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دفعات كبيرة من المقاتلين توجهوا إلى إدلب  )عمر حاج قدور/فرانس برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

حــســم الـــنـــظـــام املـــصـــري بـــرئـــاســـة عــبــد الــفــتــاح 
السيسي قراره بمواجهة التحركات املرتقبة في 
ومنع  بالقوة،  املقبل  الثاني  نوفمبر/تشرين   11
أي تــجــّمــع كــبــيــر لــلــمــواطــنــن، فــي ظــل تــقــديــرات 
ــن »خـــطـــورة  لــجــهــاز األمـــــن الـــوطـــنـــي تــتــحــدث عـ
الــوضــع«، وأن الــفــئــات الــتــي تــنــوي املــشــاركــة في 
ــدًا، كما  الــتــظــاهــرات املــرتــقــبــة ســتــكــون كــبــيــرة جـ

كشفت مصادر لـ »العربي الجديد«.
ووفــــق املــــصــــادر، فــــإن الــتــعــلــيــمــات املــبــدئــيــة من 

وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة مـــجـــدي عــبــدالــغــفــار لــلــشــرطــة 
تشمل تكثيف الوجود األمني وفض التظاهرات 
مسيرات  إلــى  تتحول  أن  قبل  بالقوة  الصغيرة 
السياق، ذكر مصدران في وزارة  كبيرة.  وفي 
ــرات الــتــي  ــ ــــؤشـ ــدل ومــجــلــس الــــــــوزراء أن »املـ ــعـ الـ
الدولة،  الحكومة تؤكد أن جهة داخــل  إلى  تصل 
النظام، هم  للسيسي من  مناوئن  أو أشخاصًا 

الضالعون األساسيون في الحشد لهذا اليوم«.
األسلوب العنفي املتوقع بالتعامل مع التظاهرات، 
املــخــلــوع حسني  الــرئــيــس  ــر بتعاطي نــظــام 

ّ
ــذك ُي

مــبــارك )الـــصـــورة( مــع الــتــحــركــات خــال عهده. 

»العربي  وفي السياق، كشفت مصادر قضائية لـ
الجديد«، أمس األربعاء، أن وزير الداخلية األسبق 
ــورة 25 يــنــايــر حــبــيــب الــعــادلــي،  ــ خــــال فـــتـــرة ثـ
اعـــتـــرف أثـــنـــاء الــتــحــقــيــق مــعــه قــبــل 30 يــونــيــو/

حزيران 2013، أنه تلقى أمرًا مباشرًا من مبارك، 
بإطاق النار على املتظاهرين لردعهم. وأشارت 
املصادر إلى أن هذه االعترافات جاءت في إطار 
عمل لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس 
الجديدة  والتحقيقات  مــرســي،  محمد  املــعــزول، 
العام  النائب  بقيادة  العامة  النيابة  أجرتها  التي 
أكدت  السياق،  هــذا  في  عبدالله.  طلعت  األسبق، 

املصادر القضائية املصرية، أن القاضي محمود 
»محاكمة  الــرشــيــدي، والـــذي تـــرأس مــا يــعــرف بـ
القرن« التي كان متهمًا بها مبارك ونجاه جمال 
 إلى ستة أشخاص من 

ً
وعاء، والعادلي، إضافة

كبار مساعدي مبارك، استبعد التحقيقات التي 
األدلــة  تتضمن  والــتــي  العامة،  النيابة  بها  قامت 
وأضافت  مبارك.  برجال  الخاصة  واالعترافات 
أن الرشيدي أصدر حكمًا بالبراءة بعد تحقيقات 
واملساعدين  والعادلي  مبارك  بــّرأت  دقيقة،  غير 

الستة في القضية. 
]التفاصيل ص. 6ـ7[

السيسي على خطى مبارك: القوة بمواجهة تظاهرات 11 نوفمبر
خاص

رياضات غريبة خارج األضواء
يشهد عالم الرياضة ظهور العديد من المنافسات الغريبة، التي قد تجمع بين 

أكثر من لعبة في آٍن واحد، لكنها ال تزال بعيدة عن األضواء. ]30ـ31[
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الخميس  20  أكتوبر/ تشرين األول  2016 م  19 محرّم 1438 هـ  □  العدد 780  السنة الثالثة

حلب بين 
الهدنة 

و»المعركة 
الكبرى«

عاشت مدينة حلب 
هدوءًا نسبيًا، 

أمس األربعاء، قبل 
ساعات من هدنة 
لـ11 ساعة أعلنت 
عنها روسيا في 

المدينة وتبدأ صباح 
اليوم الخميس، 

في مسعى إلخراج 
مقاتلي المعارضة 
منها، فيما رفضت 

األخيرة المحاوالت 
الروسية، ملمحة 

إلى أن حلب تنتظر 
معركة كبيرة.

سياسة

في العدد

Thursday 20 October 2016

    العبادي طرح 
تسمية حاكم عسكري 

للمحافظة خالل اجتماع 
التحالف الوطني

    يهدف المقترح إلى 
منع أي مشروع تقسيم 

سياسي... والتحالف 
الكردستاني يحّذر

    3 أولويات في اجتماع 
باريس: حماية مدنيي 

الموصل والمساعدات 
واالستقرار

    هجمات »داعش« 
تعّطل التقدم وقوات 

إضافية تصل اليوم 
التفاصيل  صفحة  4ـ5

العراق

مشروع حاكم عسكري لنينوى

بعد حل مجلس األمة 
الكويتي للمرة الثامنة، 

تبدو التجربة البرلمانية 
وكأنها بلغت طريقًا 

شبه مسدود.

20

سياسة

اقتصاد

منوعات

ثقافة

ضغوط أميركية 
بريطانية لتطبيق 

الهدنة اليمنية

إيران: تغييرات 
حكومية لزيادة 

فرص روحاني 
بوالية جديدة

المذيع في 
األفالم المصرية: 

صوت »الغالبة« 
في مواجهة 

السلطة

الحوثيون يبيعون 
أمالك الدولة في 

المزاد العلني 

قمة أوروبية 
اليوم: مصالح 

متناقضة تقّوض 
محاوالت تقوية 

االتحاد

ريم الكيالني... 
أغنية عربية في 
الخريف اإلنكليزي

04

07

08

12

22

24

التهجير 
إلى إدلب
تجميع 
بهدف 

التصفية
تؤكد المعارضة 

السورية أن 
إصرار النظام 
على تهجير 

السوريين إلى 
محافظة إدلب، 

وراءه مخطط 
مدروس لتجميع 

المعارضين في 
المحافظة 

تمهيدًا 
لتصفيتهم.
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»الفرات« تقترب من الباب

649 قتيًال على يد التحالف

توتر بلجيكي ـ روسي

23
سياسة

هوية الدولة 
األردنية ومرحلة 

التيه

D D

عدنان علي

باتجاه  الشمالي والشرقي  ريــف حلب  تقّدمها في  الــفــرات«  »درع  قــوات  تواصل 
الجنوب، منتزعة املزيد من القرى من أيدي تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، 
ما يجعلها على ُبعد بضعة كيلومترات من مواقع قوات النظام السوري، وقوات 
»سورية الديمقراطية«، وهو ما يطرح احتمال وقوع تصادم معهما إذا ما واصلت 
فصائل »درع الفرات« التقّدم جنوبًا. وسيطرت الفصائل املشاركة في عملية »درع 
الفرات« على عدد من القرى يومي الثالثاء وأمس األربعاء، بعد انسحاب مقاتلي 
»داعـــش« منها. ولــم يستبعد مــصــدر فــي املــعــارضــة الــســوريــة وقـــوع تــصــادم مع 
»قوات سورية الديمقراطية« في املنطقة، على غرار ما حصل خالل السيطرة على 
مدينة جرابلس في أغسطس/آب املاضي، أو أن تمتد املعارك في مرحلة ما إلى 
مثل  الكردية  الــقــوات  عليها  تسيطر  التي  العربية  والبلدات  املناطق  من  العديد 
التي تقع على مقربة من بلدتي نبل والــزهــراء.  تل رفعت ومنغ والشيخ عيسى 
وتقترب فصائل املعارضة من مدينة الباب، املعقل الرئيسي لتنظيم »داعش« في 
حلب. وتؤكد الفصائل إن مدينة الباب هي ضمن أهداف املرحلة الثالثة من عملية 
»درع الفرات«. هذا األمر أكده أيضًا الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان، معلنًا 
في كلمة له أمس، أن القوات املشاركة في عملية »درع الفرات« ستتابع مسيرها 
نحو مدينة الباب، وستعمل على إنشاء منطقة آمنة تصل مساحتها إلى 5 آالف 

كيلومتر.

لبنى سالم

قت الشبكة السورية لحقوق اإلنسان 46 حادثة قصف ملراكز حيوية في سورية، 
ّ
وث

شنتها قوات التحالف الدولي، بينها 28 حادثة تسببت في وقوع ضحايا مدنيني، 
وذلك بني 4 شباط/فبراير املاضي و12 تشرين األول/أكتوبر الحالي.

وأشـــارت الشبكة، في تقرير أمــس األربــعــاء، إلــى قتل قــوات التحالف 649 شخصًا، 
منذ تدخلها في 23 أيلول/سبتمبر العام 2014. وذكرت أن الحادثة األبرز وقعت في 
 و27 

ً
قرية التوخار التابعة ملدينة منبج، وذهب ضحيتها 98 مدنيًا، بينهم 59 طفال

سيدة. واعتبرت أن »قوات التحالف اصطفت في نهاية 2015 إلى جانب قوات اإلدارة 
االتحاد  حــزب  قــوات  من  رئيس  تتكون بشكل  التي  الكردية،  األغلبية  ذات  الذاتية، 
الديمقراطي الكردي، تحت مبرر محاربتها تنظيم داعش، فيما قامت هذه القوات 

بمحاربة فصائل املعارضة السورية والسيطرة على مناطقها«. 
لن  »التحالف  إن  الغني،  اإلنــســان، فضل عبد  السورية لحقوق  الشبكة  وقــال مدير 
يتمكن من القضاء على تنظيم داعش، حتى لو أفقده السيطرة على كامل األراضي 
رأســهــا  املــنــطــقــة، وعــلــى  فــي  كـــون مسببات وجــــوده مستمرة  الــتــي ُيسيطر عليها، 
سخر مقدرات الدولة إلذالل مواطنيها، وترفع شعارات 

ُ
األنظمة االستبدادية التي ت

طائفية دموية«، على حد وصفه.

ر الوضع بني روسيا وبلجيكا، أمــس األربــعــاء، بعد اتهام األولــى ســالح الجو 
ّ
توت

البلجيكي، املــشــارك فــي الــتــحــالــف الــدولــي بــقــيــادة الـــواليـــات املــتــحــدة، ضــد تنظيم 
»الدولة اإلسالمية« )داعش( في سورية، بقتل ستة مدنيني نتيجة عمليات قصف 
فـــي حــلــب، مـــا دفـــع بــروكــســل إلـــى اســتــدعــاء الــســفــيــر الـــروســـي لــديــهــا الســتــيــضــاح  

االتهامات الروسية. 
صيب 

ُ
تلوا وأ

ُ
في هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن »ستة أشخاص ق

ـ  إلــى تدمير منزلني، ليل االثــنــني  إثــر قصف أدى  أربــعــة آخـــرون بــجــروح متفاوتة، 
الروسية  »الطائرات  أن  الـــوزارة  الثالثاء في منطقة حساجك، في حلب«. وأضافت 
والسورية لم تكن موجودة في املنطقة، لكن طائرات تابعة للتحالف الدولي كانت 
تــقــوم بــمــهــمــات فــي املــنــطــقــة، وقـــد ُرصــــدت مــقــاتــلــتــا أف 16 تــابــعــتــان لــســالح الجو 

البلجيكي في املنطقة، لحظة القصف«.
وزارة  اســتــدعــت  بينما  الــروســيــة،  االتــهــامــات  نــفــت  البلجيكية  الـــدفـــاع  وزارة  لــكــن 
الروسي في بروكسل فاديم بورسيوفيتش لوكوف.  السفير  البلجيكية  الخارجية 
وأعلنت املتحدثة باسم الوزارة لورانس مورتييه، أن »الطائرات البلجيكية لم تكن 

في املنطقة. وال عالقة لنا بالهجوم املذكور«.
من جهتها، علقت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ساخرة، 
الخارجية  وزارة  من  اللهجة  شديد  تنديدًا  »تنتظر  بأنها  »فيسبوك«،  موقع  على 
التي تستهدف مدنيني«. وأضافت: »أعتقد بأنه لن يكون من  األميركية للضربات 

الصعب العثور على صور القتلى إلطالق حملة مناسبة على سي ان ان«.
)فرانس برس(

محادثات روسية أميركية 
حول فصل »المتشددين« 

عن مقاتلي المعارضة

حركة »زنكي«: الرد 
على الهدنة سيكون 

بتحرير حلب كاملة

للحدث تتمة...

حلب بين الهدنة 
و»المعركة 

الكبرى«

مخطط النظام وحلفائه في إدلـب: تجميع المقاتلين لتصفيتهم

عاشت مدينة حلب هدوءًا نسبيًا، أمس األربعاء، قبل ساعات من هدنة لـ11 ساعة 
إلخراج  مسعى  في  الخميس،  اليوم  صباح  وتبدأ  المدينة  في  روسيا  عنها  أعلنت 
إلى أن  الروسية، ملمحة  المحاوالت  المعارضة منها، فيما رفضت األخيرة  مقاتلي 

حلب تنتظر معركة كبيرة لتحريرها بشكل كامل

أحمد حمزة

تـــقـــف مـــديـــنـــة حـــلـــب الــــســــوريــــة عــلــى 
مشارف منعطف جديد، وسط سعي 
روســيــا والــنــظــام الــســوري إلخالئها 
من مقاتلي املعارضة، وهو األمر الذي أعلنت 
ــه، فــيــمــا تــنــذر  ــ املـــعـــارضـــة رفـــضـــهـــا الـــقـــاطـــع لـ
تــصــريــحــات بــعــض الـــقـــادة الــعــســكــريــني فيها 
باقتراب »معركة مهمة«. وسط هذه األجــواء، 
ســـاد، أمـــس األربـــعـــاء، هــــدوٌء نسبي فــي حلب 
لشهٍر،  امتد  النظام وروســيــا  مــن  بعد قصف 
وأدى ملقتل نحو خمسمائة مدني، مع ترقب 
»هــدنــة إنــســانــيــة« مــن املــفــتــرض أن تــبــدأ عند 
ساعة  لــــ11  الخميس،  الــيــوم،  صــبــاح  الثامنة 
بــعــد أن كـــانـــت 8 ســـاعـــات وأعــلــنــت مــوســكــو، 
أمـــــس، تـــمـــديـــدهـــا، فــيــمــا تــغــيــب أي تــحــركــات 
تركيز  مع  للصراع،  فعلية إليجاد حل  دولية 

بعض الحراك على تمديد الهدنة.
وســـاد هـــدوء فــي حلب منذ مــا قبل ظهر أول 
من أمس، الثالثاء، بعد إعالٍن روسي مفاجئ 
عـــن بــــدء »تــعــلــيــق طــلــعــات الـــطـــيـــران الــروســي 
الــعــاشــرة صباحًا،  والـــســـوري« فــي حلب منذ 
ــًا لــلــفــصــل بــني  ــمــ »إبــــــداء حـــســـن الــــنــــيــــة، دعــ لـــــــ
املعارضة في حلب وجبهة فتح الشام« )جبهة 
النصرة سابقًا(، حسب ما أكد وزير الخارجية 
الــروســي سيرغي الفـــروف سابقًا. نجاح هذا 
املــطــلــب الـــروســـي مــن عــدمــه، يــتــحــدد مصيره 
اليوم، إذ تبدأ مدة الساعات الـ11، عند الثامنة 
صباحًا. وتتطلع روسيا والنظام، ألن تنجح 
مــســاعــيــهــمــا، الـــتـــي تـــهـــدف بـــالـــدرجـــة األولــــى 
لـــزعـــزعـــة الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة عـــن الــفــصــائــل 
املقاتلة هناك، وإحداث تصُدٍع في بنية القوة 

العسكرية املتواجدة شرقي حلب.
وفــي هــذا الــســيــاق، أجـــرى مــســؤولــون بـــارزون 
أميركيون وروس مــحــادثــات، أمــس األربــعــاء، 

املتشددين  »فصل  كيفية  على  االتفاق  بهدف 
ــدة عــــن مــقــاتــلــي  ــاعــ ــقــ ــبـــطـــني بــتــنــظــيــم الــ ــرتـ املـ
املــعــارضــة فــي مدينة حــلــب«، مــن أجــل تمهيد 
ــار، وفـــــق وكـــالـــة  ــ ــنـ ــ ــــالق الـ ــ الـــطـــريـــق لــــوقــــف إطـ
الخاص  األميركي  املبعوث  »رويــتــرز«. ورأس 
ــي، الــــوفــــد األمـــيـــركـــي،  ــنــ ــة، مـــايـــكـــل راتــ لـــســـوريـ
فــي حــني أرســلــت روســيــا خــبــراء عسكريني لم 
يكشف عن أسمائهم. وقال دبلوماسي غربي، 
إقليمية،  قــوى  مــن  إن مسؤولني  »رويــتــرز«،  لـــ
للمحادثات،  انضموا  وقطر،  السعودية  مثل 
ــم تـــوجـــه لــهــا  ــارك إيـــــــران الـــتـــي لــ ــشــ ــم تــ لـــكـــن لــ
الدعوة. ولم تحضر املحادثات أيضًا األطراف 

السورية املتحاربة.
يــأتــي ذلـــك فيما أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغـــان أنــه بحث مــع نظيره الروسي 
فالديمير بــوتــني، الــثــالثــاء، الــوضــع فــي حلب. 
وقـــــال أردوغــــــــان فـــي كــلــمــة لـــه فـــي الــعــاصــمــة 
ا بوتني التوسط 

ّ
التركية أنقرة، أمس: »طلب من

إلخراج جبهة النصرة من حلب، وقمت بدوري 
بإبالغ املعنيني للقيام بما يجب، واتفقنا على 
الــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة كـــي نــتــيــح ألهـــل حلب 
فرصة العيش بأمان«. وحذر أردوغــان من أن 
أي موجة نزوح من حلب قد تؤدي إلى تدفق 
مليون الجئ إلى األراضي التركية. وجاء ذلك 
تمديد  فيه  تستبعد  كانت موسكو  وقــت  فــي 
»الــهــدنــة اإلنــســانــيــة« فــي حلب بشكل أحــادي 
الجانب. وقال نائب وزير الخارجية الروسي، 
أمـــس: »تــم  ســيــرغــي ريــابــكــوف، للصحافيني، 
التشديد مـــرارًا على أن خــصــوم بــشــار األســد 
اإلنسانية للحصول على  الهدن  يستخدمون 

تعزيزات وغيرها«.
فرنسوا  الفرنسي،  الرئيس  كــان  املــقــابــل،  فــي 
ــد، يــعــد بــبــذل كـــل الــجــهــود »لــتــمــديــد«  هـــوالنـ
الهدنة في مدينة حلب، وذلك في كلمة له في 
قصر اإلليزيه، أمس، إلى جانب رئيس منظمة 

»الـــخـــوذ الــبــيــضــاء« فــي حــلــب رائــــد الــصــالــح. 
يأتي كالم هوالند بعدما كانت األمم املتحدة 
أعــلــنــت أن هــدنــة الــثــمــانــي ســاعــات فــي حلب 
قــبــل تمديدها  مــوســكــو  أعلنتها  كــانــت  الــتــي 
املتحدث باسم  لـــ11 ساعة، غير كافية. وقــال 
اإلنسانية،  للمساعدات  املتحدة  األمــم  مكتب 
جــيــنــس الرك، خـــــالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
ــاعـــدات  ــرق املــكــلــفــة نـــقـــل املـــسـ ــفــ جــنــيــف أن الــ

محمد أمين

يدفع النظام السوري وروسيا وإيران مقاتلي 
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة وعــائــالتــهــم تــبــاعــًا إلــى 
محافظة إدلـــب شــمــال غــرب ســوريــة إثــر هدن 
و»مــصــالــحــات« يــعــقــدهــا مـــع أهـــالـــي املــنــاطــق 
الخارجة على سيطرته ال سيما في العاصمة 
دمــشــق ومــحــيــطــهــا. واســتــقــبــلــت إدلــــب خــالل 
الــعــامــني األخـــيـــريـــن عــــددًا كــبــيــرًا مـــن مقاتلي 
املعارضة اآلتني من مضايا والزبداني شمال 
غــرب دمــشــق، ومــن مدينة داريـــا جــنــوب غرب 
العاصمة، ومن بلدتي قدسيا والهامة شمال 
غــربــهــا، كــذلــك مــن حــي الــوعــر الحمصي، كما 
تستعد محافظة إدلب الستقبال مقاتلني مع 
عــائــالتــهــم مــن مــديــنــة معضمية الــشــام غــرب 
دمشق الذين بدأ النظام، أمس األربعاء، عملية 

تهجيرهم.
كذلك من املتوقع أن يتوجه إليها مقاتلون من 
مناطق ســورّيــة أخـــرى يــجــري الــتــفــاوض مع 

48 ساعة  »إلــى  بحاجة  إلــى حلب  اإلنسانية 
عــلــى األقــــــل«. وحـــضـــرت األوضــــــاع الــســوريــة 
في قمة أملانية فرنسية روسية ُعقدت، أمس، 
القمة  وجمعت  برلني.  األملانية  العاصمة  في 
ــرنـــســـي، والـــــروســـــي فــالديــمــيــر  ــفـ الـــرئـــيـــس الـ
ميركل.  أنجيال  األملانية  واملستشارة  بوتني، 
لقادة االتحاد  هذا االجتماع جاء عشية قمٍة 
العالقات  تبحث  أن  املفترض  مــن  األوروبــــي، 
ـــذي تـــتـــعـــّرض لــه  ـــ مــــع مـــوســـكـــو، والـــقـــصـــف ال
أن مجلس  املتحدة  األمـــم  أعلنت  فيما  حــلــب، 
ــابـــع لـــهـــا ســيــعــقــد، غـــدًا  ــتـ حـــقـــوق اإلنــــســــان الـ
الــجــمــعــة، جــلــســة خــاصــة فـــي جــنــيــف، لبحث 
الوضع »املتدهور« في حلب، بناًء على طلب 
ــــك، تــقــوم  ــمــــوازاة ذلـ رســـمـــي مـــن بــريــطــانــيــا. بــ
برئاسة  املتحدة  لــأمــم  تابعة  تحقيق  لجنة 
الــخــبــيــر الــبــرازيــلــي بــاولــو بــيــنــيــرو، بتوثيق 
األطــراف  املحتملة على يد كل  الحرب  جرائم 

في سورية. 
ــــس حــمــالت  ــوم أمـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، شـــهـــد يـ
الــنــظــام، فــي محاولة  إعالمية مــن قبل مــحــور 
إلضــــعــــاف مـــعـــنـــويـــات خـــصـــومـــه، وإلنــــعــــاش 
حــاضــنــتــه بــمــا يــعــتــبــره »اقـــتـــراب الــحــســم في 
حلب«. إذ أوردت صفحات موالية للنظام على 

املــعــارضــة فيها مــن أجــل إبـــرام »مصالحات« 
األمر  هــذا  النظام من خــالل  مماثلة. ويسعى 
إلى  يتفرغ  كــي  وريفها  العاصمة  تأمني  إلــى 
ــاول نـــظـــام بـــشـــار األســـد  ــ ــــرى. وحــ مــنــاطــق أخــ
ــن ســـيـــطـــرتـــه  ــ ــت عــ ــ ــرجـ ــ ــاطــــق خـ ــنــ ــاع مــ ــ ــــضــ إخــ
بالحديد والنار. وعندما فشلت مساعيه لجأ 
إلـــى جــمــيــع أنــــواع األســلــحــة الــفــتــاكــة وفــرض 
الحصار املحكم، ما أدى إلى مآس لم تعرفها 
البشرية في تاريخها املعاصر. وقضى أطفال 
ونـــســـاء ومـــســـنـــون جـــوعـــًا، وبـــــــردًا، مـــا أجــبــر 
عــــام 2014، على  مــنــتــصــف  مــنــذ  ــة،  ــارضـ ــعـ املـ
إنقاذ ما بقي  الخروج من أجــل  املوافقة على 
كــان مقاتلوها  التي  املناطق  فــي  مــن مدنيني 

يسيطرون عليها.
ويــحــاول نظام األســد وروســيــا وإيـــران تنفيذ 
في  فــي ســوريــة،  أكبر عملية تهجير جماعي 
األحياء التي تقع تحت سيطرة املعارضة في 
حــلــب والــتــي تــضــم أكــثــر مــن 300 ألـــف مدني 
وزارة  وأعلنت  املعارضة.  مقاتلي  إلى  إضافة 
الدفاع الروسية، الثالثاء، أنها فتحت ممرات 
إدلب  إلــى  واملقاتلني  املدنيني  لخروج  »آمــنــة« 
املعارضة  أغلب مقاتلي  في محاولة لتجميع 
فــي بــقــعــة جــغــرافــيــة ضــيــقــة والــقــضــاء عليهم 
ــــدة بــعــد الــتــفــرغ لــهــا، بــحــســب رأي  دفــعــة واحـ

أغلب املراقبني للمشهد السوري.
ورفــض نظام األســد توجه مقاتلي املعارضة 
ــة أخـــــــرى، ال ســيــمــا إلـــى  إلـــــى مـــنـــاطـــق ســــوريــ
محافظة درعا جنوب البالد، مشترطًا التوجه 
نــحــو إدلـــب حــصــرًا لــلــمــوافــقــة عــلــى خروجهم 
ــع عــائــالتــهــم بــأســلــحــة خــفــيــفــة. ومــحــافــظــة  مـ
إدلـــــب الـــتـــي يــطــلــق عــلــيــهــا الـــســـوريـــون صفة 
»الخضراء« بسبب كثرة شجر الزيتون فيها، 
تــعــد مـــن أصــغــر املــحــافــظــات الــســوريــة لجهة 
املــســاحــة. وكــانــت مــن أولـــى املــحــافــظــات التي 
بدأت بلداتها ومدنها بالخروج على سيطرة 
النظام منتصف عام 2012، وصواًل إلى أواخر 

اإلنترنت، أن »حــافــالت خــضــراء« في طريقها 
إلــى مدينة  »املسلحني« منها  لنقل  إلــى حلب 
ــــب. غــيــر أن نــاشــطــني فـــي حــلــب، تــواصــلــت  إدلـ
معهم »العربي الجديد«، رجحوا أن يكون ذلك 
ــار »الــحــرب النفسية« الــتــي يــقــوم بها  فــي إطـ
النظام وروسيا، للتأثير على مجرى األحداث 
فــي حــلــب، مــؤكــديــن أنـــه »ال تــوجــد أيـــة بـــوادر 
إلى استعدادات للخروج من حلب غدًا  تشير 
)اليوم( سواء من ِقبل العسكريني أو املدنيني«.

وفــيــمــا عــاشــت حــلــب، أمـــس األربـــعـــاء، يومها 
أسابيع من  أربــع  بعد  الــهــادئ نسبيًا  الثاني 
املجازر، فإن تصريحات بعض قادة املعارضة 
الهدوء  العسكريني، تبدو ذاهبة نحو أن هذا 
الـــذي تــال عــاصــفــة، قــد تتبعه كــذلــك تــطــوراٌت 
كبيرة«.  »معركة  بـ تــوّعــٍد  مــع  مهمة،  عسكرية 
ــار، قـــال املــتــحــدث بــاســم تجّمع  ــ فـــي هـــذا اإلطــ
»فــاســتــقــم« )أحــــد فــصــائــل الــجــيــش الــحــر في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حــلــب(، عــمــار ســقــار، لـــ
مـــوضـــوع الــــخــــروج مـــن حــلــب »غـــيـــر مــطــروح 
حتى للتفكير«، متوعدًا بأن »حصار حلب لن 
يطول وسُيكسر«. فيما أعلن القائد العسكري 
في »حركة نور الدين زنكي« عمر سلخو، في 
الروسية  الهدنة  الــرد على  أن  لــه،  تصريحاٍت 

مـــــارس/ آذار مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وســيــطــرت 
ــامـــل املـــحـــافـــظـــة بـــمـــا فــيــهــا  املـــعـــارضـــة عـــلـــى كـ
مدينة إدلب مركز املحافظة، لتتحول إلى أهم 

معاقلها في شمال غرب سورية.
ولــــم تــكــن الـــعـــالقـــة بـــني أهـــالـــي إدلـــــب ونــظــام 
األســـد عــلــى مــا يـــرام مــنــذ تــولــي حــافــظ األســد 
عــام 1970. وقاموا بطرده منها  السلطة  األب 
وضربه باألحذية في إحدى املناسبات. لذلك 
متوترة  والنظام  املحافظة  العالقة بني  بقيت 
طـــوال هــذا الــوقــت. وأصــبــحــت مــن املحافظات 
»املنسية« واملهمشة من قبل حكومات النظام 
املتعاقبة. ويكشف العقيد الطيار املنشق عن 
جــيــش الـــنـــظـــام، مــصــطــفــى بـــكـــور، فـــي حــديــث 
مع »العربي الجديد« عن أن ضابطًا »كبيرًا« 
مــن أتــبــاع الــنــظــام قــال فــي األشــهــر األولـــى من 
الثورة، إن قيادة النظام قررت تدمير محافظة 
إدلــب في حــال لم ترجع عن ثورتها. وأضــاف 
»ال خالف بني أركان النظام على تدمير إدلب 
ــــع جــمــيــع  ــــوق رؤوس أهـــلـــهـــا، لـــهـــذا يـــتـــم دفـ فـ
إلى حضن  الذين ال يرضون بالعودة  الثوار، 
ــار إلــى  األســــد، إلــيــهــا«، عــلــى حــد وصــفــه. وأشــ
ــد وحـــلـــفـــائـــه يـــصـــفـــون كــــل مــن  ــ أن نـــظـــام األســ
»اإلرهــــاب«، معتبرًا  هــو مــوجــود فــي إدلــــب بـــــ
ذلـــك »مــقــدمــة إلنــشــاء تــحــالــف دولـــي للقضاء 
عليهم من خالل تدمير مدن وبلدات املحافظة 
ــتـــطـــرد:  ــي مــقــدمــتــهــا مـــديـــنـــة إدلــــــــب«. واسـ ــ وفـ
القديم  يفرغ حقده  أن  للنظام  يتيح  ذلــك  »إن 
عــلــى إدلــــب بــمــشــاركــة روســـيـــة وغـــطـــاء دولـــي 
الدولة  القضاء على )تنظيم  بحجة استكمال 

اإلسالمية( داعش، والنصرة«.
وتابع بكور إنه »في حال ظهور مواقف دولية 
أو مستجدات تعيق عملية التدمير املخططة 
هو  الــبــديــل  املخطط  سيكون  إدلـــب،  ملحافظة 
حــشــر املـــعـــارضـــني الـــســـوريـــني كـــافـــة فـــي هــذه 
املــحــافــظــة الــصــغــيــرة«. وأضــــاف أن هـــذا األمــر 
يعني »تحويلها إلى ساحة تصفية حسابات 

»سيكون ليس بفك الحصار عن مدينة حلب 
رة 

ّ
«، متوقعًا »أيامًا مبش

ً
بل بتحريرها كاملة

للثوار في املرحلة املقبلة«.
نذر باقتراِب 

ُ
وفي خضم هذه التطورات التي ت

تــحــركــاٍت فـــي حــلــب، لــيــســت واضـــحـــة املــعــالــم 
حتى الساعة، يبدو موقف »جبهة فتح الشام« 
أقـــــرب لــلــتــصــعــيــد، وخـــصـــوصـــًا أنـــهـــا معنية 
بالدرجة األولــى في هــذه املرحلة. وتبنّي ذلك 
مــن تــصــريــحــاٍت لــحــســام الــشــافــعــي، املتحدث 
باسم »الجبهة«، جاء فيها أن املقترح الروسي 
»هدنة مؤقتة بغية إخراج جبهة فتح الشام  لـ
الــجــديــد، وإنما  مــن مدينة حلب ليس بــاألمــر 
ــااًل ملـــا بـــدأتـــه األمـــــم املـــتـــحـــدة فـــي حمص  إكــــمــ
ضح 

ُ
وداريا وغيرها«، مضيفًا أن »هذا الدور ف

أمـــام الـــرأي الــعــام، وبـــأن مــكــره تفريغ ملناطق 
أهــل السنة، وإبعاد كل من يشكل خطرًا على 
نظام األسد والعمل على إبعاده عن العاصمة 

دمشق«.
ــاف الــشــافــعــي، فـــي تــصــريــحــات وصــلــت  ــ وأضـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن خــيــار  نــســخــة مــنــهــا لـــ
ـــَم أهــلــنــا، سنكمل 

ِّ
ـــَســـل

ُ
جــبــهــتــه هـــو »أنـــنـــا لـــن ن

جــهــادنــا حــتــى إســقــاط الــنــظــام ولـــن نقبل أي 
طرح يحول دون ذلك«.

يتم  ثــم  الفصائل بعد محاصرتها، ومــن  بــني 
التدمير الذاتي للثورة من أبنائها«.

وتــــــدرك املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة جـــيـــدًا املــخــطــط 
الـــذي يــنــفــذه نــظــام األســـد وحــلــفــاؤه مــن وراء 
دفع مقاتليها إلى إدلــب. وهي تجهد إلفشال 
مخططه من خالل توسيع مناطق سيطرتها 
ــي مـــنـــاطـــق  ــ ــ ــالــــي، وفـ ــمــ ــشــ ــــف حــــمــــاة الــ ــ فـــــي ريـ
في  الصمود  كما تحاول  الــســوري.  بالساحل 
مدن وبلدات ريف حمص الشمالي، خصوصًا 
من  املعارضة  وتسعى  وتلبيسة.  الرسنت  في 
وراء تقدمها الكبير في شمال حمص وشمال 
ــلـــى حــــســــاب تــنــظــيــم »الــــدولــــة  ــلـــب عـ ــــرق حـ شــ
الحصار عن أحياء حلب  إلــى فك  اإلسالمية« 
الــشــرقــيــة. وتـــأمـــل بــالــعــودة مـــجـــددًا إلـــى مــدن 

وبلدات خسرتها في محيط حلب الشمالي ال 
عليها  التي سيطرت  رفعت  تــل  مدينة  سيما 
الكردية  الشعب«  حماية  »وحـــدات  مليشيات 
املـــاضـــي، تحت  فــبــرايــر/شــبــاط  فــي منتصف 
غطاء ناري من الطيران الروسي إبان الخالف 

التركي الروسي.
ومن هذا املنطلق، ترفض املعارضة الخروج 
النظام، وحليفاه  من مدينة حلب كما يريد 
روســــيــــا وإيــــــــــران. وتــــصــــر عـــلـــى الـــبـــقـــاء فــي 
ــاء الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا عــلــى الــرغــم  ــيــ األحــ
مـــن الــحــمــلــة الــجــويــة املــتــوحــشــة مــنــذ شــهــر، 
والـــتـــي لـــم تــســتــثــن شــيــئــًا. إذ يــشــن الــطــيــران 
إبادة  الروسي ومقاتالت نظام األســد حرب 
حقيقية إلجبار املعارضة على توقيع اتفاق 

ــى مــحــافــظــة  ــ ــتـــســـالم تـــخـــرج بــمــوجــبــه إلـ اسـ
إدلب. وفي هذا الصدد، يؤكد املتحدث باسم 
»تجمع فاستقم كما أمــرت«، عمار سقار، أن 
أمـــر الــخــروج مــن حــلــب »غــيــر مــطــروح حتى 
ــــى أن »عـــجـــز روســـيـــا  لــلــتــفــكــيــر«، مـــشـــيـــرًا إلـ
هو  الطائفية  واملليشيات  والــنــظــام  ــران  وإيــ
واملصالحات  الهدن،  موضوع  طرحهم  وراء 
ــــــب«. ونــــوه إلــــى أن »نــظــام  لــلــخــروج إلــــى إدل
ــعـــى لـــتـــنـــفـــيـــذ مـــخـــطـــط تــهــجــيــر  األســــــــد يـــسـ
إدلــب  مــحــافــظــة  فــي  لــلــســوريــني وتجميعهم 
وإطـــــالق صــفــة اإلرهــــــاب عــلــيــهــم«. وأكــــد في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن املعارضة 
ستفشل هذا املشروع من خالل الصمود في 
حلب، مشيرًا إلى أن الحصار على حلب »لن 

يطول، وسيكسر الطوق«.
ــديـــن  ــة »نـــــــور الـ ــركــ ــم حــ ويـــــــرى الــــنــــاطــــق بــــاســ
الــزنــكــي«، النقيب عــبــدالــســالم عــبــدالــرزاق، أن 
لــنــظــام األســـــد عــــدة أهــــــداف مـــن وراء إجــبــار 
مــقــاتــلــي املـــعـــارضـــة ومــدنــيــني ســـوريـــني على 
ــه إلـــــى مــحــافــظــة إدلـــــــب. وأضـــــــاف فــي  ــتـــوجـ الـ
أهدافًا  أن هناك  الجديد«  »العربي  حديث مع 
تكتيكية تتمثل »بتخفيف الضغط عن جيش 
تسانده  الــتــي  الطائفية  واملــلــيــشــيــات  الــنــظــام 
عما  كما تحدث  الجبهات«.  مــن خــالل حصر 
للنظام تتمثل  »أهــداف استراتيجية  إنه  قاله 
في التغيير الديموغرافي في املناطق املحيطة 
بالعاصمة دمشق، وتوطني أتباع له، بعضهم 
أتى من إيران«. وأعرب عن قناعته بأن النظام 
ــيـــني يــســعــون إلــــى تــحــويــل  ــرانـ والــــــروس واإليـ
محافظة إدلب إلى »قندهار ثانية«، ألنهم غير 
قادرين على السيطرة عليها، على حد وصفه. 
ولــفــت إلـــى أن »الـــــروس يـــريـــدون ربــمــا اتــبــاع 
اتبعوها  التي  املتوحشة  العسكرية  السياسة 
في غروزني في تسعينيات القرن املاضي من 
أجل إخضاع إدلب بعد تجميع أغلب مقاتلي 

املعارضة فيها«.

مساٍع لتمديد وقف النار والمعارضة ترفض 
الخروج وتعد بتحرير كامل

هدوء نسبي في حلب بعد شهر من القصف )إبراهيم أبو ليث/األناضول(

تجميع مقاتلي المعارضة وعائالتهم تباعًا بإدلب )عمر حاج قدور/فرانس برس(

محمد الفضيالت

قطع امللك األردني عبد الله الثاني 
الجدل الدائر بني النخب السياسية 
والدينية واالجتماعية حول هوية 

الدولة األردنية، عندما طرح، مطلع 
األسبوع الحالي، ورقة نقاشية هي 
السادسة من نوعها، حملت عنوان 

»سيادة القانون أساس الدولة 
املدنية«.

امللك حسم هوية الدولة، التي لم 
تستقر حتى اآلن بشكل نهائي 

بأنها »مدنية«، وهي »دولة القانون 
التي تستند إلى حكم الدستور 

وأحكام القوانني في ظل الثوابت 
الدينية والشرعية، وترتكز على 

املواطنة الفاعلة، وتقبل بالتعددية 
حدد فيها الحقوق 

ُ
والرأي اآلخر، وت

والواجبات من دون تمييز بني 
املواطنني، بسبب الدين أو اللغة 

أو اللون أو الِعرق أو املستوى 
االقتصادي أو االنتماء السياسي أو 

املوقف الفكري«.
سبق الورقة النقاشية جدل بني 

ثالثة تيارات، اجتهد كل منها في 
تقديم نفسه وصيًا على هوية 

الدولة وآليات تحقيقها، وهي: تيار 
الدولة املدنية الذي تبلور بشكل أكثر 

نضجًا خالل االنتخابات النيابية 
املاضية، وتيار الدولة العلمانية 

املعزول على الرغم من نضاالته 
الطويلة في الدفاع عن توجهاته 

وتقديم التفسيرات الساعية لطمأنة 
املجتمع، وتيار املتدينني الذين 

يريدونها دولة إسالمية تقوم على 
العدل املستمد من القواعد الشرعية 

والتجارب التاريخية.
انحياز امللك في الورقة النقاشية، 

التي لم يجر عليها نقاش حقيقي، 
واستقبلها املختلفون نصًا مقدسًا 

ال يقبل العبث لكنه يقبل التأويل، 
للدولة املدنية لم يحسم الجدل، 

فهو لم يقف في موقف املعادي 
أو املناهض للتوجهات األخرى، 

ليصبح النقاش حول الورقة ينصب 
على قياس ما تضمنته، ما يفهم 

انحيازًا أو توافقًا لكل تيار من 
التيارات املختلفة.

التيار املدني عاش نشوة النصر، 
والتيار العلماني شعر باالرتياح 

كون امللك، على الرغم من تبيانه أن 
الدولة املدنية ليست مرادفة للعلمانية 
لم يحرض على األخيرة أو ينتقص 

منها، وكذلك التيار اإلسالمي 
وجد في استحضار الورقة للتراث 

اإلسالمي املتعلق بالدولة املدنية 
التزامًا ملكيًا بتوجهاته، لتدخل هوية 

الدولة مرحلة ضبابية يراها كل 
فريق بما يالئم مصالحه وتوجهاته. 

الجدل الحاضر حول هوية الدولة 
األردنية، وورقة امللك النقاشية، 

مؤشرات على أن الدولة األردنية، كما 
الدول العربية، ال تزال تعيش منذ 

استقاللها في مرحلة التيه.

ال تفصل المعارضة 
السورية بين إصرار 

النظام وحلفائه على 
تهجير السوريين من 

محافظاتهم، ال سيما 
المقاتلين وعائالتهم 

ونقلهم إلى إدلب، وبين 
وجود مخطط لتجميع 

المعارضين فيها 
تمهيدًا لتصفيتهم

حمالت  أكثر  إلى  الثورة  سنوات  مدى  على  إدلــب  محافظة  تعرضت 
القصف الجوي الوحشية من قبل طيران األسد، ومن ثم الطيران الروسي. 
وقتل وأصيب عشرات آالف المدنيين 
في مشاهد دموية ال تزال تتكرر كل 
السوريين  غير  وحفظ  تقريبًا.  يوم 
هذه  وقــرى  وبلدات  مــدن  أسماء 
التي  المجازر  كثرة  من  المحافظة 
أهلها، ومنها: معرة  ُترتكب بحق 
أريحا،  سلقين،  ســراقــب،  النعمان، 
الشغور،  جسر  دركـــوش،  ســرمــدا، 
من  وسواها  سرمين،  شيخون،  خان 

المدن والبلدات.

غارات مستمرة
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قطر: قرار يونيسكو 

حول األقصى تاريخي
رّحبت قطر، أمس األربعاء، بتبني 
مــنــظــمــة األمــــــم املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
ــوم والـــثـــقـــافـــة )يــونــيــســكــو(  ــلـ ــعـ والـ
قـــــــــرارًا أقــــــــرت بـــمـــوجـــبـــه، وبــشــكــل 
نـــهـــائـــي، أن املــســجــد األقـــصـــى هو 
من املقدسات اإلسالمية، وصنفته 
خالصًا،  إسالميًا  تــراثــًا  باعتباره 
الـــبـــراق جـــزء ال يتجزأ  وأن حــائــط 
مــن األقــصــى. وفيما ُوصــف القرار 
»التاريخي«، أعربت عن أملها في  بـ
ــرار يونيسكو حــافــزًا  قـ »يــشــكــل  أن 
أجل  الدولي، من  للمجتمع  جديدًا 
املتكررة  إسرائيل  انتهاكات  وقــف 
لــلــمــســجــد األقـــصـــى ومــحــاوالتــهــا 

املستمرة لتهويد القدس«.
)األناضول(

ميدفيديف يزور
 إسرائيل في نوفمبر

أعــلــنــت الــســفــارة الــروســيــة فـــي تل 
ــاء، أن رئــيــس  ــ ــعـ ــ أبـــيـــب، أمــــس األربـ
ــة، ديـــمـــيـــتـــري  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــة الـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
مـــيـــدفـــيـــديـــف )الــــــصــــــورة( ســيــقــوم 
ــل فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــة إلسـ بــــــزيــــــارة رســــمــ
ــر مــــــن نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ الـ
ــارت الــســفــارة  ــ الــثــانــي املــقــبــل. وأشــ
الروسية إلــى أن زيــارة ميدفيديف 
ــخــــصــــص لــــبــــحــــث الـــــتـــــعـــــاون  ــتــ ســ
االقتصادي بني روسيا وإسرائيل، 
وتأتي ملناسبة مرور 25 عامًا على 
الدبلوماسية  العالقات  استئناف 

بينهما.
)العربي الجديد(

حاويات النظام 
السوري تقتل 6 مدنيين 

في حماة
ــتــل ستة مــن عائلة واحــــدة، أمس 

ُ
ق

النظام  األربــعــاء، بقصف طــوافــات 
ــرة مـــديـــنـــة  ــجــ ــفــ ــتــ ــات املــ ــ ــاويـ ــحـــ ـــالـــ بــ

اللطامنة في ريف حماة الشمالي.
وقال الناشط اإلعالمي عبيدة أبو 
خزيمة إن »مروحية تابعة للنظام 
السوري استهدفت منازل املدنيني 
في مدينة اللطامنة في ريف حماة 
متفجرة،  حاويات  بعّدة  الشمالي، 
ــــى مــقــتــل ســـتـــة مــدنــيــني  مــــا أدى إلـ
من عائلة واحــدة، هم أربعة أطفال 

وسيدتان، وإصابة آخرين«.
)العربي الجديد(

لبنان: ارتباك يواكب 
تأخير الحريري 

ترشيح عون 

»تيار  ارتبكت الرزنامة السياسية لـ
املـــســـتـــقـــبـــل« فـــــي لــــبــــنــــان، نــتــيــجــة 
الــــــقــــــرارات الـــتـــي يـــتـــخـــذهـــا رئــيــس 
ــائـــب ســـعـــد الـــحـــريـــري  ــنـ الــــتــــيــــار، الـ
الرابعة  الذكرى  )الصورة(. وأّجلت 
املعلومات  شعبة  رئــيــس  الغــتــيــال 
ــلـــواء  فـــي قــــوى األمـــــن الـــداخـــلـــي، الـ
ــــالن الـــحـــريـــري  ــام الـــحـــســـن، إعــ ــ وســ
عـــن تــرشــيــح الــنــائــب مــيــشــال عــون 
لرئاسة الجمهورية، وهي الخطوة 
الــتــي كـــان مــتــوقــعــًا أن تــتــم، أمـــس، 
ــــري أعــــضــــاء  ــريــ ــ ــحــ ــ بــــعــــد إبــــــــــالغ الــ
الــقــوى  مــن  وعــــددا  النيابية  كتلته 
الـــســـيـــاســـيـــة وســــــفــــــراء الـــــواليـــــات 
املــتــحــدة وروســـيـــا ومــصــر بــالــقــرار 
ــبــــاتــــه. والقـــــــى األمـــــــر ردود  ومــــوجــ
البيت  فــعــل مــتــفــاوتــة عــلــى صعيد 

الداخلي للتيار. 
)العربي الجديد(

400 مستوطن 
يقتحمون األقصى 

أمــــس  مــــســــتــــوطــــنــــًا،   415 ــم  ــتــــحــ اقــ
ــاء، املــســجــد األقـــصـــى على  ــ ــعـ ــ األربـ
مـــــرحـــــلـــــتـــــني. وشـــــمـــــلـــــت املــــرحــــلــــة 
مــســتــوطــنــًا  ــام 295  ــتـــحـ اقـ األولـــــــى 
 بــاحــات املــســجــد األقـــصـــى، أمـــا في 
ــدد  ــة فـــــوصـــــل عــ ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــ ــولـ ــ ــــجـ الـ
املــقــتــحــمــني إلــــى 120، فــيــمــا تــدفــق 
إلـــى  املـــســـتـــوطـــنـــني  آالف  عــــشــــرات 
ــيـــث تـــتـــواصـــل  ــراق، حـ ــ ــبــ ــ ــ ــة ال ســــاحــ
احتفاالتهم باليوم الثالث من عيد 

املظلة اليهودي.
)العربي الجديد(



تقرير فشل العدوان على غزةتركيب منظومة إلكترونية على الحدودالهدنة اليمنية اليوم... ضغوط  أميركية بريطانية لتطبيقها
تعاون تونسي أميركي ألماني

شهيدة في نابلس
جيش االحتالل يتحمل المسؤولية
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سياسة
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واليتي ينفي أي دور

إليران بالموصل
ــلــــن مـــســـتـــشـــار املــــرشــــد اإليــــرانــــي  أعــ
أكبر واليتي،  علي  الدولية  للشؤون 
أمـــس األربـــعـــاء، أن »بــــالده ال تــؤدي 
الــعــمــلــيــات  خـــــالل  مـــبـــاشـــر  دور  أي 
ــل«، نـــافـــيـــًا  ــ ــ ــــوصـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة فـــــي املـ
مواقع  تبادلتها  التي  التصريحات 
إعالمية ذكــرت أن إيـــران تــشــارك في 
الــعــمــلــيــات وتــســتــخــدم دبـــابـــات من 
72« ومنظومة صواريخ  »تــي  طــراز 
»شـــهـــاب«. ونــقــلــت املــواقــع اإليــرانــيــة 
ــة عــــــن واليــــــتــــــي قـــــولـــــه إن  ــيــ ــمــ ــرســ الــ
»بــالده لن تتردد بــإرســال املزيد من 
املستشارين إذا ما طلب منها ذلك«.
)العربي الجديد(

كورتولموش يدعو 
لخطة دولية

 من أجل المدينة

ــا نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الــتــركــي  دعــ
نعمان كورتوملوش )الصورة(، أمس 
الـــدولـــي للعمل  األربــــعــــاء، املــجــتــمــع 
عــلــى مـــســـودة خــطــة دولـــيـــة لضمان 
ــن قـــبـــل ســـكـــانـــهـــا،  ــ ــل مـ ــ ــــوصـ حـــكـــم املـ
ــددًا عـــلـــى أن »أنــــقــــرة مــســتــعــدة  مــــشــ
ــراءات، بــمــا فيها  ــ ــ التــخــاذ كــافــة اإلجـ
العسكرية، ملنع أي تطهير عرقي قد 
تطهيرها  بعد  املنطقة  لــه  تتعرض 
مـــن الـــجـــهـــاديـــني«. وفــــي لـــقـــاء لـــه مع 
العاصمة  فــي  الصحافيني  مــن  عــدد 
ــقــــرة، قــــال كـــورتـــوملـــوش:  الــتــركــيــة أنــ
»يجب أن يتم حكم املوصل من قبل 
أهلها، كذلك يجب العمل على خطة 

دولية لوضع املوصل من اآلن«.
)العربي الجديد(

... وبرلين تحذر من
تغييرات ديموغرافية

دعــا وزيــر الخارجية األملــانــي فرانك 
أمس  )الــصــورة(،  شتاينماير  فالتر 
األربعاء، كل األطراف إلى وضع هدف 
اإلسالمية«  »الدولة  تنظيم  مكافحة 
)داعـــش( في صلب سياستها خالل 
عملية تحرير املوصل، بعيدًا عن أي 
نوايا إلحداث تغييرات ديموغرافية 
في حديٍث  وجيوسياسية. وأضــاف 
لــصــحــيــفــة »فـــرانـــكـــفـــورتـــر ألــغــمــايــنــه 
تسايتونغ«: »حتى لو كنا ال نعلم كم 
من الوقت ستستغرق عملية تحرير 
املــوصــل، إال أنــه مــن املهم أن نخطط 
ــا بــعــد الــتــحــريــر. ال يجب  ملــرحــلــة مـ
الــتــركــيــز عــلــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

لتحرير املدينة فقط«.
)األناضول(

الشرطة التركية تقتل
 انتحاريًا مفترضًا

ــــتــــل عـــضـــو مـــفـــتـــرض فـــــي تــنــظــيــم 
ُ
ق

»داعـــــــش« فـــي تـــركـــيـــا، يــشــتــبــه بــأنــه 
ــّد العــــتــــداء انـــتـــحـــاري فــي  ــعــ ــــان »يــ كـ
أنقرة«، خالل تبادل إلطالق النار مع 
بــه، ويدعى  املشتبه  الــشــرطــة. وفتح 
عــلــى  الــــنــــار  ــًا(،  ــ ــامـ ــ عـ  24( ب.  أحـــمـــد 
شرطيني كانوا ينفذون ليل الثالثاء 
ــاء عــمــلــيــة مــداهــمــة لــشــقــتــه،  ــعــ ـ األربــ
قبل أن ُيقتل برصاص قــوات األمــن. 
توباجا،  أرجــان  أنقرة،  وأعلن حاكم 
ــــي الــشــقــة  ــثــــرت فـ ــلــــطــــات عــ أن »الــــســ
عــلــى الــعــديــد مــن الــعــبــوات الناسفة 
ــنــــار ونــحــو  وتـــجـــهـــيـــزات إلضـــــــرام الــ
في  اســتــخــدمــت  معدنية  قطعة   400

اعتداءات سابقة«.
)فرانس برس(

مصر: إلغاء أحكام 
قضية كرداسة

قـــضـــت مــحــكــمــة الـــنـــقـــض املـــصـــريـــة، 
ــاء، بــرئــاســة املــســتــشــار  ــعــ أمـــس األربــ
وجــيــه أديـــــب، بــقــبــول الــطــعــن املــقــدم 
ــلـــني الـــــــصـــــــادرة ضـــدهـــم  ــقـ ــتـ مـــــن املـــعـ
أحكام تراوحت بني اإلعدام والسجن 
املشدد 10 سنوات، وذلــك في قضية 
ــة  ــ ــــرداسـ ــم كـ »أحــــــــــــداث اقــــتــــحــــام قــــســ
الثانية«، وقررت املحكمة إلغاء كافة 
األحــكــام، وإعـــادة محاكمة املعتقلني 

أمام دائرة أخرى.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــة   الـــتـــقـــريـــر الـــرســـمـــي ملــــراقــــب الـــدولـ
ّ
ــبـــدو أن يـ

اإلســـرائـــيـــلـــي، يــوســيــف شـــابـــيـــرا، حــــول فشل 
األنفاق خالل  سلطات االحتالل في صد دور 
الـــعـــدوان اإلســرائــيــلــي األخـــيـــر عــلــى غـــزة عــام 
لقيادة  املــســؤولــيــة  تحميل  إلـــى  يميل   ،2014
ــه الــهــامــشــيــة  ــارتـ جــيــش االحــــتــــالل، مــقــابــل إشـ
إلـــى املــســتــوى الــســيــاســي. وســـربـــت الصحف 
األربــعــاء،  أمــس  الجيش،  ــة  وإذاعـ اإلسرائيلية 
ــًا فــي  ــيـ تـــقـــريـــرًا مــــن املـــتـــوقـــع أن يـــنـــشـــر رســـمـ
ــن الــــثــــانــــي املــــقــــبــــل، يــحــّمــل  ــريـ ــر/ تـــشـ ــبـ ــمـ ــوفـ نـ
آنــذاك، الجنرال  أركــان جيش االحتالل  رئيس 
بــنــي غــانــتــس، ورئــيــس شعبة االســتــخــبــارات 
كــوخــافــي،  يئير  الــجــنــرال  ــان«،  ــ »أمـ العسكرية 
كــامــل املــســؤولــيــة عــن عـــدم اســتــعــداد الجيش 
ــاق  ــ ــفـ ــ ــي ملــــواجــــهــــة »أخــــــطــــــار األنـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
الــهــجــومــيــة فـــي قــطــاع غـــــزة«. ومــــن شــــأن هــذا 
التقرير أن يؤثر سلبًا على مستقبل الرجلني، 
الحلبة  لــدخــول  يستعد  غــانــتــس  أن  سيما  ال 
السياسية في إسرائيل، فيما يطمح كوخافي 
ــان الجيش  ــ لــتــولــي مــنــصــب نــائــب رئــيــس أركـ
اإلســرائــيــلــي، تــمــهــيــدًا لــلــوصــول إلـــى منصب 
للتقرير  األولــيــة  املــســودات  رئاستها. وكانت 
ــلـــى املـــســـتـــوى  ــًا عــــن فـــشـــل عـ ــقـ ــابـ تـــحـــدثـــت سـ
السياسي، تحديدًا في عمل رئيس الحكومة، 
بنيامني نتنياهو، بشأن مسألة خطر األنفاق 
خالل العدوان وقبله. وهو ما دفع نتنياهو، 
 الحكومة 

ّ
الشهر املاضي، إلى التأكيد على أن

املصغرة أجرت في فترة ما قبل الحرب أكثر 
ــّم تــخــصــيــصــهــا ملــنــاقــشــة خطر  مـــن جــلــســة تــ
األنفاق. وجاءت تأكيدات نتنياهو في ضوء 
والحملة  الــدولــة من جهة،  مراقب  مالحظات 
ها وزير التربية والتعليم، 

ّ
اإلعالمية التي شن

نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــيـــت، حـــــــول عـــــــدم تــخــصــيــص 
ــــداوالت معمقة  الــحــكــومــة جــلــســات كــافــيــة ومـ
ملــواجــهــة خــطــر األنــــفــــاق، إال بــعــدمــا قــــام هو 
بـــطـــرح املــــوضــــوع خــــالل الــــعــــدوان، عــلــى أثــر 

لقاءات ميدانية مع قادة عسكريني.
وتشكل قضية عدم استعداد جيش االحتالل 
ملــواجــهــة خــطــر األنـــفـــاق، أداة لــلــمــنــاكــفــة بني 
ــه. وقــــد  ــ ــــومـ ــه وخـــــصـ ــيــ ــارضــ ــعــ نـــتـــنـــيـــاهـــو ومــ
انـــضـــم وزيــــــر األمــــــن اإلســـرائـــيـــلـــي الـــســـابـــق، 
عمير بيرتس، إلــى دائــرة الجدل، إذ قــال، في 
تصريحات صحافية، إن »خطر األنفاق كان 
معروفًا للجهات الرسمية منذ عشر سنوات، 
مـــع اخــتــطــاف الــجــنــدي اإلســرائــيــلــي جلعاد 
 مسؤولية اإلخفاق للجانب 

ً
شاليط«، محّمال

السياسي وليس العسكري.
وكانت اإلذاعة العسكرية نشرت، يوم الثالثاء، 
معطيات تقرير لجنة الفحص الداخلية التي 
شّكلها جيش االحتالل بعد العدوان برئاسة 
الــجــنــرال يــوســي بيخر، والــتــي أنــهــت عملها 
 اســتــنــتــاجــاتــهــا لم 

ّ
قــبــل عــامــني تــقــريــبــًا. لــكــن

تقرير  وأكــد  وعلنية.  رسمية  بــصــورة  تنشر 
 جيش االحتالل لم يستعد كما 

ّ
تلك اللجنة أن

يــجــب ملــواجــهــة خــطــر األنــفــاق الــتــي حفرتها 
املقاومة الفلسطينية.

نابلس ـ محمد عبيدات

الــفــتــاة الفلسطينية رحــيــق شــجــيــع مــحــمــد يــوســف )19 عـــامـــًا(، من  اســتــشــهــدت 
الغربية، ظهر أمس األربعاء، برصاص  بلدة عصيرة، شمال نابلس، في الضفة 
جنوبي  املقام  العسكري  زعترة  حاجز  من  بالقرب  اإلسرائيلي،  االحتالل  جيش 
نابلس، بذريعة محاولتها تنفيذ عملية طعن. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية 
استشهاد الفتاة بعد إطالق جنود االحتالل النار عليها. وقالت مصادر محلية، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن جــنــود االحــتــالل املتمركزين على حــاجــز زعــتــرة أطلقوا 
الــنــار عــلــى الــفــتــاة مــن مــســافــة قــريــبــة وتــركــوهــا مــلــقــاة عــلــى األرض دون تقديم 
املساعدة الطبية الالزمة لها حتى فارقت الحياة. في املقابل، منع جنود االحتالل 
الفلسطيني من  األحــمــر  الــهــالل  التابعة لجمعية  اإلســعــاف  اإلســرائــيــلــي طــواقــم 
الوصول إلى الفتاة ومساعدتها، بحجة إغالق املنطقة وإعالنها عسكرية مغلقة. 
كذلك، أغلقت قوات االحتالل حاجز زعترة العسكري ومنعت املركبات من املرور 
وتسببت بــأزمــات مــروريــة خــانــقــة، كــمــا دفــعــت بــتــعــزيــزات عسكرية إلـــى املــكــان. 
عــام مواجهات بني  منذ حوالي  املحتلة  والقدس  الفلسطينية  األراضــي  وتشهد 
الفلسطينيني واالحتالل تتخللها إعدامات ميدانية للفلسطينيني من قبل القوات 

اإلسرائيلية، ما أدى إلى مقتل ما ال يقل عن 234 فلسطينيًا.

عادل األحمدي

يبدأ اليوم الخميس في اليمن سريان الهدنة 
الــجــديــدة الــتــي أعــلــنــت عنها األمـــم املــتــحــدة، 
والـــتـــي مـــن املـــقـــرر أن تــســتــمــر 72 ســـاعـــة، مع 
احتمال تمديدها في حال تم االلتزام بوقف 
إطالق النار من قبل أطراف الصراع اليمني. 
وتمارس كل من الواليات املتحدة وبريطانيا 
املختلفة من  األطــــراف  عــلــى  كثيفة  ضــغــوطــًا 
ــة وحــمــلــهــا عـــلـــى تــقــديــم  ــدنـ ــهـ أجـــــل ثــبــيــت الـ
مــن شــأنــهــا تسهيل عملية  الــتــي  الــتــنــازالت 

التوصل إلى حل سلمي لأزمة في البالد.
وأعـــلـــن الــرئــيــس الــيــمــنــي، عــبــدربــه مــنــصــور 
هادي، أمس األربعاء، تأكيد موقف الحكومة 
الهدنة.  مــع  اإليــجــابــي«  بـ«التعامل  الشرعية 
وقــــال خــــالل لــقــاء فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض، مـــع الــســفــيــريــن األمـــيـــركـــي، ماثيو 
تــولــر، والــبــريــطــانــي، إدمــونــد فــيــتــون بـــراون، 
مــزيــدًا من  إنــه ال يتوقع مــن االنقالبيني »إال 
املراوغة والتسويف واملماطلة«. وأضاف أنه 
على الرغم من ذلك ستظل الشرعية متمسكة 
»بــخــيــارات الــســالم والــتــعــامــل اإليــجــابــي مع 
مـــشـــروع الــهــدنــة والــتــقــيــد بــمــحــدداتــه« وفــق 

تعبيره.
فــــــي املـــــقـــــابـــــل، أعـــــلـــــن املــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
املــؤلــف بــاملــنــاصــفــة بــني جــمــاعــة أنــصــار الله 
)الــحــوثــيــني( وحـــزب املــؤتــمــر الشعبي الــعــام 
الذي يتزعمه الرئيس املخلوع، علي عبدالله 
صـــالـــح، عـــن تــرحــيــبــه بـــدعـــوات وقــــف إطـــالق 

 إلى الهدنة.
ً
النار، من دون أن يشير صراحة

وكــشــفــت مـــصـــادر ســيــاســيــة يــمــنــيــة مطلعة 

لـ«العربي الجديد« عن أن الهدنة تتم بإشراف 
والــدول  املتحدة  األمــم  ومتابعة مباشرة من 
الـــراعـــيـــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة 
على  ضغوطًا  البلدان  ويمارس  وبريطانيا. 
األطـــــراف الــيــمــنــيــة، خــصــوصــًا عــلــى الــجــانــب 
الحكومي، بهدف تعزيز فرص االلتزام بوقف 
إطالق النار. وأشارت إلى أن اللقاء الذي جمع 
ــادي بــالــســفــيــريــن األمــيــركــي والــبــريــطــانــي  هــ
يأتي في هذا السياق. إذ تؤكد الدولتان على 
بإجراءات  وتلوحان  بالهدنة  االلتزام  أهمية 
حازمة من املجتمع الدولي ضد أي خروقات. 
ــدار قــرار  ومـــن بــني الــخــيــارات املــطــروحــة إصــ

دولي يلزم بتثبيت وقف إطالق النار.

وكــانــت بــريــطــانــيــا قــد أعــلــنــت مــنــذ أيــــام، عن 
مــشــروع قــــرار تــقــدمــت بــه إلـــى مــجــلــس األمــن 
ــار فـــي الـــيـــمـــن. وزاد  ــنـ ــــالق الـ يـــلـــزم بـــوقـــف إطـ
الحديث عن فرص صدور قرار دولي بعدما 
األحــد  املتحدة،  والــواليــات  بريطانيا  أعلنت 
املاضي، على لسان وزيري خارجية البلدين، 
ــيــــري، مــوقــفــًا  بــــوريــــس جـــونـــســـون وجــــــون كــ
مشتركًا يطالب بوقف غير مشروط إلطالق 
النار في اليمن. وهو املوقف الذي تزامن مع 
الذي شارك فيه،  الرباعية«  اجتماع »اللجنة 
إلـــى جــانــب كــيــري وجــونــســون، كــل مــن وزيــر 
الخارجية السعودي، عادل الجبير، ونظيره 

اإلماراتي، عبدالله بن زايد.

تونس ـ بسمة بركات

يكّرس إعالن وزير الدفاع الوطني التونسي، فرحات الحرشاني، أول من أمس، 
ــاورات مـــع خـــبـــراء مـــن أملــانــيــا وأمــيــركــا لــالنــطــالق في  ــشــ عـــن بـــدء الــــدراســــات واملــ
أعمال تركيب املنظومة اإللكترونية بالساتر الترابي بني تونس وليبيا، مؤشرًا 
إضافيًا على تــزايــد التعاون األمــنــي بــني تونس وعــدد مــن الـــدول. وفــي السياق، 
أملانيا وأميركا   

ّ
أن السنة. وأضــاف  نهاية  قبل  العمل سيبدأ  أن  الحرشاني،  أكــد 

ستساعدان تونس على مستوى املعدات، وتركيب املنظومة اإللكترونية، مشيرًا 
إلى أنه تم وضع خطة للقيام بهذا األمر.

 
ّ
»العربي الجديد«، إن وقال العقيد املتقاعد من الحرس الوطني، علي زرمدين، لـ

الليبية،  التونسية  الحدود  لحماية  املراقبة ضرورية  وآليات  الفنية  اإلمكانيات 
مضيفًا »ال بــد مــن تقنيات مــتــطــورة تــســاعــد تــونــس فــي حــربــهــا عــلــى اإلرهــــاب، 
العناصر اإلرهــابــيــة على  لــلــحــدود، واعــتــمــاد  الجغرافي  االمــتــداد  مــع  خصوصًا 
ي واجتياز الحدود، بالرغم من وجــود الساتر 

ّ
التخف طرق وتقنيات تمكنها من 

األميركي ليس بجديد على  األملاني  التونسي  »التعاون  أن  إلى  الترابي«. ولفت 
تونس، ويعود إلى سنوات عدة، ويكمن في عدة مجاالت عسكرية وأمنية«. 

واعــتــبــر أن »تــركــيــب املــنــظــومــة اإللــكــتــرونــيــة بــالــســاتــر الــتــرابــي، ال يشكل حماية 
الــدول األوروبــيــة، إذ إن تونس خط  لتونس فقط، بل يشكل أيضًا حماية لبقية 
الدفاع األول أمام اإلرهابيني«، موضحًا أن »حماية الحدود تحد من خطر تمدد 
داعش من ليبيا، والذي يسعى إلى استغالل الثغرات للعبور إلى بلدان أوروبية 

والتمدد هناك«.  
وأكد الخبير العسكري والضابط السابق في الجيش التونسي، مصطفى صاحب 
الطابع، لـ«العربي الجديد« أن »الساتر الترابي أدى دورًا كبيرًا في الحد من حركة 
»الدفاع   

ّ
أن إرهــابــيــة«، مضيفًا  من عمليات  تونس  وأنقذ  واإلرهــابــيــني،  املهربني 

املائية واملنظومة  الحواجز  الحدود منظومة متكاملة، وهي تضم  أمن  وحماية 
اإللكترونية، إضافة إلى تواجد عناصر من الجيش التونسي للمراقبة«. وأشار 
ــه »باإلضافة إلى املعدات املتطورة، ال بد من إرادة سياسية ملنح عناصر 

ّ
أن إلى 

ــاع الـــــدور املـــنـــوط بــعــهــدتــهــم مـــن حــيــث الـــتـــدريـــب والــجــاهــزيــة واالســتــعــانــة  ــدفـ الـ
بالخبرات الالزمة عند الحاجة«.

