج. وعــلــى الــرغــم 
باملمثل  حمامة  فــاتــن  التقت  انفصالها،  مــن 
الــعــاملــي الــــراحــــل، عــمــر الـــشـــريـــف، وتــزوجــتــه 
وأنـــجـــبـــت مــنــه ابــنــهــمــا طــــــارق. لــكــن حــمــامــة 
والشريف استفادا جيدًا من فترة ارتباطهما 

ــتـــرويـــج ألعــمــالــهــمــا  الـــزوجـــيـــة، كـــنـــوع مـــن الـ
ارتبطت  وكذلك  الوقت.  ذلك  في  السينمائية 
املــغــنــيــة، طــــروب، بــاملــطــرب الــلــبــنــانــي محمد 
جــمــال. لكن زواجــهــمــا لــم يستمر على الرغم 
ــه رغم الطالق، تم 

َّ
إن من نجاحهما الفني، إذ 

بناء صداقة وطيدة، ال تزال تجمعهما حتى 
اليوم.  

قــبــل أســـبـــوعـــن، بــــدأ تــــــداول قــصــة حـــب بن 
املـــمـــثـــل املــــصــــري، عـــمـــرو يــــوســــف، واملــمــثــلــة 
الــســوريــة كــنــده عـــلـــوش، والـــتـــي اقــتــربــت من 
خواتيمها السعيدة. فعقد املمثالن قرانهما، 
ويستعدان قريبًا للزواج. لكن الخبر املفاجأة 
أثــــــار حــفــيــظــة املـــتـــابـــعـــن، ومـــنـــهـــم مــــن كــتــب 
رافــضــًا هــذا الـــزواج، وآخـــرون بــاركــوا القصة 
كـــامـــلـــة. عـــمـــرو يـــوســـف بــــدأ حــيــاتــه املــهــنــيــة 
نور  الراحل  الفنان  بمساندة   محترفًا 

ً
ممثال

الشريف، بعدما شارك في مسلسل »الدالي« 
إنــتــاج 2007، وارتــبــط بخطوبة مــع مــي نور 
الشريف، قبل أن يعلنا فسخ الخطوبة. لكنه 
الــزواج من املمثلة السورية كندة  اليوم، قرر 
القاهرة، وبعد معلومات  في  املقيمة  علوش 
سابقة تناولت يوسف وعلوش، تحدثت عن 
عالقة وّد بينهما. وعلى الرغم من النفي، قّررا 

الزواج قريبًا.
وكذلك، عاش املمثل، حسن الرداد، واملمثلة 
إيــمــي غـــانـــم، عــلــى إيـــقـــاع شــائــعــات كــثــيــرة، 
لكنهما كانا  تحدثت عن عالقة تجمعهما، 
ــى قــــررا الـــــزواج منتصف 

ّ
يــنــفــيــان ذلــــك، حــت

الــشــهــر املــاضــي فــي حــفــل زفـــاف كبير أقيم 
ــرداد كــانــا قد  فــي الــقــاهــرة. إيــمــي وحــســن الــ
إلى  أكثر من عمل تمثيلي، أدى  شاركا في 
الــجــمــهــور شعر  أن  تــنــاغــم بينهما، ويــبــدو 
الرد  في  النفي  غلبا  هما 

ّ
لكن التقارب،  بهذا 

عــن أي اســتــفــســار قــبــل ارتــبــاطــهــمــا رسميًا 
هذه السنة.

زواج ايمي والــرداد، وكندة علوش من عمرو 
يــوســف، شــّكــال ُمــفــاّجــأة لــلــنــاس عــلــى الــرغــم 
مــن األحـــاديـــث الــتــي جــزمــت بــعــالقــة، وأكـــدت 
عــن زواج فــي الــبــدايــة. هــذه الـــروايـــات ليست 
ــْن يــعــمــالن مـــعـــًا، ويــكــتــشــفــان 

َ
األولــــــى ملــمــثــل

فـــي املــقــابــل حـــالـــة حـــب تــســكــنــهــمــا. فــالــفــنــان 
الراحل نور الشريف، ارتبط باملمثلة بوسي 
فـــي ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، وكـــانـــا في 
عـــز نــجــاحــهــمــا الــفــنــي والــتــمــثــيــلــي. وكــذلــك 
ــــذي اخــتــار  فــعــل املــمــثــل، مــحــمــود يـــاســـن، الـ
وتزوجها  شهيرة،  املعتزلة،  املمثلة  زوجــتــه 
التي  السينمائية  األفـــالم  مــن  مجموعة  بعد 
شــكــلــت تـــقـــاربـــًا بــيــنــهــمــا. وتــــزوجــــت املــمــثــلــة 
املـــعـــتـــزلـــة نــــــورا شــقــيــقــة بـــوســـي مــــن الــفــنــان 
الـــراحـــل حــاتــم ذو الـــفـــقـــار، لــســنــوات قــبــل أن 
ُيــعــلــن عـــن انــفــصــالــهــمــا. ومـــن الــجــيــل نفسه، 
زميلته  مــن  الفيشاوي،  فـــاروق  ل 

ّ
املمث ج  تـــزوَّ

ر  املمثلة، سمية األلفي، لكن زواجهما لم ُيعمَّ
 فــانــفــصــال. وكـــذلـــك تـــزوجـــت املــمــثــلــة، 

ً
طـــويـــال

ــان الـــــراحـــــل، حــســن  ــنـ ــفـ ــن الـ ــال، مــ ــمــ مــيــمــي جــ
مصطفى، بعد أن قدما مجموعة من األفالم 
وكذلك  املشتركة.  واملسلسالت  واملسرحيات 
الــفــنــان سمير غــانــم فــي تلك املرحلة،  ارتــبــط 
باملمثلة دالل عبد العزيز، واستمر زواجهما 

حتى اليوم. 
اليوم، يواِجه زواج الفنانن ممانعة من قبل 
الفنانن أنفسهم، ولم يعد األمر كما كان في 
»الصامدة« حتى  الزيجات  ومعظم  السابق. 
اليوم قليلة جــدًا. أمــا عن األســبــاب، الواضح 
أن الــغــيــرة واملــصــلــحــة فــي الــعــمــل، قــد تغلب 
ــيـــة لــكــال الـــطـــرفـــن، وتــفــضــل  الـــعـــالقـــة الـــزوجـ
االرتباط برجال  اللبنانيات  املغنيات  بعض 
أعــمــال على فنانن أو مغنن. وكــذلــك يهرب 
امـــرأة أكثر هــدوءًا  إلــى  الفنانات  املغنون مــن 
من حياة الفن الصاخبة، وهــذا كله أدى إلى 
ــزواج الــفــنــي فـــي الــســنــوات  ــ ــ تـــدنـــي حــكــايــة الـ

األخيرة.

عمر بقبوق

إيفل، يبدأ فيلم »مهمة في تل  لبرج  بلقطة 
أبـــيـــب«، قــبــل أن تــدخــل نــاديــة الــجــنــدي إلــى 
مكتب السفير املصري في باريس، وتفتتح 
ــــداث  ــــى أن أحـ الـــحـــكـــايـــة، لــيــشــيــر املــــخــــرج إلـ
أن تضطر  مــن دون  فــي فرنسا،  تبدأ  الفيلم 
املعلومة بشكل  ذكــر هــذه  إلــى  الشخصيات 
ــب عــلــى الشاشة 

َ
ــكــت

ُ
ت مــبــاشــر، ومـــن دون أن 

هذه اإلرشادات املكانية. ولكن عندما تنتقل 
القصة إلى املدن واألماكن األخرى التي تدور 
فيها أحداث الفيلم، وهي تل أبيب وقبرص 
ومصر، فإن املخرج يضطر الستخدام حوار 
الــشــخــصــيــات املــبــاشــر لــلــداللــة عــلــى تغيير 
املعطيات  إلــى كتابة بعض  أو يلجأ  املكان، 
على الشاشة في بعض األحيان. فمن املمكن 
أن تختزل باريس في برج إيفل سينمائيًا. 
ولكن ما هو املعلم الحضاري الذي يستطيع 
اختزال باقي األماكن؟ نعم إن اختزال مصر 
في األهــرامــات أمــٌر منطقيٌّ أيضًا. ولكن هل 
أو  اخــتــزال قبرص  توجد معالم تتمكن مــن 

وحينما سئل عن دور الفن في ظل األحداث 
: »اآلن نحن 

ً
الواقعة فــي ســوريــة علق قــائــال

املقاومة. ومــا أقصده  ثقافة  إلــى  في حاجة 
هنا باملقاومة، ليس املقاومة املسلحة ضد 
الـــعـــدو، ولـــكـــن كـــل شــــيء خــطــأ فـــي حــيــاتــنــا 
يحتاج إلى أن نقاومه، مثل الفساد والجهل 
والــتــخــلــف وبـــخـــس حـــقـــوق املـــــرأة والــعــنــف 

ضدها«. 
والقتل  التنكيل  هـــذا  كــل  لــلــحــام  فبالنسبة 
لــه  تـــتـــعـــرض  الــــــــذي  واإلذالل  ــيـــر  ــتـــهـــجـ والـ
املــــرأة الــســوريــة لــيــس فــســادًا ولــيــس عنفًا، 
بـــل هـــو إنـــجـــاز حـــضـــاري ال يــمــت للتخلف 
بل ويستحق  وللوحشية ولإلجرام بصلة، 
الجيش الذي يقدم على كل هذه االنتهاكات 
أن تبارك جهود ضباطه وعناصره لحثهم 
عــلــى املـــزيـــد مـــن قــتــل واغـــتـــصـــاب واعــتــقــال 
ــال حـــتـــى املـــــوت،  ــ ــفـ ــ الـــنـــســـاء وتـــجـــويـــع األطـ
ــــؤالء األطــــفــــال الـــذيـــن ســبــق لـــدريـــد لــحــام  هـ
أن بــكــى لــجــوعــهــم و«تــعــتــيــرهــم« وأن غنى 
ألمهاتهم وذرف ألجلهن دموعًا غزيرة في 
معظم مسرحياته. ومن منا ال يتذكر أغنية 
»يـــامـــو«، هـــذه األم الــتــي صـــارت عــنــد دريــد 
لــحــام تستحق الــقــتــل واملــــوت واالغــتــصــاب 
ــكـــرت أن  ــد لــكــونــهــا فـ ــ عـــلـــى يــــد جـــيـــش األســ

ضاهر عيطة

ــام عـــلـــى اإلعــــــالم  ــحــ ُمــــــجــــــّددًا يـــطـــل دريـــــــد لــ
ــوم الـــوطـــن  ــهـ ــفـ ــــي مـ ــغـــوص هــــــذه املـــــــرة فـ ــيـ لـ
والـــحـــريـــة. ويـــفـــرق بـــن املـــطـــالـــب الــوطــنــيــة 
ســؤال  على  رّده  وفــي  السياسية.  واملطالب 
صحيفة »الرأي« الكويتية، حول رفضه ترك 
سورية في وقت هجرها الكثيرون، وخوفه 
الــظــروف  نتيجة  عائلته  وعــلــى  نفسه  على 
القاسية التي تمر بها سورية، يجيب لحام 
نضعها  سفر  شنطة  ليس  »الــوطــن  ُمعلقًا: 
في طائرة ونرحل. أنا مثل الشجرة التي ال 
تستطيع أن تتخلى عن جذورها وإال ماتت. 
واملهم بأني لن أتــرك وطني وأهــرب، ألنني 

إذا تركته فهو لن يتركني«. 
وحسب تصريحات سابقة أدلــى بها لحام 
يتبن لنا مفهوم الوطن عنده، فهو ببساطة 
الذي  األســد وبالخامنئي  بنظام  يختصره 
يـــــرى الـــقـــداســـة تــنــبــع مــــن عــيــنــيــه، وكـــذلـــك 
بــالــجــيــش الــــذي ســبــق وأن حــل بــن أفــــراده 
عـــلـــى الـــجـــبـــهـــات لــيــطــمــئــن عـــلـــى ســالمــتــهــم 
وعــلــى ســحــقــهــم لــلــبــيــوت واملـــــدن، وحــرقــهــم 
فـــي مـــوقـــع دريـــد  الـــســـوريـــن. ومــــن  ألرواح 
بالوطن،  يتمسك  أن  الطبيعي  فمن  لــحــام، 
وال يضطر إلى الهروب منه، فما من تهديد 
برميل يقصف  من  ومــا  باالعتقال يالحقه، 
بيته، وما من شبيح يخطر له أن ينال منه، 
عــلــى خـــالف حـــال مــعــظــم الــســوريــن الــذيــن 
لون فيه، 

َ
اضطروا إلى الهروب من وطن ُيقت

بل إن دريد لحام هو شخص مدلل ومدعوم 
من األسد شخصيًا، ومن الخامنئي بعد أن 
تغزل به كل ذاك الغزل، مما يمنحه حصانة 

وحماية افتقدها السوريون. 

الــجــمــهــور االســتــدالل  أبــيــب، ويستطيع  تــل 
عــلــى املـــديـــنـــة الـــتـــي تــحــتــضــن األحـــــــداث من 

خاللها. 
ــزال مــديــنــة بـــاريـــس ســيــنــمــائــيــًا، أو  ــتــ إن اخــ
فرنسا ككل، من خالل برج إيفل، ليس باألمر 
الــذي أنشئ سنة 1889، في  فالبرج  الغريب، 
الذكرى املئوية للثورة الفرنسية األشهر في 
الــتــاريــخ الــحــديــث، والـــذي بقي ملــدة 41 سنة 
املعمارية،  الهندسة  إليها  قمة وصلت  أعلى 
البـــــد أنـــــه يــســتــحــق أن يـــكـــون رمــــــزًا لــلــدولــة 
الفرنسية، وهو أكثر تميزًا عن معالم فرنسا 
. ووجــــــــوده فــي 

ً
الـــحـــضـــاريـــة، كـــالـــلـــوفـــر مــــثــــال

اللقطات في األفــالم واملسلسالت  العديد من 
فاملخرجون  طبيعي.  أمــر  والعاملية  العربية 
 ال يــمــيــلــون إلـــى الــثــرثــرة لـــإلشـــارة إلــى 

ً
عــــادة

ر  املـــكـــان، ولـــذلـــك نــجــد أن بــــرج إيـــفـــل يــتــصــدَّ
مئات املشاهد في األفالم غير الفرنسية التي 
صـــورت فــي فــرنــســا. وإن وجــــوده ال يقتصر 
على الدور الدرامي في تحديد مكان األحداث 
في العديد من األفالم، إذ يؤدي البرج وظيفة 
ــالم، مــثــل فيلم  ــ جــمــالــيــة فـــي الــعــديــد مـــن األفــ
ــه يــتــواجــد فــي بعض  »مــــوالن روج«، كــمــا أنـ
تبدو  ال  ألســبــاب  الــعــربــيــة،  كليبات  الفيديو 
جمالية بالحد الكافي، وليست درامية أيضًا، 
كــمــا حــــدث فـــي أغــنــيــة »حــبــيــب ضــحــكــاتــي« 

لراغب عالمة.
وأما في املسلسالت السورية، فإن برج إيفل 
يحضر أيضًا مــن خــالل نــوافــذ البيوت التي 
تــدور فيها األحـــداث، كإشارة مكانية إلــى أن 
األحداث تتم في مدينة باريس، رغم أن معظم 
ذكر  بآخر  أو  بشكل  فيها  يتم  املشاهد  هــذه 
الــذي تتم فيه األحـــداث. فتبدو جميع  املكان 
الــغــرف فــي جميع الــبــيــوت فــي بــاريــس تطل 

على برج إيفل، بحسب املسلسالت السورية، 
وهذا أمر غير منطقي طبعًا. وغالبًا ما تكون 
ــداث على  نــوافــذ الــغــرف الــتــي تتم فيها األحــ
بعد كاف ليظهر برج إيفل بكل تفاصيله في 
الصورة، وعلى علو كاٍف لتظهر قاعدة البرج 
من دون اجتزاء أي قسم منها. مما قد يؤدي 

بنا إلــى الشك بــأن صــورة البرج أضيفت من 
املــشــهــد، كما  التقنية عــلــى  الــعــمــلــيــات  خـــالل 
 ،

ً
نــالحــظ فــي مسلسل »وشــــاء الـــهـــوى« مــثــال

والذي يبدو فيه برج إيفل في النافذة وحيدًا 
تمامًا، وكأن املدينة ال تحتوي إال هذا املعلم 
الحضاري، والغرفة التي يصور فيها املشهد.

 برج إيفل ال يمتلك 
َّ
وأخيًرا، جديٌر بالذكر أن

الفرنسين.  كــل  عــنــد  املــعــنــوّيــة  القيمة  نــفــس 
ـــق الـــكـــاتـــب الـــفـــرنـــســـي املـــــعـــــروف، دي 

ّ
إذ عـــل

: »املكان 
ً
مــوبــاســان، على وجــود الــبــرج قــائــال

الوحيد الذي ال يمكنك أن ترى فيه برج إيفل 
في باريس، هو برج إيفل«.

تــتــحــرر، وتـــحـــرر طــفــلــهــا، وتــبــنــي لـــه وطــنــًا 
ليس مرقعًا كما حال »الجرابات« في أغنية 
ــامــــو«، بـــل وطـــنـــًا شــبــيــهــًا بــالــوطــن الـــذي  »يــ
لــحــام فــي مسرحياته.  بــه دريـــد  كـــان يحلم 
لكن على ما يبدو الحلم باألوطان والحنو 
على األطفال وذرف الدموع لوجع األمهات 
فـــي الـــفـــن واملــــســــرح، لـــم تــكــن غــايــتــه ســوى 
استنزاف مشاعر وعقول املشاهدين، يقابله 
التهليل ملوتهم وقتلهم،  الحياة  في مسرح 
وتــلــك هــي الــعــقــلــيــة االنــتــهــازيــة والــتــركــيــبــة 
صانعي  نفوس  فــي  تتفشى  التي  النفسية 
أحــداث  لــأســد. فمع  املــوالــن  الفن والثقافة 
الثورة، اعتقد السوريون أن نجمهم الشعبي 
ثورتهم،  إلى  إلى جانبهم، وينحاز  سيقف 
معتمدين فــي ذلـــك عــلــى الــدمــوع الــتــي كــان 
ا مع املظلومن 

ً
يذرفها على املسرح تعاطف

واملساكن، لكنهم سرعان ما اكتشفوا زيفه 
ــــوال فــتــرة  ــــف فـــنـــه، حــيــنــمــا أبـــصـــروه طـ وزيـ
الثورة يهلل فرًحا و طرًبا لقاتلي املساكن 
واملــظــلــومــن، وقـــد راح يــــؤدي عــلــى خشبة 
مسرح الحياة أدوارًا خذل فيها توقعاتهم. 
ولكن لعل أكبر خيبة أمل تعرض لها دريد 
ــــوال مــســيــرتــه الــفــنــيــة وخــيــبــت كل  لـــحـــام طـ
الفنية  كــل مسيرته  أن  اكــتــشــافــه  تــوقــعــاتــه، 
 
ّ
ْجِد نفعًا، ولم يتسن

ُ
املسيسة واملزيفة، لم ت

وذلــك حينما  السورين،  عقول  تخدير  لها 
أبصر بعينيه كيف نهض الشباب السوري 
بـــالـــحـــريـــة  يـــطـــالـــب  وراح  ــه،  ــتـ ــوبـ ــبـ ــيـ غـ مـــــن 
وبــســقــوط الــنــظــام الـــذي حــضــن دريـــد لحام 
الفنية، فما كــان عليهم ومنذ  طــوال رحلته 
األيـــام األولـــى لــلــثــورة، إال أن يمضوا خلف 
حلمهم بوطن محرر من زيف الفنون، ومن 

دموع التماسيح.

برج إيفل… داللة على فرنسا في السينما والدرامادريد لحام بين زيف الفنون ودموع التماسيح
يستطيع الجمهور 

االستدالل على وقوع 
األحداث في باريس، من 

خالل ظهور برج إيفل 
فقط على الشاشة، من 

دون الحاجة إلى ذكر 
المكان بشكل مباشر

محمد كريم

املعمارية  التحف  مــن  األمــازيــغــيــة  الــقــصــور  تعد 
املهملة. فعلى الرغم من عراقتها وعودة بعضها 
إلى أكثر من ألفي سنة، لم تجد االهتمام املحلي 
إليها،  تلتفت  اليونيسكو  يجعل  الــذي  املناسب 
وتـــدرجـــهـــا ضــمــن قــائــمــة الـــتـــراث الـــعـــاملـــي. يبلغ 
عــــدد الـــقـــصـــور األمـــازيـــغـــيـــة فـــي شـــمـــال أفــريــقــيــا 
أكـــثـــر مـــن 150 قـــصـــرًا. ولـــفـــظ قــصــر مـــأخـــوذ من 
لفظة األمازيغية هي »غسرو« التي تعني املكان 
ــا يـــقـــتـــرب مــــن فـــكـــرة الـــغـــرف  ــو مــ ــ املـــتـــالصـــق. وهـ
املتجاورة التي كانت تستخدم للتخزين. وكانت 
فيه  يعيش  متكامل  بمثابة حي  القصور  بعض 

السكان حياة متكاملة متحصنن به.
ويـــعـــد قــصــر بــنــي بـــركـــة واحــــــدًا مـــن أشـــهـــر تلك 
ُبــعــد حــوالــي خمسة  القصور األمــازيــغــيــة، فعلى 
ــن الــتــونــســيــة،  ــاويـ ــن مـــديـــنـــة تـــطـ كـــيـــلـــومـــتـــرات مــ
القصر  أطــالل  بركة، تظهر  وعلى قمة جبل بني 
ــه كــان  ــو مــكــان يــقــال إنـ الــتــاريــخــي الــحــصــن. وهـ
يتطلبها  التي  الفعاليات  كل  يجمع  املاضي  في 
السوق من بيع وشراء وقضاء بن املتخاصمن 
الــتــجــاريــن.  وقـــد قـــال عــنــه الــجــغــرافــي الفرنسي 
الجاثم  بركة  بني  قصر  »إن  بارفنكيار«:  »ليون 
فــــوق قــمــة جــبــل يــصــعــب الـــوصـــول إلـــيـــه«. إذ إن 
ـــدًا فــقــط لــلــدخــول والـــخـــروج.  للقصر طــريــقــًا واحـ

وهناك باب واحد فقط يفضي إلى داخله، وبابه 
ــى الـــجـــنـــوب الـــشـــرقـــي، والـــصـــعـــود إلــيــه  يــتــجــه إلــ
فــيــه مــشــقــة كــبــيــرة حــتــى عــبــر الــطــريــق الــرســمــي. 
فــهــو مــكــان حــصــن ال تــصــل إلــيــه يـــد الــلــصــوص 

واملعتدين بسهولة.
ــم كــبــيــر مــن  ــن كــ ــل مــ ــ ــــداخـ ــي الـ يـــتـــكـــون الـــقـــصـــر فــ
ــد بنيت  ــدة طـــوابـــق، وقـ الـــغـــرف املـــتـــجـــاورة فـــي عـ
من الحجارة والطن، بذات الصورة التي عليها 
مجمل الــعــمــارة األمــازيــغــيــة. وفــي الــعــادة، تكون 
الـــغـــرفـــة الـــــواحـــــدة مـــربـــعـــة أو مــســتــطــيــلــة يــبــلــغ 
عرضها مترًا واحدًا وال يزيد طولها عن مترين. 
وكانت كل غرفة تعد ملكًا ألحد السكان، وكانت 
الــعــائــالت تـــتـــوارث تــلــك الـــغـــرف. والــقــصــر يــكــون 
القبائل  تتقاسم  إذ  املنطقة،  سكان  لجميع  ملكًا 
مجموع غرفه لالستفادة من غرفه الكثيرة التي 
تـــكـــون بــمــثــابــة صــنــاديــق لــحــفــظ املــمــتــلــكــات من 
حبوب وغيرها، فهو بمثابة مؤسسة اجتماعية 

فـــريـــدة.  يــقــول أحـــد الــبــاحــثــن األمـــازيـــغـــيـــن، إن 
هـــذا الــقــصــر تــاريــخــيــًا هــو قــريــة شــامــخــة بأعلى 
الجبل. هو حصن يحمي سكانه األصلين الذين 
هــم ســكــان بني بــركــة مــن أصــل أمــازيــغــي.  كانوا 
الغذائية  مــوادهــم  فيه  ويــخــزنــون  فــيــه،  يسكنون 
يمارسون  فكانوا  وجــدرانــه.  بموقعه  ويحتمون 
الوحيد  القصر  وهــو  الــيــومــيــة.  كــل حياتهم  فيه 

الذي به دار قضاء وجامع.
فيما يقول الباحث التونسي »منصور بوليفة«: 
»إن سوق بني بركة داخــل القصر جاء لضرورة 
ـــه ســـوق وصــنــدوق ومــركــز، وقــد 

ّ
أمــنــّيــة، حــيــث إن

ترّكزت فيه محكمة واستقّر فيه عدل إشهاد زمن 
الـــدولـــة الــحــســيــنــّيــة، وهــنــاك وثــائــق تــــؤّرخ لذلك 
املصادر  وتــذهــب بعض   .»1700 إلــى سنة  تعود 
إلـــى أن الـــغـــرف الــتــي كــانــت مــتــوفــرة فـــي القصر 
بلغت 400 غرفة، بينما يذهب السكان املحليون 
إلى أن عددها كان 750 غرفة. وتشهد وثائق من 
الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر أن الــقــصــر والـــســـوق كــانــت 
لـــه قـــواعـــده وتــقــالــيــده الــخــاصــة مـــن حــيــث إدارة 
األنشطة وامللكية.  كما تشهد وثائق أخرى على 
كان  حيث  القصر،  تدخل  تكن  لــم  الحيوانات  أن 
النزول  يقتصر دورهــا على تفريغ حمولتها ثم 

للساحة الواسعة أسفل الجبل. 
كما اكتشف في محيط القصر العديد من املكاييل 

واملوازين القديمة.

بين الحّب الفعلي والنهايات الدرامية

)Getty( أنشئ البرج عام 1889 في الذكرى المئوية للثورة الفرنسية

بُني القصر 
بشكل كامل من 
الحجارة والطين 
)Getty(

)Getty( أعلن دريد لحام تأييده المباشر لنظام بشار األسد

)Getty( تزوج الراحل عمر الشريف من الراحلة فاتن حمامة

وسائل  في  بإشاعات  الفنانين  زواج  يبدأ  دومًا.  كبيرًا  جدًال  العالم  في  الفنانين  بين  الزواج  يثير 
اإلعالم تتحّدث عن الموّدة بين الطرفين، ولكن سرعان ما يتم إعالن العالقة

زواج الفنانين

قصر بني بركة

فنون وكوكتيل
نجوم

آثار

َمعالمقضية

تطلّقت الفنانة، نيللي 
كريم، من زوجها الدكتور 

هاني أبو النجا، وكانت 
من أشهر حوادث طالق 
الفنانين خالل عام 2015، 

وأكثرها إثارة للجدل 
وخصوصًا بعد التصريحات 
التي أدلت بها نيللي لإلعالم، 
وكذلك بسبب أنها طلقت 

بعد زواج دام 11 عامًا 
وبعد إنجاب طفلتين. 

وتطَلّقت النجمة، روبي، 
من زوجها المخرج، سامح 
عبد العزيز، بعد إنجابها في 
الواليات المتحدة األميركية. 

وتطلّقت الفنانة، غادة 
عبد الرزاق، من زوجها 

محمد فودة.

زيجات فاشلة
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قــبــل ســاعــة كــنــت أعــيــش بــا أب فــعــلــي، أبــي 
البيولوجي تقاعد، وأبي الوظيفي استقال 
حني رزق بأبناء، وأمي انحشرت في حدود 
القرية. اآلن أنا بأبوين وأم يريدون وصاية 

كاملة.
ضحكت مع نفسي بتوتر. كانت املرة األولى 
إلـــى مواجهة  الــتــي أضــطــر فيها  واألخـــيـــرة 
ــنـــت مـــحـــظـــوظـــا دومـــــــا بــعــائــلــة  ــتـــي. كـ ــلـ ــائـ عـ
فة، موجودة وغير موجودة، وكــان ما 

ّ
مخف

يحاولون فعله في ذلك اليوم بمثابة عملية 
تبني طفل متأخرة بأكثر من عشرين سنة، 
أمــا ما كنت أحــاول فعله فهو إعادتهم إلى 

الحالة األولى.
ــرة مـــخـــفـــفـــة ولـــكـــن  ــ ــبـ ــ ــع قــــهــــوة ونـ ــ عـــــــــادوا مـ
التقليدي  الــحــوار  تخيلته  أشــد،  بمضمون 
ــرات مــثــلــي  ــيــ ــثــ الـــــــذي يـــضـــطـــر كــــثــــيــــرون وكــ
لــخــوضــه عــنــد والدتــهــم الــثــانــيــة، خروجهم 
مــن رحـــم الــعــائــلــة إلـــى حــيــاتــهــم. حــاولــت أن 

ا.
ً
أكون هادئ

إلــى  والـــعـــودة  للجامعة  الــعــودة  مطالبهم، 
ــة بـــعـــد ســـنـــوات  ــادئــ ــيـــت، فـــــاألوضـــــاع هــ ــبـ الـ
رام  االحــتــال والقرية قريبة من  التوتر مع 
الله واملواصات مؤمنة دوًمــا، أما عناصر 
الــتــرغــيــب فــهــي وعـــد بـــزيـــادة مخصصاتي 
أخــي، وبعد  إيــاهــا  التي يعطيني  الشهرية 

التخرج فلي كل ما أريد.
أهلي تغيروا، لسُت وحدي من يتغير.

فكرت بدنيا، بل ظهرْت أمام عيني، وجهها 
بأنها قريبة،  يــكــاد يلمس وجــهــي، شــعــرت 
يمكن ألهلي  التخلي عنها. ال  يمكنني  وال 
يقفوا  أن  وبينها،  بيني  الحائل  يكونوا  أن 
ــار الــــجــــري قــبــيــل نــهــايــتــه!  ــسـ جــــــــداًرا فــــي مـ
أحــســســت بــأنــفــاســهــا عــلــى وجـــهـــي، قــريــبــة 

جًدا، أقرب من قبلة وشيكة.
الــذي مللمته من عقلي  الحزم  قلت لهم بكل 
وجــســدي ووجـــه دنــيــا، إن لــي حــيــاتــي وأنــا 

أتدبر أمرها. وليطمئنوا علّي.
كانوا خائفني ويعتقدون أنني أخفي الكثير 

أو أمضي إلى ما هو أسوأ بالنسبة لهم من 
حالي يومها.
عاد الصراخ.

 ويجب أن أخرج.
ً

وقفت، قلُت إن لدي عما
قال أخي إنني إن خرجت فأنا أختار أال أعود..
أو مشهد  كانت عبارة قوية تصلح في فيلم 

تمثيلي، وتليق بوالدة جديدة.
خرجت ولم أعد.

إال اتصااًل هاتفّيا كل أسبوعني مع أمي تظل 
خــالــه تـــحـــاول إقــنــاعــي بــالــعــودة لــلــجــامــعــة، 
ــًدا بــالــعــودة قــريــًبــا،  تــريــد أن تسمع مــنــي وعــ
بمجرد  عني  سيرضى  أبــي  بــأن  وتطمئنني 
عــــودتــــي لــلــجــامــعــة، وتـــذكـــرنـــي فــــي كــــل مـــرة 
م أنا 

ّ
بــأن أبــي تخلى عــن كــل شــيء حتى أتعل

وإخـــوتـــي. بـــاع أبـــي الـــجـــزء األثـــمـــن مـــن أرض 
ورثها عن أبيه لتسهيل دراستنا. 

تـــذكـــرنـــي أمـــــي بـــــأن أبـــــي لــــم يـــبـــق لــــه أرض، 
استولت املستوطنات القريبة على جزء منها 

عبّاد يحيى

أخــذ أخــي يــدور فــي الغرفة وهو 
يـــصـــرخ ويـــحـــكـــي كــــاًمــــا كـــثـــيـــًرا، 
يــدعــمــه أبــــي بـــعـــبـــارة أو تــأكــيــد، 
وتــدخــل أمــي الجوقة بــدعــاء وبــكــاء. استمر 
أخـــي فــي الــحــديــث ألكــثــر مــن نــصــف ساعة 
ــادًرا على فهم ما  ــف، لــم أكــن قــ

ّ
دون أي تــوق

يـــقـــول، تـــوتـــر هـــائـــل يــتــصــاعــد فـــي الــغــرفــة 
وأشعر أن دًما كثيًرا يسخن بسرعة فائقة.

مــــــرة خــــــال جـــولـــة  ـــي وألول  لــ اتــــضــــح  مـــــا 
أن  أهلي اختلفوا دون  أن  الطويلة  الصراخ 
ا وغضًبا، أبي وأمي 

ً
أدري، صاروا أكثر قلق

ـــا، ولــغــتــهــم اختلفت، 
ً

يــصــلــيــان وأخــــي أيـــض
يحضر الله فيها كثيًرا.

ــداد الـــقـــهـــوة، تــبــعــهــا أبــي  ــ نــهــضــت أمــــي إلعــ
فــي غرفة   

ً
أنني ضيف فعا وأخـــي، شعرت 

الضيوف.
تمتماتهم كانت واضحة، أمي تقول إن الحل 
ربما في الزواج، وإال ملاذا أنا مستعجل على 
العمل والتعب وجمع املــال. عا صراخ أبي 
وأخي. رتبت األمر في ذهني، أكثر ما يؤلم 
أبي أنني تركت الجامعة، هذا ظاهر حديثه، 
أما أخي فيكاد ينفجر من طريقتي بالكام، 
من املسار الذي اخترته لنفسي، لديه مشكلة 
في السيطرة على حياتي وماذا أفعل وأمي 

وأبي يوافقانه.

محمود منير

في الجدل الدائر حول قانون ازدراء األديان 
ــيــــة، ُيـــخـــتـــزل  ــن الــــبــــلــــدان الــــعــــربــ ــ ــــي عــــــدد مـ فـ
املــشــهــد كــأنــه تــمــثــيــل لـــصـــراٍع مــســتــجــد بني 
بأنها   

ً
عـــادة ف 

ّ
صن

ُ
ت وأخـــرى  قــوى محافظة 

بينما  مجتمعها؛  عن  ُمغّربة  أو  »ليبرالية« 
ــة- إلـــى  ــيــ ــاســ تـــعـــمـــد الـــســـلـــطـــة – بــــدرجــــة أســ
بتشّكلها  قان 

ّ
تتعل حقيقتني  على  التعمية 

عبر التاريخ وتوظيفها الدائم للعقائد على 
 ملصالحها.