يحتاج مشروع العبادي 
إلى موافقة ثلث 

البرلمان العراقي

فرنسا: الهجوم على 
الموصل غير كاٍف ما لم 

ُتهاَجم الرقة

مشروع حاكم 
عسكري للموصل

الموصل ـ أحمد الجميلي
بغداد ـ براء الشمري

أنــــهــــت مـــعـــركـــة املـــــوصـــــل يــومــهــا 
ــــذي  الـــثـــالـــث، أمـــــس األربـــــعـــــاء، والـ
بــدا أطـــول مــن األيـــام الــتــي سبقته 
بسبب الهجمات االرتدادية لتنظيم »داعش« 
عشرات  تقدم  لوقف  خاللها  مــن  سعى  التي 
الوحيد  الــرئــيــس  معقله  عــلــى  الــجــنــود  آالف 
فــي الــعــراق، فــي الــوقــت الــذي كشفت مصادر 
سياسية في بغداد عن طــرح رئيس الــوزراء 
العراقي حيدر العبادي على قيادات سياسية 
مختلفة مشروع تسمية حاكم عسكري على 
أن  املوصل، على  نينوى، ومركزها  محافظة 
إدارة  يخضع لسلطة بغداد ويتولى شــؤون 
نينوى بشكل  مــدن محافظة  املوصل وباقي 
العراقي  الطوارئ  إلى قانون  مؤقت استنادًا 
لسنة 2005 املعدل. وجــاءت هذه التسريبات 
بالتزامن مع االجتماع الــوزاري، املقرر اليوم 
ــداد ملــرحــلــة »مــا  الــخــمــيــس، فـــي فــرنــســا لـــإعـ
بعد املوصل«، وذلك بالتنسيق مع الحكومة 

العراقية.

حاكم عسكري لنينوى؟
ــارز فـــي الــتــحــالــف الــوطــنــي  ــ وفـــقـــًا لـــقـــيـــادي بـ
الـــعـــراقـــي، فـــإن »الـــعـــبـــادي طـــرح فـــي اجــتــمــاع 
التحالف الوطني، الذي ضّم قيادات سياسية 
ورؤساء كتل وأحزاب مختلفة، ليلة الثالثاء 
املاضي، مشروع تسمية حاكم عسكري على 
املــوصــل بــعــد تــحــريــرهــا مــن داعــــش. عــلــى أن 

ــفــــاق  ــل، قــــد تـــنـــســـف االتــ ــ ــيـ ــ ســـيـــاســـيـــة مــــع أربـ
ــالـــي حـــــول مـــعـــركـــة املـــوصـــل  الـــعـــســـكـــري الـــحـ
وضــواحــيــهــا. كــمــا أنــــه يــعــتــبــر عــمــلــيــة إقــالــة 
الحالية، خصوصًا  املحلية  نينوى  لحكومة 
أن الــحــكــومــة الـــكـــرديـــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
لــديــهــا حــســاســيــة مـــن هـــذا املـــوضـــوع، وإرث 
صعب إبان حكومة )نوري( املالكي«. ويحتاج 
العراقي،  الــبــرملــان  إلــى موافقة ثلث  املــشــروع 
ــو مـــا قـــد يــتــمــكــن الــعــبــادي مـــن الــحــصــول  وهـ
عليه، مع خروج املشروع للعلن رسميًا عقب 
الـــســـاعـــات األولــــــى مـــن الــســيــطــرة عــلــى قلب 
املوصل وإعــالن سقوط حكم »داعــش« فيها. 
بــدورهــا، أكـــدت مــصــادر سياسية أخـــرى في 
بــغــداد املــعــلــومــات، إال أنــهــا رفــضــت تسميته 
بــــ«املـــشـــروع«، مــعــتــبــرة بـــأن »املـــوضـــوع كــان 
الــوزراء،  من بني حلول عــدة اقترحها رئيس 
للتعامل مع ملف املوصل في مرحلة ما بعد 
داعــش، ولقي ترحيبًا من أطــراف التحالف«. 
من جهته، أشــار أحد أعضاء حزب الفضيلة 
الـــعـــراقـــي، أحـــد كــتــل الــتــحــالــف الــوطــنــي، في 
أن »الحاكم  إلــى  الــجــديــد«،  لـ«العربي  حــديــٍث 
العسكري ستكون له على أقل تقدير فرقتان 
عسكريتان تحت إمرته، لتثبيت أمن نينوى 
واستقرارها ومنع أي حركة لفرض أمر واقع 

خارج الدستور والقانون«.
ــالــــف  ــتــــحــ ــالــ ــــــق قـــــــيـــــــادي بــ

ّ
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، عــــــل

لـ«العربي  الكردستاني، على هذه املعلومات 
الجديد«، بالقول: »بالنسبة لنا، إن أي خطوة 
تــتــخــذهــا بـــغـــداد بـــهـــدف اإلخــــــالل بــاالتــفــاق 
وعلى  عليها  سلبًا  سيرتد  بيننا،  املــوجــود 
املــعــركــة كـــكـــل«. وأضـــــاف أنــــه »لــيــســت لــديــنــا 
أو مدني، لكن بشرط  مشكلة حاكم عسكري 
أال يكون ذلك بهدف استباقي لضرب االتفاق 
ــع املــنــاطــق  ــ ــا بــيــنــنــا، بـــخـــصـــوص وضـ فــــي مــ

املتنازع عليها«.
ــارز بــالــحــزب اإلســالمــي  كــمــا اعــتــبــر عــضــو بــ
اإلخــوان  لحركة  السياسي  )الجناح  العراقي 

ومــدن  املــوصــل  شـــؤون  إدارة  يتولى خاللها 
نينوى بشكل مطلق. كما يتبع الحاكم بغداد 
ملنع أي مشاريع تقسيم سياسية للمحافظة 
أو مخططات استحواذ إقليم كردستان على 
املــنــاطــق الــحــدوديــة الــتــابــعــة لــنــيــنــوى، تحت 
وللتعامل  عليها(  املتنازع  )املناطق  مسمى 
ــــي إشـــــــــارة مــن  ــل خــــــارجــــــي«، فـ ــــع أي تــــدخــ مـ
 30( بعشيقة  قــرب  التركي  للوجود  القيادي 
القيادي، في  وأكــد  املوصل(.  كيلومترًا شرق 
حديٍث لـ«العربي الجديد«، أن »املشروع القى 
التحالف  قــيــادات  مــن  وترحيبًا  استحسانًا 
الوطني، خصوصًا الجناح الراديكالي داخل 
التحالف املــوالــي إليـــران«. وتوقع أن »يــؤدي 
املـــشـــروع وطــرحــه بــهــذا الــشــكــل إلـــى مشاكل 

املسلمني في العراق(، أن »املشروع يمثل نية 
غــيــر صـــادقـــة، وخــطــأ بــالــعــودة إلـــى سياسة 
)رئـــيـــس الــحــكــومــة الــســابــق نـــــوري( املــالــكــي 
مــع املــديــنــة، الــتــي كــانــت أحـــد أســبــاب ظهور 
إلــى أن »للموصل  أو والدة داعــــش«. وأشـــار 
حــاكــمــًا مــدنــيــًا وهـــو املــحــافــظ وهـــو منتخب، 
كما أن هناك مجلس محافظة. بالتالي، فإن 
ترفضه  أن  القبيل يجب  هــذا  مــن  أي مسعًى 
كونه  قبلنا،  واإلنــســانــيــة  األمــمــيــة  املنظمات 
يعني منح الغطاء النتهاكات حقوق اإلنسان 
وُيمّهد ملشروع إيــران بتحويل املوصل قناة 
جافة بينها وبني األراضي السورية وصواًل 
ــنـــظـــام هـــنـــاك،  ــهـــدف إمـــــــداد الـ ــــى دمــــشــــق، بـ إلـ
تحسبًا ألي عقوبات حظر طــيــران جــوي قد 
نظام  على   

ً
األمــن مستقبال يفرضها مجلس 

بشار األسد«.

اجتماع باريس
ويأتي الكشف عن هذا املقترح قبيل االجتماع 
الـــوزاري حــول املــوصــل، الــذي تشهده فرنسا 
الــيــوم. وتــشــعــر فــرنــســا، الــتــي تــشــارك بشكل 
عــســكــري فـــّعـــال فـــي الــتــحــالــف الـــدولـــي الـــذي 

تقوده الواليات املتحدة في معركة استعادة 
املوصل من أيدي تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
ه ال يجب إعادة إنتاج ما فعلته 

ّ
)داعش(، بأن

معّمر  العقيد  إسقاط  بعد  ليبيا،  في  سابقًا 
ــــِرك الــشــعــب الــلــيــبــي لــوحــده 

ُ
الــقــذافــي، حــني ت

ــزال تــســود  فـــي مــواجــهــة الــفــوضــى الــتــي ال تــ
ــــت بـــاريـــس  فــــي الـــبـــلـــد، لـــحـــد اآلن. لــــذلــــك، دعـ
بالتنسيق مع بغداد، إلى اجتماع وزاري في 
وزراء  ويحضره  اليوم،  الفرنسية،  العاصمة 
مـــن 20 دولــــــة، لــبــحــث مــصــيــر املـــوصـــل بعد 

»استعادتها«.
الــتــي ستكون حــاضــرة في  الـــدول  على رأس 
االجـــتـــمـــاع، املـــفـــتـــرض أن يــفــتــتــحــه الــرئــيــس 
ــوا هــــــوالنــــــد، الـــــواليـــــات  ــ ــسـ ــ ــرانـ ــ ــفــــرنــــســــي فـ الــ
املــتــحــدة وبــريــطــانــيــا والــســعــوديــة وتــركــيــا، 
والــــتــــي تــنــطــلــق مــــن مـــطـــاراتـــهـــا الـــعـــديـــد مــن 
ــدولـــي ويــمــثــلــهــا نــائــب  ــرات الــتــحــالــف الـ ــائـ طـ
املقابل،  يالسني. في  أوميت  الخارجية  وزيــر 
ــران عـــن االجــتــمــاع بــســبــب تــوتــر  ــ ســتــغــيــب إيـ
وزيــر  قــول  السعودية، بحسب  مــع  عالقاتها 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســي جــــان مـــــارك إيـــرولـــت، 
دعُمها  يسّببها  الــتــي  الــحــســاســيــة  وبــســبــب 

ال  التي  الشعبي،  الحشد  ملليشيات  الشديد 
تخفي رغبتها في اقتحام املوصل، مع كل ما 
مــن مخاطر صراعات  عليه  يترتب  أن  يمكن 
وانتقامات طائفية في أكبر املدن في العراق. 
لــن تحضر االجــتــمــاع، ألنها  كما أن روســيــا 

ال تــشــارك فــي التحالف الــدولــي فــي الــعــراق، 
وألنها منهمكة عسكريًا في سورية.

وسيطرح االجتماع ثالثة مواضيع رئيسية: 
حماية املدنيني في املدينة، التي يوجد فيها 
نــحــو مــلــيــون ونـــصـــف مــلــيــون مـــدنـــي، وفــي 

البلدات املجاورة، وتقديم املساَعدة اإلنسانية 
ثــم وضـــع الــســلــطــات الــعــراقــيــة لخطة لفرض 
رة من  االســتــقــرار فــي املدينة واملناطق املــحــرَّ
تنظيم »الدولة اإلسالمية« )داعش(، وهو ما 

يتضمن »وضع إدارة في عني املكان«.
ولـــم ُيــخــف إيــرولــت الــتــأكــيــد عــلــى أن »إنــهــاء 
ــل، ال يــعــنــي أن الـــحـــرب ضد  مــعــركــة املــــوصــ
الثانية  العاصمة  فهناك  انــتــهــت.  قــد  داعـــش 
للتنظيم فــي ســوريــة، فــي مدينة الــرقــة«. مع 
ــرة، بعد  ــّدد، أكــثــر مـــن مــ ــ الــعــلــم أن هـــوالنـــد هـ
االعـــتـــداءات اإلرهــابــيــة الــتــي ضــربــت فرنسا 
فـــي 13 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، 
ــة، ولـــكـــن الـــطـــرف األمــيــركــي  ــرقــ بــمــهــاجــمــة الــ

أقنعه بأن األولوية تبقى للموصل.
وأعاد إيرولت التأكيد على أن »على التحالف 
الـــدولـــي تــحــّمــل مــســؤولــيــاتــه، بــعــد اســتــعــادة 
املوصل، التي قد تستغرق عملية استعادتها 
ــدة، بـــل أشـــهـــرًا، حــســب تــقــديــرات  ــ أســابــيــع عـ
وزير الدفاع الفرنسي، جان - إيف لودريان، 
التصّدي ملعضلة  التحالف  ويجب على هذا 
الرقة سيعتبر  فــإن عــدم مهاجمة  الرقة، وإال 
 فادحًا«.  ُيذكر أن هذا االجتماع يسبق 

ً
خطأ

اجتماعًا لـ«التحالف العسكري ضد داعش«، 
فــي بـــاريـــس، فــي 25 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
الـــحـــالـــي، لــــــوزراء دفــــاع الـــــدول املـــشـــاركـــة في 

التحالف الدولي في العراق.    

شلل ميداني
ميدانيًا، بدت محاور املوصل السبعة للقتال، 
العراقية  لــلــقــوات  بالنسبة  أمـــس،  يــوم  طيلة 
تــام، مــن دون  فــي حالة شلل شبه  املشتركة، 
ويعود  األرض.  على  ملحوظ  تقدم  تسجيل 
إلــى  قــيــادات عسكرية عــراقــيــة،  ذلـــك، بحسب 
ــقـــوات املــهــاجــمــة لــتــثــبــيــت مــواقــعــهــا  ســعــي الـ
 عن أن الهجمات 

ً
الجديدة وتحصينها، فضال

إلى  اضطرتهم  داعـــش  ها 
ّ
شن الــتــي  املباغتة 

ــرك بـــمـــحـــور بــعــشــيــقــة الــشــرقــي  ــحـ ــتـ وقـــــف الـ
لــلــمــوصــل، مـــع اســتــمــرار ضـــربـــات الــتــحــالــف 
الدولي من دون انقطاع على أهداف ومواقع 
ــر أمــــس،  ــهــــد عـــصـ تـــحـــصـــيـــنـــات داعــــــــش. وشــ
ـــ«داعـــــش« مـــن املـــحـــاور  ــ ــة لـ ــ ــــداديـ هــجــمــات ارتـ
الــشــمــالــيــة والــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة والــشــرقــيــة 
ــاول خـــاللـــهـــا اســـتـــعـــادة  ــ ملـــديـــنـــة املــــوصــــل، حــ
األراضــي التي خسرها أخيرًا، قبل أن ينجح 
سنجار،  طريق  على  السيطرة  استعادة  في 
أحد أهم طرق اإلمــداد لقواته املوجودة على 
التنظيم  تمكن  كما  بعشيقة.  جبل  مــشــارف 
من إيقاف الهجوم الكبير الذي شنته القوات 
التي اضطرت إلى اتخاذ  العراقية املشتركة، 
مــوقــف دفــاعــي بــعــد هــجــمــات يــومــي االثــنــني 
والـــــثـــــالثـــــاء. وبـــحـــســـب املـــــصـــــادر الـــعـــراقـــيـــة 
العسكرية، فإن ذلك لم يمنع من تحقيق تقدم 

باملحور الجنوبي.
ــلـــواء الــثــامــن  فـــي هـــذا الــســيــاق، كــشــف آمـــر الـ
املــوســوي،  العميد حسن  الــعــراقــي،  بالجيش 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »بـــغـــداد قــــررت دفــع 
قوات إضافية، تتحرك فجر اليوم الخميس، 
إلــى املــوصــل، بــهــدف تعزيز املــعــركــة وزيـــادة 

الزخم الناري«. 
ــة آال  ــرديــ ــكــ ــة الــ ــبـ ــائـ ــنـ ــا، أكـــــــدت الـ ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
 وجــريــحــًا 

ً
طــالــبــانــي، ســقــوط نــحــو 35 قــتــيــال

مــن مــقــاتــلــي االتـــحـــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي 
خالل معركة املوصل، مشيرة إلى أن »القوات 
الكردية لن تدخل مركز مدينة املوصل، لكنها 
التي ستساهم  املناطق  في  األرض  ستمسك 

في استعادة السيطرة عليها«.

جبهات ثانوية
إلـــى ذلــــك، اعــتــبــر أســتــاذ االســتــراتــيــجــيــة في 
جــامــعــة الــنــهــريــن عــلــي الـــبـــاوي، أن »داعـــش 
القوات  تشغل  ثانوية  جبهات  فتح  يــحــاول 
العراقية عن الخطط املرسومة لها، املتمثلة 
ــــل«،  ــــوصـ ــز مـــديـــنـــة املـ ــركــ بــــالــــوصــــول إلــــــى مــ
أن  الجديد«،  لـ«العربي  كاشفًا خــالل حديثه 
للمعركة  الثالث  اليوم  في  اعتمد  »التنظيم 
محاولة  فــي  مختلفة،  جــديــدة  استراتيجية 
لفتح جــبــهــات مــتــعــددة فــي مــنــاطــق متفرقة 
ــر مــن  ــ ــثـ ــ ــى أكـ ــ ــلـ ــ ــل وعـ ــ ــــوصــ ــن مــــحــــافــــظــــة املــ ــ مــ
ــدوره، أكـــد الــعــمــيــد الــركــن حسني  ــ مـــحـــور«. بـ
العبيدي، من قيادة عمليات نينوى،  محمد 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــديــث عــن شلل 
أو جـــمـــود غــيــر صــحــيــح، لــكــن الــجــمــيــع بــدأ 
اليومني األولـــني، وهــذا غير  يقارن مع تقدم 
صـــحـــيـــح«، مــضــيــفــًا أن »املــــعــــارك مــســتــمــرة، 
ولــــو تــوقــفــت لــكــان وصــــف الــشــلــل صحيحًا 
وهجمات داعــش كنا نتوقعها«. وجــزم بأن 
»اليوم، الخميس، سيشهد اإلعالن عن ضرب 
خاصرة املوصل الجنوبية، املتمثلة بمنطقة 
الــــشــــورى لــيــتــســنــى لـــلـــقـــوات املـــتـــواجـــدة في 
املحور الشرقي التحرك دون أي خطر التفاف 

العدو عليها من الخلف«.

العراقية  القوات  مواصلة  مع 
الموصل،  معركة  في  تقّدمها 
وفي  ضحاياها.  ــدد  ع ارتــفــع 
في  مصادر  أفادت  السياق  هذا 
وحدة الطبابة العسكرية بالفرقة 
15 بالجيش العراقي بأن »مجموع 
العراقية بلغت 17  القوات  خسائر 
يرفع  ما  جريحًا.   30 ونحو  قتيًال 
صفوف  فــي  البشرية  الخسائر 
 100 نحو  إلــى  العراقية  القوات 
ــام«.  أي ثالثة  في  وجــريــح،  قتيل 
البشمركة  »قــوات  أن  وكشفت 
وجريحًا  قتيًال   30 نحو  خسرت 
أشــارت  المقابل  في  اآلن«.  حتى 
»تنظيم  أن  إلى  متابعة  مصادر 
إعــدامــات  حملة  نــّفــذ  داعـــش 
من  مدنيًا   40 من  أكثر  طاولت 
سكان قرى جنوب الموصل، من 

دون معرفة األسباب«.

خسائر القوات 
المهاجمة

العبادي يبرر المقترح 
بمنع محاولة التقسيم

استوعبت القوات المهاجمة رّد فعل »داعش« أمس )أحمد الربيعي/فرانس برس(

الشرعية تنوي التعامل بإيجابية مع الهدنة )صالح العبيدي/فرانس برس(

مقتل ما ال يقل عن 234 فلسطينيًا منذ عام على يد قوات االحتالل )جعفر أشتية/فرانس برس(

من  مجموعة  إرسالها  عن  األربعاء،  أمس  الروسية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
األجهزة لالستطالع الفضائي إلى الموصل. وقال رئيس هيئة األركان العامة 
للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف 
الساعة  مدار  على  »نتابع  )الصورة(، 
وسير  الموصل  محيط  في  الوضع 
داعش  مسلحي  محاصرة  عملية 
أجهزة  إرسال  أيضا  تم  المدينة.  في 
استطالع فضائي، كما تعمل بالقرب 
وسائل  عشر  من  أكثر  المنطقة  من 
لالستطالع الجوي، بما فيها طائرات 
بال طيار«. وأضاف أن »العملية لم تبدأ 

فعليًا بعد«.

روسيا ترسل طائرات استطالع

تحرير  معركة  من  الثالث  اليوم  يشهد  لم 
تــطــورات  ــش«  ــ »داع تنظيم  مــن  الــمــوصــل 
بدأت  الذي  الوقت  في  استنثنائية،  عسكرية 

لمستقبل  تعد  مشاريع  حول  التسريبات  فيه 
المدينة مع كشف مصادر لـ«العربي الجديد«، 
حيدر  العراقية  الحكومة  رئيس  تقديم  عن 

العبادي مقترحًا بتعيين حاكم عسكري على 
في  الموصل  ذلك  في  بما  نينوى  محافظة 
ويستبق  داعــش«.  سقوط  بعد  »ما  مرحلة 

الذي  االجتماع  المقترح  هــذا  عن  الكشف 
تستضفيه فرنسا، اليوم الخميس، بغية بحث 

مستقبل المدينة بغياب روسيا وإيران
خاص

اجتماع فرنسا اليوم 
يبحث مستقبل المدينة

رصدالحدثمتابعةتقرير

تستعد 
القوات 

العراقية 
لضرب 

خاصرة 
الموصل 
الجنوبية 

اليوم 
)يونس 

كيليس/
األناضول(
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  شرق
      غرب

المغرب: بنكيران يواصل 
مشاوراته الحكومية

التقى األمني العام لحزب »العدالة 
والتنمية« املغربي، املكلف بتشكيل 
عبد  الــجــديــدة،  املغربية  الحكومة 
اإللــــه بــنــكــيــران )الــــصــــورة(، بزعيم 
حـــــــزب »االتـــــــحـــــــاد الـــــدســـــتـــــوري«، 
بإمكانية  للنقاش  ســاجــد،  محمد 
انــضــمــامــه إلــــى الــحــكــومــة. وأعــلــن 
ــد أن قــــــــرار املــــشــــاركــــة رهـــن  ــاجــ ســ
بتشاوره مع حزب »األحرار«، فيما 
أبدى حزبان فقط موافقتهما على 
دخــــول الــحــكــومــة، وهــمــا »الــتــقــدم 

واالشتراكية« و»االستقالل«.
)العربي الجديد(

تونس: طلب رفع 
الحصانة عن 10 نواب

الــتــونــســيــة  الـــعـــدل  وزارة  تــقــدمــت 
بــطــلــب رســمــي إلـــى الــبــرملــان لــرفــع 
الحصانة عن عشرة نواب، لتتمكن 
مـــن إجــــــراء املـــالحـــقـــات الــقــضــائــيــة 
بـــشـــأن تـــورطـــهـــم بــقــضــايــا فـــســـاد. 
تــــبــــاشــــر لــجــنــة  املـــــرجـــــح أن  ـــن  ــ ومــ
قريبًا  الداخلي  والنظام  الحصانة 
ــع الــحــصــانــة.  ــ الـــنـــظـــر بــطــلــبــات رفـ
ــددت رئــيــســة الــلــجــنــة، كــلــثــوم  ــ وشــ
ــدر الــــديــــن، عــلــى ســـريـــة األســـمـــاء  بــ
التي ال يمكن اإلفصاح عنها. لكن 
مــصــادر إعــالمــيــة ذكـــرت أن الطلب 
ــزب نــــداء  ــيــــس كـــتـــلـــة حــــ يـــشـــمـــل رئــ
تــونــس، سفيان طــوبــال، وعــدد من 

أعضائها.
)العربي الجديد(

كلينتون وترامب 
يستميالن المجنسين 

حديثًا
ــهـــد املــــعــــركــــة االنــــتــــخــــابــــيــــة بــني  تـــشـ
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هـــيـــالري  املــــرشــــحــ
ــــح  ــــرشـ ــتـــون )الـــــــــصـــــــــورة(، واملـ ــنـ ــيـ ــلـ كـ
الــــــجــــــمــــــهــــــوري دونـــــــــالـــــــــد تـــــــرامـــــــب، 
لــالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة، 
ــي 8 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  املـــرتـــقـــبـــة فــ
ــبــــل، مـــنـــافـــســـة ضـــاريـــة  ــقــ ــثــــانــــي املــ الــ
بـــيـــنـــهـــمـــا مـــــن أجــــــل كـــســـب أصــــــوات 
املجنسني حديثًا بالواليات املتحدة. 
ــق مـــنـــدوبـــو  ــ ــلـ ــ ــذه الـــــغـــــايـــــة، أطـ ــ ــهــ ــ ــ ول
والجمهوري،  الديمقراطي  الحزبني 
أنشطة ترويجية في واليات  أخيرًا، 
عدة الستقطاب املجنسني ومحاولة 
االنتخابية  القوائم  على  تسجيلهم 
لــواحــد مــن الــحــزبــني، وإشــراكــهــم في 

الحملة الرئاسية.
)فرانس برس(

طالبان تنفي لقاء 
ممثلين عن كابول 

في الدوحة
نفت حركة طالبان، أمس األربعاء، 
ــد لــــــقــــــاء ســـــــــري مـــــــع مـــمـــثـــلـــني  ــ ــقـ ــ عـ
للحكومة األفغانية في قطر أخيرًا، 
ــات الــــســــالم  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــنــــاف مـ ــئــ ــتــ الســ
بحسب   ،2015 ــام  عــ مــنــذ  الــعــالــقــة 
مــا أعــلــن املــتــحــدث بــاســم الــحــركــة، 
الله مجاهد. وقال املتحدث،  ذبيح 
في بيان، »لم يلتق ممثلو اإلمــارة 
ــعـــصـــوم  ــة أبــــــــــدًا مــــــع مـ ــ ــيــ ــ ــالمــ ــ اإلســ
ســتــانــكــزاي، أو أي مــســؤول آخــر«، 
في إشارة إلى رئيس االستخبارات 
األفغانية الذي يفترض أنه شارك 
في اللقاءات، بحسب مصادر عدة.
)فرانس برس(

ألمانيا: يميني متطرف 
يصيب أربعة شرطيين

ــــني، أمــــس  ــيـ ــ ــرطـ ــ أصـــــيـــــب أربــــــعــــــة شـ
األربعاء، في أملانيا على يد مجموعة 
»مـــــواطـــــن مــــن الــــــرايــــــخ« الــيــمــيــنــيــة 
املتطرفة، في حــادث هو الثاني في 
التي  املجموعة  شهرين تنفذه هذه 
تثير قلق الــســلــطــات. وصـــرح وزيــر 
جنوب  بافاريا،  بمقاطعة  الداخلية 
إصابة  أن  هيرمان،  يواكيم  الــبــالد، 
شــرطــيــني بــالــغــة ويـــواجـــه أحــدهــمــا 
»خــطــر املــــوت«. واعــتــقــل املشتبه به 
)49 عــامــًا(، بــعــدمــا أصــيــب بــجــروح 
طفيفة في تبادل إطالق النار خالل 
دهم منزله بإحدى مناطق بافاريا.
)فرانس برس(

التغييرات تهدف 
لترميم عالقة 

الحكومة بالبرلمان

يحاول روحاني 
احتواء االعتراضات التي 

طاولت حكومته

تعليمات بفض 
التظاهرات الصغيرة قبل 

تحولها لمسيرات

ال تستبعد مصادر 
ضلوع جهة داخل 
الدولة في التحّرك

خطة السيسي 
لتظاهرات 
11 نوفمبر

القاهرة - العربي الجديد

تستعد الــقــوى األمــنــيــة املــصــريــة، 
ــيــــس  ــرئــ ــــب الــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ بـــــــنـــــــاًء عـ
املـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
للمواطنني  تجمعات  أو  تــظــاهــرات  أي  لقمع 
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. ويقول 
مصدر أمني في جهاز األمن العام في وزارة 
ــد الــرئــيــس  ــاعـ ــة إن »مـــسـ ــريـ ــيـــة املـــصـ ــلـ الـــداخـ
ــلـــشـــؤون األمـــنـــيـــة،  ــتـــاح الــســيــســي لـ ــفـ عـــبـــد الـ
الــلــواء أحــمــد جــمــال الــديــن، أصـــدر تعليمات 
عبدالغفار،  مجدي  الداخلية،  لوزير  مشددة 
بمواجهة حاسمة ألي تظاهرات أو تجمعات 
للمواطنني في 11 نوفمبر، املتوقع أن يشهد 
حراكًا ضد السيسي«. ووفقًا للمصدر نفسه، 
فــإن »قــوات األمــن لن تسمح بتجمع أي عدد 
من املواطنني«، موضحًا أن التقديرات املقدمة 
مــن جــهــاز األمـــن الــوطــنــي لــلــوزيــر تشير إلى 
»خـــطـــورة الـــوضـــع، وأن الــفــئــات الــتــي تنوي 
كبيرة جدًا  املرتقبة  التظاهرات  في  املشاركة 
وواسعة، خصوصًا في القاهرة واإلسكندرية 
أن  املــصــدر  ويــوضــح  الصعيد«.  ومحافظات 
»التقديرات األمنية لحجم املشاركة متفاوتة 
بني محافظة وأخرى، والنسبة األكبر تتركز 
في القاهرة، وأن املؤشرات تؤكد عدم ضلوع 
جـــمـــاعـــة اإلخـــــــــوان املـــســـلـــمـــني أو املـــعـــارضـــة 
اإلســالمــيــة فــي الــحــشــد املــبــاشــر للتظاهرات 
في الشارع من خالل اللقاءات الشخصية مع 
املــؤشــرات أن األسباب  املــواطــنــني. كما تؤكد 
الــرئــيــســيــة لــنــيــة املـــواطـــنـــني الـــخـــروج تــــراوح 
السيئة، وضعف  االقتصادية  األوضـــاع  بــني 
األســعــار بعد فرض  وارتــفــاع  السيسي،  أداء 
ضريبة القيمة املضافة، ووقف التوظيف في 

الجهات الحكومية«، على حد قول املصدر.

اعتقاالت للتحريض
 

ّ
إال األمنية،  التقديرات  هــذه  من  الرغم  وعلى 
أن الداخلية تنفذ خطة أخرى، كانت »العربي 

األرض، فــي مــقــابــل انــتــشــار دعـــوة املــشــاركــة 
الــتــظــاهــرات فــي أوســـاط اجتماعية غير  فــي 
في  املــشــاركــة  تعتد  ولــم  بالسياسة،  مهتمة 
الفعاليات السياسية خالل السنوات الثالث 
املــاضــيــة. ويــضــاف إلــى ذلــك تــعــدد صفحات 
مواقع التواصل االجتماعي مجهولة الهوية 
الـــداعـــيـــة لــلــمــشــاركــة، واتـــبـــاع أســالــيــب غير 
تقليدية في الدعوة، مثل طباعة أختام على 
ــال(، ولــيــس اســتــخــدام  ــ أوراق الــبــنــكــنــوت )املــ

الحائط وتعليق امللصقات.
ويــوضــح املــصــدران أن »هــنــاك احــتــمــااًل آخر 
لــلــتــظــاهــرات الــغــامــضــة فــي 11 نــوفــمــبــر، هو 
أن يكون الحشد والتخويف املبالغ فيه مما 
سيحدث عبر الفضائيات املؤيدة للسيسي، 
مسرحية إليهام الرأي العام بوجود مخطط 
إخــــوانــــي لــقــلــب الـــنـــظـــام، ثـــم يــمــر الـــيـــوم من 
دون مـــشـــاركـــة واســــعــــة، فــيــســتــخــدم الــنــظــام 
املــعــارضــة وقدرتها  مــن شــأن  للتهوين  ذلــك 
عـــلـــى الـــحـــشـــد، كـــمـــا حـــــدث فــــي بـــعـــض أيــــام 
الــتــظــاهــر الـــعـــام املـــاضـــي، مـــا يــمــّكــن الــنــظــام 
مـــن امــتــصــاص غــضــب املـــواطـــنـــني مـــن ســوء 
يتكلف  أن  مـــن دون  االقــتــصــاديــة  ــاع  ــ األوضــ
شيئًا«. وشدد املصدران، كل على حدة، على 

املاضي،  األســبــوع  عنها  قد كشفت  الجديد« 
تــتــمــثــل فـــي اعـــتـــقـــال الـــعـــشـــرات مـــن الــشــبــاب 
والطالب املنتمني إلى »اإلخــوان« أو املقربني 
ــراد الــجــمــاعــة بتهمة الــتــحــريــض على  مــن أفــ
تظاهرات 11 نوفمبر، والتنسيق مع النيابة 
الـــعـــامـــة بـــهـــذا الـــشـــأن الصـــطـــنـــاع تــحــقــيــقــات 
تتهم املوقوفني بالتحريض على التظاهرات 
املــرتــقــبــة. ويــهــدف ذلـــك كــلــه إلـــى إيــهــام الـــرأي 
الـــعـــام بــأنــهــا »صــنــيــعــة إخــــوانــــيــــة«، وإثـــنـــاء 

املواطنني عن املشاركة فيها.
املبدئية  التعليمات  أن  إلــى  املــصــدر  ويشير 
من وزير الداخلية لقطاعات الشرطة تنصب 
عــلــى تــكــرار مــا حـــدث فــي 25 يــنــايــر/ كــانــون 
املنددة  التظاهرات  أيام  املاضي وفي  الثاني 
بـــالـــتـــنـــازل عـــن جـــزيـــرتـــي تـــيـــران وصــنــافــيــر. 
ــنـــي في  ــك تــكــثــيــف الـــتـــواجـــد األمـ ويــشــمــل ذلــ
جميع األماكن وأمام جميع املساجد التي قد 
تشهد تجمعات بعد صالة الجمعة مباشرة، 
أن  قبل  بالقوة  الصغيرة  التظاهرات  وفــض 
تــتــحــول إلـــى مــســيــرات كــبــيــرة، مــا يـــؤدي إلــى 
إجــهــاض أي حـــراك شــعــبــي. وأكـــد أن »قـــوات 
الشرطة العسكرية سيكون لها دور تأميني 
كبير في هذا اليوم بالتنسيق مع الداخلية«. 
ولـــفـــت إلـــــى أن الــتــنــســيــق بـــــدأ بـــالـــفـــعـــل بــني 
الجهتني لتشديد األمن على املقار الحكومية 

والسفارات وماسبيرو والقصور الرئاسية.

مشاركة من داخل النظام
وفــي الــســيــاق، يــذكــر مــصــدران مختلفان في 
أن »املؤشرات  الــوزراء  العدل ومجلس  وزارة 
استعدادات  بشأن  الحكومة  إلــى  تصل  التي 
ــل  تـــؤكـــد أن جـــهـــة مــعــيــنــة داخــ 11 نــوفــمــبــر 
من  للسيسي  مناوئني  أشخاصًا  أو  الــدولــة، 
في  األساسيون  الضالعون  هم  النظام،  قلب 
ــر لــيــس لـــه عــالقــة  ــ الــحــشــد لــهــذا الـــيـــوم، واألمـ

بتيارات اإلسالم السياسي أو اليسار«. 
ــذا االســـتـــنـــتـــاج بــعــدم  ــ ــدران هــ ــ ــــصــ ويــــبــــرر املــ
وجود نشاط فعلي للتيارات اإلسالمية على 

استثنائية  اســـتـــعـــدادات  يــبــدي  »الــنــظــام  أن 
لـــهـــذا الـــيـــوم مـــن حــيــث الـــتـــأمـــني والــتــنــســيــق 
بــني جــهــات الـــدولـــة، كــمــا أن هــنــاك تعليمات 
وجهها رئيس الوزراء للوزراء بضرورة إبراز 
قرارات إيجابية ملموسة - كل في ملفه - على 
صفحات الصحف ملحاولة امتصاص غضب 

الرأي العام قبل يوم التظاهرات«.

حوار استباقًا للتظاهرات
ــام لـــهـــذا  ــظــ ــنــ وفــــــي ســــيــــاق اســـــتـــــعـــــدادات الــ
وتــأكــيــدًا  الــشــعــبــي،  للغضب  الــيــوم تحسبًا 
ــه »الـــــعـــــربـــــي الـــــجـــــديـــــد« األحــــــد  ــرتــ ــشــ ملــــــا نــ
جزئي  بشكل  السيسي  اســتــجــاب  املــاضــي، 
لــلــضــغــوط واملــقــتــرحــات الــتــي قــدمــهــا عــدد 
مــن الــشــخــصــيــات املــحــســوبــة عــلــى معسكر 
تــمــوز 2013 بعقد حـــوار وطني  يــولــيــو/   3
مــوســع بـــني مــمــثــلــي تـــيـــارات هــــذا املعسكر 
ــرأي  قــبــل تــظــاهــرات 11 نــوفــمــبــر لــتــهــدئــة الـ
ــذي يــظــهــر  ــ الــــعــــام وامـــتـــصـــاص الـــغـــضـــب الــ
فــي بعض وســائــل اإلعـــالم، وإعـــادة اللحمة 
املعسكر حفاظًا على تماسك  هــذا  ألطــيــاف 
النظام. ووجه السيسي بشكل مفاجئ وزير 
املــقــرب منه، خالد عبد  والــريــاضــة  الشباب 
خالل  نــقــاش  جلسات  لتخصيص  الــعــزيــز، 
مؤتمر الشباب الذي يعقد في شرم الشيخ 
بني 25 و27 أكتوبر/ تشرين األول الحالي 
»لــنــقــاشــات مــفــتــوحــة بـــني الــشــبــاب مـــن كل 
الجماعات  باستثناء  السياسية،  التيارات 

ــكـــم  ــة مـــبـــدئـــيـــًا لـــلـــســـيـــســـي والـــحـ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املـ
العسكري«، وذلك بحسب مصادر سياسية 

مطلعة.
وبـــنـــاًء عــلــى هـــذه الــتــوجــيــهــات، أرســــل وزيـــر 
ــيــــع األحــــــــــزاب  ــمــ الـــــشـــــبـــــاب دعــــــــــــوات إلــــــــى جــ
عزله  منذ  السيسي  التي ساندت  السياسية 
لـــلـــرئـــيـــس مـــحـــمـــد مــــرســــي مــنــتــصــف 2013، 
ــــذي يــرأســه  بــمــا فـــي ذلــــك الــتــيــار الــشــعــبــي الـ
املمثلة  ــزاب  األحــ وجميع  صــبــاحــي،  حمدين 
ــزاب الــتــي نافست  ــ فــي الــبــرملــان، وكــذلــك األحـ
في االنتخابات وفشلت في إحــراز أي مقعد. 
كما تمت مخاطبة كافة أنواع وسائل اإلعالم 
الــخــاصــة، والــجــامــعــات واألكــاديــمــيــات، لكي 
ترسل كل جهة من 5 إلى 10 ممثلني لها من 
الشباب دون 40 عامًا، ليشاركوا في الحوار 
السياسي الذي سيشهده مؤتمر شرم الشيخ 
للشباب. وتوضح املصادر السياسية أنه تم 
جمع األسماء املرشحة للمشاركة في املؤتمر، 
ــــى الـــجـــهـــات األمـــنـــيـــة لــفــحــصــهــا  ــت إلـ ــلــ وأرســ
ــأكــــد مــــن عـــــدم انـــتـــمـــائـــهـــا إلـــــى جــمــاعــة  ــتــ والــ
اإلخــــــوان املــســلــمــني أو الـــتـــيـــارات اإلســالمــيــة 
الفئة  هــذه  أن  باعتبار  للسيسي،  املــعــارضــة 

هي املستثناة فقط من حضور املؤتمر. 
الشباب،  ملؤتمر  املــبــدئــي  للبرنامج  ووفــقــًا 
فإن هذه الجلسات الحوارية ستكون مغلقة 
الــشــبــاب، وستعد  لـــوزارة  بحضور ممثلني 
الوزارة تقارير بشأنها لرفعها إلى الجلسة 
اختيار  مــع  السيسي،  فيها  سيشارك  التي 

عــــدد مـــحـــدود مـــن الــشــبــاب لــلــقــاء الــرئــيــس 
وتــوجــيــه األســئــلــة لــه فــي الــيــوم األخــيــر من 
برنامج  »تغيير  أن  املصادر  وتذكر  املؤتمر. 
املؤتمر بالسماح ملمثلي األحزاب بالحضور، 
املنتظمني في ما  الشباب  وعــدم قصره على 
الشباب  ــداد  الــرئــاســي إلعــ الــبــرنــامــج  يسمى 
الحكومية،  الفعاليات  مــن  وغيرها  للقيادة 
يعّبر عن قلق السيسي من تدهور األوضاع 
االجتماعية. ويضاف إلى ذلك قلق من اتساع 
الــذيــن خصص  الفجوة بينه وبــني الــشــبــاب، 
العام 2016 لحل مشاكلهم وإطــالق مشاريع 
خاصة بهم، فإذ به يتحول ألكثر فترة شهدت 
بالحبس والغرامات  صــدور أحكام قضائية 
وصنافير  تــيــران  تــظــاهــرات  بسبب  للشباب 
وأحـــــــداث الــعــنــف املـــزعـــومـــة والـــخـــاليـــا الــتــي 

تدعي الداخلية ضبطها لجماعة اإلخوان«.

مؤشرات تسبق التحرك
ــكـــن أن يــــكــــون مـــــؤشـــــرًا ملـــــا قــد  ــي مـــــا يـــمـ ــ ــ وفـ
تظاهرات  انطلقت  نوفمبر،   11 يــوم  يشهده 
ضخمة في محافظة بورسعيد شرق مصر، 
لــيــلــة الـــثـــالثـــاء وتـــواصـــلـــت أمـــــس األربــــعــــاء، 
املفاجئة في مقدمات  الــزيــادة  اعتراضًا على 
تلك  وتسّببت  االجتماعي.  اإلسكان  مشروع 
الــتــظــاهــرات فــي إصــابــة املحافظة بحالة من 
كافة  املتظاهرون  أوقــف  بعدما  التام،  الشلل 
حركة السيارات في الطرقات، وقاموا بإغالق 

عدد من الشوارع وامليادين.

توجيهات بقمع أي تحرك
واعتقاالت وتلفيق تهم

تعليمات مشددة لمواجهة أي تظاهرات )إبراهيم رمضان/األناضول(

تأتي التغييرات قبيل سباق االستحقاق الرئاسي في مايو )عطار كناري/فرانس برس(

المرتقبة  التظاهرات  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري،  الرئيس  يستبق 
في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بتشديد اإلجراءات األمنية وإصدار 
أوامر بقمع أي تظاهرة مناوئة له، فيما ال تستبعد مصادر حكومية 

أن تكون جهة داخل الدولة وراء الدعوة إلى التظاهر

الحدث S C O O P

وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة املــســتــقــيــل، عـــلـــي جــنــتــي، 
ــار االعــــــــتــــــــدال، هــو  ــ ــيـ ــ ــلــــى تـ املــــحــــســــوب عــ
نــجــل املـــحـــافـــظ املـــتـــشـــدد رئـــيـــس مجلس 
خــبــراء الــقــيــادة، أحــمــد جــنــتــي. وقـــد أدلــى 
ــتـــحـــت نـــــــار املـــحـــافـــظـــني  بـــتـــصـــريـــحـــات فـ
ــه ترخيصًا  عليه، كــان آخــرهــا منح وزارتـ
إلقـــامـــة حــفــلــة مــوســيــقــيــة فـــي مــديــنــة قــم، 
مـــركـــز الـــحـــوزة الــعــلــمــيــة والـــتـــي يقطنها 
وتــم تسريب صور  الــديــن.  غالبية رجـــال 
يلتزمن  لــم  إنهن  قيل  لفتيات  الحفلة  مــن 
فدعا  املناسب،  بالشكل  الحجاب  بوضع 
كــثــر إللــغــاء إقــامــة حــفــالت موسيقية في 
قم على غــرار ما حصل في مشهد. وكان 
جــنــتــي قــــال إن الـــغـــنـــاء مـــجـــاز لــلــســيــدات 
طاملا أنه ليس مسببًا للفساد، في الوقت 
الذي يمنع فيه غناء النساء انفراديًا. كما 
دعـــا إللــغــاء الــحــظــر عــن مــواقــع الــتــواصــل 
الــريــاضــة، محمود  االجتماعي. أمــا وزيــر 
غــــــــودرزي، الـــــذي اســـتـــقـــال مـــبـــاشـــرة بعد 
ــي، وذكــــــر فــــي نــص  ــ ــانـ ــ ــتـــمـــاع مــــع روحـ اجـ
اســـتـــقـــالـــتـــه املـــنـــشـــور األربـــــعـــــاء أنـــــه كـــان 
مــدة، فهو  الرحيل عــن مقعده منذ  ينوي 
ســـيـــاســـي إصــــالحــــي. ورجــــــح كـــثـــر ســبــب 
فيها أعضاء  اتهم  استقالته لتصريحات 
وشخصيات بارزة من االتحاد الرياضي 

واتحاد كرة القدم بالفساد. 
في الوقت ذاته، يحمل ملف وزير التربية 
الكثير من الشوائب، فهو تعرض النتقادات 
بــســبــب تــعــيــيــنــات داخــــل وزارتــــــه ُوصــفــت 
اإلصالحي،  لتياره  واملوالية  بالسياسية 
 عــن عـــدم إصــغــائــه لــبــعــض قــــرارات 

ً
فــضــال

ــان، ويــــــرى رئـــيـــس تـــحـــريـــر وكـــالـــة  ــرملــ ــبــ الــ
»أنصاف نيوز«، علي أصغر شفيعيان أن 
هذه االستقاالت لم يكن مخططًا لها منذ 
التغييرات  هــذه  أن  فــتــرة طــويــلــة، معتبرًا 
»الــعــربــي  لـــ مضيفًا،  توقيتها،  فــي  ملفتة 
الــجــديــد«، أن غـــودرزي وفــانــي كانا محط 
مشيرًا  منصبيهما،  توليهما  مــنــذ  جـــدل 
ــم يـــكـــن بـــضـــغـــط مــن  ــ ــا حــــــدث لـ ــ إلــــــى أن مـ
وقــرأ  بتخطيطها.  إنــمــا  الحكومة،  خـــارج 
ــي مـــوقـــف بـــعـــض اإلصــــالحــــيــــني املـــؤيـــد  فــ
ــم لــروحــانــي  ملـــا يــحــصــل بــأنــه تــأيــيــد ودعــ
ليبقى في منصبه، فهذا أسهل من خوض 
مــعــركــة شــرســة لــن يـــحـــرزوا فيها نجاحًا 
مــؤكــدًا. لــكــن الــبــعــض فــي الــداخــل يـــرى أن 
األولــويــات لــدى روحــانــي يجب أن تتركز 
على مناصب أخرى في وزارات االقتصاد، 
النفط، والصناعة، فما يريده اإليراني هو 
املعيشي وحل مشكالت  تحسني مستواه 

االقتصاد.

أواًل عن منصبيهما إلرضاء املنتقدين من 
التيار املحافظ بالدرجة األولــى، وهــو ما 
سيبقي الرئيس على كرسيه لدورة ثانية. 
األمــل اإلصالحية،  ووصــف رئيس جبهة 
مــحــمــد رضــــا عــــــارف، الـــــذي انــســحــب من 
ــــي،  ــانـ ــ ــبــــاق الــــرئــــاســــي لـــصـــالـــح روحـ الــــســ
من  الــرغــم  على  بالجيدة  التغييرات  هــذه 
تـــأخـــرهـــا، مــوضــحــًا أنــــه ال بـــد مـــن تــرمــيــم 
البرملان.  الحكومة بما يخدم تقاربها مع 
وفي تصريحات ملفتة، أضاف عارف أنه 
لبرنامج  التخطيط  الــجــدد  ــــوزراء  الـ عــلــى 
مدته خمس سنوات، في إشــارة صريحة 
مــنــه الحــتــمــال قــــوي بــبــقــاء روحـــانـــي في 
ــرئـــاســـي. ويـــرجـــح الــبــعــض أنــه  الــقــصــر الـ
ليس لدى اإلصالحيني خيار قد يستطيع 
منافسة الــرجــل، ليس بسبب عــدم وجــود 
تأييد شعبي، إنما بسبب عدم وجود اسم 
واحد يستطيع إزاحة روحاني أو منافسة 
مـــرشـــح مـــحـــافـــظ قــــــوي، ويـــبـــقـــى أمــامــهــم 
سيناريو دعم روحاني بما يضمن عودة 

أقوى ملراكز حكومية.
الــعــربــي في  ويـــرى رئــيــس تحرير القسم 
أن  مظهري  محمد  لأنباء  »مهر«  وكالة 
دعــــم اإلصـــالحـــيـــني لــتــغــيــيــرات روحـــانـــي 
يهدف ملنع شق صف مناصري الحكومة 
من اإلصالحيني، ما يعني انتزاع مميزات 
أكبر في حكومته املقبلة، وقد يترجم هذا 
ــاء إصـــالحـــيـــة لــلــمــنــاصــب  ــمـ بـــاقـــتـــراح أسـ
الــشــاغــرة اآلن أو فـــي الــحــكــومــة املــقــبــلــة. 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن اســتــقــالــة  وقــــال لـــ
الــــــــــوزراء إرضــــــــاء لـــإصـــالحـــيـــني أيـــضـــًا، 
لــلــمــحــافــظــني وحـــســـب، فبعضهم  ولــيــس 
أمامهم  أكبر  مستاء من عــدم فتح مجال 
من جهة، من دون تجاهل وجود استياء 
ــالـــذات، الــــذي قـــدم تــنــازالت  مــن جــنــتــي، بـ

عدة إرضاًء للمحافظني، من جهة ثانية.

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ُعــقــد اجــتــمــاع الهيئة الـــوزاريـــة اإليــرانــيــة 
ــتــــي يــتــرأســهــا  ــدال الــ ــ ــتــ ــ ــكـــومـــة االعــ فــــي حـ
الرئيس اإليــرانــي، حسن روحــانــي، أمس 
ــاء، بــوجــود ثــالثــة مــقــاعــد شــاغــرة،  ــعـ األربـ
ــا لـــوزيـــر الــثــقــافــة واإلرشــــــــاد، علي  أحـــدهـ
بالتزامن  باستقالته  تــقــدم  الـــذي  جنتي 
مـــع اســتــقــالــة وزيــــر الـــريـــاضـــة والــشــبــاب، 
محمود غــودرزي، صاحب املقعد الثاني. 
لوزير  الــثــالــث فيعود  الــشــاغــر  املقعد  أمــا 
الــداخــلــيــة، عــبــد الــرضــا رحــمــانــي فضلي، 
ــر  ــا وزيــ ــ ــة. أمـ ــيـ ــانـ املـــتـــواجـــد فــــي مـــديـــنـــة ثـ
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، عــلــي أصـــغـــر فــانــي، 
فــحــضــر االجـــتـــمـــاع بــعــدمــا نــفــى صــبــاحــًا 
كانت  فــي حــني  استقالته«  عــن  »شائعات 
ــد أن اخـــتـــبـــارًا  ــؤكـ ــيــــة تـ ــاالت اإليــــرانــ ــ ــوكـ ــ الـ
أقل من أسبوع،  انتظاره بعد  أصعب في 
بعدما وقع 45 نائبًا إيرانيًا على عريضة 
لــة. ولــم تمض  الســتــدعــائــه لجلسة مــســاء
ســـاعـــات قــلــيــلــة حــتــى كــتــب فـــانـــي رســالــة 
للرئيس اإليــرانــي أكــد لــه فيها أنــه جاهز 
إقالته،  أراد  إذا  إال  البرملاني  لالستجواب 
وهـــو مـــا حــصــل، بــتــأكــيــد مـــن قــبــل عضو 
الــهــيــئــة الــرئــاســيــة فـــي الــبــرملــان اإليـــرانـــي 
أكــبــر رنــجــبــر زاده، الــــذي قـــال إن الــــوزارة 
لتلغي موعد  الـــشـــورى  مــجــلــس  خــاطــبــت 
االستجواب، بعدما تم تعيني سيد محمد 
 للوزارة، وتمت إقالة فاني 

ً
بطحايي وكيال

بحسب بعض الوكاالت، وقبول استقالته 
بحسب وكاالت ثانية.

ــيـــرات قـــبـــيـــل ســبــاق  ــيـ ــغـ ــتـ ــذه الـ ــ وتــــأتــــي هــ
مايو/ في  املرتقب  الرئاسي  االستحقاق 

فــإن روحاني  أيــار املقبل. وعلى مــا يبدو 
يعمل على كسب أصوات شريحة رفضت 
ســـيـــاســـات وتـــصـــريـــحـــات مــتــعــلــقــة بــتــلــك 
األســمــاء الــثــالثــة، فــجــاء تخلي الــوزيــريــن 

تغييرات حكومية بمبررات انتخابية
إبعاد 3 وزراء إيرانيين

تتفق تحليالت في 
إيران على أن الهدف 

من استقالة ثالثة وزراء 
هو إرضاء المنتقدين 

من التيار المحافظ، 
وزيادة فرص الرئيس 

اإليراني بوالية جديدة

المغرب يترقب والية غوتيريس: تفاؤل حذر حيال ملف الصحراءاعترافات العادلي تؤكد إصدار مبارك أمر قتل متظاهري يناير
الرباط ـ حسن األشرف

يعول املــغــرب فــي أن تكون فترة تولي األمــني 
ــدة، أنــطــونــيــو  ــحــ ــتــ الــــعــــام الــــجــــديــــد لــــأمــــم املــ
غــوتــيــريــس، فــرصــة لحلحلة نـــزاع الــصــحــراء، 
الذي بدأ في العام 1975، بني املغرب الذي يطرح 
املــوســع ألقاليم الصحراء،  الــذاتــي  الحكم  حــل 
وجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو الــتــي تــطــالــب بتقرير 
املصير وإجراء إستفتاء بني سكان الصحراء. 
وعــرفــت عــالقــات األمـــني الــعــام الــحــالــي لأمم 
املــتــحــدة بــان كــي مــون بــاملــغــرب تــوتــرًا شديدًا 
أخـــيـــرًا، وصـــل إلـــى حــد »طــــرد« الـــربـــاط لنحو 
84 عضوًا من »بعثة األمم املتحدة لالستفتاء 
في الصحراء الغربية« )مينورسو(، وذلك ردًا 
على تصريحات نسبت إلى بان تحدث فيها 
عن »احتالل الصحراء« على حد وصفه، عقب 
زيارته مخيمات تندوف، وهو ما أفضى إلى 
تأزم ملف الصحراء من جديد. ويأمل املغرب 
أن يكون لتعيني غوتيريس على رأس املنظمة 
األمــمــيــة وقــع إيــجــابــي على املــســار السياسي 
املعطل مللف الــصــحــراء، بــاإلضــافــة إلــى إعــادة 
الـــعـــالقـــات بـــني الــــربــــاط واألمــــــم املـــتـــحـــدة إلــى 

مجراها الطبيعي.
وأعلن مدير عمليات حفظ السالم في األمم 
املتحدة، إيرفيه الدسوس، أول من أمس، أنه 
سيزور الصحراء، هذا األسبوع، موضحًا أنه 
أن  قبل  الــربــاط  فــي  مباحثات  أواًل  سيجري 
يزور مقر القيادة العامة لبعثة »مينورسو« 
بعدها مخيمات  يــزور  أن  على  العيون،  فــي 
ــنـــاك مــن  ــــى هـ ــب إلـ ــ ــا ذاهــ ــ ــال »أنــ ــ تــــنــــدوف. وقــ
املبعوث  قدم  فيما  الجنود«،  أجل معنويات 

الخاص لأمني العام إلى املنطقة، كريستوفر 
روس، تــقــريــرًا حــول قضية الــصــحــراء خالل 
الــدولــي أول من  جلسة مغلقة ملجلس األمــن 
أمس. ويقول املستشار الدبلوماسي، سمير 
بنيس، في حديث مع »العربي الجديد«، إن 
أسبابًا عدة تدفع املغرب إلى التفاؤل الحذر، 
أواًل إن غوتيريس حافظ على عالقة ودية مع 
املغرب خالل فترة واليته على رأس املفوضية 
السامية لحقوق الالجئني. وزاد التعاون بني 
الجانبني أكثر من ذي قبل، إذ أظهر املغرب 
التجاوب مع هذه  إرادة سياسية كبيرة في 
الهيئة األممية وتسهيل عملها في الصحراء. 
 أكثر 

ً
ويــرى أن »ما يجعل غوتيريس مؤهال

ــان كـــي مـــون إلعـــطـــاء ديــنــامــيــة جــديــدة  مـــن بـ
لــلــمــفــاوضــات، هـــو فــهــمــه الــعــمــيــق لــلــصــراع 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر قضائية مصرية، في حديث 
ــر  ــن أن وزيـ ــد«، عـ ــديـ ــجـ ـــ »الـــعـــربـــي الـ خــــاص لـ
الداخلية األسبق خالل فترة ثورة 25 يناير/

كانون الثاني 2011، حبيب العادلي، اعترف 
بــشــكــل ال يــحــمــل لــبــســًا أثــنــاء الــتــحــقــيــق معه 
قبل 30 يونيو/حزيران 2013، أنه تلقى أمرًا 
مباشرًا من الرئيس املخلوع، حسني مبارك، 
بإطالق النار على املتظاهرين لردعهم ومنع 

تكرار الثورة التي حدثت في تونس حينها.
ــارت املـــصـــادر إلـــى أن هـــذه االعــتــرافــات  ــ وأشـ
جاءت في إطار عمل لجنة تقصي الحقائق 
التي شكلها الرئيس املعزول، محمد مرسي، 
النيابة  أجرتها  التي  الجديدة  والتحقيقات 
األسبق، طلعت  العام  النائب  بقيادة  العامة 
عــبــدالــلــه. وأوضـــحـــت أن اعــتــرافــات الــعــادلــي 
وغيرها من األدلة القاطعة التي تثبت تورط 
عناصر وزارة الداخلية في قتل املتظاهرين، 
موجودة في مذكرة النيابة املكونة من 600 
صــفــحــة بــشــأن الــقــضــيــة. وكــشــفــت املـــصـــادر، 
ــام بــعــمــلــيــات قــتــل  ــ ألول مــــــرة، عــــن أن مــــن قـ
املــتــظــاهــريــن لــيــســت قـــــوات األمـــــن املـــركـــزي، 
ــن الـــعـــام.  ــ ــــوات تــابــعــة لــقــطــاع األمـ ولــكــنــهــا قـ
وكانت ترتدي زيًا مشابهًا لزي قــوات األمن 
»شــارة«  املـــركـــزي، مــع فـــارق وحــيــد يتمثل بـــ
ــتــرات الــتــي كــان  تــم وضــعــهــا عــلــى كــتــف الــسُّ

يرتديها املنتمون للقطاع.
الداخلية كانت تؤكد  أن  املصادر  وأوضحت 
عـــلـــى أن الــتــحــقــيــقــات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــمــت 
الــعــام األســبــق، عــبــد املجيد  الــنــائــب  بمعرفة 

مـــحـــمـــود، أظــــهــــرت أن تــســلــيــح قــــــوات األمــــن 
املـــركـــزي لـــم يــكــن يــتــضــمــن تـــزويـــد الــعــنــاصــر 
بطلقات حّية، لكن ثبت من خالل التحقيقات 
وجود قوات أخرى، تابعة لقطاع األمن العام، 
وهي التي كانت مسلحة بطلقات نارية حية. 
التدقيق بمخازن  تم  ذلــك بعدما  إثبات  وتــم 
ــر الـــتـــي تــطــابــقــت تــمــامــًا مـــع أمــاكــن  ــائـ الـــذخـ
القوات ونوعية اإلصابات وعدد  وجود تلك 
الــطــلــقــات الــتــي أصــابــت املــتــظــاهــريــن وقتها، 

وفق املصادر.
فــي هـــذا الــســيــاق، أكـــدت املــصــادر القضائية 
املـــصـــريـــة، أن الـــقـــاضـــي مــحــمــود الـــرشـــيـــدي، 
والـــذي تـــرأس مــا يــعــرف بـــ »محاكمة الــقــرن« 
ــجــــاله  ــارك ونــ ــ ــبــ ــ ــا مــ ــهــ ــًا بــ ــمـ ــهـ ــتـ ــي كـــــــان مـ ــ ــتـ ــ الـ

 إلـــى ستة 
ً
ــــالء، والـــعـــادلـــي، إضـــافـــة جــمــال وعـ

أشخاص من كبار مساعدي مبارك، استبعد 
العامة،  النيابة  بها  قامت  التي  التحقيقات 
الخاصة  واالعترافات  األدلــة  تتضمن  والتي 
أصدر  الرشيدي  أن  مبارك. وأضافت  برجال 
دقيقة،  غــيــر  تحقيقات  بــعــد  بــالــبــراءة  حكمًا 
بّرأت مبارك والعادلي واملساعدين الستة في 
القضية. وأعــربــت املــصــادر عــن أسفها لكون 
النائب  أدراج  فــي  تـــزال  ال  التحقيقات  »هـــذه 

العام، من دون أن يلتفت لها أحد«.
يــشــار إلـــى أن القضية الــوحــيــدة الــتــي صــدر 
ــد مـــــبـــــارك، وهـــي  ــ ــٌم بـــالـــســـجـــن ضـ ــكــ فـــيـــهـــا حــ
»الــقــصــور الــرئــاســيــة«،  املـــعـــروفـــة إعــالمــيــًا بـــ
تــم تحقيقها مــن جــانــب الــنــيــابــة خـــالل فترة 

طلعت  األسبق،  العام  والنائب  مرسي،  حكم 
أن  القضائية  املــصــادر  عــبــدالــلــه. وأوضــحــت 
وأعــوانــه،  بمبارك  املتعلقة  األخـــرى  القضايا 
والــتــي تــم الــتــحــقــيــق فــيــهــا فــي عــهــود أخــرى 
استالم عبدالله  قبل  العسكري  املجلس  مثل 

منصبه، قد تم إفسادها.
املــتــظــاهــريــن،  قــتــل  يتعلق بقضية  مــا  وفـــي 
قــــالــــت املــــــصــــــادر إنـــــــه تـــــم الــــــوصــــــول خــــالل 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي أجــريــت بــمــعــرفــة النيابة 
عبدالله منصب  تولي  فترة  وأثــنــاء  العامة، 
الــنــائــب الـــعـــام، إلـــى »املـــخـــازن الــتــي خرجت 
ــلـــك الـــفـــتـــرة،  ــلـــحـــة الـــشـــرطـــة فــــي تـ مـــنـــهـــا أسـ
واملجموعات املسلحة، وكمية الذخائر التي 
كــانــت مــعــهــا ونــوعــيــة الــطــلــقــات والــذخــائــر، 
التي  الطلقات  لنوعية  الــتــوصــل  تــم  وكــذلــك 
ــرون. وهــــو مـــا كشف  ــاهـ ــظـ ــتـ أصـــيـــب بــهــا املـ
تــطــابــق تــلــك الــطــلــقــات مـــع تــلــك الــتــي كــانــت 

بصحبة قوات الشرطة«، وفق املصادر.
التحقيقات وقتها، والتي تجاهلها  وكشفت 
الذخائر  كميات  »أن  عن  الرشيدي،  القاضي 
التي نفدت من الشرطة وقتها، وأماكن وجود 
مــجــمــوعــات الــشــرطــة املــســلــحــة تــطــابــقــت مع 
الــكــمــيــات واألمــــاكــــن املـــدونـــة فـــي كــشــوف تم 

الــتــوصــل إلــيــهــا مــن داخـــل وزارة الــداخــلــيــة«. 
وأكدت التحقيقات أنه كان سيتم إصدار حكم 
إدانــــة ضــد مــبــارك فــي الــقــضــيــة لـــوال تنحية 
الرشيدي لتلك التحقيقات وعدم األخذ بها، 
النهاية  فــي  لــلــجــدل وأدى  فــي تــصــرف مثير 

إلى تبرئة مبارك وأعوانه.
ــانـــت جــبــهــة اســـتـــقـــالل الـــقـــضـــاء الــرافــضــة  وكـ
لالنقالب العسكري قد وصفت الحكم بتبرئة 
فور  املتظاهرين  قتل  فــي  مــبــارك ومــعــاونــيــه 
ــه »صــــدر  ــ »املـــعـــيـــب«، مــضــيــفــة أنـ صـــــــدوره بــــ
بـــاملـــخـــالـــفـــة ملــــا اســـتـــقـــرت عـــلـــيـــه دالئـــــــل عـــدة 
ــدام مـــبـــارك وكـــل مــعــاونــيــه  ــ كــافــيــة تــوجــب إعـ
تظاهرات  شهدتها  الــتــي  القتل  عمليات  فــي 
ــاء فـــي بـــيـــان الــجــبــهــة الـــذي  ــ 25 يـــنـــايـــر«. وجـ
صـــــدر عـــقـــب صــــــدور الـــحـــكـــم أن »املـــحـــاكـــمـــة 
الرشيدي  الطعن، وإحالة  باطلة وتستوجب 

للصالحية والعزل هي مسألة وقت«.
وبــلــغــت أوراق الــقــضــيــة بــحــســب الــرشــيــدي 
نحو 160 ألف ورقة، فيما تقدر أعداد القتلى 
ــداث الـــثـــورة بــنــحــو 1000 قــتــيــل،  ــ خــــالل أحــ
ونحو ستة آالف مصاب. وخالل الجلسات 
األخـــيـــرة لــنــظــر الــقــضــيــة، ســمــحــت املحكمة 
ملبارك بإلقاء كلمة من داخل قفص املحاكمة 
للدفاع عن نفسه استمرت لنحو 24 دقيقة، 
بأنها  مراقبون  وصفها  التي  الكلمة  وهــي 
كـــانـــت كــلــمــة تــجــمــيــلــيــة لــلــرئــيــس املــخــلــوع 
أنــه  أكـــد خــاللــهــا  إذ  الـــبـــراءة،  تمهيدًا لحكم 
لـــم يــكــن ســاعــيــًا ملــنــصــب أو ســلــطــة، مدعيًا 
أنــه كــان زاهـــدًا فــي السلطة، كما استعرض 
خــاللــهــا ســنــوات حكمه مــنــذ تــولــيــه الحكم 

خلفًا للرئيس الراحل، أنور السادات. اعترافات العادلي موجودة في مذكرة النيابة )أحمد المالكي/األناضول(

توترت عالقة بان مع المغرب )جالل مرشدي/األناضول(

تقريرخاص

ــاده الــســيــاســيــة والــجــيــوســتــراتــيــجــيــة  ــعــ وأبــ
وتــداعــيــاتــه عــلــى املــنــطــقــة«. كــمــا يــشــيــر إلــى 
أن مــا يــســاعــد غــوتــيــريــس عــلــى إدراك امللف 
والبرتغال  املغرب  بني  الجغرافي  القرب  هو 
بني  البرتغال  وزراء  رئيس  منصب  وتوليه 

1995 و2002.
ــنــــظــــر إلـــــــى تـــجـــربـــة  ــالــ ــيـــس أنـــــــه »بــ ــنـ ويــــــــرى بـ
حقوق  مفوضية  إدارة  رأس  على  غوتيريس 

ــه بــشــكــل شــخــصــي عــلــى  ــ ــرافـ ــ الـــالجـــئـــني، وإشـ
مخيمات  في  املتواجدين  الصحراويني  ملف 
تندوف، ستكون الجزائر تحت الضغط خالل 
السنوات الخمس املقبلة«. كما يرّجح أن يدفع 
طلبها  تجديد  إلــى  املتحدة  األمــم  غوتيريس 
الالجئني  السماح ملفوضية  أجل  للجزائر من 
بإجراء إحصاء في مخيمات تندوف، مضيفًا 
»هناك احتمال كبير أن يعكس التقرير األول 
حول الصحراء الذي سيقدمه غوتيريس إلى 
املقبل،  أبريل/نيسان  في شهر  األمــن  مجلس 
وقناعته  الــصــحــراء  بملف  العميقة  مــعــرفــتــه 
ــر عــلــى  ــبـ ــد يـــضـــع ضــغــطــًا أكـ ــ الــشــخــصــيــة، وقـ
املتعلقة  الدولية  التزاماتها  الحترام  الجزائر 
بـــالـــالجـــئـــني«. ويـــلـــفـــت إلـــــى أنـــــه »فـــــي الـــوقـــت 
الــذي تغاضى فيه بــان كي مــون عن التقارير 
التي توضح بشكل جلي  الرسمية  األوروبية 
تــــورط الـــجـــزائـــر والــبــولــيــســاريــو فـــي تــحــويــل 
املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة املــخــصــصــة ملخيمات 
تندوف، سيكون هذا املوضوع من بني القضايا 
التي سيتم التطرق إليها فور مباشرة األمني 
العام الجديد عمله بداية يناير/كانون الثاني 
املقبل«، على حد قوله. ويشدد بنيس على أن 
»تــفــاؤل املــغــرب يجب أن يكون حـــذرًا، ألن من 
يقرر في املوضوع ليس األمني العام، بل الدول 
األعـــضـــاء فــي مــجــلــس األمــــن، ال ســيــمــا الـــدول 
الــخــمــس الـــدائـــمـــة الـــعـــضـــويـــة، وعـــلـــى رأســهــا 
الــواليــات املــتــحــدة«. ويــوضــح أن »غوتيريس 
فــإن عالقته  ال يملك عصا سحرية، وبالتالي 
اإليــجــابــيــة مـــع الـــربـــاط لـــن تــكــون بــالــضــرورة 
كفيلة بمساعدة املغرب على التوصل إلى حل 

سياسي يتماشى مع مصالحه«.