ً
نحو انتقائي خدمة

ل بعودة النقاش 
ّ
الحقيقة املغّيبة األولى تتمث

، حول نشأة الكون 
ً
في املنطقة العربية، مثا

وماهية الــقــوى »الــخــارقــة« والــطــقــوس التي 
ــب عــقــابــهــا إلـــى آالف الــســنــني، 

ّ
ُوجــــدت لــتــجــن

ــنّي لــهــذه  ــعـ ــــول تــفــســيــر مـ وكــــــان الـــتـــوافـــق حـ
ــابــــرًا، وُيـــفـــرض  األســئــلــة الــكــبــرى مــؤقــتــا وعــ

ــورهــا 
ّ
عــــادة بــفــعــل املــؤســســة الــحــاكــمــة )بــتــط

ُيخالف  معتقدًا  ى 
ّ
تتبن قــد  الــتــي  تــاريــخــيــا(، 

مــا يــؤمــن بــه نــظــام وشــعــب مــجــاور، وكثيرًا 
ما جّسد الدين عصب الدعاية في النزاعات 
بني القبائل/ األمم ووسيلة »مثلى« لتعبئة 
أن ملكية األرض وثرواتها  املتحاربني، رغم 
أساسا  كانت  الناشئة حولهما  املصالح  ثم 

لنشوب الحروب.
ــلــــف الـــــنـــــاس بـــــني حــــوضــــي الــــرافــــديــــن  ــتــ اخــ
والــنــيــل عــلــى فــكــرة »الــخــلــق«، مــع تشابهات 
عديدة،  تفاصيل  فــي  بينهم  واستنساخات 
ــددة أو  ــعــ ــتــ وحــــــــول اآللـــــهـــــة وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا؛ مــ
ثــاثــة، وتـــبـــّدل إيمانها  بــأقــانــيــم  واحــــدة أو 
أخـــرى، وتشير  إلــى  مــن فترة  الطبائع  بهذه 
املــصــادر والــروايــات إلــى تــواصــل السجاالت 
بني فاسفة املنطقة وحكمائها، حتى تنحاز 
ــب عليها 

ّ
الــســلــطــة إلــــى رؤيــــة مـــحـــدّدة يــتــرت

قــمــع املــعــارضــني لــهــا وتــعــّرضــهــم لــإقــصــاء 
والتهميش وصواًل إلى التصفية الجسدية، 

غالبا.
حـــــدث ذلـــــك فــــي املـــجـــامـــع املـــســـكـــونـــيـــة حــني 
املسيح  »طبيعة«  حــول  مناظرتهم  تحّولت 

جريمة في رام اهلل

يمكن القول إن التّصورّات 
الحالية حول اإلسالم 
أتت متأخرة ابتداء، 

وأنّها ُوضعت  لشرعنة 
األنظمة المتعاقبة 

وُعمّمت بقوة القانون 
ومنظومته العقابية

حين دخل أبي التنظيم 
توقف عن الفالحة، كان 
النضال للدفاع عن األرض 
وانتزاع الحق فيها، في 
إحدى محصالته ابتعاًدا 

عن العالقة اليومية 
معها، ومن ثم تحويلها 
من مصدر حياة إلى رصيد 

مجّمد نحتاجه في 
الضرورات

مدينة مثالية لوالدة 
األساطير، وفي 

ساحتها ما ال يُحصى 
من أعاجيب، وجد 

فيها الكاتب الهندي 
جويديب روي- باتاجاريا 

مكانًا لنسج لغز روايته 
التي صدرت ترجمتها 

مؤخرًا

ازدراء األديان تاريخ من اإللغاء

راوي مراكش لم يحدث شيء

في المحصلة كل شيء اختفى

في الصالة لوحة 
لعائلة ممتدة عائدة 

من أرضها بثالثة حمير

التصّورات المحتِكرة 
لـ»اإليمان« لم تكن خالصة 

منطقية للجدل حوله

اختفى سائحان في 
ساحة الفنا ولم يعرف 

أحد حقيقة ما جرى

قلُت إن لدّي عمًلا 
ويجب أن أخرج... خرجت 

ولم أعد

فقط،  اهلل  رام  في  )الصورة(  يحيى  عبّاد  الفلسطيني  الكاتب  يعيش  ال 
 2012 بين  ما  نشرت  التي  روايــاتــه  في  أيضًا  وتتنفس  تعيش  إنها  بل 
اهلل  »رام  األول  عمله  في  و2015. 
المدينة  تناقضات  الشقراء«، رصد 
وتحّوالتها بعد »أوسلو«، أما في 
عمومي«  »هاتف  الثالث  عمله 
الشخصيتان  تــقــاســمــت  فــقــد 
ما  المدينة  تجسيد  األســاســيــتــان 
بـــدا مــنــهــا ومـــا خــفــي. وفــي 
»منشورات  عن  قريبًا  يصدر  عمل 
المتوسط«، هنا مقتطف منه، ما 

زالت رام اهلل ساحة السرد وبطلته.

ما ظهر منها وما خفي

2425
ثقافة

مقتطف

إطاللة

قراءة

إصدارات

وبــاع الباقي ليعلمنا. لم يوجعه شــيء، أكثر 
ل دراستي، أنا أفــّرط بالشهادة التي 

ّ
من تعط

يفكر هو بها دوًما، الشهادة التي ستمكنني 
من الوظيفة، الوظيفة التي قد يمكنني راتبها 

بعد ثاثة قرون على انتشار املسيحية إلى 
جــزء مــن صــراع سياسي حــول الحكم داخــل 
ــة –نـــشـــب بــســبــب  ــيـ ــانـ ــبــــراطــــوريــــة الـــرومـ اإلمــ
تــنــافــس داخــــل الــجــيــش- إلــــى أن ُحــســم إلــى 
ــّوره لـــإيـــمـــان، وتــتــابــعــت  طــــرف احــتــكــر تـــصـ
متتالية الصراعات الدينية/ السياسية حني 

انتقلت املسيحية إلى أوروبا.
لــم يختلف الــســيــاق فــي الــتــاريــخ اإلســامــي، 
حيث انــزاح االختاف حول مسائل فلسفية 
ــــام )أبـــرزهـــا  بــعــد قــرنــني عــلــى انــتــشــار اإلسـ
املــعــتــزلــة والـــتـــصـــّوف وإخـــــوان الــصــفــا( إلــى 
قــتــال عــلــى الــســلــطــة كـــان أســبــق فــي نشوئه، 

بحسب جميع املرويات التاريخية.
الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة أن الـــتـــصـــّورات املــحــتــِكــرة 
ــة مــنــطــقــيــة  ــ ــــاصـ ــكــــن خـ ــم تــ ــ ــمـــــــان« لــ »اإليـــــ لــــــــ
وموضوعية للجدل الذي شهدته املناظرات 
فــي املــســاجــد )لــتــأســيــس املـــــدارس فــيــهــا( أو 
ــاءت نــتــيــجــة  ــ ــا جــ ــمـ األســــــــواق والــــقــــصــــور، إنـ
ــة الــرســمــيــة لـــهـــا، بـــل يمكن  فــــرض املـــؤّســـسـ
صوّرات الحالية حول 

ّ
القول إن التصّور/ الت

ها ُوضعت 
ّ
اإلســام أتت متأخرة ابــتــداًء، وأن

وُعــمــّمــت  املتعاقبة  األنــظــمــة  لشرعنة   
ً
أصـــا

وأنها  العقابية،  ومنظومته  الــقــانــون  بــقــوة 
ليست ثابتة أو مستقّرة وستتبّدل مع تغّير 

.
ً
السياسة وقوانينها اآلن ومستقبا

وعــلــيــه، يــجــدر الــتــســاؤل عــن معنى »ازدراء 
األديان«، إذا كان القاضي واملتهم والشهود 
والــثــروة  الــقــرار  تحتكر  لسلطة  محكومني 
على  يختلفون  مواطنيها  وتترك  واملعرفة، 

شكل إيمانهم.

بعد سنوات من شــراء شقة في رام الله أزرع 
ا 

ً
على نوافذها زهورًا تافهة، أو أقترض مبلغ

كــبــيــًرا ألشــتــري قطعة أرض. هــكــذا يـــرى أبــي 
املسار الطويل دون أن يلحظ أي سخرية فيه، 

ال هو وال أمي.
حــني دخــل أبــي التنظيم تــوقــف عــن الفاحة، 
لـــلـــدفـــاع عـــن األرض وانـــتـــزاع  كــــان الـــنـــضـــال 
الحق فيها، في إحدى محصاته ابتعاًدا عن 
العاقة اليومية معها، ومن ثم تحويلها من 
إلــى رصيد مجّمد نحتاجه في  مصدر حياة 
الــــضــــرورات ونــنــتــظــر أن تــزيــد الــســنــوات من 

قيمته، وكانت الضرورة األهم تعليمنا.
لعائلة  كبيرة  زيتية  لــوحــة  بيتنا  فــي صــالــة 
ممتدة عــائــدة مــن أرضــهــا بثاثة حمير تئن 
يتعربشون  وأطــفــال  منتفخة  شـــواالت  تحت 
ــكــــون تـــلـــك الـــلـــوحـــة  الــــســــنــــاســــل، يـــمـــكـــن أن تــ
لــم يبق لنا  أبــي،  الزيتية آخــر صــورة لعائلة 
من الفاحني إال اسمهم. كأنها صورة ألجداد 

ــا َمـــن فــي الـــصـــورة قبل 
ّ
بــعــيــديــن، مــع أنــنــا كــن

سنوات قليلة فقط.
زيتوننا تقطفه عائات من قــرى أخــرى على 
نــســب مــــحــــددة، وحــــني يــجــلــبــون الـــزيـــت إلــى 
ارتــيــاح على وجــه أبي،  البيت أشعر بمامح 
ليست سعادة بل ارتياح يشبه مامح الوجه 
بعد شرب املاء، بعد ملء نقص ما. ربما كان 
ذاك الرغبة الدفينة غير الواعية واملتوارية في 

التحّول إلى مالك أرض يعمل فيها آخرون. 
في املحصلة كل شيء اختفى، األرض وامللك 
والـــنـــقـــص والـــرغـــبـــة، عــلــى عــتــبــات جــامــعــة 
ا عما اعتقدت أنه أهم وأجدى. 

ً
تركتها بحث

ــــاألرض الـــتـــي أعــطــاهــا إيـــاه  تـــصـــرف أبــــي بــ
أبوه، وتصرفت أنا بالجامعة التي أعطاني 
إيــاهــا أبـــي، كــنــا مــتــعــادلــني غــيــر أنــنــي كنت 
ا. 

ً
أقطع السلسلة وال أنوي توريث أحد شيئ

على األقل هذا ما كنت أريده وتواطأْت معه 
دنيا في عقلي.

السلطة والغيب

برق أحمر أضاء السماء

ميتافيزيق  بعنوان  حديثًا  الصادرة  مجموعته  بيضون  عباس  اللبناني  الشاعر  يوّقع 
الثالثاء،  السادسة من مساء بعد غٍد،  إلى  الثامنة  »الساقي« من  الثعلب، في جناح دار 
عشرات  لبيضون  للكتاب«.  الدولي  بيروت  »معرض  لـ  الستين  ــدورة  ال فعاليات  ضمن 
اإلصدارت بين رواية ومجموعات شعرية، وكانت أحدث مجموعاته، التي صدرت قبل 

هذه،«صالة لبداية الصقيع« )2014(.

مطربات بالد الشام كتاب الصحافي محمد منصور الذي صدر حديثًا عن دار »الريس«، 
وحفالتهن  وحياتهن  الفنانات  أخبار  إلى  الفنية،  الصحافة  على  معتمدًا  يعود  وفيه 
القرن  المغنيات ممن اشتهرن في  الدمشقية، ويكشف عن مجموعة من  الحياة  في 

العشرين وأثرن في الحياة الغنائية والطربية في تلك الفترة.  

عبد  المترجم  العربية أصدرت دار »توبقال« حديثًا كتاب  الترجمة  نهضة  تحت عنوان 
الكبير الشرقاوي، الذي يعود فيه إلى تاريخ حركة الترجمة العربية منذ ترجمة األدب 
الملحمي إلى العربية في بداياتها حتى مشروع سليمان البستاني، إذ يعتبر ترجمة البستاني 
العصر  في  العربية  للترجمة  وبداية  الترجمة  نهضة  لمرحلة  نهاية  هوميروس  إللياذة 

الحديث. كما يعود إلى مشاريع القرن التاسع عشر الذي يعتبره قرن الترجمة بامتياز. 

صدرت حديثًا ترجمة رواية البارون ساكن األشجار للكاتب اإليطالي إيتالو كالفينو، عن 
»الهيئة المصرية للكتاب«. الرواية، هي الثانية من ثالثية »أسالفنا«، وقد نقلتها إلى العربية 
»الفسكونت  بعنوان  األول منها  الجزء  أيضًا  نقلت  التي  أماني فوزي حبشي،  المترجمة 

المشطور«. 

سناء أمين

ــّراكــــش«، الـــصـــادرة  فـــي روايـــتـــه »راوي مــ
رًا بترجمة عربية لـ علي عبد األمير 

ّ
مؤخ

صالح عن سلسلة »إبداعات عاملية« في 
 الروائي الهندي جويديب 

ّ
الكويت، يستل

روي-بـــاتـــاجـــاريـــا، خــيــطــا بـــّراقـــا مــن أحــد 
دات ألف ليلة وليلة، فينصب مسرح 

ّ
مجل

الــوقــائــع فـــي ســاحــة الــفــنــا الــشــهــيــرة في 
ــّراكــــش -مـــديـــنـــة الــســحــر فـــي املــؤلــفــات  مــ
الباعة  مثل  ويفرُد  واألدبية-،  التاريخية 
ناسجا  حكايته،  تفاصيل  فيها  الجّوالة 
 مـــن أخـــرى 

َ
عــلــى لــســان حـــّســـان الــحــكــايــة

الــصــور، وتصير  فيه  تتراكب  تتابٍع  فــي 
الحقائق والبحث عنها ما يشبه تطريزًا 

على قماٍش من لغز.
 مثالّي لوالدة 

ٌ
مّراكش، بحّد ذاتها، مكان

األساطير، وفي ساحة جامع الفنا نفسها 
مــا ال ُيحصى مــن أعــاجــيــب؛ املــــاّرون بها 
ونظراتهم  بمامحهم  فيها،  واملقيمون 
ومــابــســهــم وأشـــغـــالـــهـــم وانــتــظــاراتــهــم، 
يصلحون على نحٍو بديع لصناعة لغز 
ــة. هـــذا مــا صــنــعــه روي- ــ مــحــكــم فــي روايـ
باتاجاريا في كتابه. جعل حّسان، يروي 
 –سيصير جــزءًا منها فيما بعد- 

ً
حكاية

وهـــو ُمــحــاط بــأولــئــك األشـــخـــاص الــذيــن 
يـــمـــلـــؤون عــيــنــيــه بــاملــشــاهــد وُيــلــهــمــونــه 

الخيال. 
كــــان ذلــــك فـــي لــيــلــٍة قــبــل بــضــع ســنــوات 
مــضــت عــنــدمــا اخــتــفــى زوجــــان أجنبيان 
)امرأة فرنسية أميركية ورجل هندي( في 
 حقيقة 

ّ
تلك الساحة، ولم يعرف أحد قط

مــا جــرى لهما. كانت تلك الــســّيــدة امــرأة 
الساحة،  الجميع في  جميلة جــدًا، فتنت 
انتباه  أثـــار  الــغــامــض  بسلوكه   

ُ
والـــرجـــل

املراقبني الفضوليني. مع ذلك يبدو اليوم 
فق مع أحــٍد حــول الغموض 

ّ
أن ال أحــد يت

ــزال يـــقـــبـــض عـــلـــى مـــابـــســـات  ــ ــ ــــذي ال يـ ــ الـ
اختفائهما.

أصــبــح حــّســان، راوي الــحــكــايــات، يجمع 
املستمعني في الساحة كل عام ليتقاسم 
معهم ذكــريــات تــلــك الــلــيــلــة، مــحــاواًل من 
أنــاٌس  اللغز.   

ّ
وحــل استحضارها  جديد 

، بــهــلــوانــات، 
ٌ
ــة وصــــوب، عـــّرافـــة

ّ
مــن كــل مــل

ــون، مــرّوضــو أفـــاع، 
ّ
عــازفــو كــنــاوة ومــغــن

بــائــعــات قــرويــات، تــّجــاٌر بــربــر وطـــوارق، 

القارئ  صبر  واالستطرادات  التقاطعات 
في اختبار، لكن استدعاء املكان برشاقة 
الرواية باستمرار؛ ساحة  هو ما يؤّجج 
الــفــنــا حــّيــة عــلــى نــحــٍو قــد ال تــكــون مثله 
كثير من الشخصيات. الوصف عند روي-

بــاتــاجــاريــا حـــــاّد، يــفــيــض بــالــتــفــاصــيــل، 
والـــروايـــة تــتــحــّرك فــي املــتــاهــة الصاخبة 
لــلــمــديــنــة الــقــديــمــة، وتــنــفــتــح فـــي أحــيــاٍن 
على أماكن أبعد، من جبال األطلس، بني 

الصحراء  حــّب، وحتى  الغموض وقصة 
الــشــاســعــة حــيــث تــتــآمــر الـــريـــح والـــرمـــال 

رباء الجّوالة.
ُ
البتاع الغ

الحكاية  تقاليد  تقلب  مــراكــش«  »راوي 
ــي الـــطـــبـــيـــعـــة  ــ املـــــلـــــغـــــزة، وتـــســـتـــقـــصـــي فــ
شيئا  بــوصــفــهــا  للحقيقة  االســتــثــنــائــيــة 
دائم التحّول، وكأنها تقول ال يمكن إدراك 

ست.
ُ
أبعادها حتى وإن مل

ـــشـــّكـــل هــــذه الــــروايــــة جـــــزءًا مـــن ثــاثــيــة 
ُ
ت

في  »أنتيغون  صاحب  الهندي  للروائي 
قندهار«، إن جاز التعبير، تدور أحداثها 
فـــي الــعــالــم اإلســـامـــي، فــالــثــانــيــة »مـــاك 
الــضــوء« تنتقل إلــى إيـــران وتتحّدث عن 
 والـــشـــعـــر الـــفـــارســـي. 

ّ
الـــتـــصـــّوف والــــخــــط

والثالثة »مقهى جميل بغداد«، هي قيد 
الــكــتــابــة، تــجــري فــي الــعــراق وتحكي عن 

اإلرث األدبي في عهد الخافة.

 شاّبة رشيقة بزيٍّ 
ً
بعضهم يصف امــرأة

مــغــربــّي تــقــلــيــدي ومــنــديــل عــلــى رأســهــا، 
ببنطاٍل  ســّيــدة  يــتــذّكــر  اآلخـــر  وبعضهم 
على  ُيجِمعون  لكنهم  ــى. 

ّ
ُمــوش وقميٍص 

ذر سوٍء يتطّيرون منها، في تلك الليلة 
ُ
ن

 
ٌ

املـــشـــؤومـــة: قـــمـــٌر أحـــمـــُر مـــريـــب، وبـــــروق
حمراء أضاءت السماء.

مع كل حكاية تتناقض األحداث وتتحّور، 
ــاب الـــــــذاكـــــــرة، ويــصــيــر  ــبــ ــــي ضــ تـــــــذوب فـ
 مــلــتــبــس، مــثــل مــصــيــرهــا. 

ٌ
لــلــقــّصــة مـــنـــاخ

يــصــبــح حــــّســــان، الــــــذي يــســعــى لــتــبــرئــة 
توّرطه  بتهمة  املسجون  مصطفى  أخيه 
أو حتى  »الجريمة«، صانع أساطير  في 
جزءًا من لغز ربما يبحث عنه آخر. أخوه 
 ،

ً
أسطورة قصتي  »اجعل  يترّجاه:  نفسه 
يا حّسان، فأنت وحدك تستطيع ذلك«. 

فـــــــي كــــثــــيــــر مـــــــن املـــــــــواضـــــــــع، قـــــــد تـــضـــع 
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وسيم غزالني، فوتوغراف بألوان فضية، 100×100 سم

جويديب روي- باتاجاريا، )باوال جاك(

»خالص«، راشد الشاشي، 2012



سينما

نديم جرجوره

»إنــه )الهاتــف الخلوي( صندوقنا 
األسود«.

الحبكــة  التعبيــر  هــذا  يختصــر 
الدراميــة لـــ »غربــاء تمامــا«، لإليطالــي باولــو 
جينوفيــزي، الفائــز بـ »جائزة نجيب محفوظ 
ابه، وهم 

ّ
عــة علــى كت

ّ
ألفضــل ســيناريو«، املوز

)باإلضافة إلى جينوفيزي(: فيليّبو بولونيا، 
وباولو كوســتيال، وباوال ماّميني، وروالندو 
ــو، فــي الــدورة الـــ 38 )15 ـ 24 نوفمبــر/ 

ّ
رافيل

القاهــرة  لـــ »مهرجــان  الثانــي 2016(  تشــرين 
الســينمائي الدولــي«. تعبيــٌر يختزل يوميات 
مئات ماليني األفراد في العالم، الذين يجدون 
أنفســهم »أســرى« هــذا الجهــاز الحديــث، مــن 

ص منه.
ّ
دون قدرة على/ رغبة في التخل

 
ْ
ح »غربــاء تمامــا« الحكايــة، ألنــه ـ إذ

ِّ
لــن ُيســط

ل 
ِّ
ْصــب عينيــه، لُيحل

ُ
يضــع الهاتــف الخلــوي ن

وينتقــد  األفــراد،  حيــاة  فــي  التدميــري  دوره 
حضــوره فــي يومياتهــم، وتفاصيــل عيشــهم، 
ونواة عالقاتهم بأنفسهم وباآلخرين ـ ُيقاِرب 

الهاتــف  يكــون  لــن  متكاملــة،  عصريــة  حالــة 
عوراتهــا  لكشــف  وحيــدًا  ســببا  الخلــوي 
واحتياالتها وأكاذيبها، في الُبنى األساسية 
للعالقــات اإلنســانية بــني األفــراد، بل ســيكون 
لتبيــان  أساســيا(  )وربمــا  إضافيــا  ســببا 
وداخــل  الفــرد،  ذات  فــي  الحاصــل  االهتــراء 

الجماعة.
ل بانصياٍع شبه 

ّ
والحالة العصرية تلك تتمث

تــام لكثيريــن إزاء تقنيــات متطــّورة، تســاهم 
وكل  بينهــم،  مباشــر  حــوار   

ّ
كل تعطيــل  فــي 

عالقة إنسانية سوية؛ وتساعد على احتراف 
الخديعــة والكــذب والتــواري في أجهزة تقنية 
 أنهــا أقدر علــى حماية 

ّ
ــن

َ
صغيــرة الحجــم، ُيظ

 اختراٍق. 
ّ

املرء وأفعاله من كل
الســخرية  ــى 

ّ
تتجل الســيناريو،  بفضــل 

جميلــة،  ســينمائية  ُصــَوٍر  فــي  الكوميديــة 
بهــدوء  وتفضــح  عــّري 

ُ
ت كتابــٍة  إلــى  تســتند 

وتكشــف  مــوارب،  درامــّي  وبجمــاٍل  خبيــث، 
ــل 

ّ
أحــد أســوأ مــآزق الحيــاة العصريــة، املتمث

بهــذا الهاتــف الخلــوي، وبعالقــة النــاس بــه، 
خفــي 

ُ
وبمــا يحتويــه مــن أســراٍر شــخصية، ت

حقائق كثيرة عن مستخدميه، وعن سلوكهم 
وأســلوب عيشــهم. وفــي مقابــل كتابــة كهــذه، 
ضاغــط،  ومنــاٍخ  يتــالءم  أداٍء،  براعــة  تظهــر 
داخل غرفة طعام، في سهرة عشاء؛ وجمالية 
ْكمل ِحرفيته 

َ
ست

ُ
تصويٍر )فابريزيو لوتشي( ت

و كاتوتشــي(، 
ّ
البصريــة بتوليــٍف )كونســويل

يؤّكــد فداحــة املــآزق والصدامــات واألكاذيــب، 
ويتالعــب، فنيــا وتقنيــا، بمســارات متداخلــٍة 
ألحــداٍث، تنكشــف تعقيداتها وتداخالتها مع 

تصاعد التوتر واالرتباك الدرامّيني.
إنــه   :

ٌ
معــروف األســود«  »الصنــدوق  تعبيــر 

بعــد   ،
ً
عــادة ينجــو،  الــذي  الوحيــد  الجهــاز 

مختلفــة.  حــوادث  فــي  الطائــرات  ســقوط 
معرفــة  مــن  قــون 

ّ
املحق يتمّكــن  وبفضلــه، 

تلــك، بتســجيله  الحــوادث  قبــل  مــا  مجريــات 
قيــادة  غــرف  فــي  الدائــرة  هــا 

ّ
كل األحاديــث 

الطائــرات. لــذا، يبــدو اســتخدام التعبيــر، فــي 
إحدى اللحظات السابقة للمواجهة والتعري 
في صالة العشاء املنزلي، صائبا، ومدّويا في 

مرارته الهازئة من الذات، أواًل وأساسا.
نــواة دراميــة بســيطة  مــن  تنطلــق الحكايــة 
الســتقبال  يســتعّدان  زوجــان  وعاديــة: 
أصدقــاء لهمــا، رفقــة زوجــاٍت أو صديقــاٍت، 
بدايــة  فــي  ابنــة  لديهمــا  عشــاء.  لســهرة 
املراهقــة، مــع مــا تحملــه املراهقــة مــن أســئلة 
والتفكيــر  والــروح  الجســد  فــي  وتحــّوالت 
واالنفعال. هناك صدام بني االبنة ووالدتها، 
التخفيــف مــن حّدتــه.  الــزوج  يحــاول األب/ 

يتوافــد املدعــوون، ثــم تخــرج االبنــة لســهرٍة 
مــع صديقهــا. دردشــات عاديــة، وتســاؤالت 
حــول ســبب غيــاب الصديقــة الجديــدة ألحــد 
األصدقاء الشــباب األربعة. لن تبدأ الســهرة، 
الدعــوة  صاحبــة  تقتــرح  عندمــا  إاّل  فعليــا، 
ممارســة لعبــٍة تبــدو، لوهلــة، أنهــا للتســلية 
واملــرح: يضــع كل واحــد مــن الجالســني إلــى 
طاولة العشــاء هاتفه الخلوي أمام الجميع، 
الرســائل،  قــراءة  فــي  سيتشــاركون  الذيــن 
واالســتماع إلــى االتصــاالت الهاتفيــة.  فــي 
الشــكل، تبــدو الثنائيــات الثــالث »علــى خير 
ما ُيرام«: حّب صاٍف، وعالقة جيدة ومتينة، 
وال مــكان ألي ســّر، مــع أن تلميحــات عابــرة 
يمّررها الفيلم في لقطات مختلفة، ستنجلي 
بقي أحدًا 

ُ
حقيقتهــا الحقــا. أمــا اللعبة، فلــن ت

علــى مــا ُيــرام: شــيئا فشــيئا، وبــذكاٍء درامــي 
مثيــر للضحــك والســخرية واملــرارة، فــي آٍن 
واحــد، تنكشــف حقيقــة كل فــرٍد منهــم، فــي 
 أنه قادٌر علــى حمايتها 

ّ
شــؤوٍن ســرية، يظــن

قة بانفعاالت 
ّ
من الطرف اآلخر. أكاذيب متعل

وعالقــات وتفاصيــل تتناقــض والشــكل، مــا 
لــكل واحــٍد منهــم  يــؤّدي إلــى تعريــة كاملــٍة 

أمــام ذاتــه، وأمــام اآلخريــن. لكــن التعريــة لــن 
ــف مــن 

ِّ
تكــون ســلبية، دائمــا. وهــذا مــا ُيخف

 
ً
ج، أواًل؛ ومــا يمنــح الحبكــة مصداقية

ّ
التشــن

إنســانية ودراميــة وفنيــة، ثانيــا؛ ومــا يضــع 
ه في مســتوى ســينمائّي متماســك 

ّ
املنــاخ كل

ومتــني البنــاء، ثالثــا. ففــي مقابــل »عالقــات 
عاطفيــة« تنشــأ بــني زوجــة أحــد األصدقــاء 
وصديقه الجالس معه إلى الطاولة نفســها، 
فــي عالقــة  آخــر  ، يظهــر صــدق زوجــة 

ً
مثــال

افتراضيــة بحتــة، أي عبــر الهاتــف الخلــوي، 
مع رجٍل تشــعر، للحظة، برغبة في ممارســة 
»فانتاســمات« معينة معه، من دون التوّرط 
أكثر من ذلك في عالقة لن تكون مريحة. أما 
الصديــق الرابــع، القادم إلى الســهرة وحيدًا، 
فيتبنّي أنه مثلي الجنس، وأنه لم يأِت إليهم 
برفقــة حبيبــه. هنــا، تظهــر مواقــف وأفــكار 
املجموعــة إزاء املثليــة الجنســية، مــا يجعــل 

الفيلم قريبا من واقٍع اجتماعي إنساني.
مضمــوٍن  مــن  أكثــر  تمامــا«  »غربــاء  يحمــل 
ســاخر  بأســلوب  الذع،  انتقــادي  درامــي 
متــني  ســينمائي  وباشــتغاٍل  ــب،  وُمحبَّ

الُصنعة والبناء البصري.

األصدقاء في لقطة »سيلفي« في »غرباء تمامًا« لباولو جينوفيزي
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يفضح الهاتف 
الخلوي أسرارًا كثيرة في 

سهرة عشاء

مآزق كثيرة يعانيها 
النقد السينمائي العربي 

في لحظة ارتباكات 
مهنية مختلفة

النقــد  ســؤال  طــرح  عــن  عديــدون   
َّ

يكــف لــن 
وآليــات  وأحوالــه،  العربــي،  الســينمائي 
عربيــة  ســينمائية  نتاجــات  مقارباتــه 
ــوا عــن التنبيــه إلــى الفــرق 

ّ
مختلفــة. لــن يكف

 ُينشر في صحٍف أو 
ْ
الحاصٍل بني النقد، وإن

مجــالت، والصحافــة الســينمائية، املندرجــة 
في إطار الصحافة الفنية. 

عــن  وينفضــون  بالنقــد وحاالتــه،  يهتّمــون 
ومفرداتهــا  أصولهــا  لهــا  فنيــة،  صحافــة 
ومهتّمــون  ومتابعــون  وقواعدهــا، 
قون أهمية على تبيان 

ّ
ومنشــغلون بها. ُيعل

عربــي  عالــم  فــي  الســينمائي،  النقــد  واقــع 
ى أنــواع املــآزق، ويســعون إلى 

ّ
متخّبــط بشــت

للشــرط  اســتجابته  ومــدى  مهنّيتــه،  فهــم 
النقــدي الســليم، وارتباطه بقارئ/ ُمشــاهد، 

عيها. 
ّ
اع أفالم، وبمنتجيها وموز

ّ
وبصن

األسئلة كثيرة. الراهن يكشف فداحة املأزق. 
الكتابــة النقديــة تــكاد تندثــر، لصالــح كتابة 
صحافيــة فنيــة، كمــا ملــا ُيســيء إلــى الكتابة، 
واملهتمــني  فيهمــا،  والعاملــني  والســينما، 

اللغــة  إلــى قواعــد  انتبــاٍه   
ّ

كل انعــدام  بهمــا. 
 وعّي بالصرف 

ّ
مل. غياب كل

َ
العربية ال ُيحت

والنحو مأزق خطر.
 االستســهال، في أســلوب الكتابــة والتعليق 
وكيفيــة مقاربــة فيلــم أو قضيــة، يــزداد حــّدة 
شــخصية،  بمســائل  االنشــغال  وحضــورًا. 
وال  الســينما  فلــك  فــي  تــدور  ونزاعــات 
ترتبــط بهــا، أمــوٌر موجودة فــي بعض النقد 
الســينمائي العربــي، املنحــرف بــه إلى أهواء 

واستنسابية تبعده عن النقد.

 ومجــالت عربية 
ٌ

يحصــل هــذا دائمــا. صحف
كثيــرة ال تكتــرث وال تهتــم. تمنــح الســينما 
مــن  هائــل  كــمٍّ  إلــى  تنتبــه  ال  لكنهــا  مكانــا، 
التســطيح والتســّرع واألخطــاء فــي الكتابــة، 
ق بكل 

ّ
التــي تنصــرف، غالبــا، إلى أمــوٍر تتعل

شيء سينمائي، إاّل بالسينما. 
 فــي صحــف ومجــالت ومواقــع 

ٌ
للنقــد مكانــة

للجميــع  تتيــح  األخيــرة  وهــذه  إلكترونيــة، 
»تــزداد  فـــ  رأيــا نقديــا،  ونــه 

ّ
بمــا يظن اإلدالء 

ة«. 
ّ
الطينة بل

بلغــة  يكتبــون  الذيــن  أولئــك  هــم  نــادرون 
ســليما،  نقديــا  رأيــا  ويقولــون  ســليمة، 
بأساليب سليمة. نادرون هم أولئك الذين ال 
قون وينتبهون 

ِّ
يحتاجون إلى محّررين، ُيدق

وُيصّححــون كتاباتهــم. نــادرون هــم أولئــك 
 .

ً
املحّررون أصال

نوفمبــر/   24 ـ   15(  38 الـــ  الــدورة  فــي 
تشــرين الثانــي 2016( لـــ »مهرجــان القاهــرة 
الســينمائي الدولــي«، يتأّكــد قــارئ صحــف 
يوميــة مصريــة مــن أن »النقــد الســينمائي« 
شــبه مختــٍف،  أنــه  أو  مــأزق،  بألــف  ُمصــاب 
لغويــة  بأخطــاء  مليئــة  كتابــات  ملصلحــة 
ونحويــة وتحريريــة، ال عالقــة لهــا بالنقــد. 
حة، 

ّ
ومســط متســّرعة  صحافيــة  كتابــات 

وأســئلته  املهرجــان  عــن  كثيــرًا  تبتعــد 
الكثيــرة، النطالقهــا مــن مصالح وحســابات 
ة. متابعات 

ّ
وارتباطــات غيــر ســينمائية البت

 ،
ً
مثــال باملصــرّي  إاّل  تكتــرث  ال  صحافيــة 

منصرفــة عــن كل مــا هــو غيــر مصــرّي. وفــي 
»املصــرّي«، كــّم هائل من الفوضى واملصالح 
بقســم  تليــق، غالبــا،  والنعــرات. حــوارات ال 
املنّوعــات، لشــّدة بهتانهــا وســطحيتها، مــا 
يعنــي ابتعادهــا املطلــق عن النقد والســجال 

والنقاش.
النقــد نــادٌر. وندرتــه ال تظهر في مهرجانات 
آفــة،  ســينمائية عربيــة دوليــة فقــط. ندرتــه 
والعمــل علــى إصــالح الحــال دونــه مصاعــب 
فــي  مأزومــة،  بعقليــة  أواًل  مرتبطــة  جّمــة، 

شتى أمور الحياة.
نديم...

في أحوال النقد السينمائي العربي الراهن

ماذا يحدث، عندما 
يوافق أصدقاء، 

ورفيقاتهم أو 
زوجاتهم، على قراءة 

الرسائل واالستماع 
إلى االتصاالت الواردة 

كلّها على هواتفهم 
الخلوية؟

أخبار
◆  أنهى السوري غسان مسعود تصوير 

دوره في »الكتابة على الثلج« للفلسطيني رشيد 
ل فيه إلى جانب املصري 

ّ
مشهراوي، علمًا أنه يمث

عمرو واكد، وآخرين. ويتطّرق الفيلم إلى النضال 
هام 

ّ
الفلسطيني، والعقلّية املتطّرفة، والتكفير، وات

اآلخر بالخيانة، من خالل قّصة تعّرض مخيم 
فلسطيني لقصٍف إسرائيلي. في اإلطار نفسه، 

ال يستسيغ مسعود لقب »الفنان العاملي«، معتبرًا 
أنه )اللقب( يتضّمن استفزازًا وتعاليًا على زمالئه 
ل لقب فنان فقط«.

ِّ
فض

ُ
في الوسط الفني العربي: »أ

◆ بعد 6 أعوام على ُمشاركتها في »الهاربون« 
)2010( لفلوريا سيغيسموندي، بتأديتها 

شخصية مغنية الـ »روك« جوان جات، تعود 
األميركية كريسنت ستيوارت )1990( إلى هذا 

العالم الفني، بمشاركتها في شريط »فيديو 
 كليب« جديد لفرقة »رولينغ ستونز«، 

 ،Ride ‘Em On Down الخاص بأغنية
 ،Blue And Lonesome املأخوذة من ألبوم
الصادر في 2 ديسمبر/ كانون األول 2016. 
وفيه، تندفع املمثلة الشابة في شوارع لوس 

 أنجلوس، بسيارتها الـ »فورد موستانغ«،
كأنها تريد »تحّدي« فن ديزل، في »سريع 

وغاضب 9«.

◆ في إطار الدورة الـ 8 )19 ـ 22 ديسمبر/ كانون 
األول 2016( لـ »املهرجان الدولي للفيلم الوثائقي 
قام 4 ندوات بمشاركة 

ُ
في خريبكة« )املغرب(، ت

باحثني ومعنيني بالسينما الروائية والوثائقية: 
»املدينة في السينما«، و»الفنون في السينما«، 
و»املشرق العربي والغرب... بعيون مغربية«، 

و»السرد في الفيلم الوثائقي«. ُيذكر أن املسابقة 
الرسمية تتضّمن 14 فيلمًا، و»مسابقة أفالم 

الهواة« 4 فقط. 

◆  ُيشارك األميركي جاستس سميث )1995( 
في »العالم الجوراسي 2« لخوان أنتونيو بايونا، 
لكن من دون اإلعالن، لغاية اآلن، عن الدور الذي 
سيؤّديه، علمًا أن املعلومات التي ُيمكن أن تكون 
دة حول املشروع الجديد هذا، غير معروفة، 

ّ
مؤك

ألن املخرج بايونا واملنتج كولن تريفوّرو يعتمدان 

على السّرية املطلقة، لغاية االنتهاء من التصوير، 
.

ّ
على األقل

◆  بني 3 و7 ديسمبر/ كانون األول 2016، 
ُيقيم »نادي لكل الناس« الدورة الـ 13 »مهرجان 

الفيلم العربي القصير«، في بيروت، التي تتضّمن 
مسابقة رسمية، ُيشارك في لجنة تحكيمها 

املخرجون املصري خيري بشارة، والعراقي قيس 
الزبيدي، واللبناني جان كلود قدسي، واللبنانيان 
عبلة خوري )منتجة( وفادي أبي سمرا )ممثل(.

صندوق   
أسود

»غرباء تمامًا« 
لإليطالي باولو جينوفيزي

»آخر أيام المدينة« لتامر السعيد: نقاشات مختلفة

أثنــاء التدريبــات، أتمــّرن مــع املمثلــني كثيــرًا، أكثــر ممــا أفعلــه علــى 
»البالتوه«، حيث أرغب في أن تســير األمور بشــكٍل ســريع. هناك 
عمــل كثيــٌر »ضــد التيــار«، حتــى لــو أن هذا يختلف مــن ممثل إلى 
، فــي »الزبــون«، تعاملــت كثيــرًا مــع ممثــل دور الزبــون، 

ً
آخــر. مثــال

ألبســته زّي ســجني، وجعلتــه يلتقــي ممثلــي أدوار امرأتــه  الــذي 
وأقاربه، قبل التصوير، اللتقاط ُصور فوتوغرافية لهم. 