الخبير الدبلوماسي 
سمير بنيس: الضغط 

على الجزائر سيزداد

تجاهل القاضي 
األدلة واالعترافات الخاصة 

برجال مبارك
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محاوالت تقوية االتحاد تقوضها مصالح الدول

قمة أوروبية تحت الضغوط

هواجس دول الجوار الليبي تتعمق

حذرت تركيا من 
أي إخالل أوروبي باالتفاق 

حول الهجرة

ناصر السهلي

علــى  عديــدة  قضايــا  تحضــر 
خــال  األوروبــي  االتحــاد  طاولــة 
الخميــس  اليــوم  قادتــه  اجتمــاع 
في بروكسل، في قمة سيبحث فيها الصراع 
الروســي  الخطــر  مــن  واملخــاوف  الســوري 
إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية إلى 
أوروبــا التــي ال تــزال محــور جــدل بــن أنقــرة 
واالتحــاد، وســط انقســام فــي وجهــات الدول 

األعضاء حول العديد من هذه القضايا.
وقبــل القمــة املقــررة اليــوم، تصاعــدت نبــرة 
االتفــاق  فــي  إخــال  أي  مــن  املحــذرة  أنقــرة 
والتــي  الهجــرة،  حــول  التركــي  األوروبــي 
العاقــة  رســم  فــي  أساســيًا   

ً
مدخــا شــكل 

ُ
ت

بــن الطرفــن. فقــد لوحظ في األيــام األخيرة، 
إعــام  وســائل  فــي  التركيــة  اللهجــة  ارتفــاع 
لوزيــر  تصريحــات  بينهــا  ومــن  غربيــة، 
أوغلــو  مولــود جاويــش  التركــي  الخارجيــة 
مهرجــان  إلغــاء  اســتوكهولم  لقــرار  رفضــًا 
ملؤيدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
صحفــًا  أن  الســياق  هــذا  فــي  خفيــًا  وليــس 
ووســائل إعــام غربيــة، ومنــذ فشــل محاولــة 
االنقاب التي شهدتها تركيا، تكاد ال تخلو 
ويــدرك  انتقــادات الذعــة ألنقــرة.  مــن  يوميــًا 
األتــراك مــا كانــت تذهــب إليــه الصحــف فــي 
االدعــاء بــأن »تركيــا تســاعد تنظيــم داعش«. 
تمامًا مثلما يدركون حاجة االتحاد لهم في 
مســألة وقــف الهجرة غير الشــرعية وقضايا 

استراتيجية أخرى في املنطقة.
الشــؤون  الســياق جــاء كام وزيــر  وفــي هــذا 
األوروبيــة التركــي، عمــر جيليــك، بأنه ينبغي 
لألتــراك  الســماح  األوروبــي  االتحــاد  علــى 
العــام،  نهايــة  تأشــيرات  دون  مــن  بالســفر 
تركيــا  تغييــر  علــى  اإلصــرار  عــن  والكــف 
قوانينهــا الخاصــة بمكافحــة اإلرهــاب. وقــال 
جيليك، في مقابلة قبل يومن: »فرض تغيير 
أمــام  ســدًا  يضــع  اإلرهــاب،  مكافحــة  قوانــن 
أنهــم  التأشــيرات، ولذلــك ســنفترض  تحريــر 
فــي  أطلقوهــا.  التــي  بالوعــود  يلتزمــون  ال 
هــذه الحالــة لــن ننفــذ اتفاق قبــول )الاجئن( 
وســنلغيه أيضــًا إن لــزم األمــر«. وقــال جيليــك 
إن تركيا تلتزم بوعودها، مشــيرًا إلى أن عدد 
الوافديــن إلــى اليونــان مــن الشــواطئ التركية 
انخفــض إلــى 20 أو 30 شــخصًا فــي اليــوم من 
ذروتــه فــي 2015 حــن كان العــدد يصــل إلــى 

سبعة آالف يوميًا.
وكان كبيــر مستشــاري الرئيــس رجــب طيــب 
مقابلــة  فــي  اتهــم  شــفيق،  إلينــور  اردوغــان، 
»لــم  بأنــه  األوروبــي  االتحــاد  األحــد،  مســاء 
مــع  الاجئــن  اتفــاق  تضمنــه  بمــا  يلتــزم 
تركيــا«. وعليــه ســيكون »علــى دول االتحــاد 
تحمــل النتائــج، مــا لم ترفع عقبات التأشــيرة 
علــى مواطنــي تركيــا« بحســب قولــه. ويــدرك 
فــي قضيــة  تركيــا  إلــى  الحاجــة  األوروبيــون 
التركــي  االتهــام  كان  وإن  واللجــوء،  الهجــرة 
قــول  املــرة ذهــب خطــوة إضافيــة نحــو  هــذه 
مبطن عن دعم دول االتحاد ملحاولة االنقاب 

القــارة.  وجنــوب  ووســط  شــمال  فــي  إجمــاع 
ســطح  وتحــت  االتحــاد،  قــادة  أن  يبــدو  لكــن 
مــا يحملــه جــدول األعمــال، يبرزون هــذه املرة 
لاتحــاد  العامليــة  »االســتراتيجية  مناقشــة 
أزمــة  »مواجهــة  مشــاريع  كأحــد  األوروبــي« 
وجوديــة« فيــه، بعــد الخــروج البريطاني منه 
وظهــور معانــاة املستشــارة األملانيــة أنجيــا 
ميركل بعد سلسلة من الهزائم الداخلية أمام 
اليمــن املتطــرف الــذي يعــارض مركزيــة قــرار 

أوروبا.
وإلــى جانــب كل مــا ُيطــرح عــن عقوبــات علــى 
تطبيقــًا  أيضــًا  األوروبيــون  يــدرس  روســيا، 
االتحــاد«،  »تقويــة  الســتراتيجية  متدرجــًا 
مــن دون أن يكــون لبريطانيــا دور ســلبي فــي 
الخطة. وفي هذه االستراتيجية، تبرز عملية 
خلط بن قوة حلف شــمال األطلســي وتقوية 
دور االتحاد عسكريًا، وفي املركز تقف أملانيا 
وفرنسا، فيما تحاول دول الشمال جاهدة أن 
تكــون بريطانيــا جــزءًا مــن التفعيــل، وهو أمر 
ناقشته ماي في كوبنهاغن األسبوع املاضي.
خطة التكامل في االستراتيجية التي يناقش 
قــادة االتحــاد مامــح تطبيقها، وعلى رأســها 
والتعــاون  الخارجيــة،  الحــدود  عــن  الدفــاع 

مشــتركة  وإدارة  العســكرية،  الصناعــات  فــي 
القرصنــة  حــروب  ومحاربــة  للعمليــات 
اإللكترونيــة ومواجهــة التهديــدات الروســية، 
ومنهــا مــا هــو مســرب عــن »احتــال وضــرب 
نووي في إســكندنافيا«، ستحتاج إلى وضع 

ميثاق أمني أوروبي منفصل عما كان قائمًا.
وتتطلــب الطموحــات األوروبيــة التــي تهــدف 
إلــى تقويــة »النفــوذ األوروبــي دوليــًا«، وفقــًا 
ملناقشــات خبــراء أوروبيــن، تعزيــز التواجــد 
منســقة  تعبيــر  بحســب  وجنوبــًا«،  »شــرقًا 
األوروبــي،  لاتحــاد  الخارجيــة  الشــؤون 
فيديريــكا موغرينــي. واألخيــرة تريــد تغييــر 
صــورة أن »االتحــاد العــب داخلــي فحســب«، 
مــع إدراك الحجــم الكبيــر مــن االمتعــاض مــن 
سياســات واشــنطن، لتبــدو توّجهــات أوروبا 
نحــو آســيا الوســطى ووســط أفريقيــا »أحــد 
أهــم االســتثمارات الهامــة فــي األمــن والدفــاع، 
بل هي ضرورة«، وفقا لخطاب موغريني في 

مطلع سبتمبر/أيلول املاضي.
فــي املقابــل، تــدرك بعــض الدول مــدى الحاجة 
األوروبية للتعاون معها، فتناور مع االتحاد 
عــدة  مســتويات  وفــي  سياســيًا،  األوروبــي 
اآلخــر  والبعــض  ودبلوماســية،  إعاميــة 
ينتظــر فقــط بــروز نتائج هذه االســتراتيجية 
األوروبيــة. تبقــى بالتأكيــد املصلحــة العليــا 
ألوروبا هي املحرك لعاقتها بمحيطها، ومن 
هــذا املنطلــق تــدرك أنقــرة مــدى تــوق االتحــاد 
خــارج  اســتراتيجيته  تشــكيل  إعــادة  إلــى 
الحدود، ويناور األتراك في شتى االتجاهات، 
تتشــابك  وأقاليــم  وتجمعــات  دول  بينمــا 
مصالحهــا مــع أوروبا تبدو في خانة الفرجة 
التهديــدات  مواجهــة  فــي  وحتــى  فحســب. 
والضغوط الروسية، تبدو املصالح املشتركة 
لبعــض األقاليــم، أقرب إلى االتحــاد األوروبي 
واملتغيــرات التــي يحــاول فرضهــا مســتعينًا 
بمــا  اقتصــاده وصناعاتــه، ومتســلحًا  بقــوة 
لديــه مــن تحالفــات يتداخل فيها جيش حلف 
األطلســي مــع غيــره فــي أوروبــا، وأبــرز مثــل 
على ذلك يبدو جليًا في دول حوض البلطيق 
فــي  عضــوة  فاألولــى  والســويد،  والنرويــج 
حلف األطلسي وليس االتحاد، والثانية على 
العكــس، بينمــا االثنتــان تتكئــان فــي الحفــاظ 
على مصالحهما وقوتهما بوجه االندفاعات 
الروســية علــى تحالفــات عابــرة لعضويتهما 

في أندية مختلفة.
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سياسة

تهيمن التطورات الليبية 
السياسية والعسكرية على 
مختلف االجتماعات التي 

تعقدها دول الجوار 
الليبي أخيرًا وسط تزايد 

الهواجس من احتماالت 
تمدد التدهور األمني

يجتمع قادة االتحاد األوروبي في بروكسل اليوم الخميس وعلى جدول أعمالهم قضايا متعددة ومفصلية، من الصراع السوري 
إلى التهديدات الروسية وقضية الهجرة، وسط خالفات في اآلراء ومحاولة كل دولة حماية مصالحها االستراتيجية

)Getty( من تظاهرات ضد االتحاد األوروبي في اليونان

الجزائر ـ  عثمان لحياني

فــرض الوضــع األمنــي فــي ليبيــا واملخــاوف 
اإلســامية«  »الدولــة  تنظيــم  تمــدد  مــن 
)داعش( إلى دول الجوار، نفسه على اجتماع 
وزراء خارجيــة الــدول املجــاورة لليبيــا، فــي 
واجتمــاع  نيامــي،  النيجيريــة  العاصمــة 
رؤســاء أركان جيــوش مبــادرة »5+5 دفــاع« 

في العاصمة الجزائرية.
والجزائــر  تونــس  خارجيــة  وزراء  وعقــد 
ومصــر والســودان والنيجــر وتشــاد ورئيــس 
بعثــة األمــم املتحــدة للدعــم فــي ليبيــا، مارتــن 
كوبلــر، واملبعــوث الخــاص لاتحــاد األفريقي 
إلــى ليبيــا، جــاكاوا كيكويتــي، واألمــن العــام 
الغيــط،  أبــو  أحمــد  العربيــة،  الــدول  لجامعــة 
لألزمــة  حــل  إليجــاد  نيجيريــا  فــي  اجتماعــًا 
الليبيــة. ودعــا نائب رئيس املجلس الرئاســي 
موســى  الليبيــة،  الوطنــي  الوفــاق  لحكومــة 
»ضبــط حدودهــا  الكونــي، دول جــوار بــاده لـ
فــي االتجاهــن للحــد مــن التهريــب والهجــرة 
غيــر الشــرعية وتســلل العناصــر اإلرهابيــة«. 
وقــال إن »اجتمــاع دول الجــوار يعكــس مــدى 
إنجــاح  علــى  اإلقليــم  دول  واهتمــام  حــرص 
االتفــاق  أرضيــة  علــى  السياســية  العمليــة 

السياســي واملصالحــة الوطنيــة«. فــي مــوازاة 
ذلك، أكد ممثلو رؤساء أركان جيوش مبادرة 
أمــس  العاصمــة،  الجزائــر  فــي  دفــاع«،   5+5«
مــن  والتنســيق  التعــاون  ضــرورة  األربعــاء، 
املنظمــة.  والجريمــة  اإلرهــاب  مكافحــة  أجــل 
الجديــد«،  »العربــي  لـ أمنيــة،  وقالــت مصــادر 
مــن  طلبــت  وفرنســا  وإيطاليــا  إســبانيا  إن 
املجموعــات  ماحقــة  فــي  املســاعدة  الجزائــر 
اإلرهابية التي تنشــط في شــمال مالي وعلى 

الحدود مع ليبيا.
علــى  جزائريــة،  عســكرية  مصــادر  ونقلــت 
لرؤســاء  الثامــن  االجتمــاع  أعمــال  هامــش 
أركان جيــوش مبــادرة »5+5 دفــاع«، بحضور 
ممثلــي الــدول العشــر األعضــاء فــي العاصمــة 
الفرنســي  األركان  رئيــس  أن  الجزائريــة، 
طلــب مــن الجزائــر التنســيق مــع قــادة حركات 
»األزواد«، مــن أجــل وقــف املواجهــات العنيفــة 
بن الحركات والجيش املالي، والتي تجددت 

قبل أسبوع في شمال مالي.
ولفتــت املصــادر إلى أن هــذه املواجهات تهدد 
بشــكل مباشــر أمن الجزائــر ومالي واملصالح 
الفرنســية فــي مالــي، كمــا تعرقــل مســار األمن 
واالســتقرار فــي املنطقــة. وذكــرت أن املخــاوف 
الفرنســية ترتبط باحتمال لجوء املجموعات 
مــع  تعــاون  خــط  فتــح  إلــى  املســلحة  املاليــة 

»داعش« في ليبيا.
البريــة  القــوات  قائــد  دعــا  آخــر،  جانــب  مــن 
الــدول  أحســن،  طافــر  اللــواء  الجزائــري، 
الجزائــر  تضــم  التــي  املبــادرة،  فــي  األعضــاء 
إلــى  وليبيــا،  واملغــرب  وتونــس وموريتانيــا 
جانب إيطاليا وإســبانيا وفرنســا والبرتغال 
ومالطــا، إلــى التعــاون والتنســيق فــي اإلقليــم 
»الذي تطبعه كثافة عمليات مكافحة اإلرهاب 
أن  معتبــرًا  املنظمــة«،  للجريمــة  والتصــدي 
»األخطــار الناجمــة عن الهجرة غير الشــرعية 

زادت من حدة املخاطر«.

الرئاســة  بــاده  تتولــى  الــذي  أحســن،  وأكــد 
الدورية للمبادرة، أن »5+5 من أكثر التكتات 
نشــاطًا فــي مجــال التعــاون املتعــدد األطــراف 
األمنيــة«، معتبــرًا  القضايــا  والتشــاور حــول 
أساســيون  املبــادرة  فــي  األعضــاء  الــدول  أن 

لضمان األمن في املنطقة.
على األرض، يرى املتتبعون للشأن األمني أن 
االجتمــاع الــذي عقد فــي الجزائر يعتبر مهمًا 
بالنظــر إلــى خــط النــار علــى مســتوى ليبيــا 
مالــي  فــي  األســلحة، ســواء  ومالــي وانتشــار 
أو لــدى »داعــش«. وقــال الخبيــر فــي الشــؤون 
األمنيــة واالســتراتيجية فــي جامعــة وهــران، 
ظــل  فــي  يأتــي  االجتمــاع  إن  بلحيــة،  ســعيد 
األزمــة األمنيــة الخطيــرة التــي تضــرب بلــدان 
املنطقــة وهشاشــة الوضــع فــي ليبيــا ومالــي، 
خيــار  أمــام  دفــاع   5+5 »مبــادرة  أن  مضيفــًا 
التنسيق األمني ملكافحة الجماعات املسلحة 
الــدول«.  بــن  االســتخباراتي  والتنســيق 
األرض  علــى  تحديــات  هنــاك  أن  إلــى  ولفــت 
اســتراتيجية  إلــى  وتحتــاج  املنطقــة  تهــدد 
املبــادرة  فــي  األعضــاء  البلــدان  بــن  توافقيــة 
ملواجهــة اإلرهــاب والجريمــة املنظمة وتجارة 
أيضــًا  الشــرعية  غيــر  والهجــرة  املخــدرات 
وحــول  املنطقــة.  علــى  تداعيــات  مــن  لهــا  ملــا 
االجتماع، قال األســتاذ في العاقات الدولية، 
الجديــد«،  »العربــي  لـ ســليم حمــادي،  محمــد 
الــذي  اإلقليمــي  الســياق  عــن  يخــرج  »ال  إنــه 
تطبعــه عمليــات مكافحــة اإلرهــاب والتصدي 
إلــى  فــي منطقــة تحولــت  املنظمــة،  للجريمــة 
بيئة حاضنة ألفكار التطرف، ومجال تتحرك 
فيــه الجماعــات الخارجــة عــن ســلطة الدولــة 
ســيكون  االجتمــاع  أن  واعتبــر  املركزيــة«. 
تمهيــدًا لحــرب مقبلــة علــى تلــك الجماعــات، 
إذ ســيتم االتفــاق علــى وضــع آليــات قانونيــة 
مشــتركة،  خطــة  ووضــع  وأمنيــة  وعســكرية 

تكون دفاعية أكثر منها هجومية«.

يدعمــون  أســف  وبــكل  يبــدو  فيمــا  »فهــم 
االنقابين«، وفق قول إلينور.

مــع تركيــا وحدهــا  املعقــدة  العاقــة  وليســت 
التــي تقــف عقبة في تماســك سياســة االتحاد 
يتــم  مــا  أن  جليــًا  ويبــدو  داخليــًا.  األوروبــي 
مناقشته، أبعد من قضية العاقات التجارية 
مــع كنــدا، كمفتــاح لــذات العاقــة مــع الواليات 
مشــاركة  مســألة  وحتــى  األميركيــة.  املتحــدة 
رئيســة الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي فــي 
قمــة بروكســل تبــدو مؤشــرًا علــى مــا يســميه 

األوروبيون »الطاق األصعب في التاريخ«.
قــوة االتحــاد األوروبي على الســاحة الدولية، 
ال تبدو كبيرة هذه األيام، وفقًا ملا ُيجمع عليه 
مراقبــون منــذ صيــف العــام الحالــي. فهاجس 
»الخطــر الروســي« املحــدق، ليــس دائمــًا محل 

متابعة

■  تزعم إيران أنها ال تشارك في #معركة_املوصل إال بمستشارين، مثلما 
فعلت في سورية… 5 آالف مستشار أو حتى 50 ألفًا، املهم اسمهم مستشارين!

■ منذ لورنس العرب والغرب يبيعنا كامًا ويفرق شملنا ويدمر أرضنا إلى 
متى سنبقى بهذه العقلية؟

■ #هوالند غاضب، ألنه لم يستطع أن يغرز أنيابه ومخالبه حتى اآلن في 
هذه الذبيحة... #حلب

■ #املوصل وحدت العراقين على مختلف األصعدة جميعًا. والحمد لله رب 
العاملن نصر من الله وفتح قريب وبشر املؤمنن... تحية إكبار للعراقين

■ من دمر حلب ومبانيها ومستشفياتها وهجر أهلها هم الروس، كل أمم 
العالم تشهد إال #إيران

■ أال ترون أن معركة املوصل من أهدافها صرف األنظار عن مجازر حلب؟ لقد 
خفت التغطيه اإلعامية ملعارك حلب

■ أبطال #داريا صمدوا لسنوات، في ظل حصار الطاغية، فليستعد #بوتن 
لصمود أبطال حلب، أضعافًا مضاعفة

■ #أميركا تطلب وقف إطاق النار في #اليمن وفي حلب، وتؤيد تطهير 
املوصل من داعش وتؤيد #الحشد_الشعبي في العراق! كيف؟

■ بعد فشل املحور اإليراني في #اليمن تدخلت قوى الشر بشكل مباشر 
وعلني إلنجاح محوريها في #العراق و#الشام. ماذا بعد العراق والشام؟

■ إيران هي من جعلت أميركا تضرب العراق وتقضي على كل قوته. إيران ورا 
كل مشاكل العالم، #سورية، و#لبنان، واليمن، و#ليبيا

■ تأخير حل مشكلة اليمن لن يؤثر في األطراف املتقاتلة، بل سيؤثر على 
الشعب

 لو حصل حدث جلل مساوي ألزمة #تيران 
َّ

■ 11 نوفمبر هيمر مرور الكرام، إال
و #صنافير، في الحالة دي بس هيحصل زخم يشجع بدوره التظاهر ضد 

نظام #السيسي

نقلت وكالة »رويترز« عن مسؤول ألماني كبير لم تسمه، أمس األربعاء، 
أن فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب تصرفاتها في سورية ما 
زال خيارًا مطروحًا، لكن زعماء االتحاد األوروبي لن يتخذوا أي قرار بهذا 
األوروبــي،  المجلس  رئيس  أن  وأضاف  اليوم.  االتحاد  قمة  خالل  الشأن 
دونالد توسك، أشار إلى أنه لن تتخذ أي قرارات بشأن سورية خالل القمة، 
موضحًا أن »هذا يعني أن كل الخيارات مطروحة والعقوبات أحدها، 

ونتوقع أن تبقى على الطاولة بعد القمة«.

ال عقوبات على روسيا
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مصر: انقسام بشأن أسعار الوقود
القاهرة ـ جيهان عبدالغني

كشــف مســؤول بــوزارة املاليــة فــي مصــر، خافــًا 
حــادًا بــن وزراء فــي الحكومة ومؤسســة الرئاســة 
الــذي  الوقــود،  عــن  الدعــم  خفــض  قــرار  بشــأن 
يشترطه صندوق النقد ضمن حزمة إجراءات أخرى، لتمرير 
صنــدوق  مديــرة  وقالــت  القاهــرة.  تحتاجــه  ســخي  قــرض 
النقــد الدولــي، كريســتن الغــارد، األســبوع املاضــي، إن علــى 
الحكومــة املصريــة النظــر فــي اإلصاحــات التــي تعهــدت بها 
فــي وقــت ســابق، في ما يتعلق بخفــض الدعم عن املحروقات 
وإعطاء مرونة لســعر الصرف، لكن ثمة مخاوف من تصاعد 
حدة الغضب الشــعبي الحاصل فعليا نتيجة الغاء املتزايد 
والنقــص فــي كثيــر مــن الســلع املهمــة. وقــال املســؤول الــذي 
طلب من »العربي الجديد« عدم نشر اسمه، إن لقاءات مكثفة 
مــن  ومســؤولن  االقتصاديــة  املجموعــة  وزراء  بــن  تجــري 
مؤسســة الرئاســة للتفاوض بشــأن خفض دعم الوقود، وهو 
إجــراء يتزعــم وزيــر املاليــة عمــرو الجارحــي، فريقــا حكوميــا 
ويــرى  الصنــدوق.  بقــرض  للفــوز  اتخــاذه  بضــرورة  يقــول 

هــذا الفريــق، والــذي تؤيــده إلــى حــد كبير مؤسســة الرئاســة، 
ضرورة في إتمام قرض صندوق النقد البالغ نحو 12 مليار 
فــي  تعانــي نقصــا حــادا  العامــة  الخزانــة  أن  دوالر، خاصــة 
املــوارد، ســيما الدوالريــة، ممــا يعيــق حركــة االقتصاد بشــكل 
عــام وال يدعــم تحقيــق معــدالت النمــو املطلوبــة. ويعتبر هذا 
الفريــق أن البدائــل املاليــة املتاحــة بعيــدًا عــن قــرض صنــدوق 

النقد تكاد تكون معدومة، وفق املسؤول في وزارة املالية.
 آخر من الوزراء على رأســهم وزيرة 

ٌ
فــي املقابــل، يرفــض فريق

التضامــن االجتماعــي غــادة والــي، زيــادة أســعار الوقــود فــي 
الوقــت الحالــي، فــي ظــل ارتفــاع األســعار بشــكل كبيــر نتيجة 
الفجــوة الكبيــرة بــن أســعار الصــرف فــي األســواق الرســمية 
يهــدد  مــا  احتياجاتــه،  أغلــب  يســتورد  بلــد  فــي  واملوازيــة، 

بالتزامات حكومية جديدة لصالح الفئات األقل دخا.
وانخفضــت مخصصــات دعــم املــواد البتروليــة فــي مشــروع 
 ،%43.3 بنســبة   2017-2016 الجديــد  املالــي  العــام  موازنــة 
ويبلــغ املســتهدف لدعــم املــواد البتروليــة فــي الســنة املاليــة 

الحالية نحو 35.04 مليار جنيه )حوالي 4 مليارات دوالر(.
الوزيــرة  تبديهــا  التــي  االعتراضــات  أن  املســؤول  وأضــاف 

والــي، ومؤيدوهــا فــي الفريق الــوزاري، تتلخص في صعوبة 
اتخــاذ حزمــة اإلجــراءات التقشــفية دفعــة واحــدة، حتــى وإن 
جــاء التــدرج فــي تنفيذهــا علــى حســاب حصــول مصــر علــى 
قــرض صنــدوق النقــد الدولــي، لكنــه الخيــار األفضــل لتجنب 
العامــة  الخزانــة  تجنيــب  وبالتالــي  الفقــر،  معــدالت  زيــادة 
للدولــة نفقــات كثيــرة ســتحتاج إلــى تخصيصهــا للحمايــة 
املركــزي  للجهــاز  حديثــة  بيانــات  وأظهــرت  االجتماعيــة. 
إلــى  الفقــراء  نســبة  ارتفــاع  مصــر،  فــي  واإلحصــاء  للتعبئــة 
 ،2011 – عــام 2010  عــام 2015 مقابــل %25.2  27.8% خــال 

وذلك وفقا لبحث الدخل واإلنفاق.
وبّن اإلحصاء أن مبلغ 322 جنيهًا )36 دوالرًا( هو متوسط 
»قيمــة خــط الفقــر املدقــع« للفــرد فــي الشــهر خــال عــام 2015، 
فــي حــن أن 482 جنيهــا هــو قيمــة خط الفقر الكلــي للفرد في 
الشــهر. وأشــار إلــى أن 56.7% مــن ســكان ريــف الوجــه القبلــي 
ال يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم األساسية من )الغذائية 
وغيــر الغذائيــة( مقابــل 19.7% بريــف الوجــه البحــري. وأكــد 
املســؤول أنــه حتــى اآلن لــم يتــم تغليــب رأى علــى آخــر بشــأن 

زيادة أسعار الوقود.

الرياض - العربي الجديد

أكــدت املؤشــرات األوليــة علــى إقبــال قياســي للســندات 
الدوليــة الســعودية، آلجــال 5 و10 و30 عامــًا، فــي ظــل 
توقعــات بجمــع نحــو 17.5 مليــار دوالر مــن إجمالــي 
يتمثــل  ملحللــن،  ووفقــًا  اآلن.  حتــى  املقدمــة  الطلبــات 
الســبب الرئيســي في اإلقبال من املســتثمرين الدولين 
علــى الســندات الســعودية، فــي التســعير الجيــد الــذي 
تــم تحديــده لإلصــدار، إضافــة إلى القــوة املالية للدولة 
على الرغم من تهاوي أســعار النفط، وســط ترجيحات 
بــأن يبلــغ الطلــب نحــو 3 أضعــاف قيمة الســندات التي 

تستهدف السعودية جمعها. وحسب مصدر لرويترز، 
أمــس، بلــغ الطلب على اإلصدار بشــرائحه الثاث نحو 
الســندات  تحظــى  أن  املتوقــع  ومــن  دوالر.  مليــار   67
بتصنيفات عند درجة A1 من قبل مؤسســة »موديز«، 

و-AA من قبل مؤسسة »فيتش«، حسب محللن.
ولجأت السعودية إلى االقتراض عبر إصدار السندات 
الدوليــة ألول مــرة فــي تاريخهــا، فــي ظــل أزمــة ماليــة 
النفــط  أســعار  تهــاوي  بســبب  لهــا  تتعــرض  خانقــة 
وتكلفــة حربهــا فــي اليمــن واالضطرابــات فــي املنطقــة، 
وفقــًا  االقتصاديــة،  مؤشــراتها  تراجــع  إلــى  أدى  مــا 
ســوف  الســندات  إصــدار  أن  أكــدوا  الذيــن  للمحللــن 

وينعكــس  املحليــة،  الســيولة  علــى  الضغــط  يخفــف 
باإليجــاب علــى القطــاع املصرفــي الســعودي. وتتولــى 
مصارف »سيتي غروب« و»اتش.اس.بي.سي« و»جيه.
وعدلــت  لإلصــدار.  العاملــي  التنســيق  مورجــان«  بــي 
الســعودية تســعير الســندات الصادرة ألجل 5 ســنوات 
إلــى 140 نقطــة أســاس فــوق أدوات الخزانــة األميركيــة، 
األوليــة  التســعير  مســتويات  مــع  مقارنــة  ذلــك  يأتــي 
عنــد نطــاق يفــوق 160 نقطــة أســاس، ما خفض الســعر 

االسترشادي للسندات الصادرة ألجل 10 و30 سنة.
وفــي املقابــل انخفضــت حيــازة الســعودية من ســندات 
الخزانــة األميركيــة إلــى 93 مليــار دوالر بنهايــة شــهر 

بيانــات  حســب  الجاريــة،  الســنة  مــن  أغســطس/آب 
وزارة الخزانــة األميركيــة. وتواصــل الســعودية بذلــك 
األميركيــة  الســندات  مــن  حيازتهــا  حجــم  تقليصهــا 
للشــهر الســابع علــى التوالــي، وتصــل قيمــة التراجــع 
خــال الفتــرة مــن يناير/كانون الثاني إلى أغســطس/
آب إلى نحو 30.6 مليار دوالر، ويأتي ذلك على خلفية 
إقرار الكونغرس لقانون يتيح مقاضاة أهالي ضحايا 

أحداث 11 سبتمبر/أيلول للحكومة السعودية.
الســندات  مــن  حيازتهــا  الســعودية  خفــض  وأســهم 
حاملــي  كبــار  بــن  ترتيبهــا  تراجــع  فــي  األميركيــة 

السندات األميركية إلى املرتبة 15.

إقبال قياسي على أول سندات دولية للسعودية

تراجع إنتاج 
النفط في 

الصين

الصــن  إنتــاج  تراجــع 
مــن النفــط الخام بنســبة 
ســبتمبر/  فــي   %9.8
بالشــهر  مقارنــة  أيلــول 
العــام  مــن  نفســه 
املاضــي، وذلــك فــي ثاني 
ســنوي  تراجــع  أكبــر 
ملســتويات اإلنتــاج علــى 
اإلطــاق، بعدمــا أظهــرت 
بيانــات حكوميــة اتجــاه 
عــدد مــن منتجــي النفــط 
البــاد  فــي  الرئيســين 
ذات  اآلبــار  إغــاق  إلــى 
لكبــح  العاليــة  الكلفــة 
جماح النفقات املرتفعة.

 وأظهــر املكتــب الوطنــي 
تراجــع  لإلحصــاء 
البــاد  إنتــاج  إجمالــي 
إلــى  ليصــل  الخــام  مــن 
برميــل  مايــن   3.89
مــن  بالقــرب  يوميــا، 
أدنــى مســتوياته منــذ 6 
ســنوات، وهو ما يعكس 
تراجــع حجم اإلنفاق في 
وكذلــك  النفطــي  القطــاع 
إغــاق العديــد مــن اآلبار 

النفطية القديمة.
الحــاد  التراجــع  ويأتــي   
الذي شــهدته مســتويات 
املاضــي  الشــهر  اإلنتــاج 
انخفاضهــا  أعقــاب  فــي 
 %9.9 بنســبة  القياســي 
آب  أغســطس/  فــي 

)Getty( .املاضي

»أوبر« توفر قروضًا للسائقين في نيجيريا
مع  شراكة  في  األميركية،  تكنولوجيز«  »أوبر  دخلت 
»فيرست بنك نيجيريا«، لتقديم قروض للسائقين في البلد 
الذي يعاني نقصا في السيولة وانكماش االقتصاد، ما 
يجعل من الصعب على الكثيرين شراء السيارات. وقالت 
في  أتاودي،  إيبي  نيجيريا،  في  لـ»أوبر«  العامة  المديرة 
مقابلة مع »بلومبرغ«، إن الكثير من السائقين المسجلين 
يساعدهم  أن يجدوا من  الشركة عليهم  على منصة 
لشراء سيارة، مضيفة أن أغلبهم ال يملك السيارات التي 
للسائقين  سيوفر  البنك  أن  وأوضحت  عليها.  يعملون 
دوالر(  آالف   7.93( نيرا  مليون   2.5 يبلغ  قرضا  المؤهلين 

بفائدة 20% تسدد بعد عامين.

البطالة في المملكة المتحدة في أدنى مستوياتها 
منذ 11 عامًا

استقر معدل البطالة في المملكة المتحدة قرب أدنى 
مستوياته منذ 11 عامًا عند مستوى 4.9%، ليتباطأ نمو 
أوائل عام  له منذ  أدنى مستوى  إلى  الحقيقية  األجور 
2015، في األشهر الثالثة المنتهية بنهاية أغسطس/آب.
اإلحصاءات  مكتب  عن  الصادرة  البيانات  وأشارت 
الوطنية، أمس، إلى ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل 

بمقدار 10 آالف إلى 1.66 مليون. 
لنسبة  زيادة  أول  في  وذلك  األخيرة،  الثالثة  األشهر  في 
األساسي  الراتب  نمو  وتسارع  فبراير/شباط.  منذ  البطالة 

بنسبة 2.3% من %2.2.

»ستاربكس« تضاعف متاجرها في الصين
في  متاجرها  عدد  لمضاعفة  »ستاربكس«  تخطط 
التنفيذي،  الرئيس  يرى  حيث   ،2021 عام  بحلول  الصين 

هوارد شولتز. 
أن الصين ستغدو سوقًا أكبر من الواليات المتحدة في 

نهاية المطاف بالنسبة لشركته.
إجمالي  إن  أمس،  بيان  في  األميركية،  الشركة  وقالت 
المتاجر لديها في الصين سيصل إلى 5 آالف من 2.3 ألف 

متجر، خالل خمس سنوات.
وقد يبدو طموح شولتز، في جعل أعمال »ستاربكس« 
في الصين أكبر من الواليات المتحدة، بعيد المنال، حيث 

تملك الشركة نحو 12.9 ألف متجر في أميركا.

أخبار قصيرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

هذه األيام، وعلى غير العادة، 
قررُت مشاهدة برامج التوك شو 
في الفضائيات املصرية ألعرف 

أين وصل تفكير نخبة اإلعالميني، 
وما الرسائل املطلوب منهم 

توصيلها بشكل مستمر. وكانت 
املالحظة أن معظم البرامج ما 

زالت تتكلم بنغمة واحدة، وتبعث 
برسالة واحدة، ربما ألن التعليمات 

واحدة. العنوان العريض لبرامج 
هذه األيام هو توجيه نصيحة 

للمصريني تخّيرهم ما بني إما 
العيش في مخيمات لالجئني 

يأكلون ويشربون مجانًا ويأتيهم 
السكر واألرز من كل صوب 

وحدب، أو املوت خالل رحلة هجرة 
غير مشروعة ألوروبا، أو نتحمل 
معا هذه األيام الصعبة واألوضاع 

االقتصادية واملعيشية االستثنائية 
ونتوقف عن الحديث عن ثورة 

جديدة؟
ومن النصيحة املبطنة بالتهديد، 

انطلق اإلعالميون يتحدثون عن أن 
النظام الحالي استلم مصر »خرابة«، 

مأزومة اقتصاديًا وماليًا، مدينة 
بمليارات الدوالرات، تلجأ للغير 

للحصول على مساعدات وقروض 
نفطية ونقدية، وأن هذا النظام يحاول 
إنقاذ هذا الوضع الصعب، وأن تكون 

مصر مستقلة في اتخاذ قرارها 
وال تعتمد على الغير. ومن الحديث 

عن استقاللية القرار إلى الحديث 
عن املؤامرات التي يقودها العالم 
ضد مصر، تحدثت البرامج عن 

مالمح املؤامرة األميركية الجديدة 
التي تستهدف تركيع البالد وتجويع 
أهلها، وتقسيم املنطقة ما بني سنة 

وشيعة، وأن هذه املؤامرة يريد أوباما 
تنفيذها قبل انتهاء مدته ليحقق 

نجاحًا تاريخيًا. قصة املؤامرة 
رتني بقصة القبض على قائد 

ّ
ذك

األسطول السادس األميركي قبالة 
السواحل املصرية، وابتزاز أميركا 
املستمر للنظام املصري، وتهديد 

أميركا في عقر دارها. رحت أسأل 
نفسي: أين خيوط املؤامرة األميركية 

ضد مصر ومالمحها، خاصة أن 
النظامني سمن على عسل. لم أجد 
إجابة لدى هؤالء اإلعالميني سوى 
الحديث عن كالم من عينة الكشف 
عن أسرار أخطر مؤامرة أميركية. 
لكن أمس وجدت بنفسي خيوط 

املؤامرة حينما اطلعت على تصريح 
ملسؤول كبير في وزارة الخزانة 

األميركية يقول فيه إن بالده تدعم 
وبقوة برنامج صندوق النقد ملصر 
وتساعدها في اقتراض 12 مليار 
دوالر، وتعمل مع مجموعة السبع 

للتحقق من تمويل البرنامج بالكامل، 
أي اقتراض 21 مليار دوالر. ملمح 
آخر من مالمح املؤامرة يتمثل في 

اتصاالت سياسية رفيعة بني مصر 
وإسرائيل وجهات أميركية، إلقامة 

مشروعات في مجال الغاز والزراعة 
وتطوير الطاقة الشمسية، وإنتاج 

الكهرباء، وتشجيع حركة السياحة 
العاملية ملصر. مالمح أخرى للمؤامرة 

األميركية ضد مصر تمثلت في 
استمرار تقديم مساعدات سنوية 
ل 

ّ
تتجاوز 1.2 مليار دوالر، وتدخ

أميركا املستمر لدى املؤسسات 
الدولية ملنح مصر قروضا ضخمة 

لعالج أزمتها املالية واالقتصادية.
أرأيتم تآمرا أخطر من ذلك؟

المؤامرة 
األميركية 
على مصر
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اقتصاد

الجزائر ــ حمزة كحال

ــتـــهـــت، أول مــــن أمــــــس، األشـــهـــر  انـ
الــســتــة الـــتـــي حـــددتـــهـــا الــحــكــومــة 
الـــجـــزائـــريـــة لـــالكـــتـــتـــاب فــــي أكــبــر 
عملية استدانة داخلية تعرفها البالد، والتي 
جاءت تحت عنوان »القرض الوطني من أجل 
النمو االقتصادي«، غير أن األرقــام الرسمية 

حول حجم ما جرى اقتراضه ال تزال غائبة.
ويــثــيــر مــراقــبــون تـــســـاؤالت حـــول الحصيلة 
ــر رقـــم  ــ ــان آخـ ــ الــنــهــائــيــة لــلــعــمــلــيــة، بـــعـــدمـــا كـ
دينار  مليار   462 هــو  الحكومة  عنه  كشفت 
)4 مليارات دوالر(، وذلك في يونيو/حزيران 
املاضي، وفق تصريحات رئيس الوزراء، عبد 

املالك سالل.
الرقم سرعان ما تهاوى، بعدما  غير أن هذا 
ــة األنـــــبـــــاء الــــرســــمــــيــــة، الــشــهــر  ــ ــالـ ــ نــــشــــرت وكـ
املاضي، رقمًا آخر عن وزارة املالية يقل بكثير 
عــمــا ذكـــره ســـالل، عــنــدمــا كشفت أن األمـــوال 
املحصلة من بيع سندات الدين العام لم تتعد 
317 مليار دينار )قرابة ثالثة مليارات دوالر(، 
في وقت تتوقع الحكومة جمع ما ُيقارب 25 
مــلــيــار دوالر. ويــعــتــقــد الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
ــت به 

ّ
لــف الـــذي  أن الغموض  عــاشــور حماني، 

الحكومة عملية االستدانة هذه، مؤشٌر قوي 
على حجم الفشل الذي ضرب خطة الحكومة 

غير املسبوقة في تاريخ الجزائر.
الجديد«: »فــي وقت  »العربي  لـ وقــال حماني 
رفــعــت الــحــكــومــة ســقــف طــمــوحــاتــهــا إلـــى 25 
مليار دوالر، أي قرابة ثلث األمــوال املتداولة 
ــقــــدرة بـــني 50 و60  ــة واملــ فـــي الـــســـوق املــــوازيــ
مليارات   3.5 حصلت  نجدها  دوالر،  مليار 
دوالر كأقصى تقدير، واألصعب من هذا، أن 
هذه األموال جاءت من عند شركات حكومية، 
خاصة التي اشترت السندات، أي أن مصدر 
ــيــــس الـــســـوق  ــمــــي ولــ هــــــذه األمــــــــــوال هــــو رســ
ــر املــالــيــة  ــ ــة«. فـــي املـــقـــابـــل، رفــــض وزيـ ــ ــوازيـ ــ املـ
الــســابــق ومــهــنــدس العملية، عبد  الــجــزائــري 
الطرح عن الخطوة  الرحمان بن خالفة، هذا 
الـــتـــي روج لــهــا كــثــيــرًا وســـوقـــهـــا عــلــى أنــهــا 

املخرج المتصاص أموال السوق املوازية.
»العربي  لـ الــرحــمــان، فــي تصريح  ودافـــع عبد 
»القرض  قائال:  الحكومة  خيار  عن  الجديد«، 
الــوطــنــي مــن أجـــل الــنــمــو االقــتــصــادي وإن لم 
إلــى  أنـــه نــاجــح بالنظر  يحقق كــل أهــدافــه إال 
حجم االكتتاب فيه«. وأضاف عبد الرحمان أن 
النائمة  األمـــوال  امتصاص  كــان  األول  الهدف 
)غــيــر املــســتــثــَمــرة(، وتــلــك الــتــي تــغــذي السوق 
ــة لــضــخــهــا فــــي االقـــتـــصـــاد الـــرســـمـــي.  ــ ــوازيـ ــ املـ
ورفــــض الـــوزيـــر الــســابــق، الــــذي تـــرك منصبه 
بعد ثالثة أشهر من إطالق عملية »االستدانة 
الـــرقـــم  ــــول  حـ بــتــوقــعــاتــه  اإلدالء  الـــداخـــلـــيـــة«، 

الوجهة  عــن  وال  املحصلة،  لــأمــوال  النهائي 
الحقيقية ألموال القرض السندي، ربما تحت 
طــائــلــة »واجــــب الــتــحــفــظ« الـــذي ُيــلــزم الــــوزراء 
فــــي الــــجــــزائــــر بـــعـــدم الــــخــــوض فــــي تــفــاصــيــل 
ــرفـــوا عــلــيــهــا ملــــدة 24 شــهــرا  املــلــفــات الــتــي أشـ
مناصبهم  مــن  استقالتهم  أو  تنحيتهم  بعد 
الـــوزاريـــة. وظــلــت الــوجــهــة الحقيقية لــأمــوال 
املحصلة من وراء بيع سندات الدين الداخلي، 
مـــن بـــني األســئــلــة الـــتـــي ال تــجــد إجـــابـــة طيلة 
كانت  االســتــدانــة  وأثــنــاء  فقبل  العملية،  مـــدة 
أجل  مــن  الوطني  »الــقــرض  لـــ الحكومة تسوق 
النمو االقتصادي« على أنه »سيمول املشاريع 

الكبرى«، دون أن تكشف عن هذه املشاريع.
غــيــر أن وزارة املــالــيــة كــشــفــت، قــبــل شــهــر من 
نــهــايــة املــــدة املـــحـــددة لــالكــتــتــاب، أن األمــــوال 
ــلـــة حـــتـــى نـــهـــايـــة ســـبـــتـــمـــبـــر/أيـــلـــول  املـــحـــصـ
املاضي، والتي المست ثالثة مليارات دوالر، 
ُوجهت لتغطية 18% من العجز املسجل في 
املراقبني،  حسب  يعني،  ما  العامة،  الخزينة 
أن الحكومة اقترضت من أجل إنقاذ الخزينة 

وليس لالستثمار.
وتكون هذه االزدواجية في الخطاب الرسمي، 
ــر االقـــــتـــــصـــــادي ومـــســـتـــشـــار  ــيـ ــبـ ــخـ حــــســــب الـ
أكبر  مبتول،  الرحمان  عبد  الحكومة  رئاسة 
قنبلة موقوتة هــددت خطة االستدانة. وقال 
التصريحات  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مبتول 
ت بأهم 

ّ
املتضاربة بشأن مصارف القرض أخل

شرط نجاح أي عملية استدانة، وهي الشفافية 
من  تقترض  عندما  »فالحكومة  والـــوضـــوح، 
أي جــهــة خــارجــيــة مــثــل الـــــدول واملــؤســســات 
املـــالـــيـــة، تــتــعــامــل بــكــثــيــر مـــن الـــوضـــوح حــول 
ــوال، وعندما  ــ شـــروط االقـــتـــراض ووجــهــة األمـ
الوطنية  املــواطــنــني واملــؤســســات  مــع  تتعامل 
واملــحــلــيــة تــتــعــامــل بــالــغــمــوض وبــاســتــعــالء، 
وهو ما يقّوض فرص نجاح العملية«. ويرى 
استعملت  الحكومة  أن  االقــتــصــادي،  الخبير 

تونس ــ فرح سليم

ال يزال ملف مصالحة رجال الرئيس املخلوع، 
ــلــــي، وعــــائــــلــــتــــه، يــثــيــر  ــــن عــ زيــــــن الــــعــــابــــديــــن بـ
الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل فـــي األوســــــاط الــســيــاســيــة 
واالقتصادية في تونس، على الرغم من تراجع 
املــطــالــبــة بالشفافية في  فــي  املــواطــنــني  رغــبــة 
هكذا ملف، بعدما شغلتهم الضغوط املعيشية 
عن قضايا كانت في صدارة اهتماماتهم عقب 

ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ويــعــتــبــر الــعــديــد مــن الــحــقــوقــيــني أن الــعــدالــة 
انــحــرفــت عــن مسارها  تــونــس  فــي  االنتقالية 
وتـــأخـــرت كــثــيــرًا، وهـــو مــا فــــّوت عــلــى الــدولــة 
فرصة استعادة األموال التي من املفترض أن 
تجنيها من املصالحة، فيما يشكك مراقبون 
للشأن العام في شفافية إجراءات املصالحة.

ويعتبر الخبير االقتصادي، معز الجودي، أن 
التداخل بني السياسي واالقتصادي في هذا 
امللف جعل إجـــراءات استرجاع األمــوال ممن 
وتغيب  يتباطأ  مصالحة،  بمطالب  تقدموا 
عــنــه مــقــايــيــس الــشــفــافــيــة، خــاصــة أن هـــؤالء 
األشخاص لم يكشفوا عن حجم ثرواتهم وال 

عــن املــبــالــغ الــتــي مــن املــفــتــرض أن تستردها 
ــة. وأضـــــــاف الــــجــــودي فــــي تـــصـــريـــح لـــ  ــ ــدولـ ــ الـ
تكتسب  املــصــالــحــة  أن  الـــجـــديـــد«  »الـــعـــربـــي 
أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي ظـــل الـــوضـــع االقــتــصــادي 
ــل مناخ 

ّ
الصعب الـــذي تمر بــه تــونــس وتــعــط

األعـــمـــال، داعـــيـــًا إلـــى اإلســـــراع فــيــهــا لتوفير 
موارد مالية جديدة للدولة.

الــجــودي، أن مشروع قانون املصالحة  ويــرى 
االقتصادية ال يتعارض مع العدالة االنتقالية 
لــة واملــحــاســبــة،  وال يعني اإلفــــالت مــن املــســاء
معتبرًا أن املصالحة لن تكون »مجانية« حيث 
الـــــدراســـــات، أن تجني  ــق بــعــض  يــفــتــرض وفــ
الدولة من هذه العملية نحو 250 مليون دوالر 
على األقـــل. ويــعــود ملف املصالحة مــع رجــال 

بــن علي وأصــهــاره إلــى دائـــرة الــضــوء بعد أن 
أعلن أنيس بوغطاس، محامي أحد أصهار بن 
عقوبة  يقضي  الــذي  الطرابلسي  )عــمــاد  علي 
بالسجن(، أن موكله يرغب في عقد مصالحة 
مع هيئة الحقيقة والكرامة، غير أن الهيئة ال 
ــبــدي تــجــاوبــًا مــع مطلبه. وعــّبــر بــوغــطــاس، 

ُ
ت

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عــن اســتــغــرابــه مــن عــدم 
تعاطي الدولة مع ملف موّكله.

وفي مايو/أيار املاضي، أبرم أحد أصهار بن 
مصالحة  ابنته(  )زوج  شيبوب  سليم  علي، 
مــع املــكــلــف الــعــام بــنــزاعــات الـــدولـــة، غــيــر أنــه 
وبــعــد أكــثــر مــن خمسة أشــهــر عــلــى مباشرة 
التعويضات  لم ُيكشف بعد عن حجم  ملفه، 
ــة مـــن عملية  الـــتـــي ســتــحــصــل عــلــيــهــا الــــدولــ
املصالحة هذه، فيما تشير تسريبات إلى أن 
في  دوالر،  يتجاوز خمسة ماليني  لــن  املبلغ 

وقت تغيب األرقام عن حجم ثروة شيبوب.
ولدواع وصفت باالقتصادية، تقدمت رئاسة 
الجمهورية منذ مــارس/آذار 2015 بمشروع 
ــانـــون مــصــالــحــة اقـــتـــصـــاديـــة، غــيــر أن هــذا  قـ
الــقــانــون الــــذي اصـــطـــدم بــمــعــارضــة الــشــارع 

والبرملان لم يحظ بعد بمصادقة البرملان.

الرباط ــ مصطفى قماس

فــي الــوقــت الـــذي انــشــغــل مــغــاربــة بــاملــشــاورات 
الجارية من أجل تشكيل الحكومة بقيادة حزب 
العدالة والتنمية، بعد االنتخابات، بدا آخرون 
مهمومون باالرتفاع الكبير الذي عرفته أسعار 
الــعــدس. وفــوجــئــت األســـر املــغــربــيــة، فــي األيــام 
عرفها  الــتــي  املسبوقة  غير  بالقفزة  األخــيــرة، 
سعر العدس، إذ انتقل لدى تجار التجزئة من 
1.6 دوالر إلى 2.6 دوالرات للكيلوغرام. وعندما 
زارت »الــعــربــي الــجــديــد« أحــد مــحــالت البقالة 
ــعـــدس، وبينما  ــؤال عـــن ســعــر الـ مـــن أجــــل الـــسـ
سبعينية،  ســيــدة  زادت  يجيب،  صاحبه  كــان 
كانت تتبضع، بأن الفول والحمص لم يسلما 
بدورهما من حمى االرتفاع. وارتفعت أسعار 
الحمص، حسب التاجر مختار الــرودانــي، من 
بينما  لــلــكــيــلــوغــرام،  دوالريـــــن  إلـــى  دوالر   1.8
إلــــى 1.2 دوالر  مــــن  دوالر  الـــفـــول  قــفــز ســعــر 
لــلــكــيــلــوغــرام. وأثــــــارت الــــزيــــادة الــكــبــيــرة الــتــي 
التعليقات  من  الكثير  العدس،  أسعار  طاولت 
االجتماعي،  التواصل  وسائط  على  الساخرة 
إذ اعتبر أحــد املــدونــني، أن غــالء سعر العدس 
بعد البصل والــدجــاج والــبــيــض مــؤامــرة ضد 

»أكلة الرفيسة« الشهيرة باملغرب.
ويقول تجار إن ارتفاع أسعار البقوليات وفي 

مقدمتها الــعــدس، في األيــام األخــيــرة، يرجع 
استهالكها  املغربية على  األســر  اعتياد  إلــى 

أكثر في الخريف والشتاء.
وعــنــد الـــســـؤال حـــول أســبــاب ارتـــفـــاع أســعــار 
الــبــقــولــيــات، يـــرد املــــزارع حــســن بــن إبــراهــيــم، 
بــأن الجفاف الــذي ضــرب املــغــرب فــي املوسم 
ــيــــر انـــعـــكـــس ســلــبــا عـــلـــى تــلــك  ــــي األخــ ــزراعـ ــ الـ
والــصــيــد  الـــفـــالحـــة  وكـــانـــت وزارة  ــة.  ــ ــزراعـ ــ الـ
ــــالن عـــن محصول  الــبــحــري، أكــــدت حـــني اإلعـ

التساقطات  بــأن  الحالي،  العام  في  الحبوب 
املطرية تراجعت بنحو %45.

برشيد  منطقة  من  إبراهيم  بن  ويؤكد حسن 
ــه بــســبــب أحـــــــوال الـــطـــقـــس غــيــر  ــ ــة، أنـ ــيــ ــزراعــ الــ
ــزارعــــون بــشــكــل كبير  املـــســـاعـــدة، لـــم يــنــكــب املــ
عـــلـــى زراعـــــــة الـــبـــقـــولـــيـــات. ووصــــــل مــحــصــول 
الــبــقــولــيــات فـــي املـــغـــرب فـــي املـــواســـم األخــيــرة 
إلى 3.5 ماليني قنطار، بعدما كان قبل أعوام 
)القنطار نحو  قنطار.  4.5 ماليني  في حــدود 
اجتمعوا  خــبــراء  كــيــلــوغــرامــا(. وذهـــب   143.8
ــام لبحث  فـــي مــؤتــمــر دولــــي بــمــراكــش قــبــل أيــ
موضوع البقوليات الغذائية، إلى أن مستوى 
اإلنتاج يرجع في املغرب إلى مردودية الهكتار 
الواحد )2.381 فدان( املــزروع بهذه السلع، إذ 
ال يتعدى 8 قنطارات. وليست هذه املرة األولى 
فقد  بالبقوليات،  املغاربة  فيها  ينشغل  التي 
قــررت الحكومة قبل رمــضــان املــاضــي خفض 
ــيــــراد الــــعــــدس والـــحـــمـــص حــتــى  ــتــ ــوم اســ ــ ــ رسـ
القرار  وجــاء  املــاضــي.  يوليو/تموز  منتصف 
الذي اتخذ في مجلس حكومي، بعدما لوحظ 
تراجع حــاد في مخزون هاتني السلعتني في 
الـــعـــام الــــجــــاري. ونــجــم عـــن تـــراجـــع املــخــزون 
ارتفاع حاد في أسعار هاتني السلعتني، وهو 
ما أرجعته الحكومة وقتها إلى ارتفاع الطلب 

واالحتكار الذي يلجا إليه بعض التجار.

استدانة تاريخية

)Getty/توماس كولر(

جدل بشأن المصالحة الغامضة مع الفاسدين

األسعار تطغى على مشاورات تشكيل الحكومة

حكومة الجزائر تتستّر 
على حجم القروض المحلية

األردن يسدد ديونه بالضرائب 
واالقتراض

انقضت األشهر الستة 
التي حددتها الحكومة 

الجزائرية لالكتتاب على 
سندات الدين الداخلي، 

والتي سعت من خاللها 
إلى جمع 25 مليار دوالر

تونس مال وسياسة

المغرب

%93.3
األردن  مديونية  ارتفعت 
بشقيها الداخلي والخارجي 
مع  دوالر  مليار   36.13 إلى 
أغسطس/آب  شهر  نهاية 
نسبته  ما  مشكلة  الماضي 
المحلي  الناتج  من   %93.3
قبل  من  المقدر  اإلجمالي 
 38.71 والبالغ  المالية  وزارة 

مليار دوالر.

تحقيق

كانت الحكومة 
قد قّدرت جمع 25 مليار 

دوالر من هذه السندات

عّمان تحتل المرتبة 
16عالميًّا بقائمة الدول 

األكثر مديونية

مخاوف من تحميل 
المواطنين مزيدًا 
من األعباء المالية

تأخر العدالة االنتقالية 
فّوت فرصة استعادة 

األموال المنهوبة

عمان ـ زيد الدبيسية

حــذر خــبــراء اقتصاد مــجــددًا من 
ــردة ملــديــونــيــة  ــطــ ــادة املــــضــ ــ ــزيــ ــ ــ ال
بــشــكــل  ــاقــــم  ــفــ ــتــ تــ الـــــتـــــي  األردن 
ــــاوز الـــنـــاتـــج  ــــجـ ــــن تـ ــتــــســــارع واقــــتــــربــــت مـ مــ
الحكومة  الســتــمــرار  نتيجة  للبالد  املحلي 
في االقتراض الداخلي والخارجي وارتفاع 

فوائد الدين العام.
وحــســب الــخــبــراء لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، لم 
يــتــوقــف األمـــــر عــلــى االقــــتــــراض بـــل لــجــأت 
الحكومة إلى زيادة الضرائب بهدف سداد 
الــديــون وعـــالج األزمــــة املــالــيــة الــتــي تعاني 
ــار مــخــاوف املــواطــنــني  منها الــبــالد، مــمــا أثـ
من  مزيدًا  الحكومة تحميلهم  استمرار  من 

األعباء املالية.
الصادر  العاملي  التنافسية  تقرير  وصنف 
عــن املــنــتــدى االقــتــصــادي الــعــاملــي الجمعة 
املاضي، األردن في مرتبة متقدمة على قائمة 
اقــتــصــادهــا نسبة  الــتــي يترتب على  الـــدول 
ديون مرتفعة إلى الناتج املحلي اإلجمالي، 
مشيرًا إلى أن األردن احتل املرتبة 16 عامليًا 
الــصــدد. وارتفعت مديونية األردن  في هــذا 
 36.13 الـــى  والـــخـــارجـــي  الــداخــلــي  بشقيها 
أغسطس/آب  شهر  نهاية  مــع  دوالر  مليار 
املاضي مشكلة ما نسبته 93.3% من الناتج 
املــحــلــي اإلجــمــالــي املــقــدر مــن وزارة املــالــيــة 

والبالغ 38.71 مليار دوالر.
الحكومة على  أن هناك إصـــرارًا من  ويبدو 
التوجه إلــى مزيد من االقــتــراض، وفــي هذا 
اإلطـــــــار، أكــــد مـــســـؤول فـــي وزارة املـــالـــيـــة لـ 
»العربي الجديد«، أن الحكومة ماضية في 
االقـــتـــراض وخــاصــة مــن الـــخـــارج مــن خــالل 
طرح السندات، لتغطية بعض بنود املوازنة 

ولسداد أقساط ديون مستحقة.
وأضـــاف املــســؤول، الـــذي رفــض ذكــر اسمه، 
أن الحكومة تعتزم حاليًا طرح سندات في 
األسواق العاملية بقيمة تتراوح بني 500  إلى 
750 مليون دوالر، حيث سيقوم وفد رسمي 
ــارة إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة  ــزيـ بـ
لــلــقــاء مستثمرين هناك  الــحــالــي  األســبــوع 

والتباحث في مسألة طرح هذه السندات.

وأشـــار املــســؤول، إلــى أن هــذه الــســنــدات لن 
الـــواليـــات املتحدة  املـــرة بكفالة  تــكــون هـــذه 

وإنما مباشرة من الحكومة األردنية.
وكــــان األردن قـــد طــــرح ســـنـــدات دولـــيـــة في 
املتحدة  الواليات  السابقة بكفالة  السنوات 
وبــأســعــار فــائــدة منخفضة وفــتــرات ســداد 

ميسرة.
ــا الــخــبــراء الــحــكــومــة إلـــى الــتــوقــف عن  ودعــ
سياسة االقتراض وفرض الضرائب بشكل 
مبالغ فيه وضــرورة إعــادة النظر بالخطط 
والبرامج االقتصادية بما يسهم في زيادة 
معدالت النمو ورفع حجم اإليرادات املحلية 
وزيـــادة  لــلــمــوازنــة  املــالــي  العجز  لتخفيض 

تغطيتها للنفقات.
كما انتقد الخبراء الحكومة لعدم توجيهها 
البنية االقــتــصــاديــة، حيث  لــدعــم  الــقــروض 
ــواب النفقات  يتم صــرف تلك املــبــالــغ فــي أبـ
لسداد  تــذهــب  وبعضها  املختلفة  الــجــاريــة 

ديون مستحقة وفوائدها.
لـ  االقتصادي، حسام عايش،  الخبير  وقــال 
األردنــيــة  املديونية  »إن  الــجــديــد«،  »العربي 

ــســـارع ألنـــهـــا تــســتــخــدم  ــتـ تـــرتـــفـــع بــشــكــل مـ
العامة  ــرادات  اإليــ تــراجــع  ملواجهة  كوسيلة 
واملــنــح واملــســاعــدات الــخــارجــيــة، مــمــا يزيد 
الـــذي يــدفــع باستمرار  عجز املــوازنــة األمـــر 

نحو املديونية.
ــمــــو فــي  ــنــ ــــدل الــ ــعـ ــ ــــش، أن مـ ــايــ ــ وأضـــــــــــاف عــ

ــاوز فـــــي بــعــض  ــجــ ــتــ ــة ســــنــــويــــًا يــ ــيــ ــونــ ــديــ املــ
األحيان معدل النمو االقتصادي، ما يعني 
ــديــــون تــهــيــمــن عــلــى مــجــمــل الــعــمــلــيــة  أن الــ

املالية واالقتصادية في البالد.
في  تتجلى  املــديــونــيــة  أن مخاطر  وأوضـــح 
الــفــوائــد الــســنــويــة الــتــي تــقــارب 1.5 مليار 
املــحــلــيــة  اإليـــــــــــــرادات  ــن  ــ مـ وتـــقـــتـــطـــع  دوالر 
والــتــي تغطي حــوالــى مــا بــني 80 إلــى %89 
على خطط  وبالتالي تضغط  النفقات،  من 
للمواطنني  الــحــكــومــيــة  الــخــدمــات  تــحــســني 

وتؤثر على االحتياطي النقدي لأردن.
ــن اآلثـــــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة  ــ ــــش، أن مــ ــايــ ــ وأكـــــــــد عــ
لـــالســـتـــدانـــة عــــدم اســتــثــمــار الـــجـــزء األكــبــر 
كنفقات  وإنما تستخدم  في مشاريع  منها 
جــاريــة، األمـــر الـــذي يــضــع عــالمــة استفهام 
حـــول طــريــقــة ســـدادهـــا فــي ظــل عـــدم وجــود 
مشروعات جديدة تدّر إيرادات على الدولة.

تقريرها  فــي  األردنــيــة  املالية  وقــالــت وزارة 
الشهري، »إن صافي الدين العام في نهاية 
ارتفاعًا  املــاضــي، أظهر  أغــســطــس/آب  شهر 
بمقـدار  عـــام 2015  نهايـة  فــي  مــســتــواه  عــن 

 ،%4.9 ــبــتــه  نــســـ مــــا  أو  دوالر  مـــلـــيـــار   1.6
وذلــك لتمويل كل من عجز املــوازنــة العامة 
والقروض املكفولة لكل من شركة الكهرباء 
التقرير أن  املياه«. وأكد  الحكومية وسلطة 
وسلطة  الوطنية  الكهرباء  شركة  مديونية 

املياه تبلغ نحو 9.5 مليارات دوالر.
وحـــســـب الــتــقــريــر بــلــغ إجـــمـــالـــي اإليـــــــرادات 
املــحــلــيــة واملــنــح الــخــارجــيــة، خـــالل الشهور 
عــام 2016، نحو 6.61  مــن  األولـــى  الثمانية 
دوالر  مليارات   6.08 مقابل  دوالر  مليارات 

خالل نفس الفترة من عام 2015.
األردن  ــة  مـــوازنـ »إن  املـــالـــيـــة،  وزارة  وقـــالـــت 
سجلت عجزًا ماليًا، خالل الشهور الثمانية 
األولى من عام 2016، بحوالى 521.5 مليون 
دوالر مقابل عجز مالي بلغ 777.56 مليون 

دوالر خالل نفس الفترة من عام 2015«.
وتوقع البنك الدولي، األحد املاضي، تحسن 
ــام 2018  عــ األردن  فـــي  االقـــتـــصـــادي  الــنــمــو 
 3.1% مقارنة بحوالى 2.3% للعام 

ً
مسجال
الحالي.

مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الــلــجــنــة املــالــيــة في 
مجلس الــنــواب الــســابــق، يــوســف الــقــرنــة، لـ 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »إنـــه مــع إدراكــنــا حجم 
التحديات التي تواجه األردن لعدة أسباب 
واالنعكاسات  الطاقة  أعــبــاء  ارتــفــاع  أهمها 
أن  إال  املـــنـــطـــقـــة،  الـــســـلـــبـــيـــة الضـــــطـــــرابـــــات 
االستدانة يعرض  االنــدفــاع نحو مزيد من 
االقــــتــــصــــاد األردنــــــــــي ملـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة فــي 

املستقبل القريب«.
ــد الـــديـــن في  وأضـــــــاف، »أن أقـــســـاط وفــــوائــ
ارتـــفـــاع مــســتــمــر، مــا يــســتــنــزف جــــزءًا كبيرًا 
من إيرادات الدولة، وإذا أضيف إليها نسبة 
الـــعـــجـــز فـــــإن االقـــتـــصـــاد بـــوضـــعـــه الــحــالــي 
املطلوبة  املــبــالــغ  هـــذه  تــوفــيــر  لــن يستطيع 
ســـنـــويـــًا وبـــخـــاصـــة مــــع تــــراجــــع اإليــــــــرادات 

املحلية واملنح الخارجية«.
وأوضح أن الحكومة مطالبة بالتركيز على 
جــذب االســتــثــمــارات وتحفيزها مــا يساهم 
فـــي تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل وزيــــــادة إيـــــرادات 

الخزينة. 
وأكــــد رئــيــس جــمــعــيــة مــســتــثــمــري املــنــاطــق 
لـ »العربي الجديد«، أن  الحرة، نبيل رمــان، 
واألسعار  الضرائب  رفــع  اعتادت  الحكومة 
أخيرًا، عندما  ــرادات، كما فعلت  اإليـ لزيادة 
زادت الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــســيــارات 
وأقساط  فــوائــد  عــن  الناتج  العجز  لتغطية 

الدين العام.
وأضاف، أن رفع الضرائب واألسعار يساهم 
بشكل كبير في تعميق الركود االقتصادي 
ويضر باالقتصاد الوطني، مشيرًا إلى حالة 

الــتــراجــع الــتــي شــهــدتــهــا بــعــض الــقــطــاعــات 
أخيرًا ومنها السيارات.