أصغر فرهادي  

بالنســبة إلــى طريقــة تعاملــي مــع املمثــل، أقــول إنهــا، ببســاطة، ال 
تقوم على إعطاء تعليمات مباشرة له. أعطيه السيناريو )طبعًا(، 
ها، 

ّ
ها، وشــحناته العاطفية كل

ّ
واثقًا من أنه ســيقرأه بمشــاعره كل

فاجــأ بدرجة 
ُ
ليســتقبل العواطــف التــي عليــه أن يفهمهــا. أحيانــًا، أ

استيعابه الدور.
خيري بشارة

ق« لبيلي ديكسون، يؤّدي راين أوكوين دور صاحب  في »صدِّ
 األزمات الراهنة 

ّ
مصنع )ماثيو(، ُيشرف على اإلفالس، في ظل

فــي العالــم، لكنــه يلتقــي صبيــًا )إيــزاك رايــن بــراون( يحــّب كــرة 
القــدم و»يؤمــن باملعجــزات«، فيتولــى ماثيــو تأســيس فريــق من 
الصغــار وتدريبهــم علــى اللعبــة تلــك. وذلــك فــي إطــار اجتماعي 

إنساني متكامل.

بعد مغامراته املختلفة في »مهمة: مستحيلة« و»جاك ريتشر«، 
يواجــه األميركــي توم كــروز املومياء، في »املومياء«، التي تعيد 
»يونيفرســال« إنتــاج سلســلة األفــالم الحاملــة العنــوان نفســه. 
لكن شركة اإلنتاج الهوليوودية اكتفت بالقول، إن الحلقة األولى 
 عنهــا 

ٌ
تلــك ســتكون أكثــر رعبــًا وتشــويقًا، ممــا هــو معــروف

 إلــى أن الخــوف ســيكون أقــوى، فــي فيلــم ُيعيــد 
ً
ســابقًا، ُمشــيرة

إحياء مومياءات، في مواجهتها مع البشر.

أقوالهم

أفعالهم
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أكدت مصادر 
من اتحاد 
أميركا الجنوبية 
لكرة القدم، 
»كونميبول«، 
أن فريق 
شابيكوينسي 
البرازيلي سيتوج 
بطال لمنافسات 
»كوبا سود 
أميركانا« دون 
أن يخوض 
المباراة النهائية، 
تكريما لضحاياه، 
الذين سقطوا 
في حادث 
الطائرة، التي 
كانت تقلهم 
إلى كولومبيا 
لمواجهة فريق 
أتليتكو ناسيونال، 
في النهائي 
القاري األول في 
تاريخ الفريق 
حسرة كبيرة على ضحايا فريق شابيكوينسي )Getty(البرازيلي.

تكريم األبطال

سيكون أمام كاشيما أنتلرز خمسة أيام فقط 
لالحتفال بإحراز لقب الدوري الياباني لكرة القدم 

للمرة الثامنة، قبل أن يواجه أوكالند سيتي في 
كأس العالم لألندية. وتوج كاشيما باللقب بشكل 
غير متوقع إذ خسر ذهابا 1-صفر ثم تأخر بهدف 

في لقاء اإلياب أمام أوراوا ريدز. لكن املهاجم مو 
كانازاكي سجل هدفني، أحدهما من ركلة جزاء في 

الدقيقة 79 ليمنح كاشيما لقبه األول، ويستكمل 
عقد املتأهلني لكأس العالم لألندية.

ألغيت مباراة ميتز ضد أوملبيك ليون في دوري 
الدرجة األولى الفرنسي لكرة القدم، بعد إلقاء 

ألعاب نارية على أرض امللعب بالقرب من انطوني 
لوبيز حارس مرمى الفريق الضيف. وطلب الحكم 

ليونيل غافريدو من العبي الفريقني ترك امللعب 
في الدقيقة 31 بعد الواقعة، ووفقا للوائح الدوري 
الفرنسي فإن املباراة يتم إلغاؤها إذا توقف اللعب 

ملدة 45 دقيقة، وهو ما حدث بعد نقل الحارس 
للمستشفى لتلقي العالج.

تحدث جيوفاني سيميوني، مهاجم جنوى 
اإليطالي، عن مستقبل والده دييغو سيميوني، 
املدير الفني الحالي ألتلتيكو مدريد، إذ أكد أن 
انتقاله لتدريب إنتر ميالن اإليطالي »سيحدث 

عاجال أم آجال«. وفي تصريحات ملحطة 
)أوندا ثيرو( اإلسبانية، تطرق نجل مدرب 

»الروخيبالنكوس«، الذي يقدم موسما طيبا، 
للحديث حول مستقبل سيميوني الذي من 

املحتمل أن يعود في وقت ما إلى فريقه السابق.

كاشيما أنتلرز 
يتأهل لكأس العالم 

لألندية

ألعاب نارية تتسبب 
في إلغاء مباراة 

ميتز وليون

نجل سيميوني: 
والدي سينتقل يومًا 

ما لتدريب إنتر ميالن
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شاركت مصر 11 مرة 
في المنافسات وُتوجت 

باللقب في ثالث

أتليتكو مدريد يواصل نزيف النقاط في الليغا
واصل أتليتكو مدريد نزيف النقاط بتعادله على ملعبه سلبيًا مع إسبانيول في 
الجولة الرابعة عشرة بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم. واحتفظ االتلتي 
بهذا التعادل باملركز الرابع بفارق األهداف أمام فياريال وعلى بعد تسع نقاط 
من ريال مدريد املتصدر في حني أضاف إسبانيول نقطة لرصيده ليصل إلى 
19 في املركز الثاني عشر. دانت السيطرة بشكل كامل ألتليتكو طوال اللقاء لكن 
اسبانيول استطاع تهديد مرمى الروخيبالنكوس مرتني من هجمتني مرتدتني 
في كل شوط أجهضهما الحارس السلوفيني يان أوبالك. في املقابل لم يتمكن 
األتليتي رغم سيطرته من تشكيل خطورة على مرمى الضيوف سوى في كرة 
الثاني من  الشوط  كــرة في منتصف  بعدما ســدد  أنطوان غريزمان  للفرنسي 

الجهة اليسرى مرت من أسفل الحارس بمحاذاة خط املرمى إلى الخارج.

تشلسي يسقط السيتي على ملعبه بثالثية
عزز تشلسي صدارته للدوري اإلنكليزي املمتاز بفوزه على مضيفه مانشستر 
الـــ14  الجولة  انطالقة  فــي  أهـــداف مقابل واحــد  »االتــحــاد« بثالثة  سيتي بملعب 
)د60(  كوستا  دييجو  اإلســبــانــي  توقيع  تشلسي  ثالثية  حملت  البطولة.  مــن 
هدف  جــاء  فيما  )د90(،  هـــازارد  إديـــن  والبلجيكي  )د70(  ويليان  والــبــرازيــلــي 
بالخطأ في مرماه )د45(.  الوحيد من خالل جــاري كاهيل  مانشستر سيتي 
التحم  بعدما  الفريقني  العبي  بني  مشادة  اللقاء  من  األخــيــرة  الدقيقة  وشهدت 
األرجنتيني سرخيو أغويرو بالبرازيلي ديفيد لويز متسببًا في سقوطه، ولكن 
استؤنف اللعب لثوان قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية بعدما طرد أجويرو 

والبرازيلي فرناندينيو. وبفوزه رفع تشلسي رصيده إلى 34 نقطة.

يوفنتوس ينفض غبار خسارة جنوى 
بثالثية أمام أتاالنتا

بعدما حقق  اإليطالي  الــدوري  في  انتصاراته  اللقب،  يوفنتوس، حامل  استعاد 
فوزا مستحقا بثالثة أهداف مقابل واحد على حساب ضيفه أتاالنتا على ملعب 
الدرجة  لـــدوري  عشرة  الخامسة  الجولة  منافسات  فــي  ســتــاديــوم«  »يوفنتوس 
األولى اإليطالي لكرة القدم. وتمكن »البيانكونيري« من قتل اللقاء بعدما سجل 
البرازيلي  ثنائية في غضون أربــع دقائق خالل الشوط األول )ق15 و19( عبر 
الشوط  الترتيب. وفي  دانييلي روجاني على  الصاعد  واملدافع  أليكس ساندرو 
الثاني، اختتم ماريو ماندزوكيتش ثالثية أصحاب األرض في الدقيقة 64 ، قبل 
أن يحرز العب الوسط السويسري ريمو فريلير هدف الشرف للفريق الضيف 

في الدقيقة 82.

اليبزيغ يواصل صدارة الدوري األلماني بفوز 
على شالكه

 1-2 بفوزه  )بوندسليغا(  القدم  لكرة  األملاني  الــدوري  اليبزيغ صــدارة  استعاد 
على ضيفه شالكه في الجولة الـ13 باملسابقة. تقدم تيمو ويرنير من ركلة جزاء 
للضيوف  تعادل  كوالسينا  سياد  أن  إال  الثانية  الدقيقة  في  األرض  ألصحاب 
بعدما سجل كوالسيناك  بنيران صديقة  الفوز  هــدف  وجــاء  الدقيقة 31.  عند 
هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 47، لتذهب نقاط املباراة الثالث لاليبزيغ 
فارق  على  االنتصار  بهذا  اليبزيغ  وحافظ  للبوندسليغا.  املوسم  هذا  الصاعد 

الثالث نقاط مع مالحقه بايرن ميونخ وله 30 نقطة.

أيندهوفن يواصل المعاناة في الدوري
واصل بي إس في أيندهوفن مسلسل نزيف النقاط في الدوري الهولندي لكرة 
القدم، بعدما سقط في فخ التعادل السلبي خارج الديار أمام املتواضع رودا على 
ملعب »بارك ستاد ليمبورج« في إطار الجولة الـ15 من املسابقة. ويعد هذا هو 
التعادل الثالث في آخر أربع مباريات، السادس هذا املوسم، لرجال فيليب كوكو، 
التي من املمكن أن تبتعد في  املنافسة على الصدارة  ليضعفوا من آمالهم في 
حالة فوز فينورد وأياكس، األول والثاني على الترتيب، يوم األحد أمام كل من 

سبارتا روتردام وجرونينجن على الترتيب.

القاهرة ـ العربي الجديد

لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه، وعــلــى حــســاب 
املنتخب اإلنكليزي العريق، حصل املنتخب 
املــــصــــري لـــســـيـــدات اإلســـــكـــــواش عـــلـــى لــقــب 
بطولة العالم للفرق، بعد تغلبه في املباراة 
الــنــهــائــيــة عــلــى إنــكــلــتــرا 2 /1 فـــي الــبــطــولــة 
التي أقيمت في العاصمة الفرنسية باريس، 
خالل الفترة من 28 نوفمبر/تشرين الثاني 

إلى 3 ديسمبر/كانون األول.
ــبـــاراة الــنــهــائــيــة الــتــي أقــيــمــت مساء  وفـــي املـ
الــســبــت، خــســرت نـــور الشربيني أمـــام لــورا 
ــوران جـــوهـــر على  ــ نــ ــازت  ــ مـــاســـارو 1-3، وفــ
أليسون واترز 3-صفر، ورنيم الوليلي على 

سارة غان بيري 3-صفر.
ولـــم تــحــصــل مــصــر عــلــى الــلــقــب مــن قــبــل إال 
مــرتــن عــبــر تــاريــخــهــا، أوالهـــمـــا فــي نسخة 
املــنــتــخــب  عـــلـــى  ــفــــوز  ــالــ بــ مـــصـــر  ــــي  فـ  2008
اإلنكليزي  2 /1 حن فازت أمنية عبد القوي 
وإنــجــي خــيــر الــلــه وخــســرت رنــيــم الوليلي، 
وثانيتهما في نسخة عام 2012 في مدينة 

ــــداف فـــي فــوز  ــرز عــلــي مــبــخــوت أربـــعـــة أهـ أحــ
الــشــبــاب،  الــجــزيــرة 7-3 عــلــى مضيفه  فــريــقــه 
بينما عـــاد األهــلــي لــالنــتــصــارات وفـــاز على 
العاشرة مــن دوري  فــي املرحلة  الــوحــدة 1-2 
املحترفن اإلماراتي لكرة القدم. وغاب األهلي 
حامل اللقب عــن االنــتــصــارات فــي آخــر ثالث 
ــــوالت، حــيــث كـــان فــــوزه األخـــيـــر عــلــى حتا  جـ
ــانـــي مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــثـ ــر فــــي الـ ــفــ 6-صــ
الثاني املاضي. ورفع مبخوت رصيده إلى 14 
هدفًا لينفرد بصدارة هدافي املسابقة بفارق 
سيباستيان  األرجنتيني،  عن  أهــداف  ثالثة 
برصيد  الوحدة  هــداف  )تيجالي(  تاليابوي 
11 هـــدفـــًا. وكــــان يــمــكــن ملــبــخــوت أن يضيف 
هــدفــًا خــامــســًا لـــوال إضــاعــتــه ركــلــة جــــزاء في 
الــدقــيــقــة 49 وهـــو مــا كـــان سيبعده بــصــدارة 
هدافي البطولة املحلية، بفارق 4 أهداف عن 

أقرب منافسيه. 
وقــــــــــال الــــــالعــــــب الـــــــدولـــــــي اإلمــــــــــاراتــــــــــي، فــي 
الرياضية، عقب  أبوظبي  تصريحات ملحطة 
ــاراة: »الـــحـــمـــد لــلــه هــــذا فــضــل مـــن ربـــي.  ــ ــبـ ــ املـ
زمـــالئـــي واملــــــدرب لـــم يــقــصــروا مــعــي واملــهــم 

إنكلترا  على حساب  وكانت  الفرنسية،  نيم 
أيضا بالفوز 2/ 1 في املباراة النهائية، حن 
فازت رنيم الوليلي وأمنية عبد القوي رغم 

خسارة نور الشربيني في املباراة األولى.
مــن نسخة 1996، شــاركــت مصر  واعــتــبــارا 
11 مــرة، وحصدت املركز الرابع ثالث مرات 
أعوام 2000 و2002 و2004، وثالث ذهبيات 
فضية  ومــيــدالــيــة  و2016،  و2012   2008 فــي 

في 2006، وبرونزية في 2014.
وتحمل إنكلترا لقب البطولة التي أقيمت في 
البطولة  فعاليات  تجرى  حيث   ،2014 كندا 
كــل عامن مــرة للرجال فــي األعـــوام الفردية 

ومرة للسيدات في األعوام الزوجية.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــري إلــــــى املـ ــ ــــصـ ــنـــتـــخـــب املـ وصــــعــــد املـ
الــنــهــائــيــة بـــالـــفـــوز عــلــى فــرنــســا فـــي نصف 
النهائي 3/صفر، حن تغلبت نور الشربيني 
ــيــــم الــولــيــلــي  عـــلـــى كـــامـــيـــل ســـيـــرمـــنـــور، ورنــ
لــورا بومبورتيه، ونـــوران جوهر على  على 
كولن أومــارد، فيما تفوق في ربع النهائي 
عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة. وكــانــت 
بطالت مصر تجاوزن الدور األول بالعالمة 

الفوز والنتيجة. تسجيلنا ثالثة أهــداف في 
الــبــدايــة ســهــل علينا املـــبـــاراة«. وعـــن إهـــداره 
ركــــالت الـــجـــزاء فـــي املـــبـــاريـــات األخـــيـــرة، قــال 
مبخوت »هذا عادة ما يحدث لكنني سأحاول 
الــتــســجــيــل مــن ركــــالت الـــجـــزاء فــي املــبــاريــات 
الجزيرة  نجح  الكبير  الــفــوز  وبــهــذا  املقبلة«. 
فــي الــتــقــدم لــلــصــدارة بــرصــيــد 23 نــقــطــة من 
تسع مباريات متفوقًا على الوصل املتصدر 
السابق بنقطة واحدة بينما تراجع الشباب 
لــلــمــركــز الـــرابـــع بــرصــيــد 18 نــقــطــة مـــن عشر 
مباريات متأخرًا بفارق األهداف عن األهلي، 
الــذي خــاض مــبــاريــات أقــل. وافتتح مبخوت 
ــائــــق مــــن الـــبـــدايـــة  األهــــــــداف بـــعـــد ثـــمـــانـــي دقــ
بتسديدة من داخــل منطقة الــجــزاء، وأضــاف 
خلفان مبارك الهدف الثاني في الدقيقة 23، 
الــهــدف  وبــعــدهــا بدقيقتن أضـــاف مــبــخــوت 
الثالث للجزيرة والثاني له. وشهدت املباراة 
ــومــــاس دي فــيــنــســيــنــتــي،  أيـــضـــًا تــســجــيــل تــ
ــدأت فــي  ــ ــة أهـــــــداف بــ مـــهـــاجـــم الـــشـــبـــاب، ثـــالثـ
ــع اخــتــتــمــهــا  ــ الـــدقـــيـــقـــة 27 بـــعـــد مـــجـــهـــود رائــ
بــتــســديــدة مـــن داخـــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء. وفــي 
الدقيقة 54 وضع مبخوت هدفه الثالث لكن 
الجزيرة  دفــاع  خطأ  استغل  فينسينتي  دي 
وجعل النتيجة 4-2 في الدقيقة 70. وبعدها 
بــدقــيــقــتــن، أضـــاف مــبــارك بــوصــوفــة الــهــدف 
الخامس للجزيرة من متابعة تسديدة مبارك 
الرائعة من داخل منطقة الجزاء لترتد من يد 
ســالــم عبد الــلــه، حـــارس الــشــبــاب، ويسكنها 
بوصوفة الشباك. وقبل النهاية بعشر دقائق 

ــى، بــالــفــوز في  ــ الــكــامــلــة فــي املــجــمــوعــة األولـ
ونيوزيلندا  الهند  متتالية:  مباريات  ثــالث 

واملكسيك بنتيجة واحدة وهي 3/صفر.
ومــثــلــت املــنــتــخــب املـــصـــري نـــور الــشــربــيــنــي 
ــم الـــولـــيـــلـــي ونــــــــوران جـــوهـــر وأمــنــيــة  ــيــ ورنــ
عــبــد الـــقـــوي، ووضــعــه االتـــحـــاد الـــدولـــي في 
التصنيف األول على 17 دولــة شــاركــت في 

البطولة.
ــي املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة إنــكــلــتــرا  ــت فــ ــعــ ووقــ
األميركية وويلز وكندا،  املتحدة  والواليات 
وأستراليا  وهــولــنــدا  ماليزيا  الثالثة  وفــي 
والنمسا، وفي الرابعة هونغ كونغ واليابان 

وفرنسا وإسبانيا وأملانيا.
يذكر أن العبة املنتخب املصري لإلسكواش، 
التصنيف  تــصــدرت  كــانــت  الشربيني،  نــور 
الــعــاملــي لــســيــدات الــلــعــبــة، ولــلــشــهــر السابع 
عــلــى الــتــوالــي مــنــذ يـــومـــن، وقـــد عــبــرت عن 
ســعــادتــهــا بــهــذا اإلنـــجـــاز مـــن خـــالل رســالــة 
قمة  على  لله  »الحمد  وكتبت:  تويتر.  على 
الــتــصــنــيــف الـــعـــاملـــي لــلــشــهــر الـــســـابـــع عــلــى 

التوالي«.
ــــات مـــصـــريـــات،  ــبـ ــ وشـــمـــلـــت الـــقـــائـــمـــة 4 العـ
حــيــث جــــاءت فــي الــوصــافــة رنــيــم الــولــيــلــى، 
وحــلــت نـــــوران جــوهــر فـــي املــرتــبــة الــثــالــثــة، 
وجـــاءت اإلنكليزية لـــورا مــارســوفــى رابــعــة، 
والــفــرنــســيــة كــامــيــلــى ســيــرمــى فـــي املــرتــبــة 
الــخــامــســة، ونــيــكــول ديفيد ســادســة، بينما 
األميركية  الــالعــبــة  صبحى،  أمــانــدا  احتلت 

من أصول مصرية، املركز السابع.

ســجــل مــبــخــوت هـــدفـــه الــــرابــــع عــنــدمــا حــول 
إلــى داخــل الشباك من مدى  تمريرة عرضية 
فــارس جمعة سباعية  يختتم  أن  قبل  قريب 
النهاية بدقيقتن. واختتم دي  الجزيرة قبل 
فــيــنــســيــنــتــي ثــالثــيــتــه فـــي الـــوقـــت املــحــتــســب 

وحسم   .3-7 النتيجة  لتصبح  الــضــائــع  بــدل 
األهلي فوزه على ضيفه الوحدة في الشوط 
في  الحمادي  إلسماعيل  هدفن  عبر  الثاني 
الدقيقة  والقائد أحمد خليل في  الدقيقة 53 
68، وقلص تيجالي هداف الوحدة الفارق في 

الوقت املحتسب بدل الضائع. وصعد األهلي 
لــلــمــركــز الــثــالــث بــرصــيــد 18 نــقــطــة مــن تسع 
مباريات، بفارق نقطتن عن الوحدة صاحب 

املركز الخامس.

وهران في صدارة الدوري الجزائري
وعوض فريق مولودية وهران تأخره بهدف 
عــلــى شبيبة   1-3 لــيــفــوز  األول  الـــشـــوط  فـــي 
ــدارة دوري املحترفن  الـــســـاورة، ويــنــتــزع صـ
الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم. افــتــتــح عــبــد الرحمن 
الدقيقة  الزائر في  للفريق  التسجيل  بورديم 
الثالثة، وانتظر وهــران حتى الشوط الثاني 
وهشام  تيبة  بــن  عـــادل  عبر  ثالثية  ليسجل 
شريف وأمــن سويبع، فــي الــدقــائــق 58 و70 
و74. ورفــع مولودية وهــران رصيده إلــى 24 
نقطة فــي الــصــدارة بــفــارق نقطة واحـــدة عن 
حــامــل الــلــقــب، اتــحــاد الــعــاصــمــة، الـــذي خسر 
2-1 أمــــام اتـــحـــاد بــلــعــبــاس. وتـــوقـــف رصــيــد 
شــبــيــبــة الـــــســـــاورة عـــنـــد 18 نـــقـــطـــة بـــاملـــركـــز 
عــن تحقيق  القبائل  الــســابــع. وعــجــز شبيبة 
أول فوز بملعبه هذا املوسم، وخسر 1-صفر 
أمـــــام أوملـــبـــي املـــديـــة ثـــالـــث الــتــرتــيــب بــفــارق 
األهــداف عن اتحاد العاصمة. كما فاز فريق 
تاجنانت،  دفـــاع  على   1-2 داي  حسن  نصر 
واحد  بمركز  متقدما  الثامن  للمركز  ليتقدم 
باتنة  شباب  وتــعــادل  الخاسر.  الفريق  على 
أهــــداف ليحتال  بـــدون  مــع شــبــاب قسنطينة 

املركزين 10 و11 على الترتيب.
)رويترز(

فوز للجزيرة اإلماراتي ووهران في صدارة دوري الجزائرمصر تتوج ببطولة العالم لالسكواش لفرق السيدات
فازت مصر بلقب بطولة 
العالم لالسكواش للفرق 

بعد تغلبها بنتيجة 1-2 
في النهائي على إنكلترا

حقق الجزيرة اإلماراتي 
فوزًا كبيرًا على الشباب 

بسباعية، بينما تصدر 
وهران الدوري الجزائري

)Getty/نور الشربيني العبة منتخب مصر لالسكواش )فرانس برس

رونالدو لم يكن في مستواه وميسي غاب في الكثير من األوقات )بوراك أكبولوت/األناضول(

دقيقة صمت عن أرواح العبي تشابيكوينسي )بوراك أكبولوت/األناضول(

)Getty/علي مبخوت نجم الجزيرة اإلماراتي )توم دوالت

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

أسدل الستار عن كالسكيو الكرة 
وريــال  برشلونة  بــن  اإلسبانية 
مدريد في الجولة الرابعة عشرة 
من الليغا، وشهد الكثير من األحداث املهمة 
على ملعب الكامب نو، أبرزها هدف املدافع 
اإلسباني سرجيو رامــوس في آخر أنفاس 
األورغواياني  الالعب  تقدم  بعدما  املــبــاراة، 

لويس سواريز بالنتيجة في الدقيقة 53.

دقيقة صمت وراية كتالونية
كــان وقــوف العبي برشلونة وريـــال مدريد 

كالسيكو 
األرض

راموس يظهر مجددًا

انتهى كالسيكو األرض بين نادي برشلونة وغريمه 
ملعب  على  جرى  الذي  مدريد  ريال  التقليدي 
الكامب نو في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة 

الدوري اإلسباني بالتعادل اإليجابي

تقرير

فـــي مــلــعــب الـــكـــامـــب نـــو بــإقــلــيــم كــتــالــونــيــا 
فـــريـــق  العــــبــــي  أرواح  عـــــن  صــــمــــت  دقــــيــــقــــة 
سقطوا  الــذيــن  الــبــرازيــلــي،  تشابيكوينسي 
ــانـــت تــقــّلــهــم  ــتـــي كـ بـــعـــد تــحــطــم الـــطـــائـــرة الـ
نـــحـــو كـــولـــومـــبـــيـــا لــــخــــوض نـــهـــائـــي كـــوبـــا 

ــام أتــلــتــيــكــو نــاســيــونــال  ــ ســـودأمـــيـــركـــانـــا أمـ
ــا فــــي املـــــبـــــاراة، فــــأمــــام 98 ألـــف  ــرز ربـــمـ ــ ــ األبـ
إلى جانب بعضهم  النجوم  متفرج، تجّمع 
بــعــيــدًا عـــن الــطــريــقــة الــكــالســيــكــيــة املــتــبــعــة، 
ليونيل  األرجنتيني  الفريقن  قــائــدا  فــكــان 
مــيــســي واإلســـبـــانـــي ســرجــيــو رامـــــوس إلــى 
الالعبون،  وكذلك  البعض  بعضهما  جانب 
تحية  الجميع  صفق  الدقيقة  انــتــهــاء  ومــع 
ألرواح الـ76 الذين سقطوا في هذه الفاجعة.
ــان لــجــمــاهــيــر بــرشــلــونــة قصة  وكـــالـــعـــادة كـ
ــاريــــات الـــعـــاملـــيـــة الـــتـــي يــحــضــرهــا  ــبــ ــي املــ فــ
ــدد كـــبـــيـــر مــــن مـــحـــبـــي كـــرة  ــ ويـــشـــاهـــدهـــا عــ
الــقــدم حــول الــعــالــم، إذ طالبت كما كــل مرة 
رفع  بعدما  إسبانيا  عن  اإلقليم  باستقالل 
مشجعو الفريق الكتالوني األعالم الخاصة 
بهم، والتي يحظرها القانون الرياضي في 
إســبــانــيــا، إذ كــانــت الــســبــب فــي الــكــثــيــر من 
املـــرات بــفــرض عــقــوبــات على الــنــادي ورفــع 
الجمهور الفتة كتب عليها »مرحبًا بكم في 

الجمهورية الكتالونية«.

غياب النجمين
دائمًا ما تسلط وسائل اإلعالم الضوء على 
ــالـــدو  الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـ
ليونيل  األرجنتيني  وكذلك  مــدريــد(  )ريــال 
لكن  كالسيكو،  كــل  قبل  )برشلونة(  ميسي 
ــان ولــــم يــنــجــحــا في  ــنــ هــــذه املـــــرة غــــاب االثــ
التأثير على نتيجة املباراة، وإن كان الثاني 
حاول القيام ببعض األمور في اللقاء أكثر.

ظهر رونالدو الذي فشل في تسجيل هدف 
ــتـــراب مـــن دي  جـــديـــد فـــي الــكــالســيــكــو لـــالقـ
ستيفانو صاحب املركز الثاني برصيد 18 
هــدفــًا، ليبقى الـــدون بـــ16 هــدفــًا، واقتصرت 
مــحــاولــتــه فــي املـــبـــاراة عــلــى بــعــض الــكــرات، 
أبــــرزهــــا تــلــك الـــتـــي تـــجـــاوز فــيــهــا مــدافــعــن 
وسددها بن أحضان الحارس األملاني تير 
شتيغن، مــرورًا بكرة لم تعرف عنوانًا حن 
الــثــالث وآخــرهــا رأســيــة لم  علت الخشبات 
تشكل الكثير من الخطورة في آخر 5 دقائق.

أما ميسي الذي لم يتمكن للمباراة السادسة 
املنافس  أمــام  التسجيل  الكالسيكو من  في 
ــو هــــداف  ــ مــــدريــــد وهــ ريـــــــال  مــحــلــيــًا  األول 
الكالسيكو بـ21 هدفًا، منذ املباراة التي فاز 
فيها برشلونة بنتيجة 4-3 وكان له هاتريك 
يومها في عهد مواطنه تاتا مارتينو، ولكن 
اإلسباني  املـــدرب  عهد  فــي  استمر  النحس 
لــويــس إنــريــكــي إذ لــم يسجل ليو أي هدف 
في شباك الفريق املدريدي، وهو الذي كان 

النجمان رونالدو 
وميسي فشال في 

التسجيل بالكالسيكو

)Getty/سرجيو راموس صاحب الهدف القاتل في الدقيقة 92 )أنخيل مارتينيز

قــريــبــًا مــن ذلـــك حــن وجـــد نفسه فــي موقع 
مناسب للتسجيل، لكن كرته جــاورت قائم 

الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.

زيدان وإنريكي
يبدو أن زيدان يسير بشكل جيد في الدوري 
اإلســبــانــي وكــذلــك عــلــى صعيد نــتــائــج ريــال 
مدريد بعدم تلقي أي هزيمة، إذ حافظ على 
ســجــلــه الـــخـــالـــي مـــن الــخــســائــر لــــــ33 مـــبـــاراة 
ــدرب اإلســبــانــي  مــتــتــالــيــة، وأفــشــل مخطط املــ
بقي  وبالتالي  السلسلة،  هذه  لكسر  إنريكي 

الفارق بن الطرفن 6 نقاط.
الــشــوط األول أن يتفوق  فــي  استطاع زيـــدان 

زيــدان، كان إقحام البرازيلي كازيميرو الذي 
أعاد بعض التوازن لخط الوسط، بعدما فقد 

الفريق لدقائق عديدة هويته.

راموس الحاسم
ــان املــــدافــــع ســرجــيــو  ــ ــاراة كـ ــ ــبـ ــ قـــبـــل نـــهـــايـــة املـ
رامـــــوس صــاحــب الــكــلــمــة الــفــصــل هـــذا األمـــر 
فعلى  قاطبة،  العاملية  الصحافة  عليه  أكــدت 
ديلو سبورت«  قالت »الغازيتا  املثال  سبيل 
اإليطالية »رامــوس يرد على سواريز ويعيد 
أمـــا مواطنتها  الــبــدايــة«،  إلـــى نقطة  املـــبـــاراة 
تـــوتـــوســـبـــورت فــكــتــبــت: »ســـرجـــيـــو رامـــــوس 
يــحــرج بــرشــلــونــة فــي الـــــ90 وريــــال مــدريــد ال 

عــلــى نــظــيــره إنــريــكــي فـــي الـــوســـط ال سيما 
مــن خـــالل تــحــركــات الــالعــب الــكــرواتــي لوكا 
ــتــــش، والـــــــذي كـــــان مــــحــــورًا النـــطـــالق  مــــودريــ
هجمات امليرنغي، إضافة لدوره الدفاعي في 
وبالفعل  ميسي،  األرجنتيني  النجم  إيــقــاف 
نــجــح فـــي ذلــــك بــأكــثــر مـــن مــنــاســبــة، كــمــا أن 
التنظيم الدفاعي بدا واضحًا إذ فشل نجوم 
ــي اقـــتـــحـــام املـــنـــاطـــق الــخــاصــة  بـــرشـــلـــونـــة فــ
بـــالـــزوار. تــفــوق إنــريــكــي فــي الــشــوط الــثــانــي 
ومع تسجيل سواريز للهدف زادت حظوظه 
وكــان قريبًا في أكثر من مــرة النتزاع التقدم 
املــريــح لــكــن العــبــيــه أضـــاعـــوا فــرصــًا عــديــدة، 
للفرنسي  بالنسبة  الثاني  الشوط  في  األهــم 

يزال متقدمًا بفارق ست نقاط، وفريق لويس 
إنريكي افتقد فرصة لتضييق الفارق«. وتكرر 
الــعــنــوان تــقــريــبــًا فـــي »بــيــلــد« األملــانــيــة الــتــي 
قــالــت: »رامــــوس يــســرق الــفــوز مــن برشلونة، 
شــكــرًا ســرجــيــو، الـــريـــال يــبــقــي عــلــى املــســافــة 
املــيــرور  أمـــا صحيفتا  عينها عــن مــالحــقــه«، 
والديلي ميل البريطانّيتان فركزتا على أمر 
مهم فــاألولــى قالت: »كــان ال بد أن يكون هو 
مــع بــدء العد التنازلي، وريـــال مــدريــد يتجه 
ارتــفــع سرجيو  ألول هزيمة بعد 33 مــبــاراة، 
ــغــــى تــقــدم  ــلــــى وســــجــــل الــــهــــدف الـــــــذي ألــ ألعــ
برشلونة برأسية أخرى من سواريز«، وجاء 
في الثانية: »سرجيو راموس يفعل ذلك مرة 

ــام بــرشــلــونــة بــعــد رأســيــة  أخــــرى، وثــانــيــة أمــ
جاءت من ضربة حرة لعبها لوكا مودريتش 

في الدقيقة 90«. 
وأعاد راموس لألذهان بهدفه القاتل ما فعله 
في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2013-
2014 أمام أتلتيكو مدريد حن عّدل الكفة في 
إلى  الطرفان  لينقاد  برأسه،  األخيرة  الدقيقة 
الــذي سجل فيه امليرنغي 3  الوقت اإلضــافــي 
أهداف أخرى، وكان السيناريو قد تكرر أمام 
ــــي هــذا  إشبيلية فــي نــهــائــي الــســوبــر األوروبـ
العام يوم كان األخير متقدمًا 2-1، لكن هدف 
سرجيو الرأسي أخذ املباراة إلى وقت إضافي 

وابتسم الحظ لرجال الفرنسي زيدان.
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مدريد ـ العربي الجديد

ــول لــيــكــس«  ــبــ ــوتــ نـــشـــر مــــوقــــع »فــ
البرتغالي الشهير، الذي دأب على 
الضريبي  الــتــهــرب  فضائح  نشر 
لالعبني باألرقام وباألدلة وساهم في الكشف 
الــقــدم،  عــن الفساد املستشري فــي عــالــم كــرة 
الالئحة  وشملت  للمتهربني.  جديدة  قائمة 
ــديـــدة الــنــجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو  الـــجـ
ــــدرب جــوزيــه  رونــــالــــدو، وكـــذلـــك مــواطــنــه املــ
مـــوريـــنـــيـــو، ووكــــيــــل أعــــمــــال شــهــيــر مـــتـــورط 
وهـــو خــورخــي مــنــديــش، إضــافــة إلـــى النجم 
ــيــــل فـــالـــكـــاو، العــــب فــريــق  الــكــولــومــبــي رادامــ
مــونــاكــو الــفــرنــســي. وكـــانـــت دائـــــرة الــتــهــرب 
الــكــرة،  الــعــديــد مــن نــجــوم  الضريبي شملت 
فـــي مــقــدمــتــهــم لــيــونــيــل مــيــســي واإلســبــانــي 
تــشــافــي ألـــونـــســـو، واألرجـــنـــتـــيـــنـــي خــافــيــيــر 
املتهربني  ضمن  مــن  وغــيــرهــم،  ماسكيرانو 
مــن الــضــرائــب. وتــشــيــر الــتــفــســيــرات إلـــى أن 
الــالعــبــني يــتــهــربــون مــن الــضــرائــب ألســبــاب 
عــــديــــدة، أهــمــهــا أن كـــل العــــب يـــدفـــع مــبــالــغ 

أزمة التهرب 
الضريبي

عادت مشاكل التهرب الضريبي لالعبي كرة القدم العالمية لتطفو على 
السطح، بعدما دخل القائمة العبون جدد انضموا آلخرين سبق أن وقعوا 
في نفس الدوامة التي تشكل قلقا عارما لهم وألعمالهم نظير األموال 

الطائلة التي يتلقونها من عالم كرة القدم بشكل عام

3031
رياضة

قضية

طائلة للضرائب كلما زاد دخله السنوي، وال 
ولكنها  الضرائب،  لهذه  ثابتة  قيمة  توجد 
تزيد مع زيادة دخل الالعب، وقد تصل إلى 

دفعه أكثر من 45% من راتبه.