ــرد األردنــــــــــي مــن  ــ ــفـ ــ وأوضــــــــــح، أن حـــصـــة الـ
في  كبير  ارتفعت بشكل  املديونية  إجمالي 
آخـــر 10 ســنــوات واملـــواطـــن هــو مــن يتحمل 
في النهاية عواقب الدين وفشل السياسات 

االقتصادية. 
ووفـــقـــًا لــلــتــقــاريــر الـــرســـمـــيـــة، ارتـــفـــع مــعــدل 
الربع  إلــى 14.7% خــالل  البطالة في األردن 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، فــيــمــا تــجــاوزت 
نسبة الفقر 14%، كما زادت مؤشرات أسعار 
اآلونة  ملحوظة  بصورة  والخدمات  السلع 
األخــــيــــرة، مـــا أثـــقـــل كـــاهـــل املــــواطــــن، حسب 

الخبراء. دائرة العجز
إيرادات  وتراجع  والخارجية  المحلية  الديون  تزايد  المالي في ظل  العجز  دوامة  األردن  دخل 
العديد من القطاعات بسبب االضطرابات بالمنطقة، وكشف تقرير دولي حديث عن احتالل 

األردن المرتبة الـ16 عالميًا في قائمة الدول األكثر مديونية مقارنة بالناتج المحلي اإلجمالي
انخفاض كبير في حصة المياه

قال وزير املياه األردني، حازم الناصر، أمس األربعاء، إن بالده تواجه 
تحديات مائية تتمثل في اختالل معادلة التوازن بني الطلب واملتاح. 
يعد  إذ  الكبير،  السكاني  النمو  جــراء  األردن من  في  الطلب  ويتزايد 
من   %2.8 نحو  يمثل  وهــو  عامليًا،  األعــلــى  قائمة  مــن ضمن  األردن 
الــســكــان، فــضــال عــن عــوامــل أخـــرى كــالــهــجــرات الــقــســريــة ومــوجــات 
اللجوء، والتي شكلت أكثر من 25% من إجمالي عدد السكان، وفقد 
تقديرات حكومية. وأضاف الناصر، في تصريح صحافي، أن الزيادة 
السكانية في األردن انعكست بشكل كبير على تراجع حصص الفرد 

من املياه إلى أقل من 120 مترًا مكعبًا سنويًا، أي أقل من 16% من 
مستوى خط الفقر املائي العاملي. وقال الناصر إن أكثر من 83% من 
أراضي األردن هي مناطق قليلة األمطار ال يزيد معدل الهطول فيها 
عن 200 ملم سنويًا. ودعا الوزير املواطنني واملؤسسات واملزارعني 
إلى االستعداد الجيد واملــدروس لتجميع مياه األمطار في الخزانات 
األرضية واآلبار املنزلية، لالستفادة منها في االستخدامات املختلفة.
 وأكد أهمية مياه األمطار في توفير مصادر مائية إضافية قد تزيد 

على 43 مليون متر مكعب.

كــواجــهــة الستمالة  الــكــبــرى  املــشــاريــع  تمويل 
يمكنها  ال  كانت  مهما  »فــأي جهة  املكتتبني، 
قرض أمواال لصرفها وليس الستثمارها، 

ُ
أن ت

أقـــل«. ويتوقع  تــكــون  التسديد  ألن ضــمــانــات 
مــبــتــول أن تــطــلــق الــحــكــومــة قـــروضـــا سندية 

القرض  االكتتاب في  فترة  جديدة، وأن تمدد 
بعد  إضافية  أشهر  لستة  التاريخي  السندي 
ــال بــعــض الــتــعــديــالت. وكــانــت الحكومة  إدخــ
الـــجـــزائـــريـــة قـــد عـــدلـــت خــطــتــهــا االفــتــراضــيــة 
عدة مرات طيلة فترة االقتراض الداخلي من 

أجل إنقاذ العملية، بعدما تواترت مؤشرات 
الحكومة  األيــــام. وأطــلــقــت  مـــرور  مــع  فشلها 
صيغتني من السندات بفوائد 5% ألجل ثالث 
سنوات، بينما ترتفع هذه النسبة إلى %7.5 

آلجال خمس سنوات فيما أعلى.

عزوف المواطنين عن 
االكتتاب في السندات 
الحكومية )فايز 
نورالدين/فرانس برس(

الديون 
والضرائب 
تثقالن 
كاهل 
األردنين 
)تييري 
ترونيل/
)Getty
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صنعاء ــ فاروق الكمالي

بــــــــــــــدأت جــــــمــــــاعــــــة أنــــــــصــــــــار الــــلــــه 
)الــحــوثــيــون( فــي الــيــمــن إجــــراءات 
لــــبــــيــــع مــــــســــــاحــــــات واســــــــعــــــــة مـــن 
اليمنية  األراضــي اململوكة للدولة بالعاصمة 
لسيطرتها،  الخاضعة  واملــحــافــظــات  صنعاء 
وتــمــويــل حروبهم  أمــــوال  لتوفير  فــي مسعى 
وليس حل املشكلة اإلسكانية، حسب محللني 
رسمية  وثيقة  وكشفت  الــجــديــد«.  »الــعــربــي  لـــ
ــراءات بــدأتــهــا ســلــطــات الــحــوثــيــني في  ــ عــن إجـ
صنعاء تتضمن طرح أراض وعقارات مملوكة 

للدولة للبيع باملزاد العلني. 
ــة، الـــتـــي حــصــلــت »الـــعـــربـــي  ــقـ ــيـ وحـــســـب الـــوثـ
الـــجـــديـــد« عــلــى نــســخــة مــنــهــا، طـــالـــب الــقــائــم 
الدولة  العامة ألراضــي  الهيئة  بأعمال رئيس 
وعقاراتها املعني القائم بأعمال رئيس الوزراء 
املوالي للحوثيني، بالسماح له بعرض أراضي 
الــــدولــــة وعـــقـــاراتـــهـــا فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
ومــخــتــلــف املـــحـــافـــظـــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرة 
وأراض  ســكــنــيــة  كــمــدن  للتخطيط  الــجــمــاعــة 
املــزاد العلني  استثمارية وعرضها للبيع في 
وتــــوريــــد 70% مـــن عــــائــــدات الــبــيــع لــلــخــزيــنــة 

العامة و30% لصالح تمويل أنشطة الهيئة.
اليمنية  العاصمة  على  الحوثيون  ويسيطر 
ــرى فــــي شــمــال  ــ صـــنـــعـــاء و10 مـــحـــافـــظـــات أخــ
ووسط وغرب البالد بينها محافظة الحديدة 
املطلة على البحر األحمر والتي تحتوي على 

مساحات كبيرة من أمالك الدولة. 
ــد الــخــبــيــر االقــتــصــادي  ــذا الــســيــاق، أكـ وفـــي هـ
اليمني، ياسني التميمي، أن توجه الحوثيني 
ــأتــــي بــــهــــدف إيـــجـــاد  ــيـــع األراضـــــــــــي، يــ نـــحـــو بـ

مصادر تمويل جديدة لحروبهم.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لــيــس  وقــــال الــتــمــيــمــي لـــ
لــهــذه الخطط أيــة عــالقــة بحل أزمـــة اإلســكــان، 
وال يوجد مناخ لتسويق مشاريع استثمارية 
فــي ظــل بــيــئــة خــطــرة، والـــدافـــع األســـاســـي هو 

الحصول على املال بأي طريقة كانت«. 
ــح أن عـــرض الــحــوثــيــني أمــــالك الــدولــة  ــ وأوضـ
للبيع يــأتــي فــي ســيــاق املــتــاجــرة بكل مــا وقع 
تحت أيديهم من ثــروات، ضمن سوق سوداء 
كــبــيــرة أنــشــأوهــا مــنــذ ســيــطــروا عــلــى صنعاء 
وهــــي ســوق  فـــي 21 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2014، 
ــنــــني بــــل تـــرهـــقـــهـــم وتــقــضــي  ال تــــخــــدم املــــواطــ
عــلــى مــدخــراتــهــم، وتــعــزز مــن الـــقـــدرات املالية 

للمليشيات وتمويل حربها على اليمنيني.
وحـــذر رئيس الــــوزراء اليمني أحمد بــن دغــر، 
مليشيات  مــؤخــرًا،  صحافية،  تصريحات  فــي 
الــحــوثــيــني والــرئــيــس املــخــلــوع عــلــي عــبــد الله 
الدولة  بأراضي  العبث  من  االنقالبية،  صالح 
الــتــي مــازالــوا يسيطرون عليها،  فــي املــنــاطــق 
مــؤكــدا أن جــمــيــع اإلجـــــــراءات الــتــي تــتــخــذ من 
ــانـــونـــي، ويــتــحــمــلــون  قــبــلــهــم لــيــس لــهــا أثــــر قـ
مالية  الــحــوثــيــون ضــائــقــة  ويــعــيــش  تبعاتها. 
بعد قرار للسلطة الشرعية بنقل البنك املركزي 
اليمني من صنعاء الخاضعة لسيطرتهم إلى 
م البنك 

ّ
العاصمة املؤقتة عــدن )جــنــوب(. وسل

املــركــزي اليمني على مــدى عــام ونصف العام 
ــــب  مـــن الـــحـــرب، مــيــزانــيــات املـــؤســـســـات ورواتـ
املوظفني لسلطة الحوثيني شهريًا، ومنها 25 
مليار ريال )100 مليون دوالر( رواتب القطاع 

العسكري.
املركزي، منصر  للبنك  الجديد  املحافظ  وقــال 
سابقة،  صحافية  تصريحات  فــي  القعيطي، 
ــود املـــصـــرف املـــركـــزي بــصــنــعــاء مكن  »إن وجــ
الـــحـــوثـــيـــني مــــن الـــتـــصـــرف بـــــاملـــــوارد الــعــامــة 
للدولة، وحرمان عدد كبير من موظفي الدولة 
من تسلم مرتباتهم«، موضحا أن »السحوبات 
النقدية غير القانونية من قبل الحوثيني من 
بلغت  والحديدة  في صنعاء  املصرف  خزائن 
دوالر(  مـــلـــيـــار   1.8( ــال  ــ ريــ مـــلـــيـــار   450 نـــحـــو 
خــالل الـــ 18 شــهــرًا املــاضــيــة«. ويــعــانــي اليمن 
أزمــة رواتـــب منذ شهرين، على خلفية نقص 
لــإليــرادات  الحاد  والتراجع  النقدية  السيولة 
الــعــامــة، أّدت إلـــى إضــــراب شــامــل، شــل معظم 

الوزارات واملؤسسات والهيئات الحكومية.
 تــجــد عـــــروض جــمــاعــة 

ّ
ــبـــون أال وتـــوقـــع مـــراقـ

إقــبــاال مــن التجار  ــــي  الــحــوثــيــني لبيع األراضـ
فــي  الـــــشـــــراء  يـــنـــحـــصـــر  واملـــســـتـــثـــمـــريـــن، وأن 

حـــــذر صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، مــــن تــفــاقــم 
باملنطقة  دول  في  االجتماعية  االحتجاجات 
ــطء الــتــحــســن فــــي خــلــق  ــ الـــعـــربـــيـــة، بــســبــب بـ
ــتـــويـــات املـــعـــيـــشـــة، وتــصــاعــد  ــفــــرص ومـــسـ الــ
االضــــطــــرابــــات والـــتـــداعـــيـــات املـــتـــرتـــبـــة عــلــى 
اإلصالحات االقتصادية. وأوضح  الصندوق، 
فــي تقرير صــدر أمـــس، عــن »آفـــاق االقتصاد 
اإلقليمي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
ووسط آسيا«، أن »أجواء عدم اليقني الناجم 
عــن الــصــراعــات فــي الــعــراق وليبيا وســوريــة 
والـــيـــمـــن تــتــســبــب فـــي ضــعــف الـــثـــقـــة، بينما 
يؤثر انخفاض أسعار النفط على الصادرات 
والـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي فـــي الـــــدول املــصــدرة 

النافذين والتجار املوالني للجماعة. ويتراوح 
ــرًا مـــربـــعـــًا(  ــتــ الــــــواحــــــدة )44 مــ الـــلـــبـــنـــة  ســـعـــر 
لــأراضــي داخـــل العاصمة صنعاء بــني 4 و6 
مــاليــني ريــــال يــمــنــي )الــــــدوالر = 250 ريـــــااًل(، 
ويتراجع السعر في أطراف العاصمة إلى 500 
ألف ريال للبنة الواحدة، حسب تجار أراض. 

وتــبــلــغ مــســاحــة األراضـــــــي املــمــلــوكــة لــلــدولــة 
مــا بــني 2% و3% مــن إجمالي األراضـــي فقط، 
ــــي الـــوقـــف مـــا بـــني 12% و%13  وتــشــكــل أراضـ
مــن إجمالي األراضـــي، وتشكل األراضـــي ذات 
املحافظات  فــي  الغالب  الــجــزء  خاصة  امللكية 
فــــي مــنــطــقــة  الـــشـــمـــالـــيـــة نـــحـــو 85%، خـــاصـــة 
األراضي املرتفعة ومنطقة تهامة غرب البالد، 

حسب التقارير الرسمية. 
ــم نـــقـــابـــة املـــحـــامـــني  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــبــــر املــ ــتــ واعــ

بيع  عملية  أي  أن  املجيدي،  فيصل  اليمنيني 
الـــدولـــة يــجــب أن تستند  لـــعـــقـــارات وأراضــــــي 
اليمني،  الشعب  مــن  ممنوحة  مشروعية  إلــى 
والـــســـلـــطـــة الـــحـــالـــيـــة فــــي األســـــــاس مــغــتــصــبــة 
قانوني  غير  قــراراهــا  فــإن  وبالتالي  للسلطة 

ويفتقد للمشروعية.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أعــتــقــد  وقــــال املــجــيــدي لـــ
أنها محاولة لإلثراء غير املشروع على حساب 
مــمــتــلــكــات الــشــعــب الـــتـــي ال يـــجـــوز الــتــصــرف 
ــار نــصــوص الــدســتــور  ــ بــهــا مــطــلــقــا إال فـــي إطـ
والقانون التي تجرم التصرف باملال العام إال 
ــدود ضــيــقــة جـــدا وبــعــد الــحــصــول على  فـــي حــ
مبررات حقيقة، على أن تكون من سلطة مخولة 
دستوريا وقانونيا، وبالتالي فإن واقعة البيع 
والشراء باطلة وتعد اغتصابا ألموال الشعب«. 

الــدول املستوردة  للنفط«. ونصح الصندوق 
للنفط بمواصلة اإلصالحات من قبيل ضبط 
ــرادات  ــ أوضــــاع املــالــيــة الــعــامــة، وتــعــظــيــم اإليـ
ورفع الدعم واعتماد سعر صرف مرن ودعم 
الــقــطــاع الـــخـــاص، مـــؤكـــدًا أن هـــذه الـــــدول قد 
تتعرض إلى مخاطر جراء حدوث انتكاسات 
ــــالح،  فــــي عــمــلــيــات الـــتـــحـــول ومـــســـيـــرة اإلصــ

إضافة إلى احتدام الصراعات اإلقليمية.
ورجـــح الــصــنــدوق أن »تــحــقــق املــنــطــقــة نموًا 
متواضعًا هذا العام يناهز 3.4% مع تحسن 
إلى  نبه  لكنه  املقبلة«،  السنة  متوقع  طفيف 
أن هذه التوقعات »تتسم بقدر كبير من عدم 
الــيــقــني بــســبــب تــقــلــب أســـعـــار الــنــفــط وخــطــر 

الصراعات اإلقليمية«. 
وتوقع انخفاض متوسط النمو غير النفطي 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  القتصادات 
السياسة  فــي 2016 مــع تشديد  إلــى 1.75 % 
املالية العامة، وتناقص السيولة في القطاع 
املـــالـــي؛ وذلــــك مــقــارنــة مــع نــمــو بنسبة 3.75 
% الــعــام املــاضــي. وقـــال الــصــنــدوق »إنـــه من 
في  النفطي  غير  النمو  يتحسن  أن  املــتــوقــع 
مجلس التعاون الخليجي إلى 3% في العام 

القادم، مع انخفاض وتيرة التقشف املالي«.
وتــعــتــمــد دول الــخــلــيــج بــشــكــل رئــيــســي على 
ــفـــط لـــتـــمـــويـــل بــــرامــــج ضــخــمــة  ــنـ إيـــــــــــرادات الـ
ــكـــومـــي، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى عـــدد  ــاق الـــحـ ــفـ لـــإلنـ
ــفـــني الـــحـــكـــومـــيـــني، وكـــذلـــك  ضـــخـــم مــــن املـــوظـ
فــي دعــم أســعــار الــطــاقــة واملــيــاه وغــيــرهــا من 
الخدمات ملواطنيها، وفي ظل تراجع أسعار 
النفط العاملية اتجهت هذه الدول إلى خطط 

تقشفية لوقف النزيف املالي.
)العربي الجديد(

ــاد جــرائــم نهب األراضــــي الــعــامــة من  عــن ازديــ
قبل املسؤولني وأصحاب النفوذ، وسوء إدارة 
الــدولــة لــأراضــي واملـــوارد الطبيعية، بما في 
ذلـــك عـــدم الــتــوزيــع الـــعـــادل لــهــا بــني الــشــرائــح 
املحرومة من املجتمع«. وشمل نهب األراضي 
مساحات واسعة من املواقع الهامة والتجارية 
تـــحـــت ذريــــعــــة مـــشـــاريـــع ســكــنــيــة أو تــجــاريــة 

مساحات  أيضا  وتضمنت  املسؤولني،  لكبار 
شاسعة من األراضــي الزراعية التي صودرت 
بـــقـــانـــون اإلصــــــــالح الـــــزراعـــــي وقـــســـمـــت عــلــى 
القبلية بصنعاء واملقربني  العسكرية  النخبة 
مــن الــنــظــام الــحــاكــم، خــاصــة فــي مناطق عدن 

والحديدة ولحج وأبيني، حسب الدراسة.
»الــعــربــي  لـــ  وكــانــت مــصــادر حكومية كشفت 
الـــجـــديـــد«، نــهــايــة يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـــاضـــي، 
من  كبيرة  بمساحات  تصرفوا  الحوثيني  أن 
أراضــي الــدولــة وعقاراتها داخــل وفــي محيط 
العاصمة صنعاء، بتوزيعها على أسر قتالها 
الــذيــن ســقــطــوا فــي املــواجــهــات فــي صفوفها. 
وأكــدت املصادر في هيئة األراضــي بصنعاء، 
أن الــحــوثــيــني أقـــدمـــوا عــلــى تــمــلــيــك أكــثــر من 
31 مليون متر مربع في 14 موقعا هاما من 

أراضي الدولة وعقاراتها بالعاصمة صنعاء. 
وحــســب املـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اسمها، 
نهبت املليشيات حوالي 12 مليون متر مربع 
ــــي الـــدولـــة فـــي مــحــافــظــات الــحــديــدة  مـــن أراضـ

)غرب( وريمة )وسط( وعمران )شمال(.
وأكد رئيس الهيئة العامة لأراضي واملساحة 
والتخطيط العمراني عبدالله الفضلي، مطلع 
الهيئة  تــلــقــي   ،2015 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
تـــعـــرض أراض وأمــــــــالك تــعــود  ــن  ــات عــ ــالغــ بــ
لالعتداء  الحديدة  بمحافظة  للدولة  ملكيتها 
والتسجيل في السجل العقاري بمكتب الهيئة 
باملحافظة وبشكل مخالف للقوانني واللوائح، 
عــقــب ذلـــك هــاجــم مــســلــحــون حــوثــيــون مكتب 
ــد املـــوالـــني  الــفــضــلــي قــبــل إقـــالـــتـــه وتــعــيــني أحــ

للجماعة رئيسا لهيئة األراضي.

ــــدرس شـــركـــات مــنــتــجــات الــــدواجــــن األجــنــبــيــة الــتــوســع  تـ
املقلي  بالدجاج  الجنوبية  كوريا  هــوس  من  واالستفادة 
في ظل ازدحــام السوق بالطيور املحلية، األمر الذي أدى 

إلى انخفاض األسعار وأرباح مربي الدواجن املحليني.
واملــشــروبــات، وهــو مزيج  املقلي  الــدجــاج  وزادت شعبية 
يعرف في كوريا الجنوبية باسم »شيمايك«، في السنوات 
األخيرة، بعد ظهوره في مسلسل تلفزيوني ناجح وبعد 

انتشار سالسل املطاعم.
وتــعــج كـــوريـــا اآلن بــاملــطــاعــم الــتــي تــبــيــع هـــذا الـــنـــوع من 
املقلي  الــدجــاج  بتوصيل  للنقل  خدماتها  وتقدم  الطعام 

الطازج مع مشروبات إلى املنازل واملكاتب واملتنزهات.
في  الشهيرة  بي.بي.كيو  أفــرع سلسلة مطاعم  أحــد  وفــي 
العاصمة ســول، قــال كيم تشانج هو إنــه وزمـــالؤه كانوا 
إلـــى مطعم للسوشي مــن أجـــل عشاء  الــذهــاب  يــعــتــزمــون 

عمل، لكنهم قرروا الذهاب إلى مطعم يقدم الشيمايك.
وقال كيم )24 عاما(: »أفكر في الدجاج حتى وأنا أتناول 

السوشي. ال أعرف إن كان األمر يقتصر علّي فحسب، لكن 
الــدجــاج دائــمــا مــا يخطر عــلــى بــالــي، وهـــو دائــمــا لــذيــذ«. 
وفّجر هذا الهوس بالدجاج منافسة بني مربي الدواجن 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة فــي مــعــركــة شــاقــة لــنــيــل حــصــة من 
السوق، األمر الذي أدى لزيادة العرض وتراجع في أسعار 

الدواجن.
الحظر  الجنوبية  رفــع كوريا  الـــواردات مع  واآلن ستزيد 
عن املوردين األجانب الذين تجتذبهم معدالت االستهالك 
الــفــرديــة الــتــي ال تــــزال منخفضة رغـــم الــهــوس بــالــدجــاج 

املقلي.
استهلك  فقد  والتنمية،  التعاون  منظمة  لبيانات  ووفقا 
كيلوغراما   14.2 املتوسط  في  الجنوبي  الكوري  املواطن 
من لحوم الطيور في 2015، وهي زيادة بواقع ثالثة أمثال 
مقارنة بعام 1990، لكنها ال تمثل سوى نصف املتوسط 

الدولي وهو 28.6 كيلوغراما للفرد.
)رويترز(

عسكرة 
أراضي اليمن

صندوق النقد يحذر من 
تفاقم االحتجاجات بالمنطقة

الحوثيون ينهبون أمالك الدولة )محمد حواس/فرانس برس(

هوس في كوريا الجنوبية بالدجاج المقلي )فرانس برس(

)Getty( الشركات تسعى لالستفادة من اإلقبال الجماهيري

المواطن الكوري الجنوبي يأكل 14.2 كيلوغرام لحوم طيور سنويًا )فرانس برس( )Getty( إيران تسعي إلنعاش سياحتها عبر التعاون مع لبنان
األزمات المعيشية تشعل الغضب في المنطقة 

العربية )فرانس برس(

مقر شركة »سابك« السعودية )فايز نور الدين/فرانس برس(

المليشيات تبحث 
عن مصادر تمويل 

جديدة للحرب

وحـــســـب دراســــــــة حـــديـــثـــة لــلــتــحــالــف الـــدولـــي 
للموئل - شبكة حقوق األرض والسكن )حركة 
ما  املستوطنات، تضم  في  عاملية متخصصة 
يقرب من 500 عضو في 80 دولة(، فإن الوضع 
في اليمن خارج إطار الدولة، وتخضع عملية 
إدارة وتنظيم األراضي لقرارات سياسية فردية 
فساد  عــن   

ً
فــضــال القبلي،  التمييز  على  قائمة 

نظام تسجيل األراضي.
ـــ »عـــســـكـــرة  ــ ــح الــــــدراســــــة املـــعـــنـــونـــة بـ ــ ــــوضـ وتـ
األراضي وضمان أمن الحيازة: مصر واليمن 
نــمــوذجــًا«، أن معضلة األراضـــي بــرزت بشكل 
ــلـــدان الــربــيــع الــعــربــي وهــمــا  ــم بـ كــبــيــر فـــي أهــ
مــصــر والـــيـــمـــن، حــيــث كـــانـــت قــضــايــا الـــنـــزاع 
عــلــى األراضــــــي بــســبــب عــــدم مــعــالــجــة حـــاالت 
 
ً
ــــراف مــتــنــوعــة، فــضــال ــع الــيــد مـــن قــبــل أطـ وضـ

الحوثيون يبيعون أمالك الدولة بالمزاد العلني

الرياض ـ العربي الجديد

سجل صافي أربــاح الشركة السعودية 
للصناعات األساسية »سابك« تراجعًا 
أشــهــر  الــتــســعــة  فــــي   %14.83 بــنــســبــة 
األولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة 
املـــمـــاثـــلـــة مــــن الــــعــــام الـــســـابـــق، وبــلــغــت 
)الــــدوالر =  ــاح 13.27 مليار ريـــال  األربــ
3.75 رياالت( خالل الثالثة أرباع األولى 
من العام الجاري، مقارنة بنحو 15.71 
مليار ريال، خالل نفس الفترة من العام 
العاملة في  الشركة  املاضي. وتضررت 
قـــطـــاع الــبــتــروكــيــمــاويــات بـــشـــدة جـــراء 

انخفاض أسعار النفط عامليًا.  
وأوضحت الشركة في مؤتمر صحافي 
بمقرها في الرياض، أمس، أنها حققت 
صــافــي ربــــح، خـــالل الــربــع الــثــالــث، بلغ 
بنسبة  بانخفاض  ريــال  مليارات   5.22

6.79% مقارنة بالربع املماثل من العام 
 %10.13 بــنــســبــة  وبـــارتـــفـــاع  ــابـــق،  الـــسـ
مــقــارنــة بــالــربــع الـــســـابـــق، لــتــبــلــغ بــذلــك 
ــــالل 9 أشــــهــــر 4.46  الـــســـهـــم خــ ــيـــة  ربـــحـ
فـــي ذات  ريــــــاالت  مــقــابــل 5.24  ريــــــاالت 
الفترة مــن الــعــام املــاضــي، حسب وكالة 
األنـــبـــاء الــســعــوديــة الــحــكــومــيــة )واس(. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، يوسف 
عبدالله البنيان، أمس، »إنه يتوقع عامًا 

صعبًا ملبيعات الشركة في 2017«.
وعللت الشركة أسباب تراجع النتائج 
إلــــــى عــــــدة أســـــبـــــاب، مـــنـــهـــا انـــخـــفـــاض 
ص 

ّ
متوسط أسعار بيع املنتجات وتقل

الكميات املباعة، وأشارت إلى تسجيل 
قيمة  فــي  انخفاض  خسائر  مخصص 
آالت ومعدات شركة ابن رشد، الشركة 
التابعة بمبلغ 761 مليون ريال، بلغت 
حصة »سابك« منها 366 مليون ريال. 

طهران ـ العربي الجديد

ميشال  اللبنانية  الــســيــاحــة  ــر  وزيـ أكـــد 
ــون، أنـــــه يــنــتــظــر تـــقـــريـــر الـــقـــطـــاع  ــ ــرعـ ــ فـ
ــــات  ــــالقـ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــــويـ ــــطـ ــــاص حـــــــــول تـ ــ ــخـ ــ ــ الـ
ليتحرك  اإليرانية  اللبنانية  السياحية 
عــــلــــی أســــــاســــــه، وأوضــــــــــح أن زيــــارتــــه 
املرتقبة إلی طهران ستكون علی ضوء 

هذا التقرير. 
وقــال فرعون فی حديث لوکالة األنباء 
اإليرانية )إرنا(، أمس، »إن هناك فرصًا 
الــعــالقــات  لتفعيل  کــبــيــرة  وإمــكــانــيــات 
الــســيــاحــيــة بــني الــبــلــديــن«، مــشــيــرًا إلــى 
ــــی مــــع الـــنـــقـــابـــات  ــرانـ ــ اجـــتـــمـــاع وفـــــد إيـ
هــذا  فــي  مــؤخــرًا،  اللبنانية  السياحية 
الــــصــــدد، كــمــا ســيــجــري تــنــظــيــم دعـــوة 
لبعض شرکات السفر االيرانية من أجل 
زيارة لبنان. ولفت إلى أن قطاع األعمال 

اللبنانی سيبذل ما فی وسعه لتحسني 
العالقات السياحية مع طهران القطاع 
الخاص. وكان وزير االقتصاد اللبنانی 
آالن حــكــيــم، أكـــد عــقــب زيــارتــه األخــيــرة 
إلــی إيــران، االتفاق على زيــادة التبادل 
الــســيــاحــي بـــني الــبــلــديــن والــعــمــل علی 
تنفيذ مشاريع مشتركة في هذا القطاع 
منها إنشاء أكثر من 600 فندق ومطعم 

في طهران.
ومـــن جــانــبــه، أكـــد رئــيــس تــجــمــع رجـــال 
ــؤاد  ــال الــلــبــنــانــيــني )مـــســـتـــقـــل( فــ ــ ــمـ ــ األعـ
زمـــكـــحـــل، أن الـــحـــرکـــة الـــســـيـــاحـــيـــة بــني 
تــزال ضعيفة نسبًيا، مشيرا  البلدين ال 
إلــــــی أن لــــــدی لـــبـــنـــان الـــكـــثـــيـــر لــيــقــدمــه 
للسياح اإليرانيني، وكذلك طهران لديها 
مقومات جيدة وفيها کل أنواع السياحة 
االجــتــمــاعــيــة والــديــنــيــة والــثــقــافــيــة التی 

تجذب السياح، حسب تعبيره.

أزمة النفط تهبط بأرباح 
»سابك« السعودية

لبنان يزيد تعاونه 
السياحي مع إيران

مال وسياسة

للبيع  الدولة  أراضي  إلى طرح  اليمن  الحوثيين في  مليشيات  اتجهت 
وال  المتفاقمة،  المالية  أزماتها  من  الحد  بهدف  علنية،  مزادات  في 
سيما عقب قرار الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي إلى العاصمة 

المؤقتة عدن

أطلق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اليمني )حكومي(، تحذيرات 
وأمــالك  ــي  أراض في  والتساهل  التفريط  من  األراضـــي  لهيئة  سابقة 
والتصرف  التقيد  وعــدم  الدولة 
الجهاز  وأكد  والقوانين.  باللوائح 
مراجعة  فــي  بحقه  احتفاظه 
كــافــة الــتــصــرفــات واإلجـــــراءات 
والعقارات  األراضي  بشأن  الصادرة 
وفقًا  الهيئة  ــروع  ف كافة  فــي 
التنفيذية،  والئحته  الجهاز  لقانون 
بهذه  يلتزموا  لم  الحوثيين  أن  إال 
التحذيرات وأقدموا على التفريط 

في ثروات البالد. 

تحذيرات من التفريط في الثروات

االقتصاد في صور

شركات تستثمر الهوس بالدجاج المقلي
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عبد اهلل النملي

أثــــــارت مـــشـــاركـــة وفــــد جــبــهــة بــولــيــســاريــو 
البرملاني  املؤتمر  اجتماع  في  االنفصالية، 
العربي األفريقي، في شرم الشيخ، تساؤالت 
بعد  للمغرب،  استفزازًا  اعتبروها  مراقبني 
ــاء الــجــبــهــة االنــفــصــالــيــة  أن مــنــحــت ألعـــضـ
ــــول األراضــــــــــي املـــصـــريـــة،  ــدخـ ــ تــــأشــــيــــرات لـ
السلطات  من  رسمي  باستقبال  والُحظوة 
املــصــريــة الــتــي نــظــمــت املــؤتــمــر، بمناسبة 
مرور 150عامًا على البرملان املصري. وعلى 
البرملان  رئيس  استقبل  االجتماع،  هامش 
املصري، علي عبد العال، وفد »بوليساريو« 
الــــــذي اســتــقــبــلــه أيـــضـــًا رؤســـــــاء بـــرملـــانـــات 
إفريقية تعترف بالجبهة، ورئيس البرملان 
اإلفريقي. واعتبرت صحف جزائرية مقّربة 
من النظام الجزائري ما حدث يعد اعترافًا 
مـــن نـــظـــام الــرئــيــس املـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، بـ »بوليساريو«، وانقالبًا مفاجئًا 
في العالقات بني الرباط والقاهرة. وزعمت 
أن املـــوقـــف املـــصـــري الــجــديــد تــجــاه قضية 
تحول سياسي  فــي سياق  يأتي  الصحراء 
عميق، تعرفه السياسة الخارجية للقاهرة 

تجاه قضايا عديدة.
ــي لـــجـــبـــهـــة بـــولـــيـــســـاريـــو  ــيـــسـ ــسـ ســــمــــاح الـ
معاٍد  املؤتمر سلوك  أعــمــال  فــي  للمشاركة 
للوحدة الترابية للمغرب. وخطوة اعتبرها 
 على بداية رعاية مصر الكيان 

ً
محللون داللة

الوهمي، تنذر بتوتر العالقات بني القاهرة 
والـــربـــاط. ويــتــوقــع مــراقــبــون أن يــضــع هــذا 
السلوك املــصــري هــذه الــعــالقــات فــي خطر. 
الرباط للدراسات السياسية  واعتبر مركز 

كمال عبد اللطيف

أفـــــــرزت نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
فــي املــغــرب يـــوم 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
ــاري، مــعــطــيــاٍت مــرتــبــطــة بـــجـــانـــٍب من  ــجــ الــ
السياسي  املشهد  يعرفها  التي  الت  التحوُّ
إلــى إعـــادة تشكيل  املغربي. واإلشـــارة هنا 
دية جديدة  تعدُّ بلورة  أي  الحزبي،  املشهد 
ــداد  بــمــواصــفــاٍت معينة، حــيــث يــجــري اإلعـ
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــركــ ــن تــــركــــة الــــحــ ــ لـــلـــتـــخـــلـــص مـ
وتــيــاراتــهــا، وبــنــاء تــيــارات سياسية قــادرة 
ــرات الــتــي عــرفــهــا  عــلــى الـــتـــالؤم مـــع املــتــغــيِّ
املغرب في العهد الجديد، ومن دون إغفال 
التفاعل أيضًا، مع بنيات العمل السياسي 
ر، حيث يتم إغفال املرجعيات  في عالم متغيِّ
ــبـــرى، ملصلحة  ــكـ الـ الــعــقــائــديــة والـــنـــظـــريـــة 
الــعــنــايــة بــاملــقــاربــات اإلجــرائــيــة فــي بعدها 

البراغماتي الخالص.
نــقــرأ نــتــائــج انــتــخــابــات 7 أكـــتـــوبـــر، ضمن 
الــذي يجري، في نظرنا، تركيبه في  األفــق 
ضوء مآالت العمل السياسي في مجتمعنا، 
ومآالت تجربة التناوب التوافقي، بما لها 
ــراك شــبــاب  ــذا تــداعــيــات حــ ومـــا عــلــيــهــا، وكــ
»20 فبراير« التي كشفت جوانب من تفاعل 
الـــشـــارع املــغــربــي مـــع انـــفـــجـــارات 2011 في 
ــرب الــعــربــيــني. وقــــد وضــعــت  ــغـ املـــشـــرق واملـ
انطلقت  التي  االنتخابية  الحملة  ترتيبات 
املعطيات  مختلف  األقـــل  على  سنتني  منذ 
الـــتـــي كــثــفــنــا أعـــــــاله، حـــيـــث اتـــجـــه الــنــظــام 
الــســيــاســي، بــالــتــعــاون مـــع أطـــــراف عــديــدة 
قطبية  تركيب  إلــى  الحزبي،  املشهد  داخــل 

ثنائية.
ب بعناية،  ب واملركَّ

َّ
رت

ُ
ضمن هذا السياق امل

ــات وبــكــائــيــات  ــ ــرويـ ــ ُصـــنـــعـــت شــــعــــارات ومـ
االنتخابية،  الحملة  في  السياسي  التدافع 
وضمنها أيضًا، أعلنت النتائج التي بّوأت 
األولى والثانية، وتركت  الرتبتني  القطبني 
املتبقية، في برملاٍن  املقاعد  لباقي األحــزاب 
حــصــل فــيــه طــرفــا الــقــطــبــيــة عــلــى أزيــــد من 

نصف عدد أعضاء البرملان )228 من 395(.
ببساطة،  املسألة  هــذه  إلــى  النظر  يمكن  ال 

سوسن جميل حسن

فــــي إحــــــدى حـــلـــقـــات املــســلــســل الــلــبــنــانــي 
الــســاخــر الــنــاقــد »قـــربـــت تــنــحــل«، وكــانــت 
عن اللواء رستم غزالي الذي خلف اللواء، 
غــازي كنعان، في لبنان، مع اإلشــارة إلى 
 املــمــثــل الــذي 

ّ
انــتــحــار غـــازي كــنــعــان، يــطــل

يــؤدي دور رستم غــزالــي مــن بــاب مكتبه، 
بعدما أغلقه وفتحه فجأة، ويقول بأسى 
كــومــيــدي: انــتــحــرونــي، حيث شــاعــت هذه 
»الــخــلــطــة« بـــني الـــنـــاس وصـــــارت شــيــفــرة 
انتحار،  حــادثــة  كــل  عند  تظهر  كوميدية 
ــبــــي.. إلــــخ.  ــزعــ ــان، مـــحـــمـــود الــ ــعـ ــنـ غــــــازي كـ
ويحمل فعل األمر هذا، بصياغته الشاذة 
ــد الـــلـــغـــة والـــنـــحـــو، مــعــنــًى  بــحــســب قــــواعــ
ملغزًا كثيفًا حول نمط من أنماط السلوك 
 مـــا على 

ٌ
املـــافـــيـــوي، عــنــدمــا يــعــمــل طـــــرف

فيقطع  مهمًا،  دورًا  أّدى  شخٍص  تصفية 
معها  تضيع  محكمٍة،  سلسلٍة  مــن   

ً
حلقة

الحقائق، وتهرب الخيوط من أصابع من 
يبحث عن الحقيقة.

هــــل يـــمـــكـــن االفـــــتـــــراض أن جــــابــــر الـــبـــكـــر، 
الـــالجـــئ الـــســـوري ابــــن االثـــنـــني وعــشــريــن 
ــط 

ّ
ســـنـــة، الـــــذي قــيــل عـــنـــه، إنــــه كــــان يــخــط

لعملية تفجير في مطار برلني، قد قضى 
على طريقة: انتحروني؟

، ال يمكن تجاهل أو تأجيل االهتمام 
ً
بداية

أو  الــســوريــني،  الالجئني  ومتابعة شــؤون 
التعاطي مع قضية اإلرهاب وردود الفعل 
فــي الــشــوارع األوروبــيــة، أو لــدى األنظمة 
الحاكمة ومعارضيها، حول هذه القضية، 
ــبــــاد. حـــلـــب هــــي بــــؤرة  بــحــجــة أن حـــلـــب تــ
النزيف السوري حاليًا، ووجعنا العميق، 
وهي العقدة األصعب أمام منشار الحرب 
الـــتـــي تـــديـــرهـــا الـــقـــوى الـــكـــبـــرى، إقــلــيــمــيــة 
وعاملية، فوق أراضينا وبأجساد أبنائنا، 
املــال املاسك خيوط  مدفوعة بغرائز رأس 
عصرنا  فــي  ومفاصلها  البشرية  الحياة 
النشاط  أوجـــه  ــر لجميع 

ّ
الــراهــن، واملــســخ

البشري في طريق خدمته.
انتحار جابر البكر الذي عثر عليه مشنوقًا 
بــقــمــيــصــه فــــي زنـــزانـــتـــه فــــي مــســتــوصــف 
السجن، بعد يومني على توقيفه، ما أثار 
جداًل بشأن ظروف اعتقاله، قضية فائقة 
الحساسية، ال يمكن التعاطي معها على 
ــل اإلعــــــالم في  ــائـ أنـــهـــا خــبــر تــنــاقــلــتــه وسـ
نشراتها يــومــًا واحــــدًا، حــظــي، فــي أحسن 
ــثـــة فــــي تــرتــيــب  ــالـ ــثـ ــة الـ ــبـ ــاملـــرتـ حـــــاالتـــــه، بـ
األخبار، من حيث األهمية فقط، بل تفرض 
االهتمام والتمعن ملا يمكن أن تفتح عليه 
ــــاب،  مـــن تــكــهــنــاٍت واســـتـــقـــراٍء لـــواقـــع اإلرهـ
وتسخيره عامليًا لخدمة كل أطراف النزاع 
في العالم، حتى املتخاصمني أو األعــداء، 
فهي مثلما صّرح، زيغمار غابريل، نائب 
ــر االقــتــصــاد،  ــ املــســتــشــارة األملـــانـــيـــة ووزيــ
»واقعة مرعبة، يجب اآلن التحقيق فيها«.

 ،
ً
لـــم يــظــهــر جــابــر الــبــكــر مـــن الـــفـــراغ فــجــأة

أن يقبض عليه الجــئــون ســوريــون،  قــبــل 
السلطات، فهو، وبحسب  إلى  ويسلمونه 
تـــصـــريـــح مـــديـــر الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة 
ــا شــــــرق أملـــانـــيـــا،  ــيـ ــونـ ــاكـــسـ فـــــي واليــــــــة سـ
ــالـــة  يـــــــورغ مـــيـــشـــائـــيـــل، مــــوضــــوع مــــن وكـ
ــارات املـــحـــلـــيـــة تـــحـــت املـــراقـــبـــة  ــبــ ــخــ ــتــ االســ
مــنــذ مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2016. 
وقـــد زار ســوريــة خـــالل إقــامــتــه الجــئــًا في 
أملــانــيــا، بحسب مــا أفـــادت أســرتــه، أعلنت 
أنه،  التلفزة MDR، كما  من شاشة شبكة 
ــــالل األشــــهــــر االثــــنــــي عـــشـــر املـــاضـــيـــة،  وخــ
ســـافـــر مـــرتـــني إلــــى تــركــيــا، لــيــقــصــد منها 

ــيــــة اســـتـــقـــبـــال مـــصـــر وفـــد  ــتــــراتــــيــــجــ واإلســ
القاهرة  عــودة  على  مــؤشــرًا  »بوليساريو« 
إلـــى الــلــعــب بــهــذه الـــورقـــة فــي عــالقــتــهــا مع 
التقارب املغربي الخليجي،  املغرب، بسبب 
بــعــد أن حــــدث تــوتــر ســابــق بـــني الــبــلــديــن، 
عقب زيــارة وفد مصري مخيمات تندوف. 
ونــّبــه املــركــز الــبــرملــان الــعــربــي إلـــى وقــوعــه 
ــرق واضــــــح وصــــريــــح« لـــبـــنـــود فــي  ــ ــــي خـ »فـ
محّددة  معايير  تعتمد  األســاســي،  قانونه 
للعضوية، ال تتوفر في وفد »بوليساريو«. 
وقــــد جـــــّددت وفــــود دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي رفضها أي مّس باملصالح العليا 
للمغرب أو سيادته، على ما قال السكرتير 
األول في الوفد الدائم للسعودية لدى األمم 
املـــتـــحـــدة، فـــي كــلــمــٍة بــالــنــيــابــة عـــن مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية.
وكــــان املـــغـــرب قـــد تــعــامــل، فـــي الــســابــق مع 
االنــقــالبــيــني فــي مــصــر، عــلــى خلفية زيـــارة 
وفد مصري مخيمات الذل والعار، بمقولة 
 الــتــلــفــزيــون 

َّ
ــــث ــــــدان، حــيــنــمــا َبـ

ُ
ـــديـــن ت

َ
كــمــا ت

ــر/ كـــانـــون  ــايـ ــنـ يـ ــن  فــــي األول مــ الــــرســــمــــي، 
حــكــومــيــتــني  قـــنـــاتـــني  عـــلـــى   ،2015 ــثـــانـــي  الـ
تــقــريــرا إخــبــاريــا عــن شـــؤون مــصــر، وصف 
فيه السيسي بأنه »قائد االنقالب«، ومحمد 
كان  تــطــّور  فــي  املنتخب«،  مرسي«الرئيس 
مــفــاجــئــًا فـــي خـــطـــاب الــتــلــفــزيــون املــغــربــي. 
وكــانــت تلك املـــّرة األولـــى التي يصف فيها 
اإلعــــالم الــرســمــي فــي املــغــرب مــا حـــدث في 
 
ٌ
3 يــولــيــو 2013 »االنــــقــــالب«. وهـــي رســالــة

ــا أن لــصــبــر  ــؤداهــ وجـــهـــت لـــالنـــقـــالبـــيـــني، مــ
إزاء ســيــاســات  املــــغــــرب وصـــمـــتـــه حــــــــدودًا، 
ــّرفــــات مـــصـــريـــة تـــجـــاه املــــغــــرب. كــمــا  وتــــصــ

منه،  و26   2014 األول  تشرين  أكتوبر/   24
ولــقــائــه زعــيــم جــمــهــوريــة الـــوهـــم الــســابــق، 
مــعــتــبــرة أنــهــا الــــزيــــارة األولـــــى مـــن نــوعــهــا 
لوفد مصري رفيع ملخيمات الصحراويني. 
وعــــلــــق الـــكـــاتـــب املــــصــــري حــــمــــدي شــفــيــق: 
السلطة  استولت على  التي  العصابة  »ألن 
لــيــس فــيــهــا رجـــل رشـــيـــد، فــإنــهــم يتفننون 
ــداء وتــقــلــيــص عــدد  ــ فــي تــوســيــع دائــــرة األعـ
األصدقاء«. وأضاف أنه »بعد قطر وتركيا 
ولــيــبــيــا وغـــــزة، ومـــحـــاربـــة ثـــورتـــي الـــعـــراق 
وســوريــة، وتــوتــر العالقات مــع دوٍل أخــرى 
كانت صديقة لنا، يأتي املغرب الذي لم تكن 
ــدا«. وزاد »أرســلــت  ــ أبـ لــه أيـــة مشكلة مــعــنــا 
إلــى منطقة  حكومة االنــقــالب وفــدًا رسميًا 
املــتــمــّرديــن )بــولــيــســاريــو( ملــجــرد الــنــكــايــة 
والكيد وإغاظة الحكومة املغربية بدون أي 
شكلها  حكومة  أنها  إال  اللهم  منها،  خطأ 
ــي الـــفـــائـــز فــــي انــتــخــابــات  ــالمــ الـــتـــيـــار اإلســ

املــغــربــي. وكــأن املجرمني يصّرون  الــبــرملــان 
رائحة  مــن يشتمون فيه  كــل  مــحــاربــة  على 

اإلسالم في أي مكان«. 
بني  أخــيــرًا  السياسي  التوتر  كــان  ثانيًا، 
الــريــاض والــقــاهــرة مــظــهــرًا آخـــر إلصـــرار 
نـــظـــام الــســيــســي عــلــى الــســيــر فـــي طــريــق 
مــخــالــف لــلــحــقــوق واملـــصـــالـــح الــعــربــيــة، 
بعد أن صــّوتــت مصر فــي مجلس األمــن 
اقترحته  قــرار بشأن سورية  مع مشروع 
موسكو، ما أثار غضب الرياض، وأعلنت، 
ــو الــنــفــطــيــة  ــ ــكـ ــ بـــعـــد يــــومــــني، شــــركــــة أرامـ
السعودية تعليق تزويد مصر بمنتجاٍت 
نـــفـــطـــيـــة. وقـــــــد جــــعــــل الــــتــــوتــــر املــــصــــري 
تدخل  وأموالها  الجزائر  نفط  السعودي 
السعودي  الــدعــم  لتعويض  الــخــط،  على 
والرز الخليجي، وتسويد صورة املغرب 
سايرة 

ُ
فــي أرض الــكــنــانــة، فــي مــحــاولــة مل

املــوقــف الــجــزائــري فــي قضية الــصــحــراء. 
مـــصـــريـــون  إعــــالمــــيــــون  زار  أن  وســــبــــق 
ــوالـــــون لــلــســيــســي مـــخـــيـــمـــات تـــنـــدوف  مـــ
فيها  التقوا   ،2014 حــزيــران  يونيو/  فــي 
مــســؤولــني فــي »بــولــيــســاريــو«. واهــتــمــت 
ــأة، بــمــا سميت  الــصــحــف املـــصـــريـــة، فـــجـ
و«تاريخها  الصحراوية«  »القضية  زورا 
ــرت مــنــابــر صحفية  ــ ومــســتــقــبــلــهــا«. وأجـ
»بوليساريو«  فــي  قياديني  مــع  مقابالٍت 
ـــراء« و«دبـــلـــومـــاســـيـــني«. وأجــــرت  ــفــ ــ و«سـ
ــــوم حـــــــــــوارًا مــع  ــيــ ــ ــــري الــ ــــصــ ــفـــة املــ ــيـ صـــحـ
الحقًا،  املتوفى  الوهم،  جمهورية  رئيس 
محمد عبد العزيز، ووصفته بأنه »أقدم 
الرؤساء األفارقة«. وقال فيها إنه متفائل 
بالتغيرات التي حدثت أخيرا في مصر، 

ويتمنى بعثًا جديدًا للدور املصري، و«أن 
يــســاهــم فـــي اســـتـــعـــادة شــعــب الــصــحــراء 
»متفائل خيرا  إنــه  أيضًا  وقــال  حقوقه«، 

بالسيسي«.
ثـــالـــثـــًا، بــحــســب جـــريـــدة الــــشــــروق، تسعى 
الــجــزائــر مــن خــالل هــذا التهافت »إلـــى جّر 
مــصــر نــحــو االنـــخـــراط مـــع دبــلــومــاســيــتــهــا 
ــــــــصــــــــرة الــــشــــعــــوب 

ُ
الــــــتــــــي قــــــامــــــت عـــــلـــــى ن

التي تطالب بحقها  ضطهدة، ودعم تلك 
ُ
امل

ــاد مــراقــبــون بــأن  ــ فـــي تــقــريــر املــصــيــر«. وأفـ
ــارب املـــصـــري الـــجـــزائـــري يـــأتـــي على  ــقـ ــتـ الـ
خــلــفــيــة الــطــبــيــعــة الـــعـــســـكـــريـــة لــلــنــظــامــني 
االستبداديني، حيث أسفرت املفاوضات عن 
بالغاز  مصر  تــزويــد  على  الجزائر  موافقة 
الطبيعي، بأقل من نصف الثمن الذي تزّود 
ــواق الـــدولـــيـــة، فـــي مــقــابــل اعــتــراف  ــ بـــه األســ
الــحــكــومــة املــصــريــة بــبــولــيــســاريــو. وذهـــب 
الــكــاتــب مــاجــد بــرهــومــي، فــي تفسير ذلــك، 
إلى أن »املشير عبد الفتاح السيسي، وبعد 
حـــالـــة شــبــه الـــعـــزلـــة الـــتـــي عــاشــتــهــا مــصــر، 
إثــــر إطــاحــتــه حــكــم اإلخـــــــوان، كــــان بــحــاجــة 
ــد«، فــكــانــت الــجــزائــر  ــيـ ــقـ ــذا »الـ ــى كــســر هــ إلــ
َمـــعـــبـــره لـــلـــعـــودة إلــــى الـــســـاحـــة اإلفــريــقــيــة، 
ويتم تداول خبٍر مفاده بأن الجزائر بذلت 
جهودا حثيثة لرفع تجميد عضوية مصر، 
فالجزائر ورثت عالقاٍت متينة مع األفارقة 
من الرئيس هواري بومدين، فهي من أكثر 
أربـــع دول تــدعــم االتـــحـــاد اإلفــريــقــي ماليًا، 
ويــحــتــل دبــلــومــاســيــوهــا مـــواقـــع مــتــقــدمــة 
من  ولديهم  اإلقليمية،  املنظمة  هــذه  داخــل 

النفوذ والتأثير املعنوي الشيء الكثير«.
)كاتب وباحث مغربي(

الرغم  على  سياسيًا،  قبولها  يمكن  ال  كما 
من كل املــبــّررات التي راكــم املدافعون عنها 
ت في العمق  من كال القطبني، ذلك أنها مسَّ
روح الـــنـــظـــام الــســيــاســي املـــغـــربـــي، الــقــائــم 
مـــنـــذ االســـتـــقـــالل عـــلـــى احــــتــــرام الـــتـــعـــّدديـــة 
السياسية، في مجتمع يروم بناء مشروعه 

في اإلصالح الديمقراطي.
 على ما نحن بصدده، فيشير 

ٌ
ب مالحظ

ِّ
ُيَعق

األنظمة  فــي  دية  التعدُّ مبدأ  أن مصير  إلــى 
الديمقراطية يصل، في بعض أطــواره، إلى 
بــنــاء قــطــبــيــٍة تــتــجــاوز جـــوانـــب عـــديـــدة من 
تــعــّدديــتــه الــصــوريــة، حــيــث تــصــبــح معالم 
زة في أقطاب كبرى  الصراع السياسي مركَّ
أن تستوعب  يــفــتــرض  أقـــطـــاب  مــتــنــافــســة، 
املــتــشــابــه واملــتــقــارب، كــمــا تــســتــوعــب، فيما 
بهدف  الــواحــدة،  املصالح  توافقات  بينها، 
تــســهــيــل آلـــيـــات الـــصـــراع ودمــقــرطــتــهــا، إال 
أن  ما حصل في املشهد الحزبي من إنزال 
ِبيل مــا ذكــرنــا، ذلك 

َ
واخــتــراق لــم يكن مــن ق

الــفــائــزيــن، وهــمــا معًا جــديــدان  القطبني  أن 
ـــَبـــا آللــيــة الحملة 

َّ
َرت الــحــزبــي،  فــي مشهدنا 

االنــتــخــابــيــة بـــصـــورٍة تجعل الـــصـــراع على 
ــربـــي بــيــنــهــمــا فــقــط،  ــغـ مـــقـــاعـــد الـــبـــرملـــان املـ
بصورٍة تكشف عن وجود أشكاٍل من الخلل 
الـــقـــانـــونـــي والـــســـيـــاســـي املــــؤطــــر لــلــعــمــلــيــة 

االنتخابية ومستلزماتها.
التي  النتائج  ــان  ــصَّ

ُ
ــخ

َ
ت اثنتان  مالحظتان 

ـــبـــت عـــن انــتــخــابــات 7 أكـــتـــوبـــر: نــجــاح 
َّ
تـــرت

النظام السياسي في جعل املشهد الحزبي 
ل من قطبني، وهذه املسألة  ِدي يتشكَّ َعدُّ

َّ
الت

ظات عديدة. األمر الثاني، 
ُّ
تثير أسئلة وتحف

في  اليسارية  للِقوى  كبير  تــراُجــع  حصول 
املشهد الحزبي. نعرف أن املسألة ال تخص 
أجمع،  العالم  ففي  وحــده،  املغربي  اليسار 
يــمــكــن أن نــتــحــّدث عـــن أنـــمـــاط عـــديـــدة من 
تراُجع الِقوى اليسارية، وعن أنماٍط أخرى 
مــن الــتــراجــع الــتــي لحقت الــيــســار، ومــّســت 
ـــة.  ـــِســـيَّ ــذلـــك بــنــيــاتــه الــتــنــظــيــمــيــة واملـــؤسَّ كـ
كــمــا يمكن أن نــتــحــّدث عــن صــعــود اليمني 

املحافظ.
اليسار  يواجهها  الــتــي  التحديات  صــالبــة 

ــــب الــــســــوريــــة، ويـــقـــضـــي فــيــهــا  مـــديـــنـــة إدلــ
بعض الــوقــت، طبقًا ملــا أشـــار إلــيــه تقرير 
شــبــكــة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة. وكـــشـــف الــتــقــريــر 
 الــبــكــر بــــدا مــخــتــلــفــًا حـــني عــاد 

ّ
ــًا، أن أيـــضـ

مــن تــركــيــا/ ســوريــة إلـــى أملــانــيــا. وأعلنت 
 الــشــاب 

ّ
وكــالــة االســتــخــبــارات املــحــلــيــة أن

البالغ 22 عامًا وصل إلى مرحلٍة متقدمٍة 
مطار  على  بقنبلٍة  لهجوٍم  التخطيط  في 
برلني. ويعتقد املحققون، أن الهجوم كان 
بدوافع جهادية، وأنــه على صلة بتنظيم 

الدولة اإلسالمية اإلرهابي.
كـــــــــل هــــــــــــذه املـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات والــــــتــــــقــــــاريــــــر 
ـــح 

ّ
االســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة حـــــول شـــخـــص مـــرش

لــلــقــيــام بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة، بــقــي مــالحــقــًا 
 ال بــــأس بـــهـــا، صــــــادرة عـــن جــهــاٍت 

ً
فـــتـــرة

ــٍة واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــٍة، لــم  ــيـ ــائـ ــٍة وقـــضـ ــيـ ــنـ أمـ
زنزانته،  في  منتحرًا  يقضي  أن  في  تنفع 
بــحــســب الــتــصــريــح الـــرســـمـــي، فـــي ســجــٍن 
يفترض أن يكون عالي الكفاءة، من حيث 
لــســجــنٍي من  ــبـــة، خــصــوصــًا  األداء واملـــراقـ
ــاء أن الــســجــني لـــم يكن  ــنـــوع، بـــادعـ هـــذا الـ
العمليات  انــتــحــاريــة، وكـــأن  مــيــواًل  يظهر 
أنفسهم  أصحابها  يفجر  التي  اإلرهابية 
بني الجموع لحصد أكبر عدد من األرواح 
في أماكن التجمعات واملرافق الحساسة، 
وإن  انتحارية،  ميواًل  ذوها 

ّ
منف يحمل  ال 

 من 
ً
اختلفت التسمية التي تضفي مسحة

القداسة عليها الجهات التي تقف وراءها، 
بدعوى الجهاد والشهادة؟

النـــتـــحـــار شــخــصــيــة مــــن هـــــذا الــــنــــوع أو 
اليوم  العالم  في  بما يمور  موتها، عالقة 
من عنٍف وإرهاب، وصراعاٍت مدمرة، يقع 
اإلســــالم واملــســلــمــون فــي قــلــب إعــصــارهــا، 
ومتضاربة  ومتنوعة  كثيرة   

ً
أسئلة يثير 

أيضًا. لكن، يبقى القاسم املشترك الوحيد 
اللجوء،  فقضية  التشكيك،  عنصر  بينها 
الدائر في سورية، واملوقف من  والصراع 
الروسي  الــدور  ومــن  وممارساته،  النظام 
الذي تمارسه روسيا في سورية، وقصف 
حلب الشرقية، مع استعصاء تبني موقٍف 
ــة املــســلــحــة  ــعـــارضـ فـــاعـــٍل يـــفـــرض عــلــى املـ
إعادة تنظيم صفوفها، وفك ارتباطها مع 

الجماعات التي تتبنى الفكر القاعدي. 
هــــذه الــقــضــايــا تــقــســم الــســيــاســة الــغــربــيــة 
ــة عــمــومــًا، والــســيــاســة األملــانــيــة  ــيـ واألوروبـ
ــة بـــيـــغـــيـــدا  ــركــ ــحــ ــا، فــ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــًا، حـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
ــة  ــ ــن واليـ ــ ــلـــقـــت مـ املـــنـــاهـــضـــة لـــلـــجـــوء انـــطـ
ســاكــســونــيــا األملـــانـــيـــة، ولــلــيــمــني األملـــانـــي 
مــــوقــــف مـــــن قـــضـــيـــة الــــلــــجــــوء، ويــــمــــارس 
ضــغــوطــًا عــلــى الــحــكــومــة، بــاإلضــافــة إلــى 
ــي الـــعـــمـــل عـــلـــى كــســب  ــ ــر فـ ــ ــؤثـ ــ نـــشـــاطـــه املـ

ذهبت مصادر إلى أن هذا املوقف املغربي، 
والــذي جــرى تصريفه عبر وسائل اإلعــالم 
الرسمية، كان نوعًا من الرد على العالقات 
املصرية الجزائرية املتنامية، خصوصًا أن 
لــدى املغاربة مــخــاوف مــن إمكانية حــدوث 
تقارب مصري جزائري شبيه بالذي حدث 
ـــحـــد فيها 

ّ
الـــرمـــال 1963، حـــني ات فـــي حـــرب 

النظامان املصري والجزائري ضد املغرب، 
وتخشى الرباط أن يؤدي هذا التقارب إلى 
اعتراٍف مصري بما يسمى »بوليساريو«. 
وقـــد فــتــح املــوقــف املــصــري الــجــديــد املــجــال 
التحول  لخلفيات  وتحليالت  شــروح  أمــام 
وثّمة  وأســبــابــه.  املــصــري  للسلوك  املفاجئ 
جملة من األسباب كانت سببًا في السلوك 
خذه االنقالبي عبد الفتاح السيسي:

ّ
الذي ات

الــوهــم،  بجمهورية  مــصــر  تــعــتــرف  ال  أواًل، 
وهي أقرب إلى الرؤية املغربية في القضية، 
شأن كل الدول العربية باستثناء الجزائر. 
ولكن، منذ وصول االنقالبي السيسي إلى 
الحكم، بادر إلى زيارة الجزائر لتكون أول 
زيــارٍة خارجيٍة له، ثم بدأ التقارب املصري 
ــزائـــري، وإشــــــادة الــرئــيــس الـــجـــزائـــري،  الـــجـ
وزيــارة  بالسيسي،  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
الجزائر مرتني في  الـــوزراء املصري  رئيس 
 من ستة أشهر، لتصبح بعدها الطريق 

ّ
أقل

إلى جبهة  التوّدد املصري   ملسلسل 
ً
ُمعبدة

ــال وفـــود  ــإرسـ بــولــيــســاريــو االنــفــصــالــيــة، بـ
إعــالمــيــة وثــقــافــيــة إلـــى مــخــيــمــات تــنــدوف، 
ــائــــل إعــــالم  ــانــــت وســ ــر. وكــ ــزائــ جـــنـــوب الــــجــ
زيــارة  أخــبــارًا عن  »بوليساريو« قد نشرت 
الثقافة،  يــقــوده وكــيــل وزارة  وفــد مــصــري، 
ــام، ملــخــيــمــات تـــنـــدوف، بني  ــ دامــــت ثــالثــة أيـ

فـــي مــحــيــط الــعــمــل الـــحـــزبـــي فـــي مــشــهــدنــا 
بت 

َّ
ترت أخــرى،  صالبة  ها 

ُ
تعادل السياسي، 

ــه فـــــي الـــعـــمـــل  ــفـــسـ ــة الــــيــــســــار نـ عـــــن تــــجــــربــ
الخلل  إلــى تركة  ــارة هنا  السياسي، واإلشـ
التنظيمي التي تحملها كثير من أجنحته 
اِته 

َ
ن وتياراته، وإلى عدم قدرة كثير من ُمَكوِّ

ات  كيفيَّ فــي  التقليدي  إرثــهــا  تــجــاوز  عــلــى 
الت املجتمع والــقــيــم في  الــتــعــاُمــل مــع تــحــوُّ
مــجــتــمــعــنــا. إضـــافـــة إلــــى ذلــــك كــلــه، ُيـــواِجـــه 
ـــة عن 

َ
ــق ــَبـ ــْسـ ـ

ُ
ــن األحــــكــــام امل  مـ

ً
الـــيـــســـار جــمــلــة

تــيــاراتــه، وعــن مــعــاركــه ولــغــتــه، مــن دون أن 
ــف نفسه عــنــاء االلــتــفــات إلــى صــراعــات 

ِّ
ُيــَكــل

الــراهــن، وهــي صــراعــات تحمل، فــي بعض 
ــِرَكــة عقود 

َ
دة مــن ت أبــعــادهــا، جــوانــب ُمــَحــدَّ

ر  التصوُّ في  التاريخية  اليسار  أخطاء  من 
واملمارسة.

الـــتـــي حصلت  أن األحـــــــزاب  هــــذا  يــعــنــي  ال 
على أعلى أغلبية املقاعد البرملانية تتمتع 
ما  يــفــوق  تنظيمي،  أو  ســيــاســي،  بحضور 
ى، قــدر ما 

َّ
لــدى األحـــزاب التي نالت مــا تبق

يعني أن قدرة األخيرة على بلورة الوسائل 
ــهــا مــن التفاعل مع 

ُ
ــن ــَمــكِّ

ُ
والــوســائــط الــتــي ت

ــــع كتلة  مــســتــجــّدات الــكــتــلــة الــنــاخــبــة، ودفـ
الــعــزوف إلــى الــركــون إلــى عزوفها فــي زمــٍن 
تعجز  بلغٍة  يتحّدث  السياسي  فيه  أصبح 

كَّ مستغلقاتها وشطحاتها.
َ
النخب عن ف

)أكاديمي مغربي(

ــانــــي،  ــدد مــــن الــــشــــارع األملــ ــ تـــأيـــيـــد أكـــبـــر عـ
وقــــد الحــظــنــا تـــدنـــي شــعــبــيــة املــســتــشــارة 
حزبها  وشعبية  ميركل،  أنغيال  األملانية، 
في االنتخابات أخيرًا، وال يمكن أن نغفل 
حصلت  الــتــي  اإلرهــابــيــة  العمليات  تأثير 
ــرى  ــي أملــــانــــيــــا، وفـــــي دول أوروبـــــيـــــة أخــ فــ
الشعبي  املــوقــف  على  وبلجيكا،  كفرنسا 
من الحكومات. في أوروبا، يحتدم الصراع 
 في 

ً
الــذي أظهر فشال بني اليمني واليسار 

أدائــه،  العالي حــول  الشعبي  الرضا  كسب 
ــــي ينسق فــي أدائـــه  الــيــمــني األوروبـ بينما 
وفـــي طــروحــاتــه، ويــمــيــل إلـــى كــســب رضــا 
ــرائــــح أوســــــع مــــن املــجــتــمــع األوروبــــــــي.  شــ
فــفــي حـــني أقــــّر نــائــب رئــيــس وزراء واليـــة 
السلطات  أن  دولــيــغ،  مــارتــن  ساكسونيا، 
القضائية في واليته تتحمل »جانبًا« من 
املــســؤولــيــة لــوفــاة الــالجــئ الــســوري جابر 
البكر. وأضـــاف املــســؤول أن ذلــك نجم عن 
الخاطئة«، مشيرًا  التقديرات  »سلسلٍة من 
إلى »سوء تقدير ألهمية السجني ولحالته 
باستقالة  اليسار  حــزب  طالب  الصحية«، 
وزير عدل والية ساكسونيا، سيباستيان 
الــنــائــب عــن حـــزب الخضر،  ــال  غيمكو. وقـ
كوستانتني فون نوتس، إلذاعة أملانيا، إنه 
املسؤول  البد حاليًا من استيضاح هوية 
للعدالة  الــذريــع«  »الفشل  تحديدًا عن هــذا 

في والية سكسونيا.
ومــثــلــمــا انــقــســم الــجــانــب األملـــانـــي بــشــأن 
قـــضـــيـــة االنــــتــــحــــار، كــــذلــــك انـــقـــســـم الـــــرأي 
بـــني الـــســـوريـــني، خــصــوصــًا املــقــيــمــني في 
ــلـــجـــوء، لــكــنــهــم كـــانـــوا،  ــدان الـ ــلــ أملـــانـــيـــا وبــ
فكرة  حــول  متفقني  شبه  بتصريحاتهم، 
املــؤامــرة، إنما كــان االنقسام حــول الجهة 
املــؤامــرة، فمنهم من أشار  الضالعة بهذه 
إلى أن املستفيد من تغييب الحقائق هي 
الــنــظــام الــــذي يــقــصــف الــشــعــب الـــســـوري، 
بـــل مــنــهــم مـــن اســتــنــكــر ســلــوك الــســوريــني 
الــذيــن قــيــدوا جــابــر الــبــكــر، وســلــمــوه إلــى 
الــســلــطــات املـــســـؤولـــة، واتــهــمــوهــم بــأنــهــم 
»يــكــتــبــون الــتــقــاريــر بــبــعــضــهــم حــتــى في 
بــلــدان الــلــجــوء«، ومنهم مــن وجــه االتــهــام 
إلى األنظمة الغربية التي تغذي اإلرهاب، 
وتتحالف معه، من أجل تنفيذ أجنداتها، 
خــصــوصــًا وأن  جــابــر الــبــكــر ُمــعــتــرف به 
الجئًا، ومشتبهًا بإعداده اعتداًء إرهابيًا. 
ومــــع هــــذا، تــمــّكــن، فـــي مــرحــلــة أولـــــى، من 
الــهــروب، على الــرغــم مــن حشد عــدد كبير 
ــوات الــشــرطــة. وفـــي نــهــايــة املــطــاف،  مـــن قــ
نــجــح ثــالثــة مــن مــواطــنــيــه الــســوريــني في 

القبض عليه، وليس الشرطة األملانية. 
 
ً
في النتيجة، يبقى انتحار البكر انتكاسة
بــالــنــســبــة للكشف عــن مــتــورطــني آخــريــن 
وجـــهـــات مستفيدة،  وداعـــمـــني وشــبــكــات 
بينما موت سكان حلب بقصف الطيران 
واملـــدافـــع والــحــصــار مــســألــة ليست بهذه 
الجسامة التي يفترض أن تدفع الضمير 
ــى أن يــمــســك الــــقــــرار وحـــده  اإلنـــســـانـــي إلــ
بــقــبــضــٍة مــن حــديــد، ويــرغــم كــل األطــــراف 
عــلــى وقــــف وحــشــيــتــهــا فـــي االنـــتـــقـــام من 
الشعب الــســوري الـــذي ال يــريــد لــه العالم 
أن يحلم بحياٍة كريمٍة حرٍة عادلة، مثلما 
النفسية  واضــطــرابــاتــه  بــآالمــه  يستهني 
فـــي مـــواطـــن الــلــجــوء الــتــي تــفــعــل فعلها، 
بعد رحــلــٍة صـــارع املـــوت فيها يحمل في 
ذاكرته صور دمــار بيوته وأهله، وتــزداد 
الفجوة اتساعًا في داخله، فجوة القطيعة 
مع املكان الذي هو، بأبسط تعريف، كان 

ُيدعى وطنًا.
)كاتبة سورية(

سلوك مصري معاٍد للمغرب

اليسار المغربي في مفترق الطرق

»انتحروني«... على الطريقة السورية

أضحت مصر الرسمية 
بعد االنقالب تسير 

عكس المصالح 
العربية

يُواِجه اليسار جملًة 
من األحكام الُمْسَبَقة 

عن تياراته وعن 
معاركه ولغته

لم يظهر جابر البكر 
من الفراغ فجأًة، 

قبل أن يقبض عليه 
الجئون سوريون، 

يسلموه إلى 
السلطات األلمانية

آراء

سالمة كيلة

 عظمى«، واشتغلتا على الهيمنة 
ً
تركيا وإيران من الدول التي حاولت أن تصبح »دوال

على »الشرق األوسط«، فقد ارتبط نجاح حزب العدالة والتنمية في الوصول إلى الحكم 
بـ »نفور« األتراك من أوروبا التي ظلت عقودًا رافضة قبولهم في عائلتها، حيث ظهر 
التيار اإلسالمي  أن  امليل نحو الشرق وامليل »اإلســالمــي«، خصوصًا  االرتــبــاط بني 
ز على »العودة الى الشرق«، وعّبر عن برجوازية »املدن الصغيرة« واألرياف.

ّ
كان يرك

لــهــذا، اعــتــمــدت ســيــاســة الــحــزب عــلــى »صــفــر مــشــاكــل« وتــرتــيــب الــوضــع الــداخــلــي 
اقتصاديًا )وهو ما نجح الحزب فيه(، والتحّول إلى »دولة عظمى«. وكان في ذلك يميل 
إلى »االبتعاد« عن أميركا، وهو ما ظهر في الحرب ضد العراق واحتالله سنة 2003، 
ورفض مساوقتها في حصار النظام السوري سنة 2005. وإذا كانت خالل ذلك تعّبر 
الحقيقية«  »البرجوازية  يمثل  الذي  الجيش  من  »برجوازية هامشية« مرفوضة  عن 
بنت نظام أتاتورك، فقد دفعت األزمة االقتصادية العاملية سنة 2008 إلى أن تنخرط 
هــذه »الــبــرجــوازيــة الحقيقية« فــي املــشــروع األردوغـــانـــي )وهـــو مــا سمح بالسيطرة 
الــذي فتح لها سوقًا واسعًا هو »الشرق األوســـط«، أي  الجيش(،  شيئًا فشيئًا على 
سورية والسعودية ودول الخليج والعراق ومصر وليبيا، إضافة الى أسواق في آسيا 
الوسطى، من دون أن يقطع مع السوق األوروبــي، ومن ثم فتح السوق الروسية التي 
باتت هي األكبر. حققت تركيا نقلة مهمة خالل سنوات حكم حزب العدالة والتنمية، 
 ألوروبــا وأميركا. وإذا كانت 

ً
وسعى الحكم خاللها إلى أن يجعل تركيا قوة موازية

الثورات العربية قد ساعدتها على »كسب« مصر، فقد خسرت ليبيا، ومن ثم حققت 
خسارتها األكبر، حني اندلعت الثورة السورية، واملسار الذي سار الصراع فيه، والذي 
الــذي أدى  الخليج، وخسارتها سورية ذاتها، األمــر  الى  حرمها من »طريق سلعها« 
 إلى الصدام 

ً
إلى صعوباٍت اقتصادية كبيرة كانت تدفع الحكم إلى التشنج، وصوال

الــصــراع على ســوريــة، ومــن ثم إعــادة العالقات بينهما. ويظهر  مع روســيــا، نتيجة 
واضحًا اآلن أن أميركا تكبح امليل التركي إلى فرض سيطرة على »الشرق األوسط«، 
و تراجع االهتمام األوروبي بوضع تركيا، ولم يعد أمامها سوى التحالف مع روسيا، 
األمر الذي يعترضه تناقٌض في املصالح في سورية خصوصًا، وتنافس في آسيا 
الوسطى. وتركيا تغرق في أزمة اقتصادية، لن تسمح لها بالتمّدد كما كان طموح 
أردوغان. عملت إيران أيضًا على السيطرة على »الشرق األوسط«، وكانت قد عّززت 
الله كــأداة »إعالمية« تبّرر دوره في  الــســوري، وأّســســت حــزب  النظام  عالقاتها مع 
 
ً
املنطقة، تحت عنوان »الصراع مع إسرائيل«. وكان االحتالل األميركي للعراق فرصة

ملّد سيطرتها على العراق، من خالل وضع أميركا أزالمها في السلطة تحت عنوان: 
حكم األغلبية. لكنها هيمنت بشكل كامل بعد االنسحاب األميركي، حيث »وضعت 
يدها« على النظام. وقد تمّددت تحت عنوان طائفي، هو »الشيعة«، وبدت أنها تتغلغل 
الهيمنة، لكي تصبح  أو كتحسني ملواقعهم، بينما كانت تريد  »الشيعة«،  دفاعًا عن 
»دولة عظمى« تسيطر على كل الشرق العربي، وهو األمر الذي أوصلها، بعد لبنان 

وسورية والعراق، إلى اليمن.
 عظمى«، حيث طــّورت 

ً
ــة لكن، كــان البرنامج النووي األســاس في انطالق إيــران »دول

ــقــت إنـــجـــازاٍت كــبــيــرة، لــم تــتــراجــع عنها إال 
ّ
مــن قــدراتــهــا الــنــوويــة بشكل الفـــت، وحــق

نتيجة الحصار االقتصادي األميركي، خصوصًا على النفط، ما منعها من القدرة 
على بيعه، أو الحصول على مردوده، بسبب أنه يباع بالدوالر حصرًا. ولم تفلح كل 
مــحــاوالت االلتفاف على العقوبات حــني وصــل األمــر إلــى النفط. بــهــذا، وافــقــت على 
وقف برنامجها النووي، وسلمت اليورانيوم املخّصب لروسيا، وهو األمر الذي فرض 
أنها  العراق وسورية، حيث  لعملية »ضغط« لكي تتراجع سيطرتها في  أن تخضع 
تخضع لضغط أميركي، لكي تقبل بدور محدود في الخليج، لضمان استقراره، مع 
إنهاء دورها الخارجي الذي كانت تطمح إليه. وهي بهذا ربما تسير إلى التفاهم مع 

أميركا. وفي سورية، لن يكون من دور لها، ألن سورية »محمية« روسية.

أحمد عمر

للجوار والنجدة، ويعني:  اليد فيه طلبًا  ـــاري، ويعني غمُس 
َّ
ن زُّ يــده في  نــوري  غمس 

ــارك، وتظهر عورتك، وقال: خال.. اشرح 
َّ
ن  زُّ

ُّ
أنا في عرضك، إذا لم تنجدني فسأحل

لصديقتي ماري معنى رفع املعنويات والروح املعنوية.
مها 

ِّ
ه األملانية، وهو يعل كانت ماري قد أبرمت عهدًا وديًا مع تلميذها نوري: هي تعلمِّ

العربية. ويبدو أنه خدعها، فهو ال يعرف ال العربية وال الكردية، إنه يعرف أمرًا واحدًا 
ار وما تحته، والحق 

ّ
ن فقط تعرفه الكائنات كلها، وهو السعي إلى غريزتي ما فوق الزُّ

أنه يحبُّ األناشيد الحماسية الوطنية. شرحت لها املسألة من إعالم النظامني، السوري 
مة، وفي مصر تتحطم، وكالهما يجتهد في إظهار 

ّ
واملصري. الدولة في سورية محط

عندما  السيارة،  أنَّ  باإلنكليزية،  لها،  وشرحت  الحب.  ظهر سفينة  على  كأنه  البلد 
تنام إحدى عجالتها، يصلحها السائق، وقد نامت جميع عجالت الدولة، وهي تعمل 
 

َ
حاليا مثل عربٍة على الحديدة، يجّرها بغل، والبغل وراء العربة، وأحيانًا يساعد البغل
بفيلم،  ترفع  قــد  أو  محلل سياسي،  بصفة  الشاشة،  على  املعنويات  رفــع  فــي   

ٌ
بلبل

مثال ذلك فيلٌم عن السياحة في سورية، وهي تتحطم بالقنابل العنقودية والفراغية 
واالرتجاجية. وقلت للصبية األملانية الشقراء التي كانت تلبس بنطلونًا ممّزقًا، كأنما 
ق من كل فتحٍة، 

ّ
نهشه ألف كلب مسعور، فكان ضوء لحمها األبيض املتوسط يتدف

فتهبط معنوياتي إلى الصفر، تحت األنقاض: إننا عشنا في دول توصف إعالميًا 
بالنائمة بتصحيٍف بسيط، والتصحيف  نتنّدر عليها، فنصفها  بأنها نامية، وكنا 
رة، في العقود الخالية، تحرص على رفع 

ّ
استبدال حرٍف بحرف، وكانت الدولة املوق

املعنويات باألناشيد الحماسية، واملسلسالت الوطنية أو الخيالية أو التاريخية، فاملهم 
تهجير العربي من واقعه إلى منازح سعيدة وبعيدة. وذكرت لها أنَّ جارنا في الحي، 
 من الرصاص، عندما رأى رأفت الهجان يرسل 

ً
وهو محام، ارتقى السطح وأطلق رشقة

اب 
ّ
ت على العن

ّ
أول رسالة »إس إم إس« من تل أبيب، فضحكت ماري عن لؤلٍؤ، وعض

بــأن منحته  نــوري، وهــو يقول لها: ما رأيــك »بشرحي«؟ فجاوبته  بالبرد، ثم قّبلها 
 البغال التي تجرُّ العربة أنَّ الشعوب العربية 

ّ
قبلة وتركت لي سمعها. ومن ُحسن حظ

 بالطرائف، فهي 
ً
 طغاتها أحقابًا، مستعينة

ِّ
 بالله الواحد القهار، فعاشت في ظل

ٌ
مؤمنة

أداة انتقام عنقودية وفراغية لفظية، ال تسمن من جوع، لكن تربط على البطن حجرة. 
العقاقير واألدويـــة؛ حبوٌب  النضد، فتبعثرت  الشرح كيٌس من فوق  أثناء  سقط في 
نــوري، وهي تصفيرة لجريح شهد مائة  َر 

ّ
وَمراهم ولصقاُت جــروح وحقن.. فصف

 بسهم، 
ٌ
 أو رمية

ٌ
زحٍف أو زهاءها، وما في جسمه موضع شبٍر إال وفيه ضربة ٌأو طعنة

 واحدة، ولم يحمل سالحًا قط، سوى سكني 
ً
مع أّن صاحب األدوية لم يخْض معركة

املطبخ، وعاش في حياته كما يعيش البعير، فال نامت عجالت الدولة. 
، فكنت أجيبه: هذا الدواء لخفض الضغط، وهذا: لرفع 

ً
 واحدة

ً
وسأل عن األدوية واحدة

الضغط، وهذا إلذابة الحصى في املثانة، وهذا إلذابة الصخور الدهنية في الدم. 
وهذا املرهم خال؟ فهمست في أذنه بغرض املرهم فضحك.

من أين حصلت كل هذه األمراض خال، فأنت ما شاء الله مثل الحصان؟
الــحــرب، يا   في 

ً
 هــذا النظام، كأنه عــاش ثمانني حــوال

ِّ
 تحت ظــل

ً
 سنة

ْ
قلت: من يعش

سبعي. 
إليها  النضد، فمدَّ يده  انتبه سبعي إلى حّبٍة، حــاول الحصان أن يخفيها وراء قدم 
مثل مفتش بوليسي، وقد ضبط املتهم بالجرم املشهود. ابتسم ابتسامة ليث املتنبي: 

ما هذه خال؟
رني بحكاية الفرزدق مع الغالم، 

ّ
 زنــاري، قاتله الله، ذك

َّ
فضحني أمام الصبية، وحل

ى. ، والسكوت من ذهب، وأحيانًا من حديٍد محمَّ فبلعت غصتي وسكتُّ
فقال: أنت وحيد وحصور خال، فأين تذهب بمفعول هذه الحبة امللعونة؟

قلت متلعثمًا: ذكرى وأطالل... ورفع معنويات.
ثم خرج الحصان هائمًا على وجهه، وقد صارت معنوياته وعجالت روحه كلها على 

األرض، ويدفعها من الخلف.

عبد الحكيم حيدر

 املهندس خيرت الشاطر يمثل دور )الشيطان( الفعلى لإلخوان املسلمني لدى 
ّ

ظل
اإلعــالم املصري، كمفتتح لالنقالب على أول تجربة ديمقراطية في تاريخ مصر، 
حتى ظّن الناس أن الشاطر هو راسبوتني الذي يتزوج الفتيات السوريات البكر يوميًا 
بأرخص األثمان، وهو الذي يدير االقتصاد املصري من بيته، وهو الذي يدير ميدان 
رابعة العدوية، وهو الذي يدير قصر االتحادية، وهو الذي يدير محمد مرسي نفسه، 
وهو الــذي يدير مكتب اإلرشــاد، وهو الــذي يدير األرض والــزرع والسوق والضرع 
ولبنه. حتى تم مسك الرجل في غرفة نومه بأخس أسلوب أمني رأيته في حياتي، 
وهو بجلباب منزلي متواضع مع السيدة زوجته، وال معه سالح وال معه حتى فتاة 
سورية من الالتي تزوجهن، وال أبدى الرجل أيًا من وسائل العنف أو املقاومة، فأين 
ذلك الراسبوتني والشيطان، والذي يتحكم في أرض املحروسة مصر بقوة قتالية 
تصل إلى 50 ألف مقاتل، كما ذكرت صحف ونخب مصرية احترفت الكذب لصالح 
أية سلطٍة بشكل فج، منذ 1952 نظير الفتات، وبعض الصحف األخرى هّونت من 
األمر، وقالت هم عشرة آالف فقط. ألم يكن حتى خمسة أو ستة من هذه الخمسني 
تطمع في الشهادة، وترمي طلقة في سبيل الله، حماية لزعيمهم ليلة القبض عليه 
اعها ال يشعرون بالخجل وال االعتذار، 

ّ
من غرفة نومه. ولكن، دائما األكاذيب وصن

حتى إن الشيطان الثاني، وهو رجل األعمال، حسن مالك، الذي اتهمته الصحافة أنه 
هو سبب أزمة الدوالر )وهو شيطان الدوالر والصرافة أيضا(، قبضوا عليه، وقد 
وصل إلى عامه الثاني في السجن، فتضاعفت قيمة الدوالر في السوق السوداء )وما 

زال شيطان الدوالر في السجن بال محاكمة(، فأي عار هذا؟.
اإلخــوانــيــة  ــدارس  املــ كــل  أن  إلــى  إلــى منتهاه، لوصلنا  الشيطنة  مــددنــا خيط  ولــو 
واإلسالمية عامة هي التي أفسدت األجيال في مصر، وهي سبب فساد األجيال 
التي قامت بالثورة، فتم تأميم املدارس، وباملّرة مّدوا الخط، فطاول التأميم املتاجر 
على  تخجلهم،  لم  العامة  الثانوية  تسريبات  فضائح  أن  والغريب  واملستشفيات، 
 أن يكون أوالد 

ً
الرغم من أن اإلخوان في السجون ومدارسهم مغلقة، واألكثر غرابة

املسجونني ظلمًا منهم أوائل في الثانوية العامة بالفعل )إذن، هؤالء عفاريت يديرون 
ت ثمارها وعناقيدها، 

ّ
الكنترول(، حتى وهم وراء القضبان. أما الخّسة، وقد تجل

العامة،  الثانوية  أوائــل  الثانية من  التعليم، حينما يرفض تكريم  فتتأكد في وزير 
ألنها مجّرد ابنة )لشيطان إخواني محبوس(، فأية مهانٍة للعقل وأية مهانة لإلنسان 
 يندى له 

ً
بعد؟. أما لو مددنا خط الشيطنة املفضوح إلى منتهاه، فسنرى خجال

جبني اإلنسانية من هول فجوره، ألن الصبي )مخترع أسيوط( الذي فّر بجلده إلى 
اإلخواني وأعمامه )فهذه شهادة  أوباما  أما  اآلخــر.  أميركا، سيكون إخوانيا هو 
اإلخــوانــي، حتى طاول  الخط  نسى(، واكتمل 

ُ
ت التي ال  الجبالي  املستشارة تهاني 

املــّرة، بشهادة  مــدام هيالري كلينتون بشحمها ولحمها )إخــوان برضه(، وهــذه 
الدكتور عماد جاد. وواضح أن الدكتور عماد جاد رآها تصوم اإلثنني والخميس 
 أم مختمرة؟  أما لو 

ً
في مقر جماعة اإلخوان في املقطم، فهل كانت ساعتها منتقبة

ممدنا خط الشيطنة إلى منتهاه، فسنرى أن مطلقي التماسيح في محافظة البحيرة 
ومياه البحر األحمر كانوا )إخوانًا برضه(، ومن يحّرضون الخليجيني على إفساد 
العالقات مع مصر إخوان، وقناة الجزيرة يديرها من ساسها إلى راسها إخوان، 
ومحمد ناصر ومعتز إخــوان، وأردوغـــان إخــوان وداعــش أيضًا، حتى وإن قاتل 
داعــش، وخالد أبو النجا إخــوان، ومحمد أبو تريكة ومانويل جوزيه إخــوان )بس 
مانويل تابع للشعبة اإلخوانية في شبه جزيرة إيبريا، ويصلي الفروض الخمسة 
اب مصر)إخوان 

ّ
كت اتحاد  إن فصيال في  الفضيحة(، حتى  في ســره خوفًا من 

برضه(، وبالطبع عمر الليثي إخوان، وسواق التوكتوك إخوان ويجري حصر ملفه 
الضريبي، بعدما تبنّي أنه يمتلك مصنعًا للتكاكت في سوهاج يتعامل مع إسرائيل 
نعيم تشوميسكي  الحاج  القائمة  وبالطبع تشمل  بــراس(،  )راس  رأســا  وإثيوبيا 

والحاج روبرت فيسك.

بدر الراشد

منذ إقالة رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر املحمد، لم تجمع املعارضة الكويتية 
على شيء. أجمعت على مقاطعة انتخابات مجلس األمة )البرملان( في 2013، لكن 
أقلية  املقاطعة  أن املصّرين على  انهار هذا اإلجماع. واآلن، يبدو  بعد ثالث سنوات، 
الشعبي،  العمل  كتلة  قيادات  وأحــد  السابق،  األمــة  يتقدمهم رئيس مجلس  »مهمة«، 
أحمد السعدون. جاء حل مجلس األمة، األسبوع الجاري، بطلب من مجلس الوزراء 
 مفاجئة، خصوصًا وأن املجلس لم يكن مشاغبًا كاملجالس التي 

ً
»املستقيل«، خطوة

املوعد األصلي  الطقس في  املفاجئ )بمبّررات ذكر منها حــرارة  الحل  سبقته، لكن 
صيف 2017!( قد يعني أيضًا عدم الرغبة بعودة املعارضة إلى قبة البرملان الذي ظل 
 على األوضاع التنموية في الكويت، 

ً
هادئًا ثالث سنوات، من دون أن ينعكس هذا فعال

والتي يتهم مجلس األمة، واملعارضون داخله، بتعطيلها. 
جاء الحل املفاجئ ليربك املعارضة، لتتخذ قرار إنهاء املقاطعة، أو االستمرار فيها، 
سريعًا. لكن بما أن أغلب الكتل والتجمعات املعارضة أعلنت مسبقًا إنهاء املقاطعة، 
السيما اإلسالميون من »اإلخوان املسلمني« والسلفيني، إال أن االستعداد النتخاباٍت 
مبكّرة، لم يكن موجودًا على جدول أعمالهم، وهم املترقبون النتخابات صيف 2017. 
ال يظهر اليوم أن املعارضة استفادت من مقاطعة انتخابات مجلس األمة، في العام 
2013، والتي جاءت احتجاجًا على إقرار قانون الصوت الواحد، والذي، بحسب قادة 
أشخاٍص ال يستحقون  االنتخابات، ووصــول  في  التالعب  على  املعارضة، يساعد 
للمقاطعة،  بالحشد  املــعــارضــة  مبالغة  أن  يــبــدو  لــكــن،  ــال.  املـ بسطوة  ــة«  األمـ »تمثيل 
واعتبارها مسألة مبادئ، هو ما جعل التراجع عن تلك الخطوة اليوم، محرجًا، وإن 
لم يكن صعبًا.   هناك عدة عوامل جعلت قرار املقاطعة غير مفيد، أهمها عدم إجماع 
املعارضة في الكويت على مشروٍع سياسي واضح، منذ إجماعهم على رفض رئيس 
الــوزراء السابق، واملطالبة باستقالته، منذ 2008 تقريبًا. كما أن األوضــاع اإلقليمية 
انعكست على الكويت بشدة، وجعلت األوضــاع السياسية مربكة، فقد مــّرت سنتا 
2014 و2015 أصعب ما يمكن على الكويتيني، ما بني خاليا تنظيم الدولة اإلسالمية 
)داعش( واستهدافه مساجد في الكويت، إلشعال فتنٍة طائفية، وخاليا تابعة لحزب 
التي  الكويتية  السلطات  مــا، بحسب  اإليــرانــي، تستعد لشيء  الثوري  والحرس  الله، 
تعتده  لم  والــذي  املخيف،  األمني  اإلشكال  الخاليا وأسلحتها. مع هذا  قبضت على 
النفط، والسياسات الحكومية  العراقي، جاء انخفاض أسعار  الكويت منذ االحتالل 
وإن  السياسي،  باالرتباك   

ً
الصعبة مقترنة االقتصادية  األوضــاع  لتجعل  التقشفية، 

 
ً
تجاوزت الكويت، كما يبدو، اإلشكال األمني العام الجاري. قدر الكويت أن تكون دولة

الوضعية  هــذا  والقبلي.  الطائفي  بتنوعها  تحفل  وأن  إقليم مضطرب،  في  صغيرة 
الجيوستراتيجية واالجتماعية، باإلضافة إلى وجود دستور ديمقراطي، نسبيًا، منذ 
1962، جعل للكويت وضعية مختلفة في املنطقة. لكن االضطراب في العراق، واألطماع 
اإليرانية، وتهديد اإلرهاب، كلها عوامل حاسمة في وضع الكويت السياسي، العوامل 
التي طغى حضورها في البالد، على اإلشكال الداخلي، بعالقة السلطة باملعارضة، 
وبنية السلطة نفسها، ومشكالت املعارضة فيما بينها.  ربما كان قرار املعارضة، 
 عنه، خصوصًا مع خفوت 

ً
العودة إلى البرملان، صعبًا. لكن، ال يبدو أن هناك بديال

الــحــراك السياسي خــالل الــســنــوات الــثــالث املــاضــيــة، على عكس الــحــراك منذ حملة 
»نبيها خمسة« أو »الحملة البرتقالية« املطالبة بتغيير الدوائر االنتخابية في الكويت 
إلى خمس دوائر، في العام 2006.  ستعود املعارضة، أو أغلبها، إلى البرملان، وسيتم 
األغلبية ألي  أّســس على قاعدة عدم منح  انتخاب بعض رموزها في نظام برملاني 
كتلة. وسيعود الجدل بني الحكومة واملعارضة داخل املجلس، وفق الدستور الكويتي، 
والذي منح الكويتيني هذا الحق، منذ ما يزيد عن نصف قرن. لكن تجربة السنوات 
، في عالقة السلطة باملعارضة، فال السلطة تستطيع 

ً
الثالث املاضية ستكون مؤثرة

، وال املعارضة قادرة على معاندة السلطة، وفي النهاية 
ً
أن تتجاهل املعارضة طويال

الحسم لصندوق االنتخابات، واألسس الدستورية للبالد.

أيضًا إيران وتركيا الآللئ البهيّة والروح المعنوية

الكويت: العودة إلى البرلمانعفاريت »اإلخوان«
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إذا عــمَّ الفســاد فــي الدولــة، فــإّن أول مراحــل إصالحهــا 
الفوضــى« ابــن خلــدون. ألقــى علــي عبداللــه صالــح فــي 
افتتــاح كليــة الهندســة فــي جامعــة صنعــاء عــام 1985، 
كلمــة قــال فيهــا باليمنيــة الدارجــة »العلم الــذي تعلمتوه 
ــة مــن دكاتــرة 

ّ
مثــل العصيــد فــي الجمنــة«، مخاطًبــا ثل

مــن جامعــات  بأنواعهــا، يحملــون شــهادات  الهندســة 
دولية عالية املســتوى، كانوا منصتني. في ســنني تالية، 
أن  يســتطيعوا  ولــن  والجمنــة«،  »العصيــد  ســيعرفون 
ُيخرجوا العصيد من الجمنة، ومنهم من ســيبحث عن 
مــالذ. لــم تكــن ســهًوا تلــك الكلمــات، ال بــّد أنــه كان لهــا 
م لنــا الواقــع  هــدف، وبصــرف النظــر عــن التأويــالت؛ قــدَّ
أكثر من حقيقة. كانت رؤية املخلوع للعلم بتلك الطريقة 
يلقــي  كان  )تنميــة(،  هــو  يــراه  نوعًيــا  فســاًدا  تعكــس 
خطابه من منصٍة لم يشّيدها، أي كان يقف على تنمية 
غيــره، لــم يكن يكترث؛ ســوى للعلم الذي أدخله الجمنة، 
ا سيكسر الجمنة على العلم. في وقٍت كانت فيه 

ً
والحق

سعة، وبطون املصلني خاوية، في نوفمبر/ 
ّ
املساجد مت

تشــرين الثانــي 2008؛ افتتــح جامًعــا باســمه، وضعــه 
أربعــني عاًمــا، وكان  علــى عملــة هزيلــة كهزالتــه، قبــل 
يتقّرب إلى الله بذلك الفعل، ويّمن على الشعب. لم يكن 
يخفــى علــى أحــد فســاد صالح، لكن مقولــة ابن خلدون 
 فــي رفــوف مكتبــات املســؤولني، وكانــوا 

ً
كانــت مخفيــة

:الحمدللــه علــى نعمــه،  يعّرفــون الحيــاة بهــذه الطريقــة 
بيــوت، ســيارات، ســفريات... الحمدللــه، وبــني الحمديــن 
كان الشعب يحتضر. لم يكن صالح يدرك الجناية التي 
يصــّر علــى ارتكابهــا، بحــق الجمهوريــة/ الديمقراطيــة؛ 
فــي حــق الشــعب والعلــم، وال الفوضــى التــي يعنيها ابن 
خلدون، حْسبه أن تستمر عجلة التنمية الذاتية. وبينما 
ا بالعلم، بعد 

ً
 مضيئ

ً
كان اليمنيون ينشــدون مســتقبال

أن تحّرروا من كوابيس الخرافات اإلمامية؛ كان صالح 

يســخر مــن العلــم الــذي ُيشــيد بــه فــي خطابــات أخــرى؛ 
ــه إن لــم يكــن؛ ما قامت ثورة ســبتمبر املجيدة.  

ّ
مؤكــًدا أن

كان يعني بجملته تلك أّن ذلك العلم الذي اكتسبه أولئك 
ا، لكنــه لــم يّوفــر 

ً
الدكاتــرة لــم ُيســتفاد منــه بعــد. حســن

 العلــم فــي 
ّ

إمكانيــات لترجمتــه إلــى واقــع. وبالتالــي، ظــل
ــه ال يريد أن يدرك. 

ّ
ــه الســبب، أو أن

ّ
)الجمنــة( وال يــدرك أن

 أّن العلــم أســاس بنــاء الــدول، وال يكــون كذلك 
ٌ

ومعــروف
إال باإلهتمــام بــه. لــم يحصــل العلم، فــي فترة حكم علي 
عبداللــه صالــح، على اهتمــام كالذي حصلت عليه القوة 
ــا، والجنايــة علــى 

ً
العســكرية التــي دّمــر بهــا اليمــن الحق

العلم أخطر الجنايات على اليمن.
رقه في تطويع املتعلمني، وجعلهم تابعني 

ُ
كان لصالح ط

ّدامه على أرضية أحدهم 
ُ
ط خ

ّ
ه كان ُيسل

ّ
له، ومن ذلك أن

، ويبــدأون اإلنشــاء فيهــا؛ فــي وقــٍت يســتغيث فيــه 
ً

مثــال
طمئن، أن أرضه ســتعود له مع ما 

ُ
ذلــك املظلــوم؛ يأتيــه امل

نشــئ فيهــا هديــة، فــي املقابل خطــوط حمراء يجب 
ُ
قــد أ

تجاوز. تلك الرواية مشهورة ومتداولة، سمعتها 
ُ
أن ال ت

مــن أحــد أكاديميــي جامعــة صنعــاء. نســتخلص منهــا 
علــى  ويقضــي  باملــال،  العلــم  ُيفســد  كان  صالــح  أن 

الديمقراطية.
الديمقراطيــة التــي يتحــدث عنها كثيــًرا؛ لم تكن متوفرة 
ذكر في تلك الخطابات املزيفة، واإلمامية التي 

ُ
بقدر ما ت

كان يمقتها في كل مناسبة وطنية؛ كان ُيمارسها في 
لباس جمهوري، فجنى على اليمن جمهورية وشعًبا.

وليــس  كثيــرة،  اليمــن  علــى  وجناياتــه  صالــح،  فســاد 
ه ال ينبغي 

ّ
بإمكاننا حصرها في سطور، والخالصة أن

أن نوائم بينها وبني ما ُيطلق عليها إيجابياٍت حصلت 
فــي عهــده، ألّن األخيــرة حــق للشــعب عليــه، والحقــوق 

ّوفر.
ُ
نتزع إن لم ت

ُ
ت

عبد الرحمن مزارق )اليمن(

البســطاء«... كلمــة بســيطة فــي تركيبتهــا 
العميقــة املعنــى، فــال أحــد يمكنــه التعبيــر 
عن البســطاء بصدق، فمهما قلنا وكتبنا، 
لــن يفــي هــذا بوصــف أوجاعهــم وآالمهــم، 
مثلمــا يعّبــروا هــم عــن أنفســهم بعفويــة، 
فمــا ينقــل عنهــم مكتوًبا أو متلفًزا يشــهد 
بوجعهــم وتلقائيتهــم الشــديدة، ومن دون 
ترتيب مسبق وبتعبيرات بسيطة كما هم 

أيضًا.
يقولون إّن حوالي 50% فقط من تعداد أي 
شــعب هم من يشــكلون الطبقة السياسية 
)يشــتغل ويهتم بالسياسة( مثل األحزاب 
املجتمــع  ومنظمــات  الضغــط  وجماعــات 
املدنــي والنشــطاء وغيرهــم، أمــا البقية فال 
تدري من لعبة السياسة شيئًا، بل وتبتعد 
عنهــا مــن األســاس، وفقط يهمهــا حياتها 
اليومية واملعيشية، وال تعبأ بالبقية. عندما 
ننظــر إلــى الطبقتــني الســابقتني، نجدهمــا 
غيــر مترابطتــني، وال توجــد حلقات وصل 
بينهــم، وهــذه معضلــة كبيــرة، فمن ناحية 
لصياغــة  السياســية  الطبقــة  تســعى  ال 
مطالــب النــاس واحتياجاتهــم فــي صــورة 
مطالــب سياســية واقتصاديــة، وال الطبقــة 
مــن  االســتفادة  علــى  قــادرة  السياســية 
حــراك الطبقــة البســيطة من ناحيــة أخرى، 
وهــذه معادلــة صعبــة، لم يقترب منها أحد 
بقــوة حتــى اآلن. وللداللــة على هــذا الكالم، 
ة اســتمرار 

ّ
العامــل الرئيــس فــي ترجيح كف

الجمــوع  فــي مصــر هــي  ثــورة 25 ينايــر 
الغفيــرة غيــر املسّيســة التــي انضمــت إلــى 

ينايــر،   28 الغضــب  جمعــة  فــي  الحــراك 
آملــني فــي تحســني األوضــاع االقتصاديــة 
واالجتماعيــة، وهــذا كان دافعها أيضًا في 
املشــاركة فــي الحراك والعملية السياســية 
واالنتخابيــة التــي تلــت الثــورة إلــى مــا قبل 
االنقالب، ثم ارتّدت جماهير البســطاء إلى 
منوالهــا األّول، بعــدم االكتراث بالسياســة، 
اســتيعاب  فــي  الجميــع  فشــل  أن  بعــد 
مطالبهــم، والســعي الجــاد إلــى تحقيقهــا، 
ثم جاء االنقالب، لينســف أحالم البســطاء 
علــى  الحصــول  فــي  يــدرون(  ال  )وهــم 
الحــد األدنــى للحيــاة. وللحــق، لــم يشــارك 
الحكــم  عــودة  فــي  املعدمــون  البســطاء 
العســكري، وأّن الطبقتني العليا والوسطى 
بــوا لــه 

ّ
هــم مــن أّيــدوا االنقــالب، بعــد أن رت

بمســاعدة األجهــزة األمنيــة واملخابراتيــة، 
إلــى الصــدارة  العســكري  وأعــادوا الحكــم 
 بعــد الثــورة، 

ً
مجــّدًدا، بعــد أن تــوارى قليــال

وطرفــا الصــراع هــم مــن ســاهم فــي عــودة 
الحكــم العســكري، ســواء املعارضــة التــي 
)الكنيســة،  االنقــالب  وســاندت  دعــت 
الســلفيون، القــوى الديمقراطية والليبرالية 
والقومية وكثير من اليساريني، أو إجماال 
القــوى  زورًا  أنفســهم  علــى  يطلقــون  مــن 
املدنيــة( باإليجــاب مــن جانب، أو من كانوا 
يحكمون )اإلخوان( بفشــلهم وبأخطائهم 
وطريقــة إدارتهــم الصــراع، بالســلب، علــى 
جانب آخر، أّما البســطاء املعدمون فكانوا 
خــارج دائــرة الفعــل، هم لم يأتوا باالنقالب 
ولــم يســاندوه أيضــًا، حتــى وإن لــم يكــن 

لهــم دور فــي الوقــوف ضــده، بــل انتظــروا 
تحسني حياتهم فساءت أكثر.

يصــرخ البســطاء اآلن تحــت وطــأة الفقــر 
ال  لكنهــم  االقتصاديــة،  الحيــاة  وضغــوط 
مطالبهــم  ــى 

ّ
ليتبن فيــه  يثقــوا  مــن  يجــدوا 

ق لهم ذلك. لذلك، 
ّ
وفــق برنامــج وطني، يحق

هــم ال يؤيــدون أحــدًا وال يقفــون ضــد أحد 
أيضــًا، وهــذه إحــدى إشــكاليات البســطاء، 
فــال اإلســالميون ســعوا بجــد إلــى تحقيق 
مــراد البســطاء، وال القــوى املدنيــة تســعى 
إلــى تحقيــق مرادهم، وليس على أجندتهم 
املزعــوم  وبرملانهــم   ،

ً
أصــال البســطاء  بنــد 

يصرخ بهذه الحقيقة. وألّن البســطاء غير 
مسّيســني، يصعــب أن يخــرج مــن بينهــم 
من يقودهم لتحقيق مطالبهم، )لكن ليس 
باملســتحيل(، لــذا لــم يكــن للبســطاء رموز 
إال بعــض االحتفــاء بكلماتهــم وأفعالهــم، 
ثــم ينتهــى األمــر ســريعًا، وليــس املقصود 
مــن هــذا الــكالم تثبيــط البســطاء، بــل علــى 
العكس دعوة ليقودوا أنفسهم بأنفسهم.

مــن  وآخــر  حــراك،  أّي  وقــود  البســطاء 
يحصــل علــى مغنــم، والســؤال امللــح هنــا 
إحــداث  البســطاء  اســتطاع  إذا  للنخــب: 
حــراك كبيــر وخلخلــة لألمــور، فمــاذا أنتــم 

فاعلون؟ 
مــن يريــد أن ينجــح في أّي حراٍك ال بد وأن 
يســعى إلــى إدخــال العامــة والبســطاء فــي 
معــادالت الثــورة والوطــن مجــددًا، بطريقــة 

تضمن لهم تحقيق مطالبهم.
عبد الكريم محمد )مصر(

فضاء مفتوح

آراء

طارق الشيخ

نهايتــه.  الســودان  فــي  الوطنــي  الحــوار  بلــغ 
عــام مــن »حــوار الطرشــان«، كمــا ســمته قــوى 
انطالقتــه،  منــذ  قاطعتــه  رئيســية  معارضــة 
وطالبت وقتها بتوفر متطلبات حوار حقيقي 
الحالــي،  الحكــم  نهايــة  إلــى  يفضــي  ناجــح، 
وفتــح صفحــٍة جديــدٍة فــي الحيــاة السياســية 
إطــالق  املطالبــات  هــذه  قــوام  الســودانية. 
الحاليــة  الحــروب  ووقــف  العامــة،  الحريــات 
علــى ثــالث جبهــات داخلية، ومشــاركة القوى 
السياســية كافــة في وضع أســس ذلــك الحوار 
تلــك  الحاكــم  الحــزب  قابــل  نجاحــه.  لضمــان 
املطالــب الالزمــة إلطالق حواٍر ناجح، ومضى 
في ما سماه الحوار بمن حضر. وحينما بلغ 
قطــار الحــوار محطتــه النهائيــة فــي العاشــر 
من أكتوبر/ تشــرين أول الجاري، لم يجد في 
استقباله غير كم هائل من السخرية الشعبية 
غيــر املســبوقة إطالقــا فــي الحيــاة السياســية 
 من 

ٌ
الســودانية، فقد اســتقبلت قطاعاٌت كبيرة

الشــعب الســوداني قطار الحــوار ومخرجاته، 
عبر وسائط التواصل االجتماعي، بكم هائل 
مــن النــكات والضحــكات والرســوم الســاخرة، 
وهــذا، فــي حد ذاته، الرد الشــعبي البليغ على 

املخرجات.  
أحــاط بصــدور  الــذي  الواقــع  فــي  يتأمــل  مــن 
الصياغــات  عــن  وبعيــدًا  الحــوار،  مخرجــات 
التــي انتهــت إليهــا الوثيقــة، يجــد أن الفطنــة 

حلمي األسمر

عــام  مديــر  خطــاب  يقــرأ  لعاقــٍل  يمكــن  ال 
منظمــة بيتســيلم اإلســرائيلي، حجــاي إلعاد، 
جريمــة  بشــأن  الدولــي،  األمــن  مجلــس  أمــام 
والقــدس  الغربيــة  الضفــة  فــي  االســتيطان 
املحتلتني، من دون أن تثور في نفسه مشاعر 
هــذا  باتجــاه  واالحتــرام  باإلعجــاب  عميقــة 
إنســانا،  يكــون  أن  يحــاول  الــذي  اليهــودي، 
كمــا قــال هــو. هــذا أواًل، وثّمــة مشــاعر أخــرى 
تثــور باتجــاه عــرب عاربــة مّجــدوا االحتــالل 
وعالنيــة،  ســرًا  معــه،  وتواطــأوا  وأعانــوه، 
وال يزالــون يمّدونــه بأســباب القــوة واملنعــة، 
ويشــّدون علــى أيــدي املحتلــني، ويشــّجعونه 

على ارتكاب مزيد من الجرائم.
تحديــدا،  بيتســيلم  وفريــق  إلعــاد،  حجــاي 
يقومــون بــدور فــي مالحقــة االحتــالل وكشــفه 
يفــوق دور دول عربيــة وأنظمــة مــأت الدنيــا 
كاذبــة  وخطابــات  فارغــا،  وطحنــا  جعجعــة 
فــي مســاندة الشــعب  تمّجــد دورهــا املزعــوم 
االحتــالل،  مقاومتــه  وتعضــد  الفلســطيني، 
فيمــا هــي تتحالــف معــه، وتقويــه وتشــجعه 
على مزيد من القمع، بل تكشف األيام كل حني 
عن أن الضامن األساســي لديمومة االحتالل، 
ورعايــة املحتلــني، كانــت تلك األنظمة العربية 
التــي بذلــت، ولــم تــزل، كل مــا تســتطيع لقتــل 
بحجــة  وتجريمهــا،  ومحاصرتهــا  املقاومــة 

ومنــذ   ،
ً
ســباقة كانــت  الشــعبية  والحنكــة 

وقــت مبكــر، للوصــول إلــى أن مــا يجــري فــي 
القاعــات خــواء ال حــوار وبــال جــدوى . يبــرع 
قــراءة  فــي  العــادي  الســوداني  الشــارع  رجــل 
قفــز  الســابقة،  التجــارب  وبذاكــرة  املقّدمــات، 
إلــى النهايــات، ليقــول إنــه ال فــرق بــني أحمــد 
وحــاج أحمــد.  بــل قــراءة اإلنســان الســوداني 
واقعه السياسي أكثر تقّدما، من حيث إدراكه 
طبيعــة املخاطــر التــي تحيــق بــه مــن املمثلــني 
الذيــن وجــدوا داخــل أروقــة الحــوار الرســمي.  
ومنذ وقت مبكر، أدرك الشــارع أن ال شــيء قد 
تغير، بل ال شيء يوحي بتغير قريب. ولهذا، 
استبقت مخرجات الحوار عدة مؤشراٍت ذات 
أهميــة، أســهمت في جعل الحــوار بمخرجاته 
تــكاد تكــون بــال معنــى. أهمهــا فشــل الحــوار 
فــي  الســودان«  »نــداء  وقــوى  الحكومــة  بــني 
مظلــة  تحــت  جــرت  والتــي  أبابــا،  أديــس 
للحــوار،  الرفيعــة  الدوليــة  اآلليــة  )ومباركــة( 
الســابق،  أفريقيــا  جنــوب  رئيــس  برئاســة 
ثامبو أمبيكي، والذي أعلن تعليقها إلى أجٍل 
غيــر مســمى. كذلــك، وعشــية االنتهــاء وإعــالن 
التــي  املســيرات  كانــت  الحــوار،  مخرجــات 
نظمها السودانيون تجوب عواصم أوروبية، 
تنــّدد بمــا رشــح مــن اتهامــاٍت بــأن الحكومــة 

استخدمت أسلحة كيماوية في دارفور.  
شــهد  الخارجــي،  التنديــد  هــذا  مــع  وتزامنــا 
البــالد  لــه  تعــرف  لــم  فريــدًا،  حدثــا  الســودان 
 منــذ انقــالب اإلنقاذ فــي 1989، فقد نفذ 

ً
مثيــال

توقيــع معاهــدات ســالم، مــع عــدوٍّ لــم يحتــرم 
شــيئا من بنودها، ويمعن في إذالل محالفيه 
مــن العــرب، وال يولــي »كرامتهــم القومية!« أي 
اعتبــار، ومــا فتــئ يكشــف »أوراقهــم«، ســواء 
مــن يحتفــظ بعالقــات رســمية مــع االحتــالل، 
الطاولــة«  تحــت  »مــن  معــه  يتحالــف  مــن  أو 
وانتفاضاتهــم،  شــعوبهم  غضبــة  ملواجهــة 
خصوصــا إّبــان ثورات الربيــع العربي، فكيف 
العــدو   بانتهــاكات 

ً
أن يهتمــوا أصــال لهــؤالء 

وهــي  وإنســانيتهم،  الفلســطينيني،  حقــوق 
احترامــا  قبعاتنــا  نرفــع  لهــذا،  همهــم؟.  آخــر 
لهــذا اليهــودي الــذي خــرج مــن غابــة القتلــة، 
جنســه  بنــو  يفعلــه  ممــا  ليتبــرأ  واملجرمــني، 
خصومــه  بهجــوم  عابــئ  غيــر  آخــر،  بشــعٍب 
إنســانية،  مشــاعر  أصحــاب  أي  وخصــوم 
هــو  مــا  لــكل  بالعــداء  مشــحوٍن  جــو  وســط 
يــدرك، قبــل غيــره،  عربــي وفلســطيني، وهــو 
لغضــٍب  هدفــا  منــه  ســيجعل  هــذا  موقفــه  أن 
عــارم مــن عصابات املتطرفــني، رعاة االحتالل 
وحراسه ومرتكبي جرائمه، ابتداًء من رئيس 
وزرائهــم، بنيامني نتنياهو، وانتهاء بأصغر 
، ولــم يكــن 

ً
مســتوطن، وهــذا مــا حصــل فعــال

غريبا، بالطبع، أن تعلن الشرطة اإلسرائيلية 
مــع  بالتحقيــق  للشــروع  تلقــت شــكوى  أنهــا 
العظمــى«،  »الخيانــة  بتهمــة  إلعــاد،  حجــاي 
 حبر خطابه الجريء في مجلس 

ّ
قبل أن يجف

األمــن. مــاذا قــال إلعــاد، حتــى تقاطــرت عليــه 

فــي  بتغيــٍر  يبشــر  شــيء  ال  التنفيــذ،  تنتظــر 
مالمــح نمــط الحكــم القائمــة. فقــد أغلــق الباب 
أمــام إمكانيــة قيــام حكومــة انتقاليــة، مرحلــة 
عبــور إلــى مــا بعــد الحــوار، ما يســمح بتداول 
ســلمي للســلطة بني القوى السياســية، وبقي 
جوهــر النظــام الشــمولي علــى حالــه، ويظــل 
مــع  الحكــم،  مفاصــل  علــى  قابضــا  الرئيــس 
وجــود رئيــس وزراء يعينــه الرئيــس ويقيلــه 
متــى شــاء، من دون املــرور حتى على البرملان. 
ولــم  حالهــا،  علــى  الحريــات  صــورة  وبقيــت 
وتظــل  العامــة،  الحريــات  علــى  جديــد  يطــرأ 
األحزاب أسيرة دورها فقط، وبقيت الصحف 

عند هامش الحرية املحكم  
أخيرًا، سجل االحتفال الذي نظمته الحكومة 
مخرجــات  صــدور  بمناســبة  الســودانية، 
فــي  الحــوار الوطنــي، وحضــره رؤســاء دوٍل 
الــذي  إمبيكــي  لثابــو  الفتــا  غيابــا  الجــوار، 

مــع  احتــالاًل  الفلســطينيون  يستنشــق  لهــذا، 
ــس يتنفســونه. خطــوة واحــدة خاطئــة 

َ
نف كل 

فقــدك حريــة الحركــة والتنقــل، أو مصــدر 
ُ
قــد ت

رزقــك، أو حتــى فرصــة الــزواج وبنــاء أســرة مع 
من تحب. وفي ما يتعلق بالواقع الرقمي، كما 
سجلته ووثقته منظمة بيتسيلم، فهو يكشف 
 مــن الظلــم وإهــدار حياة اإلنســان 

ً
 مريعــة

ً
حالــة

إلعــاد  يعيــد  حيــث  وكرامتــه،  الفلســطيني 
مســاحة  مــن   %20 إســرائيل  بإعــالن  التذكيــر 
الضفــة »أراضــي دولــة«. ويقــول إنهــا »تتكّرم«، 
نصــف  علــى  بالبنــاء  للفلســطينيني  فتســمح 
في املائة من املنطقة )C( التي تشــكل 60% من 
مجمل مساحة الضفة الغربية، والتي ُوضعت 
»مؤقتا« تحت السيطرة اإلسرائيلية منذ جيل. 
على مدار العقد املاضي، هدمت إسرائيل نحو 
الغربيــة،  الضفــة  فــي  فلســطيني  منــزل   1200

اعتــذر عــن الحضــور، وهو الذي يــرأس اآللية 
أي  غــاب  كمــا  الســوداني،  للحــوار  الرفيعــة 
ممثــل لأمــني العــام لأمــم املتحــدة، كمــا أن 
غيــاب رئاســة االتحــاد األفريقــي تتــرك أكثــر 
مــن ســؤال كبيــر. وإذا وضعنــا فــي االعتبــار 
أن هــذه األطــراف هــي التــي دعــت إلــى الحــوار 
الشــامل، وباركت قيامه، فإنه يمكن الوصول 
إلــى نتيجــٍة مفادهــا أن الحــوار الوطنــي جــاء 
خارجــا عــن النــص الدولــي املطلــوب، فشــرط 
بمشــاركة   

ً
شــامال يكــون  أن  دوليــا  الحــوار 

أيضــا،   
ً
وشــامال السياســية،  القــوى  كل 

السياســية  البــالد  أزمــات  كل  مخاطبــة  فــي 
طريــق  خريطــة  وإرســاء  واالقتصاديــة، 
لالســتقرار والســالم املســتدام فــي الســودان. 
الحــوار  مــن  بنتيجــة  الخــروج  جــاز  وإذا 
الوطنــي، فإنــه كــّرس حكــم الفرد الذي اســتمر 
منذ االنقالب العسكري عام 1989، وزاد عليه 
الرئيس البشــير بتوّعــده املعارضة بالتعقب 
والعقــاب. وخالصــة القــول، إن محصلــة عــاٍم 
اضطــر  احتفــال  هــي  األحــادي  الحــوار  مــن 
فيــه الرئيــس الســوداني إلــى الرقــص وحيــدًا. 
مســرح  علــى  املنفــردة  رقصتــه  أن  واملفارقــة 
وبدقــة،  لخصــت،  واحــد  لرجــل  أعــد  فســيح 
حالة الوضع السياســي املأزوم الذي يعيشــه 
الســودان، فبرقصتــه منفــردًا يقــول الرئيــس، 
إن املســرح السياســي فــي الســودان لــم يتهيــأ 

بعد ملشاركة آخرين، ولو في رقصة بائسة.
)كاتب سوداني(

وهــذا ال يشــمل القــدس الشــرقية، مخلفــة بذلــك 
مــأوى، نصفهــم  بــال  5500 شــخص  مــن  أكثــر 
الشــرقية،  القــدس  أضفنــا  وإذا  قاصــرون. 
فسترتفع هذه األرقام بنسبة 50%. في أبريل/ 
نيســان 2016 قبــع نحــو 7000 فلســطيني فــي 
إلــى  ربعهــم  جــز 

ُ
احت اإلســرائيلية،  الســجون 

حــني انتهــاء إجــراءات محاكمتهــم العســكرية، 
ونحــو 10% منهــم معتقلــون إداريون. وهنالك 
أكثر من 740 شــكوى أحالتها »بيتســيلم« إلى 
الســلطات العســكرية منذ عام 2000، ربع منها 
لــم يتــم التحقيــق فيهــا، ونصفهــا انتهــى إلــى 
إغــالق امللــف مــن دون اتخــاذ أي إجــراء، وفقــط 
وفــي  اتهــام.  لوائــح  تقديــم  تــم  حالــة،   25 فــي 
الفتــرة نفســها، أضاعــت الســلطات العســكرية 
التــي  امللفــات  مــن  أكثــر  أي  ملفــا،   44 فعليــا 

أحالتها إلى املحكمة، وعددها 25.
ون 

ّ
حجاي إلعاد: محنتك القادمة مع من يسن

أســنانهم عليــك، مــن بنــي جنســك، ال تقــل عــن 
 مــا يمكــن أن يقــال 

ّ
محنــة الفلســطيني، وأقــل

لــك، »شــكرا لــك« فأنــت »تمثلنــا« وواحــد منــا، 
نحن الذين لم نزل نؤمن باإلنســان وحقه في 
العيــش بكرامــة، مهمــا كان دينــه أو معتقــده 
أو عرقــه. شــكرا لــك وأنــت تقــف فــي أكبــر وأهم 
هممــا  تســتنهض  أن  محــاواًل  دولــي،  محفــل 
دت، لرفع 

ّ
غير موجودة، وتســتفز مشــاعر تبل

ظلٍم هم شركاء فيه.
)كاتب من األردن(

عامــا  إضرابــا  الســودان  جميــع  فــي  األطبــاء 
احتجاجــا علــى تــرّدي الخدمات الصحية إلى 
درجٍة باتت تهدد بانهيار املنظومة الصحية 
اإلضــراب  كان  وإن  البــالد،  فــي  تــام  بشــكل 
قــد نجــح فــي شــيء واحــد، فهــو أنــه، وبذلــك 
التضامن الكبير الذي وجده من املهن األخرى 
في البالد، قد فتح الباب لتشكل جسد لحراك 
نقابــي مطلبــي حقيقي مواٍز للجســد النقابي 
الرسمي املحتكر بالكامل من الحزب الحاكم.    
علــى  الحــروب  تتوقــف  لــم  أخــرى،  بصــورة 
جبهاتهــا الثــالث، بل اتســعت وتنوع الســالح 
الفتــاك الــذي اســتخدمته الحكومــة، وتســتمر 
وإذا  بشــأنه.  للتحقيــق  الدوليــة  املطالبــة 
أضفنــا، إلــى هذا املشــهد، الوضع االقتصادي 
علــى  أّكــد  مــا  وهــو  قتامــة،  يــزداد  الــذي 
رئيــس   

ً
بلغهــا  صراحــة التــي  الســوء  درجــة 

الجمهوريــة عمــر البشــير بنفســه، فــي مقابلة 
إنــه  قــال  إذ  املاضــي،  األســبوع  تلفزيونيــٍة 
يستغل وقت فراغه، ليزيد من دخله بالزراعة، 
وقــال إن دخلــه ال يكفيــه. وســواء قصــد أم لــم 
يقصــد، فإنــه حديثــه هــذا بالــغ الداللــة علــى 
ترّدي األوضاع االقتصادية واالجتماعية في 

السودان.
أحد أهم املخرجات املطلوبة من الحوار وقف 
الحــرب أبعــد ما يكون عــن التحقق، والخروج 
مــن  يعانــي  التــي  االقتصاديــة  األزمــة  مــن 
ويالتها الشعب أبعد ما تكون عن اهتمامات 
املتحاوريــن. وبالتمعــن فــي املخرجــات التــي 

اللعنات في الكيان؟ هل افترى على االحتالل، 
جانبــا  وثــق  أم  باطلــة؟  تهمــا  بــه  ألصــق  أم 
يســيرًا مــن جرائمــه، التــي لــم تعــد تجــد، ولــو 
رد فعــل بــاردا و«حنونــا« مــن أنظمــة العــرب، 

وجامعتهم التي تغط في سبات عميق؟. 
أن  فعليــا  يعنــي  مــاذا  إلعــاد:  حجــاي  يســأل 
وطــأة  تحــت  بأكملــه،  عمــرًا  عامــا،   49 تقضــي 
دقيــق،  بوصــٍف  ويجيــب  العســكري؟  الحكــم 
تــرون  أنتــم  ووثقــه:  عايشــه  مــن  إال  يعلمــه  ال 
تحــت  الحيــاة  بعــض جوانــب  عــن   

ً
ملحــة فقــط 

االحتالل، عندما تندلع أعمال عنف، أو عندما 
تجــذب أحــداث معينــة اهتمامــا دوليــا. ولكــن، 
مــاذا عــن بقيــة الوقــت؟ ماذا عــن األيــام الكثيرة 
»العاديــة« الحتالل حاضر طوال 17898 يوما، 
ويواصــل فــرض حضــوره بقــوة؟ الحياة تحت 
الغالــب،  فــي  تعنــي،  العســكري  الحكــم  وطــأة 
إنهــا  مرئيــا.  ليــس  يوميــا،  بيروقراطيــا  عنفــا 
تصاريــح  نظــام  وطــأة  تحــت  العيــش  تعنــي 
ال نهائــي، يســيطر علــى حيــاة الفلســطينيني 
تســيطر  إســرائيل  اللحــد«:  إلــى  املهــد  »مــن 
علــى  تســيطر  إســرائيل  الســكان؛  علــى ســجل 
تصاريــح العمــل؛ وإســرائيل تقــّرر مــن يمكنــه 
الســفر إلــى الخــارج، ومــن ال يمكنــه ذلــك. فــي 
مــن  بقوائــم  إســرائيل  تحتفــظ  القــرى،  بعــض 
لــه  ُيســمح  ومــن  القريــة،  بزيــارة  لــه  ُيســمح 
دائمــا،  التصاريــح  منــح 

ُ
ت أي حقــل. ال  بزراعــة 

ويجــب تجديــد هــذه التصاريــح علــى الــدوام. 

»رقصة« تختتم الحوار السوداني

حجاي إلعاد... يحاول أن يكون إنسانًا

برقصته منفردًا يقول 
البشير إن المسرح 

السياسي لم يتهيأ بعد 
لمشاركة آخرين

خرج من غابة القتلة، 
والمجرمين، ليتبرأ 
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الرباط ـ وصال الشيخ

إطــار  آالف   10« برنامــج  خّريجــو  رفــض 
الوطنيــة  التربيــة  وزارة  قــرار  تربــوي« 
القاضــي  املغــرب  فــي  املهنــي  والتكويــن 
وعــّدوه  بعاَمــني،  محــّددة  عقــود  وفــق  بتوظيفهــم 
 »ترقيعيا« ال يعالج شيئا من مشاكل املدرسة 

ً
حال

العموميــة. وكانــت الــوزارة قد أصدرت قرارًا يتعلق 
»بإســناد مهّمــة تدبيــر أزمــة الخصــاص )النقــص( 
أســاتذة  بتشــغيل  لأكاديميــات،  واالكتظــاظ 
وإداريــني كإجــراء وفــق عقــود عمــل محــدودة غيــر 

ملزمة بالترسيم«.
لـــ 10  الوطنيــة  »التنســيقية  بيــان أصدرتــه  وأوضــح 
ــه »بنــاًء علــى مرســوم موظفــي 

ّ
آالف إطــار تربــوي« أن

اإلدارات العامــة الصــادر في الجريدة الرســمية 2015، 
خاصــة املــادة الثالثــة منــه والتــي تنــص علــى أنــه ال 
يمكــن فــي جميــع األحــوال أن يؤدي هذا التشــغيل إلى 
ترســيم املتعاقــد معــه فــي أطــر اإلدارة«، موضحــة بأن 

»األكاديميات مجرد إدارات المركزية«.
محمــد  التنســيقية  فــي  اإلعــالم  لجنــة  عضــو  يقــول 
عرفــوا  »الطــالب   

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ الصمــدي 

أّي  يجمعنــا  لــم  إذ  الصحــف،  خــالل  مــن  جــرى  بمــا 
قرأنــا،  مــا  بحســب  التربيــة.  وزارة  مــع  مســبق  لقــاء 

كان اجتماعــا مــع بعــض النقابــات والجهــات العليــا، 
اقترحــت خاللــه الوزارة التوظيف االســتثنائي إلنقاذ 
 النقابــات رفضــت وطالبــت 

ّ
املدرســة الحكوميــة. لكــن

البرنامــج بكامــل حقوقهــم. وقــد  بتوظيــف خّريجــي 
أصدرنــا بيانــا يعّبــر عــن رفضنــا لالقتــراح وإصرارنا 
الحكومــي«.  التعليمــي  القطــاع  فــي  توظيفنــا  علــى 
األكاديميــات  فــي  التشــغيل   

ّ
أن الصمــدي  ويوضــح 

د  »مجــّرد شــغل وفــق عقد يســتّمر لعاَمــني وربما ُيجدَّ
 التشــغيل يختلــف عــن التوظيــف 

ّ
ــق. لذلــك، فــإن

َّ
أو ُيعل

 
ّ

 األفراد لحل
ّ

مباشــرة مع الوزارة. األكاديميات تشــغل
مشكلة ما وليس أكثر«.

مــن جهتــه، يقــول النقابــي والكاتــب العام لـــ »الجامعة 
»العربي الجديد«،  الحّرة للتعليم« يوسف عالكوش لـ
 »املقتــرح الــذي قّدمتــه الــوزارة يهتم بإنقاذ املوســم 

ّ
إن

ارتفاعــا  ســّجلت  االكتظــاظ  نســبة   
ّ
ألن الدراســي، 

اســتدعى  الــذي  األمــر  الصفــوف،  فــي  مســبوق  غيــر 
املدرســة«.  إلنقــاذ  وســريعة  عمليــة  إجــراءات  اتخــاذ 
 »مقتــرح التوظيــف فــي األكاديميــات 

ّ
ويشــير إلــى أن

 كذلــك 
ّ

معمــول بــه علــى املســتوى الدولــي، وهــو يفعــل
حكوميــة  كمؤسســات  الجهويــة  األكاديميــات  دور 
تضّمنــت  املقتــرح  »تفاصيــل   

ّ
أن يضيــف  مســتقلة«. 

اســتيعاب الكادر الحاصل على شــهادات في التأهيل 
التربوي أو البرنامج الحكومي 10 آالف إطار تربوي 

إداري. ويمكــن االســتفادة مــن الــكادر املتخصــص فــي 
 التعليم( لســّد الخصاص )النقص( 

ّ
الديداكتيكي )فن

في املدارس الحكومية«. 
الــوزارة »ينــّص مــن   مقتــرح 

ّ
ويشــرح عالكــوش أن

ملــّدة  التشــغيل  علــى  تفاصيــل  وال  حيثيــات  دون 
عامــني مــن خــالل اإلعــالن عن مبــاراة، ثــم التوظيف 
مــع األكاديميــات. بعدهــا، بحســب الكفــاءة املهنيــة 
التــي تتطلبهــا الوظيفــة الحكوميــة، ســوف يجــري 
الترســيم علــى أن يصبح العقــد غير محّدد زمنيا«. 
ــه »بحســب القانون املنظــم لأكاديميات 

ّ
ويتابــع أن

كل   
ّ
فــإن )التدريــب(،  والتكويــن  للتربيــة  الجهويــة 

مدرســة تتبــع أكاديميــة معّينــة، بينمــا التوظيــف 
وزارة  رهــا 

ّ
توف التــي  املاليــة  باملناصــب  يرتبــط 

ويؤكــد  وافيــة«.  غيــر  الحاليــة  واملناصــب  املاليــة، 
 القــرار »اســتثنائي ونعــّده وقائيــا. لكــن مع 

ّ
علــى أن

الوقــت، ســوف تتضــح النوايــا الحقيقيــة وإن كانت 
ثّمــة اســتمرارية لهــذا التوظيــف. فالقــرار جــاء وفق 
تتضمــن   ،2030 لعــام  تســتمّر  اســتراتيجية  رؤيــة 

 وهذه البرامج للكادر التربوي«.
ّ

مثل هذا الحل
وحول رفض خّريجي البرنامج قرار الوزارة، يقول 
ــف جوانبــه ولــم 

ّ
 »التوظيــف لــم تتكش

ّ
عالكــوش إن

لــع بعــد علــى طبيعــة العقــود. لدينــا أســئلة عّدة 
ّ
نط

خــالل  الــوزارة  إلــى  كنقابيــني  بهــا  نتوّجــه  ســوف 

علــى  واالطــالع  عنهــا  لالستفســار  األســبوع  هــذا 
ضمانات تلك العقود«.

 »التنســيقية تســتعّد وفق 
ّ
إلى ذلك، يقول الصمدي إن

الشــارع  لتعبئــة  العاشــر،  االحتجاجــي  برنامجهــا 
واملــدارس واملؤسســات في الربــاط من خالل التعريف 

بمطالبهم«.
فــي ســياق متصــل، تشــير مصــادر »العربــي الجديــد« 
رشــيد  الوطنيــة  التربيــة  وزيــر  »اجتمــاع   

ّ
أن إلــى 

اب العامني لخمس نقابات تعليمية 
ّ
بلمختار مع الكت

 الوزارة 
ّ
من أجل إنقاذ املوسم الدراسي، كان فحواه أن

وزارة  بمعّيــة  األكاديميــات  كل  مــع  تجتمــع  ســوف 
االقتصــاد واملاليــة مــن أجــل االطــالع علــى احتياجــات 
التــي تتخبــط بهــا.  املؤسســات التعليميــة واملشــاكل 
وقــد أكــدت الــوزارة إثــر هــذا االجتماع، علــى توظيفها 
كامــل الــكادر التربــوي وفــق عقــود عمــل، علــى أن ينال 
اإلداريــة  حقوقهــم   

ّ
كل الجــدد  املدّرســون  بموجبهــا 

واملهنيــة والقانونيــة التــي يقّرهــا النظــام األساســي 
ني«.

َ
ملوظفي وزارة التربية مع ترسيهم بعد سنت

إطــار«  آالف   10« برنامــج   
ّ
أن إلــى  اإلشــارة  تجــدر 

ــه 
ّ
بأن وُيعــّرف   2013 عــام  فــي  أطلــق  الحكومــي 

»برنامج لتأهيل األطر التربوية ملهن التدريس من 
خّريجي املدارس العليا لأساتذة من أجل اإلدماج 

في سوق الشغل«.

مجتمع
كشــفت بيانــات رســمية صــادرة عــن املفوضيــة الســامية لأمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــني، أمــس 
 أكثر من 900 مدني فّروا من مدينة املوصل )شــمال العراق( وعبروا الحدود الســورية، 

ّ
األربعاء، أن

قبيــل انطــالق عمليــات تحريــر املوصــل من ســيطرة تنظيم »داعــش«. وهؤالء النازحــون موجودون 
حاليــا فــي مخّيمــات لالجئــني، بحســب مــا أفــادت املتحدثــة باســم املفوضيــة ميليســا فليمنــغ فــي 
ت لهؤالء، إلى حني 

ّ
تصريح صحافي. أضافت: »من املرّجح أن نســتخدم تلك املخيمات كمأوى مؤق

)األناضول( إعادة نقلهم إلى مناطق آمنة داخل الحدود العراقية«. 