رونالدو في قفص االتهام
وكــشــفــت تــقــاريــر »فـــوتـــبـــول لــيــكــس« عـــن أن 
ــالـــدو،  الــنــجــم الــبــرتــغــالــي، كــريــســتــيــانــو رونـ
أخفى حوالى 150 مليون يورو عن مصلحة 
خــالل سبع سنوات  إسبانيا،  فــي  الضرائب 
ــذا وفــقــا لــتــســريــبــات صحافية  مــاضــيــة، وهــ
حصل عليها املوقع؛ إذ استعمل العب ريال 
الضرائب  للتهرب من  ُمحكما  مدريد نظاما 

وضعه وكيل أعماله، خورخي منديش، وهذا 
البرتغالي،  املــــدرب  أيــضــا  استعمله  الــنــظــام 
جوزيه مورينيو، الذي يقود فريق مانشستر 
الكولومبي،  واملــهــاجــم  اإلنكليزي،  يونايتد 

راداميل فالكاو، العب موناكو الفرنسي.
وتهرب رونــالــدو من دفــع ضرائب مليونية 
ــعــــذراء«،  ــزر الــ ــ عــبــر تــأســيــس شـــركـــة فـــي »جـ
النسخة  وذلــك وفقا لتقارير نشرتها أيضا 
ــــن مـــجـــلـــة »ديـــــــر شــبــيــغــل«  اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مـ
األملــانــيــة األســبــوعــيــة. وتــم الكشف عــن هذه 
املــعــلــومــة مــن خـــالل تــســريــب مــلــفــات بحجم 
مكتب  شبكة  عليه  حصلت  تــيــرابــايــت   1.9
التحقيقات األوروبي، والذي كان يعمل فيه 

60 صحافيا ألكثر من سبعة أشهر.
وكشفت املجلة األملانية أن الوثائق تتضمن 
أســمــاء العديد مــن نــجــوم كــرة الــقــدم »الــذيــن 
ــاء دخـــولـــهـــم الــحــقــيــقــيــة عن  ــفـ يــتــعــمــدون إخـ
الضرائب«، أبرزهم رونالدو ومسعود أوزيل. 
ويـــفـــتـــرض أن نــجــم ريـــــال مـــدريـــد اســتــخــدم 
شركة وهمية في جزر العذراء من أجل إخفاء 

دخول دولية تقدر بنحو 75 مليون يورو.
وتــــزعــــم املـــجـــلـــة أن رونـــــالـــــدو اســـتـــفـــاد مــن 
الــتــي يــحــصــل عليها العبو  املـــيـــزات  بــعــض 
الـــكـــرة املــحــتــرفــون فـــي إســبــانــيــا حــتــى عــام 
اإللــكــتــرونــيــة  الــرســائــل  بــعــض  أن  إال   ،2014
إمكانية  إزاء  قلقهم  عن  كشفت  ملستشاريه، 
كشف السلطات تفاصيل الشركة الكاريبية 
الوهمية. وفي ما يتعلق بأوزيل، الذي لعب 
مــن قبل فــي صــفــوف ريـــال مــدريــد واآلن في 
أرسنال اإلنكليزي، شدد نفس املصدر على 
أنه بعد إجــراء فحص لــإقــرارات الضريبية 
الــخــاصــة بــالــالعــب فــي الــفــتــرة مــا بــني 2011 
كــان عليه  الــضــرائــب،  أمـــام مصلحة  و2013 
دفــــع 2.8 مــلــيــون يــــورو إضــافــيــة كــضــرائــب 
مستحقة، وأشــارت »ديــر شبيجل« ومكتب 
التحقيقات األوروبي إلى أنهما سيواصالن 
نــشــر مــزيــد مــن املــســتــنــدات حـــول كـــرة الــقــدم 

العاملية خالل األسابيع املقبلة.
 

خورخي منديش في الواجهة
ــي مــنــديــش  ــ ــــورخـ ــع، فــــــإن خـ ــ ــوقــ ــ وحــــســــب املــ
ــو امُلــــحــــرك الــرئــيــســي فـــي الــعــمــلــيــة، نــظــرًا  هـ
ألنـــه صــانــع نــظــام الــتــهــرب الــضــريــبــي الــذي 
ــــاله. وهــو  اســتــعــمــلــتــه األســـمـــاء املـــذكـــورة أعـ
الرجل الذي أنتج عملية ربط بني حسابات 
النجوم مع شبكة حسابات خارجية للتهرب 
من الضرائب، مثل إيرلندا، وجزر فيرجينيا 
وحوالي  وســويــســرا،  وبــانــامــا،  البريطانية، 

سبعة نجوم يستفيدون من هذا النظام.
وبعد هذه الفضيحة التي نشرها »فوتبول 
ليكس«، ستحوم حوله الشكوك مرة جديدة 
حدثت  لعمليات  الضريبي  التهرب  بقضية 
األول 2014، عندما  20 ديسمبر/كانون  في 
 2015-2010 لـــســـنـــوات  رعــــايــــة  ــقـــوق  حـ ــــاع  بـ
مقابل 74.7 مليون يــورو. وهذا األمر سمح 

كل العب يدفع مبالغ 
طائلة للضرائب كلما زاد 

دخله السنوي

الوداد يواصل الصدارة رغم التعادل في الدوري المغربي
حول الوداد البيضاوي تأخره بهدفني إلى التعادل 2-2 مع ضيفه اتحاد طنجة. وفاز 
نهضة بركان 3-صفر على ضيفه شباب قصبة تادلة في دوري املحترفني املغربي 
لكرة القدم. ورغم التعادل الثاني على التوالي إال أن الوداد ما زال في الصدارة برصيد 
24 نقطة، بفارق ثالث نقاط عن الدفاع الحسني الجديدي العائد بانتصار كبير 2-4 
على مضيفه الجيش امللكي الجمعة، بينما بات رصيد طنجة 19 نقطة في املركز الرابع 

من عشر مباريات.

الزمالك يعود لطريق االنتصارات على حساب الداخلية
الــفــوز فــي أول  الــزمــالــك تــوازنــه ليحقق  استعاد 
مباراة تحت قيادة مدربه الجديد محمد حلمي 
ــــدوري  بــتــفــوقــه 3-صـــفـــر عــلــى الــداخــلــيــة فـــي الـ
املصري املمتاز لكرة القدم. وعاد حلمي لقيادة 
الزمالك يوم األربعاء املاضي - بعد نحو أربعة 
صــالح  محمد  ليخلف   - استقالته  مــن  أشــهــر 
الجولة  الــتــعــادل 1-1 مــع وادي دجــلــة فــي  بــعــد 
إلــى 21  الزمالك رصيده  رفــع  املاضية. وبفوزه 
نــقــطــة لــيــتــقــدم لــلــمــركــز الـــســـادس - وتــتــبــقــى له 
أربع مباريات - مقابل تسع نقاط للداخلية في 
ــرزاق  املــركــز 14. وضـــع الــقــائــد مــحــمــود عــبــد الـ
املقدمة بعد 26 دقيقة  الزمالك في  )شيكاباال( 
بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء. وضاعف 
أحمد رفعت التقدم بتسديدة رائعة في الدقيقة 
65 ثم اختتم البديل باسم مرسي الثالثية من ركلة جزاء بعدها بأربع دقائق. ومنع 
افتقد فريق  الزمالك علي جبر قبل هدف شيكاباال، بينما  القائم هدفا مبكرا ملدافع 
املدرب حلمي لجهود املهاجم النيجيري ستانلي اوهاوتشي الذي أصيب قبل انتهاء 
بــدايــة جــيــدة دون  »الــفــوز يمثل  املــبــاراة للصحفيني  الــشــوط األول. وقـــال حلمي بعد 
تضخيم األمور فنحن نحتاج لبعض الوقت«. وأضاف »الجماهير تنتظر الكثير من 
الالعبني ونحن في مرحلة صعبة. سنركز في كل مباراة بمفردها وسنستعد من 

اآلن للقاء أسوان«.

إنفانتينو يحضر التأبين الجماعي لضحايا شابيكوينسي
ــاد الـــــــدوري لـــكـــرة الــقــدم  تـــواجـــد رئـــيـــس االتــــحــ
»فــيــفــا«، الــســويــســري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو، في 
مــراســم الــتــأبــني الــجــمــاعــي الـــذي أقــامــتــه مدينة 
شــابــيــكــو لــضــحــايــا فــريــق شــابــيــكــويــنــســي في 
حادث الطائرة التي تحطمت يوم االثنني املاضي 
البرازيليني  أحــد  نفسه  معتبرا  كولومبيا،  فــي 
الــذيــن يــشــعــرون بــالــحــزن لــهــذه املـــأســـاة. وقــال 
ــتــي قــالــهــا أمــــام أكــثــر  إنــفــانــتــيــنــو، فـــي كــلــمــتــه ال
مــن 19 ألـــف شــخــص اكــتــظ بــهــم ملعب )أريــنــا 
»اليوم  الغزيرة،  األمطار  الرغم من  كوندا( على 
وأعرب  شابيكوينسي«.  كلنا  برازيليون،  كلنا 
الحاضرين  لجميع  ودعمه  مواساته  أيضا عن 
والذين أرسل لهم »تحية كبيرة«. واختتم رئيس 
الحدث بهتاف »هيا شابي!« كنوع  العالم مشاركته في  األكبر في  الكروية  املنظومة 
من الدعم للنادي ولهذه املدينة الصغيرة البالغ تعداد سكانها نحو 200 ألف شخص.

غولدن ستايت يستعيد التوازن في دوري السلة األميركي
الكبير  بفوزه  توازنه  املاضي  املوسم  بطل  ووريــرز وصيف  غولدن ستايت  استعاد 
على ضيفه فينيكس صنز 138-109 في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. على 
ملعب »اوراكــل ارينا« وامــام 19596 متفرجا، وبعد يومني من خسارته أمــام ضيفه 
هيوسنت روكتس )127-132( عندما توقفت انتصاراته املتتالية عند 11، ضرب بطل 
واستعاد صــدارة  املوسم  هــذا  السابع عشر  فــوزه  بقوة وحقق  املاضي  قبل  املوسم 
املنطقة الغربية بفارق فوز واحــد أمــام سان انطوينو سبيرز الثاني ولــوس أنجليس 

كليبرز الثالث. 
ويدين غولدن ستايت ووريرز بفوزه الى نجميه ستيفن كوري وكالي تومسون حيث 
سجل االول 31 نقطة، وأضاف الثاني 26 نقطة، فيما اكتفى النجم اآلخر كيفن دورانت 
بـ20 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة. وكشر غولدن ستايت عن أنيابه منذ الربع األول 
وحسمه بفارق 7 نقاط )37-30(، قبل أن يواجه مقاومة كبيرة من فينيكس في الربع 

الثاني وحسمه بفارق سلة واحدة فقط )27-29(.

إلى  أن يرحل عنه سنة 1997  قبل  بيني ميرابو  نــادي  مــع 
فريق  أكثر في  نفسه  العريق، هناك وجــد  فريق مارسيليا 
األول  الفريق  إلــى   2004 عــام  فــي  ليصعد  العمرية،  الفئات 
الرسمي  عقده  نصري  يوقع  أن  قبل  الرائعة.  رحلته  ويبدأ 
مع الفريق حاولت الكثير من الفرق التعاقد معه، على غرار 
أرسنال وليفربول ونيوكاسل يونايتد، لكنه في نهاية األمر 
الثامن عشر يوم 13 أغسطس/ بلغ عامه  وقع نهائيًا حني 

آب من عــام 2004، وبــدأ مسيرته كالعب محترف يــوم 12 
بعدما  2-0 على سوشو  فريقه  فــاز  أيــلــول حــني  سبتمبر/ 
دخل بدياًل لبرونو شيريو. أما يوم 17 أكتوبر/تشرين األول 
فقد شهد مشاركته األولى كالعب أساسي حني تعادل مع 
نادي سانت إيتيان بهدف ملثله، استمر في الفريق حتى عام 
الفترة 12 هدفًا في 166 مباراة،  2008 وسجل خالل هذه 
أحــرز خاللها لقب إنترتوتو في عام 2005. انتقل نصري 

بعد ذلك إلى نادي أرسنال اإلنكليزي مقابل 14 مليون جنيه 
إسترليني، وبدأ رحلة جديدة تحت قيادة املدرب الفرنسي، 
آرسني فينغر، والتي استمرت حتى عام 2011 فسجل خالل 
تلك الفترة 27 هدفًا في 125 مباراة، ورغم ذلك لم ينجح في 
تحقيق أي لقب مع الغانيرز.  حط نصري رحاله بعد ذلك في 
نادي مانشستر سيتي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني 
وهناك خاض 171 مباراة وسجل خاللها 26 هدفًا، استطاع 
اإلنــجــازات على غرار  الكثير من  أن يحقق  الحقبة  تلك  في 
املجتمع وكأس  اإلنكليزي مرتني، وكذلك درع  الــدوري  لقب 
املــدرب  مع وصــول  لكن  املحترفة،  اإلنكليزية  األنــديــة  رابطة 
اإلسباني، بيب غوارديوال، للفريق خلفًا ملانويل بيلغريني، 
وجد نصري نفسه خارج الحسابات، فقرر أن يذهب مطلع 
املوسم الحالي إلى نادي إشبيلية معارًا، وربما نراه بقميص 

الفريق األندلسي بشكل نهائي قريبًا.

حسين غازي

الفرنسي،  أن  الفترة األخــيــرة إال  رغــم تكرر اإلصــابــات فــي 
ســمــيــر نـــصـــري، يــعــتــبــر أحــــد أهــــم العــبــي نــــادي إشــبــيــلــيــة، 
ويــعــتــمــد عــلــيــه املــــدرب األرجــنــتــيــنــي، خــورخــي ســامــبــاولــي، 
بشكل كبير في وسط امللعب، ملا يقدمه من حلول تكتيكية 
وكـــذلـــك فــنــيــة فـــي صــنــاعــة الــلــعــب واملــســاهــمــة فـــي تسجيل 
األهــــداف الــتــي دفــعــت الــنــادي األنــدلــســي للتقدم إلــى املــراكــز 
األمامية في الدوري الفرنسي لكرة القدم.ولد نصري يوم 26 
الفرنسية، وهو من  يونيو عام 1987 في مدينة مارسيليا 
أصول جزائرية، قارنه البعض في فترات سابقة بالفرنسي 
زين الدين زيدان، املدرب الحالي لريال مدريد، إذ يمتلك رؤية 
وإبداعًا يجعالنه العبًا غير اعتيادي في الكثير من األحيان.

بدأ نصري مسيرته في صفوف الفئات العمرية عام 1995 

سمير نصري

على هامش الحدث

نستعرض في 
فقرة »وجه 

رياضي« مسيرة 
العب فرنسي مميز 

يعيش فترة جيدة 
مع إشبيلية حاليًا

فوتبول ليكس يتهم 
كريستيانو رونالدو 
بالتهرب الضريبي )بوراك 
أكبولوت/األناضول(

الرياضية  العالمية  الصحف  من  لعدد  تجمع  نتاج  هي  ليكس  فوتبول 
واحدة،  شبكة  ضمن  وتعمل  أوروبية،  إعالمية  وسيلة   12 من  مكونة 
من أجل كشف معلومات سرية بالتعاون مع منظمة »التعاون األوروبي 
للتحقيقات«، حيُث تتم دراسة أكثر من 18.6 مليون وثيقة )1900 غيغابايت 
األلمانية(.  »ديرشبيغل«  صحيفة  من  عليها  حصلوا  المعلومات  من 
تهرب  قضايا  النشر  وسيتضمن  أسابيع  بعد  المعلومات  نشر  وسيتم 
ضريبي، وعالقات مع المافيا ومراهنات، ومن ضمن األسماء المتورطة 
يظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح برشلونة اإلسباني والكولومبي رداميل 

فالكاو مهاجم موناكو.

كيف يعمل فوتبول ليكس؟

وجه رياضي

لـــرونـــالـــدو بــاالســتــفــادة مـــن نــظــام ضريبي 
تــمــامــا، وفــي  ــام 2014  نــهــايــة عـ يختفي مــع 
املـــجـــمـــوع نــجــح رونــــالــــدو فـــي الـــتـــهـــرب من 

حوالي 31 مليون يورو.
أيضا  ليكس«  »فوتبول  تسريبات  وكشفت 
البرتغالي جوزيه مورينيو،  املــدرب  أن  عن 
ــورو، وهــذا  تــهــرب مــن حــوالــى 12 مــلــيــون يــ
ــــى حـــســـابـــات  ــ ــلـــه بــــنــــجــــاح إلـ ــقـ املــــبــــلــــغ تـــــم نـ
ســويــســريــة بــاســم شــركــة وهــمــيــة ُمسجلة 

الــذي تــم تناقله  2013. وُيــقــدر املبلغ املــالــي 
بني شركات وهمية بحوالى 1.3 مليون تم 
جزر  وفــي  إيرلندية  حسابات  فــي  وضعها 
فــيــرجــيــنــيــا، وســيــتــعــرض فــالــكــاو ملحاكمة 

ضريبية في إسبانيا قريبا من دون شك.

نفي من تهرب رونالدو ومورينيو
ــفـــت وكــــالــــة جــســتــيــفــوتــي  ــا، نـ ــهـ ــبـ ــانـ ومــــــن جـ
الــريــاضــيــة مــزاعــم بــشــأن تــهــرب البرتغاليني 

ُيــذكــر أن  الــبــريــطــانــيــة.  فــي جـــزر فيرجينيا 
السلطات اإلسبانية كشفت تهرب مورينيو 
الـــضـــريـــبـــي قـــبـــل مــــغــــادرتــــه ريــــــــال مـــدريـــد 
وطــلــبــت مــنــه دفـــع غــرامــة مــالــيــة قــدرهــا 4.4 
مــاليــني يـــورو. وهــنــاك مهاجم آخــر متورط 
مـــع خـــورخـــي مـــنـــديـــش، وهــــو الــكــولــومــبــي 
الــذي هــّرب بعض أرباحه  رادامــيــل فالكاو، 
املــالــيــة إلـــى حــســابــات فــي ســويــســرا عندما 
لعب مع أتليتكو مدريد اإلسباني حتى عام 

من  مورينيو  رونــالــدو وجوزيه  كريستيانو 
»كل  بيان  في  الضرائب. وقالت جستيفوتي 
مورينيو  رونــالــدو وجوزيه  كريستيانو  من 
الضريبية  التزاماتهما  مع  تماما  متوافقان 
مع السلطات في كل من إسبانيا وبريطانيا 
رونــالــدو  لكريستيانو  اتــهــام  أو  تلميح  »أي 
أو جوزيه مورينيو بارتكاب جريمة تتعلق 
القانونية  السلطات  إبالغ  بالضرائب سيتم 

به وإقامة دعوى ضد من يوجهها«.