 مكّمالت حمض الفولينيك 
ّ
أفاد خبراء في معهد أركنساس لبحوث األطفال في الواليات املتحدة، بأن

قــادرة علــى املســاعد فــي تحســني مهــارات اللغــة والتواصــل لــدى األطفال الذيــن يعانون مــن التوّحد. 
وانطلــق الباحثــون مــن نتائــج دراســات ســابقة ربطــت اإلصابــة بالتوّحــد، بخلــل في عمليــة التمثيل 
الغذائــي لحمــض الفوليــك. وقــد وجــدوا تحســنا فــي التواصــل اللفظــي لــدى األطفــال الذيــن تناولــوا 
 ثّمة 

ّ
مكّمالت حمض الفولينيك. وإذ عّبر الباحثون عن ســعادتهم بنتائج دراســتهم، شــّددوا على أن

)األناضول( حاجة إلى مزيد من األبحاث على عدد أكبر من األطفال، لتأكيد النتائج. 

حمض الفولينيك يحّسن تواصل المصابين بالتوّحد900 مدني لجأوا إلى سورية من الموصل في أّول موجة

عرضــًا  تــؤّدي  التركّيــة  املــرأة  تكــن  لــم 
قطــت لها هذه الصورة. 

ُ
بهلوانيــًا، حــني الت

للتوعيــة  حملــة  فــي  تشــارك  كانــت  هــي 
حول هشاشــة العظام في ميدان تقســيم 

في إسطنبول.
أو  العظــام  تخلخــل  أو  العظــام  هشاشــة 
ــق العظــام، مصطلحــات مرادفة لحالة 

ّ
ترق

ص من كثافة 
ّ
واحدة: ذلك املرض الذي يقل

فتنتــج  ينهشــها،  ــه 
ّ
كأن أجســادنا  عظــام 

عنه كسور.
أكثــر  تصيــب  التــي  العظــام  وهشاشــة 
مــن مائتــي مليــون شــخص حــول العالــم، 
تســتهدف الرجــال كذلــك، بينمــا الشــائع 
يطــاول  ال  املــرض  هــذا  أّن  إلــى  يشــير 
ســوى النساء. وتوضح املؤسسة الدولّية 
لهشاشــة العظام، أّن اإلصابة تعني امرأة 
ــنَي الخمســني 

ّ
واحــدة مــن بــني ثالثــة تخط

بــني  مــن  واحــدًا   
ً
ورجــال عمرهــّن،  مــن 

مــن  الخمســني  ــوا 
ّ
تخط رجــال  خمســة 

 ثالث ثواٍن، يقع 
ّ

عمرهم. إلى ذلك، في كل
كسر واحد مرتبط بهشاشة العظام.

»أحبــب عظامــك - احِم مســتقبلك«. تحت 
 هذا العام اليوم العاملي 

ّ
هــذا العنــوان، يحل

لهشاشــة العظــام، املوافــق لـــ 20 أكتوبــر/ 
املؤسســة  وتحتفــل  األول.  تشــرين 
خــذ من 

ّ
الدوليــة لهشاشــة العظــام التــي تت

فيمــا  اليــوم،  بهــذا  لهــا،  مقــرًا  سويســرا 
منطقتنــا  فــي  خجولــة  الفعاليــات  تبقــى 
هــا معّرضــة 

ّ
أن الرغــم مــن  العربّيــة، علــى 

بدرجة كبيرة لهذا املرض.
تجــدر اإلشــارة إلــى أّن هــذا اليــوم يهــدف 
إلــى تعزيــز الوعــي حــول املــرض وكيفّيــة 
الوقاية منه وطرق تشخيصه والعالجات 
علــى  الضــوء  ط 

ّ
يســل كذلــك  املتاحــة. 

العظمــي  لهيكلنــا  الغذائيــة  االحتياجــات 
في مختلف مراحل حياتنا، ويشّدد على 

أهمّية الحركة البدنّية.
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)مصطفى أوزير/فرانس برس(



إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

ــقـــاؤه الــســبــعــة فــي بــاكــســتــان وعـــاشـــوا حــيــاتــهــم فــيــهــا. في  ُولــــد حــنــيــف خــيــل وأشـ
منتصف القرن املاضي، ترك والدهم كلزار خان أفغانستان وانتقل إلى باكستان. 
 أنهم يعانون مّما يعانيه 

ّ
ورغم مضي نصف قرن على وجودهم في هذه البالد، إال

جميع الالجئن األفغان، ويستعّدون حاليًا للعودة إلى أفغانستان.
مــذ كــان صــغــيــرًا، يعمل حنيف خيل وشقيقاه عجب خــان وقــيــوم خــان فــي حفر 
اآلبــار. أمضى هــؤالء أعمارهم في هــذه املهنة. لكن اآلن، وبعدما قــّررت باكستان 
إجــالء األفغان، يفّكرون في االستمرار في مهنتهم هذه في أفغانستان، وإن كان 
 بعد توتر العالقات بن الجارتن. ويشير 

ً
 املعّدات إلى أفغانستان مستحيال

ُ
نقل

نا سنترك باكستان قريبًا، رغــم عــدم رغبتنا في ذلــك. واملــؤســف، على حد 
ّ
إلــى أن

قوله، يتمثل في كيفية تعامل باكستان وأجهزتها األمنية الذي يصفه بـ«األسوأ«، 
ويطالب الحكومة الباكستانية بإعادة النظر بأسلوبها هذا. 

وهو غاضٌب أيضًا من الحكومة األفغانية ورئيسها أشرف غني. ويقول: »لن نلوم 
الحكومة الباكستانية، إذ إن الرئيس األفغاني هو الذي طلب منها ترحيل جميع 

األفغان في أقرب فرصة«. 
مــن جــهــتــه، يــأســف األخ األكــبــر قــيــوم خـــان حــيــال وضـــع الــالجــئــن فــي بــاكــســتــان، 
خصوصًا في األيــام األخيرة، إذ ُيعتقلون ويبقون هناك لفترات طويلة من دون 
الالجئن. يقول  األفغانية حيال  الحكومة  أكثر بسبب المباالة  أي مبرر. ويحزن 
نا ال نريد العودة إلى أفغانستان وترك كل ما بنيناه خالل السنوات املاضية. 

ّ
إن

حصل والدي على الجنسية الباكستانية في عام 1949، أي بعد استقالل باكستان 
بعامن. لكن ال ندري ملاذا عطلت الحكومة الباكستانية بطاقات هويتنا، وملاذا ال 

تعتبرنا باكستانين؟
ترغب هذه األسرة في البقاء في باكستان ألسباب عدة، أهّمها وضعها املعيشي. 
التي عاشتها في باكستان وبنت  السنوات  املــال على مدى  فقد استطاعت جمع 
في  مون 

ّ
يتعل الثالثن،  والذين تجاوز عددهم  العائلة،  أطفال هذه  أن  كما  منزاًل. 

آباد.  الباكستانية إســالم  مــدارس جيدة في مدينة راولبندي املجاورة للعاصمة 
مع ذلك، تستعد للمغادرة بعدما فشلت محاوالتها في الحصول على الجنسية 
الـــذي يحب  الوحيد  الثمانن، هــو  تــجــاوز  الـــذي  كــلــزار خـــان،  أن  إال  الباكستانية. 
العودة، ليعيش آخر أيام حياته في مسقط رأسه في إقليم لوجر املجاور للعاصمة 
األفغانية كابول، رغبة منه في استقرار أسرته والتخلص من معاناة اللجوء. يؤّكد 
أنــه سعيد جــدًا ألنــه وعائلته عــائــدون إلــى بــالدهــم، الفتًا إلــى أنها فرصة جميلة 
بعدما عاشوا عقودًا طويلة في باكستان، من دون أن يتقبلهم الشعب الباكستاني. 

قطاع  في  سيّما  ال  الفلسطينيون،  التالميذ  يتابع  العام،  هذا 
غّزة، تعليمهم وفق منهاج جديد. رغم تشديد المعنيّين على 

أهميّته، خصوصًا في مواكبة التطّور الحاصل في العالم، إال أّن 
ثّمة جداًال يسّجل بين األهالي الذين إّما يتذّمرون منه أو يرّحبون به

الحاج بن دردوش يحيي الكتب القديمة

1819
مجتمع

غزة ـ إيمان عبد الكريم

ــيــــة  ــتــــربــ الــ وزارة  قـــــــــــرار  صـــــــــدر 
بتغيير منهاج  العالي  والتعليم 
التدريس الفلسطيني من الصف 
ــّبــق 

ُ
األول ابــتــدائــي وحــتــى الـــرابـــع مــنــه، فــط

وُعمل به منذ بداية العام الدراسي الجاري 
املــدارس الخاصة والحكومية وتلك   

ّ
في كل

الــتــابــعــة لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل الــالجــئــن 
الفلسطينين )أونروا(، وانتظم التالميذ في 
فيما  الجديدة  كتبهم  واستلموا  صفوفهم 
التعليمية.  العملية  فــي  املـــدّرســـون  انــطــلــق 
ــالـــي الــتــالمــيــذ  ــك الـــحـــن، يــشــكــو أهـ مــنــذ ذلــ
ــّدثـــون عــــن صـــعـــوبـــة املـــنـــهـــاج وعــــدم  ــتـــحـ ويـ
استحدثها  الــتــي  التعليم  أســالــيــب  فهمهم 
واضعو املنهاج، وُيثار الجدال بينهم وبن 

آخرين مرّحبن.
 
ّ
ــــد أن ــــديـ ــــجـ ــــاج الـ ــهـ ــ ــنـ ــ ــو املـ ــ ــعــ ــ ــح واضــ ــ ــــوضـ يـ
الــتــغــيــيــرات كــانــت ضـــــرورة مــلــحــة وحــاجــة 
الــذي مــّر على آخر  ماسة لتطوير املــنــهــاج، 
 خطوة 

ّ
لــه 15 عــامــًا. يــضــيــفــون أن تــحــديــث 

تغيير املنهاج جاءت بعد اختبارات وطنية 
املعتمد  املنهاج  في  ثغرات  أظهرت  ودولية 
منذ عام 2000، األمــر الــذي أوجــب إصالحه 
ــى الــتــغــيــيــر بــالــتــوافــق بن  ــ وتـــطـــويـــره. وأتـ
ــراء تـــربـــويـــن وأكـــاديـــمـــيـــن مــــن قــطــاع  ــبــ خــ

الغربية املحتلة، أخــذوا بعن  غزة والضفة 
االعتبار عثرات املنهاج القديم، فتجاوزوها 
لــيــحــاكــوا فـــي املــنــهــاج الــجــديــد الــتــطــورات 
عــلــى الــصــعــيــد االجــتــمــاعــي وكـــذلـــك املهني 
االعتماد  واملعرفي، من خالل  واالقتصادي 

على نظريات علمية حديثة في التدريس.
تقول مديرة قسم املناهج في وزارة التربية 
الدكتورة سمية  غــزة،  في  العالي  والتعليم 
إلى  الــداعــي  الرئيسي  »السبب   

ّ
إن النخالة، 

تطوير املنهاج الفلسطيني هو عدم تضّمن 
ــق بــالــتــطــورات الــحــاصــلــة 

ّ
الــقــديــم مـــا يــتــعــل

التقنية  خــصــوصــًا  املـــجـــاالت،  مختلف  فــي 
النظريات  إلــى  بــاإلضــافــة  والتكنولوجية، 
عند  الوقوف  وأهمية  التعليم  في  الحديثة 
احتياجات الفرد واملجتمع الفلسطيني من 

مادة تربوية وعلمية«. 
ــار  ــ  »اإلطـ

ّ
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تــضــيــف لـ

الــــعــــام لـــلـــمـــنـــهـــاج الــــجــــديــــد يــــراعــــي الــبــعــد 
الوطني وكذلك التحرري والديني واملعرفي 
والــثــقــافــي، بــمــا يــتــمــاشــى مـــع خصوصية 
نظريات  دمجت  وقــد  الفلسطينية.  الحالة 
عن  بعيدًا  الفهم،  على  تقوم  حديثة  عملية 
القائمة  التدريس  فــي  التقليدية  األساليب 

على التلقن والحفظ«.
ــــر املــــنــــهــــاج الــــجــــديــــد لـــلـــتـــالمـــيـــذ عــــددًا 

ّ
يــــوف

مـــن الـــفـــرص الـــجـــديـــدة مـــن خــــالل تــوظــيــف 

رأي شرائح املجتمع املحلي من أولياء أمور 
وجامعات ومؤسسات ومشرفن باإلضافة 
إلـــى قــيــاس االســتــطــالعــات بــــأدوات علمية، 
كــان ال بــّد مــن قـــرار جـــريء لنبدأ بالخطوة 

األولى في تغيير املنهاج«.
ها كانت 

ّ
من جهتها، تخبر أسماء الهندي أن

وقد  الجديد،  باملنهاج  سعيدة  البداية  فــي 
أملت أن يطّور قــدرات أطفالها في مجاالت 
 املنهاج 

ّ
مختلفة وجديدة. تقول: »ظننت أن

البدء  نا وبــعــد 
ّ
لكن الــجــديــد سهل وخــفــيــف. 

ـــــــه غــــريــــب. أحــســســت 
ّ
بــــــالــــــدروس، رأيــــنــــا أن

لـــم أكــــن أعـــــرف كــيــف أدّرس  بـــالـــضـــيـــاع، إذ 
أطفالي«.

 الطريقة 
ّ
ــرام الــحــداد أن فــي املــقــابــل، تـــرى مـ

الــصــحــيــحــة فـــي الــتــعــلــيــم هـــي فـــي املــنــهــاج 
الـــجـــديـــد، ال ســـّيـــمـــا فــــي مــــهــــارة االســـتـــمـــاع 
»الـــدروس   

ّ
أن مــؤكــدة على  التي يتضّمنها، 

فهم،  دون  من  الحفظ  الطفل  تعلم  املكتوبة 
أّما أسلوب الصور واالستماع فيدفع الطفل 
 
ّ
ــه«. تــضــيــف أن ــالـ ــيـ ــى تــشــغــيــل ذهـــنـــه وخـ إلــ

األول سهل،  للصف  العربية  اللغة  »منهاج 
األسئلة  كيفّية  على  ينصّب  تفكيرنا   

ّ
لــكــن

 الــريــاضــيــات 
ّ
 أن

ّ
والــتــدريــبــات املــقــبــلــة. أظــــن

هــي األصــعــب وهــي الــتــي تــحــّدد مستويات 
التالميذ«.

عن الشكاوى التي وصلت إلى وزارة التربية 
والــتــعــلــيــم الــعــالــي حــــول صــعــوبــة املــنــهــاج 
 »الــــوزارة 

ّ
الــجــديــد، تــشــّدد الــنــخــالــة عــلــى أن

تعمل جاهدة من خالل املــدارس والتواصل 
ــالـــي، عــلــى تــدريــبــهــم على  املــســتــمــر مــع األهـ
املناهج،  في  املستحدثة  التدريس  أساليب 
حـــتـــى يــســهــل عــلــيــهــم تــــدريــــس أطـــفـــالـــهـــم«. 
الحكم  في  استعجلوا  »األهــالــي   

ّ
أن تضيف 

على املنهاج فــي وقــت وجــيــز. يجب عليهم 
االنتظار، فالتغيير دائمًا يقاَبل برفض من 
البعض وبترحيب من بعض آخر«. وتطلب 
مــن »الــرافــضــن الــتــوّجــه إلـــى أقـــرب مــدرســة 
للحصول على املساعدة املطلوبة والالزمة 
ــالـــهـــم،  ــفـ ــــس أطـ ــدريـ ــ ــن تـ ــ ــنـــوا مـ ــّكـ ــمـ ــتـ حـــتـــى يـ

وتطوير مستواهم التعليمي«.
وفي أحد اجتماعات التدريب التي تنظمها 
ــوزارة ألولــيــاء األمــــور، مــن أجــل تعليمهم  الــ
»العربي  التقت  املستحدثة،  التدريس  طرق 
إليه،  بالنسبة  سكيك.  محمد  أبــو  الجديد« 
»املنهاج الجديد سهل وممتع، ويعتمد على 
تقوية الطفل ذهنيًا من خالل االستماع، من 
دون إرهاقه بالكتابة والنسخ«. يقول: »أهّم 
 الحفظ 

ّ
النقاط التي طرحت في االجتماع أن

غير مطلوب كما كان سابقًا. واالعتماد في 
واإلصغاء  االستماع  على  يكون  الحصص 
مــن دون كــتــابــة«. ويـــرى سكيك ضـــرورة أن 
يــشــارك األهــالــي فــي مثل هــذه االجتماعات 
الــجــديــد، وإعــطــاء  املــنــهــاج  الحكم على  قبل 
بالتعليم  يستمتعوا  كي  الفرصة  أطفالهم 
ــعــــب بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تـــعـــزيـــز قـــواهـــم  ــلــ والــ

الذهنية.

عقدنا اتفاقًا بأن أتصّرف 
بالمحل مثلما أريد، وبعد 

رحيلي يفعلون هم ما 
يريدون به

العلمية  املــعــرفــة  واكــتــشــاف  التكنولوجيا، 
واملشاركة في إنجازها، ومحاكاته عشرات 
مـــن املـــهـــن الـــجـــديـــدة كـــالـــغـــذاء واملــوســيــقــى 
ــع ذلــــــك، لــأهــالــي  ــاضــــة. مــ واحـــــتـــــراف الــــريــ
إذ وجد  التغييرات،  فــي  أخــرى  نظر  وجهة 
ها تنطوي على صعوبة 

ّ
عدد كبير منهم أن

شــديــدة بــاملــقــارنــة مــع املــنــهــاج الــقــديــم، ولــم 
التي  الــحــديــثــة  الــتــدريــس  أســالــيــب  يفهموا 
بني على أساسها املنهاج. في هذا اإلطار، 
القديم كان   »املنهاج 

ّ
إن تقول مريم شاهن 

أكثر وضوحًا وقوة. كان أطفالنا مع نهاية 
الصف األول يعرفون القراءة والكتابة غيبًا 
وتــكــويــن جــمــلــة مــن ثـــالث كــلــمــات عــلــى أقــل 
 »املنهاج الجديد يعتمد 

ّ
تقدير«. تضيف أن

على االستماع والصور وكتابة أقل. القديم 
أسهل لنا في تدريس أطفالنا«.

ــاق، يــســتــغــرب رئـــيـــس قسم  ــيـ فـــي هــــذا الـــسـ
املناهج في جامعة األقصى وعضو الفريق 
الدكتور  العربية«،  »اللغة  ملنهاج  الوطني 
إياد عبد الجواد، الجدال وشكاوى عائالت 

تالميذ املرحلة االبتدائية. ويقول لـ »العربي 
ــرفــــض أصـــبـــح ســمــة لــدى   »الــ

ّ
الـــجـــديـــد« إن

األهـــالـــي. فــاملــنــهــاج الــقــديــم قــوبــل بــالــرفــض 
لــكــثــرة عـــدد املــبــاحــث، فــيــمــا يــقــابــل املــنــهــاج 
الجديد اليوم بالرفض لقلة عدد املباحث«. 
 »األهالي بمعظمهم يعّبرون 

ّ
ويشير إلى أن

ــة أو مــن دون أن  ـ
ّ
عــن رفــض مــا، مــن دون أدل

يعوا ماهية املنهاج الجديد«. ويشّدد على 
ة الكون. وبعد مرور عقد 

ّ
 »التغيير هو سن

ّ
أن

مــن الــزمــن على املــنــهــاج الــقــديــم واستطالع 

تبدو الصفحات التي 
ُتعنى بالشؤون الطالبيّة 

في لبنان نشطة جدًا 
في هذه الفترة، مع 
انطالق العام الدراسي 
الجديد. ويتّضح من 

خالل ما يُنشر ال سيّما من 
التعليقات، أّن الطالب 
الجدد تائهون في 
ما يخّص الدوامات 

ومتابعة المحاضرات 
والتسجيل وغيرها من 

الشؤون. فتأتي تلك 
الصفحات، خصوصًا 

التابعة لمجالس الطالب 
في الجامعات، لتؤّدي 

دورًا في تسهيل 
األمور على هؤالء 

الذين يخوضون تجربة 
جديدة بعيدة عن 

انضباط المدارس.

يجذب الحاج جياللي بن 
دردوش انتباه مدينة 

مستغانم الجزائرية إليه، 
إذ خّصص محلّه لجمع 

الكتب القديمة وبيعها

مستغانم ـ عبد الرزاق بوكبة

الغنائم«، كما يسميها  أو »مسك  مستغانم 
املؤّرخون، من املدن السياحية الطليعية في 
إذ تستقطب ســتــة مــاليــن سائح  الــجــزائــر، 
فـــي فــصــل الــصــيــف فـــقـــط، نـــظـــرًا إلــــى جــمــال 
بحرها وبّرها وسمائها. كذلك تنافس هذه 
املدينة الواقعة على بعد 400 كيلومتر غرب 
النظافة  في  كثيرة  العاصمة، مدنًا  الجزائر 
العقار فيها  ذلــك يجعل  أهلها. كل  وحفاوة 

من أغلى العقارات في الشمال الجزائري.
تـــجـــاريـــًا   

ً
مــــحــــال تـــســـتـــأجـــر  أو  ــتـــري  تـــشـ أن 

فــــي مــســتــغــانــم، خـــصـــوصـــًا فــــي شـــوارعـــهـــا 
ــاء.  ــريــ ـــــك مـــن األثــ

ّ
الــرئــيــســيــة، دلـــيـــل عــلــى أن

ــــذي ســــوف تــدفــعــه لــيــس بــقــلــيــل،  فــاملــبــلــغ الـ
ــان ما  ــرعـ ـــــك سـ

ّ
 اإلشـــــــارة تـــجـــدر إلــــى أن

ّ
لـــكـــن

تسترجعه في حال كانت تجارتك من النوع 
االســتــهــالكــي املــنــســجــم مــع طبيعة املــديــنــة 
الــســيــاحــيــة. وهـــذا مــا يجعل عــيــون التجار 
ــع، تــتــجــه نحو  ــريـ ــراء الـــسـ ــثـ ــالـ ــاملـــن بـ والـــحـ
للتجديد  القابلة  القديمة  أو  املغلقة  املحال 
أو املتنازع عليها من ِقبل الورثة واملؤهلة، 
إلى  وتحويلها  عليها  الحصول  في  طمعًا 

جنة جديدة.
 واحد بقي عصيًا على جميع الطامعن 

ّ
محل

 الـــحـــاج جــيــاللــي بـــن دردوش 
ّ

بـــه، هـــو مــحــل
)مواليد 1933(، الواقع في الشارع الرئيسي 
 الــــذي يــحــمــل اســم 

ّ
لــلــمــديــنــة. صــاحــب املــحــل

املــنــاضــل مــحــمــد خــمــيــســتــي، يــرفــض تمامًا 
أن يخرج ملكه عن الطبيعة التي أرادها له، 
وهــي أن يــكــون فــضــاًء لجمع وبــيــع وتــبــادل 
الكتب القديمة باللغتن العربية والفرنسية.
ال تــقــل مــســاحــة املــحــل عـــن 200 مــتــر مــربــع، 
وال يــحــتــاج إلــــى إصــــالحــــات مــكــلــفــة، حتى 
يصبح واحدًا من أوسع املطاعم أو املقاهي 
املالين  فيدر على صاحبه  الصيدليات،  أو 

ه كان قادرًا على جعله مكتبة 
ّ
اإلشارة إلى أن

عصرية فيحقق هدفه مع أرباح إضافية في 
: »هـــل تــدري 

ً
الــوقــت نــفــســه، ينتفض ســـائـــال

والحضارية  االجتماعية  قيمنا  فقدنا  نا 
ّ
أن

إلى  تأجيره تصل  قيمة  أن  والدليل  يوميًا، 
عشرين مليونًا في الشهر، ما يساوي ألفي 
بـــن دردوش  الـــحـــاج  يـــقـــول  أمـــيـــركـــي.  دوالر 
إنـــه كـــان مــســتــودعــًا لــلــشــاحــنــات فـــي الــزمــن 
الفرنسي، »ثم حصلت عليه غداة االستقالل 
ــام 1962 وجـــعـــلـــت مـــنـــه فـــضـــاًء  ــ ــنـــي عـ الـــوطـ
للكهرباء  ثــم  عــام 1965،  غــايــة  إلــى  للتبريد 
حتى عام 1998، وهي السنة التي بات فيها 

فضاًء لجمع وبيع الكتب القديمة«.
يــبــّرر الــحــاج بــن دردوش - ُيــعــّد مــن أعــيــان 
ــه »فــــي الــســنــة  ــ ـ

ّ
املــديــنــة - األمـــــر، مــوضــحــًا أن

الــتــي حــصــلــت فــيــهــا عــلــى تـــقـــاعـــدي، كــــان ال 
بــّد لــي مــن تــجــارة تستوعب فــراغــي وتنفع 
الــنــاس. فلم أجــد غير هــذه الــتــجــارة«. وعند 

التجاري  املنطق  لهذا  خاضعن  بتنا  حــن 
الصرف؟ وصرنا نبني بيوتًا تشبه العلب، 
وهويته  جمالياته  الــجــزائــري  املبنى  ففقد 

املعمارية«.
األدب  تــجــد كتبًا ألســاطــن  أن  هــنــا، يمكنك 
والــفــكــر والــفــلــســفــة والـــتـــصـــّوف، مـــن أمــثــال 
ــران  ــبـ مــولــيــيــر ومــصــطــفــى املــنــفــلــوطــي وجـ
خــلــيــل جــبــران وابــــن عــربــي وغــــادة الــســّمــان 
ــتـــي. ولــيــس  ــــب وأغـــــاتـــــا كـــريـــسـ ومـــحـــمـــد ديــ
مستبعدًا أن تجد »حــواش«، بعضها مدبج 
وأسئلتهم  األصــلــيــن  مالكيها  بمالحظات 
النور  فتح  الــنــاشــط  ويلفت  وانــطــبــاعــاتــهــم. 
ـــه »بــإمــكــانــنــا مــن خــالل 

ّ
بــن إبــراهــيــم، إلـــى أن

هذه الحواشي رصد طبيعة الهواجس التي 

الجزائري خالل  القارئ  على  تسيطر  كانت 
الــعــقــود املــاضــيــة، ومــعــرفــة طــريــقــة تعاطيه 
مع الكتاب واإلشكاليات الفكرية والفلسفية 

واألدبية«.
ــي، بــحــســب  ــهــ ــادر هــــــذه الـــكـــتـــب فــ ــ ــــصـ أمــــــا مـ
»أرامـــل يأتن بمكتبات  بــن دردوش  الــحــاج 
 
ّ
إمــا لضيق مساكنهن الــراحــلــن،   

ّ
أزواجـــهـــن

ل 
ّ
ــال. بــعــضــهــا يمث ــ ــا لــلــحــصــول عــلــى املـ وإمــ

ثّمة من يتبّرع  كنوزًا، فيباع سريعًا. كذلك، 
بكتبه أو كتب فقيد له مجانًا، فال أطلب في 
 
ّ
هذه الحالة إال مبالغ رمزية«. إلى ذلك، فإن
»من يرغب، يستطيع إحضار كتاب بدل آخر 
يأخذه. هّمي هو أن يقرأ الناس ال أن أجني 

أرباحًا«.
 ،

ّ
خــالل وجـــود »الــعــربــي الــجــديــد« فــي املــحــل

 كــيــســًا مـــن الــكــتــب، ألــقــى 
ً
دخــــل رجــــل حـــامـــال

م الكيس وخــرج من دون طلب 
ّ
التحّية وسل

أّي مقابل. ال يهتّم الحاج بن دردوش بعرفة 
 الـــنـــاس 

ّ
ــّم هــــو أن ــهـ ــا يـ ــ الــــرجــــل، ويــــقــــول: »مـ

 كتبهم تصل إلى من يحتاجها. 
ّ
يعرفون أن

أنا لست تاجرًا. أنا وسيط خير. وإذا حضر 
من يحتاج هذه الكتب وهو غير قــادر على 

الدفع، بإمكانه أخذها من دون مقابل«.
إلى ذلك، يشير ياسن، وهو أحد الشباب في 
 البعض يــرى في الحاج بن 

ّ
الــجــوار، إلــى أن

أبنائه وأحــفــاده.   
ّ

فــي حــق دردوش متعسفًا 
 يــجــنــي املـــاليـــن، وليس 

ّ
 »املـــحـــل

ّ
يــضــيــف أن

ــن أجــــــل كــتــب  ــ ــــواب تــضــيــيــعــهــا مـ ــــصــ ــن الــ ــ مـ
ــه 

ّ
تــجــاوزهــا الـــزمـــن«. أّمـــا آخــــرون، فــيــرون أن

ل الضمير الحّي لساكن املدينة الرافض 
ّ
يمث

فيقول  الجوهر.  املــادة على حساب  لهيمنة 
لنا هي  الجياللي  عــّمــي  »رســالــة  مصطفى: 
 الحياة ليست مــااًل فقط. شخصيًا، كنت 

ّ
أن

التحسينات  مــع بعض  نفسه،  األمـــر  ألفــعــل 
واألفكار الجديدة«.

 
ّ

وعــن موقف أبنائه وأحــفــاده من ذلــك املحل
التي جعله صاحبه مغايرًا ملا حوله، يقول 
 شــيء من 

ّ
ــهــم قبل كــل

ّ
الــحــاج بــن دردوش إن

جيل يتطلع إلى التجارة املربحة، خصوصًا 
ــارع الــرئــيــســي في   يــتــوســط الــــشــ

ّ
فـــي مـــحـــل

ــــــه »مــنــذ 
ّ
مـــديـــنـــة ســـيـــاحـــيـــة. ويـــلـــفـــت إلـــــى أن

أتصّرف  بــأن  يقضي  اتفاقًا  عقدنا  الــبــدايــة، 
باملحل مثلما أريــد، من دون أن يناقشوني. 
وهم، بعد رحيلي، يفعلون به ما يريدون من 

دون أن ألومهم على ذلك«.
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بيروت ـ سوزان برباري

 العنف أو التعنيف اللفظي بات 
ّ
هل تعلم أن

التربية؟ ويبّن أهل  يهدد املجتمع وأسس 
ــه يــتــحــّول مـــن مـــجـــّرد كــالم  ــ

ّ
االخــتــصــاص أن

إلــى عنف جسدي. وُيــعــاد الــدافــع األّول إلى 
الضغوط اليومية، وُيسأل إن كان ذلك مبررًا 

مقبواًل.
أثناء قيادة سيارتك في زحمة  مــّرة  كم من 
الــســيــر، انــهــالــت عــلــيــك الــشــتــائــم لــســبــب أو 
ك تعيش في »عالم 

ّ
آلخر، فتخال نفسك وكأن

ــّرة شــعــرت باشمئزاز  مــجــنــون«. وكـــم مــن مـ
له  رفيقًا  يشتم  صغيرا  طفال  سماعك  عند 

 أهله ولــأســف يطلقون 
ّ
فــي املــدرســة، إذ إن

ذلــــك الـــســـبـــاب، فــنــقــلــهــا هـــو إلــــى مـــن حــولــه. 
ُيضاف إلى ذلك ما تشهده مواقع التواصل 
االجتماعي من كيل للشتائم، في حال شاء 
ــذا االنــفــالت  ــر. هـ أحـــدهـــم مــعــارضــة رأي آخــ

الكالمي - إذا صح القول - يتزايد واألسباب 
متعّددة بحسب ما يفيد أهل االختصاص.

ــقـــول الــطــبــيــب املــتــخــصــص فــــي األمــــــراض  يـ
شوقي  الــدكــتــور  النفسي  واملــحــلــل  النفسية 
 »السباب أو التمادي في الشتائم، 

ّ
عازوري إن

نــســمــعــه  كــثــيــرًا عــنــد الــريــاضــيــن الــعــاملــيــن، 
 
ّ
خــصــوصــًا خــــالل مـــبـــاريـــاتـــهـــم«. يــضــيــف أن

اليوم.  واقعنا  في  قضية  اللفظي  »التعنيف 
ــــرى أشـــخـــاصـــًا يـــمـــارســـون  ــبــــت، تـ أيـــنـــمـــا ذهــ
الــعــنــف الــلــفــظــي والـــســـلـــوكـــي، مـــن الــتــمــادي 
ــبــــاب وكــــيــــل الـــشـــتـــائـــم،  ــعــــال والــــســ ــفــ فــــي االنــ
إلــــى االنـــتـــقـــال الــســريــع إلــــى اســتــعــمــال الــيــد 
)الضرب(. وذلك في ظل غياب الرادع القوي، 
أي وجـــود دولـــة قــويــة تــعــّرض كــل مــن يعمد 

إلى وسيلة عنيفة في التعبير إلى العقاب«.
مــن جــهــتــه، يــقــول الــطــبــيــب املــتــخــصــص في 
أنــطــوان سعد  الــدكــتــور  النفسية  األمــــراض 
ه 

ّ
أن ف هو 

ّ
 »أهــّم ما يجب أن يعرفه املعن

ّ
إن

ــــؤذي نــفــســه. بــمــجــّرد أن يــطــلــق الــشــتــائــم  يـ
 ضــغــطــه يــرتــفــع، األمـــر 

ّ
بــاتــجــاه غـــيـــره، فــــإن

الــذي ينعكس سلبًا على صحته. مــن هنا،  
كي  الطبّية  الحقيقة  بهذه  إعــالمــه  ضـــرورة 

يعدل عن العنف اللفظي«.
إلــــى ذلـــــك، يـــقـــول الــطــبــيــب املــتــخــصــص في 
األمراض النفسية الدكتور سمير الجاموس: 
ــان، يصبح  ــســ »عـــنـــدمـــا يــتــوفــى ضــمــيــر اإلنــ
األخـــيـــر غــيــر مــنــضــبــط أخــالقــيــًا. فالضمير 
هــو الـــذي يــردعــه عــن أي ارتـــكـــاب مــن شأنه 
اإلساءة إلى اآلخر، كالتعنيف اللفظي الذي 
ف 

ّ
يتزايد في غياب أّي سلطة رادعــة. ويخل

 »الضمير 
ّ
األمر فوضى أخالقية«. يضيف أن

ز لـــدى الــطــفــل أثــنــاء الــتــربــيــة، قــبــل أن 
ّ
يــتــعــز

تتكّون شخصيته ويصبح راشــدًا، للتفاعل 
باحترام مع محيطه. لهذا نشّدد على أهمية 
األخالقية  لتعزيز اإلصالحات  األهــل  تربية 
لدى أوالدهم، بدءًا باعتماد املحّرك األساس 
فــإذا  الضمير.  أال وهــو  اإلنــســان  ألخالقيات 
الضمير،  على  معتمدة  األهـــل  تربية  كــانــت 

فهي تكون تربية صالحة تلقائيًا«.
يـــــرى الــطــبــيــب املــتــخــصــص فــــي األمــــــراض 
 »زيــــادة 

ّ
الــنــفــســيــة الــدكــتــور جــــورج كـــرم أن

ــفـــظـــي تــــعــــود إلــــــى األجــــــــواء  ــلـ الـــتـــعـــنـــيـــف الـ
الــيــوم.  الــتــي يعيشها اإلنـــســـان  الــضــاغــطــة 
فيجد وسيلته للتعبير في إطالق ما يشعر 
بــه مــن ضــغــوط  نفسية بــاتــجــاه اآلخـــر، من 

خالل استعماله الشتائم كتعبير عن غضب 
 »الــكــلــمــات املــؤذيــة أو 

ّ
داخـــلـــي«. ويــشــرح أن

قد يتسبب بها  اللفظي  التعنيف  باألحرى 
اليومية  الــضــغــوط  بفعل  النفسي  الضغط 
ــف 

ّ
ــًا. وهــــــذا ال يــتــوق ــاعــ ــفــ الـــتـــي تـــســـّجـــل ارتــ

خصوصًا في السنتن األخيرتن في لبنان 
في  املتشنج  العام  الجو  تأثير  بفعل   ،

ً
مثال

ر عالج 
ّ
الــبــالد«. يضيف: »لــأســف، ال يتوف

جذري، إال إعادة هيبة الدولة لردع املعتدي 
مهما كانت هويته«.

أّمـــــــا الـــطـــبـــيـــب املـــتـــخـــصـــص فــــي األمـــــــراض 
فيقول  بستاني،  أنطوان  الدكتور  النفسية 
ــيــــاب الــــقــــانــــون، يــــــــزداد الــبــعــد  ــــي غــ ـــــــه »فــ

ّ
إن

الــغــريــزي  الــــذي يــشــبــه الــبــعــد الــحــيــوانــي«. 
 »لـــدى اإلنــســان غــرائــز، وعندما 

ّ
ويــشــرح أن

كَبت هذه الغرائز ويبتعد 
ُ
يخضع للتربية ت

عن التعنيف اللفظي«.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــوضــح املــتــخــصــص في 
خــوري  نبيل  الدكتور  العيادي  النفس  علم 
 »التعنيف اللفظي في لبنان على سبيل 

ّ
أن

بــدأ يتزايد خــالل الحرب األهلية في  املثال، 
غـــيـــاب الـــضـــوابـــط األخـــالقـــيـــة. فــتــرّبــى جيل 
الحرب على االنفالت، مهما كان نوعه، حتى 
وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم، وسط غياب 
 األجــيــال 

ّ
أّي رادع أخــالقــي. زد عــلــى ذلـــك أن

الـــيـــوم تــتــربــى عــلــى يـــد عـــامـــالت مــنــزلــيــات 
أجــنــبــيــات، ال يملكن الــقــدرة الــتــربــويــة على 
 األهل 

ّ
وضع الضوابط األخالقية، ال سّيما أن

ليسوا فــي املــنــزل بــصــورة دائــمــة«. يضيف: 
 الـــجـــّو الـــعـــام الــضــاغــط الـــذي 

ّ
»وال نــنــس أن

نعيشه، يزيد من التعنيف اللفظي. واألسوأ 
ه يطاول األطفال، وهنا املشكلة بعينها«. 

ّ
أن

 »آثار اإلساءة اللفظية أشبه 
ّ
ويشّدد على أن

الــجــســدي، خصوصًا  االعــتــداء  بما يخلفها 
ــاء. ومــــن املــمــكــن أن تــعــرقــل نمو  ــنــ عــلــى األبــ
ــفـــســـي، فــيــلــجــأ إلـــى  ــنـ الـــطـــفـــل الـــعـــاطـــفـــي والـ
ــســم 

ّ
الـــعـــزلـــة، ويــعــيــش طــفــولــة مــضــطــربــة تــت

ــة الــثــقــة فــي الــنــفــس من 
ّ
بــســوء املــعــامــلــة وقــل

جــــّراء ســلــوك الـــوالـــَديـــن الــســيــئ. كــذلــك يجد 
صعوبة فــي بــنــاء عــالقــات ثقة مــع اآلخــريــن 
خــصــوصــًا فـــي املــــدرســــة، فـــي حـــن يــالحــقــه 
االكتئاب والفشل خالل مرحلة الشباب. وقد 
يلجأ إلى املخدرات والكحول، ويصل أحيانًا 
إلــى حــّد التفكير الــجــدي فــي االنــتــحــار.  كل 

ذلك بسبب اإلساءات اللفظية«.
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قضايا

محمود الريماوي

حــــظــــي الـــــنـــــظـــــام الــــســــيــــاســــي فــي 
يستحقها،  طيبٍة  بسمعٍة  الكويت 
مــع اعــتــمــاده فــي وقـــت مــبــكــر على 
ــدًا فــي منطقة  الــخــيــار الــبــرملــانــي. وقــد كــان رائـ
الخليج الــعــربــي بــخــيــاره هـــذا، والـــذي ارتــدى 
قــيــمــة مــضــاعــفــة حـــن اقـــتـــرن اســتــقــال الــبــاد 
الديمقراطية،  الحياة  على  بانفتاحها   1961
 االستقال، 

ّ
وفي ذلك رسالة بليغة مفادها بأن

الــقــصــوى، ال يكفي وحـــده، وأنــه  على أهميته 
الــقــرار  فــي صنع  الشعبية  بــاملــشــاركــة  يكتمل 
عــلــى  والــــتــــوافــــق  الـــحـــكـــومـــي  األداء  ومـــراقـــبـــة 
ــر على  الــقــوانــن الــــصــــادرة. ولـــم يــقــتــصــر األمــ
الحياة النيابية )على الرغم من نقٍص اعتراها 
باستبعاد النساء من الترشيح واالقتراع 42 
الــبــاد حــيــاًة نقابيًة شملت  عــامــا( إذ شهدت 
ــبــــاد بــحــريــٍة  ــابـــات الـــعـــمـــال، وتـــمـــّتـــعـــت الــ ــقـ نـ
هناك  كانت  الـــدوام،  وعلى  للصحافة.  نسبيٍة 
مــعــارضــة ســيــاســيــة وبــرملــانــيــة هـــي جـــزء من 
ُتخرجها  بصفاٍت  توصم  وال  العامة،  الحياة 

من وطنيتها.
ويعتبر األمير الشيخ عبد الله السالم الصباح 
االســـتـــقـــال،  دســـتـــور  راعـــــي   )1965  –  1895(
والــتــجــربــة الــنــيــابــيــة، وتــوقــيــرًا مــنــه للمجلس 
املنتخب، قام بــأداء القسم أمــام  مجلس األمة  
ــــه كـــان قد  فــي الــعــام 1963، عــلــى الــرغــم مــن أّن

مضى عليه في سدة  الحكم 13 عاما.

خمس مرات في عشر سنوات
وحتى العام 2006، كان قد جرى حل مجلس 
ــراٍت خــــال 43 عــامــا  ــ ــة )الــــنــــواب( ثــــاث مــ ــ األمـ
ــع مـــقـــبـــول فــي  ــ ــو وضـ ــ ــلـــس، وهـ مــــن ُعـــمـــر املـــجـ
الديمقراطيات العصرية، لكن السنوات العشر 
ــراراٍت بحل  ــ األخــيــرة شــهــدت صـــدور خــمــس قـ
املــجــلــس، آخــرهــا جـــرى قــبــل أيــــام وقــبــل زهــاء 
سبعة أشهر على موعد انتهاء فترة املجلس، 
ــتـــوقـــف املــهــتــمــن بــالــتــجــربــة  األمــــــر الــــــذي اسـ
ــر على  ــ الــنــيــابــيــة فـــي الـــداخـــل والــــخــــارج، وأّشـ
دون  ويحول  يتفاقم  انفك  ما   ، تكوينيٍّ عطٍب 
مـــمـــارســـة الـــحـــيـــاة الــنــيــابــيــة بـــصـــورة سلسة 
وطبيعية. إذ كـــان حــل املــجــلــس، فــي كــل مــرة، 
حكومة  وتشكيل  الحكومة  باستقالة  يرتبط 
جديدة كل مرة. وبهذا، شمل االضطراب عمل 

السلطة التنفيذية، ال التشريعية فقط.
تـــســـوق الــســلــطــات مـــســـّوغـــات الـــحـــل، بــغــيــاب 
ــتــــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــطــ ــلــ ــســ الــــــتــــــعــــــاون بـــــــن الــ
والطابع  االســتــجــوابــات،  وكــثــرة  والتنفيذية، 
الشخصاني ملــواقــف مــعــارضــن عــديــديــن في 
البرملان، وقد كان السبب املباشر لحل مجلس 
ــروز احــتــجــاجــات واســعــة فيه  ــة، أخــيــرًا، بـ األمــ
عــلــى رفـــع الــدعــم عــن املــشــتــقــات النفطية، بما 
فــيــهــا مــــادة الــبــنــزيــن وتــحــريــر أســـعـــاره. وقــد 
لجأ برملانيون إلى القضاء الذي قضى بقرار 
الــقــرار الحكومي رفــع سعر  ابتدائي  ببطان 
بالسعر  العمل  وإعــــادة  الحيوية،  ــادة  املـ هــذه 
ــانـــت الــحــكــومــة تـــقـــّدمـــت بــمــقــتــرح  الـــقـــديـــم. وكـ
 

ّ
تزويد املواطن بـ 75 لتر بنزين شهريا، إال أن

االقتراح لم يلق تجاوبا نيابيا، وكانت الكويت 
ــأثـــرت، مــثــل غــيــرهــا، مـــن الـــــدول املنتجة  قـــد تـ
رسوما  وفــرضــت  أســعــاره  بانخفاض  للنفط، 
على بعض الخدمات، وهو أمٌر ال يلقى قبواًل 
الكاملة  الرعاية  اعتاد على دولــة  في مجتمٍع 
تحّمل  دون  من  كافة،  األساسية  الحتياجاته 
الرمزية منها.  ضرائب أو رســوم تذكر ســوى 
املجلس حول  فــي  نقاشاٌت حامية  ثــارت  كما 
اإلسكان، وما ُعرف بـ »البصمة الوراثية« التي 

انفردت الكويت باعتمادها.
 اعتماد 

ّ
وثّمة استخاصات إضافية، منها أن

طـــريـــق املـــعـــارضـــة يــمــنــح املـــعـــارضـــن فــرصــًة 
ــائــــل اإلعـــــــام ومـــواقـــع  لــلــنــجــومــيــة، عـــبـــر وســ
 الـــنـــائـــب املـــعـــارض 

ّ
الـــتـــواصـــل، فـــضـــًا عـــن أن

فــوزه في االنتخابات  إلــى حد بعيد،  يضمن، 
الــاحــقــة، بــخــاف النائب املــوالــي أو الــهــادىء 
 تــقــالــيــد 

ّ
ــــى أن الــــطــــرح. وهــــنــــاك مــــن يـــذهـــب إلـ

املعارضة السياسية لم تستقر أو لم تتبلور. 
إنـــهـــا تــخــتــلــط بــمــفــاهــيــم قــبــلــيــة وشــخــصــيــة، 
وبـــنـــزعـــات املــشــاكــســة واملـــنـــاكـــفـــة والـــتـــحـــّدي، 
الحلول  أفضل  تقديم  على  بالتنافس  وليس 
السير  من  الباد  وتمكن  العامة،  للمشكات 

على طريق التقّدم في جميع املجاالت.
أما املعارضون فيرون االستجوابات للوزراء، 
الصباح  لعائلة  ينتمون  الــذيــن  ذلــك  فــي  بمن 
ــا لـــهـــم، وأن تــقــديــم  ــتـــوريـ الـــحـــاكـــمـــة، حــقــا دسـ
وزراء استقاالتهم لتفادي االستجواب هو ما 
أشـــاع حــالــًة مــن االضــطــراب منذ الــعــام 2006، 
الــتــشــريــعــيــة  الــســلــطــتــن،  بـــن  ــاون  ــعـ ــتـ الـ  

ّ
وأن

ال  الجهتن،  عن  أن يصدر  يجب  والتنفيذية، 
عــن طـــرف واحــــٍد هــو الــبــرملــان، وأن السلطات 
تقبل على مــضــٍض وجـــود املــعــارضــة، وسبق 
أن جرى اتهام الحكومة بتقديم منح )رشى( 
الــدوالرات في  لنواٍب موالن بعشرات ماين 
الــعــام 2011، علما أن ذلــك، إن تــّم، فهو يلحق 
ــؤالء الـــنـــواب، ال الــحــكــومــة  الـــضـــرر بــســمــعــة هــ
فـــقـــط. وقـــــد وّحـــــــدت هــــــذه  الـــقـــضـــيـــة صــفــوف 

ــة، الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن والــقــومــيــن  ــارضــ ــعــ نــــــواب املــ
الــقــضــاء تحقيقا يشمل  واإلســامــيــن. وفــتــح 
الحسابات املصرفية لـ14 نائبا على األقل من 

أصل 50 نائبا.
 العام 2011 شهد أّول اضطراب 

ّ
وواقع األمر أن

إيقاع موجة  ففيه، وعلى  نوعه،  من  سياسي 
الــربــيــع الــعــربــي، انــدلــعــت مــظــاهــراٌت قــويــة تــّم 
خــالــهــا اقــتــحــام الــبــرملــان واملــــنــــاداة بــإســقــاط 
األحمد  آنــذاك، ناصر محمد  الحكومة  رئيس 
الــــصــــبــــاح،  وأســــهــــم بـــعـــض الـــــنـــــواب بـــإلـــقـــاء 
البراك  النائب مسلم   نــاريــٍة، منهم  خــطــابــاٍت 
)60 عاما( الذي واظب، في ما بعد، على إلقاء 
خطاباٍت جرى اعتبار أحدها في العام 2012 
مــاّســا بــالــذات األمــيــريــة، ولــم يلبث الــبــراك أن 
توارى عن األنظار، وصدر بحقه حكم غيابي 
أن  إلى  التمييز بالسجن سنتن،  عن محكمة 
تّم توقيفه في يونيو/ حزيران 2015، واقتيد 
الــى السجن، ومــا زال رهــن االعــتــقــال. وتعتبر 
 تــوقــيــت إجــــراء 

ّ
بــعــض أوســـــاط املـــعـــارضـــة أن

انــتــخــابــات جــديــدة فــي 26 نــوفــمــبــر/ تشرين 
ــــور أخــــرى،  ــه، بـــن أمـ الــثــانــي املــقــبــل ُيــقــصــد بــ
عــدم تمكن الــبــّراك مــن الــتــرشــح. والــرجــل هو 
أحـــد أعـــضـــاء كــتــلــة الــعــمــل الــشــعــبــي )جمعية 

سياسية(، وُيصنف معارضا قبليا.
 

ّ
الــعــام 2011 إلــى حل أّدت اضــطــرابــات خريف 
كــانــون األول من  مجلس األمــة فــي ديسمبر/ 
ــرت انــتــخــابــات جـــديـــدة بعد  ــ ــك الــــعــــام، وجـ ذلــ
الدستورية  املحكمة  من  قــرارًا   

ّ
أن إال  شهرين، 

في 20 يونيو/ حزيران 2012  قضى ببطان 
)الجديد(، وحــل ذلك  األمــة  انتخابات مجلس 
ــادة املــجــلــس الــســابــق، في  املــجــلــس، وتــمــت إعــ
احتداما  السياسية  األزمـــات  أكثر  مــن  واحـــدٍة 

التي شهدتها الكويت منذ العام 2006.

النزاع بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية

هكذا، يطغى النزاع بن السلطتن التشريعية 
والعامة  السياسية  الحياة  على  والتنفيذية 
ثالث،  اجتماعي  مــن دون جسم  الــكــويــت،  فــي 
يــجــّســر مـــا بــيــنــهــمــا، وبــيــنــمــا تــتــوفــر فـــي هــذا 

البلد جمعيات سياسية، تقوم بإيصال بعض 
الحركة  البرملان، مثل  إلى مقاعد  مترشحيها 
الثقافية  والجمعية  والــدســتــوريــة  اإلسامية 
االجتماعية، إال أن  تشكيل األحزاب محظور. 
ومــــن املــنــطــقــي، بــعــد مــضــي  أكــثــر مـــن نصف 
قرن على االعتراف  الرسمي الواقعي بوجود 
جـــمـــعـــيـــاٍت  تـــمـــارس الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي، أن 
ُيصار إلى تنظيم الحياة السياسية بتشريع 
الـــحـــزبـــي ما  األحــــــــزاب، إال أن صــيــغــة الــعــمــل 
زالــت غير مقبولة لــدى دوائـــر الحكم، غير أن 
بعضهم يرى أن األحزاب السياسية، باملعنى 
املـــوضـــوعـــي قـــائـــمـــة فــــي الـــكـــويـــت )د. مــحــمــد 

الفيلي/ كلية الحقوق، جامعة الكويت(.
يتخذ  والــتــي  القائمة،  الجمعيات  واملــقــصــود 
بعضها اسم حزب، ومنها، املنبر الديمقراطي 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــافـ ــقـ ــثـ الـــكـــويـــتـــي، جــمــعــيــة الـ
التحالف اإلسامي الوطني، جمعية اإلصاح 
الحركة  الليبرالي، تجمع  التكتل  االجتماعي، 
ــيــــة، املـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي،  ــة اإلســــامــ ــتـــوريـ الـــدسـ
تجمع العدالة والسام، كتلة العمل الشعبي، 
حــزب املحافظن املدني، حــزب األمــة، التجمع 
التحالف  التقّدمي،  التيار  السلفي،  اإلسامي 
الـــوطـــنـــي الـــيـــمـــقـــراطـــي، تــجــمــع ثـــوابـــت األمــــة. 
تكتاٍت إسامية،  التيارات بن  وتتوزع هذه 
ســنــيــة وشــيــعــيــة، وأخـــــرى وطــنــيــة مــحــافــظــة، 
النفوذ   

ّ
أن غــيــر  يــســاريــة،  ذات صبغة  وثــالــثــة 

األقــــوى يــظــل لــلــتــيــارات الــديــنــيــة الــتــي توصل 
أعـــدادًا مــن مترشيحها، يقل أو يــزيــد، فــي كل 
انتخاباٍت عن مرات سابقة، إال أن نفوذها في 
املــجــتــمــع يــبــقــى قــويــا، وهـــو مــا ينعكس على 

مجلس النواب وأدائه وخطاباته.
اآلن، وبــعــد حــل املــجــلــس لــلــمــرة الــثــامــنــة، من 
ــبـــدو الـــتـــجـــربـــة الـــبـــرملـــانـــيـــة فــي  املــــؤســــف أن تـ
مسدود،  شبه  طريقا  بلغت  وكأنها  الــكــويــت، 
تــتــوقــف  وأن  ــة،  ــيـ ــاذبـ ــجـ الـ عــنــصــر  تــفــقــد  وأن 
عـــن كــونــهــا مــصــدر إلـــهـــام لــآخــريــن، إذ على 
الــعــكــس مــن ذلـــك، تــجــد االتــجــاهــات املحافظة 
في مجتمعات الخليج في التطورات السلبية 
لــلــتــجــربــة الــكــويــتــيــة فـــرصـــًة لــلــنــيــل مـــن هــذه 
التجربة، وتبخيسها  قيمتها، والتحذير من 
االقتداء بها، والنسج على منوالها، وتظهير 

الديمقراطية وصفًة لانقسام واملنازعات.

للخروج من المأزق
والـــتـــحـــّدي املـــاثـــل اآلن هـــو فـــي طــبــيــعــة الـــرد 
على هذا املــأزق، من السلطات، كما من القوى 
متفقون  فالجميع  والسياسية،  االجتماعية 
الــحــيــاة  الــــــــوراء، وأن  ــى  إلــ ــع  ــراجـ تـ عــلــى أن ال 
الــســيــاســيــة ال تــســتــقــيــم بــغــيــر حـــيـــاٍة نــبــابــيــٍة، 
واإلقـــــــرار بــشــرعــيــة الــحــكــم، لــكــن عـــامـــل الــثــقــة 
املتبادلة أصابه قدر من االهتزاز، فالسلطات 
جانٍب  فــي  تحولت،  النيابية  الحياة  أن  تــرى 
ــعــــراض  ــتــ ــاســــي، واســ ــيــ مـــنـــهـــا، إلــــــى عــــبــــٍث ســ
شخصي، واملعارضة، على اختاف تاوينها، 
تشكك فــي جــديــة املــســار الــديــمــقــراطــي، وتــرى 
املعارضة،  تــرويــض  على  تعمل  السلطات  أن 

وتسعى إلى برملاٍن طّيع سلس القياد.
االستعصاء هذه  نقطة  إلــى  الوصول  يتطلب 
من الفاعلن، في مختلف مواقعهم في الحكم 

ــه،  الــعــمــل عــلــى كــســر الــحــلــقــة املغلقة  ــارجـ وخـ
رفع  تضمن  دســتــوريــٍة،  بتعدياٍت  بالتفكير 
أحـــزاٍب من جهة، وتفادي  الحظر عن تشكيل 
أن تــنــخــرط جــمــعــيــاٌت اجــتــمــاعــيــٌة أهــلــيــة في 
العمل السياسي من جهة ثانية، وأن تحتفظ 
تــشــارك في  هــذه بصفتها جمعيات نفٍع عــام 
التنمية. وإذ يبرز محذور أن  تعيد أية أحزاب 
القائم مع تغيير في  الواقع  مستقبلية إنتاج 
املسمى فقط، من  تكتل أو حركة أو منبر إلى 
حــــزب، فـــإن أيـــة تــعــديــاٍت مــفــتــرضــة ال بـــد أن 
تضع، منذ البداية، حدًا يمنع  إذكاء الهويات 
الطائفية والقبلية، ويشّدد على مبدأ املواطنة 
ــي.  ــامــ ــومـــي واالســ ــقـ واالنــــتــــمــــاء الـــوطـــنـــي والـ
وقــــد بـــــدأت تــرتــفــع فـــي الـــكـــويـــت أصـــــــواٌت في 
هــــذا االتــــجــــاه، حــيــث دعــــا »الـــنـــائـــب« عــبــدالــلــه 
األحـــزاب  إطـــاق حــريــة تشكيل  إلـــى  التميمي 
»بــــداًل مــن الــفــوضــى الــقــائــمــة«، عــلــى أن تكون 
العرقية  األحــزاب املرخصة خــارج االنتماءات 

والطائفية. 
ــيـــره مــن  ــرًا ان الـــبـــلـــد يـــشـــهـــد، مـــثـــل غـ ــ لـــيـــس سـ
بلداٍن ذات ظروف مشابهة، استقطابا طائفيا 
بــن الــســنــة والــشــيــعــة. ولــكــن، تــحــت مظلة من 
التعايش الحذر واملنضبط، ومع والء الطرفن  
للدولة وقيادتها الشرعية. وتختلط الطائفية 
يجعل  بما  ومناطقية،  وعائليٍة  قبليٍة  بنزعٍة 
الــبــلــد »الــصــغــيــر« ًعـــرضـــًة الرتـــفـــاع الــحــواجــز 
أجــل تحقيق  ومــن  االجتماعية.  بــن مكوناته 
غــايــات االنــدمــاج االجــتــمــاعــي والــوطــنــي، فإن 
األحزاب، كمؤسسات سياسية، مؤهلٌة نظريا 
ألن تؤدي دور تجديد االندماج بالتدريج، بما 
الدولة واملجتمع،  أمام تحديث  الطريق  يفتح 
عــلــمــا أن جــمــعــيــات ســيــاســيــة قــائــمــة نــشــأت  
بعيدًا عن االنتماءات العرقية والطائفية، على 
املفترضة  الدستورية  التعديات  تتضمن  أن 
واقع  إلــى  يفيد بتشكيل حكوماٍت تستند  ما 
إلى  ينتمون  وزراء  وتــضــم  النيابية،  الــحــيــاة 
األحزاب املمثلة في البرملان، إلى جانب وزراء 

مستقلن.
والدرس البليغ، بعدئٍذ، من التجربة، بحلوها 
 الحياة النيابية والديمقراطية ال 

ّ
وُمّرها، هو أن

تستقيم بصندوق االقتراع وخيارات الناخبن 
ــقـــط، فــــا بــــد مــــن بـــيـــئـــٍة ســـيـــاســـيـــٍة وثــقــافــيــة   فـ
مـــتـــطـــورة، وتـــطـــويـــٍر مــضــطــرد فـــي الـــقـــوانـــن، 
ــل الــصــالــح الـــعـــام،   لــضــمــان الــتــنــافــس مـــن أجــ
واالعتراف بحقوق اآلخر وكرامته ال التعايش 
ــراف  ــتــ مـــعـــه فـــقـــط )رفــــــض مــجــلــس األمــــــة االعــ
بحقوق النساء في الترشيح واالقــتــراع حتى 
العام 2006(، واالقتداء باملجتمعات املتقّدمة، 
فا تتحّول الخصوصية، أو الهوية، إلى قيٍد 
يعيق االنــتــفــاع الفعلي مــن تــجــارب اآلخــريــن 
الناجحة. وقــد فــاخــرت الــكــويــت، على الـــدوام، 
في  الــحــق  ولــهــا  املــثــمــرة،  النيابية  بتجربتها 
هذا، لكن األوان آن ملراجعة التجربة، من أجل 
تطويرها ورفدها، من داخلها ومن خارجها، 
بكل ما يفيدها، في أجواء من تنميٍة سياسيٍة 
مزدهرة، واحتكاٍم إلى سيادة القانون، يشمل 
املــواطــن واملــقــيــم، ومــن حــريــاٍت عــامــة وفــرديــٍة 

مصانة.
)كاتب من األردن(

حل البرلمان يتكرر 5 مرات في 10 سنوات

التجربة النيابية الكويتية 
في مهب المنازعات

دائمًا، كان هناك 
معارضة سياسية 

وبرلمانية هي جزء 
من الحياة العامة، 
وال توصم بصفاٍت 

ُتخرجها من وطنيتها 

السبب المباشر لحل 
مجلس األمة، أخيرًا، 

بروز احتجاجات واسعة 
فيه على رفع الدعم 

عن المشتقات النفطية

تختلط الطائفية 
بنزعٍة قبليٍة وعائليٍة 

ومناطقية، بما يجعل 
البلد »الصغير« ًعرضًة 

الرتفاع الحواجز بين 
مكوناته االجتماعية

بعد أن تّم حل مجلس األمة )النواب( الكويتي للمرة الثامنة، تبدو التجربة البرلمانية، وكأنها بلغت طريقًا شبه مسدود، بعد أن 
كانت مصدر إلهام لآلخرين، األمر الذي يدفع للبحث عن أســباب هذا االنســداد البرلماني والديمقراطي في آن، فهل هو عطب 

بنيوي التكوين أم أنّه نتاج ممارسات عابرة؟ هذا ما يسعى لإلجابة عليه الكاتب محمود الريماوي

من إحدى جلسات مجلس األمة )النواب( الكويتي في 3 يوليو 2016 )فرانس برس(

عبر  للنجومية،  فرصًة  المعارضين  يمنح  المعارضة  طريق  اعتماد 
المعارض  النائب  أّن  التواصل، فضًال عن كون  اإلعالم ومواقع  وسائل 
يضمن، إلى حد بعيد نسبيًا، فوزه في االنتخابات الالحقة، بخالف النائب 
الموالي أو الهادئ الطرح. وهناك من يذهب إلى أّن تقاليد المعارضة 
السياسية لم تستقر أو لم تتبلور. إنها تختلط بمفاهيم قبلية وشخصية، 
وبنزعات المشاكسة والمناكفة والتحدي، وليس بالتنافس على تقديم 
أفضل الحلول للمشكالت العامة، وتمكين البالد من السير على طريق 

التقّدم في جميع المجاالت.

امتيازات معارضة
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اإلعالم المصري... هل قلت حرية؟

بعد ثالث سنوات: أين المصّور اللبناني سمير كّساب؟

القاهرة ـ العربي الجديد

مصــر«..  عرفتهــا  اســتثمار  وزيــرة  »أســوأ 
تلــك كانــت العبــارة التــي أطاحــت باإلعامية 
رانيــا بــدوي بعــد أولى حلقاتها فــي برنامج 
علــى  أديــب  عمــرو  اإلعامــي  مــع  يــوم«  »كل 
إحــدى الفضائيــات الخاصــة، بعــد انتقادهــا 
داليــا  االســتثمار  لوزيــرة  الحكومــي  األداء 
خورشــيد، ممــا ترتــب عليــه إلغــاء تعاقدهــا 

مع القناة عبر بيان صحافي.
وعــن هــذه الواقعــة أصــدر »املرصــد العربــي 
لحريــة اإلعــام« بيانــا تســاءل فيــه »إلــى أي 
مــدى تعكــس هــذه الواقعــة مســاحة الحريــة 
نقــاش  أصبــح  وهــل  اآلن؟  لإلعــام  املتاحــة 
األداء الحكومي والتنفيذي جريمة تســتحق 
ســراج،  فاطمــة  وأكــدت  واإليقــاف«.  الطــرد 
اإلعــام  حريــة  برنامــج  ومســؤول  املحاميــة 
قــرار  أن  والتعبيــر،  الفكــر  حريــة  بمؤسســة 
بســبب  ليــس  بــدوي  رانيــا  املذيعــة  إيقــاف 
إخالها بأحد بنود ميثاق الشرف اإلعامي 
ذكــر  كمــا  الوزيــرة  بشــخص  تشــهيًرا  وال 
البيــان الــذي أصدرتــه القنــاة، بل كان بســبب 
لبــدوي  أن  معربــة  الوزيــرة،  أداء  انتقادهــا 
فــي رفــع دعــوى قضائيــة ضــد  الحــق  كامــل 
القناة، لفســخها هــذا التعاقد بهذه الطريقة، 
اإلعامــي  لحقهــا  إجحــاف  مــن  ذلــك  فــي  ملــا 
وإبــداء  نظرهــا  وجهــة  عــن  التعبيــر  فــي 
ماحظاتهــا علــى أداء أي مســؤول ومناقشــة 
علــى  الحصــول  لهــا  يمكــن  بــل  قضيــة،  أي 
تعويــض مــن القنــاة بعــد إلغاء هــذا التعاقد. 
للمرصــد،  فــي تصريحــات  وأشــارت ســراج، 
 

ً
إلى أن قرار اإلطاحة ال تمكن قراءته منفصا

أصبحــت  التــي  الفضائيــات  سياســة  عــن 
تنحــاز فــي الفتــرة األخيــرة لــأداء الحكومــي 
وتؤيده، بل يأتي متماشًيا مع فسخ التعاقد 
مــن  حــدث  مثلمــا  معــارض  صــوت  أي  مــع 
قبــل مــع ليليــان داود وترحيلهــا واإلعامــي 
يسري فودة واإلعامية ريم ماجد، موضحة 
أن إيقــاف رانيــا بــدوي عــن تأديــة رســالتها 
لحريــة  وصريــح  جديــد  انتهــاك  اإلعاميــة 
اإلعام بمصر، ويعكس مزيًدا من التضييق 
والتعبيــر،  بالفكــر  الخاصــة  الحريــات  علــى 
فــداء لصالــح  بــدوي ســوى كبــش  ولــم تكــن 
مواءمــات سياســية أكبــر تســير فــي طريقهــا 

سياسة القناة الفضائية بصفة عامة.
عــن  الدفــاع  جبهــة  عضــو  قــال  جانبــه  مــن 

منوعات
بعد صدور الحكم باستشكال تغريد

وقف تنفيذ حكم بطالن اتفاقية 
ترسيم الحدود المثيرة للجدل مع 

السعودية، تناول رواد مواقع 
التواصل االجتماعي الحكم بالسخرية، 
متسائلين: »هي البيعة باظت؟«، في 

إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير.

ظهر وسم »#صرخه_نساء_مصر« 
ضمن قائمة األكثر تداوًال في مصر، 

وعبرت النساء المصريات عبره، عن 
معاناتهن مع األوضاع المعيشية 

الصعبة بسبب غالء األسعار، وشاركن 
فيديو »سيدة الغالبة«، عسى أن تصل 

صرخاتهن إلى المسؤولين.

شهدت الجزائر ثالث جرائم قتل في 
أسبوع واحد، فأطلق ناشطون 

وسم »#انتشار_جرايم_القتل«، 
وعبروا عن استنكارهم لجرائم القتل 

التي انتشرت كثيرًا مؤخرًا، معتبرين 
أن فساد األخالق وغياب الرقابة أديا 

إلى ارتفاع مستوى الجريمة.

أثار ظهور الكاتبة القطرية، مريم 
السبيعي، على قناة »فرانس 24« 
من دون حجاب جدال واسعًا في 

قطر، فأطلق ناشطون وسم 
»#المرأة_القطرية«، عددوا عبره 

إنجازات المرأة القطرية، بينما استغله 
آخرون لمهاجمة السبيعي.

إن  الســندوبي:  املعاطــي  أبــو  الصحافيــن 
تؤكــد  بــدوي  رانيــا  باإلعاميــة  اإلطاحــة 
أنــه ال فصــل بــن وســائل اإلعــام والســلطة 
علــى  األخيــرة  ســيطرة  وتؤكــد  السياســية، 
جميع القنوات اإلعامية املرئية واملســموعة 
واملقــروءة، خاصــة املرئيــة؛ ملــا لهــا مــن تأثير 
وأضــاف  العــام.  الــرأي  تشــكيل  فــي  كبيــر 

 
ً

ــا يرتبــط مثــا للمرصــد، أنــه ليــس قــراًرا فنّيً
بخــروج بــدوي عــن قواعــد العمــل املهنــي أو 
بــل علــى العكــس  ميثــاق الشــرف اإلعامــي، 
كانــت تمــارس دورها كإعاميــة تنتقد األداء 
الحكومــي لوزيــرة االســتثمار، ولــم تتجــاوز 
نــوع  أي  تمــارس  ولــم  شــخصها،  حــق  فــي 
مــن الســب والتشــهير بهــا، بــل كانــت جميــع 

ماحظاتهــا تتعلــق باألداء الســلبي للوزيرة 
وغيــاب دورهــا الحقيقــي فــي تنميــة عمليــة 
االســتثمار بمصــر، ممــا يؤكد أن قــرار القناة 
ا، ويثبت أن الدولة تدير اإلعام  كان سياسّيً

املرئي بشكل خفي وغير معلن.
هــو  باملذيعــة  أن اإلطاحــة  الســندوبي  وأكــد 
مــن  ونــوع  العيــش«  »قطــع  لسياســة  اتبــاع 
التخويــف وإثــارة الهلــع، حتــى ال يجــرؤ أي 

صحافي وإعامي على انتقاد الحكومة.
وأوضح أن هذا املناخ املقيد للحريات يثبت 
أن مصــر تعيــش عصر ديكتاتورية حقيقية، 
ــا للتوصيــف العلمي والتاريخي الدقيق 

ً
وفق

ملجريات األمور على أرض الواقع، فاألنظمة 
الديكتاتوريــة ال تقبــل أي أصــوات معارضــة 
تناقش أو تنتقد أداء السلطة التنفيذية بكل 
ا من رأس الســلطة إلى موظفة  درجاتها، بدًء

بدرجة وزيرة في هذه السلطة.
أن  إلــى  الســندوبي  املعاطــي  أبــو  وأشــار 
يتبناهــا  التــي  الواحــد  الصــوت  سياســات 
النظام الحالي تشبه سياسات القرن التاسع 
عشــر، ولــن تنجــح فــي عصــر بهــذا التطــور 
التكنولوجــي، فمواقــع التواصــل االجتماعي 
واإلنترنــت وســيلة أصــوات تعبــر عــن الواقع 
بشــكل صــادق، فــي ظــل وســائل إعــام حالية 

تفصلنا عن الواقع.
علــى الجانــب اآلخر أوضحــت القناة موقفها 
فــي بيــان رســمي، جــاء نصه كالتالــي »تؤمن 
شــبكة قنــواتON TV بــأن املبــادئ اإلعامية 
وقيــم وشــرف هــذه املهنــة ال تتجــزأ، وتحمــل 
القنــاة علــى عاتقهــا مهمــة إعاميــة وطنيــة 
ســاحة  فــي  مســبوق  غيــر  ــا  تحدّيً تعتبرهــا 
اإلصــرار  خــال  مــن  التليفزيونــي  اإلعــام 
علــى تقديــم إعــام حر ومســتقل يحتــرم عقل 
املشــاهدين با إســفاف أو إســراف أو إســاءة 
أو خــرق ألخاقيــات هــذه الرســالة النبيلــة، 
وقــد نجحــت ON TV فــي أســابيع قليلــة مــن 

أن تحتل مكانة لدى املشاهدين«.
فــإن  بذلــك  ــا 

ً
»ارتباط البيــان:  وأضــاف 

الشــبكة تعتذر عما جاء في أحد برامجها 
إحــدى  حــق  فــي  وتجــاوز  إســاءة  مــن 
الشــخصيات العامة، وتؤكد شــبكة قنوات 
علــى  إصــرار  بــكل  عازمــة  أنهــا   ON TV
والجديــة  الجاذبيــة  شــديد  إعــام  تقديــم 
واإلمتــاع فــي نفــس الوقت الــذي نلتزم فيه 
بالقيــم والرقــي واحتــرام املشــاهدين. وتــم 

إلغاء التعاقد مع رانيا بدوي«.

سياسات الصوت الواحد 
تشبه سياسات القرن 

التاسع عشر

تعجز الدولة اللبنانية 
عن استعادة عدد من 

المخطوفين في سورية

بيروت ـ عبد الرحمن عرابي

مــرت 3 ســنوات علــى تاريــخ تحــول املصــور 
إلــى  كســاب،  ســمير  اللبنانــي،  الصحافــي 
إعــداد  أثنــاء  الســوري  الشــمال  فــي  مفقــود 
نيــوز«  »ســكاي  قنــاة  لصالــح  تقاريــر 
القنــاة  بفريــق  االتصــال  انقطــع  اإلخباريــة. 
قــرب  أشــخاص   3 مــن  املؤلــف  اإلخباريــة 
مدينــة حلــب عــام 2013، ولــم تتــن أي جهــة 
خطفهــم، رغــم تــردد معلومــات عــن وجودهم 
)داعــش(  اإلســامية«  »الدولــة  تنظيــم  بيــد 
فــي مدينــة الرقــة. زادت ســنوات االختفــاء من 
وخطيبتــه،  الشــاب  املصــور  عائلــة  معانــاة 
خصوصا مع شح املعلومات التي وصلتهم 
مــن مصــادر متعــددة ومتفاوتــة املصداقيــة. 
وهــو مــا عّبــرت عنــه العائلــة خــال املؤتمــر 
فــي  الثاثــاء  ظهــر  عقدتــه  الــذي  الصحافــي 
اللبنانيــة.  بالعاصمــة  الصحافــة  نــادي 
واقتصــر الحضــور فيــه علــى فريــق »ســكاي 
نيــوز« فــي بيــروت وعــدد قليل من املراســلن 

الصحافين. 
حاول والد سمير، أنطوان، التماسك وتبادل 
لكــن  القائــل،  الحاضريــن  مــع  االبتســامات 
بلهجتــه  يتحــدث  وهــو  عاجلتــه  الدمــوع 
فقــدان  بســبب  األســرة  معانــاة  عــن  القرويــة 
ابنهــا. ومــع مضي األيام تحول زماء ســمير 
إلــى  فــي مكتــب »ســكاي نيــوز« فــي بيــروت 
أتعبــه  الــذي  أنطــون«  »العــم  وبنــات  أبنــاء 
يــرد  جــورج  الثانــي  ابنــه  فتــرك  االنتظــار، 
املؤتمــر.  عقــد  قبــل  املراســلن  أســئلة  علــى 
أعــرب الوالــد علــى خيبتــه مــن »الــدوران فــي 
حلقــة مفرغــة طــوال ثــاث ســنوات لــم نتمكن 
خالهــا مــن الحصول علــى أي دعم جدي من 
الدولــة اللبنانيــة إلعادة ســمير إلــى الوطن«. 
كمــا فشــلت محــاوالت فرديــة ألفــراد العائلــة 

بالتواصل مع أشخاص داخل سورية بهدف 
جمــع معلومــات عــن ســمير كســاب وزميلــه 
وتبــن  الســوري،  وســائقهما  املوريتانــي 
أنهــم »كانــوا غيــر صادقــن«. واعتبــر الوالــد 
أن »توجيــه رســالة مباشــرة إلــى الخاطفــن 
أيــا كانــوا عبــر وســائل اإلعام هــو أقصى ما 
يمكننا فعله، وإنني أقول لهم إننا جاهزون 
للتفــاوض معكــم ونأمــل منكــم كشــف مصير 
ابننــا«. تبدلــت نظــرات الوالــد خــال الحديث 

بــن شــقيق ســمير وخطيبتــه اللذيــن تبســم 
لهما في محاولة إلخفاء الدموع.

فــي  حمــدان،  رزان  ســمير،  خطيبــة  وركــزت 
كلمتها على »إنســانية ومهنية الصحافين 
معانــاة  لنقــل  ســورية  إلــى  توجهــوا  الــذي 
الشــعب الســوري دون أي أهــداف سياســية«. 
ال  ســمير  »اختطــاف  ألن  حمــدان  وأســفت 
يغير شــيئا في املعادلة الســورية، لذلك على 
الخاطفــن إطاقــه«. واســتنكر جــورج فشــل 

املشــاكل  مــن  أي  حــل  فــي  اللبنانيــة  الدولــة 
وذّكــر  ملواطنيهــا،  الخارجيــة  أو  الداخليــة 
بــأن هــذه الدولة »عجزت عــن انتخاب رئيس 
للجمهوريــة أو حــل أزمة النفايات، ولأســف 
ملــف  مــع  تعاملهــا  كيفيــة  تابعنــا  فقــد 
خطــف العســكرين اللبنانيــن وهــي تجربــة 
نــادي  رئيــس  تحــدث  كمــا  مشــجعة«.  غيــر 
الصحافــة، الزميــل بســام أبــو زيــد، مؤكــدًا أن 
فــي  املخطــوف  الصحافــي  الفريــق  »قضيــة 
ســورية هــي قضيــة عربيــة وليســت لبنانيــة 
لديــه  مــن  »كل  زيــد  أبــو  ودعــا  محليــة«. 
معلومــات عــن مــكان احتجــاز ســمير لــإلدالء 
لشــرح  اللبنانيــة  الحكومــة  دعــا  كمــا  بهــا«، 
جهودها التي بذلتها لتحرير سمير. ووجه 
أبــو زيــد مناشــدة إلــى مدير عــام جهاز األمن 
العــام، اللــواء عبــاس إبراهيم، للمســاعدة في 

إطاق الفريق. 
إطــاق  فــي  دول  عــدة  نجــاح  مقابــل  وفــي 
ســراح مواطنــن لهــا احتجــزوا فــي ســورية 
والعراق من قبل مجموعات مسلحة ُمتعددة 
عــن  اللبنانيــة  الدولــة  تعجــز  الــوالءات، 
اســتعادة عــدد مــن املخطوفــن فــي ســورية، 
وبينهــم عســكريون مخطوفــون لــدى تنظيــم 
ومواطنــون  )داعــش(،  اإلســامية«  »الدولــة 
زنازينــه.  فــي  الســوري  النظــام  يحتجزهــم 
ســراحه  طلــق 

ُ
أ فرنســي  صحافــي  نقــل  وقــد 

مــن ســورية فــي أكتوبر/تشــرين األول 2015 
زنازيــن  فــي  كســاب  ســمير  »جــار«  كان  أنــه 
هيــان  وتحــدث  الوقــت.  لبعــض  »داعــش« 
عــن تجربتــه خــال 10 أشــهر مــن االحتجــاز، 
إطــاق  فــي  حكومتــه  مســاعي  نجــاح  قبــل 
سراحه. وتكاد املعلومات القليلة التي نقلها 
الصحافــي الفرنســي أن تكــون الوحيــدة ذات 
التــي تســربت عــن وضــع ســمير  املصداقيــة 

كساب. 

تظاهرات تطالب بحرية الصحافة في مصر )طوبياس شوارتز/فرانس برس(

خالل المؤتمر الصحافي )العربي الجديد(

ال يــكاد يمــّر يــوم واحد في مصر مــن دون أن يحصل تجــاوز أو أكثر لحرية اإلعالم: طــرد إعالميين، وتوقيف صحف، وســجن آخرين... 
والخناق يشتد يوميًا بشكل أكبر
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تكون،  التي  التلفزيونين،  املذيعة  أو  املــذيــع 
غــالــبــًا، نسخة مــن عــمــرو الــلــيــثــي، حــيــث يقرر 
الشخص الوقوف ضد الحكومة، ويحارب من 
أجــل ذلــك. في هــذه املقالة، تقديم لخمسة من 

تلك النماذج:
¶ مصطفى قمر وهاني سالمة في »أصحاب 

وال بيزنس« )2001(:
تــّم إنــجــازه في ذروة االنتفاضة  الــذي  الفيلم، 
املذيعن  قــصــة  تــنــاول  الــثــانــيــة،  الفلسطينية 
كــريــم نـــور وطــــارق الــســيــوفــي الــلــذيــن يقدمان 

الخاصة،  القنوات  إحــدى  في  ترفيهية  برامج 
قــبــل أن يــتــعــّرض كـــريـــم لــتــجــربــة الــســفــر إلــى 
فـــلـــســـطـــن، وعــــيــــش االنــــتــــفــــاضــــة، ومـــشـــاهـــدة 
»جـــهـــاد الــفــلــســطــيــنــي« )عـــمـــرو واكــــد فـــي أول 
بــعــمــلــيــة  يـــقـــوم  وهـــــو  الــســيــنــمــائــيــة(  أدواره 
انـــتـــحـــاريـــة، لــيــعــود إلــــى مــصــر مـــقـــررًا عــرض 
يفاجأ  لكنه  شاهدين. 

ُ
امل الشريط على مالين 

برفض مدير القناة، فتقرر شخصيات الفيلم 
أجــل عــرض شريط  مــن  حد فيما بينها 

ّ
أن تت

العملية فــي الــنــهــايــة، حــتــى لــو عــرضــهــم ذلــك 

محمد جابر

تــــعــــرض املـــــذيـــــع املـــــصـــــري عـــمـــرو 
ــن قــبــل  ــ ــهــــجــــوم حـــــــاد مــ الـــلـــيـــثـــي لــ
لديهم  وكــتــاب،  وفنانن  إعالمين 
املــصــريــتــن، بعد  والــحــكــومــة  بالسلطة  صــلــة 
استضافته، في برنامجه »واحد من الناس«، 
ــنـــاة »الــــحــــيــــاة« املـــصـــريـــة،  ــذاع عـــلـــى قـ ــ ــــذي يــ الــ
السياسي  الــوضــع  ينتقد  تــوكــتــوك«  »ســائــق 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــي واالقـــــــتـــــــصـــــــادي فــــــي مـــصـــر، 
اليومية  املعيشية  األحــــوال  ســوء  إلــى  مشيرًا 
ــع، ومــقــدمــًا  ــلـ لـــلـــمـــواطـــنـــن، وعــــــدم تـــوفـــر الـــسـ

انتقادات عنيفة للحكومة.
الفيديوـ  الذي انتشر على املواقع االجتماعية، 
وحــقــق مــاليــن املــشــاهــدات خــالل أيـــام قليلة ـ 
كان الحدث األبــرز في مصر، وتراوحت اآلراء 
بن مؤيدة ومعارضة، قبل أن يفاجأ الجميع 
بـــإيـــقـــاف بـــرنـــامـــج الــلــيــثــي، مـــن دون وضـــوح 
الرؤية عما إذا كان سيعود أم ال، لتبدو القصة 
»سينمائية جدًا«، عن املذيع الذي ينقل صوت 

الناس، فيتعرض لبطش السلطة.
في األفــالم املصرية، خالل العقدين األخيرين 
تــحــديــدًا، كـــان هــنــاك تـــنـــاول دائــــم لشخصية 

سيعرض مسلسل 
»صدفة التقينا« على 

جزأين من 15 حلقة

5 أفالم تعكس معاناة 
المذيع التلفزيوني 

المصري حاليًا

نجوى كرم وأصالة لم 
تتفقا مع شركات إنتاج 

وفضلتا اإلنتاح الخاص
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من  كــثــيــرًا،  الفيلم،  يستفيد  عملهم.  لــخــســارة 
الوقت،  ذلك  في  الفلسطينية  القضية  شعبية 
وشخصية املــذيــع فيه تــبــدأ مــن نقطة »إلــهــاء 
الـــنـــاس«، قــبــل أن تنتهي فــي مــوقــف أخــالقــي 

حاّد مع القضية الكبرى.
نـــا  ــرك فـــي »جـــاء ــنـــان تــ ¶ مــحــمــد هــنــيــدي وحـ

البيان التالي« )2002(
الفيلم كوميدي، مقتبس عن نظيره األميركي 
روبرتس  بطولة جوليا  من   ،I Love Trouble
ونك نولتي. في العمل املصري، يؤدي هنيدي 

)في آخر أفالمه التي احتلت قمة اإليرادات في 
السينما املصرية( شخصية نادر سيف الدين، 
الــــذي يــحــلــم، مــنــذ طــفــولــتــه، أن يــكــون مذيعًا 
مع  كمراسل  باختياره  يفاجأ  لكنه  لأخبار، 
عــفــت الشربيني )حــنــان تــــرك(. بــعــد فــتــرة من 
تحقيق طلبات صاحب القناة، وتقديم صورة 
تتبع  فــي  الثنائي  يبدأ  لــلــواقــع،  غير حقيقية 
ــاٍن فـــاســـدة، ومــحــاولــة كــشــف أحــد  ــبـ قــضــيــة ألـ
الفيلم  أن ينتهي  الــكــبــار، قبل  األعــمــال  رجـــال 
بانتصارهما، وعرضهما الحقيقة على الهواء 
الكوميدي  السياق  مباشرة. مرة أخــرى، وفي 
ــن لــتــزيــيــف اإلعــــالم، 

ّ
لــلــفــيــلــم، هــنــاك نــقــد ُمــبــط

والــقــرار الــفــردي الثنن مــن أفـــراده أن يحاربا 
حتى النهاية.

¶ خالد أبو النجا في »واحد صفر« )2009(
الــنــمــوذج الـــذي يــطــرحــه فيلم »واحــــد صــفــر«، 
لــلــمــخــرجــة كــامــلــة أبـــو ذكــــري والــكــاتــبــة مريم 
ــد أبــو  ــالـ . فــشــريــف )خـ

ً
ــعـــوم، مــخــتــلــف قـــلـــيـــال نـ

النجا( مذيع عدمي إلى حد بعيد، ال يهتم بأي 
قضايا كبرى، ويقدم برنامجًا ترفيهيًا. لكنه، 
في املقابل، غير قادر على التعامل مع الزيف 
املوجود حوله. لذلك، أثناء استضافته مغنية 
رديء، وتعتمد على جسدها من  ذات صــوت 
أجل النجاح، يغلبه الضحك على الهواء، قبل 
يظهر  الــفــيــلــم،  بقية  فــي  بــشــدة.  يهاجمها  أن 
دائــمــًا بــصــورة الشخص الــغــاضــب مــن املكان 
الــذي هــو فيه، والـــذي يستخدم املــخــدرات من 

 هذا.
ّ

أجل محاولة نسيان كل
¶ منى زكي في »احكي يا شهرزاد« )2009(

قد يكون هذا الفيلم النموذج األهم واألقرب 
إلــى اإلعــالم املصري في السنوات األخيرة: 
لــقــاء الكاتب الكبير وحــيــد حــامــد واملــخــرج 
ــن مــذيــعــة  ــي فــيــلــم عــ ــه، فــ ــلــ يـــســـري نـــصـــر الــ
تلفزيونية )منى زكي( مهتمة بقضايا املرأة 
 
ّ
إحداهن استضافت  وكلما  برنامجها،  في 

لــلــحــديــث عـــن مــشــكــلــتــهــا، كــشــف ذلــــك جـــزءًا 
التعامل مع  فــي  الفساد  املجتمع، ومــن  مــن 
املـــرأة، مــا يــؤدي إلــى ضغوط عليها، ســواء 
مـــن قــبــل الــقــنــاة الــتــلــفــزيــونــيــة، أو مـــن قبل 
زوجها املرتبط بمصالح مع الحكومة، قبل 
الــقــمــة، حــن تستضيف فتاة  إلـــى  أن تــصــل 
تحكي عن عالقتها وزواجها بأحد الوزراء 
في الحكومة، لتصطدم املذيعة هبة يونس 
بزوجها، الذي يضربها بعنٍف، فتظهر على 
مدّمى،  بــوجــٍه  الالحقة  الحلقة  فــي  الشاشة 
وتتحول هي نفسها إلى حكاية من حكايات 
»شهرزاد«. النموذج، من جديد، هو شخص 
إيــجــابــي، وضـــد الــســلــطــة، ويــحــاول إيــصــال 

الحقيقة رغم الضغوطات.
¶ ماجد الكدواني في »أسماء« )2011(

فيلم املخرج عمرو سالمة يحكي عن امرأة 
ُمــصــابــة بــمــرض »اإليـــــــدز«، تـــحـــاول إيــجــاد 
فــرصــة لــلــعــالج، فــتــظــهــر عــلــى الــشــاشــة مع 
املذيع التلفزيوني محسن السيسي )ماجد 
الــــكــــدوانــــي( فــــي بـــرنـــامـــجـــه »عـــلـــى صــفــيــٍح 
ساخن«. املذيع، هنا، يبحث عن مجرد حلقة 
الناس، وهــو صورة  ساخنة يتحدث عنها 
ـــ »تــــوك شـــو« الــتــي ظهرت  مــن كــل بــرامــج الـ
بــكــثــافــة فـــي تــلــك الــفــتــرة. ال يــهــتــم بــالــحــالــة 
كانت  إذا  عما  والنقاش  نفسها،  اإلنسانية 
بـــوجـــهـــهـــا أم ال هــو  الــشــخــصــيــة ســتــظــهــر 
قبل  املشاهدة،  لــزيــادة نسب  مجرد وسيلة 
الفيلم،  أن يتبدل شعوره مع تطور مراحل 
حــيــث يتعاطف مــع أســمــاء )هــنــد صــبــري(، 
الحلقة،  قــويــًا. يصنع  نموذجًا  فيها  ويــرى 
التبرع بماله الشخصي  النهاية  ويقرر في 
ـ مــن أجـــل أن  ـ مــن دون أن يعلن عــن اســمــه 
تــنــال فــرصــة الـــعـــالج. وعــلــى عــكــس »احــكــي 
يا شهرزاد«، فإن املذيع هنا يبدأ من نقطة 
فاسدة وغير مهتمة، لكنه ينتهي بتعاطف 
كــبــيــر مـــع الــشــخــصــيــة، ودور إيــجــابــي في 

املجتمع.

عمر بقبوق

بكرا.  بـــ  تفكر  عــم  وإنـــت  يــوَمــك  تقتل  ي 
ّ
»بيكف

ي تقتل روَحــك وإنت عم تفكر بـ جسمك. 
ّ
بيكف

ــك نـــاقـــص مــــن أي شــي  ــ
َ
ــال ــي تـــشـــوف حــ

ّ
بــيــكــف

ــــك، من 
َ
ــال ــــروتـــــن وحــــــَدك يــلــي تــخــلــقــه لــــ حــ ..الـ

ك الكبير من 
َ
التململ, التأفف ,التضجر ,وخوف

.. شــو هــو املجهول يلي  ي 
ّ
املــجــهــول. لــك بيكف

حاطط فيه كل شي سوداوي ؟! وال شي .. وال 
ش يوَمك بـ دقيقة ..«.

ّ
أي شي. بل

اللغة،  لجماليات  تفتقر  الــتــي  الــكــلــمــات  هـــذه 
وتعاني من سطحية املعاني، والتي تتخللها 
ــلــــي فــــيــــس(،  ــايــ ــة )الــــســــمــ ــريـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ الــــــرمــــــوز الـ
اســتــطــاعــت أن تــنــال إعـــجـــاب أكــثــر مـــن 3700 
مــســتــخــدم عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، وكـــرمـــت وزارة 
الــســيــاحــة فــي ســوريــة كــاتــبــهــا، الــشــاعــر يسر 
ــم يــســر دولــــي بــالــظــهــور منذ  دولــــي. وبــــدأ اسـ
بـــدايـــة الـــثـــورة الـــســـوريـــة، حــيــث أنــشــأ حينها 
صــفــحــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، وســـمـــاهـــا »حــكــي 
فـــاضـــي لــيــســر دولـــــــي«. ونـــشـــر فـــي الــصــفــحــة 
مـــنـــشـــورات بــالــلــهــجــة الــعــامــيــة تـــحـــدث فيها 

ــذا مــــا لــم  ــ ــر مــــن مــســلــســل، هـ ــثـ يــعــمــل فــــي أكـ
يكن موجودًا في املاضي، ألن األمــور كانت 

.»LBCIمحصورة في تلفزيون لبنان و
تاتيانا  الــعــمــل  بطلة  تــتــحــّدث  جهتها،  مــن 
مرعب عــن دورهـــا فتقول: »ألــعــب دور فتاة 
اســمــهــا »لـــــن«  تــعــمــل فـــي شـــركـــة إعـــالنـــات 
افــكــارًا مميزة وهــي مخطوبة لشاٍب  تبتكر 
لــكــن حــيــاتــهــا تتبّدل  لــبــنــان،  يعيش خـــارج 
ــاب جــــديــــد«. تــاتــيــانــا  بــعــد تــعــرفــهــا إلــــى شــ
التي تمتاز باألدوار الكوميدية لعبت أيضًا 
أنــــه عــرض  عـــــدة. وتــكــشــف  ــة  ــيــ أدوارًا درامــ
عليها دور كبير ومهم في مسلسل لم يبدأ 
ألن  املشاركة  رفضت  لكنها  بعد،  تصويره 

التصوير سيكون خارج لبنان.
أما املمثل جو معلوف فيقول عن دوره »هي 
شــخــصــيــة »ســـلـــيـــم« لـــديـــه شـــركـــة مــثــلــجــات 
)بــــوظــــة( يـــأتـــي صــديــقــه »بـــــــودي« ويــقــنــعــه 
بترويج لشركته من خالل إعالن وذلك، ألنه 
الشركة ويريد  في  التي تعمل  الفتاة  يحب 
التقرب منها. ثم يتعرف إلى نيكول فتنشأ 
بالجزء  هــذا ما يتعلق  عالقة حب بينهما. 
ــاٍن ايـــضـــًا مـــن 15  ــ ــزء ثـ األول ســيــكــون لـــه جــ
مرة  أول  املسلسالت  مــن  الــنــوع  هــذا  حلقة. 
نـــراه فــي لــبــنــان«. ثــم يتابع لــيــقــول: »ميالد 

سميرة أوشانا

يـــعـــود املـــخـــرج مـــيـــالد هـــاشـــم إلــــى الـــدرامـــا 
الــلــبــنــانــيــة مـــع مــســلــســل »صـــدفـــة الــتــقــيــنــا« 
مــع الــكــاتــب روكـــز أســطــفــان، ومجموعة من 
مرعب  تاتيانا  بينهم  اللبنانين،  املمثلن 
وميشال غانم وجو معلوف وجوزف عبود 

وإيلي شالوحي وغيرهم.
»الــعــربــي الــجــديــد« الــتــقــت هــاشــم فــي مكان 
تــحــّدث عــن عمله الجديد  الــتــصــويــر، حيث 
»هـــو مسلسل رومــانــســي- كوميدي   :

ً
قــائــال

ــر الــــرومــــانــــســــيــــة  ــ ــــاصـ ــنـ ــ ــــى عـ ــلـ ــ ــــوي عـ ــتـ ــ ــــحـ يـ
والــكــومــيــديــا، وســيــرســم ضحكة على وجه 

املشاهد«.
عودة ميالد هاشم تأتي بعد غياب سنوات، 
ــــالل  ــه بــــالــــقــــول: »خـ ــابــ ــبــ غــــيــــاب يــــشــــرح أســ
التسعينيات لم يكن أحد سواي في الساحة 
، صــحــيــح أن 

ً
وأحـــبـــبـــت أن أســـتـــريـــح قـــلـــيـــال

االستراحة طالت، لكن في النتيجة من لديه 
شغف وحــب وعشق ملهنته ال يستطيع إال 
مــا، عندما سمحت  إليها بطريقة  أن يعود 
التي أحبها. وحاليًا  الظروف عدت ملهنتي 
دخلنا اإلنــتــاج أتصور بقوة ألنــه بعد هذا 
 

ٍ
سينمائي فيلٍم  بتصوير  سنبدأ  املسلسل، 

الى مشاريع أخرى مسلسالت منها جاهزة 
ويضيف:  الــكــتــابــة«.  قــيــد  ــرى  وأخــ للتنفيذ 
ــورًا كــثــيــرة  ــ ــ »بـــعـــد عــــودتــــي اكــتــشــفــت أن أمـ
 كــنــا نــصــور فــي االســتــوديــو، 

ً
تــغــّيــرت، مــثــال

وكـــان يــأتــي املــمــثــل حــافــظــًا دوره مــن األول 
عــدة من  كنا نصور مشاهد  النهاية،  حتى 
ــور كــانــت مــنــتــظــمــة أكــثــر،  ــ دون تـــوقـــف. األمـ
الــيــوم مــع تعدد  وكـــان املمثل ملتزمًا أكــثــر، 
األعـــمـــال الــتــي تــنــفــذ فـــي الــبــلــد، فــكــل ممثل 

عــن الحب والــصــداقــة والــجــمــال، وأمـــور أخــرى 
بعيدة عن السياق الوطني والسياسي الدارج 
ــااًل غــريــبــًا من  ــبــ حــيــنــهــا، والقـــــت صــفــحــتــه إقــ
مستخدمي املوقع األزرق. وكّرس إعالم النظام 
الظاهرة، فاستضاف دولي في  السوري هذه 
عدد كبير من برامجه اإلذاعية والتلفزيونية. 
وبــــعــــد هـــــــذا الـــــدعـــــم اإلعـــــــالمـــــــي، اســتــفــحــلــت 
إلى  الشعر  الظاهرة، وانتقل دولــي من كتابة 
إلــقــائــه، فنشر الــعــديــد مــن الــفــيــديــوهــات التي 
يلقي خاللها الشعر العامي بأسلوبه الدرامي 
املبالغ فيه، وسمى ما يقدمه بفن »الستاند آب 
دراما«. وفي حن كان عشاقه يتزايدون، كانت 
االنتقادات الجارحة تطاوله باستمرار وتزيد 
مــن شــهــرتــه أيــضــًا، فــانــتــشــرت قــصــائــد رديــئــة 
جدًا له في عدد من الصفحات الثقافية وعلى 
نـــطـــاق واســـــع، مــثــل قــصــيــدتــي »األســـيـــتـــون«، 
و»بــيــكــاتــشــو«، وكــــان ســبــب شــهــرتــهــا النكت 

املحاكة حولها ال أكثر.
ــلــــة بـــالـــســـخـــريـــة  ــافــ بــــعــــد هـــــــذه املــــســــيــــرة الــــحــ
واالنــتــقــادات، جــاء تكريم يسر دولــي، بمثابة 
السورين.  والــشــعــراء  للشعر  املعلنة  اإلهــانــة 
ــة مـــثـــل ســـــوريـــــة، أنـــجـــبـــت عــبــر  ــ ــدولـ ــ فـــكـــيـــف لـ
األصيلن،  الــشــعــراء  مــئــات  الــطــويــل  تاريخها 
مــثــل املــتــنــبــي وأبــــو فــــراس الــحــمــدانــي ونــــزار 
ــر الــســيــاحــة  ــيــــس، أن يـــكـــّرم وزيــ قــبــانــي وأدونــ
فــيــهــا شــخــصــًا مــثــل يــســر دولـــــي، وأن يصفه 
السياحة  يقوم وزيــر  وملــاذا  الكبير؟  بالشاعر 
بتكريم الشعراء؟ ما دور وزير الثقافة إذًا؟ في 
الواقع، ال يحتاج السوري إلى حدث »ثقافي ــ 
سياحي« مثل تكريم يسر دولي الذي تّم منذ 
أيــــام بــحــضــور وزيــــر الــســيــاحــة بــشــر يــازجــي، 
ضمن ملتقى »كلمات« الثقافي في فندق »داما 
الثقافي  االنــحــطــاط  درجـــة  يــعــرف  لكي  روز«، 

الذي تعيشه، فقصائد دولي ليست أسوأ من 
أغــانــي الــحــمــزاوي، ومسلسالت فـــادي غــازي، 
وأفــــــالم جــــود ســعــيــد، ومـــســـرحـــيـــات زيــنــاتــي 
وإعطاء  املــوهــوبــن،  أنــصــاف  فتكريم  قدسية. 
الـــفـــرصـــة الــكــامــلــة لــلــفــنــانــن الــفــاشــلــن ليس 
باألمر الجديد على النظام السوري، ومع ذلك، 

إنكار  حــاولــت  للنظام  الــداعــمــة  الصحف  فــإن 
الخبر، وتحججت بأن ملتقى »كلمات« ليس 
مــلــتــقــى رســمــيــا، وبــــأن وزيــــر الــســيــاحــة ليس 
السورين،  الفنانن واملبدعن  لتكريم  مخواًل 
ــكـــريـــم دولـــــــي مـــؤســـســـات الـــنـــظـــام  لــيــفــضــح تـ
، الــثــقــافــيــة والــســيــاحــيــة 

ً
الــــســــوري مــجــتــمــعــة

واإلعالمية. لكن تغطية الخبر كشفت حقيقة 
الشرارة  ما حصل، وهــي ظاهرة متكررة منذ 
األولى للثورة السورية، حيث عمد النظام  إلى 
»الحضارية  صــورتــه  لتكريس  هـــؤالء  تعويم 
املعارضة«  »همجية  مواجهة  في  الثقافية«  ــ 

وفق رواية اإلعالم الرسمي.

هــاشــم صــديــق قــديــم عملت معه فــي أعــمــاٍل 
يــديــر    professional شـــخـــص   ــو  وهــ ــدة،  ــ عـ
املمثل على ال set ، وهــذا نــادرًا ما تجدينه 
ــع املـــخـــرجـــن الــلــبــنــانــيــن مــــع احـــتـــرامـــي  مــ
لــلــجــمــيــع، أســـتـــاذ مــيــالد مـــن هـــذه الــنــاحــيــة 

دقيق جدًا«. 
غــانــم: »صدفة  املمثل ميشال  يقول  بـــدوره، 
التقينا« مسلسل مبني على صدف جميلة 
تــحــصــل بــــن أبــــطــــال الـــعـــمـــل، كـــمـــا تــحــصــل 
أو  السوبرماركت  في  الناس  كل  مع  يوميًا 
الباركينغ  قصص جميلة استطاع الكاتب 
روكز اسطفان أن يجمعها في رواية«. وعن 
دوره يــوضــح: »ألــعــب شخصية »ســــام« أو 
ســـاســـن وهــــو أســـتـــاذ لــغــة عــربــيــة تجمعه 
الـــصـــدفـــة بــــ »لـــــن« ومــــن هــنــا تـــبـــدأ أحــــداث 

العمل«. 
التي جمعته باملخرج ميالد  التجربة  وعن 
هــاشــم بــإنــشــاء شــركــة إنــتــاج مشتركة أكــد: 
»أنـــــا خــــالل الــتــصــويــر مــمــثــل وهــــو مــخــرج 
املــخــرج،  بتعليمات  يلتزم  أن  املمثل  وعــلــى 
ــيـــالد   جــــــدًا ومـ

ً
ــال ــيـ ــمـ  جـ

ً
ــمــــال ــحـــن نـــعـــمـــل عــ نـ

أما  التقنية...  االمـــور  فــي  يدقق جيدًا حتى 
إقامة أي  اإلنتاج فال شك  إنشاء شركة  عن 
مــشــروع فــي هــذا البلد وفــي هــذه األيـــام هو 
مــجــازفــة لــكــن بــطــبــيــعــة الـــحـــال، اإلنـــســـان ال 
يستطيع أن يبقى مكتوف األيــدي وينتظر 
حتى تتحسن االوضاع، نحن مؤمنون بهذا 
البلد، لذا، كل ما لدينا من أفكار ومعطيات 
الــدرامــا،  إلــى  جــديــدة نستطيع أن نضيفها 
كما تعلمن منذ 3 سنوات عملنا سويًا على 
املسرح، نتج عنها 3 تجارب ناجحة، قلنا لم 
التلفزيون والسينما؟ وهو  ال ندخل مجال 

ما حصل بالفعل«.

تكريم يسر دولي: النظام السوري وتعويم أنصاف المواهب»صدفة التقينا«: عودة إلى الكوميديا الرومانسية
جاء تكريم »الشاعر« 

يسر دولي من قبل وزير 
السياحة السوري، الذي 

يبدو نشيطًا هذه األيام، 
ليفتح باب السخرية أمام 
نموذج المثقفين الذي 
تقّدمه الدولة السورية

ربيع فران

قبل سنوات، اختلفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، 
مع شركة روتانا، ألسباب عدة، تأتي على قائمتها، 
االســتــحــقــاقــات املــالــيــة العالقة بــن روتــانــا وبعض 
لأزمة  نظرًا  تحديدًا،  كــرم  نجوى  ومنهم  الفنانن 
املــالــيــة الــتــي تسيطر عــلــى ســـوق اإلنـــتـــاج الــعــربــي، 
وهي ال تقتصر على روتانا، بل أصبحت مفتوحة 
والتحميل  األغنيات  استصدار  مواقع  أمــام هجوم 

املنتشرة اليوم.
بـــعـــد تــجــديــد  الــــعــــام 2011 أي  ــنـــذ  ــــرم ومـ كـ نـــجـــوى 
تــعــاقــدهــا مــع روتــانــا فــي احتفالية كــبــيــرة، أقيمت 
يــومــهــا فـــي بــــيــــروت، تــخــلــت إن جــــاز الــتــعــبــيــر عن 
الشركة، وكان العقد أشبه بالعقد »الصوري« أمام 
اإلعالم كعالمة حسن نية من الطرفن بعد أن كادت 
الخالفات تصل إلى املحاكم لأسباب املالية نفسها.

انتاج فردي
الــفــردي  إلــى اإلنــتــاج  كـــرم،  الفترة تحولت  منذ تلك 
الـــذي تــولــتــه بنفسها، ولـــم تــصــدر أي عــمــل غنائي 
نفردة اهتمامها األوحد، 

ُ
كامل، ومنحت األغنيات امل

وكــذلــك حفالتها. مــؤخــرًا جــرى الــحــديــث عــن عــودة 
نـــجـــوى كــــرم لـــألـــبـــومـــات الــغــنــائــيــة، بــعــد مــطــالــبــة 
جـــمـــهـــورهـــا خـــصـــوصـــًا عـــلـــى مـــوقـــع تـــويـــتـــر بـــذلـــك، 
ــك، لــكــن قبل  وأعــلــنــت نــجــوى كـــرم بــنــفــســهــا، عـــن ذلــ
أيام عدلت عن رأيها وقرارها ألسباب غير واضحة 

ــا تـــريـــد تـــعـــديـــال فــــي بـــعـــض األغـــنـــيـــات  ومـــنـــهـــا أنـــهـ
وتــســجــيــل أغـــنـــيـــات جـــديـــدة لــلــعــمــل املــنــتــظــر، لكن 
مصادر متابعة للوضع الفني اليوم كشفت عن أن 
معظم الفنانن في الوطن العربي يقفون اليوم أمام 
عائق توزيع األعمال التي ينتجونها بأنفسهم، إذ 
لم تعد معظم الشركات املتواجدة في العالم العربي 
ترضى بالقليل مقابل تسويق أو توزيع األلبوم ألي 
فنان كان، هذا في ظل أزمة إنتاج، وتضخم في سوق 
 
ً
املــبــيــع، فضال انــخــفــاض نسبة  إلـــى  املــبــيــعــات أدى 

عن النتائج والخسائر املالية التي ُمنيت بها هذه 
باإلمكان  السابقة، ولم يعد  الفترة  الشركات طــوال 
الصمود أكثر من ذلك، في ظل غياب خطة تسويقية 
هــادفــة تــحــاول تــفــادي تلك الخسائر والــتــوأمــة مع 
لتحميل وتنزيل  البديلة  املواقع  انتشار  أو  ظاهرة 

األغنيات عبر اإلنترنت.

أصالة نصري
حــال نــجــوى كــرم فــي البحث عــن شــركــة ُمنتجة، 

التي حاولت  كــان كحال زميلتها أصالة نصري 
مرارًا التفاوض مع شركة إنتاج عربية لكن دون 
جـــدوى، أصــالــة ومنذ طالقها العملي مــع شركة 
أعمالها  إنتاج  إلــى  العام 2009 اضطرت  روتــانــا 
الـــغـــنـــائـــيـــة بـــنـــفـــســـهـــا، واســـتـــطـــاعـــت أن تــتــحــكــم 
بمتطلبات السوق، ولو أن إنتاجها قبل سنوات 
واجه مشاكل وعثرات كثيرة بسبب اإلهمال في 
بت العقود مع متاجر التوزيع في العالم العربي 
الــيــوم تنّبهت  ، لكنها  الــقــاهــرة  فــي  وخــصــوصــًا 
لذلك بعدما لم تنفع عــودة العالقات بن أصالة 
الخليجي  ألبومها  تــوزيــع  ورتــانــا على  وشــركــة 
الجديد »أعلق الدنيا« والسبب هو بالطبع مادي 
ويـــأتـــي فـــي الـــدرجـــة األولـــــى إذا ســجــلــت أصــالــة 
نصري ألبومها ما بن دبي والقاهرة، واستعانت 
بــعــازفــن ومـــوزعـــن مــن أكــثــر مــن جنسية وهــذا  
الغنائي  اإلنــتــاج  فــي  بــاهــظــة  يتطلب مــصــاريــف 
روتــانــا لصاحبة »سامحتك«  تــقــدم  ولـــم  الــيــوم، 
العرض املغري الذي يحملها للتوقيع على عقد 
توزيع، أقله خليجيًا نظرًا لنشاط روتانا القائم 
اليوم في منطقة الخليج العربي واالعتماد على 
هــذا السوق الــذي يبدو افضل حــااًل من الناحية 
الــدول املحيطة، أو التي  السياسية من غيره من 
تعتمد عــلــى ســيــاســة الــقــرصــنــة وهـــدر الــحــقــوق، 
خصوصًا في بعض الدول املغاربية التي  تعتمد 
الـــيـــوم عــلــى »تــحــمــيــل« األغـــنـــيـــات، ولـــيـــس على 

.)cd( التوزيع أو بيع

صوت »الغالبة« في مواجهة السلطة

يسر دولي )فيسبوك(

نجوى كرم 
)العربي الجديد(

ايلي شالوحي يتقاسم دور البطولة في  مسلسل »صدفة التقينا« لميالد هاشم  )العربي الجديد(

)Getty( منى زكي

تناولت أفالم مصرية عديدة شخصية المذيع التلفزيوني مرارًا، وقّدمته في حاالته النفسية 
والمهنية المتناقضة، وتابعت انتقاله من االستسالم للسلطات المختلفة، إلى مواجهتها

المذيع في األفالم المصرية

فنانون ينتجون أعمالهم

فنون وكوكتيل
سينما

غناء

جدلمسلسل

لن يكون عمرو الليثي أول 
مذيع أو إعالمي مصري 
يتعرّض لهجوم عنيف 

من قبل فنانين ومثقفين 
دافعوا عن نظام الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، وأبرز 
مثال هو اإلعالمي الساخر 

باسم يوسف، حيث لم 
يبق أي ممثل أو مغّن 
من مؤيدي النظام إال 

وانتقده، وصوًال إلى حد 
الشتم. بينما بقيت عالقته 
جيدة بعدد من الفنانين 
المعارضين، أبرزهم خالد 

أبو النجا الذي نشر قبل أيام 
صورة تجمعه بيوسف في 

الواليات المتحدة.

الليثي ليس 
وحيدًا
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اإلرادة. كان هناك ازدحام في الحضور مثلما 
هو االزدحام في املشاعر واملوسيقى واألغاني 
م. مزيٌج 

ّ
التي تروي حكايات مدن عربية تتأل

تحّرك فيه صوت الفنانة، املؤّدية املحترفة، بني 
إعادة  الغنائي، وبني حرصها على  التصّرف 
هويتها،  بخصوصية  تــراثــيــة  أغــانــَي  إحــيــاء 
وكذلك مغامرتها في إعادة التوزيع املوسيقي 
لألغاني؛ هذه هي عادتها وهكذا تبني عالقة 
وطــيــدة مــع املــوســيــقــى بــاخــتــالف أنــواعــهــا، ال 
سيما التراثية منها؛ إذ تقف الكيالني بالقرب 
ويستهويها  الــشــرقــي،  املوسيقي  الــتــراث  مــن 
الجاز والبلوز إلى درجة كبيرة. من هنا، تأتي 
ع صاحبتها بصوت 

ّ
تتمت التي  الخلطة  هــذه 

شديد الذكاء والتمّكن والحرية.
بقطعة موسيقية  األمسية  الكيالني  افتتحت 
ــتــــروي تــراجــيــديــا  اكـــتـــفـــت فــيــهــا بــــاأللــــحــــان لــ
تــحــتــفــي  أن  أرادت  الـــفـــنـــانـــة  أن  رغـــــم  ــلــــب،  حــ
بالحياة واملوسيقى، لكن املشهد الدامي لهذه 
الحياة على  يــزاحــم  العالم أصبح  مــن  البقعة 

موسيقاها.
ريم  أخــذت  املقهورة،  العربية  املــدن  جولة في 
جمهورها إليها من خالل األغاني، فعبرت من 
ســوريــة إلــى مصر، حيث عــادت إلــى أغــان من 
مدينة  إلــى  وانتقلت  املنسي،  النوبي  الــتــراث 
أغــنــيــة »حــّيــد عن  مــع  الفلسطينية  الــنــاصــرة 
الجيش يا غبيش« التي تعود إلى أّيام الحكم 
العثماني، حني كانت املرأة تزور حبيبها في 
السجن؛ وما إن تبدأ الفنانة في رواية تاريخ 
األغنية للحضور قبل غنائها، والــذي يجّسد 
قّصة حب حقيقية في بدايات القرن العشرين، 

ــف لــتــقــول: »نــعــم فــلــســطــني كــانــت 
ّ
حــتــى تــتــوق

ما أذهب 
ّ
موجودة قبل عام 1948«. تضيف: »كل

إلى فلسطني أعود مريضة. جمالها يؤملني«، 
قبل أن تغني »ملا أحّبها«، وهي أغنية كتبتها 

حني رقدت في املستشفى في بلدها املحتل.
فـــي حــديــثــهــا إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تــقــول 
ــــى الــعــالــم  الـــكـــيـــالنـــي: »انــــظــــري مــــن حـــولـــك إلـ
 مــا يقف خلف الــحــزن الــذي 

ً
الــعــربــي«، مفّسرة

من  الّرغم  »على  لتكمل:  أمسيتها،  طغى على 
بها،  أحتفل  لذلك  للحياة.  دافــع  الحزن، هناك 
لكنني أعجز عــن إنــكــار الــواقــع«. أّمــا الصمت 
ــزفــــت مــقــطــوعــة  ــــني عــ الـــــــذي اعـــتـــكـــفـــت فـــيـــه حـ
إزاء  العالم  إنــه يشبه »صمت  »حلب«، فتقول 

املدينة السورية«.
ثــّمــة شـــيء خـــاص فـــي طــريــقــة تـــأديـــة كيالني 
لألغاني، يجذب الحضور األجنبي والعربي، 
ان ممّيز، حتى أولئك 

ّ
 فن

ّ
وعن ذلك تقول: »كــل

لــكــن ال شـــك أن  الـــذيـــن ال تعجبنا أعــمــالــهــم«، 
ــة وإدراكـــــهـــــا لــلــمــوســيــقــى  ــ ــزدوجـ ــ ثــقــافــتــهــا املـ
ــات، هـــــي الــــتــــي تـــجـــذب  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــيــــة والـ الــــغــــربــ

الجمهور األجنبي.
ــــدت الــكــيــالنــي فـــي الــكــويــت وعـــاشـــت في  ُولـ
والغناء  بالثقافة  مرتبطة  وهي  بريطانيا، 
واملــعــنــى بــفــلــســطــني، تــعــتــبــر أن بــريــطــانــيــا 
ــهــا 

ّ
ألن فلسطني،  أجـــل  مــن  الــنــضــال  متها 

ّ
عل

ر غير املهتدي، وغير املهتدي برأيها، 
ّ

»تبش
هو كل من يجهل قضّية فلسطني«. أّمــا في 
ــمــت حب 

ّ
الـــكـــويـــت، فــتــقــول إنـــهـــا هـــنـــاك تــعــل

لندن ـ كاتيا يوسف

»الشهباء«، كانت الكلمة األولى التي 
ريم  الفلسطينية  انة 

ّ
الفن بها  نطقت 

اعــتــلــت  أن  بــعــد   ،)1964( الــكــيــالنــي 
خــشــبــة مـــســـرح »تــــابــــرنــــاكــــل« فــــي الــعــاصــمــة 
قيم مؤخرًا 

ُ
البريطانية لندن، في حفلها الذي أ

ضمن فعاليات الدورة السابعة من »مهرجان 
نـــــــور«، مــــع فــرقــتــهــا املــوســيــقــيــة الـــتـــي تــضــّم 
 مــن تامر أبــو غــزالــة على الــعــود، وبرونو 

ً ّ
كــال

هـــايـــِنـــني عــلــى الـــبـــيـــانـــو، وريــــــان تــريــبــيــلــكــوك 
وأنــتــونــيــو فوسكو على  الــكــونــتــربــاص،  على 

اإليقاعات.
 للكيالني، يعرف 

ً
ومن سبق له أن حضر حفلة

أن أمــســيــاتــهــا ال تــشــبــه تــلــك الـــتـــي عــهــدنــاهــا 
الفن  مــن   

ٌ
عـــرض مسياتها 

ُ
فأ آخــريــن،  انني 

ّ
لفن

الساخر واملؤلم، مع جرعات كبيرة من تفاؤل 

نصيرة محمدي

هل تراني أيها املوت؟
إني أحّدق فيك

أحاكي هذا الصمت
وأنت تلوي عنق لغتي

ألدور حولي
وأنكشف لي

كم تعشق نهاراتي
تهيم بلون جنون

يولد في أرض تخاف من البياض
وترتعد من اسم يضيء في العدم

امنحني قبرًا داخلك
ي

َ
ت في عين

َّ
وتشت

بال مفاتيح فّكك رموز دمي
ً
أعرني يدك قليال
كيما أخرج مني

ال تأبه ألنفاسي التي تدّربت
على هذه اللعبة

فقط افتح للفجر فمه
عساه يصارح الحضور

بإشاراته املبهمة

سيبدأ غياب جليل
يسدله العشاق

في آخر ضحكة تقاوم االنتظار

دعني هنا لحظات

أغرف من رائحة الحب
أمسك بتأوه جسد

ينتفض متأللئًا في حضن البعيد
ثم ينسكب مع خيوط عطر سخي

تقربني األعالي من طفولة
تتهّجى ساللة قصية

ال شيء سأنهيه معها
وهي تنبعث من بكاء رجال

وا طريقهم إلى روحي
ّ
ضل

وتاهوا في خرافات الحبر

كتف  على  نتركها  الــتــي  تلك  القبل  »أجــمــل 
الحب«

قال قلب لجمرة التيه
اقها بالبتر دائمًا

ّ
حني تنهي عش

كما لو أن الترك هبتها األخيرة
كما لو أن الندوب كيمياء املجهول

امسك بالشمس واتبع قلبك أيها املوت
أنا امرأة منحوتة في رمل األبدية

ريم الكيالني 
أنظُر من حولي

في حفلها الذي قّدمته، 
مؤّخرًا، ضمن فعاليات 

الدورة السابعة من 
»مهرجان نور« في لندن، 
غنّت الفنّانة الفلسطينية 

لمدينة حلب، مجاورة بين 
الصمت واأللم الطافح

مثل جملة هاربة من أقواس المجانين

أغنية عربية في الخريف اإلنكليزي

قّدمت مقطوعة 
صامتة حول حلب تشبه 

صمت العالم إزاءها

تنبعث من بكاء رجال 
ضلّوا طريقهم إلى 
روحي وتاهوا في 

خرافات الحبر

ستقدم مشروعًا عن 
موسيقى سيّد درويش 
ودورها في ثورة 1919

األم ومن  الوطن  أَغاٍن فلسطينية من  النافرة:  »الغزالن  ألبومها  كان 
الفلسطيني،  التراث  غناء  مجال  في  طيبة  مفاجأة  بمثابة  تات«  الَشّ
ــت ريـــم الــكــيــانــي  ــع حــيــث وض
في  الــشــفــاهــي  الــغــنــائــي  اإلرث 
إليها  أدخلت  موسيقية  قوالب 
حيث  والــبــلــوز،  الــجــاز  موسيقى 
والتفاعل  الحي  االرتجال  يعطي 
والموسيقيين  الجمهور  مــع 
البعد األعمق لمفهوم العرض، 
يتجزأ  ال  جزءًا  الجمهور  فيصبح 
المسرح،  على  الفني  األداء  من 

جزءًا من الصوت.

جزء من الصوت

2425
ثقافة

تحقيق

فعالياتشعر

اآلن،  كثيرين  مــن  الــعــكــس  وعــلــى  فلسطني. 
ة تمامًا، 

ّ
تصر الكيالني على أن تظل مستقل

فهي تبذل مجهودًا أكبر لتمّول أعمالها من 
دون اللجوء إلى منح أو دعم كما هو دارج 
اآلن في كل أشكال الفنون. وما بني التدريس 
والــتــرجــمــة، تــعــمــل عــلــى عــــّدة مــشــاريــع في 
وقــت واحـــد، ومنها مــشــروع »مــن فلسطني 
البرتغال«، و»الفالمينكو«، إضافة إلى  إلى 
الفلسطينيات  الــســيــدات  أغــانــي  فــي  بــحــث 
في املخّيمات، كما تعمل، منذ عشرة أعوام، 
ان املصري 

ّ
على مشروع حول موسيقى الفن

سّيد درويش ودورها في ثورة 1919، وهي 
تــجــربــة ُيــفــتــرض أن تــصــدر فـــي ألـــبـــوم عــام 
2018، بعد أن تقّصت هذا اإلرث في كل من 

أكسر أصابعي حني تتعّرى من لغة الغريب
هراء هذا املسير

هذيان هذا العبور
النشيد عزلة
والقدم رحيل

من يعشق نبّوة املرارة
ى في دامس الروح

ّ
ويتجل

من يعتلي حيرة النص
ويرث إغواء الدروب

الدوار وحده دليل
واملسالك رعب القادمني

»أخيل« املتروك لم يعد
أخيل فلتة النجوم

نقصان األبدية وبهتان الطريق
ف في استعارات يدي

َّ
تكث

ق في تشكيل املدى
َّ
وتدف

ثّمة جسده يستصرخ الزوايا والهوامش
مثل جملة هاربة من أقواس املجانني

و«أخيل« حكيم ينزف خفية
بشبهة حقيقة تتعّرى من أدرانها

»أخيل« بلون الغرق
بمذاق امرأة ال تفلح في الوالدات

ر في وسن العيون
ّ
يتعط

كآلهة تسرق عشبة البعث
وتختفي

و«أخيل« مداد جرح مجنون
ال يكترث إلغراء النهايات
و«أخيل« موت قبل املوت

)شاعرة جزائرية(

مصر وســوريــة وتــركــيــا، إضــافــة إلــى ألبوم 
آخر تؤّدي فيه قصائد عربية مترجمة إلى 

يها بطريقة الجاز.
ّ
اإلنكليزية تغن

سابق،  بريطاني  صحافي  شـــورت،  مــارتــن 
كـــــان مـــمـــن حــــضــــروا األمـــســـيـــة، وقـــــد ســبــق 
ــا، يـــقـــول  ــهــ ــفــــالتــ ــيـــر مـــــن حــ ــثـ ــــور كـ ــــضـ لـــــه حـ
فقط،  ي 

ّ
تغن »ريــم ال  إن  الجديد«  »العربي  لـ

بل إن أغانيها تروي قصصًا، وطّورت على 
مــدى السنني املــزيــد مــن املعرفة عــن وطنها 
فــلــســطــني، وهــــي تــكــتــشــف جـــوانـــب جــديــدة 

ملوسيقى الشرق األوسط«.
لــيــســت هــــذه هـــي املــــــّرة األولــــــى الـــتـــي تــشــارك 
فيها الكيالني فــي »مــهــرجــان نـــور«، بــل إنها 
ــام الـــحـــالـــي ألــبــومــهــا  ــعـ ــدرت فـــي مــطــلــع الـ ــ أصــ
الثاني بعنوان »ريم الكيالني: حفل مهرجان 
نــور« وهــو الحفل الــذي أقامته فــي لندن عام 
ت فيه مجموعة من أعمال ألبومها 

ّ
2012، وغن

األول الـــذي صـــدر بــعــنــوان »الـــغـــزالن الــنــافــرة: 
غاٍن فلسطينية من الوطن األم ومن الشتات«، 

َ
أ

وضّمت إليه أغاني من مشروعها البحثي عن 
ســّيــد درويـــش، كما يمكن فيه االســتــمــاع إلى 
التونسية،  ــراث األغنية السياسية 

ُ
ت شيء من 

وكــذلــك مجموعة إضــافــيــة مــنــّوعــة مــن أغاني 
بالد الشام وتركيا

ُيشار إلى أن الكيالني ال تكتفي في ألبوماتها 
يتناول  بكتيب  لحقها 

ُ
ت بــل  األغــانــي،  بتقديم 

تــاريــخ األغــنــيــة إن كــانــت تــراثــيــة، وخلفياتها 
املوسيقية واالجتماعية.

تصويب

طالل بو خضر

ــمـــت فــي  الـــصـ ــّم إن فــــواصــــل  ــ ــ ث
املوسيقى هي أيضًا موسيقى

 كــتــابــة 
ُ

ــوٌد ولـــهـــا شـــكـــل ــ لــهــا وجــ
ك على حجم الصمت.

ّ
يدل

¶ ¶ ¶
 
ُ
هذا ألن األساس هو الفراغ، فراغ

 شيء،
ّ

كل
ــي قـــبـــل أن  ــائـ ــهـ ــــيء الـــانـ ــــاشـ الـ

يكوَن صمتًا أو سرابًا،

¶ ¶ ¶
ــًا هــو  أيــــضــ الـــصـــمـــت  هــــــذا ألن 
ِق 

َ
طل

ُ
امل من  حّيزًا  يشغل  وجــوٌد 

املفتوح؛
أن  ثــــــّم  ــق،  ــطــ ــنــ ــ ال تـــســـتـــطـــيـــع  أن 

تصمت.

¶ ¶ ¶
ذي 

ّ
ر ال

ّ
ألن هذا العيش، هو الُسك

ي الخايا، وألن هذا العيش، 
ّ
ُيغذ

لها.
ُ
ر الذي يقت

ّ
هو الُسك

ه انتحاٌر 
ّ
، ألن ه وجوٌد مستمرٌّ

ّ
ألن

ُمستمر.

¶ ¶ ¶
أن يمتلك الكائن وعيًا، أن يعرف 
ها 

ّ
ه ذّرات، أن تعِرف الــذّرات أن

ّ
أن

ذّرات،
تحوي  موسيقى  تصنع  أن  ثــّم 
صمتًا، وأن تراقب نجومًا مّيتة.

¶ ¶ ¶
هذا ألن وجود الشتلة الّصغيرة 
ى لو 

ّ
الغابة، حت هو ذاتــُه وجــود 

لو  ــى 
ّ
حــت لــأبــد،  الشتلة  سكتت 

 لأبد.
ُ
قت الغابة

َ
نط

¶ ¶ ¶
فـــي  ــمـــــت  الـــــصـــ فـــــــواصـــــــل  ألن 
املوسيقى هي أيضًا موسيقى.

هذيان هذا العبور

تنطلق عند الثامنة من مساء األحد المقبل فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان 
الشارقة السينمائي الدولي للطفل في قاعة الجواهر، في الشارقة، بمشاركة 
425 فيلمًا من 59 بلدًا. تتوزّع األعمال بين أفام قصيرة وروائية ووثائقية ورسوم 
األطفال  حياة  على  معظمها  في  وترّكز  األطفال،  صنع  من  وأفام  متحركة، 

الاجئين.

ُتقـّدم أوركسـترا صوت مصر، بقيادة الموسـيقي أحمد عاطـف )الصورة(، حفًال  
بعنـوان هوليـوود فـي القاهـرة عنـد الثامنـة مـن مسـاء غـٍد الجمعـة فـي دار 
األوبـرا المصريـة. يتضّمـن البرنامـج مختـارات مـن الموسـيقى الدرامية؛ مـن بينها: 
»القـرن الــ 20« لــ ألفريـد نيومـان، و»هجـوم المرّيخيّيـن« »وحـرب النجـوم« لــ جـون 

ويليامز.

ضمن االحتفالية التي ينّظمها مسرح المدينة، في بيروت، لمناسبة ذكرى تأسيسه 
حوار  مسرحية  الجمعة  غٍد  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  ُتعرض  العشرين، 
الكالب المستوحاة من رواية للكاتب اإلسباني ميغيل دي ثربانتيس. العمل، الذي 
ساخر  بأسلوب  ويروي  )الصورة(،  عّساف  سحر  إخراج  من  تحويل،  فرقة  تقّدمه 

أحداثًا في »مستشفى القيامة« في إسبانيا في القرن السادس عشر.

حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري، تتواصل، في »المركز الثقافي الملكي« 
التي  لألفالم  الدولي  األردن  مهرجان  من  األولــى  الــدورة  فعاليات  عّمان،  في 
واللحظة  سراب  أفام:  ُتعرض  الخميس،  اليوم  مساء  الماضي.  الثاثاء  انطلقت 
من  األرض  وجنة  األردن،  من  صفر  ومريض  وأيهم  )الــصــورة(  ظالمًا  األشــد 

السعودية.
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أيضًا موسيقى

من الحفل )أحمد الداوودي/ العربي الجديد(

أرمين فاهَرميان، زيت على ورق

تقف هذه 
الزاوية، مع مبدع 

عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما 

يوّد مشاطرته 
مع متلّقيه

ما أتمنّاه هو التقليص 
من غطرسة العولمة 

وهيمنة رأس المال
¶ ما الذي يشغلك هذه األيام؟

ــــي واإلســــــالمــــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وضــــــــع الـ
وهــمــجــيــة اإلرهــــــــاب فــــي الـــعـــالـــم. حــفــنــة 
مــــن الــــّدمــــويــــني ُيـــلـــحـــقـــون بــاإلنــســانــيــة 
املــوت  ويبعثون  الظلمات  عــصــور  أغــبــر 
والدمار، منتحرين بني ذويهم وغيرهم 

ة واآلخرة. 
ّ
 للوصول إلى الجن

ً
ة

ّ
تعل

¶ مــا هــو آخــر عمل صــدر لــك ومــا هــو عملك 
القادم؟

ـــرًا، كــتــابــان بالفرنسية؛ 
ّ

لـــي، مـــؤخ صـــدر 
»شـــجـــرة  بـــعـــنـــوان  شـــعـــر  ديـــــــوان  األّول، 
تــــوت حــزيــنــة فـــي الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« عن 
املــنــار« في بــاريــس، والثاني دفاتر  »دار 
نـــثـــريـــة تـــحـــت عــــنــــوان »كــــتــــاب الــــذكــــرى« 
ــيـــزاد« فــي تــونــس. قــد يكون  عــن »دار إلـ
كتابي القادم مجموعة نصوص سردية 
أو مــقــاالت أدبــيــة ومـــداخـــالت وكــتــابــات 
نــظــريــة مــخــتــارة مـــن عـــصـــارة الــســنــوات 

األخيرة.

¶ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
صــاحــب الــلــيــل ال يـــنـــام، والــــغــــرور ليس 
ــدم الـــرضـــى  ــ مــــن طــبــعــي والــــرضــــى أو عـ
أتـــركـــهـــمـــا ألصــــحــــاب الـــنـــقـــد والـــعـــارفـــني 
الكتابة.  بشؤون  واملتخّصصني  بــاألدب 
قد أكون مرتاحًا إلى حني صدور الكتاب 
 املصاعب والهموم التي 

ّ
ب على كل

ّ
وأتغل

تعترضه قبل صدوره.

ّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ُ
¶ لو ق

ستختار؟
ــي الــتــفــكــيــر فــــي قــضــيــة  ــة فــ ــ ــالـ ــ عـــــدم اإلطـ
االلتزام وإزالــة العراقيل والحواجز أمام 
اخــتــيــار الــلــغــة الــتــي بــهــا أكـــتـــب، وكــذلــك 
 هــذه 

ّ
تــجــاوز مــســألــة الــنــثــر والــشــعــر. كـــل

الــكــاتــب  املــســائــل مجتمعة تــضــّيــع عــلــى 
لة  وقته رغم أهميتها، وتمنع آنّية املساء

والغوص في بحر الكتابة.

تــريــده في  الـــذي تنتظره أو  التغيير  ¶ مــا هــو 
العالم؟

آخــر  وهـــو  الفلسطيني،  للشعب  الــعــدل 
ـــص 

ّ
ــــي الــــعــــالــــم. الـــتـــخـــل  فـ

ّ
شـــعـــب مـــحـــتـــل

ـــى أنـــواعـــه 
ّ
ــيـــاســـي بـــشـــت ــّسـ ــن الـ ــديــ ــن الــ مــ

ــه. الـــتـــقـــلـــيـــص مــــن غــطــرســة  ــاتــ ــاهــ ــجــ واتــ
العوملة وهيمنة رأس املال.

¶ شخصية من املاضي توّد لقاءها، وملاذا هي 
بالذات؟

الــجــاحــظ لــهــزلــه وجــــّده وســعــة معرفته 
وســخــريــتــه ونــــــــوادره وجــــرأتــــه وجــمــال 

نثره.

والتحّول«. كتاب فلسفي في سيرة تكاد 
تــكــون ذاتـــيـــة. تـــروي ســفــرًا إلـــى الــيــونــان 
ــراوي إلــــى حـــمـــار نتيجة  ــ ــ ــّول فــيــه الـ تـــحـ
حّبه لالطالع. كتابة مذهلة في حداثتها 
وتعيدني إلى التفكير في كتاب »املسخ« 
لـــ كــافــكــا و»كـــتـــاب الـــتـــحـــّوالت« لـــ أوفــيــد. 
ــّي هـــي من  عــمــلــيــة الــتــنــاّص بــالــنــســبــة إلــ
املـــســـائـــل الـــكـــبـــرى فــــي عــمــلــيــة الــكــتــابــة، 
وهي كما كان يشير بورخيس كـ »كتاب 

الرمل«، ال حصر لها. 

¶ مــاذا تسمع اآلن وهــل تقترح علينا تجربة 
يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك  غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة 

سماعها؟
أعـــيـــد ســـمـــاع »كـــونـــســـيـــرتـــو كــولــونــيــا« 
ان 

ّ
لكاْيت جاّرْت، وكنُت التقيت بهذا الفن

فــي »مــهــرجــان طــبــرقــة« فــي تــونــس سنة 
.1974

¶ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائمًا؟

ــان جـــون بــيــرس وتــرجــمــتــه من  شــعــر سـ
طــــرف املــغــربــي مــصــطــفــى الــقــصــري في 

كتاب »الفلك ضّيقة«.

¶ ماذا تقرأ اآلن؟
للكاتب  الذهبي«  الحمار  أو  »التحّوالت 
 Apulée ــي، أبــولــي

ّ
الــقــرطــاجــن الــالتــيــنــي 

)الــقــرن الثاني املــيــالدي( هو في »املسخ 

البكري )تيري ِهنغسن(

ُولــد في  شاعر وأكــاديــمــي تونسي 
واحة قابس سنة 1951، استقّر في 
بــاريــس ســنــة 1976 بــعــد خــروجــه 
مــــن الـــســـجـــن. يــكــتــب بــالــفــرنــســيــة 
ــفــًا بني 

ّ
والــعــربــيــة. نــشــر ثــاثــني مــؤل

شعر وأبحاث جامعية وكتب فنية، 
ــرجــمــت دواويــنــه إلــى عـــّدة لغات. 

ُ
وت

آخر إصداراته: »شجرة توت حزينة 
في الربيع العربي«، )املنار/ باريس، 
الذكرى« )إليزاد/  2016 (، و»كتاب 
ــــورود  ال (، و»حــنــني  تــونــس، 2016 

البرية« )املنار، 2014(.