قال نيكي الودا، الرئيس غير التنفيذي لفريق مرسيدس للفورموال ون، إن نصف سائقي 
البطولة طلبوا االنضمام إلى الفريق منذ أن أعلن نيكو روزبرغ بطل العالم اعتزاله. وأخبر 
بطل العالم السابق مجلة الغازيتا ديلو سبورت »فعليا نصف السائقني أو ربما أكثر. 
أتلقى مكاملات هاتفية باستمرار«. وأعلن الودا أنه شعر بالصدمة عندما أخبره بقراره 
قبل ساعات قليلة من إعالنه. وأضــاف: »شعرت بغصة. لم أكــن أتوقع ذلــك. لم يتخيل 
أحد في مرسيدس أنه سيقول اكتفيت. في البداية لم أصدقه، وقلت له نيكو. هل تحاول 

خداعي؟ هل هذه مزحة؟ لكنه قال إن ذلك حقيقة. أمر ال يصدق«.

صورة في خبر

الكل يريد مكان روزبرغ
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مهما اختلف المؤرخون والباحثون في أصل اسمها، فإن حلب هي أم المدن وأجملها، تحمل اسمها هذا منذ آالف السنين. 
وصابونها الشهير، برغم كل هذا الدم ما زال قادرا على تنظيف وسخ العالم

هوامش

أمجد ناصر

الشام، حلب، حمص  أستطيع تخّيل حصار غوطات 
)من قبل(، وغيرها من املدن والبلدات السورية. ليس 
صــعــبــًا عــلــى مـــن عـــاش حـــصـــارًا قــاســيــًا، مصحوبًا 
حياة  يتخّيل  أن  يتوقف،  ال  وجـــويٍّ  مدفعيٍّ  بقصف 
أناٍس آخرين تحت حصاٍر مماثل. لن أفاجأ بما أقرأه 
عن الحصار، وال عن القصف تحت الحصار، وال عن 
وحشية الحصار، باعتباره عقابًا جماعيًا مفروضًا 
على أنـــاٍس ال جــريــرة لهم إال لــوجــودهــم حيث يوجد 
»الــعــدو«. لقد أخــذُت حصتي من الحصار بما ال يدع 
 الستزادة. لكن، الحظوا معي بانتباه، أرجوكم: 

ً
مجاال

لبيروت صيف  اإلسرائيلي  الحصار  ث عن  أتــحــدَّ أنــا 
النهار  عام 1982، املصحوب بقصٍف وحشيٍّ يصل 
التي  إسرائيل  ر:  إسرائيل. سأكرِّ عن  أتحّدث  بالليل. 
القومي، من مهّدد أمنها  جــاءت للتخلص من عدّوها 
ومستقبلها. فيما تتحّدث سميرة الخليل، في كتابها 
»يوميات الحصار في دوما 2013«، الصادر هذا العام 
عــن »املــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر«، إعـــداد 
وتقديم الكاتب ياسني الحاج صالح، عن نظام بلدها! 

الكلمات  املقارنة. هي جــاءت وحدها. هــذه  د  أتقصَّ لم 
عن سميرة الخليل، وليست عني. لكن تجربتي جاءت، 
بالشيء  فالشيء  قسري.  استدعاٍء  دون  من  أيضًا، 
القبور كقبر حــرب. فعندما  كــل  ليست  ولكن  ُيــذكــر، 

تعقد الحوادث والوقائع املقارنة، من تلقائها، بني حرب 
والحركة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  على  إسرائيل 
الوطنية اللبنانية من جهة، وحرب بشار حافظ األسد، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــســوريــة »املــنــتــخــب«، عــلــى مــدن 
بالده الكبرى والصغرى، من جهة أخرى، فاألمر جلل. 
أّي والله. ليتني أستطيع أن أبنيِّ هذه املفارقة الفادحة 
بأكثر من هذه الكلمات الفقيرة. لكن، يمكن ملن يقرأ 
»بوستات« سميرة الخليل، ويومياتها التي كتبتها بني 
الناس املحاصرين في دوما، أن يقترب من هول الفعلة 
إلى  الخليل  سميرة  تنتبه  ال  املقارنة.  تستدعي  التي 
 بتسطير شهادٍة 

ً
شيء من هــذا، ألنها لم تكن معنية

عــن »وجـــودهـــا« بــني مــن ظــلــوا وراء الــطــوق الوحشي 
لجيش بالدهم. 

ر كلمات سميرة الخليل بغير ما ترى وتعيش. 
ِّ
ال تفك

ففيها يحضُر الناس في مشاغلهم املنصرفة، تمامًا، 
ــر الــعــيــش فــي درجــــة الــصــفــر، أو مــا دونـــهـــا، في  لــتــدبُّ
ذاتها  أبنيتهم  في  وربما   ،

ً
عامرة كانت  التي  أحيائهم 

لنا  القذائف والصواريخ. لكن ما تقّدمه  التي نخرتها 
 ، كــلــمــات ســمــيــرة الخليل يــريــنــا عــاملــًا مــا بــعــد قــيــامــيٍّ
ما  الحياة  عن  تتحّدث  التي  األميركية  باألفالم  ر 

ِّ
يذك

مة يصعب معرفة عدد 
َّ
بعد عصٍف نووي: عمائر محط

طوابقها، طرقاٌت ال نقطة إسفلت واحدة تظهر فيها، 
اختفاء تام ألشكال الطاقة التي كان الناس يعتبرونها، 
اختفاؤها  ممكن  وغــيــر  بها  مًا 

َّ
ُمسل الــحــصــار،  قبل 

بغمضة عني، لكن حياة كاملة اختفت بغمضة عني.. 
الخليل،  التي تكتبها سميرة  البسيطة  الكلمات  وهذه 
الحياة  ترينا هشاشة  وأخـــرى،  بــني ومضة صـــاروٍخ 
كان  ما  الوطنيات، وهشاشة كل  البشرية، وهشاشة 
 شيء هنا 

ُّ
مفروغًا من أمره، وغير قابل للتساؤل. كل

الــنــهــائــي. ال ضمانة   للتبّدد 
ٌ
 شــيء عــرضــة

ُّ
. كــل

ٌّ
هـــش

الوحشي  الغرائز  مــادة. استنفار  ألي حــيــاٍة، وال ألي 
الذين يمتشقون السالح من كل لبوٍس الحق.  يجّرد 
أستغرب كلمة »وطــن« التي رّددتها سميرة في أكثر 
نافرة.  وجدتها  يومياتها.  من  ويوميٍة  »بــوســت«  من 
)الــذي كانت قريبة من  الكيماوي  لها رائحة  مزعجة. 
ضحاياه(. عندما مــّرت كلمة »وطــن« )أو الوطن( في 

 
ً
لكمة د  يسدِّ من  هناك  بــأن  يوميات سميرة، شعرُت 
إلى وجهي. أيُّ وطــٍن هذا يا سميرة؟ كيف أمكن لك، 
وأنت في أسوأ امتحان، أن تنطقي هذه الكلمة؟ يا لهذه 
وراء حصار  واقــعــك،  فــي  يسندها،  ال  التي  اليوتوبيا 
جيش بـــالدك، وتــحــت قصف طــائــرات بـــالدك، شــيء. 
لكن هذا، على ما يبدو، قلب سميرة التي ال أعرفها إال 

من خالل كلماتها هذه. 
أعود إلى املقارنة: عرفُت ماذا يعني الحصار، وكيف 
ــنــاس تــحــت الــحــصــار )بــصــرف الــنــظــر عمن  يــكــون ال
يرمي شبكة هذا الصيد الوحشي(، ولكني لم أعرف 

ماذا يعني أن تكون مختطفًا. 
املختطفني  ورفاقها  الخليل،  مأساة سميرة  هذه هي 
ــــالم«  ــيـــش اإلســ عـــلـــى يــــد مــــن يـــســـّمـــون أنــفــســهــم »جـ
ومـــمـــارســـاٍت ال تختلف عن   ورؤى 

ً
ألـــويـــة ويــرفــعــون 

»داعش« و»القاعدة« و»بوكو حرام« في شيء. سميرة 
الــتــي سجنت على يــد نــظــام بــشــار األســـد، ثــم قــّررت 
على  دومــا، تساعدهم  في  املحاصرين  بني  تكون  أن 
تحسني شروط حياتهم، املطلوبة للنظام مرة أخرى، 
لهذا السبب األخير بالذات، تجد نفسها في قبضة من 

يّدعي محاربة بشار األسد. يا لها من مفارقة.
بون سميرة ورفاقها  أخيرًا.. آمل أن يخجل الذين يغيِّ
 من خجل وإنسانية، عندهم، 

ً
ة من فعلتهم هذه. لعل ذرَّ

زيتونة  ورزان  ينتظر سميرة  ملــن  خــبــرًا ســـارًا   
ّ

تـــزف
ووائل حمادة وناظم حمادي.

كلمات إلى سميرة الخليل

وأخيرًا

عندما مرّت كلمة »وطن« 
)أو الوطن( في يوميات 

سميرة، شعرُت بأن هناك من 
د لكمًة إلى وجهي يسدِّ

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    □

 Turkey TL 3.50, USA $ 2.00

حلب... مدينة األسماء
لم تهزمها الحروب وتتّطلع لغسل عار العالم

ميسون شقير

ربــمــا لـــم تــعــش مــديــنــة فـــي الــعــالــم 
بــأســمــائــهــا كــمــا عــاشــت حــلــب ولــم 
تــــزل. فــهــذه املــديــنــة املــمــتــدة ألكــثــر 
مــن ســبــعــة آالف عـــام كــمــديــنــة كــامــلــة بقيت 
ــكــــوارث والــــحــــروب الــتــي  كـــذلـــك بـــرغـــم كـــل الــ
مرت عليها لتصبح أقدم املدن املأهولة في 
الــعــالــم، عــاشــت وتنقلت بــن أســمــاء كثيرة، 
مــّرت  التي  الــحــضــارات  لتغّير  تبعًا  تغيرت 

عليها.
وكون حلب من أقدم املدن املأهولة بالسكان 
فــي العالم كــان ال بــد لها أن تكون مــن أكثر 

املدن التي حملت أسماء كثيرة ومختلفة.
»مــديــنــة املــعــبــد« هــكــذا كـــان اســـم حــلــب في 
األلف الخامسة قبل امليالد، وذلك نسبة إلى 
معبد اإللــه »حــدد« إلــه املطر الــســوري الذي 
اليونانية.  اآللــهــة  انــحــدرت منه كــل أســمــاء 
وقــــــد كــــــان مـــعـــبـــد اإللــــــــه الـــــســـــوري »حــــــدد« 

موجودا في مكان قلعة حلب اليوم.
»أرمــــــــان« هـــو االســـــم الـــثـــانـــي الـــــذي سميت 
بــه حــلــب ومــعــنــاه »رامــــي الــصــاعــقــة«، وهــي 
أيــضــا إحـــدى صــفــات اإللـــه الحلبي »حـــدد«. 
كرت بهذا االسم من قبل امللك »رغون 

ُ
وقد ذ
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ــادي« وحــفــيــده »نــــرام ســـن«، وذلـــك في  ــ األكـ
القرن الرابع والعشرين قبل امليالد.

لكن روايـــات أخــرى تقول إن حلب كانت قد 
ــــك فـــي عــام  ــلـــم« وذلـ ــــرت أيـــضـــا بـــاســـم »خـ ذكـ
2250 ق.م ضمن ما عثر عليه من محفوظات 

مملكة إيبال الشهيرة.
ــالــــي عـــثـــر عـــلـــيـــه فــي  ــا الــــحــ حــــلــــب، بـــاســـمـــهـ
مــاري، وتحديدا في »تل  محفوظات مملكة 
الحالية،  البوكمال  منطقة  قــرب  الــحــريــري« 
أو ما يسمى تل »العطشانة«  وفي »االالخ« 
الــســوريــة، وأيــضــا في  قــرب مدينة أنطاكية 

موقعة »حتشوتا« العاصمة الحثية.
ــه«، هـــو االســــم الـــرابـــع لــحــلــب الـــذي  ــيـــرويـ »بـ
أطــلــقــه عليها الــقــائــد »ســلــوقــس نــيــكــاتــور« 
الــــــذي أســـــس الــــدولــــة الـــســـلـــوقـــيـــة الــكــبــيــرة، 
والتي دامت بن عامي، ثالثمائة إلى ستن 
قبل املــيــالد، وقــد عــرف عــن هــذا اإلمبراطور 
التي يبنيها تبعًا ألسماء  املــدن  أنــه يسمي 
أقاربه، فقد سمى عاصمته »أنطاكية« على 
اســــم والــــــده »أنـــطـــيـــوخـــس« وســـمـــى مــديــنــة 

»الالذقية« السورية التي بناها كذلك.
لـــكـــن حـــلـــب عــــــادت وحـــمـــلـــت اســـمـــهـــا ولــكــن 
بشكل آخـــر فــقــد قــالــوا: »هــلــبــابــأ«، »هــلــبــو«، 
ــيـــس«، »خــــلــــب«، »حـــلـــبـــا«، »حــــــرب«،  ــبـ ــالـ »حـ

»خــــــرب«، »خـــالـــويـــو«. وكــلــهــا تـــعـــود لكلمة 
قــــادمــــة مــــن الـــلـــغـــة الـــســـريـــانـــيـــة مـــحـــّرفـــة عــن 
الشديد  البياض  ومعناها  باأللف،  »حلبا« 
ــك بــســبــب بـــيـــاض تــربــتــهــا وحــجــارتــهــا  ــ وذلـ
املـــمـــيـــز، وقـــــد ُحــــذفــــت ألـــفـــهـــا بــاالســتــعــمــال 
املديد، وذلك جريًا على قاعدة كانت سائدة 
أنهم  مــن  السريانية  باللغة  املتكلمن  لــدى 
يــحــذفــون األلـــف فــي كــالمــهــم. ولــعــل أكــثــر ما 
»حلب«  لفظ  إن  تقول  التي  الفرضية  يدعم 
ســـريـــانـــي هــــو وجــــــود مـــحـــالت فــــي املــديــنــة 
ــة مــثــل  ــيـ ــانـ ــريـ ــمـــى بــــأســــمــــاء سـ ـــسـ

ُ
ــم تــــــزل ت ــ لـ

»بانقوسا«، »بحسيتا«.
ــا ذكــــــر رشـــيـــد  ــ ــلـــب الــــشــــهــــبــــاء، وحــــســــب مـ حـ
املبيض، املــؤرخ املعروف بأن أول من لقبها 
الطبيب  هو  الشهباء«  أو  البيضاء  »بحلب 
املسيحي البغدادي املعروف قي ذاك الوقت 
ــــذي زار مــديــنــة  ــن بـــطـــالن« الـ ــ ـــ »ابـ املــســمــى بـ
بــكــتــابــة  وقــــــام  ــام 1048م،  ــعــ الــ فــــي  ــلــــب«  »حــ
قــال عنها:  وصفها بشكل جميل جــدا حــن 
فيه ستة  األبيض  بالحجر  بلد مسّور  إنها 
أيضا  بالشهباء  عــاد ووصفها  كما  أبـــواب، 
»ابن شداد« 1285 م حينما كتب عنها: »أنها 
لبياض  والــبــيــضــاء، وذلـــك  ــب بالشهباء 

ّ
ــلــق

ُ
ت

ــا مــــن الـــحـــجـــارة  ــهــ  غـــالـــب أرضــ
ّ
ــا ألن ــهــ أرضــ

الحوارة وترابها يضرب إلى البياض، وإذا 
أشرف عليها اإلنسان ظهرت له بيضاء«.

 ولكن هناك رواية مغايرة تمامًا ملصدر اسم 
حــلــب، روايــــة تــبــنــاهــا الــكــثــيــر مــن املــؤرخــن 
القاسم  أبــي  الــديــن  فــاملــؤرخ كمال  املسلمن. 
عــمــر بـــن أحــمــد بـــن هــبــة الـــلـــه، املـــعـــروف في 
ذاك الوقت بلقب »ابن العديم« )1192 -1262 
م( كــان قــد قــال فــي كتابه »زبـــدة الحلب من 
تاريخ حلب« إن: »اسم »حلب« عربي ال شك 
فيه وكان لقبًا لتل قلعتها، وإنما ُعرف بذلك 
عليه-  الله  صلوات  الخليل«-  »إبراهيم   

ّ
ألن

ينتهي  املقدسة  األرض  مــن  اشتمل  إذا  كــان 
إلى هذا التل، فيضع أثقاله ويبث رعاءه إلى 
»نهر الفرات«، وكان مقامه بهذا التل يحبس 
فــيــه بــعــض الـــرعـــاة ومــعــهــم األغـــنـــام واملــاعــز 
واألبقار، وكان الضعفاء إذا سمعوا بمقدمه 
أتوه من وجه من بالد الشمال، فيجتمعون 
مع من اتبعه من األرض املقدسة لينالوا من 
بّره، فكان يأمر الرعاء بحلب ما معهم طرفي 
النهار ويأمر ولده وعبيده باتخاذ الطعام، 
بـــإزاء  لــلــطــرق املختلفة  لــه بحمله  فـــرغ  ــإذا  فـ
َب 

َ
َحل »إبراهيم«   

ّ
أن الضعفاء  فيتنادى  التل 

فيتبادرون إليه«.
وهناك أيضًا رأي املؤرخ الحلبي الشهير في 
ذات الوقت بلقب »الغزي«، واسمه الحقيقي 
الكامل هو الشيخ »كامل أفندي ابن الشيخ 
حــســن الـــغـــزي الــحــلــبــي«، إذ أنــــه رفــــض كل 
وحلبه  الغنم  ورعاية  إبراهيم  فكرة سيدنا 
لــهــا، ورفـــض أن أصــل االســـم ســريــانــي وأكــد 
فـــي كــتــابــه »نــهــر الـــذهـــب فـــي تـــاريـــخ حــلــب« 
»حــلــب« 1341 هجرية   - املــارونــيــة  -املطبعة 
 هــذه املدينة ُسميت باسم 

ّ
ُيــقــال إن مــا يلي: 

بانيها األول وهو »حلب بن مهر بن خاب«.

ُيقال إنها ُسميت باسم 
بانيها األول وهو حلب 

بن مهر بن خاب.

■ ■ ■
حلب، باسمها 

الحالي عثر عليه في 
محفوظات مملكة 

ماري، وتحديدًا في »تل 
الحريري« قرب منطقة 
البوكمال الحالية، وفي 

»االالخ« أو ما يسمى تل 
»العطشانة« قرب مدينة 

أنطاكية.

■ ■ ■
اسم »حلب« عربي ال 
شك فيه وكان لقبًا 
لتل قلعتها، وإنما 

ُعرف بذلك ألّن إبراهيم 
الخليل كان يؤمه.

باختصار