بطاقة

وقفة
طاهر البكريمع
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باسل طلوزي

أن  فــرج،  املواطــن  أنــا  أتخيــل،  أكــن  لــم 
أتعرض ملثل هذه الهجمة الشرسة، طوال 
حياتــي، مــن املخابــرات واألمن والشــرطة، 
ورجال الزعيم، لقاء إعالن بســيط نشــرته 
شــيء  فقــدان  عــن  يوميــة،  صحيفــة  فــي 
أنــه  أعتقــد  كنــت  باألحــرى  )أو  يخصنــي 
بعــد  اكتشــفت،  أننــي  لــوال  يخصنــي(، 
هــذه املالحقــة الشــعواء، أنــه يخصهــم هــم 
كمــا زعمــوا، وأنــه ال حــق لــي بــه، بــل كان 
حريًا أن أختم اإلعالن، على األقل، بعبارة 
أقــرب  إلــى  »يرجــى ممــن وجــده تســليمه 

فرع مخابرات أو شرطة«.
أمــا فقدانــي ذلك الشــيء، فقد أحسســت به 
مؤخــرًا، حــن قــررت أن أضــع رأســي »بــن 
الرؤوس«، بعد طول عناد، فبدأت »أعي«، 
، أن الزعيــم هــو »هبــة مــن اللــه«، وأن 

ً
مثــال

بالهتــاف  النعمــة،  هــذه  نشــكر  أن  علينــا 
بحياته صباح مســاء، بدل تلك املطالبات 

السفيهة بالحرية والديمقراطية.
وجــود  ضــرورة  »أعــي«  صــرت  أيضــًا، 
أن  وارتأيــت  أحضاننــا،  فــي  إســرائيل، 
أشارك زعمائي مراسم العزاء بـ«الشهيد« 

بيريز.
أكثر من ذلك، بدأت »أعي« أكذوبة الوحدة 
مــن  بأقــل  مقتنعــًا  صــرت  بــل  العربيــة، 
 ملعضــالت العــرب، ورأيت 

ً
»القطريــة« حــال

أهميــة إقامة جــدران حديدية بن األقطار 
العربية.

بغتــة،  اســتيقظُت،  كيــف  أدري  ال  لكــن 
بأنــي  عميــق  إحســاس  مــع  ذلــك،  بعــد 
فقــدت شــيئًا ثمينــًا، فتوجهــت إلــى أقــرب 
صحيفة، ألنشر اإلعالن التالي: »أعلن أنا 
املواطــن فــرج عــن فقــدان )وعيــي(.. يرجــى 
ممــن يعثــر عليــه االتصال بــي على هاتف 

)...( وشكرًا«.

املنحــدر خــط خطيــر  االقتصــاد  مؤشــر 
يهــوي  الفقيــر،  الشــعب  مصيــر  يحــدد 
الســهم املتعــرج بذيولــه بــن قمــة وقــاع. 
فــال يجــد املغلوبــون علــى أمرهــم وخبــز يومهــم 
سوى أن يخطوا خرابيشهم عن هذا الخط األحمر 
الدامي. هنا مختارات من رسومات تصور مؤشر 

االقتصاد وأزماته في أكثر تعامالته سخرية!

إنه 
االقتصاد!

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

يرجى ممن 
يعثر عليه

شريط
دانيال ميرفي ـ إيرلندة

إسرائيل
والسالم

بوتين
رايما سوبراني ـ كيغل كارتونز

األمين العام الجديد لألمم المتحدة في حصان خلف العربة ـ النهار اللبنانية

الموصل تستغيث في مرمى النيران ـ الحياة اللندنية 

هبوط المؤشر فرصة لالصطياد واإلثراء للبعض ـ موسى غاموس ـ تركيا

صرخة موناخ الخالدة على مآسي االقتصاد الهابط ـ سمندرين شوقبيار ـ منغوليامؤشرات االقتصاد تخيط أفواه الجياع صعودًا وهبوطًا ـ شيلوك ديميريل ـ تركيا

المؤشر وحش روضه األثرياء ليأكل خبز الفقراء ـ موسى غاموس ـ تركيا 

دونالد ترامب... مقتل الرجل بين فكيه! ـ االتحاد اإلماراتية اجتماع لوزان محاولة فاشلة أخيرة مع الدب الروسي ـ الشرق األوسط اللندنية

بوب ديالن فائز بنوبل بسلم موسيقي ـ الشروق الجزائرية

أبيض وأسوأ
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رد كريم بنزيمة 
مهاجم ريال 
مدريد اإلسباني 
على الرئيس 
الفرنسي 
فرانسوا 
هوالند، الذي 
كان اتهمه 
في تصريحات 
سابقة بأنه ليس 
مثاال لألخالق، 
وأن العبي كرة 
القدم »سيئو 
الخلق«، قائال 
»إنه لم يكن 
عليه قول ذلك«.
وقال بنزيمة 
في تصريحات 
نقلتها صحيفة 
»لوباريزيان« 
الفرنسية »ماذا 
تريد أن أقول 
لك؟ نعم أنا 
لست قدوة.. أنا 
ألعب كرة القدم 
وأمتع الناس وأنا 
على خلق جيد 
بسبب ما تعلمته 
من أبي وأمي«.

)Getty( بنزيمة يبدي استياءه من كالم الرئيس الفرنسي

بنزيمة يرّد على هوالند

أكد االتحاد التونسي لكرة القدم أن الفيفا وافق 
على تغيير ملعب مباراته ضد مضيفه املنتخب 

الليبي بتصفيات كأس العالم 2018 املقررة في 
روسيا. وكان من املقرر أن يستضيف منتخب 

ليبيا - الذي يخوض املباريات خارج أرضه 
بسبب التوتر األمني في البالد - تونس على 

ملعب وهران بالجزائر في 11 نوفمبر/تشرين 
الثاني املقبل. لكن االتحاد التونسي احتج بداعي 

سوء أرضية امللعب وطالب بتغييره.

بعث الالعب الدولي الجزائري سفيان فيغولي 
رسالة خاصة إلى الجماهير الجزائرية لوضع 

النقاط على الحروف، بعد أن كان عرضة لعديد 
االنتقادات. وقال فيغولي في رسالة نشرها على 
حسابه الشخصي بموقع التواصل االجتماعي 

»فيسبوك« قائال: »أنا أدافع عن ألوان الجزائر منذ 
قدومي وال يهمني إن كنت أساسيًا أو احتياطيًا، 
لن أغفر ألي كان، سيشكك في وطنيتي وتمثيلي 

للمنتخب الوطني الجزائري، يحيا الخضر«.

طلب االتحاد اإلنكليزي من جوزيه مورينيو 
تفسير تصريحات بشأن الحكم أنطوني تايلور، 

صدرت عنه قبل مواجهة ليفربول. وقال مورينيو 
إن األمور ستكون »صعبة« على تايلور القادم 

من منطقة مانشستر الكبرى لتقديم »أداء جيد«، 
بعد قرار توليه إدارة مواجهة الغريمن. وتحظر 
لوائح االتحاد اإلنكليزي توجيه أي تصريحات 

بخصوص الحكام التي يمكن اعتبارها مؤثرة أو 
تنطوي على تهديد قبل املباريات.

الفيفا 
يقرّر تغيير ملعب 
مباراة ليبيا وتونس

فيغولي 
يبعث رسالة خاصة 

إلى الجماهير الجزائرية

االتحاد اإلنكليزي 
يطالب مورينيو 

بتفسير تصريحاته
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حسين غازي

كـــــان الـــجـــيـــش الـــقـــطـــري قـــبـــل الــقــمــة 
املنتظرة أمــام العني اإلمــاراتــي يعلم 
أن مهمته لن تكون سهلة على أرضه 
في ملعب نادي لخويا، خاصة أنه كان متأخرًا 
كان  الــذهــاب، وبالتالي  لقاء  فــي   3-1 بنتيجة 
هـــــدف املـــــــدرب ملـــوشـــي عـــــدم تــلــقــي أي هـــدف 
الــشــوط األول بالتعادل  املـــبـــاراة وانــتــهــى  فــي 

السلبي صفر – صفر.
في الشوط الثاني أراد الجيش تحقيق الهدف 
عبدالرحمن،  عمر  من  كبيرة  خطورة  ظل  في 
الذي صدم أصحاب الدار في الدقيقة 56، لكن 
تمكن  سيلفا  دا  ريكاردو  روماريو  البرازيلي 
مــن تسجيل هـــدف الــتــعــادل فــي الــدقــيــقــة 66، 
الدقيقة 80،  الثاني في  الهدف  ليعود ويحرز 
لكن األمور لم تسر كما شاء الجيش القطري 
الذي سعى لتسجيل الهدف الثالث، والذهاب 
بـــاملـــبـــاراة لـــأشـــواط اإلضـــافـــيـــة، إذ اســتــطــاع 
مــحــمــد عــبــدالــرحــمــن إحــــراز الــهــدف الــحــاســم، 
وبــذلــك بــلــغ الــعــني مـــرة أخـــرى الــنــهــائــي، وهــو 
الـــــذي ســبــق وأن تـــــّوج بــالــلــقــب فـــي مــنــاســبــة 

سابقة عام 2003.

كأس االتحاد اآلسيوي
في مباراة أخرى عربية أقصى القوة الجوية 
نادي العهد أمام جماهيره على ملعب »مدينة 
كــمــيــل شـــمـــعـــون الـــريـــاضـــيـــة« فــــي الــعــاصــمــة 
ــانـــت مــــبــــاراة الـــذهـــاب  الــلــبــنــانــيــة بــــيــــروت. وكـ
الــتــعــادل اإليــجــابــي 1-1،  انــتــهــت بنتيجة  قــد 
وبــالــتــالــي كـــانـــت الــفــرصــة قــائــمــة لــلــعــهــد في 
تاريخه،  في  مرة  النهائية ألول  املباراة  بلوغ 
لــكــنــه فــــــّرط بـــالـــفـــرصـــة بـــعـــدمـــا تــلــقــى هــدفــني 

2829
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تقرير

فــي غــضــون دقــائــق. نـــادي العهد الـــذي افتقد 
قــائــده عــبــاس عــطــوي »أونــيــكــا« قــبــل يـــوم من 
املباراة بسبب اإلصابة، سجل في وقت مبكر 
ــع الــدولــي  ــدافـ عــنــد الــدقــيــقــة 14 عـــن طــريــق املـ
الــجــزاء، لكن حمادي  نــور منصور مــن عالمة 
ارتــداد   28 الدقيقة  في  استغل  عبدالله  أحمد 
الـــكـــرة مـــن الـــحـــارس مــحــمــد حــمــود ليسكنها 
فــي شــبــاكــه مــعــداًل الــكــفــة. أعـــاد بــعــدهــا حسن 
ــدار  ــ ــفـــوق ألصــــحــــاب الـ ــتـ شــعــيــتــو »مــــونــــي« الـ
بــهــدف رائـــع مــن تــســديــدة متقنة فــي الدقيقة 

بينيتيز وزندين عمال 
لفترة وجيزة في نادي 

تشلسي اإلنكليزي

بيل سجل في 
دوري األبطال بعد غياب 

لمدة 679 يومًا

األولمبية  بإنجازاتهم  يحتفلون  بريطانيون  رياضيون 
وأوملبياد  جانيرو  دي  ريو  أوملبياد  في  بريطانيون شاركوا  رياضيون  احتفل 
ذوي االحــتــيــاجــات الــخــاصــة بــإنــجــازاتــهــم فــي مــيــدان الــطــرف األغــــر. وحــضــرت 
الرياضيني  بتحية  باألعالم وقامت  األبطال« ولوحت  »عــودة  احتفال  الجماهير 
منافسات  فــي  ذهبية  على  الحاصلة  آدمـــز  نيكوال  مثل  املنصة  اعــتــلــوا  الــذيــن 
املالكمة وماكس ويتلوك بطل الجمباز. وحصلت بريطانيا على 67 ميدالية من 
بينها 27 ذهبية واحتلت املركز الثاني في الترتيب خلف الواليات املتحدة. بينما 
حصد فريق ذوي االحتياجات الخاصة 147 ميدالية من بينها 64 ذهبية واحتل 

املركز الثاني خلف الصني.

سباق فرنسا 2017 للدراجات يفسح المجال 
أمام الطامحين

والــذي  فــي 2017  السباق  عــن مسار  لــلــدراجــات  فرنسا  كشف منظمو سباق 
الفرق  هيمنة  فــرص  لتقليل  مبكرة  مراحل  في  املرتفعات  من  العديد  سيشهد 
الكبرى على املراحل وحث املتسابقني الطامحني واملقاتلني على فرض تغييرات 
بالسباق األشهر في هذه الرياضة. وقال مدير السباق كريستيان بــرودوم إن 
مسار 2017 يتضمن مرتفعات هائلة منها خمسة تظهر ألول مرة في املسار 
وفي مراحل مبكرة. وسينطلق السباق في دوسلدورف األملانية في أول يوليو/ 
تموز املقبل وسيمر بــأربــع دول قبل أن ينتهي فــي بــاريــس يــوم 23 مــن نفس 
الكبرى قواعدها في كل مرحلة  الفرق  املنظمون في أال تفرض  الشهر. ويأمل 
من  العديد  على  الغالب  في  يسيطر  الــذي  القوي  البريطاني  فريق سكاي  مثل 

املراحل.

هاميلتون مطالب بالظهور أمام وسائل اإلعالم 
طلب مرسيدس من سائقه لويس هاميلتون بطل العالم ثالث مرات الظهور في 
لسباقات  العالم  بطولة  في  الكبرى  أميركا  لجائزة  الرسمي  الصحافي  املؤتمر 
فورموال 1 للسيارات بعد أسبوعني من رفض الرد على أسئلة وسائل اإلعالم 
في اليابان. وتسبب هاميلتون في غضب وسائل اإلعالم خالل جائزة اليابان 
الكبرى حيث وجهت إليه انتقادات بعد أن قضى أغلب الوقت وهو ينشر صورًا 
مضحكة لزمالئه الجالسني حوله مستخدمًا تطبيق سناب تشات إضافة إلى 
االنتقادات  على  الهجوم  بعد  صحافيًا  مؤتمرًا  تــرك  ثم  التنظيم.  من  الشكوى 
»أنا لست هنا  العديد  الصحافيني وأخبر  االحترام« لتصرفاته بواسطة  »قليلة 
للرد على أسئلتكم«. وكان السائق البالغ عمره 31 عامًا غاضبًا بعد أن انتقده 
التواصل االجتماعي الستخدام تطبيق سناب تشاب  صحافيون عبر وسائل 

وقام بحظر مجموعة كبيرة من الصحافيني من على حسابه على »تويتر«.

اعتقال 12 مشجعًا من ليجيا وارسو 
اعتقلت الشرطة اإلسبانية 12 مشجعًا لفريق ليجيا وارسو البولندي لكرة القدم 
وأصــيــب 5 آخــريــن بجانب 3 أفـــراد مــن الشرطة بــجــروح طفيفة إثــر مواجهات 
الــبــولــنــدي أمـــام مضيفه ريـــال مدريد  الــفــريــق  وقــعــت بــني الجانبني قبل مــبــاراة 
بدوري األبطال األوروبــي. ووفقًا ملصادر من حكومة مدريد، تم نقل املصابني 
إلى املستشفى قبل انطالق املباراة. واعتقل 12 مشجعًا للفريق البولندي منهم 
3 لتدميرهم بعض األغراض في حانة بمدريد وسلوكهم العنيف عقب تناولهم 
للكحول، وثالثة آخرون ألقي القبض عليهم بوسط العاصمة اإلسبانية وستة في 

محيط ملعب سانتياغو برنابيو حيث أقيمت املباراة.

روني واثق من قدرة مانشستر على المنافسة
يقول وين روني قائد مانشستر يونايتد إن فريقه يملك ما يكفي من املواهب 
والقدرات التي تمكنه من املنافسة وبكل جدية على لقب الدوري اإلنكليزي املمتاز 

لكرة القدم رغم البداية غير القوية في املوسم الحالي.
املتميز تحت  األداء  إنكلترا في 2013 وقــدم بعض  بــدوري  فــاز  وكــان يونايتد 
قيادة مدربه الجديد البرتغالي املخضرم جوزيه مورينيو لكن تذبذب األداء هدد 

بتقويض مسيرة مورينيو في موسمه األول في أولد ترافورد.

حسين غازي

يقدم لنا عالم كرة القدم في بعض األحيان 
سيناريوهات غريبة في عالم التدريب، حني 
لهم، وفي  املدربني مساعدين  يطلب بعض 
هذه اللعبة هناك بعض الكالسيكيات لدى 
املـــدربـــني فــي انــتــقــاء ذراعـــهـــم الــيــمــنــى، على 
مورينيو وشريكه  البرتغالي جوزيه  غــرار 

ريو فاريا الذي رافقه في كل خطوة.
اخـــتـــيـــار الـــشـــريـــك ال يـــكـــون فـــي الــكــثــيــر من 
األحيان مالئمًا ومناسبًا، خاصة أن املساعد 
يــتــحــمــل ضــغــطــًا هـــو اآلخـــــر فـــي الــتــمــاريــن 
وحتى قــيــادة املــبــاريــات فــي بعض األوقــات 
أو تــقــديــم نــصــيــحــة قـــد تــســاهــم فـــي تغيير 
مجريات املباراة، لكن البعض ال يتوافقون 
أبدًا وهنا نستعرض بعض الثنائيات التي 

أثارت استغرابًا كبيرًا.
تدريب  مارتينيز  روبــرتــو  اإلسباني  م 

ّ
تسل

بلجيكا بشكل مفاجئ بعد رحيل  منتخب 
مـــــارك فــيــلــمــوتــس الـــــذي فــشــل فـــي تحقيق 
إنــجــاٍز فــي يـــورو 2016. وجـــاء قـــرار تعيني 
لعدم  نظرًا  مستغربًا  الجديد  الفني  املــديــر 
املنتخبات،  عالم  فــي  كبيرة  خبرة  امتالكه 

بيروت ـ العربي الجديد

ــرم  ــ ــــضـ ــــخـ ــن الـــــــــحـــــــــارس اإليـــــــطـــــــالـــــــي املـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ تـ
جيانلويجي بوفون، حامي عرين يوفنتوس، 
من التصدي لركلة جــزاء خــالل مــبــاراة فريقه 
من  الثالثة  الجولة  فــي  الفرنسي،  لــيــون  أمـــام 
مــســابــقــة دوري أبـــطـــال أوروبــــــا لـــكـــرة الـــقـــدم، 
يتعلق  البطولة،  في  غريبًا  رقمًا  بذلك  ليدعم 
ــا الــــحــــراس فــي  ــقـــذهـ بـــعـــدد الــــركــــالت الـــتـــي أنـ

البطولة القارية حتى اآلن.
وحـــصـــل الــفــريــق الــفــرنــســي عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
الدقيقة 34 من عمر الشوط األول، بعدما  في 
عرقل املــدافــع اإليــطــالــي لــيــونــاردو بونوتشي 
على مختار دياكابي. وانبرى للركلة املهاجم 
أرضية  ســددهــا  ولكنه  الكــازيــت،  أليكساندر 
سيئة، نجح بوفون في التصدي لها بسهولة.

ــة الــتــي  ــعــ ــرابــ ــذه هــــي الـــضـــربـــة الــ ــ وتـــعـــتـــبـــر هــ
يتصدى لها في دوري األبطال، ليحتل املركز 
ــراس األكـــثـــر تــصــديــًا  ــحـ الــثــانــي فـــي تــرتــيــب الـ
لركالت الترجيح في البطولة القارية، متفوقًا 
عــلــى إيـــكـــر كـــاســـيـــاس وجــــو هــــــارت. وانــتــظــر 

خاصة أنها تجربته األولى بعدما كان في 
السابق مدربًا إليفرتون، وويغان وقبلهما 
لـــســـوانـــزي، وبـــذلـــك كــــان يــحــتــاج ملــســاعــدة 
أكثر خبرة، لكن الصدمة  ربما من شخص 
كانت حني تم تعيني الفرنسي تيري هنري 
مــســاعــدًا لــــه، وهــــو الــــذي مـــا زال فـــي بــدايــة 
مسيرته فيما يخص هذا املجال، وبالتالي 
ــذا الـــثـــنـــائـــي بــنــظــر الـــبـــعـــض يــفــتــقــر  ــ ــإن هـ ــ فـ

للكثير من الخبرة.
اخـــتـــار األمـــيـــر عــلــي بـــن الــحــســني فـــي فــتــرة 
لـــقـــيـــادة  ــنـــز  ــيـ ــكـ ــلـ ويـ راي  املـــــــــــدرب  ــة  ــقــ ــابــ ســ
املنتخب األردني في كأس آسيا 2015، لكن 
األخـــيـــر فـــاجـــأ الــجــمــيــع حـــني اخـــتـــار فــرانــك 
في  السابق  زميله  لــه،  مساعدًا  ستابلتون 
نادي مانشستر يونايتد اإلنكليزي والذي 
شــارك فــي أكثر مــن 200 مــبــاراة هــنــاك، لكن 
عــلــى الــصــعــيــد الــتــدريــبــي خـــاض تجربتني 
مــع باتفورد سيتي من  األولـــى كانت  فقط، 
1991 حتى 1994، والثانية مع »نيو إنغليد 
ريفوليوشني« عام 1996، ومنذ ذلك التاريخ 

لضربة جزاء  يتصدى  عاما حتى   13 بوفون 
من جديد في دوري األبطال، حيث كانت آخر 
ركــلــة تــصــدى لــهــا فـــي عـــام 2003، فـــي نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، 
وكانت من قدم البرتغالي لويس فيغو. وبهذا 
الــتــصــدي ســجــلــت مــنــافــســات دوري األبــطــال 
رقما سلبيًا على صعيد ركالت الجزاء املهدرة، 
املشاركة 8 ركالت  الفرق  بعدما أضــاع العبو 

من أصل 13 احتسبت في البطولة.

أرقاٌم أخرى
وتابع نادي ليستر سيتي اإلنكليزي بقيادة 
املـــــدرب اإليـــطـــالـــي كـــالوديـــو رانـــيـــيـــري كــتــابــة 
التاريخ في دوري األبطال خالل أول مشاركة 
لهم في هذه املسابقة القارية، حني فاز الفريق 
النجم  هــدف  بفضل  بـــاورز  كينغ  ملعب  على 
ــزائــــري ريــــــاض مـــحـــرز بـــعـــدمـــا صـــنـــع لــه  ــجــ الــ
مواطنه إسالم سليماني الهدف برأسِه، وبات 
ليستر أول فريق إنكليزي ينتصر في أول ثالث 
مباريات له في دوري األبطال وال تهتز شباكه 
في أي مناسبة، وهو األمر الذي يؤكد أن نادي 

تــوقــف عــن عمله فــي الــتــدريــب، لــيــعــود إلــى 
مع  تعرض  لكنه   ،2015-2014 فــي  الواجهة 
زميله ويلكينز للخروج من دور املجموعات 
بــعــد خــســارة أمــــام الــيــابــان والـــعـــراق وفــوز 

فقط على فلسطني.
املـــــــدرب  ـــــى 

ّ
تـــــول  2013-2012 مــــوســــم  فـــــي 

اإلســبــانــي رافــائــيــل بينيتيز تــدريــب نــادي 
روبــرتــو  للمقال  خلفًا  اإلنــكــلــيــزي  تشلسي 
دي مــاتــيــو، وبــعــد فــتــرة أقــنــع رافــــا رئــيــس 
النادي الروسي رومان أبراموفيتش لجلب 
الـــهـــولـــنـــدي بــــودويــــن زنــــديــــن مـــســـاعـــدًا لـــه، 
اللعب  اعتزل  األخير  أن  األمــر  والغريب في 
في 2011 ولم يكن لديه أي تجربة في عالم 
الــتــدريــب، وبــعــد انــقــضــاء املــوســم وجـــد كل 
طــرف نفسه في مكاٍن آخــر، إذ ذهــب زندين 
إلــــى هـــولـــنـــدا وأصـــبـــح مــســاعــد مـــــدرب في 
فريق »يونغ بي أس في« فيما رحل حينها 

بينيتيز لتدريب نابولي اإليطالي.
إيفانز مدربًا لنادي ليفربول من  كان روي 
كــأس  يــحــقــق ســـوى  ولـــم  ســنــة 1998-1994 
دفع  ما  املحترفة  اإلنكليزية  األنــديــة  رابطة 
لــتــدريــب  هــولــيــيــه  ــرارد  ــيــ جــ لــجــلــب  اإلدارة 
الــفــريــق مـــع إيـــفـــانـــز، وبـــعـــد مـــوســـم مخيب 
تخلت اإلدارة عن األخير وبقي الفرنسي في 
منصب املدير الفني حتى عام 2004 وعرف 
بدون شريك »العام الواحد« إنجازات مهمة، 
ــــدوري  إذ حــقــق 6 ألـــقـــاب لــلــريــدز أهــمــهــا الـ
والسوبر   2001-2000 موسم  في  األوروبـــي 

األوروبي أيضًا.

الــذي  وهــو  كبيرة،  إمكانيات  يمتلك  الثعالب 
إنجاز  وتحقيق  الــثــانــي  الـــدور  لبلوغ  يطمح 
غــيــر مــســبــوق، بــعــدمــا تــــوج املـــوســـم املــاضــي 
بــلــقــب الــبــرمــيــيــر لــيــغ ألول مـــرة فـــي تــاريــخــه. 
مــن جــانــب آخــر دخــل إيــكــر كــاســيــاس، حــارس 

مــرمــى بــورتــو الــبــرتــغــالــي، تــاريــخ منافسات 
ــا، بــعــدمــا أصــبــح الــالعــب  ــ دوري أبــطــال أوروبـ
صــاحــب أعــلــى عــدد انــتــصــارات فــي املــبــاريــات 
بـــتـــاريـــخ الـــبـــطـــولـــة، مــتــخــطــيــًا رقـــــم مـــواطـــنـــه 
تشافي هيرنانديز، العب برشلونة اإلسباني 

السابق، والذي انتقل إلى فريق السد القطري. 
البلجيكي  بــروغ  كلوب  بــورتــو على  وانتصر 
خــارج الــديــار، وهــو ما أهــدى كاسياس الفوز 
ــم على  ــ ــم 92 فـــي مــســيــرتــه بــالــبــطــولــة األهـ رقــ
الــذي  تشافي  على  ليتفوق  الــقــاري،  الصعيد 
الفوز رقــم 91، قبل رحيله  توقف رصيده عن 
عن النادي الكتالوني. ومازال تشافي يتفوق 
عــلــى الـــحـــارس اإلســبــانــي فــي عـــدد املــبــاريــات 
التي خاضها في دوري األبطال، حيث شارك 
 173 مقابل  مــبــاراة،   168 اآلن  كاسياس حتى 
لالعب وسط السد القطري، ويكون على بعد 
لــقــاءات ملعادلة رقــم مواطنه. وعلى صعيد   5
ــارس اإلســبــانــي  ــحــ آخــــر أصـــبـــح كـــاســـيـــاس الــ
األكثر مشاركة في منافسات »التشامبيونز« 
بواقع 1021 دقيقة، وبفارق دقيقة واحدة عن 

مواطنه املعتزل أندوني زوبيزاريتا.
وفـــــــي مــــــبــــــاراة ريـــــــــال مـــــدريـــــد أمـــــــــام نـــظـــيـــره 
غاريث  الــويــلــزي  نجح  لشبونة،  سبورتينغ 
بــيــل فـــي فـــك الــعــقــدة الــتــي كــانــت تـــالزمـــه في 
مسابقة دوري األبــطــال حني سجل هدفًا في 
اللقاء لينهي صيامه بذلك، ولم يستطع العب 
توتنهام السابق أن يحرز أي هــدٍف في هذه 
املــســابــقــة مــنــذ الــتــاســع مـــن شــهــر ديــســمــبــر/

حني  يــومــًا   679 مـــن  أي   ،2014 األول  كـــانـــون 
هــز شباك نــادي لــودوغــوريــتــس، فيما سجل 
زمــيــلــه الــالعــب مــاركــو أســيــنــســيــو أول هــدف 
لـــه فـــي هـــذه املــســابــقــة، وهـــو الــــذي يــتــوقــع له 
 باهرًا مع النادي امللكي في 

ً
الجميع مستقبال
السنوات املقبلة.

بوفون يحقق رقمًا شخصيًا وليستر يواصل التألقثنائيات في عالم التدريب حيّرت كرة القدم

باتت  الفاصلة  المباريات  أن  يبدو 
األلماني  لــلــمــدرب  لعنة  تشكل 
فهو  غــاســبــرت،  روبـــرت  المميز 
الماضي  الموسم  في  خسر  الذي 
رغم  النجمة  أمــام  الكأس  نهائي 
فقد  ثــم  ومــن  للفوز،  ترشيحه 
في  الصفاء  أمــام  الــدوري  لقب 
اللبناني،  الــدوري  من  جولة  آخــر 
ومؤخرًا خسر أمام القوة الجوية 
رغم أنه كان متقدمًا في النتيجة 
حتى الدقائق العشرين األخيرة من 

عمر اللقاء.

لعنة المباريات 
الفاصلة

نستعرض في هذا التقرير 
بعض الثنائيات التي أثارت 
الغرابة في عالم التدريب

حقق الحارس الدولي 
اإليطالي رقمًا شخصيًا 
جديده بتصديه لركلة 

جزاء بدوري أبطال أوروبا 

العهد فشل في بلوغ النهائي ألول مرة في تاريخه )فرانس برس(

فرحة العبي القوة الجوية بالتأهل )فرانس برس(محمد حيدر نجم العهد لم يقدم الكثير لفريقه )فرانس برس(

عموري بطل تأهل العين )كريم جعفر/فرانس برس( صبري لموشي لم ينجح في المهمة اآلسيوية )كريم جعفر/فرانس برس(زالتكو داليتش يحلم باللقب الثاني للعين تاريخيًا )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/بوفون أنقذ مرماه من ثالثة أهداف محققة ليفوز يوفنتوس )فيليب ديسمازيس/ فرانس برس(مارتينيز وهنري يقودان المنتخب البلجيكي حاليًا )فيليب كروشيه

لقاءات العرب

لكرة  آسيا  أبطال  دوري  لمسابقة  النهائية  المباراة  اإلماراتي  العين  بلغ 
القدم بعد تعادله بهدفين لمثلهما مع نادي الجيش القطري، فيما 

أقصى القوة الجوية نادي العهد من كأس االتحاد اآلسيوي

العين يقصي الجيش في أبطال آسيا

35، لكن مجريات الشوط الثاني قلبت األمور 
رأسًا على عقب، حني سجل نور منصور هدفًا 
عن طريق الخطأ في مرماه، لينجح بعد ذلك 
بشار رسن بنيان في إطالق رصاصة الرحمة 
فــي الدقيقة 77. وتــقــدم أبــنــاء املـــدرب األملــانــي 
ــرت جــاســربــت بــهــدف ثــالــث فـــي الــدقــيــقــة  ــ روبـ
77. وفــشــل العهد فــي الــوصــول ألول مــرة في 
الحلم  ليتبدد  النهائية،  املــبــاراة  إلــى  تاريخه 
الــلــبــنــانــي فـــي تــحــقــيــق أول لــقــب فـــي مسابقة 

كأس االتحاد اآلسيوي.

مباريـات
      األسبـوع
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راجية سليم

ــن األضــــــــــــواء املـــســـلـــطـــة  ــ ــدًا عــ ــيــ ــعــ بــ
البرتغالية  الــقــدم  كـــرة  نــجــم  عــلــى 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو أو نــجــم 
لــلــمــحــتــرفــني  األمــــيــــركــــي  الـــســـلـــة  كـــــرة  دوري 
ليبرون جيمس أو العب البيسبول األميركي 
بفريق مارلينز ميامي، جيانكارلو ستانتون 
ــاك اآلالف  ــنـ ــايــــويــــزر، هـ مــ فـــلـــويـــد  املــــالكــــم  أو 
الكاياك  كرة  رياضات غريبة مثل  يمارسون 
اإلســفــلــت  عـــلـــى  والـــبـــولـــيـــنـــغ   )kayak polo(
وسيباك تاكراو )sepak takraw(، وهي رياضة 
الطائرة  القدم والكرة  كــرة  غريبة تجمع بني 
ومــشــهــورة لــلــغــايــة فـــي جــنــوب شـــرق آســيــا. 
ماليزيا  في  تاكراو  سيباك  رياضة  وتنتشر 
وتــايــالنــد والــصــني. وتــجــري مبارياتها بني 
ثالثة العبني،  مــن  منهما  كــل  يتكون  فريقني 
متر،   1.52 ارتفاعها  شبكة  بينهما  ويفصل 
ويحاولون خاللها استعراض مهاراتهم في 
والصدر  والركبة  بالقدم  بينهم  الكرة  تناقل 
والـــرأس. ويجب على كل فريق إرســال الكرة  
إلــى اآلخــر، وال يسمح ألعضاء نفس الفريق 
بــتــمــريــر الــكــرة فــيــمــا بينهم ألكــثــر مــن ثــالث 
مــرات، كما ال يجب ملس الكرة املصنوعة من 
األلياف املنسوجة باليد، إال في بداية اللعبة 

رياضات غريبة

قد  التي  الغريبة،  المنافسات  من  العديد  ظهور  الرياضة  عالم  يشهد 
القدم  كرة  قواعد  بين  تخلط  أو  واحد،  آن  في  لعبة  من  أكثر  بين  تجمع 
بعض  في  بالرفض  يقابل  ما  وهو  الملعب،  نفس  في  والسلة  والطائرة 
المستحدثة  الرياضة  الساحة في حالة تميز  األحيان، ويفرض نفسه على 

وتقديمها لمنافسة تجذب مئات اآلالف حول العالم

3031
رياضة

تقرير

من أجل التمهيد لتسديدها. ورغم ظهور هذه 
الرياضة في شرق آسيا، فإن هناك توقعات 
بانتشارها خالل السنوات القادمة في أوروبا 
بويرتوريكو  فتحت  وبالفعل  واألميركيتني. 
وكــولــومــبــيــا أبــوابــهــا لــهــذه الــريــاضــة، وذلــك 
ألن بها العديد من عوامل الجذب. ومساحة 
أمــتــار، ويبتعد  امللعب هــي 13.4 مترا × 6.1 
سقف امللعب في الصاالت املغطاة املخصصة 
إقامة  ويفضل  أمتار،  ثمانية  لحوالي  للعبة 
الــلــعــبــة عــلــى مـــالعـــب صــلــبــة مـــن األرضـــيـــات 
الخشبية وليس على النجيل أو الرمل، الذي 
الــكــرة بالسلب، وعــلــى طريقة  قــد يــؤثــر على 
ــإن الــحــكــم الــرئــيــســي يــكــون  الـــكـــرة الــطــائــرة فـ
مكانه على الشبكة ملراقبة كل ما يحدث خالل 
للجدل.  املثيرة  النقاط  املــبــاراة، وللفصل في 
الــســيــبــاك تــاكــارو  الــتــشــابــه بــني  وال يقتصر 
ــكـــرة الــطــائــرة فـــي شــكــل املــلــعــب وتــواجــد  والـ

إلــى تقسيم  أيــضــا  فــقــط، ولكنه يصل  الحكم 
العب  يتواجد  حيث  امللعب،  داخـــل  الالعبني 
الدفاع  أجــل  دائما من  الخلفية  الصفوف  في 
في الخط األخير للملعب، وتنفيذ الضربات 
الــســاحــقــة واإلرســــــاالت فــي بــدايــة كــل شــوط، 
بينما يقوم الالعبان اآلخران بدور املهاجمني 
ــن واأليـــــســـــر، وتـــكـــون  ــمــ عـــلـــى الـــجـــانـــبـــني األيــ
أكــبــر، وهــو مــا يجعلهم  ــم الهجومية  أدوارهــ
أقرب من الشبكة. وتبدأ اللعبة بتمريرة باليد 
ــى الــالعــب  ــاب، إلــ ــنــ ــد املــهــاجــمــني األجــ مـــن أحــ
فــي وســـط املــلــعــب، وذلــــك بــعــد إطــــالق الحكم 
لصافرة اإليــذان ببداية املباراة، وإذا تم لعب 
الكرة قبل صافرة الحكم، يتم إعادة اإلرسال، 
ويــتــم تــحــذيــر لــالعــب الــفــريــق الـــذي قـــام بهذا 
الــخــطــأ، ويــتــم احــتــســاب الــنــقــاط عــنــد سقوط 
الكرة داخل حدود امللعب، وفشل الخصم في 

التصدي للكرات بالشكل املطلوب.
وتــقــام الــعــديــد مــن الــبــطــوالت الــعــاملــيــة لهذه 
الرياضة، وأصبح لديها اتحاد دولي خاص 
بـــهـــا، يــســعــى فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي إلــــى نشر 
اللعبة حتى ترتقي لتكون إحدى الرياضات 
األوملـــبـــيـــة فـــي الــنــســخ املــقــبــلــة، وذلـــــك بعض 
األلــعــاب اآلسيوية  فــي دورات  االعــتــراف بها 
منذ عام 1990. أما عن البطولة األهم في هذه 
الرياضة، فهي كأس ملك سيباتاكارو، وتقام 
العديد  اللعبة  تــايــالنــد، وتشهد  كــل عــام فــي 
تزايد  فــي  مــا ساهم  التطويرات سنويا،  مــن 
ــبـــال عــلــيــهــا، وتـــم إدخـــــال تــعــديــالت على  اإلقـ
وليس  الجلد  من  لتصنع  املستخدمة،  الكرة 
ــتـــي قــد  ــــات الـ ــابـ ــ ــــو مــــا يــقــلــل اإلصـ الــــقــــش، وهـ

تسببها الكرة في حالة اصطدامها بالعب. 

رياضات تتزايد شعبيتها
ــتـــد ظــــاهــــرة ابـــتـــكـــار األلـــــعـــــاب فــــي عـــدة  ــمـ وتـ
رياضة  بها  ظــهــرت  الــتــي  إسبانيا  مثل  دول 
بني  خــلــيــط  وهــــي    )Korfball( »كـــورفـــبـــول« 
كـــرة الــســلــة والـــكـــرة الــطــائــرة، ويـــشـــارك فيها 
فريق مكون من ثمانية العبني يتبارون على 
سلة واحدة في وسط امللعب، و»البلوكارت« 
قــــوارب شــراعــيــة  )Blokart( وهـــي عــبــارة عــن 
تــتــحــرك بــعــجــالت عــلــى الــشــاطــئ، فــضــال عن 
»كرة الكاياك« وتتزايد شهرة تلك الرياضات 
ــا تـــلـــو اآلخـــــــر، بــحــســب دراســـــــة أعــدتــهــا  يـــومـ

مؤسسة »مارسيت«.
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــريــــب رؤيــــــــة الــ ــغــ فـــلـــم يـــعـــد مـــــن الــ
األشخاص يحاولون اللعب في حمام سباحة 
ــة فــــي مــــدريــــد، يــتــنــافــســون  ــامـ ــعـ الـــحـــدائـــق الـ
ــكـــرة فـــي مــرمــى  ــال الـ ــ بــــقــــوارب صــغــيــرة إلدخــ
الــقــوارب الــشــراعــيــة التي  املــنــافــس أو محبي 
تــحــركــهــا الــعــجــالت يـــتـــبـــارون عــلــى شــواطــئ 

مايوركا أو قادش أو تاراجونا.
لعبة من  »الــكــورفــبــول« فهي  عــن  وبالحديث 
نـــوع خـــاص، خــاصــة وأنــهــا تلعب عــلــى سلة 
واحدة، تمثل املرمى للفريقني، ويجب أن تقام 
بفريق مختلط مكون من أربعة رجال وأربع 

الكورفبول تعتمد 
على فريق مكون من 

الرجال والسيدات 

إيقاف العب تنس مكسيكي ستة أشهر بسبب التالعب
قالت وحدة النزاهة في التنس إنها عاقبت الالعب املكسيكي دانييل غارزا باإليقاف 
نتيجة  بالتالعب في  إدانته  بعد  آالف دوالر،  إلــى غرامة خمسة  لستة أشهر إضافة 
عــمــره 31 عاما،  البالغ  الــالعــب،  أن  الفساد  املــســؤولــة ملكافحة  الجهة  وأكـــدت  مــبــاراة. 
التأثير على نتيجة مباراة في  الرجال، حــاول  واملصنف 1065 في منافسات فــردي 
ميامي  في  القضية  تحقيقات  وأجــريــت   .2015 مــــارس/آذار  في  بكاليفورنيا،  بطولة 
النزاهة سريان عقوبة اإليقاف فورا على غــارزا الذي  الشهر املاضي. وأعلنت وحدة 

وصل إلى أفضل تصنيف في مشواره خالل 2012 عندما احتل املركز 294.

فينغر يأمل في تمديد عقدي أوزيل وسانشيز مع أرسنال
أرســنــال  مـــدرب  فينغر،  أرســـني  الفرنسي  قــال 
فــريــقــه بقوة  مــنــافــســة  أن  إنـــه يعتقد  الــلــنــدنــي، 
على األلقاب في املوسم الحالي ستدفع الجناح 
مسعود  الــوســط  والعـــب  سانشيز  اليكسيس 
ــنــادي الــذي  أوزيــــل إلـــى تــمــديــد تعاقدهما مــع ال
الدوري  يتقاسم مع مانشستر سيتي صدارة 
القدم. وسينتهي عقدا  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي 
الالعبني مع النادي بعد أقل من 20 شهرا، وهما 
ما  إذا  كبيرة  مالية  ــادة  زيـ فــي  يــأمــالن  بالطبع 
قررا البقاء في النادي بعد عام 2018. واعترف 
ــادي مــهــم فــي مــوضــوع  فينغر بـــأن الــجــانــب املــ
األداء على أرض  أن  أيضا  أكد  لكنه  التعاقدات، 

امللعب يكون له تأثير كبير في هذا الجانب.
وقال فينغر )66 عاما( في تصريحات إعالمية 
املــادي، ألنهما غير فقراء  »أعتقد أن هذا النوع من الالعبني سيتجاوز قليال الجانب 

والبد لهما من االهتمام بموضوع األداء«.

وناس يتلقى أول استدعاء للمنتخب الجزائري
قــال نــادي بـــوردو، املنافس في دوري الــدرجــة األولــى الفرنسي لكرة الــقــدم، إن العبه 
آدم وناس تلقى أول استدعاء للمنتخب الجزائري للمشاركة في مباراة نيجيريا في 
تمثيل  بإعالنه  الجميع  ونــاس  فاجأ  العالم 2018. وبعد جدل كبير،  تصفيات كأس 
وشاهد  عاما.   21 تحت  لفريقها  لعب  التي  فرنسا  على حساب  الجزائري  املنتخب 
األولــى  الجولة  فــي  الكاميرون  مــع  الجزائر 1-1  تــعــادل  البالغ عمره 19 عــامــا،  ونـــاس، 
ونــاس في سبع  استاد مصطفى تشاكر. وشــارك  مــدرجــات  الثانية من  للمجموعة 

مباريات مع بوردو في الدوري هذا العام، من بينها أربع مرات كبديل.

غوارديوال ينفي محاولته استقطاب ميسي ونيمار 
نفى بيب غوارديوال، مدرب مانشستر سيتي، 
ــدو ديـــبـــورتـــيـــفـــو عــن  ــونــ ــرًا لــصــحــيــفــة مــ ــريـ ــقـ تـ
مــحــاولــتــه الــتــعــاقــد مــع ثــنــائــي الــهــجــوم ليونيل 
ميسي ونيمار من ناديه السابق برشلونة قبل 
انــطــالق املــوســم الـــجـــاري. وأشــــارت الصحيفة 
أيــضــا إلـــى أن غـــوارديـــوال حــــاول شــــراء لويس 
سواريز مهاجم برشلونة وثنائي خط الوسط 
اندريس انييستا وسيرجيو بوسكيتس. وقال 
أو بوسكيتس  أتــصــل بميسي  »لــم  غــوارديــوال 
الحارس  أن  أعلم  كنت  انيستا.  أو  ســواريــز  أو 
البقاء في  املباريات واتصلت به، لكنه قرر  املزيد من  تير شتيغن يرغب في خوض 

برشلونة«.

األلماني كامكه يتقدم في بطولة ستوكهولم للتنس 
صعد األملاني توبياس كامكه إلى الدور الثاني لبطولة ستوكهولم املفتوحة للتنس. ففي 
الدور األول للبطولة املقامة في السويد، فاز كامكه على السويدي الياس يمر بمجموعتني 
بعد  املنافسات  فرداسكو  فرناندو  اإلسباني  ووّدع  و6-صفر،   4-6 بنتيجة  متتاليتني 
الــدور  إلــى  هزيمته أمــام السويدي ميكل يمر 6-2 و6-1. وتأهل األملاني داســن بــراون 
الثاني بفوزه على جيل مولر، العب لوكسمبورغ، 4-6 و6-3 و6-3. وانتصر اإلسباني 

نيكوالس املاغرو على الياباني يويتشي سوجيتا 3-6 و7-6 و3-6.

برامج لدعم قارة أفريقا بشكل عالم، وكانت تهتم بالدفاع 
عن حقوق االنسان، وهو ما تريد نقله أيضا إلى عالم كرة 
القدم، في مسيرتها التي تبدأ لتحسني صورة الفيفا، بعد 

سنوات صعبة، أطاحت بقادة االتحاد السابقني.
 وعــمــلــت ســمــورة منسقة لــأمــم املــتــحــدة فــي ســت دول 
وكــانــت ضمن فــرق اإلغــاثــة فــي كــوســوفــو وأفغانستان 
الرياضة سيكون جديدًا عليها،  وسيراليون، ولكن عالم 
وســتــحــاول االســتــفــادة مــن خــبــراتــهــا الــدبــلــومــاســيــة في 
حل األزمــات الرياضية التي تواجه االتحاد الدولي، وهي 
املهمة التي ستبدأها من إسبانيا باجتماع لحل الخالف 
املتأجج بني االتحاد اإلسباني لكرة القدم واملجلس األعلى 

للرياضة هناك. 
وتــعــلــمــت الــســيــاســيــة الــســنــغــالــيــة مـــن أخـــطـــاء الــفــرنــســي 
جــيــروم فــالــكــه، الـــذي سبقها فــي نــفــس املــنــصــب، وتمت 

إقالته منه بسبب تورطه في قضايا فساد، وأكــدت أنها 
التي  الــعــقــود  كــل  فــي  بالشفافية  االلـــتـــزام  عــلــى  ستعمل 
سيتم إبرامها مع الفيفا في الفترة القادمة، خاصة وأنها 

ستكون املسؤولة املباشرة عن هذه األمور.
وستعمل فاطمة على تنفيذ قرارات مجلس إدارة االتحاد 
الــوضــع فــي التعامل مــع منظمة األمــم  الــدولــي، كما كــان 
ــدة مــنــهــا متابعة  املــتــحــدة، وســيــكــون أمــامــهــا مــهــمــات عـ
كرة  وتطوير  للفيفا،  التابعة  الرياضية  البطوالت  تنظيم 
القدم وإتمام االتفاقات والعقود التجارية، وهو ما اعتبرته 
العالم،  القدم حول  لخبراتها، وسيفيد كرة  أمرا مناسبا 
مشددة في تصريحات صحافية على أنها ستعمل على 
تطويع كل ما تعلمته في السنوات املاضية من أجل تقديم 
لم تشغله  والــذي  الجديد،  لديها في منصبها  ما  أفضل 

امرأة من قبل.

حسام أسامة

تعتبر السنغالية فاطمة سمورة أول أمرأة تتولى منصب 
الــقــدم »فيفا«،  الــدولــي لكرة  الــعــام فــي االتــحــاد  السكرتير 
لتكون أهم مساعدي رئيس املؤسسة األكبر في عالم كرة 
القدم، جياني إنفانتينو، خالل الفترة املقبلة، وتتحول من 
عالم السياسة إلى الرياضة. وكان إنفانتينو هو من قرر 
االعتماد على سمورة »54 عاما« في هذا املنصب، بعدما 
والتعاون  والتنظيم  الفريق  قيادة  على  القدرة  فيها  وجــد 
الذي كان يحتاج له من أجل تغيير الصورة املأخوذة عن 
ليفي  التي ضربته مؤخرا،  املشاكل  بعد  الدولي،  االتحاد 
بــوعــده بــعــدمــا أكـــد أن الــســكــرتــيــر الــعــام املــقــبــل لــن يكون 
منظمة  مــع  السنغالية  العالم  السكرتير  تعمل  أوروبـــيـــا.  
عدة  فــي  املؤسسة  ومثلت  عــام 1995  منذ  املتحدة  األمــم 

فاطمة سمـورة

على هامش الحدث

أصبحت السنغالية 
فاطمة سمورة 
أول أمرأة تتولى 
منصب السكرتير 

العام للفيفا في 
التاريخ، وهو ما 

يضعها في اختبار 
صعب خالل الفترة 

المقبلة

جانب من 
منافسات لعبة 
وسيباك تاكراو 
)راكاش سينغ/
)Getty

حامل لقب الدوري اإلسبان

تتمثل  جديدة  رياضة  ظهرت  بإيرلندا،  وكورك  أرماج  مقاطعتي  في 
في لعب البولينغ على األسفلت. ابتكر مايك باري وجوي مك فيج هذه 
والتلفاز.  والمجالت  الصحف  في  تنتشر  أخبارها  أصبحت  التي  الرياضة 
باهتمام  المتحدة ولكنها لم تحظ  الواليات  إلى  اللعبة  وانتقلت هذه 
إعالمي، وخاصة أنه ال يوجد اختالفات جوهرية بينها وبين منافسات 
لمرحلة  منافساتها  وصول  صعوبة  إلى  باإلضافة  المعتادة،  البولينغ 

االحتراف وإقامة اتحاد خاص بها.

بولينغ على األسفلت

وجه رياضي

إلــى جــزء هجومي  الفريق  ســيــدات، وينقسم 
وآخر دفاعي، ويكون املدير الفني لكل فريق 
هــو املـــســـؤول عــن الــحــديــث مــع الــحــكــم خــالل 
املباريات دون أي تدخل من الالعبني. وتقام 
مــنــافــســات هـــذه الــريــاضــة فــي ملعب أبــعــاده 
20x40 مترا، مقسم إلى نصفني وفي وسطه 
تــوضــع الــســلــة الــتــي يــتــبــارى الــفــريــقــان على 

مختلفة  بطوالت  تقام  حيث  الرياضة،  عالم 
لكل جنس في أشهر منافسات العالم، نظرا 

الختالف التشريح الجسماني والقدرات.
ــفـــاء متعة  ويـــحـــاول بــعــض الــريــاضــيــني إضـ
عـــلـــى مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة بـــابـــتـــكـــار أشـــيـــاء 
ــوم، كـــأولـــئـــك الــــذيــــن يــحــبــون  ــ ــ جــــديــــدة كــــل يـ
العشبي  السطح  استبدلوا  ولكنهم  الرغبي، 

إدخـــال الــكــرة فيها، وتــكــون مــدة املــبــاراة في 
الــريــاضــة ســاعــة مقسمة على شوطني،  هــذه 
ويتخللها راحة تتراوح بني خمس إلى عشر 
العائق الوحيد أمام انتشار  دقائق. ويعتبر 
الخلط  العالم، هو  في  كبير  الرياضة بشكل 
بــني الــرجــال والــســيــدات فــي ريــاضــة واحـــدة، 
وهــــو مـــا لـــم يـــحـــدث مــنــذ فـــتـــرات طــويــلــة في 

في  التحدي  لزيادة  باملياه  للملعب،  املألوف 
اســتــهــالك االوكـــســـجـــني والـــســـرعـــة والــحــركــة 
ــواء كــانــت ريــاضــات  ــ والـــقـــوة واملـــقـــاومـــة. وسـ
الخبراء  أو كثرة، يتفق  قلة  غريبة تمارسها 
على ضرورة استخدام الرياضة دائما كأداة 
التربية  أن  ويــؤكــدون  الشباب.  قيم  لتشكيل 

الرياضية ال غنى عنها.
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Thursday 20 October 2016

التي دخل فيها املهاجم  كشفت وسائل إعالم إنكليزية عن تفاصيل املشادة الكالمية 
أنطونيو كونتي،  الفني لفريق تشلسي اإلنكليزي،  املدير  اإلسباني، دييغو كوستا، مع 
خــالل مــبــاراة الــفــريــق األخــيــرة أمـــام ليستر سيتي اإلنــكــلــيــزي، فــي الــجــولــة الثامنة من 
منافسات الدوري املحلي. وأكدت صحيفة »ميرور« اإلنكليزية على موقعها، أن املشادة 
لم تكن بسبب رغبة املهاجم اإلسباني في الخروج من املباراة، خوفًا من حصوله على 
بطاقة صفراء، وغيابه عن مباراة مانشستر يونايتد. وأشارت الصحيفة إلى أن سبب 
املــبــاراة، في محاولة  له كونتي خــالل  التي وجهها  التعليمات  الالعب كــان كثرة  غضب 
لتصحيح األخطاء التي وقع فيها كوستا، والذي رد بمطالبة املدير الفني بتبديله، إذا كان 

غير راض عما يقدمه في املباريات.

صورة في خبر

كوستا وكونتي
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قلعة كركوك
جدران وّحدت ديانات المدينة على مّر القرون

كركوك ـ علي الحسيني

العراقية املوغلة  املــدن  كغيرها من 
فــــي الــــقــــدم، تـــضـــم مـــديـــنـــة كـــركـــوك 
املعروفة أيضا باسم مدينة »سلة 
الفواكه« الحتوائها على خمس قوميات هي 
واألرمــنــيــة  والتركمانية  والــكــرديــة  العربية 
واآلشــوريــة فضال عن أربعة ديــانــات وستة 
ــة واملــســيــحــيــة  ــيــ ــالمــ مــــذاهــــب أبـــــرزهـــــا اإلســ
والـــصـــابـــئـــيـــة والـــكـــاكـــائـــيـــة وغـــيـــرهـــا، ظــلــت 
تــتــعــايــش فــيــمــا بــيــنــهــا بــســالم وبــــدت أقـــرب 
لــوصــف أفــالطــون »الــجــمــهــوريــة الــفــاضــلــة«. 
غــيــر أن الــحــال بــعــد احــتــالل الــعــراق لــم يعد 
كذلك بالتأكيد، إال أن ثمة ما يمكن اعتباره 
رجل اإلطفاء للفنت في املدينة وهي قلعتها 

)Getty/قلعة كركوك تعاني النهب وعوادي الزمن )مروان إبراهيم

أنهم  السكان  جميع  تــذكــر  الــتــي  التاريخية 
أخوة على حد قول الحاج أحمد محمود أحد 

أعيان مدينة كركوك لـ »العربي الجديد«.
وقـــلـــعـــة كــــركــــوك تـــقـــع فـــــوق الـــتـــلـــة األثـــريـــة 
الضخمة التي تضم في ثناياها بقايا مدن 
عمرها آالف السنني وتحوي أكثر من ستني 
برجًا للحراسة أقامها اإلسكندر الكبير في 

القرن الرابع قبل امليالد.
ــل عـــلـــى تــل  ــ بــنــيــت قــلــعــة كــــركــــوك فــــي األصــ
ــا يــرتــفــع عــن السهول  مـــدور ذي أربـــع زوايــ
املحيطة به بنحو 120 قدما ويشرف على 
ويفيض  القليلة  املياه  ذي  »الخاّصة«  نهر 
عادة في الفصول املمطرة، وعلى ما يظهر 
فإن هذه القلعة كانت مسورة في العصور 
الــقــديــمــة وكــــان لــهــا أربـــعـــة أبـــــواب ســمــاهــا 

العثمانيون فيما بعد بالباب الرئيس ذي 
املدرجات وباب الطوب وباب البنات السبع 
وباب الحلوجية. أشهر املجمعات السكنية 
فــــي قــلــعــة كــــركــــوك كـــانـــت تـــقـــع فــــي قــســمــه 
الذي اشتهر بمحلة الحمام، حيث  الغربي 
شاطر فيها املسلمون إخوانهم املسيحيني 
لقرون عديدة، وكان كل من مركز مطرانية 
في  يقعان  دانيال  النبي  وجامع  باجرامي 
املحلة نفسها، وتعد تلك البوابات الحجرية 
الــتــي يــزيــد عــمــرهــا عــلــى قــرنــني مــن الــزمــان 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا ملـــا تــتــمــيــز بـــه مـــن طـــراز 
رونقا  األقـــواس  وأعطتها  جميل.  معماري 
أبهى وكانت تعلوها كتابات لكنها بسبب 

عوامل التعرية أزيلت بعض نصوصها.
ويضيف محمود أنه بعد وفــاة اإلسكندر، 

اقــتــســم قـــادتـــه مملكته فــكــانــت كـــركـــوك من 
نصيب القائد )سلوقس( الذي أسس فيما 
بعد الدولة السلوقية 311ـ  1319 ق.م. وتؤكد 
أقام  املــذكــور  القائد  أن  التاريخية  املــصــادر 
على أنقاض املباني املهدمة قلعة حصينة 
د  يِّ

ُ
مسورة بسور منيع عليه 72 برجًا، وش

لها بابان أطلق على األول اسم )باب امللك(، 
وعلى الثاني اسم )باب طوطي( وهو اسم 
حاكم القلعة آنــذاك. كما قام بتقسيم القلعة 
عــلــى 72 زقـــاقـــًا. وقــــام كــذلــك بــإســكــان بعض 
املدينة فصارت تعرف  العشائر حــول ســور 
املدينة منذ ذلك الحني باسم )كرخ سلوقس( 
أي )مــديــنــة ســلــوقــس( حــتــى انــتــزعــهــا منهم 
البارثني  وفــي عصر  ق.م(،   256( البارشبول 
كثرت الفنت واالضطرابات الداخلية فساءت 
األوضــــــاع وانـــدلـــعـــت الـــحـــروب بــيــنــهــم وبــني 
الـــــرومـــــان مـــمـــا أضـــعـــف دولـــتـــهـــم فــاســتــغــل 
الـــســـاســـانـــيـــون ضـــعـــف الــــبــــارثــــني فــهــجــمــوا 
عليهم، وأســقــطــوا حكمهم. فــي حـــدود سنة 
227 ق.م، ولم يتم خالص أهالي )كرخيني( 
إال على يد الجيوش اإلسالمية التي قضت 
الدولة الساسانية، وقد عاشت املدينة  على 
ــقــــرار حــتــى فــتــرة  ــتــ ــاء واالســ فـــتـــرة مـــن الــــرخــ
اكتساح املغول بالد املسلمني فدخلت كركوك 

تحت حكم التتار.
 خضعت لعملية ترميم مؤخرًا، فهناك سوق 
إلى  أن تعود  املفترض  أقــواس من  تعلوها 
تم تشييدها  لكن  الوسطى  العصور  حقبة 
ــبــــل عــــشــــر ســــــنــــــوات، وتـــــعـــــود الــــحــــجــــارة  قــ
األقــواس  الحادي عشر لكن  للقرن  األصلية 
انهارت ودفنت بني األنقاض. ولدينا معالم 
وبالتالي  الــســلــجــوقــيــة،  الحقبة  مــن  أخـــرى 
نعرف كيف كان شكل األقــواس، فلكل فترة 
أيضا  القلعة  وفــي  بــهــا.  الــخــاص  أسلوبها 
قبر النبي دانــيــال أحــد أحــبــار اليهود، كما 
أن املسجد الكبير املجاور يعود إلى سبعة 
ترميم  لعملية  مــنــهــمــا  كـــل  ــــرون، وخــضــع  قـ
مماثلة حديثا مع جدرانهما املطلية باللون 
األبيض، ولكن مهما كانت األضرار الالحقة 
ــذه الــنــصــب فــهــي ال شــــيء تــقــريــبــًا  بــمــثــل هــ
السنوات  فــي  األثــريــة  القطع  بنهب  مقارنة 
التي أعقبت الدخول األميركي العام 2003، 

وال تزال مستمرة في بعض املواقع. 
ويقول مدير آثــار كركوك إيــاد طــارق »قلعة 
كركوك تعد معلما تاريخيا مهما للمدينة« 
مـــشـــددًا عــلــى ضـــــرورة تــطــويــر الــقــلــعــة وفــق 
قوانني  مــع  تتطابق  الــتــي  الــدولــيــة  املعايير 
وشروط اليونيسكو لغرض إدراجها ضمن 
ــتــــراث الـــعـــاملـــي. وأضــــــاف »تــســعــى  قــائــمــة الــ
قلعة كركوك ضمن  محافظة كركوك إلدراج 
قائمة التراث العاملي عبر بوابة اليونيسكو 
ــدم الـــقـــالع فـــي تــاريــخ  ــ ــدة مـــن أقـ ــ وأنـــهـــا واحــ
البالد اآلثــار، وناقش مجلس كركوك وفودا 
القلعة  إدراج  لــغــرض  لــلــيــونــيــســكــو  تــابــعــة 
ضــمــن قــائــمــة »الــــتــــراث الـــعـــاملـــي«. وأكـــــد أن 
»الــقــلــعــة بــحــاجــة إلــــى تــخــصــيــصــات مــالــيــة 
لغرض إعمارها بعد تساقط أجزاء ومنازل 
تراثية منها بسبب عدم وجود مخصصات 

مالية لغرض تأهيل تلك البيوت التراثية«.
حـــالـــيـــا، أفـــرغـــت الــقــلــعــة تــمــامــًا مـــن أهــلــهــا 
أعمدتها  فــي  االنــهــيــارات  اســتــمــرار  بسبب 
وعدم اإلدامة وتأثرها بالتفجيرات القريبة 

التي تتكرر بني الحني واآلخر.

تقع قلعة كركوك فوق 
التلة األثرية الضخمة 
التي تضم في ثناياها 

بقايا مدن عمرها 
آالف السنني أقامها 
اإلسكندر الكبير في 
القرن الرابع قبل امليالد.

■ ■ ■
بنيت في األصل على 

تل مدور ذي أربع زوايا 
يرتفع عن السهول 

املحيطة به بنحو 120 
قدمًا.

■ ■ ■
لها أربعة أبواب سماها 
العثمانيون فيما بعد 
بالباب الرئيس ذي 

املدرجات وباب الطوب 
وباب البنات السبع 

وباب الحلوجية.

باختصار

تحمل قلعة كركوك تاريخ نشأة عريقا. ومنذ أن بناها اإلسكندر األكبر، وهي تعتبر حصنًا للجيوش المقيمة أو الغازية التي مرت 
بها، إلى أن جاء االحتالل األميركي، فطاولها النهب

هوامش

سعدية مفرح

القراءة قوة. لكن، ينبغي أن يعرف من يريد االستفادة 
من قّوتها بعض أسرارها على األقل، في سنٍّ صغيرة، 
لتكون سالحه، وأحد منابع قوته املتصاعدة تدريجيا 
املناسبة  السن  عن  يسألونني  كثيرون  يكبر.  عندما 
فأحتار  املدرسية،  القراءات  عن  بعيدًا  بالقراءة،  للبدء 
أمــام ســؤاٍل كهذا، ليس ألنــه ال ســّن للقراءة وحسب، 
ولكن، أيضا ألن املرء يستطيع أن يبدأ القراءة إن فاته 
االلتحاق بركبها وهو صغير، من النقطة التي قّرر أنه 
أوتــي من قوى  يحتاج لها فعال، وأنــه ضعيف، مهما 
أخـــرى، بــمــعــزٍل عنها، ذلــك أنــهــا تــعــّزز تلك الــقــوى إن 
ثم  أيضا،  وجــدت، وتعمل على ترشيدها وتوجيهها 
بنفسها  نفسها  تجّدد  لــذة  يحبها  ملن  بالنسبة  إنها 
ذاتيًا، ومن دون أن تنفد نهائيًا. ولهذا السبب تحديدًا، 
ينبغي أن يكون العمل على ترغيب الصغار بالقراءة 
والتربية  التنشئة  عــنــاصــر  أهـــم  كــأحــد  وتــرســيــخــهــا، 
، ثم رياض 

ً
واجبًا مهمًا من واجبات اآلباء واألمهات أوال

األطفال واملدارس االبتدائية، باإلضافة إلى مؤسسات 
الرغم  وعلى  األطفال.  بشؤون  املعنية  املدني  املجتمع 

أن تواجهه كل هذه  الــذي يمكن  التحّدي  من صعوبة 
أن  إال  املهمة،  الــجــهــات، وهــي بصدد تنفيذ مثل هــذه 
بجدواها  إيمانها  عــدم  فــي  تكمن  الحقيقية  املشكلة 
بالنسبة لــصــغــاٍر تــرى أنــهــم ســيــكــبــرون، ويــخــتــارون 
هواياتهم بأنفسهم، ووفقًا لقدراتهم وقابلياتهم. وهذه 
لكنها  كثيرة،  أخــرى  لهواياٍت  بالنسبة  وجيهة،  رؤيــة 
ليست كذلك بالنسبة للقراءة تحديدًا، فالقراءة تتجاوز 
الشخصية  تكوين  لتكون من عناصر  الهواية،  فكرة 
تتوقف عن  أن  الجهات  هــذه  فعلى  وبالتالي،  السوّية. 
 وحسب. وعندها 

ً
النظر إلى القراءة، باعتبارها هواية

فـــقـــط، يــمــكــن أن تـــبـــدأ الـــخـــطـــوة األولــــــى مـــن خــطــوات 
هذه  ومــن  الغد.  ألجيال  السوية  الشخصيات  تكوين 
 النقطة تحديدًا، بدأت الحملة الوطنية للقراءة في قطر 

فكرتها الجميلة.
تحت شعار »في القراءة قوة«، شهدت في زيارتي، أخيرًا، 
التي  للقراءة  الوطنية  الحملة  أعمال  الــدوحــة، جانبًا من 
أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع، 
التنفيذي  والرئيس  اإلدارة  نائب رئيس مجلس  بقيادة 
ثاني،  آل  حمد  بنت  هند  الــشــابــة  الشيخة  للمؤسسة، 
للكتب،  قـــارئ ومــحــب  العمل على تنشئة جيل  بــهــدف 

منذ نعومة أظفاره. ومع أن الحملة في بداياتها، إال أن 
ما تحقق منها يشي بنجاحها الباهر في أسرع وقت، 

وبشكٍل غير مسبوق في الوطن العربي على األقل. 
القائمني  أعــني  تلتمع في  الحماسة  تلك  تــرى  أن  يكفي 
عليها من الشباب القطري املصّرين على اإلتيان بما لم 
تستطعه األوائل في زرع ثقافة املطالعة، وسط تحّدياٍت 
تــفــرضــهــا عــلــى الــجــمــيــع هــيــمــنــة الـــواقـــع الــتــكــنــولــوجــي، 
الــهــائــلــة للصغار والــكــبــار، بــعــيــدًا عــن عالم  وإغـــراءاتـــه 
الورق وغبار املكتبات، لتدرك أنك أمام مشروٍع مختلف، 

حي وطــمــوح. واألهــم من هــذا كله، أنــه مــشــروٌع منفتح 
على التجارب والنماذج الفردية والجماعية داخل قطر 
وخــارجــهــا. وقـــد ملــســت هـــذا كــلــه، وانـــا أســتــمــع لبعض 
 من 

ً
أثــنــاء حــضــوري واحـــدة القائمني على الحملة، فــي 

والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  مبنى  فــي  جلساتهم، 
تفاصيل  للحضور  يشرحون  وهــم  املجتمع،  وتنمية 
ــورق، بــالــرســومــات  ــ ــ الــخــطــة املــرســومــة أمــامــهــم عــلــى ال
موسيقية  نوتة  على  يعزف  كمن  والكلمات،  واألرقـــام 

حماسية، بمنتهى االستمتاع واإلتقان. 
العمرية  الفئة  على  الفعلي  التركيز   ،

ً
مــثــال أعجبني، 

املــحــصــورة بــني ســن ثــالث ســنــوات وثــمــانــي ســنــوات، 
الــقــراءة.  تــبــدأ بها خطة  الــتــي يمكن أن  الــبــدايــة  لتكون 
والبداية بمثل هذه السن الصغيرة نسبيًا خطوة موفقة 
جدًا، ولعلها أهم ما يميز تلك الحملة عن مثيالتها في 
بالٍد أخرى، على الرغم من صعوبتها املتوقعة ألطفاٍل 
ال يكادون يجيدون مهارة القراءة املحض، وأغلبهم لم 
اطلعت عليه من خطط،  لكّن ما  املــدرســة بعد.  يدخل 
كل  بتبديد   

ٌ
كفيل بتنفيذها،  البدء  على  اآلن  يعملون 

نفذت فعال،  إن  الصعوبات  تلك  املبنية على  الشكوك 
د لحظتها أن القراءة قوة بالفعل.

ّ
لنتأك

عندما تكون القراءة قوة

وأخيرًا

ما تحقق منها يشي 
بنجاحها الباهر في أسرع وقت، 

وبشكٍل غير مسبوق في 
الوطن العربي على األقل
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